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Inngangur
Frá því Ísland byggðist hefur fólk þurft að ferðast milli staða á landinu. Hetjur riðu 

um héruð, flakkarar þræddu betlistig, bændur fóru klyfjaleiðir en förumenn og 

snauður lýður staulaðist um götuslóða sem búsmali hafði markað í hrjúfa náttúru 

landsins í mörg hundruð ár. Farartækin voru fótfimir, úthaldsgóðir klárar sem voru 

þarfastir þjóna og sýndu ótrúlega hæfni og þrautseigju við flutninga á fólki og nauð-

þurftum á öllum tímum árs. Óbrúaðar, beljandi ár voru hindrun og þurfti mikla 

færni og þekkingu til að komast klakklaust með hesta og klyfjar yfir vatnsmikil 

fljót.1 Einnig um grýttar götur og slóða er gátu orðið nær alveg ófærir í rigningum.

Þreyttir ferðalangar þurftu að hvílast á löngum ferðum um strjálbýl svæði. Ekki 

var alltaf sumar og sól og lét fólk fyrirberast í grjótbirgjum og kofahreysum meðan 

stormur og hríð ólmaðist og æddi yfir land og haf. Algengt var að ferðamenn leituðu 

gistingar á sveitabæjum og fer mörgum sögum af hjálpsemi og fórnfýsi heimafólks 

er örmagna ferðalanga bar að garði.2 Fjallvegir voru erfiðir yfirferðar og dapurlegar 

frásagnir segja frá örlögum þeirra sem þar urðu úti. 

Sú aldagamla þjóðleið sem fjölförnust mun vera af fjallvegum á Íslandi er Hellis-

heiði í Árnessýslu. Elstu ritaðar heimildir um slóð yfir hana eru í lýsingu Ölves-

hrepps árið 1703 eftir Hálfdán Jónsson lögréttumann á Reykjum. Er þar frásögn af 

götu er hófar hesta hafa markað í hraunið á liðnum öldum. Sjást hófaförin enn eins 

og segir í ljóðlínum Gríms Thomsens: „Ennþá sjást í hellum hófaförin, harðir fætur 

ruddu braut í grjóti.“ Þessar sléttu hellur ná allt að Biskupsvörðu sem er vestanmegin 

heiðar en þar má ennþá sjá vörður sem vísuðu vegfarendum veginn.3 Áður en hús 

var byggt að Kolviðarhóli gat leiðin frá Reykjavík austur í Árnessýslu orðið afar 

háskaleg í vetrarveðrum. 

Tilskipun var gefin út 29. apríl árið 1776 til Thodals stiftamtmanns og Ólafs 

Stephensens amtmanns um vegamál á Íslandi. Segir þar að samkvæmt hinni íslensku 

lögbók, 44. kapítula, beri sýslumönnum að sjá til þess að vegir séu ruddir innan 

sveita og einnig fjallvegir milli þeirra og reistar vörður. Ekki er vitað hvenær vörður 
1  Sveinn Þórðarson, Brýr að baki, bls. 16.
2  Skúli Helgason, Saga Kolviðarhóls, bls. 41-46, 135.
3  Skúli Helgason, Saga Kolviðarhóls, bls. 9.
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voru fyrst reistar með Hellisheiðarleið en hin elsta sem vitað er um er frá árinu 

1703.4 

Ef ferðamenn voru svo lánsamir að ná yfir Hellisheiðina heilu og höldnu tóku við 

farartálmar sem ekki voru auðveldari viðfangs, en það voru óbrúaðar ár er hindruðu 

för þeirra er á austurleið voru. 

Eitt af þeim vatnsföllum er voru farartálmi þeirra er lögðu leið sína austur á 

bóginn, yfir Hellisheiði í Árnessýslu var Sogið í Grímsnesi. Þessi sakleysislega á 

var ill yfirferðar og þurftu ferðamenn að taka á sig ýmsa króka til að komast yfir 

hana og í Grímsnesið. Þar, í landi Öndverðarness er nú Þrastaskógur. Um aldamótin 

1900 var svæðið kjarri vaxið en í sjöunda tölublaði Skinfaxa 1912, segir að árið 

1911 hafi Tryggvi Gunnarsson gefið Ungmennafélagi Íslands landspildu úr Öndverð-

arnestorfunni í Árnessýslu. Var svæðið eftir það að miklu leyti ræktað upp af 

Ungmennafélagi Íslands. Framan af var svæðið aðeins kallað „skóglendi ungmenna-

félaganna“ en hlaut svo nafnið Þrastaskógur.5 Eftir að Sogið var brúað jókst umferð 

um svæðið og í námunda við það er nú ein stærsta sumarhúsabyggð landsins. Þeir 

sem eiga leið yfir brúna yfir Sog og líta skógi vaxið svæðið kemur í hug að hótel 

myndi sóma sér vel þar sem nú blasir við nýlega byggður veitingaskáli. Veitinga-

skáli þessi er ekki fyrsta byggingin á svæðinu því sagan segir að einmitt á þessum 

stað hafi eitt sinn staðið hótel sem var svo glæsilegt að í sinni tíð var það talið með 

bestu gesthúsum á Norðurlöndum. Sagan segir einnig að þar hafi kóngar haft 

viðkomu á leið sinni að Geysi í Haukadal og það hafi verið kona sem byggði og rak 

gistihúsið. Elín Egilsdóttir hét hún, athafnakonan sem lét draum sinn rætast og réðist 

í það stórvirki að láta reisa hótel í Þrastaskógi árið 1928. Ekki sjást neinar menjar 

þess í dag og sú spurning leitar á hugann hver hafi orðið örlög þessarar byggingar 

og ævi hinnar stórhuga konu?

Til að varpa ljósi á meginviðfangsefni ritgerðarinnar, sem er saga gistihússins 

Þrastalundar og ævi Elínar Egilsdóttur verður lítillega rakin þróun í samgöngu- og 

gistihúsamálum frá aldamótum 1900 til ársins 1940. Vissulega eru þeir þættir svo 

yfirgripsmiklir að þeim verða ekki gerð ítarleg skil en þeir eiga eflaust þátt í þeirri 

ákvörðun Elínar Egilsdóttur að ráðast í að byggja og reka gistihúsið. Hvernig gekk 

reksturinn og hafði það áhrif að hóteleigandinn var kona? Þeirri spurningu er varpað 

fram vegna þess að í þeim gögnum sem skoðuð hafa verið bendir ýmislegt til þess að 

svo hafi verið. Til sögunnar eru nefndir erlendir ferðamenn og þá aðallega vegna 
4  Skúli Helgason, Saga Kolviðarhóls, bls. 13.
5  Jón M. Ívarsson, Vormenn Íslands, bls. 640.
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þess að þeir lýstu margir nákvæmlega því sem fyrir augu bar er þeir ferðuðust um 

landið. Einnig gerðu þeir grein fyrir húsakynnum landsmanna og vegakerfi landsins 

með orðalagi sem heimamenn hefðu tæplega notað því þeir höfðu engan samanburð 

og þekktu ekki annað. Hverjir voru vegfarendur á leiðinni Reykjavík – Þrastaskógur 

á árunum 1930-1940? Höfðu bættar vegasamgöngur og fjölgun vélknúinna ökutækja 

áhrif á fjölda þeirra sem áttu leið um landið? Kannski var það helst vinnufólk sem fór 

á milli héraða í atvinnuleit. Þó voru fleiri á ferð og flestir þurftu á gistingu að halda. 

Vissulega hefur verið skrifað um Þrastalund og er meðal annars fjallað um gisti-

húsið í bókinni Vormenn Íslands eftir Jón M. Ívarsson og einnig er kafli um Þrasta-

lund og Elínu í 2. bindi Grímsnes: búendur og saga sem Ingibjörg Helgadóttir 

ritstýrði. 

Efnisöflun fór fram í bókum og ritum er varða þróun framangreindra mála. Í 

gögnum Þjóðskjalasafns Íslands er að finna heimildir um eftirlit með fólksflutn-

ingum í vélknúnum ökutækjum á fyrri hluta 20. aldar, einnig skýrslu um þrifnað og 

umgengni á veitingastöðum landsins. Manntöl og kirkjubækur veita upplýsingar 

um einstaklinga sem getið er í ritgerðinni. Borgarskjalasafn Reykjavíkur geymir 

meðal annars heimildir um mál er varða leyfi til veitingahúsareksturs í Reykjavík 

sem og fundargerðabækur Matsveina- og veitingaþjónafélags Íslands. Í Þjóðdeild 

Landsbókasafns má finna greinar um þróun veitingastarfsemi í ritinu Gestaskál sem 

gefið var út af Matsveina- og veitingaþjónafélagi Íslands. Þar er líka að finna ritið 

Gesturinn, tímarit um veitingamál. Einnig eru notuð sem heimild viðtöl við bræðra-

börn Elínar Egilsdóttur, þau Guðrúnu og Egil og einnig Hafstein Þorvaldsson sem 

var formaður Ungmennafélags Íslands og Jónínu Michaelsdóttur blaðamann. Mörg 

rit og bækur geyma fróðleik um líf og lífshætti fólks í landinu.6 
6  Í Árbók Ferðafélags Íslands 1929 er grein sem heitir „Fararbeini“ og er um staði sem veita ferðamönnum gistingu og 
fararbeina það árið. Bókin Bifreiðar á Íslandi 1904-1930 eftir Guðlaug Jónsson, Áfram veginn, saga bifreiðaviðgerða eftir 
Ásgeir Sigurgestsson og Brotin drif og bílamenning einnig eftir Ásgeir Sigurgestsson geyma fróðleik um þróun 
bifreiðamenningar á Íslandi. Í Borgfirðingabók, ársrit Sögufélags Borgarfjarðar 2005 er áhugaverð grein eftir Margréti 
Guðjónsdóttur sem ber heitið „Skáli um þjóbraut þvera“ auk greina um Ferstiklu, Geitaberg, Húsafell, Fornahvamm og 
Hreðavatn. Þar er einnig getið Kalmannstungu, Svignaskarðs, Norðurártungu og Arnbjargarlæks í Þverárhlíð. Í bókinni 
Bæir byggjast eftir Pál Líndal eru upplýsingar um fjarlægðir milli staða, einnig um verslunarstaði og kaupstaðaferðir og 
íbúafjölda í ýmsum byggðarlögum. Fólk í fjötrum eftir Gylfa Gröndal er baráttusaga íslenskrar alþýðu og almennt um 
verkalýðsbaráttu í landinu. Kreppuárin á Íslandi 1930-1939 eftir Kjartan Jónson segir meðal annars frá því hvernig 
Heimskreppan hafði áhrif hér á landi. Marion Lerner skrifar grein í tímaritið Andvara árið 2004 um Farfuglahreyfinguna og 
þróun hennar hér á landi. Í bókinni Stefán í Vorsabæ alltaf glaðbeittur er meðal annars áhugaverð lýsing Stefáns á 
fjárrekstri úr Gaulverjabæjarhreppi til Reykjavíkur. Svignaskarð eftir Guðna Guðmundsson geymir sögu veitingareksturs í 
Svignaskarði. Í bókinni Vinna kvenna í 1100 ár, sem Anna Sigurðardóttir tók saman er sagt frá vinnu og stöðu kvenna á 
Íslandi. Þjónusta matur og menning eftir Gylfa Gröndal rekur sögu veitingahúsa í Reykjavík sem og þróun í félagsmálum 
matreiðslumanna og þjóna. Hallgerður Gísladóttir tók saman efni í bókina Íslensk matarhefð sem er almennt um forna 
matargerð. Þegar amma var ung er bók eftir Sigrúnu Huldu Þorgrímsdóttur. Bókin stiklar á mannlífi og atburðum á Íslandi 
1925-1955 og er ætluð til að örva samskipti við aldraða. Vegir og Vegleysur eftir Kristján Þórðarson er leiðsögn um 
Barðaströnd. Einnig eru í bókinni talin upp örnefni og lýst gömlum samfélagsháttum, vegum, vegleysum og fyrstu bílunum 
sem fóru um svæðið. Æskudagar „Hjarðmaðurinn í Villta vestrinu“ og á Borgarfjarðarheiðum er bók eftir Vigfús 
Guðmundsson. Vigfús lýsir fyrstu ferð sinni að heiman er hann gekk frá Eyri í Flókadal út á Akranes, votur í fætur. Bókin 
er góð lýsing á aðbúnaði sjómanna og sjóróðrum. 



1. Þróun ferðaþjónustu á Íslandi
Gistiaðstaða ferðamanna

Þeir Íslendingar sem erindi áttu um landið voru oftast á leið í verið eða að hafa 

vistaskipti. Erlendir ferðamenn voru frekar fáséðir nema yfir hásumarið og gisti-

húsamenning vanþróuð. Þó að það komi málinu ekki beinlínis við þá sýnir það lifn-

aðarhætti og heimilisbrag á Íslandi í lok 19. aldar að í árdaga ferðamennsku komu 

sérkenni Íslendinga þeim útlendu ferðalöngum er hingað lögðu leið sína vægast 

sagt undarlega fyrir sjónir . Má til dæmis nefna að Carl Wilhelm Paijkull, sænskur 

dr. Phil og dósent í steinafræði við háskólann í Uppsölum kom til Íslands vorið 

1865, ferðaðist víða um landið og gisti á heimilum landsmanna það sumar. Lýsing 

hans er ágæt heimild um lifnaðarhætti í landinu á þessum tíma og um ferðina ritaði 

hann bókina: En sommer på Island og kom hún út í Stokkhólmi 1866. Í bókinni 

segir meðal annars að hýbýli Íslendinga séu undarleg hreysi, lág og hrörleg, byggð 

úr mold og grjóti. Um moldarkofa þessa liggi gangar sem séu í laginu eins og þeir 

séu ætlaðir blindum kyrkislöngum. Á veggjum hangi hnakkar, beisli, skeifur, fjalla-

grös og harðfiskur. Þarna búi fjölskyldan í einni kös eins og kanínur. Eldhúsið sé 

notað sem hundaherbergi og stundum sem fjárhús. Þar séu nokkrir steinar sem á sé 

lagt sauðatað og sprek og þar sé matur eldaður. Bitar í eldhúsi séu skreyttir pottum 

og kötlum, sokkum og nærpilsum og á veggjum hangi olíudunkar, kjötstykki og 

ryðguð verkfæri sem notuð séu til að klippa kindur. Gólfið sé sjálfur hraunflöturinn 

sem ofan á hefur myndast hart lag úr skolpi og úrgangi. Rúm séu þó allþægileg enda 

nóg til af fiðri sem úr eru búnar til stórar sængur sem troðið er ofan í kassa á löppum. 

Engin loftræsting sé í híbýlum þessum og áreiðanlega hægt að kljúfa óloftið inni 

með hnífi. Fjölskyldan verði samdauna þessari stybbu, samblandi af fisklykt og 

óþefnum úr gæruskinnunum og sé mesta furða að hún skuli ekki koma út á morgn-

anna jarmandi eins og sauðkind og bærandi uggana eins og fiskar.7 

Svipuð lýsing er í ferðabók Henry Holland, Dagbók í Íslandsferð frá 1810. Á 

ferð sinni gistu leiðangursmenn oft í kirkjum sem virðist hafa verið auðsótt mál. 
7  Sigurður Grímsson, Glöggt er gests augað, bls. 216-217.
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Henry Holland lýsir Krýsuvík þannig að staðurinn sé ömurlegur. Standi þar sex til 

átta kofar á ósléttu svæði. Stolt og prjál staðarins sé timburkirkja, átján fet á lengd 

og átta á breidd. Fengu þeir ferðafélagar kirkjulykilinn lánaðan en höfðu naumast 

litið inn í kirkjuna er þeir hættu við að gista þar. Þar komu nefnilega saman öll þau 

„ógeðugheit“ sem hægt var að hugsa sér; skítur, óþefur af fiski á öllum mögulegum 

herslustigum og gólfið svo óslétt að þeir gátu naumast skorðað tjaldsængur sínar 

þar. Timbur var auk þess geymt í kirkjunni. Þeir létu sig samt hafa það að matast við 

altarið áður en þeir reistu tjöld sín á sléttri flöt fyrir neðan bæinn.8 Lýsing þessi er 

eflaust rétt í meginatriðum en ekki er hún fögur. Þar kom þó að biskup bannaði 

ferðamönnum að nota guðshús sem gististaði eftir „smánarlega umgengni“ ferða-

manna í Þingvallakirkju árið 1879.9 

Engan húsavið var að fá á Íslandi og því nærtækast að nota grjót og mold sem 

byggingarefni og var svo fram á 20. öld. Þegar jarðskjálftinn mikli reið yfir Suður-

land 1896 skemmdust hundruð bygginga sem þurfti að reisa að nýju. Var þá farið að 

huga að endingarbetri efnum og má segja að atburðurinn hafi flýtti fyrir notkun 

timburs til bygginga, en timburhús stóðust skjálfta betur en þungir torfbæir. Báru-

járn kom til sögunnar um líkt leyti og gerði það timburbyggingar fýsilegri kost. 

