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Ágrip 

 

Í þessari ritgerð verður fjallað um kvenímyndina ,,nýju konuna“ sem var hvað sterkust 

hér á landi á millistríðsárunum. Gert verður grein fyrir fræðilegum rannsóknum um 

,,nýju konuna“ en stærsti hluti ritgerðarinnar snýr að Maríu Thoroddsen. Persónulegar 

heimildir Maríu verða dregnar fram í ljósið og hennar reynsla notuð til að sýna 

raunverulega konu í hinu tóma húsi skilgreininga um „nýju konuna“. 

 Á millistríðsárunum varð ágreiningur innan kvenréttindabaráttunnar hérlendis 

og skiptist hún í tvær stefnur, siðferðislega kvenréttindabaráttu og húsmæðrastefnu, 

þó að línan á milli hafi oft á tíðum verið óljós. Kvenímyndin „nýja konan“ fylgdi að 

mestu siðferðislegu kvenréttindabaráttunni. ,,Nýja konan“ vakti hræðslu og andúð 

margra á meðan aðrir fögnuðu frjálsari, óheftari konum. Þær klipptu hár sitt, styttu 

pilsin, reyktu, drukku, dönsuðu, æfðu íþróttir, keyrðu bíla, boðuðu aukið frelsi í 

kynferðismálum og lifðu lífinu eins og ungir karlmenn.  Sigríður Matthíasdóttir 

sagnfræðingur telur að „nýja konan“ hafi verið tvær mismunandi kvenímyndir, sem 

hafi oftar en ekki skarast. Þessar ímyndir mætti skýra kvenréttindakonuna og 

tískudrósina. 

 Í þessari ritgerð verður notast við persónulegar heimildir Maríu Kristínu 

Skúladóttur Thoroddsen en hún skyldi eftir sig dagbækur og fjölda sendibréfa. María 

var fædd 1906 og var því ung kona á þriðja áratugnum, en að því tímabili verður helst 

beint sjónum að. Maja kom frá sterku mennta-, pólitísku- og skáldskaparheimili og 

hafði því traustan bakgrunn sem að fæstar íslenskar stúlkur höfðu. Maja lauk 

gagnfræðiprófi frá Menntaskólanum í Reykjavík og vann í Tóbaksverslun Ríkisins 

fram að giftingu. Árið 1930 giftist hún Haraldi Jónssyni lækni, sem hafði gengið á 

eftir henni í þó nokkur ár og hafði María að minnsta kosti einu sinni neitað bónorði 

hans. María vildi ekki binda sig strax en hún var dugleg að fara út að skemmta sér og 

fara á stefnumót með þeim sem hún vildi. Maja lifði eftir lífsmáta tískudrósarinnar, en 

var lítil kvenréttindakona. Hún fylgir því aðeins annarri ímynd ,,nýju konunnar“. Af 

því er ljóst að „nýja konan“ var ekki ein uppskrift, þær konur sem fylgdu lífsmáta 

þessarar ímyndar voru jafn misjafnar og þær voru margar.  
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Inngangur  
 

Simone de Beauvoir sagði að þegar konur vildu draga upp sjálfsmynd sína þyrftu þær 

alltaf að byrja á því að skilgreina kyn sitt. Konur þyrftu að taka það fram að þær væru 

konur, ólíkt körlum. Ég er kona. Það að vera kona hefur lengi verið talið skör lægra en 

það að vera karl. Karl var normið, konan var hitt kynið, svo haldið sé áfram að vitna í 

Beauvoir. Orð hennar sýna að mörgu leyti hvernig konur hugsuðu um sjálfar sig og 

sitt kyn. Sumar töldu stað sinn í lífinu eðlilegan, náttúrulegan hlut. Aðrar konur, líkt 

og Beauvoir, hristu höfuðið og sögðu ,,afhverju?“ Afhverju er þessi karl hærra settur 

en ég? „[E]ngin sjálfsvera skilgreinir sig í upphafi og af sjálfsdáðun sem aukaatriði. ... 

Hvaðan kemur undirlægjuháttur kvenna?“1 

Umræða um stöðu kvenna hefur alltaf verið til staðar í samfélaginu og hafa 

einstaklingar og hópar með mismunandi skoðanir tekist á um hvað sé konum fyrir 

bestu. Enn þann dag í dag rífast konur um hvað sé þeim fyrir bestu, kynjakvóti eða 

ekki kynjakvóti. Átök um stöðu konunnar eru því ekki ný af nálinni og munu að öllum 

líkindum halda áfram í framtíðinni. Katrín Thoroddsen sagði árið 1960 að 

kvenréttindabaráttunni væri hvergi lokið: „hún er enn á frumstigi og henni lýkur aldrei 

frekar en öðrum frelsisstríðum, þau eru eilíf“.2 

Enginn mótmælir því að 20. öldin var öld breytinga á Íslandi. Iðnvæðing, 

fólksflutningar á mölina, aukin velmegun og lýðræðisþróun breyttu hugsunarháttum 

Íslendinga. Konur fóru ekki varhluta af þeim breytingum. Undir lok 19. aldar hófst 

kvenréttindabarátta fyrir alvöru hér á landi, sem náði mögulega hámarki með 

takmörkuðum kosningarétti kvenna árið 1915 og svo fullum árið 1920. Konur settust í 

bæjarstjórn Reykjavíkur 1908 og árið 1922 var fyrsta konan kjörin á þing. Líkt og 

með flestar breytingar voru sumir þeim fylgjandi og aðrir á móti, bæði karlar og 

konur.  

Kvenréttindabaráttunni fylgdi ný kvenímynd, sem kölluð hefur verið „nýja 

konan“. „Nýja konan“ kom fram á millistríðsárunum og var hvað sterkust á þriðja 

áratugnum hér á landi. „Nýja konan“ vakti hræðslu og andúð margra á meðan aðrir 

fögnuðu frjálsari, óheftari konum. ,,Nýjar konur“ í vestrænum löndum klipptu hár sitt, 

styttu pilsin, reyktu, drukku, dönsuðu, æfðu íþróttir, keyrðu bíla, stunduðu kynlíf og 

                                                 
1 Simone de Beauvoir, bls. 30.  
2 Katrín Thoroddsen, ,,Þjóðkunnar konur svara fyrirspurnum um kvenréttindamál“. Melkorka, tímarit 
kvenna, 16:1 (1960), bls. 31.   
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lifðu lífinu eins og ungir karlmenn. Kristín Ástgeirsdóttir sagnfræðingur lýsir „nýju 

konunni“ svo: 

 

frjálsa konan, konan sem félagi karlmannsins varð um sinn ríkjandi hugmynd meðal 

þeirra sem vildu skapa heim þar sem konur stæðu jafnt að vígi og karlar. ... Í 

hugmyndinni um nýju konuna fólst meðal annars krafa um frelsi í kynferðismálum.3 

 

Hér á eftir verður fjallað um konu að nafni María Kristín Skúladóttir Thoroddsen. 

María var ung stúlka á þriðja áratugnum og lifði eftir lífsmáta ,,nýju konunnar“. 

Hennar daglega líf snerist um tísku, stráka, bíó og skemmtanir af alls kyns tagi. María 

skildi eftir sig bæði dagbækur og sendibréf sem gerir okkur auðvelt að skyggnast inn í 

líf hennar á þessum árum. Þótt heimildirnar beri það með sér að María hafi verið ,,ný 

kona“ í þeim skilningi að hún lifði eftir þeirri ímynd, er erfiðara að henda reiður á 

hvað bjó þar að baki. Var lífsmáti hennar leið til að ögra hinum hefðbundnum stöðlum 

samfélagsins, eða var hún bara ung stúlka að njóta lífsins? Með öðrum orðum; 

storkaði hún ómeðvitað ríkjandi samfélagshugmyndum? Hvert ætlaði ,,nýja konan“ 

Maja með sitt nýfegna frelsi? Dreymdi hana um æðri menntun og starfsframa, eða 

dreymdi hana um eiginmann og börn?  

 Nokkuð hefur verið skrifað um ,,nýju konuna“ bæði hér og erlendis. Er þar 

fyrst að nefna Sigríði Matthíasdóttur en doktorsritgerðin hennar, Hinn sanni 

Íslendingur, er greinargott rit um kynja- og kvennasögu 1900 – 1930. Eggert Þór 

Bernharðsson skrifaði um Reykjavíkurstúlkuna í Sögnum árið 1990, en sú grein snýr 

að mestu leyti að fjórða áratugnum. Þá fjallar Guðjón Friðriksson í Sögu Reykjavíkur 

um þriðja áratuginn sem ,,glaða áratuginn“ í Reykjavík og ræðir þar ,,nýju konuna“. 

,,Nýja konan“ kemur einnig fyrir í flestum yfirlitsritum og tískuritum frá 20. öldinni.4  

Í ritgerðinni er sjónum aðallega beint að þriðja áratugnum, tímanum sem Maja 

var ung og einhleyp í Reykjavík en við skiljum við hana þegar hún giftir sig árið 

1930. Maja hóf að halda dagbækur árið 1920, þegar hún var 14 ára gömul. Síðasta 

dagbókin, sem tekin verður fyrir hér, hélt Maja árið 1929 en eftir hana kom rof í 

dagbókarskrif hennar, en hún byrjaði ekki að halda dagbók aftur fyrr en 1944. Í Sögu 

                                                 
3 Kristín Ástgeirsdóttir, „Katrín Thoroddsen“, bls. 23.  
4 Í næsta kafla verður farið betur í rit innlendra og erlendra fræðimanna um „nýju konuna“. Sigríður 
Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur. Þjóðerni, kyngervi og vald á Íslandi 1900 – 1930. Reykjavík 
2004, Eggert Þór Bernharðsson, „„Ó, vesalings tískunnar þrælar.“ Um „Reykjavíkurstúlkuna“ og 
hlutverk hennar.“ Sagnir 11. árg. (1990), bls. 16 – 27 og Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur. 
Bærinn vaknar 1870 – 1940, síðari hluti. Reykjavík 1994. 
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Reykjavíkur er einnig fjallað um þriðja áratuginn sem „glaða áratuginn“ eins og áður 

sagði og passar sú skilgreining ágætlega vel við hér.  

Hér á eftir verður fyrst fjallað um fræðilegar rannsóknir um ,,nýju konuna“ og 

gerð grein fyrir fræðilegum skrifum um notkun sendibréfa og dagbóka í 

sagnfræðirannsóknum. Stærsti hluti ritgerðarinnar snýr svo að Maríu Thoroddsen og 

verður hennar reynsla notuð til að sýna raunverulega konu í hinu tóma húsi 

skilgreininga um „nýju konuna“. 
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1. Kynjasögurannsóknir og persónulegar heimildir 
 
 
1.1. Nýja konan í fræðilegu samhengi 
 
Eftir fyrri heimsstyrjöld myndaðist rof milli orðræðunnar um stöðu kvenna og hinnar 

raunverulegu stöðu kvenna í Evrópu. Stríðið opnaði konum leið inn á opinbera sviðið, 

t.d. í atvinnulífið og skilin milli einka- og opinbera sviðsins5 urðu óljósari. Kröfur 

kvenna um að þær yrðu samþykktar sem löglegir þegnar innan samfélagsins, urðu því 

enn háværari.6 Hugmyndafræði „nýju konunnar“ kom í kjölfar þessara breytinga 

erlendis en hún barst nokkru síðar hingað til lands, að sumu leyti vegna þess að stríðið 

hafði önnur áhrif hér á landi en einnig vegna þess að borgarsamfélagið hérlendis var 

tiltölulega ungt og óþroskað. En hvernig birtist þá „nýja konan“ á Íslandi? 

Eitt helsta átakamálið varðandi mótun íslensks samfélags á millistríðsárunum 

var staða, eðli og hlutverk kvenna í samfélaginu. Átök á milli dreifbýlis og þéttbýlis 

og mismunandi skoðanir um Ísland sem þjóðríki og stöðu kvenna í því tengdust 

þessum átökum. Sigríður Matthíasdóttir sagnfræðingur heldur því fram að á 

millistríðsárunum megi skipta kvenréttindabaráttunni hérlendis í tvær fylkingar, 

siðferðislega kvenréttindabaráttu og húsmæðrastefnu. Húsmæðrastefnan var sú 

hugmyndafræði að helgasta hlutverk kvenna væri húsmóður- og móðurhlutverkið en 

siðferðislega kvenréttindabaráttan vildi aukin réttindi kvenna á opinberum vettvangi. 

Húsmæðrastefnan varð ofan á hér á landi (líkt og í nágrannalöndunum) og fylgdi því 

krafan um að konur héldu sig innan veggja heimilisins.7  

Í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga varð til ákveðin togstreita á milli fortíðar og 

framtíðar. Fræðimenn hafa komist að þeirri niðurstöðu að karlmenn hafi orðið tákn 

fyrir nútímann en konur, eða kvenleiki, tákn fyrir fortíðina – hið þjóðlega. Konur urðu 

því eins konar landamæraverðir þjóðlegrar menningar. Þeirra hlutverk var að standa 

vörð um þjóðlega siði og ala upp sanna Íslendinga.8 Þetta má sjá í ritum allt aftur til 

seinni hluta 19. aldar, en Bríet Bjarnhéðinsdóttir kvenréttindakona, skrifaði t.d. um 

hina ,,þungu og ábyrgðarmiklu skyldu – að vera fóstra og fræðari hinnar uppvaxandi 

                                                 
5 Um muninn á opinbera- og einka sviðinu (e. public og domestic sphere) má t.d. sjá í grein Karin 
Hausen „Family and role divison“, bls. 51 – 83. 
6 Lynn Abrams, The making of modern woman, bls. 322 – 323.  
7 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 246 – 249.  
8 Sama heimild, bls. 247 og 282.  
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kynslóðar“.9 Í húsmæðrastefnunni fólst hvatning til kvenna um að klæðast þjóðlegum 

klæðnaði, helst þjóðbúningi. Fylgjendur stefnunnar sóttust ekki eftir að komast inn á 

opinbert svið karla, en forystukonur stefnunnar notuðu hana samt sem áður til að 

koma sér til valda í samfélaginu. Sem dæmi má nefna Halldóru Bjarnadóttur, ritstýru 

Hlínar og heimilisiðnaðarráðunaut. Hún ferðaðist um landið og breiddi út 

þjóðernislega húsmæðrastefnu til íslenskra kvenna: „Heimilin eiga að vera vígi þess 

hollasta og bezta í íslenzku þjóðlífi, verndari erfðanna frá forfeðrum okkar.“10 

Halldóra lifði þó ekki eftir þeim lífsmáta sem hún kenndi íslenskum konum. Hún 

giftist aldrei, var barnlaus og naut þess að ferðast um landið.11 Sjálf var hún 

skilnaðarbarn og sagðist ekki hafa trú á hjónabandinu.12 Áslaug Sverrisdóttir 

sagnfræðingur skrifar í grein sinni um Halldóru að svo virðist sem að hún hafi „þegar 

sem ung kona ... verið gagntekin af þeirri hugmynd að hún væri, umfram annað, 

kölluð til verka í þágu lands og þjóðar.“13 

Kvenímyndin „nýja konan“ var frekar í samræmi við þær áherslur sem nefndar 

hafa verið siðferðisleg kvenréttindabarátta. Að mörgu leyti var „nýja konan“ andstæða 

hinnar þjóðernislegu húsmóður. Sigríður Matthíasdóttir sagnfræðingur telur 

nafngiftina „nýja konan“ ná yfir tvenns konar kvenímyndir: 

 

Annars vegar hina nútímalegu tískukonu sem klippti hár sitt, gekk í stuttum pilsum og 

síðbuxum, reykti vindlinga og sat á kaffihúsum. Hins vegar kvenréttindakonuna sem 

hélt því fram að konur hefðu öðrum hlutverkum að gegna en að vera mæður og 

húsmæður og krafðist opinberra valda í þjóðfélaginu.14 

 

Sigríður telur að þessar ímyndir hafi tengst og oftar en ekki skarast, jafnvel runnið 

saman í eina ímynd. Bæði tískukonan og kvenréttindakonan vildu „samræma 

kvenleikann nútímalegum gildum“ og leyfa þeim kvenleika að eignast sinn sess í 

nútímanum. Með öðrum orðum gera „nýju konuna“ að hinni nýju ímynd kvenleikans 

og öðlast þannig sátt samfélagsins.15 

                                                 
9 Æsa, eptir unga stúlku í Reykjavík [Bríet Bjarnhéðinsdóttir], „Nokkur orð um menntun og rjettindi 
kvenna”. Fjallkonan, 22. júní 1885, bls. 46. 
10 Áslaug Sverrisdóttir, „Þjóðlyndi“, bls. 288. 
11 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 280 – 288.  
12 Sigríður K. Þorgrímsdóttir, „Mitt hjarta svarar ekki“, bls. 456. 
13 Áslaug Sverrisdóttir, „Þjóðlyndi“, bls. 287.  
14 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 256 – 257.  
15 Sama heimild, bls. 256 – 257. 
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Frá iðnbyltingu fóru fæðingartölur lækkandi í vestrænum löndum,16 en sú 

þróun hófst á Íslandi um miðbik 19. aldar.17 Um aldamótin 1900 átti hver íslensk kona 

að meðaltali fjögur börn. Í kreppunni á fjórða áratugnum lækkaði sú tala niður í þrjú 

börn. Hérlendis voru nokkrar ástæður fyrir lækkun fæðingartíðni, ungbarnadauði fór 

minnkandi, stjórn fólks á barneignum varð meiri og fjölskylduformið tók breytingum. 

Fólk í þéttbýli átti færri börn en fólk í dreifbýli.18 Fjölskyldan var ekki lengur 

framleiðslueining, sérstaklega í þéttbýli og því ekki nauðsynleg í þeim skilningi. 

Forsendur hjónabandsins höfðu einnig tekið breytingum. Börn og unglingar sóttust í 

auknum mæli eftir félagsskap jafnaldra sinna og kynslóðabilið breikkaði. Áherslan á 

tilfinningasambönd innan fjölskyldunnar varð sterkari og eiginmaðurinn vildi frekar 

félaga heldur en vinnukonu.19 Með auknu frelsi og sjálfstæði sem „nýja konan“ 

krafðist mætti álykta að möguleikar hennar á að velja sér eiginmann hafi aukist miðað 

við það val sem kynsystur hennar fyrr á öldum stóðu frammi fyrir.  

Ímyndinni um „nýju konuna“ fylgdi aukin áhersla á frelsi kvenna í 

kynferðismálum. Á fyrri hluta 20. aldar varð mikil aukning á fósturlátum hérlendis, 

sem ýtti undir grun um ólöglegar fóstureyðingar. Katrín Thoroddsen, læknir og eldri 

systir Maríu, var fylgjandi takmörkunum barneigna. Í fyrirlestri sínum Frjálsar ástir, 

sem hún flutti 1931, sagði hún:  

 

Þegar maður og kona, þegar elskendur, hvort sem þeir eru giftir eða ekki, eiga mök 

saman, þá eru það ástríðurnar, sem ráða. Það er víst ekki oft, að sú hugsun yfirgnæfi, að 

nú sé verið að leggja drög til nýs einstaklings, eða að nú skuli þjóðfélagið fá nýjan 

þegn.20 

 

Katrín vildi meina að fólk stundaði ekki kynlíf til þess að geta barn, heldur 

vegna kynferðislegrar ánægju. Katrín taldi að konur hefðu ekki einu sinni haft yfirráð 

yfir eigin líkama því lögum samkvæmt hefðu þær verið „neyddar“ til að þjóna 

kynhvöt eiginmanna sinna. Möguleikinn á getnaðarvörnum og fóstureyðingum átti 

þannig að bæta líf kvenna.21 Sagnfræðingurinn Lynn Abrams skrifaði að konur á 19. 

öld hafi áttað sig á því að ef þær gætu ekki losað sig undan kynlífstengdri 

                                                 
16 Renate Bridenthal, „Something old, Something new”, bls. 488. 
17 Kristín Ástgeirsdóttir, „Fyrst og fremst einkamál kvenna“, bls. 52. 
18 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. öldinni, bls. 171. 
19 Renate Bridenthal, „Something old, Something new”, bls. 489 – 492. 
20 Katrín Thoroddsen, Frjálsar ástir, bls. 9. 
21 Kristín Ástgeirsdóttir, „Katrín Thoroddsen“, bls. 32.  
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hlutgervingu (e. sexual objectification), þá skiptu aðrir pólitískir sigrar litlu sem engu 

máli: „middle class women ... begin to realise that women´s sexuality was the key to 

all other feminist demands.“22  

Í Bandaríkjunum varð ímynd „nýju konunnar” til í kjölfar samfélagslegra 

breytinga, það er með aukinni áherslu á dægurmenningu, fjölmiðla og 

fjöldaframleiðslu. Neyslumenningunni var að miklu leyti beint að konum þar sem þær 

sáu að mestu um innkaupin fyrir heimilið.23 Það gæti einnig tengst hugmyndum um 

konur sem tilfinningaverur og karlmenn sem rödd skynseminnar.24 Aðalbjörg 

Sigurðardóttir, kvenréttindakona sem fylgdi að mestu leyti húsmæðrastefnunni, 

skrifaði í Eimreiðina árið 1926, útdrátt úr fyrri hluta bókar Ginu Lombroso. Þar 

kemur fram að kaupmenn hafi tekið upp á því að skipta vörum fyrir kvenmenn svo 

þær gætu verslað meðvitaðar um það að þær hefðu möguleika á að skipta þeim. 