Þegar leið fram á tuttugustu öldina fóru að berast hingað nýir menningarstraumar 

sem og ýmsar nýjungar. Framan af breyttist þó lítið í sveitum landsins en í Reykjavík 

mátti merkja nýjan bæjarbrag með tilkomu rafmagns, síma og rennandi vatns í 

húsum. Fjölbreytni jókst í atvinnulífi og möguleikar kvenna til þátttöku í störfum 

utan heimilis jukust. Í Reykjavík voru stórhýsi úr timbri bönnuð eftir miðbæj-

arbrunann 1915 og innflutningur á sementi jókst úr 150 tonnum á ári kringum 

aldamót, í 2000 tonn árið 1907 og 6000 tonn 1916. Vönduð hús úr timbri og steini 

voru helst byggð háreist, með bröttu þaki og kvistum. Í einbýlishúsum var íbúðin á 

tveimur eða þremur hæðum.10 

Samt hafði Reykjavík ekki upp á það að bjóða sem erlendir ferðamenn sóttust 

eftir, svo sem leikhús og söngskemmtanir. Þó er ekki að greina neinn óánægjuvott 

hjá þýskum prófessor, Bernhard Kahle, sem kom til landsins 1896 og gisti á Hótel 

Íslandi. Hann kveðst hafa sofið í þægilegu járnrúmi, matur þótti honum góður og 

ekki kvartar hann undan verðinu sem var fimm krónur á dag fyrir gistingu og fullt 

fæði. Honum til undrunar fékkst einnig í bænum ágæt danskt öl úr tunnu.11 
8  Henry Holland, Dagbók í Íslandsferð 1810, bls. 82.
9  Sumarliði Ísleifsson, Ísland framandi land, bls. 161.
10  Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. öld, bls. 200.
11  Gylfi Gröndal, Gestir og gestgjafar, bls. 49.
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Í grein sinni „Matseljur og kostgangarar“ í Reykjavík segir Anna Þorbjörg Þorgríms-

dóttir frá því að upphafs matsölu í Reykjavík sé að leita á seinni hluta 18. aldar þegar 

Hólavallaskóli hóf starf sitt árið 1786. Skólapiltar voru um þrjátíu og komu flestir 

utan af landi. Höfðu þeir með sér matarskrínur, fylltar með smjöri og kæfu sem átti 

að duga sem feitmeti allan veturinn. Annan mat urðu þeir sjálfir að útvega sér. Margir 

skólapiltar keyptu matreiðslu á skrínukosti sínum í kotunum í Reykjavík. Skólapiltum 

var vel tekið og geymdu íbúar skrínur þeirra vel.12 Þann 7. september árið 1785 er 

dagsett bréf er Levetzow stiftamtmaður sendir til stjórnarinnar þar sem hann leggur 

til að gistihús verði sett á stofn í Reykjavík, þar sem skólapiltar geti keypt sér mat og 

drykk fyrir hæfilegt verð. Þar átti einnig að vera hýsing fyrir ferðamenn. Árið 1789 

var í fyrsta sinn veitt leyfi til veitingahalds í Reykjavík.13 

Í tilskipun um „fríheit“ kaupstaðanna á Íslandi, þ.e. Reykjavíkur, Vestmannaeyja, 

Eskifjarðar, Eyjafjaðrar, Ísafjarðar og Grundarfjarðar segir að ásamt borgararétt-

indum öðlist sérhver borgari fullan rétt til að stunda „allsháttar“ kaupstaðanæringu. 

Þó skuli brennivínsbrennsla „öldúngis“ bönnuð vera og eins gesta-veitingar, nema 

með sérlegu amtmanns leyfi.14 

Fyrsta veitingaleyfið hlaut dönsk kona, maddama Angel og kom hún á fót veit-

ingahúsi í svokölluðu lóskurðarhúsi sem tilheyrt hafði Innréttingunum. Húsið 

stendur enn og er númer 10 við Aðalstræti.15

Stjórn Framsóknarflokksins, sem tók við völdum árið 1927 var mjög athafnasöm 

og í tilefni af Alþingishátíðinni 1930 var ráðist í miklar byggingaframkvæmdir. Auk 

Landspítala, Austurbæjarskóla og Landsímahúss fengu Reykvíkingar loksins 

alþjóðlegt hótel sem hvergi gaf eftir bestu evrópsku hótelum en það var Hótel Borg 

sem opnað var 1930. Hótel Reykjavík hafði brunnið árið 1915 og því Hótel Ísland 

eina stóra hótelið í bænum.16 Veitti ekki af auknu gistirými því á Alþingishátíðina 

sendu nágrannaþjóðirnar marga fulltrúa.

Ekki var það eingöngu í Reykjavík sem ferðalangar þurftu á gistingu að halda. Í 

grein sem ber heitið „Fararbeini“ í Árbók Ferðafélags Íslands árið 1929 er getið 

staða sem selja mat og gistingu. Segir þar að á Hótel Gullfossi á Akureyri kosti 

herbergi 3 til 8 krónur og fæði á dag 3,50 til 5 krónur en einstaka máltíðir 2 til 3 

krónur. Í Haukadal í Biskupstungum kosti næturgisting 2 krónur og stök máltíð 1,50 

til 2,50 krónur. Á Kolviðarhóli kostar gisting í sólarhring 7 krónur og einstaka 
12  Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir, „Matseljur og kostgangarar í Reykjavik“, Ný saga, 1999, bls. 21-22.
13  Klemens Jónsson, Saga Reykjavíkur, fyrra bindi, bls. 147.
14  Lovsamling for Island V 1784-1791, bls. 344-346, 17. Novbr. 1786.
15  Gylfi Gröndal, Gestir og gestgjafar, bls. 24.
16  Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur, bærinn vaknar 1870-1940, bls. 228.
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máltíð 3 til 4 krónur. Gistihúsið Þrastalundur selur 1 og 2 manna herbergi á 6,50 og 

fæði á dag kostar 5 krónur.17 Það ár var tímakaup verkamanna í Dagsbrún í Reykjavík 

1,20 kr. á klukkustund.18

Árið 1920 voru 123 konur starfandi í veitinga og hótelrekstri19 og samkvæmt 

manntali það ár voru 260 manns starfandi við veitinga- og hótelstörf. Alþingishátíð-

arárið 1930, þegar Hótel Borg tók til starfa voru það 320 karlar og konur sem unnu 

við þjónustustörf.20 

Framfarir í samgöngumálum

Fyrsta frásögn af ferðalagi milli landshluta á Íslandi er í Landnámabók er Bárður 

Heyangurs-Bjarnason flutti norðan úr Bárðardal og suður á land. Leið hans lá um 

Sprengisand, vestan Vatnajökuls um 250 kílómetra vegalengd.21 Eftir kristnitöku 

jukust ferðalög fólks er það sótti kirkjur og biskupar voru á faraldsfæti með fjöl-

mennu fylgdarliði. 

Fram á 19. öld voru vegir aðeins troðningar, en til að bæta samgöngur voru reist 

sæluhús, fjallvegir varðaðir og ferjur settar á stærstu ár. Er getið Sandhólaferju á 

Þjórsá á landnámsöld og er hún elsta ferjan sem sögur fara af hér á landi.22 Eftir 

stofnun Alþingis á Þingvöllum í Árnessýslu urðu til vegaslóðar milli landshluta sem 

allir lágu til Þingvalla. Í Árnessýslu eru einnig Gullfoss og Geysir sem vakið hafa 

áhuga og forvitni landsmanna sem og þeirra sem landið hafa sótt heim.

Í heimildum má sjá að sýslumenn og hreppstjórar skyldu standa fyrir samgöngu-

bótum. Á sextándu öld er sagt að þeir skuli standa fyrir vegabótum og gerð brúa.23 

Í Ferðabók Eggerts og Bjarna segir að Jökulsá á Dal sé eina brúaða á landsins. 

Árið 1861 gaf Friðrik konungur sjöundi út „tilskipun um vegi á Íslandi“. Marka 

þau lög upphaf skipulegrar vegagerðar hér á landi. Vegum var skipt í þjóðvegi og 

aukavegi en þjóðvegir töldust þeir fjölförnustu í byggð og á milli héraða. Vega-

sjóður skyldi vera í hverjum hreppi og sýsluvegasjóður sem sýslumaður innheimti 

gjald til á manntalsþingi. Í 9. gr. segir að þjóðvegir skuli ætíð vera 5 danskar álnir á 

breidd hið minnsta, en ein dönsk alin er 62,7 sm. Í 13. gr. segir að yfir „litlar“ ár og 

læki skuli gera steinbrýr eða trébrýr „ef nauðsyn krefur“ og skuli breidd þeirra vera 
17  „Fararbeini“Árbók Ferðafélags Íslands 1929, bls. 25-31.
18  Þorleifur Friðriksson, Við brún nýs dags, bls. 140.
19  Hagskinna, bls. 218.
20  Gylfi Gröndal, Gestir og gestgjafar, bls. 10.
21  Íslensk fornrit I, 273-274.
22  Íslensk fornrit I, 350.
23  Alþingisbækur Íslands I, bls. 199.
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tvær og hálf dönsk alin. Tekið er fram að framvegis skuli farið eftir reglum Jóns-

bókar og konungsbréfs frá 1776 um ferjur yfir „stærri ár og vatnsföll“.24 

Í tilefni þjóðhátíðarinnar 1874 er getið umbóta í vegamálum. Segir í Víkverja að 

skipuð hafi verið undirbúningsnefnd sem í sátu Helgi E. Helgesen, barnaskólastjóri 

og Egill Egilsson, kaupmaður.25 Er þar getið ýmissa úrbóta sem þarft er að huga að 

vegna hátíðarinnar og komu Kristjáns konungs níunda til landsins. Það ár var einnig 

skipuð þjóðhátíðarnefnd en ekki voru fjárráð meiri en það að nefndin hvatti þjóðina 

til samskota svo hægt væri að halda almenna þjóðhátíð í minningu þess að Ísland 

hefði þá verið byggt í 1000 ár. Ekki er getið vegabóta en Öxará á Þingvöllum var 

brúuð og vegabætur gerðar umhverfis hana. Einnig voru vellir hreinsaðir og sett 

upp stór tjöld þar sem hægt var að bera fram veitingar þegar konungur heimsækti 

Þingvöll.26 

Þáttaskil urðu í samgöngumálum á Íslandi á nítjándu öld þegar hafist var handa 

við að brúa stærstu vatnsföll landsins. Má þar helst nefna smíði brúar yfir Ölfusá 

sem vígð var 9. september 1891. Var það Tryggvi Gunnarsson sem beitti sér fyrir 

því að áin var brúuð og fylgdist hann vel með því að vandað væri til framkvæmdar-

innar. Hann gerði sér grein fyrir því að ef illa tækist til og brúin yrði ótraust gæti það 

komið í veg fyrir þróun og smíði brúa í landinu.27

Við upphaf tuttugustu aldar höfðu einungis fjórar stórár landsins verði brúaðar úr 

varanlegu efni; auk Ölfusárbrúar voru það Þjórsá sem rennur á mörkum Árnes- og 

Rangárvallasýslna, Blanda í Austur-Húnavatnssýslu og Örnólfsdalsá í Borgarfirði. 

Þá hafði vagnfær vegur verið lagður frá Reykjavík austur í Rangárvallasýslu og áætl-

unarferðir hestvagna austur yfir fjall voru hafnar.28 Það var samt ekki fyrr en eftir að 

heimastjórnin komst á árið 1904 að farið var að huga að raunverulegum vegabótum 

á Íslandi. Þá var einnig farið að huga að úrbótum á gististöðum því að sjálfsögðu 

þurfti fólk á ferð um misjafna vegi að komast í húsaskjól um nætur. Stjórnvöld hafa 

eflaust reynt að greiða úr málum eins og hægt var og í bréfasafni Atvinnu- og 

samgöngumáladeildar Stjórnarráðs Íslands má finna bréf til sýslumannsins í Þing-

eyjarsýslu dagsett 4. desember 1918 þar sem landssjóður veitir ábúandanum á Hraun-

tanga á Öxafjarðarheiði styrk til þess að halda þar við byggð og veita ferðamönnum 

gistingu og beina.29 Í gögnum stjórnarráðs er einnig að finna bréf til Jóns Þorláks-
24  Lovsamling for Island 1860-1863, bls. 146-175.
25  Brynjólfur Tobiasson, Þjóðhátíðin 1874, bls. 38.
26  ÞÍ. Skjalasafn Stiftamtmanns V/16. Þjóðhátíðarnefnd 1874.
27  Sveinn Þórðarson, Brýr að baki, bls. 75.
28  Sveinn Þórðarson, Brýr að baki, bls. 113.
29  ÞÍ. Stjórnarráð Íslands, II. skrifstofa, Db.6. nr.125. ( B/215, nr.2).
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sonar, landsverkfræðings og er það dagsett 24. maí 1909. Í því stendur: „Samkvæmt 

tilmælum yðar herra verkfræðingur, í bréfi, dagsettu þann 24. þ.m. er yður hér með 

send jarðabótasjóðsávísun fyrir þeim 258 kr. 93 aur., sem veittar eru í fjáraukalaga-

frumvarpi því fyrir 1908 og 1909, sem nýafstaðið Alþingi hefur samþykkt, til brúar-

innar á Jökulsá á Dal hjá Hákonarstöðum.“30 Eflaust hafa fleiri styrkir verið veittir til 

að bæta samgöngur og auka gistirými því að í bréfasafni Stjórnarráðs Íslands má 

einnig finna bréf dagsett 19. nóvember 1907, til landsverkfræðings sem fylgir jarðar-

bótaávísun að upphæð 92 kr. 88 aur. fyrir útgjöldum við brúargerðina á Hvítá og 

Tungufljóti.31 Samkvæmt bréfi Stjórnarráðs til verkfræðings landsins og til póst-

meistarans í Reykjavík fær ábúandi á Rangárlóni á Möðrudalsheiði 200 kr. styrk af 

þjóðvegafé 1910 og síðan 100 kr. árlega fyrst um sinn til þess að halda uppi gististað 

fyrir póstinn milli Seyðisfjarðar og Grímsstaða og aðra ferðamenn.32 Fyrir gistingu 

og aðstoð þurfti að greiða og Jón Jóhannesson sem var póstur á Norðurlandi greiddi, 

í vetrarferð sem hófst á Espihóli 6. mars 1803, 24 skildinga fyrir gistingu á bænum 