Ákvörðun þeirra þyrfti ekki að vera endanleg. „Allar verzlanir, sem aðallega skifta við 

konur, geta borið um það, hve óákveðin konan er, þegar hún á að velja varninginn.“25 

Karen Hunt heldur því fram að ímynd konunnar sem neytanda hafi að ýmsu leyti fært 

hana inn á opinbera sviðið. Þegar skortur var á mat og öðrum nauðsynjum hafi konur 

farið í pólitískar aðgerðir. En Hunt skrifar meðal annars: 

 

This women´s activism, which political parties even on the Left found hard to deal 

with, gave women confidence to link issues that sprang from everyday life to what 

were seen as much larger and more clearly political ones, such as ending the wars.26 

 

En „nýja konan“ birtist ekki einungis sem neytandi heldur kom hún fram í breyttri 

dægurmenningu. Konan sem birtist í amerískum bíómyndum var sjálfstæð, sterk og 

klædd samkvæmt nýjustu tísku.27 Í norskum bíómyndum tóku bæði kvenleikinn og 

                                                 
22 Lynn Abrams, The making of modern woman, bls. 173.  
23Í bandarísku sjónvarpsþáttunum Mad men, sem gerast kringum 1950 á auglýsingastofu í 
Bandaríkjunum má t.d. sjá hvernig aðalpersónan telur félaga sína inn á að beina auglýsingum um 
rakspíra fyrir karlmenn sérstaklega á konur, þar sem að konur sjái aðallega um innkaup á heimilin. Vef: 
„Mad men“. The internet movie data base.  
24 Þessi hugsun sést t.d. í grein í 19. júní árið 1928: „Þeir, sem vilja gera algerðan greinarmun á eðli 
karls og konu, eigna karlmanninum alt vit, þekkingu, hugvitsemi og framtak.“ „Eru konur jafnokar 
karlmanna?“ 19. júní, 1. desember 1928, bls. 145.   
25 Aðalbjörg Sigurðardóttir, „Sálarlíf konunnar“, bls. 299.  
26 Sem dæmi tekur sagnfræðingurinn Karen Hunt brauðgöngu kvenna í Rússlandi 1917. Karen Hunt, 
„Women as citizens“, bls. 242.  
27 Eggert Þór Bernharðsson, „„Ó, vesalings tískunnar þrælar““, bls. 18 – 19. T.d. má sjá Gretu Garbo 
sem „nýja konu“ í kvikmyndinni The Temptress frá 1926. Vef: „The Temptress“. The internet movie 
data base. 
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karlmennskan ákveðnum breytingum samkvæmt norska sagnfræðingnum Kari 

Melby. Karlmennskan varð kvenlegri og breytti þannig sýninni á hvað væri 

kvenlegt.28 Í Frakkland árið 1922 kom út skáldsagan La Garçonne eftir Victor 

Margueritte sem olli miklu fjaðrafoki. Aðalsöguhetjan var stúlka með drengjakoll 

sem gekk um í stuttum pilsum, reykti sígarettur, drakk áfengi, stundaði íþróttir, 

menntaði sig í Sorbonne, vann áhugaverð störf, keyrði bíla og átti fjölmarga 

kynlífsfélaga, af báðum kynjum.29 Heiti bókarinnar er enn í dag notað af 

tískuiðnaðinum um strákalegan (e. boyish) klæðastíl kvenna.30 Margueritte var sviptur 

Légion d'Honneur, sem er æðsta viðurkenning Frakka, vegna bókarinnar, en þrátt 

fyrir það seldist hún í milljónum eintaka.31 Kvikmyndin byggð á bókinni kom út árið 

1923 og var sú fyrsta sem fékk þann vafasama heiður að vera bönnuð í Frakklandi.32 

Þessi sama kvikmynd var sýnd hér á landi árið 1924 og birtist auglýsing fyrir 

myndina á forsíðu Morgunblaðsins. 33 

 

 

 

 

Ekki voru þó allir sáttir við það frelsi sem hin nýja kvenímynd boðaði og í Evrópu 

vakti hún skelfingu meðal margra. „Nýja konan“ varð tákn fyrir þá siðferðislegu 

                                                 
28 Kari Melby, „Kjønn i første halvdel av det 20. århundret”, bls. 326. 
29 Vef: „La Garçonne”. National library of the Netherlands. 
30 Vef: vefsíðan, www.lagarconne.com sérhæfir sig í þessum ákveðna fatastíl.  
31 Renate Bridenthal, „Something old, Something new”, bls. 493.  
32 Vef: „La Garçonne“. The internet movie data base.  
33 „Konuörlög“. Morgunblaðið, 6. nóvember 1924, bls. 1.  

Mynd 1.  
Auglýsingin á forsíðu Morgunblaðsins. Eins og sjá má eru 
konurnar ímynd hinnar „nýju konu“ með stutt, túperað hár og 
mikla andlitsmálningu.  
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hnignun sem nútíminn bar í skauti sér.34 Hún dró taum kvenfrelsis, frjálsra ásta, 

sjálfstæðis kvenna – allt það sem íhaldssamir Evrópubúar hræddust helst.  

Þær breytingar sem urðu á stöðu konunnar á millistríðsárunum gerðu það að 

verkum að sumar konur þráðu aftur gamla heiminn, þar sem þeim þótti það einfaldara 

að falla að þeim kvenlegu stöðlum sem voru taldir hefðbundnir í samfélaginu heldur 

en að kanna hið nýja og óþekkta. Fyrir margar konur reyndist erfitt að fara út fyrir 

„þægindahringinn“, hentugra var að halda í það gamla og kunnuglega. Þannig voru 

konur hálfvegis fastar á milli nýja og gamla tímans og gat það skapað togstreitu fyrir 

þær konur sem t.d. unnu úti, á milli vinnunnar og fjölskyldunnar.35 Nanna Ólafsdóttir 

skrifaði nokkurs konar ádeilu á hjónabandið í grein sinni „Húsmóðurstarfið og 

framtíðin“ í Melkorku árið 1947. Þar vildi hún meina að hjónabandið og 

húsmæðrastarfið gerði konunni illt, þar sem hún einangraðist við þessar nýju 

breytingar í lífi hennar: „[s]amfélagið við potta og pönnur mestallan daginn [gæfi] 

tæplega tilefni til hástemmdra hugleiðinga.“ Sóun vinnuafls kvenna væri fáránleg, það 

ætti ekki að einangra þær inni á heimilunum, heldur gera þeim kleift að sinna bæði 

útivinnu og fjölskyldu.36 

Því hefur verið haldið fram að krafturinn hafi farið úr kvennabaráttunni eftir 

að kosningarétti var náð, t.d. hérlendis og erfitt hafi reynst að koma á fót sterkum, 

þverpólitískum samtökum kvenna. Fáar konur vildu setja kyn sitt efst á 

forgangslistann. Flestir vinstrimenn í Evrópu tóku hagsmuni stéttarinnar fram yfir 

hagsmuni kvenfólks og íhaldssamar konur vildu frekar fylgja hagsmunum þeirra en 

kynsins.37 Þetta má sjá á Íslandi, en til dæmis tóku konur í Verkakvennafélaginu 

Framsókn hagsmuni stéttarinnar yfirleitt fram yfir hagsmuni kvenna.38 

Erlendis notuðu konur mæðrahyggjuna (e. maternalism) til að koma málefnum 

kvenna inn í opinbera umræðu. Franskar konur urðu t.d. áberandi sem þrýstihópur þar 

í landi á millistríðsárunum, þrátt fyrir að vera án kosningaréttar. Þær notuðu 

móðurhlutverkið sem bæði pólitískt og ópólitískt hlutverk til að koma hinum „mýkri“ 

málefnum að í samfélagsumræðunni.39  

                                                 
34 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 257.  
35 „it often seemed easier to fall into stereotypical behavior considered feminine than to explore 
uncharted areas of work and sexual demeanor.“ Renate Bridenthal, „Something old, Something new”, 
bls. 474 – 475.  
36 Nanna Ólafsdóttir, „Húsmóðurstarfið og framtíðin“. Melkorka, 4:1 (1947), bls. 18 – 20.   
37 Karen Hunt, „Women as citizens“, bls. 244.  
38 Sjá t.d. Sigurbjörg Elín Hólmarsdóttir, „„að troða slóð verkamanna“ og SE. Fundargerðarbækur 
V.K.F. Framsóknar. 
39 Karen Hunt, „Women as citizens“, bls. 239.  



 15 

Þrátt fyrir kosningarétt var yfirleitt talið að konur ættu ekki að kjósa eða tjá sig 

um málefni sem sneru ekki beint að „málefnum kvenna“ eða einkasviðinu. Þær áttu 

helst að einbeita sér að félagsmálum, líkt og heilbrigðiskerfinu, menntun barna og svo 

framvegis.40 Bríet Bjarnhéðinsdóttir varð fyrst kvenna til að halda opinberan 

fyrirlestur hér á landi árið 1887 og sagði hún í þeim fyrirlestri að ef kona sýndi áhuga 

á einhverju almennu málefni væri „sá dómur felldur að hún [væri] ókvenleg og óhæf í 

allra kvenlegra kvenna röð“.41 Hin ákveðnu málefni kvenna voru því þau mál sem 

konur áttu að tjá sig um á opinberum vettvangi. Í Noregi eftir fyrra stríð fóru 

akademískt lærðar konur eða rithöfundar að skrifa í blöð um málefni sem áður höfðu 

verið ætluð karlmönnum til umfjöllunar. Kynjaskiptingin í norskri samfélagsumræðu 

varð óljósari. En sú breyting varði ekki lengi. Á millistríðsárunum í Noregi fékk 

„nútíminn“ á sig vaxandi gagnrýni. Þeirri gagnrýni var yfirleitt beint að konum og 

kvenleika nútímans. Varð svarið við þeirri gagnrýni að halda til baka í kvenleika 

fortíðar, sem endurspeglaðist að miklu leyti í hinni sterku, norsku bóndakonu.42 

Þannig varð gagnrýni á nútíma samfélagið að gagnrýni á nútíma konuna. 

Svipuð gagnrýni átti sér stað hér og í Noregi, en „nýja konan“ var talin 

óþjóðleg og beinlínis hættuleg samfélaginu. Mikilvægt væri að vakta landamærin á 

milli kvenleika og karlmennsku.43 Ef tekið er tillit til tvískiptingar Sigríðar 

Matthíasdóttur á „nýju konunni“ hérlendis, má sjá að það var frekar „tískudrósin“ sem 

fékk á sig gagnrýni heldur en „kvenréttindakonan“. Ástæða þess gæti hugsanlega 

verið sú að „tískudrósin“ hafi verið meira áberandi á þessum árum. Árið 1926 sendi 

Landsfundur kvenna á Akureyri, frá sér áskorun til Læknafélags Íslands um að gefa 

eitthvað út um það hvernig hin nýja tíska hefði áhrif á heilsu stúlknanna. En þessar 

konur, líkt og margir aðrir, töldu að afleiðingar hinnar nýju tísku gæti meðal annars 

orðið „[n]ábleik andlit, hryggskekkja, sífelldur lasleiki, blóðleysi og tæringarvottur“44. 

Andstætt hinum heilsusamlega klæðnaði sem þjóðbúningurinn var.45 Almenn 

andstaða gegn auknum kvenréttindum jókst einnig á öðrum og þriðja áratug 20. aldar, 

þannig að gagnrýninni var ekki einungis beint gegn hugmyndafræði „nýju konunnar“ 

                                                 
40 „a sexual division of politics: economics and national defence as ‘men´s issues’, education, health 
and social welfare as ´women´s issues´.“ Karen Hunt, „Women as citizens“, bls. 242.  
41 Bríet Bjarnhéðinsdóttir, Fyrirlestur um hagi og rjettindi kvenna, bls. 347. 
42 Kari Melby, „Kjønn i første halvdel av det 20. århundret“, bls. 324 – 247.  
43 Sama heimild, bls. 329.  
44 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur, bls. 199 og 206.  
45 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 286.  
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heldur almennt að stöðu konunnar í nútímasamfélagi.46 Sigríður Matthíasdóttir orðar 

það svo: „[í]mynd nútímakonunnar varð þannig að bitbeini í deilum þriðja áratugarins 

um íhaldsemi og frjálslyndi, deilum sem snerust um borgarmenningu og 

sveitamenningu, nútíð og fortíð.“47 

Átökin í samfélagsumræðunni um stöðu kvenna á fyrri hluta 20. aldar skilaði sér 

að mestu leyti aðeins í einu hlutverki; húsmæðrahlutverkinu. Með því hlutverki 

skerptust skilin á milli giftra og ógiftra kvenna. Einangrað líf, óhamingja og 

einmanleiki var talið bíða þeirra sem ekki gengu í hjónaband.48 Það var þó ekki alltaf 

veruleikinn en Þura Árnadóttir frá Garði sagði að hún hefði lesið það að „hjónabandið 

væri eins og háfur og allir fiskarnir sem væru inni í háfnum vildu út, en þeir sem væri 

úti vildu inn.“ Hana grunaði þó sérstaklega kvenfólkið um að vilja leita út fyrir 

háfinn.49 Flestar konur töldu þó hjónabandið vera réttu leiðina í lífinu, en ef það var 

ekki möguleiki var yfirleitt örlögunum um að kenna. Þær voru fáar konurnar sem 

völdu þá leið að fara í gegnum lífið án þess að giftast, líkt og Halldóra Bjarnadóttir.50 

 
  
1.2. Dagbækur og sendibréf sem persónulegar heimildir 
 

Mikið af því sem hér er fært fram um Maríu Thoroddsen er byggt á sendibréfum og 

dagbókum. Á Kvennasögusafni á Landsbókasafni Íslands – Háskólabókasafni eru 

dagbækur Maríu geymdar og þau sendibréf sem varðveist hafa. Ekki er langt síðan að 

fræðimenn fóru að notast við persónulegar heimildir við rannsóknir sínar. Áður töldu 

margir þær vera of huglægar og því ekki gagnast þeirri sögu „fjöldans“ sem þá var 

vinsælust. Með tilkomu einsögurannsókna hafa fræðimenn farið að nýta þessar 

heimildir í meiri mæli, en Sigurður Gylfi Magnússon sagnfræðingur segir að heitið 

vísi til þess að fræðimaðurinn vinni með „persónulegar heimildir einstaklinga og 

[dragi] út frá þeim ályktanir um líf og samfélag á þeim tíma sem heimildirnar ná 

yfir.“ 51 Sögur sem tengjast sérstaklega persónum, þeirra hugarheimi og hegðun sé 

                                                 
46 Sigríður Matthíasdóttir, „Karlar og viðhorf þeirra til kvenréttinda“, bls 53. 
47 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 258. 
48 Kari Melby, „Kjønn i første halvdel av det 20. århundret”, bls. 329.  
49 Þura Árnadóttir (1891-1963) var vísnaskáld frá Garði í Mývatnsveit. Hún var þjóðþekkt sem Þura í 
Garði. Hún „hafði nokkuð skelegga afstöðu til stöðu kvenna.“ Sigríður K. Þorgrímsdóttir, „Mitt hjarta 
svarar ekki...“, bls. 458.  
50 Sigríður bendir á að þegar Halldóra hélt því fram að hafa valið það að giftast ekki, hafi hún verið 
gömul kona að líta yfir farinn veg. Sigríður K. Þorgrímsdóttir, „Mitt hjarta svarar ekki...“, bls. 465. 
51 Soffía Auður Birgisdóttir, „Í gamla daga var lífið svona“. Morgunblaðið, 16. desember 1997, bls. B 
3.   
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ekki hægt að rannsaka nema í gegnum persónulegar heimildir, þá sérstaklega hjá 

alþýðufólki og konum:52 

 

Einsagan beinir athyglinni að einstaklingum, úr hvaða stétt sem er, og persónulegri 

sögu hans... Mannkynssagan er sem sagt ekki lengur bara saga kónga og hershöfðingja, 

eða saga stríða, félagasamtaka og atvinnureksturs. Hún er einnig saga karla og kvenna 

allra stétta  og með því að skrifa þá sögu hljóta sagnfræðingar nútímans einnig að ná til 

breiðari lesendahóps: til karla og kvenna allra stétta.53 

 

Grein Eggerts Þórs Bernharðssonar um Reykjavíkurstúlkuna, sem birtist fyrir 20 árum 

í Sögnum, byggir aðallega á greinum sem birtust í dagblöðum og tímaritum á þriðja 

og fjórða áratugnum en þær flestar skrifaðar af karlmönnum. Lítið af þeim heimildum 

sem Eggert notaðist við eru eftir konur sem töldust vera Reykjavíkurstúlkur eða 

„nýjar konur“. Eggert notast að mestu leyti við þrjár heimildir, og eru tvær af þeim 

skrifaðar af ungum læknastúdentum sem skrifuðu „hálfgerða „uppskrift““ að 

Reykjavíkurstúlkunni. Í grein Eggerts er ekki lagt kerfisbundið mat á hvort einhver 

kona hafi staðist öll þessi skilyrði, en Eggert segist þó telja ólíklegt að svo hafi 

verið.54  

Flest sendibréf Maríu eru frá árunum 1921 til um 1935 og er aðallega stuðst 

hér við sendibréf sem voru skrifuð til hennar. Þar með fæst meiri breidd í rannsóknina 

á stöðu „nýju konunnar“. Heimildaforðinn sem hér er byggt á er því að mörgu leyti 

bitastæður. Þó verður að taka vitnisburð sendibréfanna með fyrirvara. Sendibréf eru 

ekki öll þar sem þau er séð. Bréfaritarinn velur hvað hann skrifar og hvað ekki og 

hefur þannig áhrif á hvað lesandinn fær að vita um hans líf. Erla Hulda Halldórsdóttir 

sagnfræðingur, sem byggði MA-ritgerð sína á sendibréfum kvenna á 19. öld, skrifar í 

grein sinni „Af bréfaskriftum kvenna á 19. öld“ að sendibréf geti frætt okkur um hluti, 

líkt og menn og tilfinningar, sem aðrar heimildir geta ekki. Hinsvegar beri að hafa í 

huga að ekki var litið á bréf fyrr á tímum eins og við gerum í dag. Þá voru þau oft 

ekki jafn persónuleg og voru ef til vill lesin upp fyrir alla á heimilinu. Einnig varð 

                                                 
52 Bræður af ströndum, bls. 20.  
53 Soffía Auður Birgisdóttir, „Í gamla daga var lífið svona“. Morgunblaðið, 16. desember 1997, bls. B 
3.   
54 Eggert Þór Bernharðsson, „„Ó, vesalings tískunnar þrælar““, bls. 16 – 27. 
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bréfritarinn að hafa í huga að mögulegt var að einhver annar en viðtakandi bréfsins 

gæti lesið bréfið.55  

Hvort að allt sem stendur skrifað í sendibréfum sé „satt“ er líka umdeilanlegt. 

Sendibréf eru hugarfóstur einnar manneskju og sýna því lesandanum aðeins eina hlið 

á umfjöllunarefni bréfsins. Einkabréf geta einnig haft mikil áhrif á rannsakandann. 

Hann telur sig þekkja manneskjuna og finnur til samkenndar og getur það dregið úr 

hlutleysi hans.56  

 Erla Hulda Halldórsdóttir skrifar í grein sinni „Fragments of life“ að áður hafi 

hún reynt að komast yfir eins mörg bréf og hún gæti til að fá heildarmynd af lífi 

ákveðinna einstaklinga eða atburða. Núna styðst hún við aðferð sem David A. Gerber 

hefur skrifað um. Bréfin eigi að vera skrifuð fyrir „sérstakan viðtakanda“ (e. 

significant others) og ná yfir nokkuð langan tíma þannig að rannsakandinn geti lesið 

út tengsl á milli einstaklingana í bréfunum og fengið nokkuð heildstæða sýn.57 Í 

þessari ritgerð er leitast við að nota svipaða aðferð við val á bréfum, eins og við á. 

Helst er lögð áhersla á bréfaskriftir milli Maríu og verðandi eiginmanns hennar, en 

flest sendibréfanna sem hafa varðveist eru skrifuð af honum til hennar. Bréfasamskipti 

Maríu og nokkurra bernskuvinkvenna hennar draga einnig upp aðeins öðruvísi mynd, 

þar sem á milli þeirra fóru atriði sem Maja ræddi ekki í öðrum bréfum.   

 Finnski sagnfræðingurinn Maarit Leskelä-Kärki hefur rannsakað bréfaskriftir 

kvenna í sínu heimalandi. Hún skrifar að það skipti máli hvaða einstaklingur skrifar 

bréfin, upp á hversu opinská þau eru. Í rannsókn sinni á bréfaskriftum þriggja finnskra 

systra kemst hún að því að ein þeirra skrifar t.d. fátt um ástarsambönd sín og 

hjónabandserfiðleika sem hún skrifar um í dagbók sína. Önnur er mjög opinská í 

bréfum sínum, en sú þriðja fer um víðan völl. Sú skrifaði minnst af þeim systrum.58 

Aune Krohn, ein systranna þriggja, skrifaði í bréfi til systur sinnar árið 1910 að hún 

teldi að raunveruleikinn í bréfum væri réttari en raunveruleikinn í raun. Þegar 

manneskja lokaði sig af og skrifaði bréf, væri það sannara en samskipti augliti til 

auglitis. Bréfritarinn ætti þannig auðveldara með að sýna sitt rétta sjálf.59  

                                                 
55 Erla Hulda Halldórsdóttir, „Af bréfaskriftum kvenna á 19. öld“, bls. 249.  
56 Erla Hulda Halldórsdóttir, „Fragments of life“, bls. 36. 
57 David A. Gerber er prófessor í sagnfræði við Háskólann í Buffalo, Bandaríkjunum. Hann notar þetta 
hugtak um einstakling sem þjónar ákveðnum tilgangi í huga og lífi bréfritara, líkt og náinn vinur eða 
aðstandandi. Erla Hulda Halldórsdóttir, „Fragments of life“, bls. 38. 
58 Maarit Leskelä-Kärki, „Constructing sisterly relations in epistolary practice“, bls. 26. 
59 Aune Krohn (1881 – 1976) var finnskur kennari, rithöfundur og þýðandi sem skildi eftir sig 
gríðarlega stórt safn sendibréfa. Maarit Leskelä-Kärki, „Constructing sisterly relations in epistolary 
practice“, bls. 22-23.  
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Þessi atriði verður að hafa í huga þegar farið er í sendibréf Maju. Hægt er að 

bera saman sendibréfin og dagbækurnar til að fá betri tilfinningu fyrir því hvað sé rétt. 

Sigurður Gylfi skrifar að: „með notkun persónulegra heimilda á borð við dagbækur og 

bréf gefst okkur færi á að lesa nýja merkingu inn í fyrri tíma sögu.“60 Vonandi bætir 

eftirfarandi umfjöllun, sem nýtir sér persónulegar heimildir konu, inn í fyrri 

hugmyndir um „nýju konuna“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
60 Bræður á ströndum, bls. 21.  
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2. „Nýja konan“ – Maja Thor 
 
 
2.1. María Kristín Skúladóttir Thoroddsen  
 

María Kristín Skúladóttir Thoroddsen eða Maja Thor, eins og hún var yfirleitt kölluð, 

var fædd þann 12. september 1906. Hún var dóttir hjónanna Skúla Thoroddsen og 

Theodóru Thoroddsen.61 Skúli var alþingismaður, bæjarfógeti, sýslumaður, ritstjóri 

Þjóðviljans og athafnamaður.62 Theodóra var skáld og birti hún meðal annars ljóð í 

tímaritinu Eimreiðinni.63  

 Maja fæddist á Bessastöðum, yngst 13 systkina en af þeim komust 12 á 

fullorðinsaldur. Maja var ekki gömul þegar fjölskyldan fluttist til Reykjavíkur 1908, 

sama ár og Skúli og Theodóra dvöldust í Kaupmannahöfn vegna samninga um 

samband Íslands og Danmerkur.64 Skúli hafði byggt stórglæsilegt hús á þremur 

hæðum, Vonarstræti 12, sem átti eftir að verða miðstöð fjölskyldunnar næstu 

áratugi.65 

Til að aðstoða sig við uppeldi barnanna og umsjón hússins hafði Theodóra 

vinnukonu, Guðbjörgu Jafetsdóttur, eða Bauju. Bauja var þó frekar partur af 

fjölskyldunni heldur en launaður starfsmaður.66 Frá því í október 1920 og fram á árið 

1921 dvaldist Maja hjá elstu systur sinni Unni og manni hennar á Flateyri. Samkvæmt 

dagbók hennar frá þessu ári var almennt frekar mikið um að vera. Á einum stað 

skrifaði hún þó: „hvað á að ske morsomt, hjer út á kjálka landsins?“67 Í þessum orðum 

sést strax hin mikli kærleikur sem Maja bar til Reykjavíkur. 

Þegar Maja varð fjórtán ára hóf hún nám við Menntaskólann í Reykjavík og 

lauk þaðan gagnfræðiprófi,68 þrátt fyrir þá leti sem hún taldi sig þjást af.69 Eftir að 

námi lauk vann hún í Tóbaksverslun ríkisins.70  

                                                 
61 Ingibjörg Ýr Pálmadóttir og Soffía Guðmundsdóttir, „Minning: María Kristín Skúladóttir 
Thoroddsen“. Þjóðviljinn 23. september 1976, bls. 12-14.  
62 Vef: Skúli Thoroddsen, vefsvæði Alþingis. 
63 Theodóra Thoroddsen, „Þula“, bls. 279 – 280. Einnig má finna ljóð Theodóru í ljóðasafninu Stúlka, 
bls. 160 – 167.  
64 Ármann Jakobsson skrifaði sögulega skáldsögu, Vonarstræti um ferð hjónanna til Danmerkur.  
65 Freyja Jónsdóttir, „Vonarstræti 12“. Morgunblaðið, 19. mars 2002, bls. 30-31 C.  
66 Ingibjörg Ýr Pálmadóttir og Soffía Guðmundsdóttir, „Minning: María Kristín Skúladóttir 
Thoroddsen“. Þjóðviljinn 23. september 1976, bls. 12. 
67 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1921, 3. janúar.  
68 Ingibjörg Ýr Pálmadóttir og Soffía Guðmundsdóttir, „Minning: María Kristín Skúladóttir 
Thoroddsen“. Þjóðviljinn 23. september 1976, bls. 12. 
69 Lbs. Kvennasögusafn, askja 270. Dagbók Maríu Thoroddsen, árið 1920. 
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Frá árinu 1924 gekk ungur maður á eftir Maju með grasið í skónum. 

Drengurinn var félagi Sigurðar, eldri bróður hennar og hét Haraldur Jónsson. 

Foreldrar hans voru Jón Þorláksson prestur og Ragnheiður Pálsdóttir. „Hann var 

fjölgáfaður maður, og orðhvatur mjög, músíkalskur og listrænn.“71 Sigurður 

Thoroddsen skrifar í endurminningar sínar að Haraldur hafi verið kallaður Ibsen frá 

því í barnaskóla, en þá hafi einhver þótt hann líkur norska skáldinu: „Þetta var ekki 

uppnefni í réttum skilningi þess orð. Hann hét þetta.“72 Hér á eftir verður því vísað til 

Haralds sem Ibsens. Hann þótti laglegur á sínum yngri árum, grannur með fína 

andlitsdrætti og var talin álitlegur af kvenfólki, „hafði víst ekkert á móti því heldur.“73 

Sigurður skrifaði vel um Ibsen í endurminningum sínum: 

 

Við Ibsen vorum... óaðskiljanlegir og titluðum hvor annan son og föður eins og ég væri 

uppeldissonur hans, sem að mörgu mátti satt telja. Hann var mjög vel gáfum gæddur, 

gamansamur, fyndinn, hagmæltur vel og vel innrættur í besta lagi. Hann var málamaður 

mikill, talaði og skrifaði esperanto auk málanna, sem við lærðum í skóla. Læknir þótti 

hann góður og var afhaldinn í þeim héruðum, er hann þjónaði, þrátt fyrir drykkjuskap 

hans og græskulausa hnyttni í tilsvörum.74 

 

Ibsen var, samkvæmt Sigurði, góður námsmaður, þrátt fyrir að mæta illa í tíma. Ibsen 

útskrifaðist sem læknir 1924.75 Jón Thor sonur Maju og Ibsens skrifaði í Faðir minn, 

læknirinn: „heyrði ég það haft eftir Vilmundi [Jónssyni, landslækni], að hann hefði 

getað orðið bezti læknir á Íslandi, ef hann hefði „bara nennt“.“76 Jón Thor lýsti föður 

sínum annars þannig að hann hafi verið gáfaður, en óþolinmóður, sérstaklega við hina 

fávísu. Hann hafi unnið í skorpum, haft lítið fjármálavit, átt mörg áhugamál, eins og 

bridge og golf, en verið fljótur að missa áhuga á þeim. Hann hafi fyrst um sinn haft 

mikinn áhuga á starfi sínu en sá áhugi hafi farið minnkandi með árunum. Þegar Maja 

var spurð um hvernig Ibsen sinnti sjúklingum hafi hún svarað: „Það er magnýl 

innvortis og Nivea-krem útvortis“. Ibsen var frekar hastur og gat verið óknyttinn í 

svörum og sagði Jón frá því þegar bóndi í sveitinni hringdi í Ibsen, vegna þess að 

                                                                                                                                            
70 Ingibjörg Ýr Pálmadóttir og Soffía Guðmundsdóttir, „Minning: María Kristín Skúladóttir 
Thoroddsen“. Þjóðviljinn 23. september 1976, bls. 12. 
71 Sama heimild, bls. 12. 
72 Sigurður Thoroddsen, Eins og gengur, bls. 103.  
73 Jón Thor Haraldsson, „Haraldur Jónsson héraðslæknir“, bls. 241.  
74 Sigurður Thoroddsen, Eins og gengur, bls. 102. 
75 Sama heimild, bls. 105. 
76 Jón Thor Haraldsson, „Haraldur Jónsson héraðslæknir“, bls. 235.  
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bróðir hans fór „úr liði í leggnum“. Ibsen hafi þá urrað í símann: „[þ]að er enginn 

andskotans liður á leggnum. Er ekki einhver ljósmóðir eða manneskja með viti, sem 

ég get talað við?“77  

Ibsen mátti þó bíða lengi eftir Maju því það var ekki fyrr en 1930 sem hún tók 

bónorði hans. Þau giftust sama ár og fluttist Maja að Breiðumýri í Þingeyjarsýslu, þar 

sem Ibsen starfaði sem læknir. Segir í minningargrein um Maju að það hafi verið 

„jafnt á komið með þeim hjónum“ en að þau hafi ekki átt skap saman. Fyrsta barn 

þeirra hjóna fæddist andvana og tók það mikið á Maju.78 En þann 13. apríl 1933 

fæddist þeim drengur, sem fékk nafnið Jón.79 Við fæðingu Jóns veiktist Maja af 

barnsfararsótt og „lá þá sína fyrstu banalegu.“80 Þremur árum síðar fluttist fjölskyldan 

til Víkur í Mýrdal, en Ibsen hafði verið skipaður héraðslæknir þar. Ári síðar fæddist 

dóttirin Ragnheiður Guðrún.81 Í sendibréfum móður sinnar fengu börnin gælunöfnin 

Snúlli og Rúrí. Á þessu tímabili hélt Maja ekki dagbók, þannig að við höfum ekki 

greiðan aðgang að hennar hugarheimi á þessum árum. Árið 1944 byrjaði Maja aftur 

að halda dagbók, sem entist þó ekki lengi, en á þeim blaðsíðum sem hún ritaði má lesa 

að Maja var að mörgu leyti óhamingjusöm, sérstaklega virðist hún ekki ánægð með að 

vera búsett á landsbyggðinni.82 Systirdóttir Maju ritaði svo í minningargrein um hana: 

„En þrátt fyrir lífsgleði andlegt og líkamlegt atgjörvi var Maja full af 

minnimáttarkennd og fann til öryggisleysis. Lífið var ekki alltaf eintómt grín, fremur 

en hjá öðrum. Það var sjúkdómar og fjölskylduvandamál.“83  

Maja Thor hafði verið ekkja í 9 ár þegar hún lést þann 23. september 1976. 

Hún hafði þá búið í sinni ástkæru Reykjavík síðan 1962. Þangað hafði hún flutt aftur 

eftir 32 ára dvöl á landsbyggðinni.84 

 
 
 
 

                                                 
77 Jón Thor Haraldsson, „Haraldur Jónsson héraðslæknir“, bls. 236 – 239.  
78 Ingibjörg Ýr Pálmadóttir og Soffía Guðmundsdóttir, „Minning: María Kristín Skúladóttir 
Thoroddsen“. Þjóðviljinn 23. september 1976, bls. 12. 
79 „Minning: Jón Thor Haraldsson“. Morgunblaðið, 25. september 1998, bls. 48.   
80 Ingibjörg Ýr Pálmadóttir og Soffía Guðmundsdóttir, „Minning: María Kristín Skúladóttir 
Thoroddsen“. Þjóðviljinn 23.september 1976, bls. 12. 
81 Sama heimild, bls. 12. 
82 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1944.  
83 Ingibjörg Ýr Pálmadóttir og Soffía Guðmundsdóttir, „Minning: María Kristín Skúladóttir 
Thoroddsen“. Þjóðviljinn 23. september 1976, bls. 12. 
84 Sama heimild, bls. 12. 
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2.2. Dóttir, nemi, vinkona, einstaklingur 
 

Það eru margir mismunandi þættir sem móta einstakling. Bakgrunnur hans, 

staðsetning, samtími, samfélagsstaða, kyn og seinast en ekki síst hvernig við 

skilgreinum okkur sjálf?  

Innan Thoroddsenfjölskyldunnar var mikill samhugur í baráttunni fyrir 

auknum kvenréttindum.85 Skrifað var um Skúla Thoroddsen að hann hafi „án efa 

[verið] einn ötulasti talsmaður karla fyrir kvenréttindum á Íslandi fyrr og síðar“ og 

barist fyrir málinu bæði sem „hugmyndafræðingur og pólitískur baráttumaður.“86 Árið 

1891 flutti hann til dæmis þrjú frumvörp um réttindi kvenna á Alþingi.87 Tveimur 

árum fyrr hafði hann skrifað í Þjóðviljann: 

 

Sumum konum hættir og við að líta kvennfrelsismálið hálfgerðum hornaugum, eins og 

væri það eitthvað ókvennlegt, eða einhver forboðinn ávöxtur að vilja vera 

karlmönnunum jafn hátt settar í mannlegu félagi; og sumar skoða það enda sem 

einberan montaraskap að tala um kvennréttindi og kvennfrelsi, af því að þær sjálfar 

eiga við kostakjör að búa... Það er má ske til of mikils mælst, að ætlast til þess, að 

konur myndi með sér félög til að auka og tryggja réttindi sín, þar sem vér karlmennirnir 

erum enn eigi orðnir þeir menn að hafa bundizt félagsskap til verndar þjóðlegum og 

borgaralegum réttindum vorum; en vissulega væri það engin vanþörf, að kvennþjóðin 

færi ofurlítið meira að hugsa um hag sinn, og engin vansæmd væri þeim í því, að verða 

oss karlmönnunum til fyrirmyndar í félagsskap.  

 En dregur hver dám af sínum sessunaut, og því er varla að undra, þó að 

kvennþjóðin sé eins fjörlaus og dauðyflisleg eins og íslenzka karlþjóðin.88 

 

Maja kom ekki frá neinu venjulega heimili, þar sem staðlaðar kynímyndir voru jafn 

negldar niður og myndarammar á skipum, heldur var jafnréttishugsjónin gríðarlega 

mikil. Móðurafi Maju, Guðmundur Einarsson, var sá fyrsti til að skrifa um stofnun 

kvennaskóla hérlendis.89 Var hann því um 20 árum á undan Páli Melsteð að skrifa 

                                                 
85 Í greininni „Katrín Thoroddsen“ sem birtist í Andvara 2007 skrifar Kristín Ástgeirsdóttir að ,,til að 
átta sig á þeim félagslega og menningarlega arfi og auði sem Katrín og systkini hennar bjuggu að er 
nauðsynlegt að greina þau ættar- og samskiptanet sem börn Skúla og Theodoru voru sprottin úr og þær 
fyrirmyndir sem var að finna innan þeirra.“ Það er ekki pláss fyrir slíka greinargerð í þessari ritgerð en 
fyrir áhugasama bendi ég á grein Kristínar, bls. 11- 68.   
86 Sigríður Matthíasdóttir, „Karlar og viðhorf þeirra til kvenréttinda“, bls. 42. 
87 Gunnar Karlsson, „Um kvenréttindavilja íslenskra sveitakarla á 19. öld“, bls. 136. 
88 „Réttindi kvenna“. Þjóðviljinn, 31. maí 1889, bls. 1 – 2.  
89 Lúðvík Kristjánsson, Vestlendingar, bls. 204 – 205.  
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slíka grein, en Páll stofnaði fyrsta kvennaskóli landsins árið 1874, ásamt konu sinni 

Þóru.90 Theodóra var í fjórða sæti á kvennalista sem bauð fram til Alþingis 1922, en 

þá sat Ingibjörg H. Bjarnason í fyrsta sæti og var kjörin inn á þing, fyrst kvenna.91 

Theodóra var einnig manni sínum stoð og stytta í pólitískri baráttu.92 Staða hennar við 

hlið manns síns var þó stundum þrætuepli: 

 

Mömmu var alltaf hrósað, jafnt af andstæðingum pabba sem öðrum. Hún var að 

sjálfsögðu allra góðra gjalda verð. Hins vegar var þetta hrós andstæðinganna einn 

þáttur þeirra í því að rýra álit pabba, gera minna úr honum með því að gefa í skyn, að 

mamma réði ferðinni. En víst var ekkert fjær henni. Að vísu voru þau mjög samhent og 

samband þeirra innilegt, einnig á stjórnmálasviðinu, en á því liggur þó enginn efi að 

pabbi var frumkvöðullinn.93 

 

Þetta skrifar Sigurður, eldri bróðir Maju í endurminningum sínum. Það sker í augu 

nútímakonu að hrós ætluð Theodóru hafi verið talin af öðrum helst til þess fallin að 

varpa rýrð á eiginmann hennar. 

Sigurður Thoroddsen segir frá því að heimilið hafi verið mjög pólitískt, 

sérstaklega þau börnin. Sjálfur var hann mikill Danahatari, en það hatur færðist svo 

yfir á heimastjórnarmenn. Að hans áliti voru heimastjórnarmenn íhaldssamir og stóðu 

gegn réttinda- og framfaramálum. „Svo var um rýmkun kosningaréttar, kvenfrelsi og 

fánamálið svo nokkuð sé nefnt.“ Fánamálið var fjölskyldunni kært og flaggaði 

fjölskyldan aldrei öðrum fána en þeim bláhvíta, þar á meðal við konungskomuna 

1907.94 Í Vonarstræti var alltaf mikið að gera og gestagangur mikill. Húsið virðist 

hafa verið vel sótt að bæði af mennta- og stjórnmálamönnum meðal annars Þórbergi 

Þórðarsyni og Einari Olgeirssyni.95 

Kristín Ástgeirsdóttir sagnfræðingur, hefur gert eldri systur Maju, Katrínu 

Thoroddsen, góð skil í grein sem ber nafn hennar í Andvara. Katrín kláraði 

stúdentsprófið 19 ára gömul og hóf svo nám við læknadeild Háskóla Íslands, en þá 

                                                 
90 Grein Páls hét „Hvað verður hjer gert fyrir kvennfólkið“ og birtist í Norðanfara árið 1969. [Páll 
Melsteð], „Kvennaskólinn í Reykjavík“, bls. 3 – 11. 
91 Kristín Ástgeirsdóttir, „Katrín Thoroddsen“, bls. 21. 
92 Sjá t.d. skáldsögu Ármanns Jakobssonar, Vonarstræti, sem verður þó að taka með fyrirvörum og 
minningargrein Skúla: „Skúli Thoroddsen alþingismaður“. Morgunblaðið, þriðjudaginn 23. maí 1916, 
bls. 1. 
93 Sigurður Thoroddsen, Eins og gengur, bls. 42. 
94 Sama heimild, bls. 49 
95 Lbs, Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1929, 16. apríl, 21. júní, 25. júní og 
14. október. 
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hafði einungis ein önnur kona hafið nám við deildina. Hún lauk náminu 1921 með 

fyrstu einkunn og fór sama ár erlendis í framhaldsnám. Fyrst fór hún til Noregs, síðan 

til Danmerkur og endaði í Þýskalandi. Eftir að Katrín sneri aftur til Íslands varð hún 

fyrst héraðslæknir í Flatey og síðar fyrsti barnalæknirinn í Reykjavík. Hún tók þátt í 

stofnun Félags íslenskra háskólakvenna og vann einnig kauplaust í þágu 

Hjúkrunarfélagsins Líknar sem rak þá barna- og mæðravernd. Hún giftist aldrei og 

eignaðist engin börn. Katrín þénaði vel sem læknir, fékk 1500 kr. í laun á mánuði en 

Bolli bróðir hennar, sem var verkfræðingur hjá bænum, fékk rúmlega 1000 kr. 

minna.96 Katrín var mjög pólitísk og tilheyrði vinstri væng stjórnmálanna. Framan af 

tilheyrði hún Alþýðuflokknum, en „margendurtekin svik hans við málstað sósíalista“ 

leiddu til þess að hún gekk í Kommúnistaflokk Íslands.97 Árið 1937 var hún í fjórða 

sæti í framboði í Reykjavík, ein kvenna, en þá fékk flokkurinn kjörna þrjá menn inn. 

Árið 1942 var hún aftur á lista í Reykjavík, þá fyrir Sameiningarflokk alþýðu – 

Sósíalistaflokkinn en bróðir hennar, Sigurður, sat á lista fyrir sama flokk í 

Ísafjarðasýslu og var hann kjörinn inn. Katrín varð hinsvegar varamaður og settist á 

þing 1945, í staðinn fyrir Einar Olgeirsson. Árið 1946 var Katrín færð upp í fjórða 

sæti listans, „nú átti að koma henni á þing“. Í kosningunum náði Katrín loksins kjöri 

og var þá hluti af þingmannahópnum sem studdi nýsköpunarstjórnina. Það stóð stutt 

og árið 1947 var Katrín orðin stjórnarandstæðingur. Í kosningunum 1949 færðist 

Katrín niður í fimmta sæti, en sjálf sagðist hún ætla að gera það að baráttusæti. Það 

mistókst og með því lauk þingferli Katrínar. En hún var ekki hætt í pólitíkinni og 

færði sig yfir í bæjarstjórnina. Þar hætti hún ekki fyrr en 1954, þá að nálgast sextugt.98  

Í grein Kristínar segir að sá bakgrunnur sem Katrín kom úr, stjórnmála-, 

skáldskapar- og menntaheimili hafi gert hana að því sem hún varð: „menntakonu, 

baráttukonu og þeim vinsæla lækni sem bar hag barna svo mjög fyrir brjósti og fór 

sínar eigin leiðir í lífi og starfi.“ Hún hafi lifað eftir lífstíl ,,nýju konunnar“, fundist 

gott að fá sér í staupinu og reykt þrjá pakka af sígarettum á degi hverjum. Þær myndir 

sem til eru af henni fullorðinni sýna hana með stutt hár, sem hún yfirleitt greiddi 

aftur.99 Þær systur, Katrín og Maja virðist því falla í sitthvora týpuna af „nýju 

konunni“. Sú eldri var mikil baráttukona og reis upp á móti karlaveldinu, en sú yngri 

var tískudrós sem endaði með gagnfræðipróf í húsmóðurhlutverkinu. 