Gloppu, sem var framarlega í Öxnadal. Einnig fyrir mat í Húnavatnssýslu, 32 skild-

inga, 16 skildinga í fylgdarkaup yfir Miðfjarðarháls og 32 skildinga í fylgdarkaup 

yfir Hrútafjarðarháls.33 Þann 8. apríl 1937 sendir vegamálastjóri bréf til fjárveitinga-

nefndar Alþingis þar sem hann leggur til að heimilað verði að greiða styrk til gisti-

húshalds á Grímsstöðum á fjöllum á árunum 1938 til 1941 kr. 400 á ári. Rökin eru 

þau að síðan Austurlandsvegur opnaðist fyrir bílaumferð hafi umferð aukist um 

svæðið. Henti þá að gista annaðhvort á Grímsstöðum eða Möðrudal og muni það 

haldast einnig eftir að væntanleg brú verði sett á Jökulsá hjá Grímsstöðum.34 

Framfarir fást ekki án fyrirhafnar og í Árbók Þingeyinga árið 1962 er frásögn 

Jóhanns Guðmundssonar sem vann við vegagerð á árunum 1911 til 1912. Vega-

vinnuflokkurinn bjó í tjöldum. Rúmstæðin voru tveir torfbálkar, hlaðnir upp, sinn 

undir hvorri tjaldsúð og var mjór gangur á milli. Ofan á bálkana var lagt lyng eða 

hrís. Þar ofan á strigadýnur, venjulega fylltar með heyi. Poki af heyi var hafður fyrir 

kodda. Hitað var upp og eldað við olíueldavél. Vatn var sótt í næsta læk, hitað og 

búið til te, kaffi eða kakó. Matur var skrínukostur en kjöt, brauð, mjólk og skyr 

keyptu menn á bæjum í nágrenninu.35 Vegabætur voru mikilvægar og framfarir 

greinilegar eins og sjá má á frétt sem birtist í Alþýðublaðinu 1931 en þar segir að á 

sumrin megi heita bílfært frá Reykjavík til Akureyrar og að nýlega hafi verið farin 
30  ÞÍ. Stjórnarráð Íslands, II. skrifstofa, Db.2, nr. 231. (B/215, nr. 17).
31  ÞÍ. Stjórnarráð Íslands, II. skrifstofa, Db.2, nr. 129. (B/41, nr. 18).
32  ÞÍ. Stjórnarráð Íslands, II. skrifstofa, Db.3, nr. 308. (B/88, nr. 4).
33  Heimir Þorleifsson, Póstsaga Íslands 1776-1873, bls. 117.
34  ÞÍ. Stjórnarráð Íslands, II. skrifstofa, Db.13, nr. 715 (B/706, nr. 1).
35  Jóhann Guðmundsson, „Í vegagerð fyrir 50 árum“ Árbók Þingeyinga 1962, bls. 53-65.
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lengsta bílferð sem farin hafi verið á Íslandi, tæpir 1900 kílómetrar; Kópasker-

Reykjavík-Ólafsvík-Kópasker.36

Einhvern hvata hefur þurft til að koma á skrið umbótum af ýmsu tagi og er ekki 

nokkur vafi að konungskomur hafa átt sinn þátt í að ráðist var í ýmsar fram-

kvæmdir.

Segir frá því í landsmálablöðum að Valhöll á Þingvöllum hafi verið reist vegna 

komu Friðriks áttunda konungs til landsins árið 1907. Einnig er þar sagt frá ferð 

hans er hann reið frá Þingvöllum um Lyngdalsheiði til Geysis og Gullfoss. Fregnir 

eru skráðar af því er Kristján tíundi heimsótti landið í júní árið 1921. Hann fór 

einnig um Þingvöll á leið sinni að Geysi og Gullfossi, niður að Ölfusárbrú og þaðan 

til Reykjavíkur. Árið 1926 kom Kristján tíundi aftur í heimsókn. Segir frá því í 

Heimskringlu það ár að hann hafi meðal annars ferðast að Ölfusárbrú og til baka til 

Reykjavíkur.37 

Það er því ljóst að leiðir margra lágu um Suðurland. Gullfoss varð reyndar ekki 

vinsæll ferðamannastaður né fremsti fulltrúi íslenskra fossa fyrr en eftir 188038 en 

Geysir hafði mikið aðdráttarafl og því ástæða til að huga að vegabótum á leiðinni 

frá Reykjavík að þessari náttúruperlu, ekki síður en til margra annarra staða. Yfir-

leitt lá leiðin um Þingvöll, Lyngdalsheiði að Laugavatni og sömu leið til baka. Sogið 

var nefnilega farartálmi sem varla var fær nema fuglinum fljúgandi. Höfðu bændur 

í Árnessýslu, er þurftu að ferja varning sinn yfir ána sótt um það lengi að byggð yrði 

yfir hana brú. Reyndar voru þeir bændur, sem austar bjuggu í sýslunni og ekki 

þurftu yfir vatnsfallið en fóru fyrrnefnda leið með varning sinn til Reykjavíkur 

alfarið á móti því að leggja fé til brúargerðar. 

Í Þjóðólfi segir frá þingmálafundi Árnesinga sem haldinn var þann 20. júní 1903 

á Selfossi. Undir 14. lið sem fjallaði um vegamál skorar fundurinn á Alþingi: „c. Að 

flutningabrautin frá Reykjavík til Geysis, samkvæmt vegalögum 1894, verði ekki 

lögð austur Laugardal, heldur um hina fyrirhuguðu Sogsbrú og upp Grímsnes og 

Biskupstungur.“39 Í vegalögum sem sett voru árið 1894 var í 1. gr. ákvæði um 

hvernig vegum skyldi skipt í flutningabrautir og þjóðvegi og svo fjallvegi sem voru 

kostaðir af landssjóði. Sýsluvegir og hreppavegir voru kostaðir af sýslum og 

hreppum með 1,25 krónu gjaldi af hverjum vinnufærum manni til hvors um sig. 

Gerðar skyldu akfærar flutningabrautir 375 km á lengd um 6 þéttbyggðustu héruð 

landsins. Flutningabrautirnar skyldu vera á þessum leiðum: Reykjavík - Rang-
36  „Hvað er að frétta.“ (1931, 18. ágúst). Alþýðublaðið, bls. 4.
37  „Konungskoman til Íslands.“ (1925-1926, 14. júlí). Heimskringla, bls. 5. 
38  Sumarliði Ísleifsson, Ísland framandi land, bls. 164.
39  „Þingmálafundur.“ (1903, 19. júní). Þjóðólfur, bls. 99.
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árvellir, Reykjavík - Geysir, Reykjavík - Eyrarbakki, upp í Borgarfjörð, frá Blöndu-

ósi vestur í Húnavatnssýslu, frá Sauðárkróki um Skagafjörð, frá Akureyri inn Eyja-

fjörð, frá Húsavík um Reykjadal og frá Búðareyri um Fagradal til Lagarfljóts. Með 

gerð flutningabrauta var í fyrsta sinn farið að búa í haginn fyrir hestvagna, en fram 

til þess tíma voru nær allir flutningar með klyfjahestum. Þjóðvegum um 1500 km á 

lengd skyldi haldið við sem reiðvegum.40

Sogið var ekki brúað fyrr en árið 1905 og var brúin vígð 9. september það ár. Efni 

til brúargerðarinnar var flutt með skipi til landsins og áætlað að skipa því á land á 

Stokkseyri eða Eyrarbakka sem hefði sparað mikinn flutningskostnað á landi. Af 

því varð ekki heldur var það flutt til Reykjavíkur með skipinu Kong Trygve, skipað 

þar á land og flutt landleiðina austur. Thorvald Krabbe verkfræðingur hafði eftirlit 

með smíðinni sem var hengibrú teiknuð af Sigurði Thoroddsen.41 Fljótlega reis 

ágreiningur um viðhald brúarinnar og í fundargerð sýslunefndar Árnessýslu á aðal-

fundi 22.-26. apríl 1907, þar sem lesið var upp bréf stjórnarráðsins frá 31. janúar um 

viðhald Sogsbrúarinnar segir að sýslunefndin líti nokkuð á annan veg á þetta mál en 

hið háa stjórnarráð. Samkvæmt vegalögunum frá 1894 eigi að liggja flutningsbraut 

upp eftir Árnessýslu. Nú hafi stjórnarráðið ákveðið að Skeiðavegur verði sýsluvegur 

og fyrirhuguð flutningabraut liggi þá um Sogsbrú. Með því að leggja fé til bygg-

ingar Sogsbrúar hafi það verið tilgangur sýslunefndar að flýta fyrir landssjóðsvegi. 

Stjórnarráðið virðist og vera þeirrar skoðunar, að um landssjóðsveg sé að ræða og 

telur sýslunefndin þá að ekki hvíli nokkur skylda á vegasjóði Árnessýslu að kosta 

viðhald á þessari brú.42 Samkvæmt bréfi 9. sept. 1907 til sýslumanns í Árnessýslu 

frá Stjórnarráði fékkst kostnaður við málningu á Sogsbrúnni ekki greiddur.43 

Í vegalögunum 1894 er gert ráð fyrir flutningabrautum fyrir hestvagna en þeir 

voru lítið notaðir hér á landi. Vegir voru lengi vel ekki gerðir fyrir flutninga á hjólum 

og svo þegar til átti að taka og farið var að flytja inn reiðtygi á hesta svo þeir gætu 

dregið vagna reyndust reiðtygin of stór fyrir smávaxna, íslenska hesta. Má segja að 

þeim lið hafi verið sleppt úr í sögu flutninga í landinu. Upp úr aldamótum 1900 örlaði 

á framförum í vegamálum sem urðu gríðarlegar eftir því sem leið á 20. öldina. 

Ökutækjamenning á Íslandi

Það má ætla að tækninýjungar úti í hinum stóra heimi, auk vaxandi iðnvæðingar hér 

á landi, samfara vegabótum í höfuðstaðnum og á landsbyggðinni, hafi átt sinn þátt 
40  Stjórnartíðindi 1894 A, lög nr. 8. 13. apríl um vegi, bls. 62-70.
41  Sveinn Þórðarson, Brýr að baki, bls. 149-152.
42  ÞÍ. Stjórnarráð íslands, II. skrifstofa, Db. 1, nr. 848. ( B/29, nr. 9).
43  ÞÍ. Stjórnarráð íslands, II. skrifstofa, Db. 1, nr. 848. ( B/29, nr. 9).
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í því að árið 1903 var rætt á Alþingi að veita styrk til að kaupa mótorvagn til landsins. 

Var upphæðin ákveðin 2000 krónur og var styrkurinn veittur Ditlev Thomsen 

konsúl. Í framhaldi af því var árið 1904 fluttur inn þýskur Cudell fólksbíll af árgerð-

inni 1901. Bifreiðin var frumstæð að gerð og minnti frekar á hestvagn en bíl og var 

6 hestafla vélin staðsett undir honum að aftan. Þó voru á honum blæjur sem mátti 

draga yfir aftursætið. Ekki gekk rekstur ökutækisins sem skyldi en það var þó eitt-

hvað notað og ekið á því til Hafnarfjarðar og alla leið austur á Eyrarbakka. Grundar-

bíllinn svokallaði var keyptur til landsins árið 1907. Var það N.A.G. vörubíll frá 

Þýskalandi í eigu bóndans á Grund í Eyjafirði. Þungi bílsins var mikill og sökk hann 

í moldarvegi og sat fastur enda vélarvana miðað við þyngdina. Árið 1909 var notkun 

bílsins hætt, meðal annars vegna þess að ekki var hægt að fá undir hann dekk því 

þau voru þá ekki framleidd lengur. Þriðji bíllin var fluttur hingað árið 1913 af 

skoskum útgerðarmönnum og sama ár sameinuðust í Vesturheimi sex Íslendingar 

um að kaupa Ford bifreið til landsins, en sú bifreiðategund þótti léttari og ódýrari 

en flestar bílategundir sem völ var á.44 Komu fram hugmyndir um að bíllinn yrði 

kallaður þeysivagn eða þeysir. Flestir kölluðu þó bílinn bifreið, kunnu svo vel við 

nafnið „reið“, en sumir vildu kalla hann „skellireið.“45

Íslendingar tóku nýrri samgöngutækni fagnandi og árið 1914 hófust fólksflutn-

ingar með þessari nýju tækni. Segir frá því í Vísi að hafnir séu fólksflutningar með 

bifreiðum milli Reykjavíkur og Eyrarbakka og var fyrsta félagið til að reka bifreiða-

stöð í Reykjavík, Bifreiðafélag Reykjavíkur.46 Árið 1914 voru 12 bifreiðar í landinu 

öllu. Bifreiðaeigendur gerðu gjarnan út bíla sína og auglýstu sérstakar ferðir og 

hve mörg sæti væru laus hverju sinni. Erfiðlega gekk samt að reka bifreiðirnar 

vegna skorts á nauðsynjum, svo sem dekkjum eða hringjum, eins og segir í Vísi.47 

Um svipað leyti hófust vöruflutningar milli staða. Ekki voru bílarnir stórir en þó 

var hægt að flytja ýmsar nauðsynjar svo sem mjólk, mjöl, kol og ýmsa smávöru. 

Þrátt fyrir að burðargeta bíla í bröttustu brekkunum væri einungis 1000 pund voru 

þeir nýttir til malarflutninga og þóttu mikil framför. Sérstakir mjólkurflutningabílar 

komu til sögunnar þegar farið var að reisa mjólkurbú.48 Mjólkurbú Flóamanna tók 

til starfa í desember 1929. Var það fyrsta mjólkurbúið sem reist var í fullu samræmi 

við þær kröfur sem gerðar voru í nágrannalöndunum um mjólkurbúavinnslu.49

44  Kristinn Snæland, Bílar á Íslandi í myndum og máli, bls 11-12.
45  „Bifreið-hjól.“ (1913, 9. júlí). Ísafold, bls. 217.
46  Bæjarfréttir. (1914, 6. september). Vísir, bls. 4.
47  Bæjarfréttir. (1915, 21. júní). Vísir, bls. 1.
48  Kristinn Snæland, Bílar á Íslandi í máli og myndum, bls. 75.
49  „Mjólkurbú Flóamanna.“ (1929, 10. desember). Alþýðublaðið, bls.1.
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Eftir því sem vélknúnum ökutækjum fjölgaði í landinu varð stjórnvöldum ljósara 

að þörf væri á reglugerð varðandi notkun þeirra. Fyrstu bifreiðalög á Íslandi voru 

lög nr. 21/1914. Bílar voru þá enn slíkt nýnæmi að í Vísi er þess getið hverjir hafi 

lokið prófi í bifreiðaakstri.50 Bifreiðaeign jókst hröðum skrefum. Fjárfest var í 

slökkvibílum og sjúkrabifreið. Birtist skrá yfir það hvað kostaði að fá flutning með 

sjúkrabifreið Reykjavíkur í fyrsta sinn í Vísi 1921, undirrituðu af borgarstjóra K. 

Zimsen 51 og í Ísafold birtist auglýsing 1919, um Overland bifreið sem sé svo 

auðveld í meðförum að meira að segja konur geti ekið henni.52 Þá hafði ein kona á 

Íslandi tekið bílpróf, en það var frú Áslaug Þorláksdóttir Johnson.53 

Með tilkomu ökutækja þurfti að huga að eldsneyti. Fyrst í stað þurfti hver og einn 

bíleigandi að bjarga sér sjálfur því engar voru bensínstöðvarnar. Fyrst reyndu menn 

gasoline en það reyndist illa og var þá hafin notkun á bensíni sem reyndist mun 

betur.54 Bensín var flutt inn í járntunnum, en af því skapaðist eldhætta og var árið 

1922 ráðist í að grafa bensíngeyma í jörðu. Lækjartorg varð fyrir valinu og voru 

fyrstu bensíndælurnar teknar í notkun þar árið 1922.55 Þann 16. ágúst 1922 sendir 

Landsverslun bréf til Sveins Björnssonar, sendiherra í Kaupmannahöfn þess efnis 

að kassi með 7 hálfflöskum af bensínsýnishornum, númeruðum 1-7, lökkuðum yfir 

stútinn sé með Gullfossi á leið til Kaupmannahafnar, með beiðni um að láta 

Statspröveanstalten staðfesta hvort tegundirnar séu fyrir venjulega bíla og kanna 

gæði þeirra. Kostnaður greiðist af reikningi í Handelsbanken. Svar er dagsett þann 

10. október með niðurstöðum og greiðslukvittun vegna 190,40 króna kostnaðar. 