                                                 
96 Kristín Ástgeirsdóttir, „Katrín Thoroddsen“, bls. 20-27 og 61. 
97 Sama heimild, bls. 41.  
98 Sama heimild, bls. 41-59.  
99 Sama heimild, bls. 12 og 24 - 26.  
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Í tímaritið Melkorku skrifaði ritstýra blaðsins, Rannveig Vigfúsdóttir: „hver 

einasta ung stúlka, sem nokkuð hugsar, hlýtur að komast að raun um, að ríkjandi 

þjóðfélagsaðstæður skipa henni að velja milli álitlegrar menntunar og fjárhagslegs 

sjálfstæðis annars vegar, og hjónabands og heimilislífs hinsvegar.“100 Þrátt fyrir að 

þessi orð Rannveigar séu skrifuð nokkru eftir að skólagöngu þeirra Katrínar og Maju 

lauk, má hér sjá þá skiptingu og skoðun sem ríkti í samfélaginu. Konum var gefið 

tækifæri til að mennta sig, en þegar því var lokið urðu flestar þeirra að velja á milli 

starfsframa eða heimilis, meðan það þótti sjálfsagt að karlmaðurinn ætti bæði; atvinnu 

og fjölskyldu. Þetta sést vel á þeim systrum Katrínu og Maju og sérstaklega á orðum 

Kristínar Ástgeirsdóttur um Katrínu: „[h]ún ætlaði greinilega að afla sér 

starfmenntunar til að geta séð sjálfri sér farborða.“101 

 Af þeim tólf börnum Skúla og Theodóru sem lifðu fram á fullorðinsaldur, urðu 

flest þeirra hámenntaðir og þjóðþekktir einstaklingar. Aðeins Katrín varð stúdent af 

dætrunum, hinar luku gagnfræðiprófi. Elsta dóttirin, Unnur giftist lækni og fluttist til 

Flateyrar.102 Þegar hún sneri aftur til Reykjavíkur rak hún ljóslækningastofu á 

Laugavegi ásamt Katrínu.103 Guðmundur varð læknir, Skúli lögfræðingur og 

alþingismaður, Kristín yfirhjúkrunarkona í Reykjavík og dvaldi meðal annars í Suður-

Ameríku, Katrín barnalæknir og Alþingismaður, Þorvaldur fór til vesturheims,104 

Ragnhildur giftist Pálma Hannessyni rektor,105 Bolli og Sigurður urðu 

verkfræðingar,106 Jón lögfræðingur og Sverrir bankaritari.107 En hver var Maja? 

Árið 1920 byrjaði 14 ára ung stúlka, búsett að Vonarstræti 12, að halda 

dagbók: 

Dagbókin mín! 

Jeg skrifa alt undantekninga laust í hana á kvöldin um dagens interesser. 

Óviðkomandi bannaður aðgangur. 

Virðingarfylst 

Maja Thor108 

                                                 
100 Rannveig Kristjánsdóttir, „Konan og nýsköpunin“. Melkorka, 2:1 (1945), bls. 1.  
101 Kristín Ástgeirsdóttir, „Katrín Thoroddsen“, bls. 20. 
102 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen, árið 1921.  
103 Kristín Ástgeirsdóttir, „Katrín Thoroddsen“, bls. 28. 
104 „Skúli Thoroddsen alþingismaður“. Morgunblaðið, þriðjudaginn 23. maí 1916, bls. 1.  
105 Sjá t.d. Lbs. Kvennasögusafn, askja 269. Sendibréf Pálma Hannessonar til Maríu Thoroddsen. 
106 Kristín Ástgeirsdóttir, „Katrín Thoroddsen“, bls. 12. 
107 Íslenzkar æviskrár, bls. 296. 
108 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1920.  
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Bókin var stutt og nær eingöngu frá 30. janúar til 12. mars.109 Hún veitir engu að síður 

lesandanum góða innsýn í líf unglings, sem renndi sér á sleða og fór í bíó, en var þó 

með hina „verstu veiki“ – letina. Maja hefur verið skemmtilegur unglingur, 

uppátækjasöm og vel máli farin. Í dagbókina skrifaði hún aðallega sögur úr daglegu 

lífi, hvað gerðist á heimilinu eða hvaða vinkona væri „tík“ þann daginn. Það sem var 

borið fram á matarborðið á degi hverjum fékk einnig að fylgja færslunum. Það 

reyndist yfirleitt saltfiskur – sem Maju þótti ekkert sérlega spennandi. Strax 14 ára 

gömul var hún farin að fá lánaða peninga, bæði hjá vinum og vandamönnum og fóru 

þeir fjármunir líklega í einkaeyðslu, til dæmis bíóferðir.110 Lítið rataði inn í bókina um 

væntingar eða drauma þessarar 14 ára stúlku. 

Sama ár og Maja hóf ritun dagbókarinnar hóf hún nám við Menntaskólann í 

Reykjavík og lauk þeirri skólagöngu með gagnfræðiprófi. Ástæða þess að hún lauk 

ekki stúdentsprófi var sennilegast námsleiði, en flestar bekkjarsystur hennar hættu 

einnig eftir gagnfræðiprófið.111 Í 19. júní árið 1928 birtist grein þar sem fjallað var um 

muninn á menntun karla og kvenna, sem á að nokkru leyti vel við Maju og hennar 

vinkonuhóp: 

 

Flestir piltar, sem t.d. taka stúdentspróf, halda námi sínu áfram, uns embættisprófi er 

náð, sem gefur aðgang að fastri framtíðarstöðu. Stúlkurnar þar á móti lesa oft og einatt 

til stúdentsprófs í því skyni einu, að fá góða almenna mentun. Þetta er sumpart vegna 

þess að foreldrar láta sér annara um að búa syni sína undir ákveðið æfistarf en dætur, 

og sumpart vegna þess að bæði foreldrarnir og stúlkurnar gera ráð fyrir að þeirra bíði 

hjónaband, og að þá verði sérmentunin sjaldnast arðberandi ... þetta atriði er 

aðalástæðan til þess, að margfalt færri konur en karlar ganga mentabrautina á enda.112 

 

Klausa þessi fellur einstaklega vel að skólagöngu Maju, fyrir utan eitt atriði. 

Foreldrum Maju var annt um að mennta öll börnin sín og sú ákvörðun Maju að halda 

ekki áfram námi var hennar val. Hún stundaði námið með hangandi hendi, skrópaði 

alloft og varð fegin ef tímar féllu niður; enda engin námsmanneskja að eigin sögn.113 

Gæti það  verið vegna þess að það var enginn hvati fyrir hana að halda áfram menntun 
                                                 
109 Maja hóf aftur að halda dagbók í janúar 1921.  
110 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1920, 24. janúar – 31. janúar.   
111 Ingibjörg Ýr Pálmadóttir og Soffía Guðmundsdóttir, „Minning: María Kristín Skúladóttir 
Thoroddsen“. Þjóðviljinn 23. september 1976, bls. 12. 
112 „Eru konur jafnokar karlmanna?“ 19. júní, 1. desember 1928, bls. 145. 
113 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1920, 16 til 17. febrúar og 2. 
janúar 1922. 
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sinni? Maja hafði að vísu nálægar fyrirmyndir kvenna sem sérmenntuðu sig, en það 

gæti verið að vinkonuhópurinn og hefðin í samfélaginu, sem er lýst í greinarbútinum 

hér fyrir ofan, hafi verið þeim fyrirmyndum yfirsterkari.  

Maja var greinilega nautnaseggur. Þegar frí var í skólanum var það ljúfa lífið 

sem tók við hjá millistéttarstúlkunni, sem naut þess að geta sofið til hádegis. Því var 

oft ekki mikið um heimanám og voru ýmsar afsakanir fundnar til: 

 

Ó! nú byrjar skólinn á morgun er það ekki svínarí. Í morgun sagði jeg við mig að nú 

skyldi jeg lesa eða hinn ljóti mætti brenna mín bein en síðan komst jeg samt sem áður 

að þeirri niðurstöðu að það væri betra að vera veik á morgun. Jeg ætla að hafa 

magapínu hausverkur er alt of vanalegur.114 

 

Maja „brilleraði“ í ensku, en sá hæfileiki hefur að öllum líkindum verið upprunnin úr 

bíósalnum eða reyfurum, sem hún las af kappi. Teikningu þótti henni hinsvegar lítið 

varið í og taldi sjálfa sig heldur slappan listamann.115 Það var upp og ofan hvort Maja 

las fyrir tíma í menntaskólanum og kom fyrir að hún átti ekki skólabækurnar og 

neyddist þá til að hlaupa yfir til vinkvenna sinna og fá þær að láni. Vinkonurnar hafa 

því hjálpað hvor annarri í gegnum skólagönguna en þær hittust líka og lærðu 

saman.116 Einhver fjöldi stúlkna hefur verið í menntaskólanum á þessum árum, en 

þegar Maja dvaldist á Flateyri fékk hún bréf frá vini sínum þar sem hann skrifaði að 

nú væri „þessi voða „dobía“ af stelpum í fyrstu bekkjunum báðum svo það fer nú 

bráðum að verða „kvennaskóli“ No 2 ef það heldur svona áfram.“117 En hér má benda 

á að þetta bréf var skrifað aðeins 17 árum eftir að fyrsta stúlkan hóf nám við 

Menntaskólann, en það var Laufey Valdimarsdóttir,118 sem síðar varð vinkona 

Maju.119 

Þegar Maja dvaldist á Flateyri stundaði hún nám við kvöldskóla í þorpinu og 

passaði börn systur sinnar á daginn. Yfirleitt var hún þó ekkert sérstaklega spennt yfir 

kvöldskólanum og var fátt í skólanum sem vakti áhuga hennar: „[v]ið eigum að skrifa 

                                                 
114 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1920, 20. febrúar 
115 Sama heimild, 20 – 26. febrúar.  
116 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1922.  
117 Lbs. Kvennasögusafn, askja 270. Svenni P, Grundarstíg 7, skrifar Maríu Thoroddsen, 9. maí 1921.  
118 Kristín Ástgeirsdóttir, „Katrín Thoroddsen“, bls. 18. 
119 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1928, 27. desember. 
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stíl um vana. En finnst ykkur ekki helvískur óvani að láta mann skrifa aðra eins 

dellu.“120 

Í skrifum Maju gætir menntahroka og þá sérstaklega varðandi val á 

karlmönnum, eins og kemur fram í þessari færslu frá 1921: „Gunnlaugur er ... sætur ef 

hann væri í háskólanum held jeg bara að jeg yrði snar í honum“.121 Það er kannski 

ekki að undra miðað við fjölskyldu og vinahóp Maju en hún umgekkst aðallega fólk 

úr menntastétt.  

Í minningargrein um Maju, skrifaði systurdóttir hennar: „[u]ppeldi barnanna 

mun hafa verið frjálst á þeirra tíma mælikvarða og þótti jafn sjálfsagt að synirnir 

lærðu útsaum og dæturnar gengu menntaveginn.“122 Frelsið sem 

Thoroddsenstúlkurnar höfðu var óvenjulegt, enda af engu venjulegu heimili. Flestar 

nýttu þær sér það á einn eða annan hátt, annaðhvort með æðri menntun eða val á 

lífsmáta sem hæfði þeirra stétt. Framtíð Maju var hennar val.  

 

 
2.3. Veruleiki Reykjavíkurstúlkunnar 
 

Ímynd „nýju konunnar“ byggði á auknu frelsi kvenna. Frelsi til að klæða sig öðruvísi, 

klippa sig og lifa lífinu. Og ekki voru allir sáttir við þetta nýja frelsi kvenna: „Ungu 

stúlkurnar liggja í rúminu fram undir hádegi. Þá klæðast þær viðhafnarfötum, bera 

litasmyrsl í andlit sér og fara síðan á slangur ... Þær reykja mikið, hanga á kaffihúsum 

og koma ekki heim fyrr en komið er fram á nótt.“123 En hvernig var hið daglega líf 

„nýju konunnar“ samkvæmt dagbókum og bréfum Maju? 

 Á þriðja áratugnum, stuttu fyrir komu djassins til Íslands, var íslensk tónlist 

allsráðandi á samkomum, og hljómuðu þar lög eins og Komdu og skoðaðu í kistuna 

mína. Tónlistin var stór partur af lífi fólks og þrátt fyrir að útvarpið hafi ekki verið 

komið til sögunnar þá voru komnir grammafónar inn á þó nokkur íslensk heimili.124 

Þegar Maja var á Flateyri fékk hún sendnar nótnabækur frá Sverri bróður sínum. Þar á 

meðal var ein ensk, sem geymdi lagið „Till we meet again“, sem gerði samkvæmt 

                                                 
120 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1921, 27. febrúar – 1. mars.  
121 Sama heimild, 6. janúar.  
122 Ingibjörg Ýr Pálmadóttir og Soffía Guðmundsdóttir, „Minning: María Kristín Skúladóttir 
Thoroddsen“. Þjóðviljinn 23. september 1976, bls. 12.  
123 Eggert Þór Bernharðsson, „„Ó vesalings tískunnar þrælar““, bls. 18.  
124 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1922, 3. janúar. Í bréfi til Ibsens 
minnist Maja á að þau eigi að fá grammafón í brúðkaupsgjöf. Lbs. Kvennasögusafn, askja 272 a. María 
Thoroddsen skrifar Haraldi Jónssyni, 13. ágúst 1930.  



 30 

Maju mikla lukku í Reykjavík og þótti henni lagið „very beautiful“. Maja beið líka 

spennt eftir laginu „Dukke Lise“ sem var samkvæmt hennar heimildum mjög flott, en 

það var uppselt í Hljóðfærahúsinu og þurfti því Maja að sætta sig við að bíða lengur 

eftir því.125  

Sigurður Thoroddsen segir í æviminningum sínum að oft hafi verið spilað á 

píanóið heima hjá Maju og Ibsen.126 Maja og aðrir fjölskyldumeðlimir hafi átt það til 

að spila á píanó og syngja með þegar menn sátu við spil.127 Samkvæmt syni þeirra 

hjóna var til mikið af hljóðfærum á heimilinu í Vík í Mýrdal. Ibsen var með fallega 

söngrödd og gat glamrað á nokkur hljóðfæri og sjálf átti Maja gítar.128 Eitt sinn þegar 

Ragnhildur Thoroddsen og eiginmaður hennar Pálmi komu í heimsókn þá ákvað Ibsen 

að taka á móti þeim með lúðrasveit og rauðum dregli og fékk sveitunga sína til að 

aðstoða sig við uppátækið.129  

 Varðandi bóklestur „nýju konunnar“ skrifaði Guðmundur Kamban eftirfarandi 

í Eimreiðina árið 1929: „hvernig er svo með hennar andlega atgervi? Hvað les hún? 

Mest útlenda rómana ... góða og lélega upp og niður. Les hún gullaldarbókmenntir 

vorar? Miklu minna en áður.“130 Gagnrýni þessi á „nýju konuna“ átti ágætlega við 

Maju á sínum yngri árum en hún var einstaklega hrifin af því að lesa reyfara.131 Á 

heimilum systkina sinna gat hún nálgast klassískar bókmenntir líkt og Ibsen, Dickens, 

Goethe o.fl.132 Í Reykjavík gekk hún á milli búða og vina og sankaði að sér bókum. 

En kaupin voru ekki alltaf góð, bók sem hún verslaði eftir Óla Dan á 10 kr. hafði 

verið hreinasta rán, bókin var svo skelfilega leiðinleg.133 Jón Thor skrifaði að faðir 

hans hafi verið „[s]ílesandi... og sjófróður“ og að á heimili þeirra í Vík hafi verið til 

mikið af Íslendingasögum og íslenskum skáldskáp.134 Hvort að Maja hafi haldið 

tryggð sinni við reyfara út ævina er óljóst, en ekki er ólíklegt að smekkurinn hennar á 

bókmenntum hafi breyst með árunum.  

Árið 1929 skrifaði Maja í dagbók sína um mann að nafni Jón Guðmundsson, 

en hann hafði framið sjálfsmorð með því að keyra fram af hafnarbakkanum í 

                                                 
125 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1921, 9 til 12. janúar. 
126 Sigurður Thoroddsen, Eins og gengur, bls. 107.  
127 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1921, 17. janúar.  
128 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1929, 21. febrúar. 
129 Jón Thor Haraldsson, „Haraldur Jónsson héraðslæknir“, bls. 238.  
130 Guðmundur Kamban, „Reykjavíkurstúlkan“, bls. 217 – 218.   
131 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1929, 24. ágúst. 
132 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1921, eftirmáli fyrir janúar.  
133 Sama heimild, 3. október. 
134 Jón Thor Haraldsson, „Haraldur Jónsson héraðslæknir“, bls. 239.  
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Reykjavík. Maja taldi þennan atburð einstaklega sorglegan en varð þó að minnast á 

það að framkvæmdin sjálf hafi verið vel gerð: „Hann gerði þetta alt afar karlmannlega 

og tignilega flott.“135 Þarna gæti kvikmyndaáhorf og reyfaralestur haft áhrif á 

hugmyndir Maju um karlmannlegan dauðdaga, en þetta sjálfsmorð ber keim um 

dauðdaga hasarhetju. 

Líkt og kom fram í fyrsta kafla tengdust átökin um „nýju konuna“, átökum á 

milli borgarmenningar og sveitamenningar.136 Í bréfum til Maju má lesa að staða 

konunnar var ekki eins á öllu landinu. Helga Laufey, eiginkona Sverris Thoroddsen, 

skrifaði Maju bréf árið 1928 þar sem hún sagði henni frá nýstofnuðum saumaklúbb á 

Akureyri sem hún var þátttakandi í. Þar væri talað um mat og þesskonar hluti og ef 

það ætti að ávarpa einhvern þá yrði að „segja Frú Sigríður og svoleiðis“, það væri 

„bara voðalegt“.137 Svipað kom fram í bréfi frá Regínu Þórðardóttur æskuvinkonu 

Maju, sem hún skrifaði árið 1928. Í bréfinu kemur fram að Regína var orðin 

aðalkjaftasagan í Akureyrarbæ og það að ástæðulausu: „Á hárgreiðslustofum er jeg 

höfð fyrir aðalumtalsefni, og sje jeg með drukknum mönnum skella þeir gjarnan 

ótuktarorðum í minn garð – að mjer notist vel að fríðleik mínum etc.“ Samkvæmt 

hennar orðum var hún fyrir aðkasti vegna fríðleika síns og vegna þess að maður 

hennar, Bjarni, var lítið heima við. Vildi hún helst sigla til Reykjavíkur þegar hægðist 

um.138  

 Milli skóla og hjónabands vann Maja hjá Tóbakinu. Þar var hún komin í 

draumastarf „nýju konunnar“ en Eggert Þór Bernharðsson hefur það eftir einni 

Reykjavíkurstúlkunni að það hafi verið draumur hennar að vinna á skrifstofu „eins og 

allra sannra Reykjavíkurstúlkna“.139 Maja var hrifin af vinnunni sinni og mætti 

yfirleitt vel á „kontórinn“, þó það komu dagar þar sem hún skrópaði. Oft var fjör á 

„kontórnum“ en Maja lýsti því að einn daginn hafi hún verið svo syfjuð að hana hafi 

ekkert langað frekar en að kasta bréfapressu í höfuðið á samstarfsmönnum sínum. Til 

allrar hamingju lét hún það þó ógert og „brosti í staðinn“.140 Endrum og eins lagði 

hún fjölskyldu sinni lið í frítíma sínum, t.d. með því að skrifa reikninga fyrir Katrínu 

                                                 
135 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1929, 3. október. 
136 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 258. 
137 Lbs. Kvennasögusafn, askja 269. Helga Laufey Eyjólfsdóttir skrifar Maríu Thoroddsen, 17. 
nóvember 1928. 
138 Lbs. Kvennasögusafn, askja 270. Regína Þórðardóttir skrifar Maríu Thoroddsen, 17. nóvember 
1928. 
139 Eggert Þór Bernharðsson, „„Ó, vesalings tískunnar þrælar““, bls. 23. 
140 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1929, 28. janúar.   
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systur sína.141 Og vinnan gaf henni aukin fjárráð,142 sem hún nýtti sér t.d. til að kaupa 

sér fatnað: „Fékk mér nýjan hatt og kragablóm“.143 

Þegar Maja vann í Tóbakinu fór hún í samúðarverkfall, sem Ibsen frétti af 

norður í land og kallaði hana kvenskörung fyrir. Aðdragandi verkfallsins var sá að 

yfirmaður hennar fékk reiðikast og rak starfsmann, Jón að nafni. Maja varð svo hissa 

að hún fór og hóf samúðarverkfall. Maja treysti dagbókinni sinni fyrir áhyggjum 

sínum um hvernig hún ætti núna að borga skuldir sínar og hvar aðra vinnu væri að 

finna. En sama dag og Maja hóf verkfallið skrifaði yfirmaður hennar og bað hana að 

koma aftur. Það sagðist Maja gera um leið og hann myndi ráða Jón aftur. Daginn eftir 

hafði yfirmaðurinn beðið Jón afsökunar og sneru Maja og Jón bæði aftur í störf sín.144 

Hér sýndi Maja ákveðin kjark og staðfestu. Þrátt fyrir að hafa áhyggjur af peningum 

stóð hún upp með samstarfsmanni sínum og hélt sig við þá ákvörðun þrátt fyrir 

beiðnir yfirmannsins. 

  Þegar Maja var 23 ára ákvað Theodóra að flytja frá Vonarstræti 12 í kjallara í 

bænum, „þar get ég ekki búið, þá verð ég að leigja mér út í bæ. víst ein, ef ég fæ ekki 

neina stelpu með mér, og það er agalegt.“145 Maja eyddi nóttinni grátandi eftir þessar 

fréttir. Þrátt fyrir að vera menntuð og með vinnu þá þótti henni það voðalegt að þurfa 

mögulega að búa ein úti í bæ. En aldrei kom til þess að Maja þyrfti að flytja út því að 

tveimur dögum síðar hafði móður hennar snúist hugur, vegnalega vegna þrýstings 

yngstu dótturinnar.146  

 Pólitísk umræða kemur sjaldan fyrir í bréfum og dagbókum Maju. Þann 28. 

febrúar 1929 var vinahópurinn staddur á einu heimilinu og skrifaði Maja að þá hafi 

allt farið í „hvítglóandi hábba“ vegna ágreinings um pólitík.147 Soffía Guðmundsdóttir 

ritaði í minningargrein um Maju að hún hafi ætíð staðið „þeim megin víglínunnar sem 

málstaður réttlætis og jöfnuðar og mannúðar átti í vök að verjast.“148 En Maja virðist 

ekki hafa haft mikinn áhuga á að ganga í félög sem börðust fyrir auknum 

                                                 
141 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1929, 31. janúar. 
142 Sama heimild, árið.  
143 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1928, 31. október. 
144 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1929, nóvember.  
145 Lbs. Kvennasögusafn, askja 272 a. María Thoroddsen skrifar Haraldi Jónssyni, 28. apríl 1929. 
146 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1929, 3. til 5. maí. 
147 Sama heimild, 28. febrúar.  
148 Soffía Guðmundsdóttir, „Minning: María Kristín Skúladóttir Thoroddsen“. Þjóðviljinn 23. 
september 1976, bls. 14. 
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kvenréttindum, þrátt fyrir uppruna sinn og lífsmynstur. Þó tókst Laufeyju 

Valdimarsdóttur allavega einu sinni að fá hana með sér á fund:149 

 

Laufey Valdimars vildi óð og uppvæg, að við Anna færum á Kvenréttindafél. fund til 

að hlusta á sig halda ræðu. ... það var ósund félagsskapur – Bríet óð uppi og talaði 

einhver ósköp.150 

 

Líkt og fjölskylda hennar hallaðist Maja að vinstri hlið stjórnmálanna. Þrátt fyrir 

takmarkaðan áhuga á að taka þátt í pólitík eða kvennabaráttu fór hún í „Bolsakaffi“ 

og skrifaði um óánægju sína þegar „íhaldið“ smalaði fólki á stúdentafundi.151  

 Guðjón Friðriksson lýsir þriðja áratugnum svo í Sögu Reykjavíkur: „Þetta var 

hinn glaði áratugur milli- og yfirstéttar í Reykjavík og unga fólkið var þyrst í 

skemmtanir, íþróttir og útiveru.“152 Þar var Maja Thor engin undantekning. Vinahópur 

hennar átti það til að eiga notalegar stundir heima, þar sem þau lásu upp úr kvæðum, 

púsluðu og höfðu það huggulegt. Oftar en ekki var þó meiri hasar á hópnum. 

Einhverjir stunduðu íþróttir, en Maja sjálf var ekki mikil íþróttamanneskja. Hún fór þó 

stundum að fylgjast með knattspyrnuleikjum: „[u]m kvöldið út á völl með Stellsu að 

horfa á knattspyrnu hjá skosku strákunum og K.R. Markmaður í K.R. fótbrotnaði.“ En 

það var nú kannski ekki alltaf áhuginn á íþróttinni sjálfri sem dró stelpurnar á völlinn. 

Maja deildi því með dagbókinni sinni að einn knattspyrnumaðurinn væri nú ógurlega 

sætur. Eftir leikina voru stundum haldin böll, t.d. var haldið ball til heiðurs Skotunum 

sem mættu að spila við íslenska liðið. Þangað mætti Maja í kjól af vinkonu sinni og 

með Sveinbjörn vin sinn upp á arminn. En sæti knattspyrnumaðurinn hennar Maju 

mætti ekki á ballið og varð Maja „hálf skúffuð yfir því“.153  

Á þriðja áratugnum var vinsælt meðal íbúa í Reykjavík að skreppa út úr 

borginni yfir sumartímann í stuttar skemmtiferðir. Jafnvel hinir efnaminni komust í 

sveitina, en í lok þriðja áratugarins keyrðu reglulega kassabílar og vörubílar með fólk 

fyrir lágt gjald. Þá var yfirleitt haldið í Baldurshaga, Elliðaárhvamma eða 

                                                 
149 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1928, 27. desember. Laufey var 
dóttir Bríet Bjarnhéðinsdóttur kvenréttindakonu og Héðins Valdimarssonar ritstjóra Fjallkonunnar. 
Nánar má lesa um Laufeyju í Úr blöðum Laufeyjar Valdimarsdóttur, s.V-XX. 
150 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1929, nóvember. 
151 Sama heimild, nóvember. 
152 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur, bls. 227. 
153 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1928, 4. – 14. júlí.  
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Mosfellssveit.154 Ekki hefur reynst erfitt fyrir Maju að fara í slíkar ferðir, en eins og 

aðrir í hennar samfélagsstöðu fór hún yfirleitt í slíkar ferðir á einkabílum: „Fór í bíltúr 

upp að Baldurshaga með Gvendi arkitekt og Bolla“.155 Maja skrapp oft í heimsóknir í 

Hafnarfjörðinn og hafa áætlunarbílar að öllum líkindum keyrt á milli.156 En Maja fór 

líka í lengri ferðir, t.d. til Akureyrar. Þá var siglt á milli staða og tók ferðalagið nokkra 

daga en bátarnir fóru í land yfir næturnar á stöðum líkt og Stykkishólmi, Ísafirði og 

Siglufirði. Þær nætur var mikið fjör í þeim bæjum.157 

Frá 1927 ríkti ákveðið góðæri hérlendis sem lauk þó um 1931. Heimskreppan 

var skollin á.158 Maja lifði ljúfu lífi, alltaf nóg að gera: „Mér leiðist ósköp lítið.“159 

Jafnvel þegar Maja lá veik komu einhverjir í heimsókn til hennar eða hringdu í hana. 

Karlmennirnir gengu á eftir henni í röðum, Gulli, Sveinbjörn, Krúsi og Ibsen en Maja 

vildi ekki festa sig og fór út með þeim sem henni hentaði hverju sinni. Hún fékk fljótt 

leið á drengjunum og komu þá aðrir í staðinn.160  

 

 

2.4. „Dálítið fyllerí. Því miður. Voða gaman.“ 161  

 

Vinkonuhópur Maju byrjaði ungur að stunda skemmtanir í bænum. Í fyrstu dagbók 

Maju frá 1920 er þessi færsla: „Jeg hafði hugsað mjer að vera með Stellu í dag en hún 

var í Sunnudagaskapi svokölluðu (altsvo gangstætt hinu góða) svo jeg var með 

Gústu.“162 Sunnudagaskapið „hið illa“ er að öllum líkindum timburmenn. Um 15 ára 

aldurinn var Maja farin að reykja.163 Í grein Eggerts Þórs um Reykjavíkurstúlkuna 

segir að hinar „nýju konur“ hafi ekki ætlað að gera „hlutinn hálfan“ heldur tóku konur 

„einnig að leggja niður sumar af sínum fornu kvenlegu dyggðum og temja sér lesti 

karlmanna – þar á meðal neyslu tóbaks og víns.“164 Áfengisneysla á Íslandi minnkaði 

eftir áfengisbannið 1915, en jókst aftur þegar Spánarvínin voru leyfð árið 1923.165 Það 

                                                 
154 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur, bls. 226 – 227.  
155 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1928, 30. júní. 
156 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1929, 16. janúar.  
157 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1928, ágúst.  
158 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur, bls. 227. 
159 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1929, 5. júní.  
160 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1928.  
161 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1922, 1. janúar.  
162 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1920, 15. febrúar. 
163 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1921, 25. mars. 
164 Eggert Þór Bernharðsson, „„Ó, vesalings tískunnar þrælar““, bls. 22. 
165 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur, bls. 207 – 208.  
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voru hinsvegar fjölmargir Íslendingar á móti þessari „hömlulausu“ áfengisneyslu og 

gengu til dæmis konurnar í Verkakvennafélaginu Framsókn hús úr húsi árið 1917 með 

undirskriftalista með „vínbannslögunum“ sem afhenda átti Alþingismönnum „og 

kváðust vonast til þess, að engin kona hvar sem væri mundi ljá nafn sitt móti 

einhverjum hinum þörfustu lögum sem landið hefði eignast.“166 Verkakonur voru 

einnig sérstaklega stoltar af þeim áfengislausu skemmtunum sem Verkalýðsfélögin 

sáu um, líkt og sést á þessari umsögn um árshátíð Framsóknar árið 1931: „Þess má 

geta, að ekki sást þar ölvun á nokkrum manni, en yfir skemtuninni hvíldi sá glaði 

frjálslegi svipur, sem jafnan á að einkenna skemtanir alþýðunnar.“167 

Í Sögu Reykjavíkur eftir Guðjón Friðriksson eru greinarbútar um knæpur líkt 

og Litla Kaffihúsið og White star, þar sem mikil drykkja og dólgslæti fóru fram á 

„glaða áratugnum“. Okkar kona eyddi aðallega tíma sínum á Hótel Íslandi og 

Rósinborginni, en samkvæmt lýsingum Guðjóns hafa þeir staðir verið með þeim fínni 

í bænum.168 Þó bera lýsingar Maju þann keim að verstu fylleríin hafi farið fram í 

heimahúsum, en þangað var oft haldið eftir að skemmtun lauk í bænum. Fylleríin gátu 

staðið í nokkra daga og kom fyrir að hífaðir vinir Thoroddsen systkinanna og þau sjálf 

hafi haldið heim í Vonarstrætið og haldið fjörinu þar áfram. Stundum lenti Maja í því 

að reyna að svæfa drukkna karlmenn, en það gekk nú ekki alltaf eftir og kom fyrir að 

þeir næðu að draga hana með sér á híf, þar sem hún „gerði haarrejsende skandala“.169 

En það var ekki bara Rósenborgin eða Hótel Ísland sem heillaði. Maja fór einnig á 

böll um borð í amerískum herskipum. Þann 6. júlí 1928 var eitt slíkt haldið og var 

samkvæmt Maju „voða gaman“ á þeirri samkomu. Um miðnætti var siglt í land með 

veislugestina, en þá héldu skemmtanaglaðir Íslendingar fjörinu áfram í heimahúsum 

langt fram eftir nóttu.170 

Fylleríin drógu þó dilk á eftir sér og í endurminningum sínum bendir Sigurður 

Thoroddsen á að Ibsen hafi átt í vandræðum með áfengi, en skrif Maríu benda til slíks 

hins sama. Ein af drykkjusögum Sigurðar er svohljóðandi: 

 

Við Ibsen vorum alla jafna kenndir um helgar. Yfirleitt var þá ekki böllum fyrir að fara 

hér í bæ nema þá í Gúttó. Það var þó um þetta bil sem Báruböll Jónasar H. voru að 

                                                 
166 SE. Fundargerðarbók V.K.F. Framsókn, 46 fundur 31. maí 1917. 
167 „Kona“, „Árshátíð V.K.F. Framsókn“. Alþýðublaðið, 08. desember 1931, bls. 4. 
168 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur, bls. 209 – 210.  
169 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1929, 1. – 3. júní.  
170 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1928, 6. júlí.  
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hefjast, og auðvitað lenti maður þar. Þau voru mikið sótt. Báran var ekki stór og á 

dansgólfinu var maður eins og síld í tunnu nema að því leyti, að í stað pækilsins 

umlukti þykkur rykmökkur alla. Fötin voru grá af ryki eftir ballið... Áfengi var að 

sjálfsögðu ekki selt. Það varð maður að hafa með sér á pela.171 

 

Jón Thor segir að af öllum þeim göllum sem hrjáðu föður hans hafi 

drykkjuskapurinn verið sá versti. Hann sjálfur hafi sagt að það hafi verið hert á 

bannlögunum hans vegna.172  

Af heimildum má dæma að þessi kynslóð hafi verið ansi blaut. Sigurður 

Thoroddsen skrifaði að vín hafi aldrei verið veitt heima hjá sér, Skúli Thoroddsen hafi 

til dæmis aldrei neitt áfengis fyrir utan koníakið sem hann blandaði saman við þurrt 

neftóbak. Aðrir fjölskyldumeðlimir höfðu orð á því að Skúli hafi notað meira ópíum 

en góðu hófi gegndi, en hann notaðist við það í lækningaskyni. „Væri áfengis neytt á 

heimilinu, sem víst bar við, var það gert að tilhlutan systkinanna og/eða kunningja 

þeirra.“173  

 Oft þótti Maju nóg komið af híferi og glensi og ákvað að breyta lífsmunstri 

sínu: „[v]ar boðin út, vildi ekki fara. Lifi heilögu lífi, eða svotil.“174 Á slíkum 

tímabilum las Maja upphátt úr Nýja Testamentinu fyrir vinkonur sínar, en hið 

„heilaga líf“ entist yfirleitt stutt, og voru vinkonurnar stuttu síðar farnar á næsta híf.175 

Eitt kvöldið ákvað Maja að mæta á ball, einungis til að bæta mannorð sitt og má telja 

að hún hafi verið siðprúð og stillt á því balli, því degi síðar hitti Maja sætan strák og 

skrifaði að það hefði verið sérlega heppilegt að hún hafi verið pen á síðasta balli.176 

Þessi orð Maju gefa til kynna að stúlkur hafi átt að vera penar og sætar til að eiga séns 

í þá stráka sem þær vildu. Gagnrýni á meðhöndlun áfengis var mikil í samfélaginu og 

taldi Maja það mannorðsbætandi að sjást allsgáð á samkomum. Í tímaritið Vöku 

skrifaði Ágúst H. Bjarnason,177 árið 1927, um þá fjármuni sem Íslendingar eyddu í 

                                                 
171 Sigurður Thoroddsen, Eins og gengur, bls. 103.  
172 Jón Thor Haraldsson, „Haraldur Jónsson héraðslæknir“, bls. 242. Jón segir einnig að í elli sinni hafi 
Ibsen alltaf átt vín, þó hann væri „hættur“ að drekka, en honum hafi fundist gott að fá sér eitt og eitt 
staup fyrir svefninn. Ibsen átti í vandræðum með áfengið, en 1961, sex árum fyrir lát hans, skrifaði 
Maja í dagbók sína að núna hafi eiginmaðurinn loksins gengið úr þjónustu Bakkusar, eftir 40 ára 
þjónustu. Lbs. Kvennasögusafn, askja 272. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1961. 
173 Sigurður Thoroddsen, Eins og gengur, bls. 35 – 41 og 62. 
174 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1928, 25. ágúst. 
175 Sama heimild, 16. júlí og dagbók 1929, 4. janúar. 
176 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1929, 5. – 6. janúar.  
177 Ágúst H. Bjarnason (1875-1952) var heimspekingur og fyrsti prófessor í heimspeki við Háskóla 
Íslands 1911. Hann var rektor háskólans 1918 og 1928. Vef: „Ágúst H. Bjarnason“.  
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áfengi og tóbak. Í greininni hélt hann því fram að það væru neytendur Spánarvína og 

„lausingjalýðurinn og slæpingjarnir í Reykjavík og annarsstaðar, sem aldrei láta deyja 

í vindlunum og vindlingunum“ sem væru ábyrgir fyrir eyðslu þessara fjármuna.178 

Þetta viðhorf sést einnig í skrifum Maju: „Fór á Rósenb með Gulla og 

Sveinbirni og Signý. – Mesta skelfingarstund á æfi minni. Signý var pöddublind, og 

hagaði sér ferlega. Ég hafði ekki bragðað það, var að drepast úr nervøsi, ægilegt.“179 

Hið heilaga líferni Maju hefur því sennilegast stafað bæði af hennar eigin 

samviskubiti og neikvæðri samfélagsumræðu. Af því má draga þá ályktun að hún hafi 

ekki viljað vera á móti ríkjandi venjum í samfélaginu.  

 

 

2.5. Tískudrósin    
 
Strax á unglingsaldri var Maja farin að spá í fatatísku. Þegar hún dvaldi á Flateyri, 15 

ára gömul, fannst henni krakkarnir þar yfirleitt ekki alveg nógu smart í tauinu.180 Maja 

var heldur ekki hrifin af peysufötum og taldi vinkonur sínar kostulegar þegar þær 

klæddust slíku.181 Þar var Maja sammála ekki ómerkari mönnum en Halldóri Laxness 

sem skrifaði um hinar „sviplausu dulur“ sem kvenfólkið hengdi utan á sig „að ég tali 

ekki um þennan svokallaða þjóðbúníng.“182 Á 

millistríðsárunum var nokkuð um hvatningu til 

íslenskra kvenna að klæðast slíkum fatnaði eins og 

kemur fram í samþykkt frá Sambandi austfirskra 

kvenna frá 1928, en þar sagði að þjóðbúningurinn 

þjónaði sem „festa forms og sjálfstæði gagnvart tísku 

og tíðaranda“.183 

 Þegar Maja var 15 ára gömul teiknaði hún upp 

fötin sín í dagbókina sína. Við myndirnar skrifaði hún 

lýsingar á hverri flík og dæmdi um ástand þeirra. 

Fyrir ofan stóð hvort flíkin væri, góð, ljót, old, pen, 

                                                 
178 Ágúst H. Bjarnason, „Framfarir síðustu 50 ára“. Vaka. Tímarit handa Íslendingum, 01. júlí 1927, 
bls. 259. 
179 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1928, 3. september. 
180 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1921, 2. janúar.  
181 Sama heimild, 4. október.  
182 Eggert Þór Bernharðsson, „„Ó vesalings tískunnar þrælar““, bls. 20.  
183 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 286 – 287.  

Mynd 2.  
Teikning Maju af sér. 
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sæt, þokkaleg eða falleg. Neðst teiknaði hún mynd af sjálfri sér í sínum bestu fötum 

og skrifaði við ensku orðin sweat (sem hefur að öllum líkindum átt að vera sweet) og 

nice. Á myndinni er Maja með húfu sem hún gefur einkunnina sæt, en sú húfa er blá 

með þremur röndum. Svo er hún með fléttur sem eru festar með borðum. Um hálsinn 

er hún með „búa“ (einhverskonar trefill) „sætan og svartan“. Næst kom stutt, pen, blá 

kápa eða jaket og við hana í köflóttu pilsi með þremur fellingum í hliðunum. 

Samkvæmt teikningum Maju átti hún 

ágætis úrval af fatnaði, sex blússur/treyjur, 

fimm kjóla, þrjú pils, tvo millikjóla/pils, 

þrjár kápur, tvær húfur, tvo trefla, gráa tófu 

um hálsinn, fimm skópör (eitt þeirra voru 

reyndar gamlir sandalar af bróður hennar 

Sverri) og buxur og annað sem hún 

teiknaði ekki.184 Þetta hlýtur að teljast 

dágott safn af fötum fyrir svo unga  stúlku 

sem var að öllum líkindum ennþá að stækka og sýnir vel stöðu hennar í þjóðfélaginu. 

Síðar á árinu eignaðist hún golftreyju, stígvél, blússu, pils og jakka.185 Við sjáum þó 

hér að þetta er klæðnaður venjulegrar unglingsstúlku, en upp úr 1920 er tíska „nýju 

konunnar“ fyrst að láta á sér kræla hérlendis.186  

 Unnur Thoroddsen fékk, samkvæmt Maju, send föt til sín til Flateyrar, þar á 

meðal lífstykki, sem fátæk saumakona að nafni Elísabet Kristjánsdóttir, saumaði á 

hana eftir málum. Einnig fékk hún „ljós fiolitan musselinskjól frá Regínu með 

Teyjubandi í mittið, og fiolitu flauelsbandi yfir um.“187 Lífstykki voru þó ekki vinsæll 

klæðnaður hjá fylgjendum hinnar nýju tísku, en Unnur hefur að öllum líkindum 

fengið lífstykkið sitt stuttu áður en tíska „nýju konunnar“ varð vinsæl.188 

Guðjón Friðriksson skrifar í Sögu Reykjavíkur að fyrri heimsstyrjöldin hafi 

valdið því að unga fólkið hafi ekki lengur viljað lifa eftir gömlum gildum: 

 

Þetta lýsti sér m.a. í því að stúlkur af borgarastétt losuðu sig við gamlar hömlur svo sem 

dragsíða kjóla, íburðarmikla hatta og lífstykki. Í staðinn kom drengjakollurinn, stuttir 

                                                 
184 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1921, 11. febrúar. 
185 Sama heimild, 5. mars.  
186 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur, bls. 198 – 199. 
187 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1921, 12. mars.  
188 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur, bls. 197. 

Mynd 3. 
„Föt mín 11. febrúar 1921.“ 



 39 

og léttir kjólar, brjóstahaldarar sem flöttu brjóstin út og margs konar sportfatnaður sem 

undirstrikaði sjálfstæði þeirra. Þær fóru að ganga í rykfrökkum og peysum eins og 

karlmenn og náttföt komu í stað náttkjóla. Þær fóru einnig að reykja eins og strompar, 

aka um á bílum og stunda íþróttir og störf sem áður höfðu ekki verið álitin við þeirra 

hæfi. Varalitur, púðraðar kinnar, svartar augabrýr og lakkaðar neglur slógu í gegn. 