Undir bréfið skrifar Sveinn Björnsson sendiherra. 56

Áður en bifreiðir komu til sögunnar á Íslandi hafði burðarþol vega eingöngu 

miðast við flutning á hestum og hestvögnum en þar kom að bifreiðum fjölgaði í 

landinu, sérstaklega eftir að fyrri heimsstyrjöldinni lauk. Þá var einnig varahluta-

skortur að miklu leyti úr sögunni og jukust ferðir manna á vélknúnum ökutækjum 

um landið. Ekki þóttu vegir þó í sem bestu ástandi og tímabært að huga að umbótum 

í þeim efnum. Verkfæri og vinnubrögð til vegagerðar voru afar frumstæð. Allt var 

unnið með handafli og hestvagnar notaðir til efnisflutninga. Þó segir frá því í Vísi 

1919 að fluttur hafi verið valtari til landsins og skurðgraftarvél hafi komið með 
50  Bæjarfréttir. (1915, 17. júní). Vísir, bls. 1.
51  „Sjúkrabifreið Reykjavíkur.“ (1921, 4. júní). Vísir, bls. 4.
52  Auglýsing. (1919, 15. febrúar). Ísafold, bls. 1.
53  Örn Sigurðsson og Ingibergur Bjarnason, Íslenska bílaöldin, bls. 32.
54  Örn Sigurðsson og Ingibergur Bjarnason, Íslenska bílaöldin, bls. 26.
55  Örn Sigurðsson og Ingibergur Bjarnason, Íslenska bílaöldin, bls. 73.
56  ÞÍ. Hagsögudeild. Landsverslun II, 91, r. Yfirvöld, aðrir opinberir aðilar, stjórnarráð, sýslumenn etc. og Sendiráðið í 
Kaupmannahöfn.
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Lagarfossi síðast, ennfremur dráttarvél.57 Í sama blaði það ár segir einnig frá því að 

grjótmulningsvél hafi verið tekin í notkun við vegagerð í Reykjavík.58 

Í árslok 1920 voru 184 bílar á landinu, flestir í Reykjavík. Ekki gekk akstur þeirra 

alveg áfallalaust og nokkuð tíð slys urðu af völdum bifreiðanotkunar. Var því gerð 

breyting á lögunum frá 1917 árið 1926 og tekin upp skyldutrygging bifreiða.59 

Misbrestur var þó á að bíleigendur og ökumenn færu eftir reglum varðandi akstur 

og rekstur bifreiða. Af því tilefni lagði skipulagsnefnd fólksflutninga til í grein-

argerð, sem hún sendir til póststjórnar að hún réði Björn Blöndal til að hafa eftirlit 

með því að lög um notkun bifreiða væru haldin. Var Björn Blöndal ráðinn sem 

löggæslumaður ríkisins enda hafði hann sýnt það og sannað að hann hafi rækt þau 

störf sem honum höfðu verið falin, af hendi hins opinbera, af mikilli samvisku-

semi.60 Í ódagsettu bréfi Björns til atvinnumálaráðuneytis segir frá ástandi í bifreiða-

málum úti um land og er þar vísað til bréfs er ritað var 17. september 1934 um þörf 

á umbótum. Í bréfinu segir Björn að ekkert hafi gerst þrátt fyrir að vegakerfi hafi 

þanist út og bifreiðum fjölgað. Aukins eftirlits sé þörf. Vissulega hafi vátrygging-

armál á bifreiðum verið færð í betra horf og skoðunarmenn bifreiða séu í öllum 

sýslum en bifreiðir samt of sjaldan skoðaðar. Kaup skoðunarmanna sé lítið og starfs-

svið þeirra allt of víðtækt. Ökumenn sinni ekki aðfinnslum og taki að sér akstur 

ferðamanna bæði innlendra og erlendra á stór varasömum bifreiðum. Einkennisbók-

stafir og númer bifreiða úti um land séu svo illa gerð að engin leið sé að lesa á þau 

úr fjarlægð. Þess utan séu einkennisbókstafir ruglingslegir, til dæmis hafi Þingeyjar-

sýslur þrennskonar einkennisstafi: Húsavík N, Norður-Þingeyjasýsla hafi N.Þ. og 

Suður-Þingeyjasýsla S.Þ. Engar fastar reglur séu um það hvaða bókstaf hver sýsla 

skuli nota. Skoðunarmenn bifreiða kvarti undan því við bréfritara að hafa ekki 

fengið að vita um þær breytingar sem gerðar hafi verið á útbúnaði bifreiða hvað 

stýrishús og „boddí“ snertir, eða hvað farþega séu ætlaðir margir sm. í sæti og svo 

framvegis, enda fæstar bifreiðar úti um land sem uppfylli þau skilyrði sem þar um 

eru sett. Bréfritari segir að úr þessu megi bæta með því að fjölga skoðunarmönnum 

og koma upp vegalögreglu.61 

Árið 1919 urðu tvö fyrstu banaslysin af völdum bíla hérlendis. Ólöf Helgadóttir 

varð fyrir bíl í Reykjavík og Einar Kristinsson vörubílstjóri í Hafnarfirði lést þegar 

bíll hans fór útaf veginum í Kömbunum og valt.62 Í yfirliti um ökuslys í Reykjavík 
57  Bæjarfréttir. (1919, 6. júlí). Vísir, bls. 3.
58  Bæjarfréttir. (1919, 2. nóvember). Vísir, bls. 3.
59  Kristinn Snæland, Bílar á Íslandi í myndum og máli, bls 172.
60  ÞÍ. Einkaskjalasafn. Eftirlitsmaður ríkisins, Björn Blöndal, A/1, örk 3.
61  ÞÍ. Einkaskjalasafn. Eftirlitsmaður ríkisins Björn Blöndal, A/1, örk 2.
62  Örn Sigurðsson og Ingibergur Bjarnason, Íslenska bílaöldin, bls. 36.
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árin 1930, 1931 og 1932 kemur fram að þau hafa flest orðið af bifreiðum, bifhjólum, 

reiðhjólum, hestvögnum og handvögnum. Árið 1930 voru þau 286, árið 1931 voru 

slys 395 og árið 1932 voru slysin 353.63 Árið 1923 voru hafnar áætlunarferðir með 

„boddíbílum“ austur fyrir fjall, en „boddíbílar“, sem voru vörubílar með farþega-

rými á palli, voru einnig notaðar til skemmtiferða, mest á Alþingishátíðina 1930. 

Þótti fínt að festa trjágrein á bílinn í slíkum ferðum sem sannindamerki um að farin 

hefði verið skemmtiferð út fyrir bæinn.64 

Haustið 1927 myndaði Framsóknarflokkurinn stjórn með hlutleysisstuðningi 

Alþýðuflokksins. Vildi sú stjórn stöðva fólksflótta úr sveitum á mölina og var 

miklum fjárhæðum varið til að bæta vegasamgöngur, brúargerð og strandsiglingar 

og tryggja skyldi öllum héruðum landsins jafna möguleika til þróunar. Auk þessa 

veitti stjórnin miklu fé til skólamála í sveitum til að sveitaæskan þyrfti ekki að 

sækja skóla í bæjum sem gæti gert hana fráhverfa sveit sinni.65 

Á fjórða áratugnum dró úr þeirri uppsveiflu sem einkennt hafði áratuginn á undan. 

Þá hafði innflutningur bifreiða verið umtalsverður en það breyttist er kreppan skall 

á af fullum þunga. Þó fjölgaði verkefnum þeirra er ráku bíla sem samgöngutæki 

samhliða batnandi samgöngum.66 Slíkur rekstur gat reynst erfiður því að ríkis-

stjórnin fékk lagaheimild til að takmarka eða banna innflutning á því sem kallað var 

„óþarfur varningur“ og sérstök gjaldeyrisnefnd sá um skömmtun á yfirfærslum sem 

oft bitnaði á bíleigendum. Það var ekki fyrr en við stjórnarskiptin 1934 að framlög 

til ýmissa mála og opinberra framkvæmda voru aukin. Skömmtunarkerfi var þó við 

lýði fyrir dýrari hlutum svo sem bifreiðum en þær fengust varla fluttar inn nema 

sem atvinnutæki handa fyrirtækjum eða atvinnubílstjórum. Byggingarefnisinnflutn-

ingur var einnig háður leyfum sem tafði fyrir framkvæmdum á öllum sviðum svo 

sem í vegagerð og nauðsynjum til bygginga. Þeim sem ráku veitingahús gekk erfið-

lega að eignast kæliskápa sem voru nauðsynlegir rekstrinum og kom það niður á 

gæðum matar og þjónustu.67 Bifreiðaeinkasala ríkisins var stofnuð árið 1934. Var 

hún illa þokkuð af bíleigendum því að hin svokölluðu „einkasöludekk“ dugðu 

einungis til 10-14 þús. km. aksturs, meðan áður fáanlegar tegundir höfðu enst 20-30 

þús. km.68 Dekkjaskortur kom illa við þá sem stunduðu farþegaflutninga og kom 

fyrir að fella þurfti niður ferðir. Er ljóst að rekstur bifreiða hefur ekki verið auðveldur 

á þessum árum. 
63  ÞÍ. Einkaskjalasafn. Eftirlitsmaður ríkisins Björn Blöndal, A/1, örk 2.
64  Örn Sigurðsson og Ingibergur Bjarnason, Íslenska bílaöldin, bls. 68.
65  Ólafur Ásgeirsson, Iðnbylting hugarfarsins, bls. 84.
66  Örn Sigurðsson og Ingibergur Bjarnason, Íslenska bílaöldin, bls. 84.
67  Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20 öld, bls. 100-102.
68  Örn Sigurðsson og Ingibergur Bjarnason, Íslenska bílaöldin, bls. 124.



2. Þrastalundur
Landnámabók telur Ketilbjörn gamla og Grím landnámsmann hafa numið Grímsnes. 

Byggði Grímur fyrst í Öndverðunesi (nú Öndverðarnes) fjóra vetur að sögn.69 

Öldum saman fetaði fólk sig um hrjúfar vegleysur landsins og forn leið frá Reykjavík 

austur í Grímsnes var um Almannagjá, síðan austur Þingvallahraun, austur Gjábakka-

hraun og yfir Lyngdalsheiði. Fóru lestamenn úr Grímsnesi þessa leið, meðan lesta-

ferðir þaðan suður til Reykjavíkur og Hafnarfjarðar tíðkuðust.70 Þegar Grímsnes-

ingar ætluðu úr héraði, áður en Sogið var brúað, hvort heldur til Eyrarbakka, eða 

Reykjavíkur þurftu þeir þvert yfir Álftavatn því Sogið var hvorki fært mönnum né 

hestum. Klyfjahestar svömluðu Álftavatnið sem náði þeim í miðjar síður. Sandbotn 

vatnsins breyttist stöðugt, var aldrei öruggur og var Álftavatnsleið því ekki fær 

nema vönum. Í hvassviðri var kvika á vatninu og vildu þá klyfjar vökna. Kom það 

sér illa, sérstaklega þegar flutt var kornvara.71 Eftir að Sogið var brúað bötnuðu 

samgöngur verulega um svæðið og með tilkomu bifreiða var þessi leið yfirleitt ekin 

að Laugarvatni og einnig af þeim sem fóru Þingvallahringinn og óku gegnum 

Grímsnesið að Geysi og Gullfossi. 

Eins og nefnt var hér í upphafi segir í Skinfaxa 1911 að Tryggvi Gunnarsson hafi 

keypt landspildur, 140 ½ vallardagsláttu, úr Öndverðarnestorfunni í Árnessýslu. 

Landið afsalaði hann Ungmennafélagi Íslands til fullrar eignar og afnota. Í grein-

inni segir að spildan sé einkar vel fallin til skóggræðslu og það sé einmitt það sem 

gefandinn hafi haft í huga.72 Tveimur árum síðar er spildan búin að fá nafn og heitir 

Þrastaskógur. Gaf henni nafn Guðmundur Davíðsson, formaður Ungmennafélags 

Íslands.73 Peningaskortur gerði að verkum að lítið var um framkvæmdir í Þrasta-

skógi fyrstu árin. Guðmundur lét sig þó dreyma um veitingahús við Sogsbrú, sem 

myndi þjóna vegfarendum um hinn fjölfarna veg upp Grímsnesið og til Laugarvatns. 

Ekkert gerðist í þeim málum og var Þrastaskógur í vanhirðu þar til 1921 að gert var 

við girðingar. Var það meðal annars til að verja Þrastaskóg fyrir ágangi við komu 
69  Einar Arnórsson, Árnesingasaga II, bls. 166.
70  Einar Arnórsson, Árnesingasaga II, bls. 123.
71  Grímsnes: Búendur og saga, fyrra bindi, bls. 374.
72  Guðbrandur Magnússon. (1911, 10. tölublað). „Gjöf.“ Skinfaxi, bls. 76.
73  Guðmundur Davíðsson. (1913, 7. tbl.). „Þrastaskógur.“ Skinfaxi, bls. 55-56.
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Kristjáns tíunda sem var í opinberri heimsókn til landsins það ár. Þótti vissara að 

halda föruneyti hans utan skógar. Árið 1924 var fenginn maður til að dvelja í Þrasta-

skógi þann tíma sem þar var mest um ferðafólk.74 

Árið 1927 óskaði Elín Egilsdóttir, gesthúseigandi í Reykjavík eftir því við stjórn 

Ungmennafélagsins að fá á leigu blett í suðurodda Þrastaskógar til að reisa þar 

gesthús. Kemur fram í grein í Skinfaxa, riti Ungmennafélags Íslands að sambands-

stjórnin hafi orðið við þeirri beiðni að vandlega athuguðu máli. Í fréttinni segir að 

samningur sá er gerður var við Elínu um leigu á umræddum bletti, hafi verið mjög 

strangur, svo að annálað sé. Í samningnum er tryggt að rekstur hússins verði jafnan 

Ungmennafélagi Íslands til sóma. Ekki er farið nánar út í skilmála en sagt að þar 

sem Elín sé kunn að því að vera vönd að virðingu sinni sé engum fremur en henni 

trúandi til að reka gesthús í Þrastaskógi svo að staðnum væri sómi að. Í samn-

ingnum við Elínu kemur fram að Ungmennafélagið hafi forkaupsrétt að húsinu, 

einnig að Elín leggi skógarverði til góða stofu og selji honum og aðstoðadreng hans 

fæði á lágu verði. Í greininni kemur fram að húsið sé risið, sé það hið prýðilegasta 

og standi fyllilega á sporði sumargesthúsum í nágrannalöndunum. Elín Egilsdóttir 

hafi ekkert til sparað og eigi hún skilið virðingu og þökk ungmennafélaga. Er henni 

óskað blessunar í starfi af stjórn Ungmennafélags Íslands.75 
74  Jón M. Ívarsson, Vormenn Íslands, bls. 641.
75  „Þrastalundur.“ (1930, 1.tbl.). Skinfaxi, bls. 3.

Þrastalundur 1928- 1942. 
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Það þóttu tíðindi að Elín Egilsdóttir væri að láta reisa gisti- og veitingahús í 

Þrastalundi og segir meðal annars frá því í Alþýðublaðinu 1928.76 Það segir einnig 

frá því í Vísi að ungfrú Elín Egilsdóttir veitingakona hafi boðið blaðamönnum að 

koma og skoða hið nýja gistihús sitt, sem hún hafi látið reisa skammt frá Sogs-

brúnni, hjá Þrastaskógi. Í fréttinni segir að húsið snúi frá vestri til austurs, og sé 

16,54 m. á lengd og 8,40 m. á breidd. Undir því sé steyptur kjallari og í honum búr, 

klefi fyrir frystivélar, geymsla, ljósamótor og þvottahús. Á hæðinni sé stór forstofa 

og inn úr henni gengið í mjög vistlegan veitingasal sem sé 7,10 m. á lengd og 

5,60 m. á breidd og liggi mót suðri. Úr þeim sal sé gengið inn í rúmgóða stofu, 

mjög vistlega og sé hún 4,57 m. á lengd og 4,37 m. á breidd. Norðanverðu við 

skilrúm sé eldhús, gangur, símaherbergi, salerni og fatageymsla. Úr innri stofunni 

sé gengið inn í álmu sem sé 17 m. á lengd og 6,84 m. á breidd. Lofthæð sé 2,65 m. 