Stúlkurnar settu í sig „permanent“, gengu á háum hælum og vildu vera jafnokar og 

félagar karlmanna.189 

 

Glingur og skraut úr fyrra stríðinu varð gamaldags. Hinn nýi klæðnaður á 

millistríðsárunum var látlaus og hannaður svo að konur gætu hreyft sig óþvingað. 

Pilsin styttust og kjólarnir urðu beinir í sniði og gerðu því ekkert úr mitti, mjöðmum 

eða brjóstum. Í staðinn fyrir lífstykkin komu upphlutir úr nýjum efnum sem þjónuðu 

svipuðum tilgangi og lífstykkin. Drengjalegt útlit „the flapper“ eða „la Garçonne“ var 

í tísku og áttu konur að fletja út brjóstin og stytta hárið í þeim tilgangi. Þessi tíska 

túlkaði æskuna og afneitaði þannig ýktum kvenlegum formum og varð „ungt, 

sportlegt og hreyfanlegt fólk ímynd þessa tíma í samræmi við breytt lífskilyrði og öra 

tækniþróun.“190 Ásdís Jóelsdóttir segir í bók sinni Tíska aldanna að þetta hafi verið 

tvíkynja útlit sem var í tísku. Ekki einungis voru stelpurnar „strákastelpur“ heldur var 

til (erlendis) samsvarandi gerð af karlmönnum, sem hún kallar „djassstrákinn“. Það 

að lifa hratt og aðeins fyrir daginn í dag varð að lífsstíl. Allir gerðu það sem þeir 

vildu, þar á meðal kvenfólkið: „Þetta varð upphafið að þeirri unglingamenningu sem 

tískuheimurinn hefur æ síðan leitast við að höfða til með hvatningunni um að vera 

ungur í anda.“191 

 Breytingin hjá íslensku kvenfólki kom nokkru seinna. Um 1921 tóku kjólar 

að styttast í Reykjavík og um 1925 fóru ungar stúlkur að ganga í „pilsum sem náðu 

tæplega niður í hnésbætur“ og með hálsmál sem „var flegið út á axlir.“ Stúlkurnar 

skörtuðu þunnum silkisokkum sem báru ýmsa liti, yfirleitt voru þeir laxableikir, hvítir 

eða himinbláir. Tveimur árið síðar komu rafmagnskrullujárn fyrst til landsins, sem 

gerðu hinar ýmsu greiðslur mögulegar, sérstaklega í drengjakollinn. Sígarettur urðu 

tískufyrirbæri meðal ungs fólks og klukkuhattar slógu í gegn, en þeir pössuðu 

                                                 
189 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur, bls. 197.  
190 Gertrud Lehnert, Tíska, bls. 128 – 130.  
191 Ásdís Jóelsdóttir, Tíska aldanna, bls. 160 – 161.  
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fullkomlega við permanent lagaða drengjakolla.192 Í blaðinu Fálkanum frá 1928 er 

lýsing á nýjustu höttunum:  

Síðasta tíska í hattaburði er sú, að 

hattarnir gangi svo langt niður á 

hnakkann, að ennið sje bert. Að minsta 

kosti er þessu haldið fram, en varla getur 

það heitið nema spádómur ennþá, því á 

allra síðustu höttum sjást þessa varla 

merki. Hattarnir eru bogadregnir yfir 

enninu, svo að ávalt er hægt að sjá i það 

minsta annað augað á stúlkunni sem ber 

þá, og er það óneitanlega nýnæmi, eftir 

að tískan árum saman hefir miðað því, að 

láta hattinn skyggja á svo mikið af 

andlitinu, sem fært þótti. Sje hatturinn með börðum er boglínan á enninu oft gerð með 

þvi, að beygja barðið eins og hægt er upp að framan. Hattarnir eru meira skreytir en 

áður og flauel, „moire" og silki notað í þá jafnframt flóka.193  

 

Hattarnir með beygðu barði sjást í nokkrum teikningum í bréfum til Maju, t.d. frá 

Sigurði bróður hennar. Hann bjó á þessum árum í Kaupmannahöfn og fræddi Maju 

um nýjustu tískuna í þeirri borg í bréfum 

sínum: „[e]ftir því sem B.T. segir verða 

stuttir kjólar móðins í vetur og flytur það 

því til sönnunar að en bekendt 

københavnerinde hafi igær á 

Traverbanen upptroðið í svörtum 

silkikjól sem náði nákvæmlega þumlung 

niður fyrir hnéð.“194 Myndirnar frá 

Sigurði eru mjög vel teiknaðar og sýna 

konur með hatta, í síðum beinum pilsum, 

mjaðmasíðum jökkum, annaðhvort 

pelsum „teaterslá“ eða með loðkraga en 

                                                 
192 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur, bls. 198 – 205. 
193 „Fyrir kvenfólkið“. Fálkinn, 27. október 1928, bls. 10.   
194 Lbs. Kvennasögusafn, askja 270. Sigurður Thoroddsen skrifar Maríu, 18. september 1924. 
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ein konan er einungis í ,,selskapskjól“. Sá er með mjóa hlýra, aðsniðinn og 

skósíður.195 Árið 1927 fékk Maja bréf frá manni að nafni Jakob Gíslason, sem þá var 

búsettur í Kaupmannahöfn. Í því bréfi sagði hann Maju frá grein sem hann las í 

Berliner Tageblatt, sem bar nafnið „Die Folm auf Island“: „Greinin var að mestu um 

kvenbúninga. Höfundurinn sagði að stúlkurnar í Reykjavík klæddu sig eftir nýjustu 

tísku og svo elegant og chick að undrum sætti. Þakkar hann kvikmyndunum það að 

við fylgjumst svona vel með á þessu sviði.“ En á eftir þessu skrifaði Jakob „[e]kki veit 

ég hvað það passar.“196
  

 Þetta var nýr veruleiki sem blasti við íslenskum stúlkum, en hann var mikið 

gagnrýndur, bæði af körlum og konum. Í Morgunblaðinu 1929 kom gagnrýni á 

klæðnað „nýju konunnar“ sem snerist þó aðallega um hversu bágt karlmenn áttu 

vegna fatatísku konunnar:  

 

að stundir koma, sem vjer verðum hálfleiðir yfir því, að sjá aldrei ósvikinn hörundslit á 

meyjarvanga og hálfgramir yfir því að geta aldrei látið ímyndunaraflið njóta sín í því 

hvernig leggirnir muni vera á 19 ára gömlu stúlkunni, sem vjer mætum. ... Öklinn er 

svona, leggirnir eru svona, armarnir eru svona og hálsinn er svona. — Eitt vitum vjer 

aðeins ekki, hvernig hinn rjetti litur vangans er, þegar Gvendabrunnavatnið hefir skolað 

burtu sjónhverfingunum.197 

 

Tískan varð að mörgu leyti einkennandi fyrir „nýju konuna“, sérstaklega þá týpu sem 

Sigríður Matthíasdóttir kallar „tískudrósina“. Maja og vinkonur hennar fylgdust 

spenntar með nýjustu tískunni og dáðust af þeim fallegum flíkum sem þær eignuðust: 

 

Ég fór til Gínu hjerna niðri í dag og hún sagði mjer að hún ætlaði á Skólaballið og svo 

fekk jeg lýsingu af kjólnum hennar. Ja minn guð (andvarp) hann er úr bleiku silki með 

rauðu vesti við bróderað í með rauðum rósum og grænum blöðum.198  

 

                                                 
195 Lbs. Kvennasögusafn, askja 270. Sigurður Thoroddsen skrifar Maríu, blaðið með myndunum er 
ódagsett.  
196 Lbs. Kvennasögusafn, askja 269. Jakob Gíslason skrifar Maríu Thoroddsen, 13. október 1927. Jakob 
þessi var sennilegast einn af vonbiðlum Maju en Pálmi Hannesson, á þeim tíma tilvonandi mágur Maju, 
skrifaði henni: „Það hefir nú upplýst í málinu, að Jakob elskar þig og margir meta það, að þú hafir farið 
illa með hann. Ég læt hvern segja um það, það sem hann vill, en það er ekki fallegt af þér að gera það 
María“. Lbs. Kvennasögusafn, askja 270. Pálmi Hannesson skrifar Maríu Thoroddsen, ódagsett bréf.  
197 Magnús Magnússon, „Á austurvegum“. Morgunblaðið, 11. ágúst 1929, bls. 5.  
198 Gína er að öllum líkindum Regína Þórðardóttir, en hún vísaði sjálf í sig sem Reggí á sínum eldri 
árum. Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1920, 12. febrúar.   
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Tískuvitundin var því sterk hjá Maju og hennar vinahópi og skipti máli hverju 

þær klæddust. Stundum héldu þær stelpuboð þar sem þær borðuðu saman, drukku 

kampavín, slúðruðu og töluðu um nýjustu tísku frá París.199 Tískan var komin til að 

vera. 

Á síðari hluta þriðja áratugarins hafði Maja aukin fjárráð þegar hún vann hjá 

Tóbakinu. Hún tók að sér aukavaktir og um áramótin 1928 fékk hún launahækkun og 

uppbót.200 Árið 1929 var tíska „nýju konunnar“ orðin vinsæl hérlendis og voru 

innkaup Maju eftir því. Hattar, skór og töskur, allt varð „nýja konan“ að eiga.201 Ein 

vinkona Maju gaf henni svartan silkikjól, en þannig kjóll hefur verið frekar 

nýtískulegur á þessum árum.202 Kjólin hefur hún mögulega notað undir aðra kjóla, en 

á þriðja áratugnum var vinsælt að vera í undirkjólum undir fíngerðum miðsíðum 

kjólum.203 Í blaði frá 1932 er sagt frá því að nærfötin, þá nærkjólar eða samfestingar, 

hafi átt að falla vel að líkamanum og vera vel sniðnir. Þannig áttu þeir ekki að taka of 

mikið rúm undir hinum „nærskornu“ kjólum.204 Og ballkjólarnir voru ekki af verri 

endanum. Maja fjárfesti í einum „svallandi“ slíkum, en hann var ljósbleikur og 

skósíður.205 Æskuvinkona Maju, Regína Þórðardóttir, var búsett á Akureyri, eins og 

áður sagði, en fylgdist spennt með tísku „nýju konunnar“: „Hið eina sem ég ennþá 

flýt á, er þessi óstjórnlega löngun í ný föt af öllu tagi, helst úr Rvík eða útlend, og jeg 

gæti ekki svarið fyrir það, að jeg sje ekki alveg á Nippinu með að láta skera hár mitt, 

heldurðu að það klæddi mig?“206 Hér sést, líkt og þegar Maja gagnrýndi fatnað 

krakkana á Flateyri, að klæðnaðurinn í Reykjavík þótti vera mest móðins. Helga 

Laufey, mágkona Maju var einnig búsett á Akureyri og bað hún Maju um að senda 

sér tískublöð þar sem hún væri svo hrædd um að „forpokast“ fyrir norðan og „vildi 

gjarnan fylgjast með hvað [væri] móðins í höfuðstaðnum“.207  

Sumar konur vildu þó fylgja tísku „nýju konunnar“ en alls ekki láta bendla sig 

við kvenréttindi. Í því sést skýr skipting á „nýju konunni“. Í 19. júní árið 1927 birtist 

                                                 
199 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1929, 30. október. 
200 Lbs. Kvennasögusafn, askja 272 a. María Thoroddsen skrifar Haraldi Jónssyni, 14. janúar 1929. 
201 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1929. 
202 Sama heimild, 6. júní. 
203 Gertrud Lehnert, Tíska, bls. 131.  
204 „Fyrir kvenfólkið. Nýtt – og þó ekki nýtt.“ Fálkinn, 15. október 1932, bls. 12.  
205 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1929, 27. nóvember. 
206 Lbs. Kvennasögusafn, askja 270. Regína Þórðardóttir skrifar Maríu Thoroddsen, 3. febrúar 1929.  
207 Lbs. Kvennasögusafn, askja 269. Helga Laufey Eyjólfsdóttir skrifar Maríu Thoroddsen, 17. 
nóvember 1928.  
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grein undirrituð af „Skorinskör“. Sagðist hún hafa lesið grein Sigrúnar Blöndal, „Eðli 

og hlutverk kvenna“ með velþóknun þangað til í enda hennar: 

 

Þá rakst ég á nokkuð svo mér hnykti við. Aldrei hafði mér dottið í hug að setja klipt hár 

og kvenfrelsishreyfinguna í samband við hvort annað. Var eg þá kvenréttindakona? 

Mér voru þó sannarlega ekki kvenréttindi í hug, þegar eg breytti til og fór að ganga 

með stutt hár. Eg gerði það vegna þess, að mér þótti það fara vel og svo vissi eg að það 

var þægilegt og fyrirhafnarlítið. ... Eg get fullvissað ykkur, góðu dygðakonur, sem látið 

ykkur vera svo ant um útlit okkar og innri mann, að þetta ræður engu um skapgerð 

okkar. ... þið ættuð að sýna okkur umburðarlyndi og kveða ekki upp sleggjudóma. 

Máltæki, sem er ykkur eldra segir: Oft er dygð undir dökkum hárum – Það gerir engan 

greinarmun á stuttu hári og löngu.208 

 

Það var ekki nóg að vera vel klæddur, hreinlæti skipti líka máli. Maja skráði 

niður þá daga þegar hún fór í bað, árin 1928 og 1929.209 Áður hafði hún tjáð dagbók 

sinni hversu „ólekkert“ það væri að vera skítug.“210 Öðru hvoru fór hún í hárþvott eða 

andlitsböð.211 Slíkt gæti hafa verið stöðutákn á þeim tíma eða komið í staðinn fyrir 

heilbað. Maja átti einnig tannbursta en henni þótti það „svínarí“ hvernig tennurnar 

hennar skemmdust án hans.212 Guðmundur Kamban skrifaði á þessum tíma að honum 

þætti hreinlæti „nýju konunnar“ framför og sagðist vona að hún myndi smita út frá sér 

til annarra fjölskyldumeðlima og auka þannig hreinlæti Íslendinga.213  

Holdafarið skipti einnig máli. Regína skrifaði Maju að hún væri hætt að gera 

magaæfingar, „þú manst, þessar með tærnar stungnar undir kommóðu“ og núna væri 

hún á góðri leið með að „forpokast“.214 Sigurður skrifaði systur sinni og sagði henni 

frá því að Ranka væri farin að svelta sig „dögum saman til að ná af sér fitunni“.215 Það 

voru ekki einungis konurnar sem spáðu í línunum en Sigurður skrifaði systur sinni og 

tjáði henni þær fréttir að hann hefði misst 18 kg yfir sumarið og hann ætlaði að láta 

taka mynd af sér „meðan hann væri svona horaður.“216 

                                                 
208 „Skorinskör“, „Sögukafli af sjálfri mér.“ 19. júní, 01. október 1927, bls. 121 - 122.  
209 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1928. 
210 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1920, 30. janúar.  
211 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1929, 6. og 12. febrúar.  
212 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1920, 11. mars.  
213 Eggert Þór Bernharðsson, „„Ó, vesalings tískunnar þrælar““, bls. 24. 
214 Lbs. Kvennasögusafn, askja 270. Regína Þórðardóttir skrifar Maríu Thoroddsen, 03. febrúar 1929.  
215 Ranka er að öllum líkinum Ragnhildur Thoroddsen. Lbs. Kvennasögusafn, askja 270. Sigurður 
Thoroddsen skrifar Maríu Thoroddsen, 14. nóvember 1920.  
216 Sama heimild, 17. júlí 1925.  
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Það voru margir sem höfðu tröllatrú á „nýju konunni“ og trúðu að með hennar 

lífsmáta gætu Íslendingar færst nær siðmenningu vestrænna stórborga. Guðmundur 

Kamban endaði grein sína um Reykjavíkurstúlkuna á þessum orðum: 

  

Og nú kemur ástarjátning mín til Reykjavíkurstúlkunnar. Mér þykir vænt um hana, 

ég ann henni, af því að ég held, að hún sé bezti samherji þeirra manna sem vilja 

koma Íslandi undir alþjóðlega siðmenning, til þess að hin verðmæta menning vor 

fái að njóta sín.217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
217 Guðmundur Kamban, „Reykjavíkurstúlkan“, bls. 232. 
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3. Frá daðri í „dúmmið“ 

 
3.1. Ástin 
 

En hversvegna sjerð þú flýsina í auga bróður þíns en ekki bjalkann í þínu eigin? En 

hvað jeg er annars svakalega vond, ef jeg er nokkur tíma það, sem fólk kallar góð er jeg 

það sem sjaldan kemur fyrir, er jeg það að eins til að þóknast sjálfri mjer. –  

Er dauði gleymska og er ást gleymska? Ekki held ég dauði en máske ást, sumir halda 

því fram að ást sé eigingyrni en þá er það ekki ást, alls ekki. Jeg set allt út á aðra, en sje 

sjaldan flisina í mínu eigin auga. Vill ekki einhver grýta mig. Sá kasti fyrsta steininum, 

sem syndlaus er.218 

 

Þessar hugleiðingar skrifaði Maja 15 ára gömul í dagbókina sína. Þetta voru fyrstu 

vangaveltur hennar um ástina sem hún deildi með dagbókinni. Ást var, samkvæmt 

henni, gleymska og óeigingirni. Mögulegt er að þarna hafi einhver játað ást sína til 

Maju og henni ekki fundist hún eiga það skilið. Næstu daga á eftir skrifaði Maja 

ekkert í bókina sína og kannski má gera ráð fyrir því að þessar hugleiðingar hafi verið 

eitthvað að hrjá hana.  

Regína Þórðardóttir svaraði bréfi frá Maju árið 1926, þar sem sú síðarnefnda 

hafði áður sagt að hún væri „færdig med Mandfolk“. Regína skrifaði að hún trúði ekki 

öðru en að þetta væri einungis hjal í Maju, þar sem það væri „lögmál lífsins“. 

Hinsvegar bað Regína Maju að fara varlega í karlamálin:   

 

Hve mörg lítil Gunna, heldur þú ekki að elski lítið, sinn litla Jón? (Eins og D. 

Stefánsson kemst að orði.) Heldurðu ekki að þær sjeu ótal? Heldurðu ekki að mörgum 

mæðrum þyki óþolandi kvöl að sjá andlitið á þeim manni (sem þær hafa flanað í bandið 

með) margendurtekið á ungunum sínum? Jú, Maja mín, það eru aðeins örfáar konur, 

sem eru hyggnar í þessum efnum. Maja mín, hafðu því fyrir þeim „ástarmoral“ þetta 

gamla viðkvæði „Veldu með gætni, vin er mátt þú treysta, valt er að trúa litlum 

ástarneista“.  Líka skalt þú hafa það í huganum, að þegar þú ert nú gift, vertu þá (og 

alltaf) manni þínum sönn; því það er agaleg sök að svíkja þá sem unna manni; og líka 

þegar maður eitt sinn lætur undan sjalfum sjer og syndgar, þá er maður í öllum 

tilfellum, óprútnari og veilli fyrir næstu freystingu.219 

                                                 
218 Hér skrifar Maja sjálf flís, bæði með venjulegu og ypsiloni. Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. 
Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1921, 6. mars.  
219 Lbs. Kvennasögusafn, askja 270. Regína Þórðardóttar skrifar Maríu Thoroddsen, 22. júní 1926. 
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Það að Regína skrifaði að samband karls og konu væri „lögmál lífsins“ sýnir stefnu 

„nýju konunnar“ að nokkru leyti. Hjónabandið var eitthvað náttúrulegt og „nýja 

konan“ var ekki komin til þess að breyta því. Í þessum búti má samt sjá þá breytingu 

sem var að verða á hjónabandinu. „Veldu með gætni“ skrifaði Regína. Hér erum við 

aftur komin að valinu sem þessar stúlkur, sem „nýjar konur“ úr efri stétt á Íslandi, 

bjuggu að. Að velja vandlega þann maka sem þær ætluðu að eyða ævinni með var 

mikilvægt, svo að þær gætu eytt ævinni ástfangnar og ánægðar. Hvort það hafi tekist 

verður ekki dæmt um hér, því erfitt er fyrir utanaðkomandi að dæma um hjónaband 

annarra.  

Þegar Maja dvaldist hjá Unni systur sinni deildi hún með Maju að hún vildi 

frekar að eiginmaður hennar myndi látast, heldur en börnin hennar. Að sjálfsögðu 

vildi hún helst að enginn þyrfti frá að hverfa. Eftir þetta skrifaði Maja „Jeg skil 

hana.“220 Hvort að þarna hafi verið móðurástin að tala, er erfitt að dæma um, en hér 

játa þær systur að þær vildu báðar heldur fylgja eiginmanni sínum í gröfina heldur en 

börnum sínum. 

Í dagbókum Maju er harla fátt að finna um skoðanir hennar á verkaskiptingu 

kynjanna. Hún kemur þó fram í færslu sem Maja skrifaði þegar hún var í vist hjá 

Unni: 

 

Halldór [maður Unnar] er tík! altaf að vasast í hvenær krakkarnir fara að klæða sig og 

hátta sig. Oj sen! Karlmenn að vera að indianadansast yfir slíku. Er það ekki 

óborganlegt. Hann er nú aftur kominn paa fylla, og hefir eitt af þeim köstum að ala 

börnin upp. Ó Jesús Pjetur!221 

 

Þrátt fyrir bakgrunn sinn þótti Maju það ekki hæfa karlmanni að skipta sér af uppeldi 

barna sinna og stundaði hún þó sjálf skóla, reykti og drakk, sem mörgum fannst alls 

ekki hæfa konum. Maja hefur verið óvön því að sjá karlmann skipta sér af 

barnauppeldi, þar sem faðir hennar lést þegar hún var aðeins 10 ára og hafði þá átt 

lengi við veikindi að stríða.222 Þótti Maju eðlilegra að konur færu inn á svið 

karlmanna heldur en öfugt? Annað verður ekki lesið úr þessari færslu, þó þess verði 

að gæta að hér er 15 ára stúlka að skrifa. Möguleikinn er samt sá að þótt konur hafi 

                                                 
220 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1921, 3. janúar.  
221 Sama heimild, 16. janúar.  
222 Kristín Ástgeirsdóttir, „Katrín Thoroddsen“, bls. 20 – 21.  
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viljað brjótast úr viðjum einkasviðsins, þá hafi þær ekki viljað fá karla inn á sitt 

umráðasvæði. 