Þar séu 12 gestaherbergi, flest að austanverðu. Hvert herbergi sé ætlað tveim gestum. 

Á þessari hæð sé miðstöðvarhitun. Uppi á loftinu séu 4 herbergi sem starfsfólk, 

eigandi og skógarvörður hafi til íbúðar og þar að auki sé þar skáli. Þá kemur fram 

að á suðurhlið hússins séu 7 þrísettir gluggar og 3 burstir, en álman sem liggur frá 

norðri til suðurs hafi 8 glugga. Vatnsleiðsla liggi að húsinu og skólprennsli frá 

húsinu sé haglega fyrir komið og renni það í djúpa steypta þró niðri við ána. 

Það var Þorleifur Eyjólfsson húsameistari sem Elín fékk til að teikna húsið og 

hafa eftirlit með smíðum. Einar Gíslason sá um málningu og yfirtrésmiður var 

Þóroddur Hreinsson. Hafist var handa við að grafa fyrir húsinu 20. apríl.77 

Þorleifur Eyjólfsson var fyrstur íslenskra húsameistara sem menntaðist í Þýska-

landi. Hann var framsækinn og sérstæð stíleinkenni bygginga hans setja svip sinn á 

margar götur í eldri hverfum Reykjavíkur. Í húsateikningum hans gætir stíláhrifa frá 

þýskri húsagerð er birtist til dæmis í háreistum brotaþökum. Má segja að hann hafi 

innleitt straumlínulag í íslenskan arkitektúr en það lýsir sér meðal annars í sterkum, 

láréttum og lóðréttum útlitsdráttum. Smærri gluggar tengdust saman í raðir með 

láréttum böndum fyrir ofan og neðan. Í stað ferningslaga smárúðuglugga komu 

rammagluggar með ílöngum rúðum, sem ásamt útstæðum, láréttum veggbrúnum 

gáfu húsum nútímalegri ásýnd. Meðal merkra bygginga eftir Þorleif má nefna 

Oddfellowhúsið við Vonarstræti sem ber skýr einkenni „funkisstefnunnar“ sem þá 

var að ryðja sér til rúms, Hjallakirkju í Ölfusi, sem skartar sérkennilegu, kúpullaga 

turnþaki og svo sumarhótelið Þrastalund við Sogsbrú.78

76  „Gisti og veitingahús í Þrastalundi.“ (1928, 28. maí). Um daginn og veginn. Alþýðublaðið, bls. 4.
77  „Gistihúsið við Þrastaskóg.“ (1928, 20. júlí). Vísir, bls. 2.
78  Jóhannes Þórðarson og Pétur H. Ámannsson. (1996, 30. mars). „Húsameistari með nýjar stílhugmyndir á þriðja 
áratugnum.“ Lesbók Morgunblaðsins, bls.14-15.
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Í Alþýðublaðinu segir að Þrastarskógur þyki einn fegursti blettur sunnanlands. 

Þar sé fallegur skógargróður, spegiltært Sogið og himinblátt Álftavatnið afgirði 

skóginn á þrjá vegu. Til að fleiri nytu dvalar í skóginum hafi verið byggt þar gistihús. 

Þótt Ungmennafélag Íslands hafi ekki séð sér fært að ráðast í slíkt sé komið allra 

myndarlegasta greiðasöluhús í skóginn. Elín Egilsdóttir, eigandi Hótel Skjald-

breiðar hafi tekið lóð á leigu í skóginum og byggt þar gistihús. Í leiguskilmálum sé 

ákvæði um að engar vínveitingar megi hafa um hönd í húsinu og leigutími sé 

ákveðinn 20 ár. Er sagt frá því að gistihúsið blasi við þegar komið sé á móts við 

Alviðru, fallegt og í stíl íslenskra sveitabæja með þrjár burstir á framhlið. Segir í 

greininni að gaman verði fyrir drengi úr Reykjavík að hjóla austur í Þrastaskóg, 

dvelja þar nokkurn tíma og eiga gistingu í þessum loftsal. Í lok greinarinnar segir að 

Elín Egilsdóttir hafi ráðist í mikið og áhættusamt fyrirtæki þar sem er þessi bygging 

þegar tekið er tillit til þess að ekki sé hægt að hafa greiðasölu í húsinu nema á 

tímabilinu 15. júní til 15. september. Ef ungmennafélögin kunni að notfæra sér þá 

breytingu sem orðið hefur á Þrastarskógi með byggingu gistihússins, þá geti það 

haft mikla þýðingu fyrir samtök þeirra. Hótel Þrastalundur sé skemmtilegur og 

tilkomumikill skemmtistaður og munu margir bæði ungir og gamlir njóta gleði-

stunda þar austur frá á komandi árum.79 

Elín Egilsdóttir

Saga kvenna er lítt sýnileg í frásögnum genginna kynslóða á Íslandi. Hún birtist 

frekar sem leiftur eða brot í frásögnum karla af körlum. Réttarstaða kvenna var, 

samkvæmt lögum öll önnur en þeirra. Þó var lögleitt árið 1882 að konur sem „ættu 

með sig sjálfar“, svo sem ekkjur sem byggju eigin búi skyldu hafa kosningarrétt til 

sveitarstjórnar og sóknarnefndar. Var þetta í samræmi við gamla hefð um húsbónda-

vald. Samkvæmt stjórnarskrárfrumvarpi sem samþykkt var árið 1911, höfðu konur 

og karlar sama kosningarrétt og á sama þingi var til umræðu réttur kvenna til náms 

í Háskóla Íslands er senn tæki til starfa. Varð úr að lögleiða óskertan rétt kvenna til 

náms í öllum opinberum skólum, jafnrétti til námsstyrkja og embættisgengi til jafns 

við karla að námi loknu. Þótt löggjafinn væri þannig smám saman að draga úr form-

legu misrétti kynjanna, fór fjarri að stúlkur hefðu sömu tækifæri og piltar. Áfram var 

litið svo á að náttúrlegt hlutverk kvenna væri bundið heimili, uppeldi og umönnun. 

Frá fæðingu var þeim ákvarðaður starfsvettvangur, hin svokölluðu kvennaverk, 

hvort sem þeim líkaði vel eða illa. Þær áttu eiginlega ekki annað takmark í lífinu en 
79  Nýr sumargististaður „Þrastalundur“ í Þrastaskógi. (1928, 21. júlí). Alþýðublaðið, bls. 2.
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að snúast í kringum karlmennina og gera þeim lífið þægilegt. Giftar konur skyldu 

ekki stunda launavinnu nema brýna nauðsyn bæri til því tekjur eiginmanns áttu að 

duga til framfærslu fjölskyldunnar. Drengir voru uppaldir til að verða menn, sem 

gætu rutt sér braut til gæfu og gengis. 80 Það er því forvitnilegt að freista þess að 

draga upp mynd af dugmikilli konu sem óx úr grasi á þeim tíma sem íslenskt þjóð-

félag var að taka miklum stakkaskiptum. Má teljast sérstakt að stúlka, alin upp við 

lítil efni, skyldi takast á við jafn risavaxið verkefni og Elín Egilsdóttir gerði.

Elín fæddist 17. mars 1886 að Miðey í Austur-Landeyjum (18. mars, segir í 
80  Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 11-19.

Elín Egilsdóttir, veitingakona. Hún rak Þrastalund á árunum 1928-1939.
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kirkjubók og skírð þann 20. mars). Foreldrar hennar voru Egill Sveinsson og Sess-

elja Hreinsdóttir, búandi hjón í Miðey.81 Hún átti tvo albræður og fimm hálfsystkini. 

Faðir hennar drukknaði þegar hún var þriggja mánaða og móðir hennar dó þegar 

hún var fimm ára. Til fjórtán ára aldurs ólst hún upp í Miðey en þá fór hún til Hafnar-

fjarðar til Kristínar systur sinnar. Er þess getið í prestsþjónustubók árið 1900 að 

yngismær Elín Egilsdóttir flytji frá Miðey til Hafnarfjarðar.82 Fimmtán ára réðst hún 

norður í Þingeyjarsýslu og var þar í eitt ár, en fór síðan á húsmæðraskóla fröken 

Hólmfríðar Gísladóttur sem rekinn var í Iðnó í Reykjavík. Þá réðist hún í vist til frú 

Valgerðar Jónsdóttur, konu Þórhalls Bjarnasonar að Laufási, síðar biskups og var 

þar í tvö ár. Í héraðsskólanum að Hvítárbakka var hún tvo vetur. Segir í manntali 

1910 að Elín Egilsdóttir sé lausakona að Barónsstíg 28 í Reykjavík. Sama ár er 

hennar getið sem nemanda á Hvítárbakka í Bæjarsókn í Borgarfjarðarsýslu.83 Næstu 

ár var hún hjá frú Sigríði Bruun á Hótel Skjaldbreið á veturna, en ráðskona í Valhöll 

á Þingvöllum á sumrin.84 Tildrög þess að Elín réðist í að reisa hótel eru hugsanlega 

þau að Kristín systir hennar og Sigmundur Sveinsson mágur hennar, sem hún bjó 

hjá í Hafnarfirði, tóku hótel Valhöll á leigu sumarið 1903 og fylgdi Elín þeim þangað. 

Hjónin hófu búskap að Brúsastöðum í Þingvallasveit og afurðir búsins nýttust 

hótelinu sem þá var aðeins rekið yfir sumartímann. Frásagnir herma að Kristín, 

systir Elínar hafi um tíma verið berklaveik. Var hún svo lasburða um það leyti er þau 

fluttu að Sigmundur keypti vagn á fjórum hjólum með tjaldi yfir til að flytja hana 

austur á nýja heimilið. Þessir vagnar þóttu með fínustu farartækjum í þá daga. 

Kristínu þyngdi við ferðalagið. Eina nóttina eftir að austur er komið vaknar hún 

fárveik, fær uppköst og finnst þá sem einhver stykki komi upp úr sér og liggur við 

köfnun. Eftir það létti henni og þegar hún fór í skoðun til Guðmundar Björnssonar 

læknis sagði hann að hún hefði kastað upp öllum sullhúsunum í síðasta kastinu og 

að ekkert væri í lungunum nema smávegis þar sem sullirnir hefðu legið. Hjónin 

voru trúuð og voru ekki í vafa um hvaðan hjálpin hafði komið, vonin og traustið til 

guðs sýndi þeim að „hann vantar aldrei vegi“ til að liðsinna sínum veiku, brotlegu 

börnum.85 Er nokkuð víst að Elín hefur hrifist af athöfnum og dugnaði systur sinnar 

og mágs við rekstur hótels Valhallar.

Sesselja Sigmundsdóttir, systurdóttir Elínar, seinna kennd við Sólheima, lýsti 

móðursystur sinni sem glæsilegri konu, djarfri í framkvæmdum sem vildi hafa allt 
81  ÞÍ. Prestsþjónustubók Landeyjaþinga BA/10 1886-1914, bls. 3.
82  ÞÍ. Prestsþjónustubók Landeyjaþinga BA/10 1886-1914, bls. 255.
83  ÞÍ. Manntal 1910.
84  Æviminningabók Menningar- og minningarsjóðs kvenna, III, bls. 75-76.
85  Sigmundur Sveinsson, Þættir úr lífi mínu, bls. 46-47.
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fyrsta flokks, bæði búnað og vinnubrögð og þoldi hvorki óreglu né óþrifnað. Segir 

frá því í bók um Sesselju að Elín hafi verið ein af fáum konum sem eignaðist bíl á 

þessum tíma. Var Elín alltaf að flýta sér og ók stundum svo hratt að ökumenn bifreiða 

sem mættu henni á vegum forðuðu sér út í móa. Hún var systkinabörnum sínum afar 

góð og leikföng sem þau eignuðust gaf Elín þeim. Meðan hún var ung lét hún sig 

ekki muna um að hjóla til Þingvalla til að heimsækja systur sína og muna systkinin 

hana koma brunandi á hjólinu niður Almannagjá. Systurnar Elín og Kristín voru um 

margt líkar en þótt þær væru samrýndar voru þær oft ósammála. Kristín var heit 

KFUM manneskja en Elín spíritisti. Hefur það vafalítið haft áhrif á Sesselju, syst-

urdóttur hennar að umgangast konu sem sýndi stórhug og djörfung í framkvæmdum 

þótt hún yrði munaðarlaus á unga aldri og byrjaði með tvær hendur tómar.86 

Árið 1914 hóf Elín matsölu í Kirkjustræti 8 b og síðar í Ingólfshvoli og tók einnig 

stúlkur í nám í matreiðslu. Sumarið 1918 dvaldi hún í Kaupmannahöfn til að afla sér 

frekari menntunar í matreiðslu og hótelrekstri og frá því segir í Morgunblaðinu í 

apríl það ár að meðal farþega sem sigli með Botníu til útlanda sé Elín Egilsdóttir 

matselja.87 

Árið 1920 keypti hún Hótel Skjaldbreið, Kirkjustræti 8. Í veitingaleyfi segir að þar 

séu 14 herbergi og einn veitingasalur, starfsfólkið sé 8 konur á aldrinum 16 til 30 ára, 

gestir séu aðallega innlendir en einnig erlendir.88 Á húsinu lét Elín gera umbætur og 

bjó það vönduðum búnaði, bæði til gistingar og veitingasölu. Í blöðum frá þessum 

tíma má sjá margar auglýsingar Elínar. Í Vísi í maí 1921 vantar hana hjálp við 

matreiðslu á Skjaldbreið89 og í sama blaði í desember 1922 auglýsir hún eftir mann-

eskju í eldhúsverk.90 Hún fékk erlenda hljóðfæraleikara til að leika í veitingasölum og 

varð hótelið einn vinsælasti skemmtistaður í bænum. Í húsinu starfrækti hún einnig 

bakarí og sölubúð fyrir kökur og í september 1929 kynnir hún nýja köku, „Christian 

Xs Kage“ sem sé mjög bragðgóð terta, sem með sérstöku leyfi Kristjáns konungs X, 

hafi verið nefnd eftir honum. Kökugerð Skjaldbreiðar er sögð hafa einkarétt í Reykjavík 

og verðið sé 2 krónur á þessar tertu sem sé óviðjafnanleg að bragði og gæðum.91 

Hótel Skjaldbreið, Kirkjustræti 8 með öllu múr og naglföstu, með tilheyrandi lóð, 

innanstokksmunum, áhöldum, rúmfatnaði, og áhöldum í bakarí og kökubúð, utan 

húsgagna í prívatherbergi, seldi Elín Fjólu Stefáns Fjældsted árið 1930 fyrir 160.000 
86  Jónína Michaelsdóttir: Mér leggst eitthvað til, sagan um Sesselju Sigmundsdóttur og Sólheima, bls. 17-19.
87  Dagbók. (1918, 24. apríl). Morgunblaðið, bls. 7.
88  Borgarskjalasafn Reykjavíkur, Lögreglan í Reykjavík, spjaldskrá veitingaleyfishafa útgefin 1929-1951. Askja 66h.
89  Auglýsingar. Vinna. (1921, 13. maí). Vísir, bls. 4.
90  Auglýsingar. Vinna. (1922, 8. desember). Vísir, bls. 4.
91  „Christin Xs Kage“. (1929, 5. september). Morgunblaðið, bls. 3.
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krónur. Tók kaupandi að sér að greiða skuld er hvíldi á hinni seldu eign. Við undir-

skrift kaupsamnings greiddi Fjóla 10.000 krónur og eftirstöðvar með jöfnum afborg-

unum á 12 árum.92 Eins og áður segir réðist Elín í það stórvirki tveimur árum fyrr 

að byggja hótel Þrastalund við Sogið í Grímsnesi.93 

Í símtali þann 9. júní 2010 við bróðursonur Elínar, Egil Kristjánsson sem fæddur 

er 1927 og búsettur í Vestmannaeyjum, kom fram að faðir hans lánaði systur sinni 

peninga til að standa straum af kostnaði við þessar framkvæmdir. Ekki var nóg með 

að Elín réðist í byggingu hótels heldur keypti hún einnig jörðina Suðurkot í Gríms-

nesi sem upphaflega var hjáleiga frá Öndverðarnesi, 5 hundruð að fornu mati og um 

sjötti partur af aðaljörðinni. Hún varð við landskipti 1927, eftir að Elín eignaðist 

hana, í þremur hlutum. Fyrst kjarri vaxið hraun umhverfis bæinn og túnið og liggur 

að Hvítá. Önnur spilda er austur með Hvítá, svokallað Stórholt eða Órunes. Þriðji 

hlutinn er kjarri vaxinn hektari við Sog. Þarna rak Elín alhliða búskap.94 Hún breytti 

nafni jarðarinnar í Skrúðvang og þangað réði hún þýska konu, Beatrixe Puppe frá 

Austur Prússlandi. Samkvæmt sóknarmannatali fæddist Beatrixe þann 24. september 

1904. Var hún heimilisföst í Skrúðvangi frá 1934 til 1936. Í sömu bók má finna 

Martin A. Andersen skráðan 28 ára vinnumann árið 1933.95 Í Skrúðvangi var kalk-

únarækt, einnig hænsnarækt sem gaf af sér kjöt og egg og svo hafði bústýra umsjón 

með matjurtarækt og kúabúi auk fjárræktar. Í reksturs- og efnahagsreikningi Elínar 

fyrir árið 1935 er skepnueign í Skrúðvangi 4 kýr, 1 kálfur, 2 hestar, 200 hænsni, 17 

kalkúnar og 12 gæsir.96 Það eru aðein nokkur ár síðan kalkúnarækt hófst að einhverju 

ráði hér á landi svo kalkúnaræktun Elínar hefur eflaust þótt undarleg iðja á þeim tíma 

sem bústofn sveitaheimila samanstóð nær eingöngu af kúm og kindum. Búið í 

Skrúðvangi sá hótelinu fyrir öllum nauðsynjum í kjöti, mjólk og grænmeti og hafði 

Egill, bróðursonur Elínar það embættisverk tvö sumur að aka mjólkinni á hestvagni 

að hótelinu. Hann minnist þessarar frænku sinnar með hlýhug. Hún lét leita eftir 

heitu vatni, sem nægði til upphitunar íbúðarhússins, var framúrskarandi snyrtileg og 

sinnti hótelrekstrinum af alúð sem og öðru er hún lét sig varða. 

Í símtali þann 10. júní 2010 við Guðrúnu Kristjánsdóttur, bróðurdóttur Elínar og 

systur Egils, sem fædd er árið 1929 kom fram að hún var stödd á hótelinu í Þrasta-

lundi þegar Kristján konungur tíundi kom þar ásamt 50 manna föruneyti meðan á 
92  Sýslumaðurinn í Reykjavík. Veðmálabók P5/296 og P5/297.
93  Æviminningabók Menningar- og minningarsjóðs kvenna, III, bls. 75-76.
94  Oddgeir Guðjónsson, Jón Guðmundsson, Júlíus Jónsson, Sunnlenskar byggðir III, bls.144. 
95  ÞÍ. Sóknarmannatal Mosfellsprestakalls í Grímsnesi BC/10 1932-1951.
96  1935 Skattskýrslur Árnessýslu. SK/1194. Elín Egilsdóttir.
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Íslandsheimsókn hans stóð árið 1936. Minnist Guðrún frænku sinnar þennan dag 

sem og aðra daga með aðdáun og lýsir henni sem smávaxinni konu er klæddist 

gjarnan íslenska búningnum. Átti hún upphlut, peysuföt og skautbúning. Skautbún-

ingurinn var gefinn Minjasafninu að Skógum en upphlutinn og peysufötin varð-

veitir Guðrún. Guðrún man vel þessa stund árið 1936 og segir Elínu hafa verið á 

undan sinni samtíð í hugsun og áræði. Segir hún að Elín hafi alltaf haft flinka 

matreiðslumenn í þjónustu sinni og sá sem sá um matinn er konung bar að garði hét 

Jón. Aldrei hafði Guðrún séð jafn flott borð. Kjúklingur var á matseðlinum og 

minntist hún sérstaklega á hve fallega hann var fram reiddur. Leggir sneru upp og 

voru vafðir álpappír til skrauts. 

Þótt þessi frænka Guðrúnar og Egils hafi verið ljúf og eftirlát frændsystkinum 

sínum mun hún hafa verið nákvæm og gert kröfur til þeirra sem unnu hjá henni og 

var Egill engin undantekning. Guðrún minnist þess að hafa verið farþegi í bíl með 

frænku sinni á leið yfir Hellisheiði. Ferðin sóttist frekar seint og svo sauð á bílnum. 

Bíllin, sem var í eigu Elínar var smár, svartur og minnir Guðrúnu að það hafi verið 

Austin bifreið. Ekki er það rétt munað hjá Guðrúnu því bifreið Elínar var fjögra 

farþega Chevrolet fólksbíll sem hún eignaðist 3. maí 1929. Hún var vátryggð hjá 

Danske Lloyd og skírteinisnúmer var 1769. Bifreiðina seldi Elín Stefáni Guðmunds-

syni lækni í Búðardal 8. júní 1936. Söluverð kemur ekki fram en skattur var greiddur 

til söludags, 103,20 krónur.97 Guðrún segir að oft hafi Elín boðið í bíltúr með sér 

gömlu fólki sem hún þekkti og hún hlúði að því á ýmsa lund og hafði það sem gesti 

sína. Í efnahagsreikningi Elínar árið 1936 kemur fram að hún á bifreiðina R.E. 620 

og er hún metin á 2.179,65 krónur.98 Í september 1932 er frétt í blöðunum en ekki 

ber greinahöfundum saman. Segir frá því að 4 ára drengur, sonur Magnúsar Björns-

sonar stýrimanns á „Óðni“ hafi orðið fyrir bíl á Hverfisgötu. Hafi drengurinn hand-

leggsbrotnað og meiðst á höfði þegar hann var að leika sér á hjóli. Hafi hann hjólað 

þvert fyrir bíl og kastast upp á viðnámsfjöðrina framan á honum. Ökumaður bílsins 

hafi verið Elín Egilsdóttir og hafi hún ekið burtu og ekki skipt sér af drengnum, er 

haft eftir vitni sem þó var ekki búið að yfirheyra.99 Í Vísi þennan sama dag er haft 

eftir Elínu að hún hafi verið á leið inn Hverfisgötu milli níu og tíu að morgni. Hafi 

þá drengurinn komið á hjóli niður Frakkastíg á mikilli ferð og lent á bifreiðinni. Hún 

segist hafa dregið úr hraðanum þegar hún sá hvað var yfirvofandi en lánaðist ekki að 

97  ÞÍ. Lögreglan í Reykjavík. Bifreiðaskrá AA/2.
98  ÞÍ. Skattskýrslur 1936 Árnessýsla, Grímsneshreppur. Elín Egilsdóttir. 
99  „Bílslys.“ (1932, 10. september). Morgunblaðið, bls. 3.
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afstýra slysi. Segist hún hafa tekið drenginn upp af götunni og ekki vitað annað en 

hann hefði aðeins skrámast á höfði. Bar að aðra bifreið og bauðst ökumaður hennar 

til að fara með drenginn til læknis. Lét Elín drenginn í hendur þessa manns.100 

Í heimildum segir að tveir bræðra Elínar hafi verið athafnamenn í Vestmanna-

eyjum og að þeir hafi veitt henni fjárhagslegan stuðning. Kemur það heim og saman 

við frásögn systkinanna Guðrúnar og Egils. Faðir þeirra Kristján, sem sendur hafði 

verið í fóstur út í Eyjar efnaðist ágætlega og lánaði hann systur sinni peninga. 

Guðrún segir að fátækt sú og erfiðleikar sem einkenndu æsku Elínar hafi orðið til 

þess að móðir Elínar ákvað að senda Símon son sinn í fóstur út í Vestmannaeyjar. 

Var farangri hans pakkað niður og allt tilbúið þegar bátur kom í land frá Eyjum. 

Þegar að brottför kom faldi Símon sig og fannst hvergi en Kristján var þá sendur í 

hans stað. Sagði Guðrún það hafa verið föður sínum þungbært og hann ekki getað 

fyrirgefið móður sinni. Sem dæmi um það var að hann vildi ekki að dóttir hans yrði 

skírð nafni hennar, Sesselja. Kristján Egilsson var verkstjóri og bjó á Stað. Það hús 

fór undir hraun í gosinu á Heimaey 1973. Seinna settist Símon að í Vestmanna-

eyjum. Hann lærði silfursmíði og var hafnarvörður í Vestmannaeyjum. Bjó hann í 

Miðey, en það hús stóð við Heimatorg og fór einnig undir hraun í gosinu 1973. 

Miklir kærleikar voru með systkinunum og hefur þeim bræðrum eflaust verið ljúft 

að styðja systur sína fjárhagslega. 

Í samtali við Guðrúnu Kristjánsdóttur þann 28. júní 2010 kom fram að Elín 

frænka hennar var oft í umræðunni á æskuheimili hennar og að hún naut aðdáunar 

ættingja sinn. Ekki vissi Guðrún hvað dró Elínu frá Reykjavík og að Þrastalundi, 

giskaði þó að það hefði verið baráttuandi og áhugi, einnig kynni hennar af rekstri 

Valhallar á Þingvöllum þar sem búið á Brúsastöðum sá hótelinu fyrir matvælum að 

miklu leyti meðan systir hennar og mágur ráku það. Guðrún sagði að Elín hefði 

verið snaggaraleg og ákveðin og fylgt öllu vel eftir. Í erfisdrykkju, eftir lát Elínar 

vék sér kona að Agli bróður Guðrúnar og sagði að á sveimi í stofunni væri kona 

sem, samkvæmt lýsingu var Elín sjálf. Hafði hún litið yfir hlaðið kaffiborðið eins og 

hún væri að fullvissa sig um að þar væri allt í lagi og færi vel. 

Guðrún rifjaði upp heimsóknir í Skrúðvang þar sem Elín bjó og hafði meðal 

annars látið steypa sundlaug. Beatrixe Puppe, sem annaðist búið, var mjög flink í 

garðrækt og búrekstri og var grænmeti mikið notað í matseld hótelsins. Beatrixe 

setti meðal annars andaregg undir hænurnar, sennilega til að flýta fyrir framleiðslu 

andakjöts á matseðil hótelsins. Þegar svo ungarnir skriðu úr eggjunum eltu þeir 
100  „Bifreiðaslys.“ (1932, 10. september). Vísir, bls. 3.
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endurnar niður að ánni og skelltu sér út í vatnið, en hænurnar stóðu gargandi á bakk-

anum. Þegar Friðrik ríkiserfingi og Ingiríður krónprinsessa komu hingað í júlí árið 

1938 var haldinn miðdegisverður í Þrastalundi í boði Reykjavíkurbæjar. Matseð-

illinn, eða matskráin var eftirfarandi: 

Í telefni af heimsókn dönsku krónprinshjónanna, Friðriks og Ingiríðar árið 
1938 var haldin miðdegisverður í Þrastalundi í boði Reykjavíkurbæjar. 

Matseðilinn leit svona út. 101

Guðrún minnist þess að Elín kom í heimsókn til frændfólksins í Vestmannaeyjum. 

Hún gaf Guðrúnu, sem þá var nýbyrjuð að búa, dúk úr plasti sem var nýjung og 

þótti fínn. Elín var grænmetisæta og bað hún Guðrúnu að fara út í garð og tína 

handa sér smára. Atvikið varð Guðrúnu minnistætt. Áleit hún Elínu, eins og Sess-

elju systurdóttur hennar, sem byggði og rak barnaheimili fyrir munaðarlaus og 

vanrækt börn á Sólheimum í Grímsnesi, hafa verið hlynntar grænmetisfæði. Var það 

á þessum tíma nýjung í matargerð hér á landi. Gerðu forráðamenn barnavernd-

armála ýmsar athugasemdir við rekstur Sólheima og voru það tvö grundvallaratriði 

sem þóttu alvarlegust: mataræði á staðnum - of mikið grænmeti, of lítið kjöt.102 
101 Grímsnes: búendur og saga, fyrra bindi, bls. 388.
102  Jónína Michaelsdóttir, Mér leggst eitthvað til, sagan um Sesselju Sigmundsdóttur og Sólheima, bls. 120-121.



28

Þrastalundur í þjóðbraut 1928-1942 2. Þrastalundur

Síðasta sinn sem Guðrún sá Elínu frænku sína bjó hún í fallegu húsi norðan við 

Hólavallakirkjugarð. Þar leigði hún íbúð og fór um allt á hjóli íklædd buxnapilsi. 

Hún var ekki fjáð þegar hún dó en Guðrún fékk, eins og öll frændsystkini hennar, 

einhverjar krónur í arf eftir hana og fyrir þær keypti hún sér ritverk Jóns Trausta, gat 

ekki hugsað sér að arfur eftir þessa mikilhæfu frænku sína færi í heimilisrekst-

urinn. 

Elín giftist ekki og eignaðist ekki afkomendur. Hún lifði hófsömu lífi og gerði 

ekki miklar kröfur fyrir sjálfa sig. Heimildir segja að síðustu æviárin hafi hún ekki 

notið ávaxta þeirra framkvæmda, sem hún hafði áður staðið í. Segja heimildir einnig 

að hún hafi unnið hjá öðrum ýmis störf meðan heilsan leyfði.103 Í manntalsgögnum 

Reykjavíkurborgar kemur fram að hún bjó á ýmsum stöðum í Reykjavík. 1920 bjó 

hún í Hafnarstræti 14, 1921-1929 bjó hún í Kirkjustræti 8, þ.e. Skjaldbreið. 1930 

var hún til heimilis að Fjölnisvegi 1, 1931 var hún til heimilis að Hringbraut 126. 

Eftir búsetu í Grímsnesi flutti hún aftur til Reykjavíkur 1940 og bjó þá á Grettisgötu 

82, 1941-1942 er heimilisfang hennar Flókagata 10 og 1943-1949 bjó hún á 

Sólvallagötu 2.104 Ekki var Elín hefðbundin í dauðanum frekar en í lífinu því hún 

vildi láta brenna líkama sinn, sem var frekar sjaldgæft á þessum tíma. Þegar hún 

andaðist, 75 ára að aldri þann 30. desember 1961 var hún til heimilis á Elliheimilinu 

Grund og hafði dvalið þar frá árinu 1957. Bálför hennar fór fram frá Fossvogi þann 

10. janúar 1962.105

Mótbyr

Það skýtur nokkuð skökku við þá lýsingu á persónunni Elínu Egilsdóttur að hún 

hafi verið dugleg, rösk og hreinleg og að rekstur hennar á Hótel Þrastalundi hafi 

verið til fyrirmyndar að rekast á gögn sem halda fram hinu gagnstæða. Fyrst eftir 

opnun staðarins er farið lofsamlegum orðum um reksturinn og í grein í Morgun-

blaðinu í maí 1932 er þess getið að gistihúsið Þrastalundur í Grímsnesi opni þann 

dag og að gisting verði þar fyrst um sinn einum þriðja ódýrari en áður.106 Í sama 

blaði í júní þetta ár segir að um Þrastalund sé nýkominn út lítill „pjesi“ á ensku með 

fjölda ágætra mynda og prýðilegar að öllum frágangi. Þrastalundur hafi jafnan verið 

talinn fyrirmyndarhótel í hvívetna og það sé því vel farið að útlendum mönnum, 

sem hingað komi sé á viðeigandi hátt bent á þá dvalarstaði sem eru landinu til 
103  Æviminningabók Menningar- og minningarsjóðs kvenna, III, bls. 75-76.
104  Borgarskjalasafn Reykjavíkur, Manntal 1920-1958.
105  ÞÍ. Dómkirkjan í Reykjavík. Prestsþjónustubók BA/33. Dánir 1947-1967.
106  Dagbók. (1932, 28. maí). Morgunblaðið, bls. bls.4.