Árið 1926 fékk Maja bréf frá vonbiðli sínum honum Ibsen, sem fræddi hana 

um skoðanir sínar á störfum karla inni á heimilinu: 

  

Ég sagði nokkur velvalin orð við mag. & frú útaf morgunkaffinu. Leiddi Pálma fyrir 

sjónir að slíkt gæti ekki lánast til lengdar, konan myndi venjast á að skoða hann sem 

hvern annan þjónustusamlegan anda, og auðvelt að fá annan í hans stað. Að hita 

morgunkaffið, sagði ég honum, væri blátt áfram sama sem að biðja konuna að halda 

fram hjá sér. Ég sá að þetta kom við hjartað í honum, en hann afsakaði sig með því að 

konan væri sjúklingur í svipinn og að þetta stæði til bóta. Ég þori ekki að fullyrða að 

fortölur mínar beri tilætlaðan árangur, en hitt veit ég, því ég stóð Pálma að því, hann 

neitaði að sækja kol niður í kjallara. Annars varð ég ekki var nokkurrar breytingar á 

sambúð þeirra hjóna. Þau skammast þetta 2-3 ... á dag, eins og áður, þeim þykir svo 

gaman að sættast. Ekki sýndist mér að Ranka væri nú í síðari kjólum, Pálmi hefir ekki 

fengið því framgengt, en Ranka var sjálf eitthvað að tala um, að það gæti verið 

praktískt að hafa þá ca. 2 tommum síðari svo hún gæti brotið þá niður í vatnsstígvélin, 

þegar hún fer út að ganga.223 

 

Ibsen hefur ekki þótt það hæfa fyrir karlmann eins og Pálma að skipta sér af 

innanhúsverkum, slíkt athæfi gæti aðeins boðað ógæfu. Einnig kemur á óvart að 

karlarnir hafi verið að agnúast út í síddina á kjólnum hennar Ragnhildar,224 en hún 

hefur greinilega ákveðið að taka ekki mark á því, fyrr en hún sjálf sá notagildi fyrir 

það. Þarna er eins og gamli og nýi tíminn mætist, konurnar eru aðeins frjálslyndari en 

körlunum líkar. Það að Ibsen ræðir að þau hjónin skammist af því að þeim þyki svo 

gaman að sættast gefur til kynna jafningjasamband, þar sem báðir aðilar máttu hafa 

skoðanir og þær teknar gildar. Pálmi hafði gengið lengi á eftir Ragnhildi Thoroddsen 

áður en hún játaðist honum og gekk hann svo langt að kalla hana „hryggjabrjót“ í 

bréfi til Maju.225 Ástandið var orðið mjög slæmt á tímabili samkvæmt Sigurði: „Pálmi 

er í villtu ástandi útaf Ragnhildi systur okkar.“226 Af því er hægt að draga þá ályktun 

að Ragnhildur Thoroddsen hafi sjálf valið sér framtíðarmaka að hætti „nýju 

                                                 
223 Lbs. Kvennasögusafn, askja 269. Haraldur Jónsson skrifar Maríu Thoroddsen, 6. desember 1926. 
224 Guðjón Friðriksson segir í Sögu Reykjavíkur að kjólarnir hjá reykvísku kvenfólki hafi tekið að 
styttast eftir 1921, bls. 197.  
225 Lbs. Kvennasögusafn, askja 270. Pálmi Hannesson skrifar Maríu Thoroddsen, ódagsett bréf.  
226 Lbs. Kvennasögusafn, askja 270. Sigurður Thoroddsen skrifar Maríu Thoroddsen, 21. maí 1925.  
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konunnar“. Í bréfi frá 1928 skrifaði Maja til Ibsens og tilkynnti honum að hún gæti 

ekki gifst honum, allavega ekki strax. Skrifaði hún í sama bréfi: „Það væri best að 

maður yrði neyddur eins og í gamla daga, þá þyrfti maður ekki að ákveða sig eða 

neitt.“227 Af þessum dæmum má draga þá ályktun að „nýja konan“ hafi að mörgu leyti 

hjálpað til í þeirri þróun að færa hjónabandið úr hagsmunasambandi, sem var yfirleitt 

ráðstafað af foreldrum stúlkunnar, í jafningjasamband þar sem gagnkvæm hrifning og 

áhugi var til staðar. Sérstaklega kemur þetta fram í bréfi Maju, þar sem hún vildi losna 

við hina ægilegu „kvöl“, sem valið á eiginmanni var. 

Þrátt fyrir að Maja byggi við mikið frelsi á heimili sínu, var ekki öllum sama 

um hvernig hún hagaði lífi sínu. Ibsen var einn þeirra sem reyndi að draga úr opinberu 

lífi Maju, þó líklega helst af afbrýðisemi: „[é]g hef líka margsinnis látið á mér skilja 

að allskonar hopp og hí og strákastúss, þegar ekki næst til mín, er hvorki mér né guði 

þóknanlegt. Forðast þú slíkt.“228 

Í einu bréfi hlutgerði Ibsen Maju og talaði um hana sem „eign“ sína: 

 

Því öll þín dýrð er mér einum ætluð, það stendur skrifað í stjörnunum, um það verður 

ekki deilt. Hver sem lítur þig ástarauga er paa forbuden grund og hvert eitt ,,blikk“, 

hvað þá heldur meira, sem þú eyðir á óverðuga, er bruðl og sólundun á því sem mér 

einum tilkemur, rán, gripdeildir og stuldur á eigum mínum.229 

 

Þetta fékk Maja í pósti í ágúst 1929, áður en hún hafði heitbundist Ibsen. Hér koma 

fyrir kreddulegar hugmyndir um rétt eiginmannsins á konunni sem voru að mörgu 

leyti að renna út í sandinn á þessum árum.  

Þrátt fyrir að Maja hafi verið dugleg að hitta karlmenn á stefnumótum eða 

skrifast á við þá, þá skrifaði hún lítið um ástina og væntingar sínar til hennar. Hún 

skrifar oft og ítarlega um hvað sumir strákar væru sætir, skemmtilegir eða algjörir 

draumar, en það er erfitt að sjá hvort að Maja bar einhverjar dýpri tilfinningar til 

þeirra. Sjálf skrifaði hún í bréfi til Ibsens: „en svo eg segi nú eins og er, að þó eg sé 

ekki beint lastefuld kvinde eins og stúlkan í æfintýrinu, þá er ég sem kallað er 

                                                 
227 Lbs. Kvennasögusafn, askja 272 a. María Thoroddsen skrifar Haraldi Jónssyni, 20. október 1928. 
228 Lbs. Kvennasögusafn, askja 269. Haraldur Jónsson skrifar Maríu Thoroddsen, 25. janúar 1930. 
229 Sama heimild, 29. ágúst 1929. 
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veraldlega sinnuð.“230 Hér er líkt og að Maja sé sjálf að skilgreina sig sem „nýja 

konu“, að minnsta kosti varðandi karlamál.  

Sigurður, bróðir Maju, gaf henni eitt ráð um ritun ástarbréfa: „Aldrei skalt þú 

skrifast á við þann sem þú elskar. Af hverju? Jú af því að bréf eins og hann byst við að 

fá getur einn ekki skrifað nema kendur. Það er: maður þarf að drekka, en það er óhollt 

sálinni, líkamanum og pyngjunni.“231  

 
 
3.2. „Fórum við á stefnumótin“232  
 

Árið 1924 skrifaði Sigurður Thoroddsen systur sinni bréf þar sem hann sagði henni 

frá tilhugalífi sínu með nýlofaðri unnustu:   

 

Ekki má eg gleyma því að nú er eg trúlofaður og býst við að verða fyrst um sinn. Geng 

voða pent túra með kærustunni á hverjum við leiðumst innilega og tölum um 

framtíðina. Kyssumst svo í portinu. Stundum kemur hún heim til mín og festir tölur á 

buxurnar mínar, en til þess eru kærustur að þú vitir það. Þá gef ég henni kaffi og hún 

fær að borða rúgara og kollu með okkur og drekka kaffið úr undirskálalausum bollum 

og nota sömu teskeiðina og eg. Þetta finnst henni morderlig sjov þó mér sé ómögulegt 

að sjá nokkuð grín við það. Svo fylgi eg henni heim og við kyssumst á portinu. Það er 

bara gott að vera trúlofaður.233  

 

Samkvæmt þessari lýsingu var ekki seinna vænna fyrir Maju að læra að festa tölur á 

karlmannsfatnað, því að kærustur höfðu greinilega ýmsum skyldum að gegna. 

Fyrsta skotið sem Maja deildi með dagbókinni sinni var þegar hún var 14 ára. 

Strákurinn hét Sverrir og fóru þau saman í bíó en Maju fannst óþægilegt hversu mikið 

vinkonur hennar töluðu um hann og þótti það „nokkuð svært að tala altaf um strákinn 

sem maður er skotin í“.234 Það kom þó í ljós að Maja var ekki sú eina sem renndi hýru 

auga til Sverris en þegar hún frétti að Stella vinkona sín elskaði hann einnig sagði 

                                                 
230 Lbs. Kvennasögusafn, askja 272 a. María Thoroddsen skrifar Haraldi Jónssyni, bréfið er ódagsett 
eða samkvæmt Maju: „Laugard. veit aldrei dags.“ 
231 Lbs. Kvennasögusafn, askja 270. Sigurður Thoroddsen skrifar Maríu Thoroddsen, ódagsett bréf. 
232 Hér er vitnað í ljóð Tómasar Guðmundssonar sem ber nafnið „Fyrir átta árum“. Það fjallar um unga 
elskendur í Reykjavík, sem áttu saman stefnumót við Fríkirkjuna, en þurftu svo að skiljast. Ljóðið er 
t.d. að finna í Tómas Guðmundsson, bls. 242.  
233 Lbs. Kvennasögusafn, askja 270. Sigurður Thoroddsen skrifar Maríu Thoroddsen, 13. október 1924. 
234 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1920, 31. janúar og 1. mars.  
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hún: „Margt er manna bölið misjafnt er sopið ölið.“235 En Maja var ekki lengi að jafna 

sig og Sverrir gleymdist brátt eftir að til Flateyrar var komið.236  

 Á Flateyri var Maja dugleg að fylgjast með drengjunum í þorpinu en stundum 

þótti henni þeir sýna sér heldur mikinn áhuga: „sir Tík vogar að halda að jeg sje skotin 

í sjer.“237 Á þrettándanum fór Maja á ball á Flateyri og leyfði sér þar að dansa við 

sjómenn og brosa endrum og eins, þrátt fyrir að það hefði hún aldrei gert í 

Reykjavíkinni. Sumir voru þó nokkuð sætir og fékk til dæmis einn sjóarinn sem var 

„æri sætur“ heila fimm dansa við ungfrúna.238  

Maja var vinsæl stúlka meðal drengjanna og voru mismunandi aðferðirnar sem 

þeir notuðu til að nálgast hana. Árið 1923 fékk hún ástarbréf frá ónefndum „ástmanni“ 

sem hún á að hafa hitt á Fálkagötu.  

 

Ástkæra íngisnótinn! 

...Leiðarvísir í ástamálum hefi eg fyrir framan mín, en jeg æla mjer eki að nota han 

vegna þess eg vill heldur tjá þjer ást mína með mínum eigin orðum – hreinum og 

beinum, og svo máske eitt eða tvö ljóð til smekbætes. Eg ann þér, ý hjarta mínu 

brennur bál og það ert þú Maríja, sem hefur tendrað það, með augna tyllity þínu, þegar 

jeg hef mætt þjer á fálkagötu. Er du í sveden nu? Þú sjerð það elsku fríðkvendeð mitt að 

jeg kan dönsku og er efir höfuð mentaður maður. Ý samvinnuskólan hefi jeg gengið 

samfleit tvö árin. En þú í mentaskólan, ja, Mæja, mæja, mikið er eg nú sjallú á 

drengena, sem fá að sjá þig á hverjum degi – ó – ó. En um þaug tjáir eki að tala. Skrifa 

eg ekki vel?239  

 

„Ástmaðurinn“ hefur vandað sig við ritun þessa bréfs, þó að gnótt stafsetningavilla 

beri ef til vill aðra sögu, en bréfið er skrifað með einstaklega fallegri skrift. Vegna 

stöðu Maju í samfélaginu hefur „ástmanninum“ þótt það algjör nauðsyn að sannfæra 

hana um hversu menntaður og afburðagáfaður hann væri; annars myndi hún ef til vill 

ekki líta við honum. Hvort eða hvernig Maja svaraði „ástmanninum“ vitum við ekki. 

Aðrir strákar drukku í sig kjark og hringdu svo heim til Maju í þeirri von að hún vildi 

                                                 
235 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1920, 5. mars. 
236 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1921, 5. janúar.  
237 Sama heimild, 13. mars 
238 Sama heimild, 6. janúar.  
239 Ekki hefur verið hreyft við stafsetningarvillum í bréfinu til að sýna skýrar muninn á samfélagsstöðu 
„ástmannsins“ og Maríu. Lbs. Kvennasögusafn, askja 270. Ónefndur maður skrifar Maríu Thoroddsen, 
30. ágúst 1923. 
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fara út með þeim, en því neitaði hún yfirleitt þar sem þeir voru orðnir það drukknir að 

hún nennti ekki að tala við þá.240 

Samkvæmt dagbókum Maju hefur verið mikið að gerast í bænum á þriðja 

áratugnum.241 Í Sögu Reykjavíkur segir að að þessu leyti hafi bærinn breyst mikið frá 

1870, þar sem að skemmtanir, fundahöld, íþróttir, listviðburðir og annað hafi verið 

orðið daglegt.242 Maja var dugleg að mæta á viðburði og var hún vinsæll dansari. 

Afleiðing þess var sú að ef hún dansaði aðeins of lengi við einn mann í einu, að þá var 

komin kjaftasaga um gagnkvæma hrifningu á milli parsins. Það þótti Maju sérstaklega 

óþægilegt, að vera orðin að „rikter“ í bænum.243 Hitt kynið var ekki eina ástæða þess 

að stúlkurnar fóru út á lífið. Þær voru „nýjar konur“ að njóta lífsins og þurftu ekki 

karlmenn til þess: „dönsuðum upp á kraft milli borðanna. Fimm strákar sitt í hvoru 

lagi buðu okkur á knöll. Fórum ekkert, stabilar stúlkur, en strákarnir voru nú allir 

voða leiðinlegir.“244  

Eftir böllin í bænum gengu flestir heim til sín en stundum ók mannskapurinn 

heim í „drossíum“. Var þá sungið og hlegið í bílunum og naut fólkið þess að vera ungt 

og lifandi. Hér sjáum við ákveðið tímaleysi í hegðun unga fólksins, en þetta er enn 

hægt að sjá í samkomum þar sem fólk hittist gagngert til að skemmta sér. Þegar 

bílarnir voru notaðir var það kallað „að rúntast“.245 Með þeim jókst frelsi unga 

fólksins, það gat keyrt í stuttar ferðir út fyrir bæjarmörkin og ferðast til nálægra bæja. 

Talið er að tilkoma bíla hafi átt þátt í aukinni léttúð í kynferðismálum hérlendis. Þeir 

hafi veitt aukið næði fyrir ungt fólk sem bjó flest á mannmörgum heimilum og varð 

kelerí í bílum ansi vinsælt.246 

 Í dagbók Maju frá 1922 er skemmtileg lýsing frá áramótafögnuðinum 1921. 

„Nýársklúbburinn“ var haldinn hátíðlegur í Nýja Bíói. Þangað fór Maja með Palla 

Andresar, sem hún þurfti að leiða alla leiðina á ball vegna manndrápshálku. Þegar á 

ballið var komið um hálfellefu leytið tók við dans til miðnættis en þá fóru allir út og 

fylgdust með flugeldunum. Hálftíma síðar var boðið upp á smjör og brauð og síðan 

var dansinum haldið áfram til 5 um nóttina. Maja var sennilegast voða sæt í sínum 

                                                 
240 Sjá t.d. Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1929, 18. febrúar. 
241 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1922, 3. janúar.  
242 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur, bls. 217.  
243 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1921 og 1922.  
244 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1929, 24. mars. 
245 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1922, 9. janúar – apríl.  
246 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur, bls. 207. 



 52 

„rauða crep. du china“ þar sem hún dansaði undir tónlist Þórarins orkestrar.247 Þess 

má geta að á þessum fagnaði var Maja á 16 aldursári. Á þessum árum voru uppi 

margar gagnrýnisraddir um siðspillingu í Reykjavík og var það álit sumra að kaffihús, 

bíó og skemmtistaðir í Reykjavík myndu að endingu „kljúfa þjóðina í menningarlegu 

tilliti“. 248 Hér gæti verið að hugmyndir um hinar „léttúðugu nýju konur“ sem 

stunduðu slíkar samkomur hafi spilað inn í, en ekki þóttu þær góðir verðir þjóðlegrar 

menningar.249 Það að þjóðin gæti klofnað í „menningarlegu tilliti“ var ef til vill 

réttmætt gagnrýni því að Reykjavík var borg andstæðna á þessum tíma.250 Gagnrýni á 

léttúð „nýju konunnar“ má til dæmis sjá á Alþingi áratug síðar, þegar frumvarp um 

takmörkun barneigna var þar til umræðu.251 Frú Guðrún Lárusdóttir,252 sem var eina 

konan á þingi á þeim tíma, barðist hatrammlega gegn frumvarpinu sem hún taldi auka 

spillingu og „kynlífsóhóf“ hér á landi. Frjálsræðið í kynferðismálum væri mest í 

stórborgum, þar sem „fjöldinn vill lifa eftir því, sem hugurinn girnist“.253  

Maja spilaði með margan manninn eða eins og hún sagði sjálf: „nú er ég orðin 

fullorðin, og líklegast „lastefuld kvinde““.254 Hún kynti undir áhuga strákanna þrátt 

fyrir litla hrifningu sín megin: „Maður er brjálaður að vera í vitleysu að atast í köllum, 

sem manni er sama þó maður sjái aldrei, og of mikil rola til að segja stopp.“255 Suma 

karlmenn bað hún um að yrkja handa sér ástarkvæði og ekki stoppaði 

giftingarhringurinn hana, en hún átti leynilega fundi með einum manni sem bar slíkan 

hring.256 

                                                 
247 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1922, 1. janúar.  
248 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur, bls. 202.  
249 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 258.  
250 Andstæðurnar má t.d. sjá í fundargerð hjá Verkakvennafélaginu Framsókn frá 1916 þar sem kemur 
fram að þar voru konur að skjóta saman krónum handa bláfátækri, húsnæðislausri barnakonu. 
Skjalasafn Eflingar. Fundargerðarbók V.K.F. Framsókn, 31. fundur, 2. nóvember 1916. Bæði 
Verkamannafélagið Dagsbrún og Verkakvennafélagið Framsókn stofnuðu styrktar- og sjúkrasjóði 
handa bágstöddum félagsmönnum. ÞÍ, Sögusafn ASÍ A-01, 21/26, Verkakvennafélagið Framsókn. Lög 
fyrir styrktar- og sjúkrasjóð verkakvennafjel. „Framsókn“ og Þorleifur Friðriksson, Við brún nýs dags, 
bls. 44. 
251 Frumvarpið um leiðbeiningar fyrir konur um varnir gegn því að verða barnshafandi og um 
fóstureyðingar var samþykkt 1934 og varð að lögum 1935. Með því urðu fóstureyðingar í fyrsta skipti 
löglegar á Íslandi, í skilgreindum tilfellum. Alþingistíðindi 1934 A, bls. 132 – 135. 
252 Guðrún Lárusdóttir var fædd 1880 og lést í bílslysi 1938. Sat í bæjarstjórn Reykjavíkur 1912 til 
1918 og fátækrafulltrúi 1912 - 1922 og 1930 til dauðadags. Árið 1930 var Guðrún í öðru sæti hjá 
Sjálfstæðisflokknum til Alþingiskosninga, en hún gaf út sína eigin stefnuskrá. Hún tók sæti á Alþingi 
1931 og var alþingismaður fram á dánardag. Björg Einarsdóttir, Úr ævi og starfi kvenna, bls. 350 – 
366.   
253 Guðrún Lárusdóttir, „Fóstureyðingar”. Nýja Dagblaðið, 4. desember 1934, bls. 4.  
254 Lbs. Kvennasögusafn, askja 272 a. María Thoroddsen skrifar Haraldi Jónssyni, 26. ágúst 1928. 
255 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1929, 7. júlí. 
256 Lbs. Kvennasögusafn, askja 269. Magnús Konráðsson skrifar Maríu Thoroddsen, 5. desember 1926 
og askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1929, 26. júní.  
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Eggert Þór Bernharðsson skrifar í grein sinni um Reykjavíkurstúlkuna: „Frá 

sextán ára aldri og fram yfir tvítugt hafði „Reykjavíkurstúlkan“ gaman af 

ástarævintýrum en hún vildi ekki giftast strax. ... þangað til þær hittu „þann rétta.“ 

Hann hefur eftir ungum læknastúdent, sem skrifaði eftirfarandi árið 1939: „En hvert 

svo sem hlutskipti Reykjavíkurstúlkunnar verður þá er eitt víst, að í dag er 

framtíðardraumur hennar að giftast þeim sem hún elskar eða kemur til með að elska, 

og öðlast hamingju við arin heimilis þeirra“.257 

 

„Og þó að giftist þú ei, 

og þú piprir sem mey 

hefðiru getað þó fengið 

þá Ibsen og Tómas og blikið.“258  

 

 
3.3. Tilhugalífið 
 

Ég elska þig og get ekki annað hugsað. Maja mín, yndið, nú verð ég að kveðja þig. Ég 

legg kinnina að vanga þínum og kyssi þig, hvíslaðu þá að mér og segðu að þér þyki 

vænt um mig og að þú gleymir ekki þínum.259  

 

Fyrstu sendibréf Ibsens til Maríu eru frá 1924. Þá hafði Ibsen lokið læknanámi og 

flust norður í land. Í fyrsta bréfinu skrifaði hann: „[e]n skilnaðurinn við Borgarnes 

varð mér svo erfiður að ég var heltekinn alla leiðina norður og ekki mönnum 

sinnandi.“260 Það er því ljóst að hlýtt var á milli ungmennanna strax árið 1924. En 

hvers vegna ætli það hafi þá tekið Ibsen sex ár að sannfæra Maju um að giftast sér?  