29

Þrastalundur í þjóðbraut 1928-1942 2. Þrastalundur

sóma.107 Í Alþýðublaðinu er bæklingsins einnig getið og sagt að hann sé á ensku, um 

Ísland, mjög laglegur og myndskreyttur.108 Í Vísi 1932, segir í auglýsingu að í 

Þrastalundi sé oftast sólskin og blíðviðri, 1. flokks símstöð og allar upplýsingar 

gefnar á Hótel Skjaldbreið í Reykjavík. Segir og að bíll verði til afnota fyrir gesti, 

sem óska að fara til hinna ýmsu staða í nágrenni Þrastalundar. Einnig verði ferðir frá 

hótelinu til Reykjavíkur á mánudagsmorgnum ef dvalargestir óski.109

Á forsíðu Vísis í maí 1933 kveður skyndilega við annan tón þar sem Matsveina- 

og veitingaþjónafélag Íslands tilkynnir: Meðlimir félagsins eru hér með varaðir við 

að taka að sér störf í gisti- og veitingahúsinu „Þrastalundur“ eða í öðrum þeim 

stöðum er fröken Elín Egilsdóttir kann að hafa yfir að ráða, þar til öðruvísi verður 

ákveðið. Reykjavík, 25. maí 1933. Stjórnin. 110 Sama tilkynning birtist í Alþýðu-

blaðinu þennan dag.111 

Þegar gluggað er í gjörðabók Matsveina- & veitingaþjóna-félags Íslands sem 

stofnað var þann 12. febrúar árið 1927 kemur í ljós að á fundi, sem haldinn var á 

Hótel Borg aðfaranótt 23. maí 1933 og mættir voru 20 félagar, var tekið fyrir mál 

félaga nr. 49 Ankers Jörgensens. Hafði hann, að áliti stjórnar, gerst brotlegur við lög 

félagsins og leggur stjórn til að hann verði sviptur félagsskírteini. Brot Jörgensens 

var að útvega tvo danska menn til að starfa að Þrastalundi hjá fröken Elínu Egils-

dóttur. Fundur félagsins sem haldinn var á Hótel Borg 28. maí sama ár segir að 

bannið á Þrastalund sé í gildi meðan unnið sé í máli Jörgensens. Jörgensen hafi 

beðist fyrirgefningar á broti sínu en formaður álíti rétt að bíða í 3-4 vikur með að 

taka hann inn í félagið aftur. Spurt er á fundinum hvort eigi að álíta þá sem réðust 

til starfa að Þrastalundi verkfallsbrjóta? Formaður vísar til auglýsingarinnar sem 

segir að enginn megi vinna hjá Elínu Egilsdóttur meðan mál hennar séu óleyst. Á 

fundi félagsins sem haldinn er þann 24. september 1933 eru réttindamál enn til 

umræðu og er hiti í mönnum. Segir þar að þegar félagið reyndi að koma þýskum 

þjóni af Goðafossi hafi matsveinar staðið með þjónum. Annað mál hafi hins vegar 

verið þegar Anker Jörgensen hafi útvegað tvo danska menn til starfa að Þrastalundi 

þá hafi enginn annar verið á lausu.112 Hvert var þá „mál“ Elínar Egildóttur?

Athugasemd birtist frá Elínu vegna tilkynningarinnar frá Þjóna- og matsveina-

félaginu. Segir hún að þar sem sér hafi oft reynst erfitt að fá góðan kokk hafi hún 
107  Dagbók. (1932, 15. júní). Morgunblaðið, bls. 4.
108  Um daginn og veginn. (1932, 2. ágúst). Alþýðublaðið, bls. 3.
109  „Í Þrastalundi.“ (1932, 3. júlí). Vísir, bls. 3.
110  „Tilkynning.“ (1933, 26. maí). Vísir, bls. 1.
111  „Matsveina- og veitingaþjónafélag Íslands tilkynnir.“ (1933, 26. maí). Alþýðublaðið, bls. 3.
112  Borgarskjalasafn Reykjavíkur: Matsveina- veitingaþjónafélag Íslands. Fundargerðir 1927-1949.
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beðið mann í Reykjavík að útvega sér kokk til sumarsins 1933. Sá maður hafi vísað 

á danskan kokk, Jörgensen að nafni. Segist Elín hafa hitt Jörgensen sem var þá 

ráðinn annað en lofaði að verða henni hjálplegur við að útvega matreiðslumann. Þá 

kom í ljós að ef Elín fengi danskan kokk yrði íslenskum þjóni ekki leyft að vinna 

hjá henni og segir hún félagið þannig hafa neytt sig til að fá einnig danskan þjón. 

Þessir menn komu svo 20. maí. Kokka- og þjónafélagið hafi síðan ofsótt Jörgensen. 

Hafi hann verið sviptur góðri atvinnu þrátt fyrir að hann væri óvitandi þess að hann 

væri að vinna í bága við reglur félagsins. Segir Elín að sér hafi skilist á formann-

inum, þegar hún minntist á það við hann að setja málið í gerðardóm, að félags-

skapur þeirra þyrfti engum slíkum dómi að hlíta og jafnvel ekki landslögum. Þykir 

henni samt formaður félagsins vera of prúður maður til þess að láta stjórnast af þeim 

öflum, sem þarna virðist vera að verki. Ekki fer hún nánar út í það hvaða öfl hún telji 

að verki en segir að lokum að birting tilkynningarinnar geti varla verið til þess að 

aðvara meðlimi félagsins því þeim sé málið kunnugt og þá einnig það að nú hafi hún 

nægilegt starfsfólk. Kýs hún því að láta hvern og einn sjálfan um að ráða í orsök 

þess að tilkynningin var birt.113 

Á þriðju síðu Alþýðublaðsins þann 29. maí þetta ár er löng grein sem ber heitið 

„Skrípaleikur“ um atvinnuleysið í landinu. Í greininni segir að heróp séu hrópuð til 

þjóðarinnar um að nota íslenskar vörur og íslenskt vinnuafl en samt séu býsna 

margir sem ekki virðist skilja þetta. Virðist það kappsmál einstakra atvinnurekenda 

að safna hingað útlendingum. Theódór Jónsson sem reki veitingar í Oddfellow-

húsinu hafi haft danskan matsvein í vinnu og útvegað Elínu Egilsdóttur matsvein og 

þjón frá Danmörku og sagt henni að ekki væru fagmenn á lausu hér á landi. Ungfrúin 

hafi trúað því þótt sannleikurinn sé sá að hér sé nóg framboð af menntuðum 

matreiðslumönnum. Theodór standi í þeirri trú að þeir sem að þessum málum starfi 

séu ekki nógu góðir í faginu. Það megi segja um hann sjálfan sem og ungfrú Elínu 

sem samt hafi kennt fólki hér matreiðslu og tekið peninga fyrir þrátt fyrir að kunna 

lítið meira en þeir sem hún ásakar um kunnáttuleysi. Mun það vera aðal ástæða þess 

að sami matsveinn er ekki í Þrastalundi nema eitt sumar í senn, að ungfrúin vill ekki 

sýna auðmýkt sína vegna vankunnáttu sinnar, en kjósi í þess stað að básúna kunn-

áttuleysi kokka sinna, eftir að hafa haft tækifæri til að læra af þeim. Þegar Gullfoss 

hafi komið með danskan matsvein og þjón hafi Elín sótt þá eftir að aðrir farþegar 

voru farnir í land og haf þeir verið fluttir tafarlaust austur. Megi virða þá nærgætni 

hennar við þá sem atvinnulausir ganga. Í lok greinar er þess óskað að ekki verði þau 
113  „Athugasemd.“ (1933, 30. maí). Vísir, bls. 4.
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Elín og Theódór tekin til fyrirmyndar. Undir greinina skrifar Íslendingur.114 Hvort 

það er tilviljun eða af ásetningi er á forsíðu þessa sama blaðs auglýsing frá Elínu þar 

sem segir að í Þrastalundi angi loftið af ilmi bjarkar og þar ómi allt af þrastaklið. 

Danskur matsveinn og þjónn séu að störfum, báðir 1. flokks.115

Málið heldur áfram. Sig. B. Gröndal skrifar grein sem ber yfirskriftina „Danskt 

vinnuafl í Þrastalundi“. Er þar varpað fram þeirri spurningu hvers vegna fröken Elín 

hafi ekki ráðfært sig við stjórn Matsveina- og veitingaþjónafélag Íslands um ráðn-

ingu á matsveini og veitingaþjóni að Þrastalundi til sumarsins 1933 og hvaðan hún 

hafi þá vitneskju að íslenskum veitingaþjóni yrði bannað að vinna með dönskum 

matsveini? Sannleikurinn sé sá, segir greinarskrifari, að fröken Elín hefur gengið 

fram hjá félagsskap okkar í þetta sinn, sér til skaða. Finnist fröken Elínu að fara 

hefði átt eftir öðru en reglum félagsins standi hún öðrum framar í skilningi á félags-

málum. Greinarskrifari endar á því að segja að ekki sé til endanleg lausn eða skýr-

ingar á þeim málum, sem hér um ræðir, heldur hafi hann aðeins dregið fram í dags-

ljósið þær skýringar, sem fröken Elín Egilsdóttir hafi gefið tilefni til.116 

Þótt það komi fram að það var Theódór Jónsson sem gaf Elínu Egilsdóttur ráð og 

útvegaði henni matsvein og þjón frá Danmörku vekur athygli að sökin í málinu er 

alfarið talin Elínar. Þrátt fyrir að talsverð gagnrýni beinist að Theodóri er nokkuð 

ljóst að hann er í meiri metum en Elín. Honum er ekki ætlað að sýna auðmýkt 

heldur henni þó að fundið sé að hjá þeim báðum að þau telji sig betri en þau séu í 

raun og veru. Kannski er skýringin sú að Theodór sá um veisluhöld og rekstur gisti-

hússins á Þingvöllum á Alþingishátíðinni 1930.117 Eigi að telja það til afreka má 

benda á að Elín keypti Hótel Skjaldbreið árið 1920 og endurbætt rekstur þess á allan 

hátt, samt skal hún sýna auðmýkt. Ekki liggja á lausu svör við því hvernig mál þetta 

leystist en Elín hélt áfram rekstri Hótels Þrastalundar.

Í gögnum eftirlitsmanns ríkisins, Björns Blöndal sem var formaður Skipulags-

nefndar fólksflutninga á þeim tíma er Elín rak hótelið í Þrastalundi er fundargerð 

Skipulagsnefndar frá 11. apríl 1936. Lá fyrir fundinum bréf frá Póst og Símamála-

stofnun þar sem nefndin er beðin umsagnar á erindi Elínar Egilsdóttur, Þrastalundi, 

dags. 8. þ.m., þar sem hún sækir um leyfi til fólksflutninga með 7 manna bifreið á 

leiðinni Reykjavík til Þrastalundar. Leggur skipulagsnefnd til að beiðninni verði 

hafnað og í greinargerð segir að Gunnar Guðnason hafi sérleyfi á þessari leið auk 
114  „Skrípaleikur.“ (1933, 29. maí). Alþýðublaðið, bls. 3.
115  „Í Þrastalundi.“ (1933, 29. maí). Alþýðublaðið, bls. 1.
116  „Danskt vinnuafl í Þrastalundi.“ (1933, 8. júní). Vísir, bls. 3.
117  Magnús Jónsson, Alþingishátíðin 1930, bls. 85.
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þess sem tveir aðrir sérleyfishafar fari um þessa leið.118 Á fundi þann 11. apríl 1935 

eru kynntar tillögur að veitingu sérleyfa á hinum ýmsu akstursleiðum. Er þar lagt til 

að Ólafi Ketilssyni verði veitt leið 9, Reykjavík-Þrastalundur-Laugarvatn-Biskups-

tungur, allt árið. Gunnari Guðnasyni að hálfu á móti honum frá 1/6 til 1/10 á leiðinni 

Reykjavík-Þrastalundur-Laugarvatn. Sérleyfi til ferða þar fram yfir svo sem til Gull-

foss eða að Sogi ráðstafi póststjórnin síðar ef þurfa þyki. Umferð sé ekki svo mikil 

til Þrastalundar að ástæða þyki að stofna til ferða þangað með sérstökum sérleyf-

ishafa að minnsta kosti ekki að svo stöddu.119 

Elín vildi ekki una þessum málalokum og auglýsti að þeir, sem pantað hefðu gist-

ingu í Þrastalundi í nokkra daga, verði, ef þeir óski, fluttir austur og heim aftur 

ókeypis í bifreið hótelsins alla daga kl. 3, nema laugardaga og sunnudaga. Þá daga 

sé bíllinn leigður gestum þar í ýmsar áttir. Gestir verði sóttir heim.120

Á fundi Skipulagsnefndar fólksflutninga þann 9. september 1936 er 9. mál á 

dagskrá bréf Elínar þar sem hún kvartar undan vanrækslu sérleyfishafans á leiðinni 

Reykjavík til Þrastalundar. Bréfið var einnig sent Ferðaskrifstofu ríkisins. 

Ferðaskrifstofa ríkisins var stofnuð 1936. Skyldi hún meðal annars vekja athygli 

ferðamanna á landinu og kynna það á þann hátt að sem gleggst hugmynd fengist um 

land og þjóð. Einnig veita ókeypis leiðbeiningar um gistihús, farartæki og ákvörð-

unarstaði. Í 5. gr. er tekið fram að Ferðaskrifstofan skuli hafa eftirlit með hreinlæti 

á gistihúsum og veitingahúsum, prúðmannlegri umgengni og aðbúnaði ferðamanna. 

Ef reglum sé ekki fylgt hafi ríkisstjórnin, að fengnum tillögum ferðaskrifstofunnar, 

heimild til að svipta eigendur gistihúsa og veitingahúsa réttinum til að reka þau.121 

Björn Blöndal átti tal við forstjóra Ferðaskrifstofu ríkisins sem sagði að sér væri 

með öllu ókunnugt um mál Elínar Egilsdóttur, en vísaði á Ragnar Kvaran sem tjáði 

sig um bréf, dagsett 13. ágúst 1936 er borist hefði Ferðaskrifstofunni. Í því bréfi 

kom fram að almenningur finni til þess að vandkvæði séu á að ferðir sem sérleyfis-

hafar gefi sig út fyrir að halda uppi um veginn í Grímsnesi séu í lagi. Miklu máli 

skipti, að ekki sé gert ókleyft að halda uppi gistihúsi að Þrastalundi. Yrði það að 

teljast mikið tjón ef veitinga- og gistingastarfsemi félli þarna niður, svo fátækt sem 

Suðurlandsundirlendið væri af slíkum stöðum. 