 Í bréfinu hér fyrir neðan sést greinilega hversu heitt Ibsen þráði að ganga í hjónaband 

með Maju:   

 

Það er svo erfitt að úthella hjarta sínu per telefon og óþolandi þessi sífeldi 

viðskilnaður sem „dúmmið” eitt getur bundið enda á. Ég hef enga heilsu til að sjá af 

þér árum saman ... Mig dreymdi ... þá valt Ranka sér inn með mogga í hendinni og 

                                                 
257 Eggert Þór Bernharðsson, „„Ó, vesalings tískunnar þrælar“, bls. 25.  
258 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1928, 11. maí.  
259 Lbs. Kvennasögusafn, askja 269. Haraldur Jónsson skrifar Maríu Thoroddsen, ódagsett bréf en er 
samkvæmt bréfritara ritað „að kvöldi hins fyrsta dags“.  
260 Lbs. Kvennasögusafn, askja 269. Haraldur Jónsson til Maríu Thoroddsen, 22. júlí 1924.  
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sagði: „og Maja trúlofuð”. Við það hrökk ég upp með þeim voða kvölum, þar var 

eins og hjartað gréti innan í mér og ætlaði að springa af ekka ... Stundum hef ég verið 

að útmála fyrir mér að þú „fordúmmaðist” öðrum og ég tæki því kalt og rólega, eins 

og ekkert hefði ískorist. En ég er ósköp skeptiskur eftir þennan draum ... Ég vildi 

dreyma að þú kæmir til mín brosleit og hýr og segðir: Eigum við að verða „dúm 

Ibsen minn – say when” ... Segðu mér ástin ... erum við ekki ligesom skabet for hin 

anden ... Ég gæti trúað að forsjónin hefði stór plön með þig undir minni handleiðslu 

... Hefurðu nokkurn tíma gert það upp við sjálfa þig, elsku hjartað mitt, hvort þér 

þætti leiðinlegt, ef ég alt í einu væri „fordúmmaður” einhverri út í bláinn. Og ef þér 

þykir það, því þá að hlaupa lengi þessa risiko. Þú veist hvað ég er veiklyndur og 

bljúgur, hugsaðu þér að kæmi eitthvert gaddavírskvendi sem vildi æst eiga hendur í 

hári mér ... Ég vil gjarnan komast undir solidt regiment og að þú værir kóngur og 

drotning í ríki mínu ... Maja mín elskan, ég vildi ég gæti lagt á þig skatta og þær 

skyldur að þú hugsaðir til mín daglega, og mikið, svo að dúmmið verði ekki eins 

fráfælandi. Yndið mitt og elskan, það er eins að enda bréf og að kveðjast, ég hugsa 

ekkert og veit ekkert annað en að ég elska þig ... Dearest I want you near. God send 

you back to me.261  

 

Ibsen biður Maju þó nokkrum sinnum að „dúmmast“ sér og verður orðið ekki öðruvísi 

skilið en það þýði gifting eða hjónaband. Um mánuði eftir að Ibsen sendi bréfið 

skrifaði Maja í dagbókin sína: „Fékk bréf frá Ibsen voða gott og indælt.“262 Í október 

fékk Ibsen svar þar sem Maja taldi sig verða að svara honum, „þetta [væri] að verða 

alveg ófært“:  

 

Eg er látlaust hugsandi um þig, og stundum dreymir mig að þú sért dáinn og dottinn út 

um gluggann. Elsku Ibsen minn, ég er ansi hrædd um að – það verði aldrei ljós úr 

þessu – eins og þú segir. Eg veit eg fæ aldrei kjark og eg er líka svo óákveðin í mér, 

svo er líka synd að vera að draga þig lengur, þó mig langi samt agalegt til þess. Alt er 

svo leiðinlegt og trist af því mér finst nefnilega svo vænt um þig ... Eg er búin að sjá 

ljós renna upp fyrir mér um að eg hefi faktískt verið táldrager við þig, en eg gerði það 

nú ekki í „Rænkefuld Kvindes“ tilgangi, heldur afþví að þú ert og verður alltaf likevel 

sá besti. ... Mér þykir vænst um þig af öllum strákum, þú ert svo skiljandi mann og vel 

innrættur, og eg gæti leikandi hugsað mér til að vera næstum altaf með þér. En eg verð 

                                                 
261 Lbs. Kvennasögusafn, askja 269. Haraldur Jónsson skrifar Maríu Thoroddsen, 17. ágúst 1928.  
262 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1928, 25. september.  
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víst aldrei nógu kjörkuð. Eg get ekki séð að það sé varið í það að vera Dumerian263, og 

er viss um að þér mundi líka þykja það leiðinlegt, þú heldur bara að það sé gaman ... 

En þú ert nú víst samt ekki „den rette“ þó mér mundi þykja vont ef þú fordummaðist 

einhverju fígúruverki, en þú skalt samt gera það ef þú vilt. Ibsen, elsku vinur, þú mátt 

aldrei vera reiður við mig, eða finnast eg vond og simpil ... Heyrðu en þar sem mér nú 

ekki þykir neitt vænt um neinn annan strák svoleiðis – myndi þér þá þykja nálegt af 

mér ef eg segði þér seinna að eg vildi vera dum, ef þú stadigvæk værir bright. Þú 

segðir þá aldrei verra en neitandi atviksorð – Skrifaðu mér aptur Ibsen minn, og vertu 

ekki vondur – ... 

 

Eins og sést hér var Maja ung, óákveðin stúlka. Greinilegt er að hún bar tilfinningar til 

Ibsens, en hvers kyns þær voru virðist hún sjálf ekki vera viss með. Hún var vinsæl 

stúlka og ekki tilbúin að binda sig strax og sá ekki heldur hvað væri sérstaklega varið í 

hjónabandið. Samkvæmt dagbók hennar þá var hún að hitta aðra karlmenn og er 

mögulegt að Ibsen hafi frétt af þessum fundum stúlkunnar og því gengið svona fast á 

hana að giftast sér. En í dagbókum sínum minnist hún sjaldan á Ibsen. Hún fór til 

Akureyrar í ágúst 1928 og kom þá Ibsen í einn sólarhring til hennar og gestgjafa 

hennar.264 Aðra slíka ferð fór hún í júlí 1929, eftir að þriðji stýrimaður á Óðni lét 

undan og leyfði Maju að fá káetuna sína. Þá kom Ibsen aftur til Akureyrar og áttu þau 

nokkra daga saman, en Maja skrifaði í dagbókina sína að henni hafi þótt það skítt 

þegar hann þurfti að fara aftur. Ibsen hringdi í Maju meðan hún var enn á Akureyri og 

bað hana og aðra vini þeirra að hitta sig í Vaglaskógi og ætlaði Maja að gera það 

þangað til á seinustu stundu. Því að sama dag kom Beinteinn, sem var að öllum 

líkindum gamalt skot, til Akureyrar. Maja eyddi deginum í bíltúr með honum í staðinn 

fyrir að fara og hitta Ibsen. Af skrifum Maju virðist hún spenntari fyrir Beinteini 

heldur en Ibsen,265 en skrifaði þó til Ibsens eftir að heim var komið: „Það var skítt að 

komast ekki í Vaglaskóg en vera að apakattast í Krossanesi og svoleiðis 

blókarstöðum.“266 

Ibsen virðist hafa beðið Maju í Akureyrarferðinni og kemur fram í bréfi Maju að 

Ibsen hafi verið undir áhrifum og þau rifist. Í bréfi sem Maja skrifaði 30. júlí stendur: 

„Eg veit svei mér ekki Ibsen minn, fakta er að þú ert sá lang – fínasti, því hefi eg veitt 

                                                 
263 Hér var skriftin mjög óskýr, en líklega á orðið að þýða að vera giftur eða hjónaband. 
264 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1928.  
265 Lbs. Kvennasögusafn, askja 271. Dagbók Maríu Thoroddsen árið 1929, ágúst. 
266 Lbs. Kvennasögusafn, askja 272 a. María Thoroddsen skrifar Haraldi Jónssyni, 30. júlí 1929.  
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eftirtekt, og þó og þó ekki. Það sem eg er einna helst á móti er staðhættastand, kemst 

ekki yfir það. Eg ætla fyrst að fá bréfið þitt. Droppa the matter í svip.“267 Bréfið hans 

Ibsens lét ekki á sér standa. Þar tjáði hann henni að hann væri innilega ástfanginn af 

henni og núna vildi hann fá svar um hvernig hann ætti að titla hana þegar aðrir væru 

að spyrjast fyrir. Hann kvaðst ekki ætla að neyða hana að trúlofast sér en vildi vita 

hvar þau stæðu.268 Í ódagsettu bréfi, sem er þó líklega frá þessu tímabili kemur aftur 

fram óvissa Maju:   

 

þú baðst mig að rita þér mest um spursmálið dum vivimus vivamus: en eg er svo 

afskaplega lengi að ákveða mig, altaf hugsa og hugsa... en maður verður jú dum af að 

hugsa. nema eg sé sú sem helgar regluna. ... þú skalt nú sýna mér þína skoðun, skýrt 

og skorinort. Teldu upp alla kosti við þetta. Hvað eg hefi að vinna, og hverju að 

tapa...269 

 

Ibsen var óhamingjusamur á Breiðumýri og taldi sig óheppinn að komast aldrei 

í „betra brauð“. Sennilegast þar sem ein ástæða þess að Maja vildi ekki heitbindast 

honum var vegna þess hvar hann var búsettur. Í einu bréfi sínu skrifaði hann Maju að 

hún skyldi bara giftast umboðssala eða einhverjum öðrum, hann væri dæmdur til að 

starfa í útnárum og yrði aldrei fjáður. Þó skrifaði hann í lokin á því bréfi að Sigurður, 

bróðir Maríu, hafi verið hjá honum í nokkra daga: „Hann er ekkert á móti mér. Okkur 

kemur vel saman.“270 

Þessi tregi Maju við að flytja norður í land sést einnig á bréfum eftir að þau 

voru gift. Maja dvaldist ein í einhvern tíma í Reykjavík áður en hún fluttist norður. 

Fór hún nærri öll kvöld í bíó og á „borgina“ þar sem hún „var að verða galin af 

kvíðelsi fyrir að fara norður“.271 Í öðru bréfi skrifaði hún: „Mér finst stundum 

leiðinlegt að vera orðin gift, og þó – því þú ert nú minsta kosti sá sem eg vildi helst 

vera gift af þeim sem eg gæti.“272 „Nýja konan“ Maja átti greinilega í erfiðleikum 

með að kveðja bæjarlífið og velja sér framtíð. 

                                                 
267 Lbs. Kvennasögusafn, askja 272 a. María Thoroddsen skrifar Haraldi Jónssyni, 30. júlí 1929.  
268 Lbs. Kvennasögusafn, askja 269. Haraldur Jónsson skrifar Maríu Thoroddsen, 29. ágúst 1929.  
269 Lbs. Kvennasögusafn, askja 272 a. María Thoroddsen skrifar Haraldi Jónssyni, ódagsett bréf, en er 
sennilegast frá haustinu 1929.  
270 Lbs. Kvennasögusafn, askja 269. Haraldur Jónsson skrifar Maríu Thoroddsen, 07. apríl 1928.  
271 Lbs. Kvennasögusafn, askja 272 a. María Thoroddsen skrifar Haraldi Jónssyni, 26. ágúst 1930. 
272 Sama heimild, 18. ágúst 1930. 
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Ekki voru allir sáttir með hvað Maja var lengi að heitbindast Ibsen og voru 

ýmsir sem töldu að hún væri að leika sér að honum. Strax árið 1925 skrifaði Sigurður 

til Maju: „María mín, eg ætla að segja þér það fyrir af eg vil ekki hafa að þú dragir 

Ibsen á tálar mér fyndist að þú ættir að fara norður í land og heimta að fá að standa 

við hans hlið svo þið mættuð standa saman hvort heldur væri í með eða mótlæti.“273 

Og tveimur árum síðar skrifaði Regína, æskuvinkona Maju, hún þyrfti nú ekki að lýsa 

Breiðumýri fyrir Maríu, hún myndi nú kynnast þeim stað betur en hún, þegar Maja 

yrði læknisfrú þar.274 Ári síðar skrifaði Helga, mágkona Maju: „nú ert þú bara eftir að 

koma hingað til okkar gift Ibsen, gerðu það góða, gerðu það ... ég vil helst að þú 

skrifir honum, já, með næstu ferð, það væri sterkt, mjer finst hann nú með þeim 

langsniðugustu.“275 Undir þessar beiðnir tók Pálmi Hannesson, þá tilvonandi mágur 

Maju. Hann krafðist þess að Maja settist niður og skrifaði Ibsen „perfumerað bréf“ þar 

sem hún ætti að tjá honum að hún skyldi koma til hans og „dvelja við hlið hans 

þangað til [hún færi] að deyja.“276 Sjálfur var Ibsen orðinn leiður á að bíða: „Maja 

mín, hvenær ætlarðu að gera það upp við þig, hvort þér þykir nógu vænt um mig til 

þess, hvar sem ég er niðursetningur, að lifa og búa með mér. Eða á ég bara að vera 

bakhjarl.“277 

Ekki kemur fram, hvorki í sendibréfum eða dagbókum, hvað það var sem 

eyddi óvissu Maju. Henni var greinilega illa við að flytjast út á land og var heldur 

ekki alveg viss um tilfinningar sínar til Ibsens. En eitthvað hefur allavega breyst því 

Jón Thor, sonur þeirra hjóna, segir í minningarorðum um föður sinn að foreldrar hans 

hafi verið gefin saman hjá bæjarfógetanum á Akureyri árið 1930. Þá hafi Ibsen nafnið 

verið það rækilega fast við föður hans að fógetinn, Jón Steingrímsson skólabróðir 

hans, hafi spurt Maju „Vilt þú, Ibsen?“278 Og svarið var já.  

 

 

 
 
 
 

                                                 
273 Lbs. Kvennasögusafn, askja 270. Sigurður Thoroddsen skrifar Maríu Thoroddsen, 17. júlí 1925. 
274 Lbs. Kvennasögusafn, askja 270. Regína Þórðardóttir skrifar Maríu Thoroddsen, 12. júlí 1927.  
275 Lbs. Kvennasögusafn, askja 269. Helga Laufey Eyjólfsdóttir skrifar Maríu Thoroddsen, 9. desember 
1928. 
276 Lbs. Kvennasögusafn, askja 270. Pálmi Hannesson skrifar Maríu Thoroddsen, ódagsett bréf.  
277 Lbs. Kvennasögusafn, askja 269. Haraldur Jónsson skrifar Maríu Thoroddsen, 20. febrúar 1928.  
278 Jón Thor Haraldsson, „Haraldur Jónsson héraðslæknir“, bls. 235.  
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Niðurstöður 
 

Kvenímyndin „nýja konan“ sem fylgdi siðferðislegri kvenréttindabaráttu á 

millistríðsárunum hérlendis er flókin og fjölþætt. Engin „ný kona“ hefur verið eins, 

persóna hverrar konu skiptir miklu um birtingarform ímyndinnar. Því er heppilegt að 

nota aðferð einsögunnar til að rannsaka betur þessa kvenímynd, til að setja lifandi 

konu inn í kenningarammann. Maja er því einungis eitt dæmi um „nýja konu“.  

 Maja lifði eftir ímynd „nýju konunnar“. Hún menntaði sig, vann úti, stundaði 

skemmtanalífið í miklum mæli, reykti, drakk, las reyfara, stundaði kvikmyndahúsin, 

fór á stefnumót með þeim strákum sem hana lysti og naut lífsins. En hvort hún áttaði 

sig á því hversu mikið frelsi hún bjó við, er erfitt að segja til um. Hennar hugmynd um 

framtíðina var ekki að mennta sig og vinna fyrir sér það sem eftir var. Hún vildi 

eiginmann og börn, líkt og flestar aðrar konur á þessum tíma. Þrátt fyrir hið nýfengna 

sjálfstæði „nýju konunnar“ hafði Maja aldrei lifað við mótlæti og leit því að öllum 

líkindum á frelsi sitt sem sjálfsagt. Væntanlega var hún ekki meðvitað að reyna að 

gera eitthvað „meira“ með líf sitt, vegna þess að henni fannst hún frjáls og hafði litlar 

áhyggjur af framtíð sinni. 

 Maja og vinahópur hennar var óheftur og bar keim hins ljúfa lífs góðærisins. 

Það verður að taka tillit til þess að tímabilið sem hér hefur verið fjallað um er þröngt 

og gæti því líf þessara ungmenna hafi breyst mikið upp úr 1930 þegar kreppunnar tók 

að gæta hérlendis. En greinilegt er að þessi hópur var vel settur í samfélaginu og gat 

hagað sér eftir því. Auðvelt er að hrífast með hópnum, hér voru ungmenni á ferð sem 

hugsuðu fyrst og fremst um að njóta dagsins í dag og höfðu litlar áhyggjur af 

morgundeginum.  

 Samband Maju og Ibsens gefur vel til kynna breytinguna sem hafði orðið á 

hjónabandinu, mögulega vegna áhrifa „nýju konunnar“. Val Maju var algjört á sínum 

eiginmanni og sést það vel á því að hún hafði neitað bónorði Ibsens, að minnsta kosti 

einu sinni áður en hún sagði já. Það sýnir frelsi, sjálfstæða hugsun og staðfestu fyrir 

konu á millistríðsárunum að segja nei við mann, sem að öðrum kostum ólöstuðum gat 

boðið fjárhagslegt öryggi. Því að með þá menntun sem Maja hafði var ólíklegt að hún 

gæti séð um sig alla sína ævi og hafði hún heldur engan áhuga á því. Ekki er hægt að 

lesa út úr heimildum hvaða ástæður lágu til þess að Maja á endanum játaðist Ibsen. Þó 

má lesa milli línanna að tilfinningar Maju til Ibsens hafi verið flóknar og mögulegt er 
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að hún hafi á endanum áttað sig á því að hún elskaði hann og vildi vera með honum, 

þrátt fyrir að það þýddi að hún þyrfti að yfirgefa Reykjavík.  

Sigríður Matthíasdóttir talar um tvær birtingarmyndir „nýju konunnar“, en 

reiknaði með skörun þar á milli. Eins og fram hefur komið á önnur birtingarmyndin 

betur við þegar kemur að því að lýsa Maju, hún er tískudrósin. En nálægt henni stóð 

kona sem fór aðra leið, eldri systir hennar, Katrín. Katrín var uppreisnargjarnari, hún 

var að storka norminu og gerði það meðvitað. María var hinsvegar ekki í slíkum 

hugleiðingum. Hún var frekar að fylgja ríkjandi tísku unga fólksins, en ekki meðvitað 

að storka hefðbundnum stöðlum samfélagsins. Kristín Ástgeirsdóttir gerir mikið úr 

bakgrunni Katrínar og vill meina að hann hafi að mörgu leyti skapað karakter 

Katrínar. Ég vil hinsvegar benda hér á hversu miklu máli persónan sjálf skiptir og allir 

þeir þættir sem móta einstaklinginn. Þarna voru tvær systur, sem komu af sama 

heimilinu en fóru algjörlega mismunandi leiðir. Að vísu var Katrín 10 árum eldri og 

naut því fleiri ára með föður þeirra sem lést 1916. Ekki verður reynt að draga í  efa að 

þessi sterki pólitíski menntabakgrunnur hafi styrkt Katrínu á leið sinni í átt að því sem 

hún átti eftir að verða og hefur hann sjálfsagt gert einnig margt fyrir Maju. Á þessu 

sést hversu erfitt er að skilgreina „nýju konuna“. Hvort var hún að storka samfélaginu 

eða fylgja ákveðinni tískustefnu? Jafnframt má gera ráð fyrir því að sú staðreynd að 

Maja var yngst systkinanna, að hún naut frekar mikils frelsis í æsku og þoldi lítið 

mótlæti, hafi átt þátt í því hvaða leið hún valdi sér, með áherslu á orðið valdi, því að 

Maja sjálf, líkt og systir hennar, hafði val, ólíkt mörgum öðrum íslenskum konum á 

þessum tíma. Það er ef til vill þetta val sem gerir „nýju konuna“ svona sérstaka. 

Aldrei áður höfðu íslenskar konur búið að jafn miklu frelsi. Val „nýju konunnar“ var 

annaðhvort að storka og fara nýjar leiðir eða fylgja tísku og hefðum samfélagsins. 

„Nýja konan“ Maja Thor gifti sig. 
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