Skoðun forstjóra Ferðaskrifstofu á bréfi íbúa svæðisins kemur ekki fram, ekki 

heldur viðhorf hans til bréfs Elínar. Í stað þess að taka afstöðu til umkvörtunarefn-
118  ÞÍ. Einkaskjalasafn. Eftirlitsmaður ríkisins, Björn Blöndal, A/1, örk 1.
119  ÞÍ. Stjórnarráð Íslands, II. skrifstofa, Db.11, nr 455. (B/526, nr. 4).
120  „Þrastalundur.“ (1936, 18. ágúst). Morgunblaðið, bls. 1.
121  ÞÍ. Stjórnarráð Íslands, II. skrifstofa, Db.12 nr. 537. (B/526, nr. 4).
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isins sem kemur fram í umræddum bréfum er sjónum beint að rekstri Hótels Þrasta-

lundar. Er það skoðun Björns Blöndal að allt annað liggi til grundvallar því að 

Þrastalundur sé ekki eftirsóttur sem gististaður en að þangað vanti ferðir, eða að 

ferðum sé illa fyrir komið. Vitnar hann í bifreiðastjóra sem voru í fylgd Kristjáns 

konungs tíunda sumarið 1936. Segja þeir að lega Þrastalundar sem gististaðar fyrir 

dvalargesti sé ekki góð. Staðurinn hafi ekkert upp á að bjóða nema ána rétt fyrir 

neðan húsið og svo lítils háttar skógarkjarr, en mýbit sé þar talsvert í logni. Matur 

þar þyki ekki góður. Fyrsta árið sem Þrastalundur var starfræktur hafi gestir oft 

verið fluttir þaðan að Tryggvaskála svo þeir gætu fengið sér að borða. Í Þrastalundi 

þykir einnig skorta á hreinlæti og hnýsni um gesti sé þar ókurteislega mikil. Þar að 

auki viti allir að ekki sé nema eins tíma keyrsla að Laugarvatni frá Þrastalundi en 

það sé sá gististaður sem fólk sækir mest til. Þar sé gufubað, sandhiti, sundlaug og 

leikfimishús. Auk þess lystibátar og vatn til þess að sigla þeim á. Matur sé þar góður 

og hreinlæti í hvívetna. Allt þetta dragi úr aðsókninni að Þrastalundi. Einnig segir 

bifreiðastjóri þessi, samkvæmt Birni Blöndal, að sóðaskapur fæli frá gististöðum, 

en hann sé því miður í Þrastalundi. Þegar bifreiðastjórar sem voru í konungsfylgd-

inni í sumar, hafi komið í Þrastalund til þess að borða, ásamt öðrum er í konungs-

fylgdinni voru, hafi þeim verið vísað upp á þurrkloft til þess að matast. Við það 

hefði ekki verið neitt athugavert, ef þar hefði verið þrifalegt. Á þurrklofti hafi hangið 

þrjár þvottasnúrur og hafi ein þeirra hangið sem næst yfir matborðinu. Snúrur þessar 

hafi að mestu verið alþaktar tuskum, sem ekki hafi þó að fullu verið þurrar. Tusk-

urnar hafi víst átt að vera hreinar en sýnilegt að þar vantaði nokkuð á. Á borðinu hafi 

ekki verið vatn, ekkert vatnsglas og ekki heldur servíettur. Stúlkan sem bar á borð 

hafi verið í skítugum kjól, svuntulaus, með „reform“ eða exem á höndum. Hin 

stúlkan sé alþekkt úr Reykjavík og hefði engum nema fröken Elínu dottið í hug að 

hafa hana fyrir frammistöðustúlku. Sjálf hafi Elín ekki verið sem snyrtilegust. Um 

gæði matarins dæmdi vitnið ekki því það bragðaði ekki á honum, en hól fékk hann 

ekki hjá þeim sem borðuðu. Að þessu hafi verið fundið við fröken Elínu en hún ekki 

svarað neinu góðu til. Þegar komið hafi verið aftur að austan hafi aftur verið borðað 

í Þrastalundi og nú búist við að breyting hefði á orðið til bóta, en svo hafi ekki verið 

að öðru leyti en því að snúrurnar voru horfnar en vatn og vatnsglös, ásamt servíettum 

verið komin á borðið. Stúlkurnar hafi verið þær sömu. Þegar búið hafi verið að 

þurrka hnífapörin með servíettunum hafi þær verið ónothæfar fyrir óhreinindum. 

Kartöflurnar hafi verið bornar upp óskrældar í blómsturpottum og að síðustu hafi 
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„uppartningin“ farið fram af bifreiðastjórunum sjálfum. Um þennan mat gat vitnið 

ekki heldur dæmt því það bragðaði ekki á honum. 

Lokaorð vitnis eru þau að framreiðsla á mat til bifreiðastjóra eins og sú er að ofan 

greinir borgi sig ekki fyrir gistihús. Í fyrsta lagi vegna þess að bílstjórar séu menn 

sem víða fara og skýri ævinlega frá því hverjar viðtökur þeir fái á þessum og hinum 

staðnum. Í öðru lagi sé það alloft, sem þeir séu látnir ráða því hvar borðað sé og í 

flestum tilfellum spurðir að því hvar best sé að borða og gista.122 

Það vekur athygli að þeir sem ekki borða matinn eru samkvæmt þessu taldir 

dómbærir á gæði hans. Einnig að kartöflur hafi verið bornar fram í blómapottum. 

Ekki er ólíklegt að um hafi verið að ræða ofnbakaðar kartöflur, bornar fram í leir-

skálum. Það er líka allt að því ógnun í þeim orðum umrædds bílstjóra þegar hann 

segir „að það borgi sig ekki fyrir rekstraraðila gistihúsa að fá bílstjóra á móti sér.“ 

Má ætla að hann hafi verið reiður vegna þess að honum var vísað upp á efri hæð 

hótelsins til að matast og að honum hafi því ekki þótt leiðinlegt að fara meinlegum 

orðum um allt er að Hótel Þrastalundi laut. 

Elín vildi ekki una þessum málalokum og 1. mál í fundargerð Skipulagsnefndar 

fólksflutninga þann 16. nóvember 1936 er kæra frökenar Elínar Egilsdóttur vegna 

þess að henni er ekki veitt leyfi til fólksflutninga á leiðinni Þrastalundur – Reykjavík. 

Lögð eru fram vottorð þess efnis að þeir sérleyfishafar sem aki þessa leið sinni verki 

sínu samviskusamlega. Þykja vottorðin sýna og sanna að kærur fröken Elínar um, 

að akstrinum sé ekki sinnt sem skyldi séu ekki á neinum rökum byggðar. Það, að 

fröken Elín skuli auglýsa að hún vilji flytja fólk fyrir ekki neitt til og frá hótelinu 

sýni einnig að henni hefði átt að vera í lófa lagið að koma stúlkum sínum austur á 

réttum tíma, það er, þeim er hún kvartar um í kæruskjalinu að hún hafi ekki getað 

komið. Að öllu þessu athuguðu leggja nefndarmenn til að ekki verði í neinu breytt 

frá því sem nú er hvað sérleyfi varðar.123 

Það er dálítið illkvittnislegt að halda því fram að Elínu „hefur átt að vera í lófa 

lagið að koma stúlkum sínum austur á réttum tíma“, þegar lá í augum uppi að á 

þeim tíma var hún önnum kafin við undirbúning konungsveislunnar og treysti á ferð 

sérleyfishafans. 

Í lögum um veitingasölu, gistihúshald og fleira sem öðluðust gildi 1. júlí 1926 

segir í 2. gr. að enginn megi gera sér veitingarekstur að atvinnu nema hann hafi 

fengið til þess leyfi lögreglustjóra. Leyfislaust megi þó reka veitingar á kaffi, tei og 
122  ÞÍ. Einkaskjalasafn. Eftirlitsmaður ríkisins, Björn Blöndal, A/1, örk 1.
123  ÞÍ. Skipulagsnefnd fólksflutninga. 1992-B/4, nr. 2, bls. 129-131, 1936-1939. 
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súkkulaði, einnig tækifærisveitingar. Hvergi er talað um húsnæði, húsbúnað eða 

snyrtiaðstöðu.124 Það er því dálítið undarlegt hve tíundað er í skýrslunni að hreinlæti 

sé ábótavant í rekstri hótels Þrasalundar og stangast það algjörlega á við fyrri upplýs-

ingar. Húsnæðið var óaðfinnanlegt, sama má segja um húsbúnað. Í samtali við 

Jónínu Michaelsdóttur blaðamann þann 17. ágúst 2010, kom fram að margar brúð-

kaupsveislur voru haldnar í Hótel Þrastalundi. Jónína telur einnig að þær frænkur 

Elín Egilsdóttir og Sesselja Sigmundsdóttir hafi valið staði undir starfsemi sína þar 

sem hægt var að finna heitt vatn, en Elín réðist í að láta bora eftir heitu vatni og 

Sólheimar í Grímsnesi eru á jarðhitasvæði. Samt eru orð ónafngreinds vitnis um að 

maturinn sé óætur talin marktæk án þess að vitni hafi bragðað á honum. Einnig er 

tíundað að stúlkur sem hjá henni vinna hafi ekki gott orð á sér sem kemur málinu 

ekkert við. Hafsteinn Þorvaldsson var formaður Ungmennafélags Íslands á árunum 

1969 til 1979. Í samtali við hann þann 9. júlí 2010 kom fram, að samningur sá er 

sambandsstjórn Ungmennafélagsins gerði við Elínu um leiguna á landi í Þrasta-

skógi hefði verið svo strangur að annálað hefði verið. Hann vissi ekki annað en Elín 

hefði alla tíð staðið við sinn hluta af þeim samningi. 

Elín Egilsdóttir rak Þrastalund til ársins 1938. Þá vildi hún selja Ungmennafélagi 

Íslands hótelið. Ungmennafélagið hafði forkaupsrétt en fjallað var um málið á þingi 

félagsins og niðurstaðan varð sú að félagið taldi það ekki hagkvæmt fyrir samtökin. 

Hannes á Horninu heimsótti Þrastalund einn daginn. Segir hann að hótelið sé vel 

byggt af Elínu Egilsdóttur og vel um það gengið úti og inni. Allt sé táhreint, hvar 

sem farið sé um húsið. Elín hafi selt Þrastalund á síðasta vori og sé húsfreyja nú 

Rannveig Þorsteinsdóttir.125 Þegar litið er á skattframtal Elínar fyrir árið 1934 sést á 

efnahagsreikningi að rekstrarhalli er á Skrúðvangi upp á 3.472,24 krónur en tekju-

afgangur á hótelinu er 2.835,33 krónur. Skuldheimtumenn eru 15.126 Árið 1935 er 

Hótel Þrastalundur með húsgögnum og áhöldum metinn á 91.780,83 krónur og 

Skrúðvangur með skepnum og áhöldum á 37.323.06 krónur. Auk leigu fyrir píanó í 

Þrastalundi hefur hótelið nú einnig tekjur af bensínsölu, afnotum af síma og sölu 

póstkorta og filma.127 Þrastalundur er metinn á 88.279,72 krónur árið 1938 og 

Skrúðvangur á 37.544,28 krónur. Tekjuhalli var það ár upp á 9.258,86 krónur. 

Skuldheimtumenn eru þó komnir niður í 18 en ógreitt er útsvar Elínar upp á 225 

krónur. Hún nefnir tekjur af fyrrnefndum liðum á hótelinu og rekstrarhalla Þrasta-
124  Stjórnartíðindi 1926 A, bls. 28-32.
125  Hannes á Horninu. (1939, 18. júlí). Umræðuefni dagsins. Alþýðublaðið, bls. 2. 
126  ÞÍ. 1934 Skattskýrslur Árnessýslu. SK/1010. Elín Egilsdóttir. 
127  ÞÍ. 1935 Skattskýrslur Árnessýslu. SK/1194. Elín Egilsdóttir. 
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lundar 984,31 krónur. Rekstrarhalli á býlinu Skrúðvangi hefur þó lækkað í 319.92 

krónur.128 Elín seldi Hótel Þrastalund og á manntalsþingi Grímsneshrepps þann 5. 

júlí 1939 er þinglýst afsali fyrir Þrastalundi ásamt lóðaréttindum og innanstokks-

munum, útgefnu 26. maí 1939 af Elínu Egilsdóttur til Sigurðar Jónassonar, upphæðin 

er 60.000 krónur. Einnig skuldabréfi að upphæð 2.000 krónur, útgefnu 29. sept-

ember 1928 af Elínu Egilsdóttir til Ræktunarsjóðs með 1. veðrétti í Suðurkoti.129 

Ekki virðist Sigurður Jónasson hafa átt Hótel Þrastalund lengi því á manntalsþingi 

Grímsneshrepps sem haldið var 10. júlí 1941 er þinglýst afsali fyrir Þrastalundi, 

útgefnu 10. september 1940 til Páls B. Melsted af Sigurði Jónassyni. Upphæð sögð 

óákveðni.130 

Breska setuliði tók Þrastalund til sinna nota síðla vetrar árið 1941. Örlög hótel-

sins urðu þau að það brann til ösku á einni klukkustund þann 1. mars 1942. Kviknaði 

í húsinu kl. 8.30 og klukkustund síðar var það fallið.131 

Framfarir í ferðaþjónustu

Birni Blöndal eftirlitsmanni ríkisins er í bréfi frá Hermanni Jónassyni ráðherra, sem 

dagsett er 9. júlí 1939, falið að gera athuganir á umgengni og þrifnaði á veitinga-

stöðum landsins. Björn skyldi gera úttekt á gistihúsum og senda skýrslu um málið 

til dóms- og kirkjumálaráðuneytis. Hófst Björn þegar handa og afraksturinn var 

skýrsla upp á 47 blaðsíður. Reyndist umgengni og þrifnaði á gistihúsum mjög 

ábótavant og ástandið verra en hann hafði gert ráð fyrir. Var sóðaskapur víða slíkur 

í salernismálum að hann átti erfitt með að koma orðum að því í skýrslunni án þess 

að orð hans yrðu hneykslanleg. 

Án þess að fara út í það að nefna staðina með nafni er hér getið þess helsta sem 

kom fram í skýrslunni sem hann dagsetur 1. desember árið 1939. Í henni segir að 

flestir gististaðirnir séu reknir í gömlum, lélegum húsum. Herbergi þessara húsa séu 

mörg hver illa útlítandi, óhrein með naglagötum á veggjum og hafi ekki verið máluð 

lengi. Rúmin séu í flestum tilfellum of stutt, víða ekki nema 156 sm. með þunnum 

hey- eða hálmdýnum, þungum sængum sem af leggi fúkkalykt. Í fæstum tilfellum 

séu hitunartæki eða ofnar í herbergjum, ekki heldur rennandi vatn og verði því að 

bera vatn upp í könnum og gestir að þvo sér úr litlum þvottaskálum. Herbergin séu 
128  ÞÍ. Skattframtal 1938. Árnessýsla. Elín Egilsdóttir. 
129  ÞÍ. Sýslumaðurinn í Árnessýslu. 2003-EA1. 1/1 Dómsathafnir. Manntalsþingsbók 1938-1950, bls. 69-70.
130  ÞÍ. Sýslumaðurinn í Árnessýslu. 2003-EA1. 1/1 Dómsathafnir. Manntalsþingsbók 1938-1950, bls. 151-152.
131  „Þrastalundur brennur til kaldra kola.“ (1942, 3. mars). Nýtt dagblað, bls. 4.
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flest þægindalaus, enginn klæðaskápur, víða sé enginn gólfdúkur og engin hringing. 

Á einum stað var ekki einu sinni hirt um að skipta á rúmum milli gesta. 

Í skýrslunni segir ennfremur að ekki séu vatnssalerni í þessum byggingum en 

hann nefnir kaggasalerni sem standa þá misjafnlega langt frá húsunum. Í einu tilfelli 

hafi verið ætlast til að tveir gengju þar örna sinna í einu, því tvö göt hafi verið á 

sömu setu en ekkert þil á milli. Sumstaðar hafi reyndar verið komið fyrir salernum, 

oftast í kjallara, sem næst vatnsinntaki. Segir á einum stað að salerni hafi verið 

komið fyrir niðri, en þar sé svarta myrkur því gluggi hafi verið settur á móti þili svo 

engin birta nái þar inn. Á öðrum stað sé frárennsli frá vatnssalerni þannig að rör 

liggi yfir hlað hússins og út í næsta læk. Í læknum geti því að líta eitt og annað. Á 

enn öðrum stað sé stiginn niður í kjallarann svo brattur að hættulegt sé að paufast 

þar niður. Þegar margt ferðafólk eigi leið um þessa staði fari hreinlætið fljótt af. 

Ósjaldan yfirfyllast kaggasalernin svo fljóti um setur og gólf en kaggasalerni verði 

að losa tvisvar til þrisvar á dag ef gestkvæmt sé, en á því sé misbrestur. Borðstofur 

þeirra greiðasölustaða sem skoðaðir hafi verið séu víða bágbornar. Margar með 

skellóttu veggfóðri og naglreknu sem á ýmsum stöðum megi sjá á myglubletti. Í 

fæstum tilfellum séu kæligeymslur á þessum stöðum. Á einum þeirra var matur 

geymdur í helli, skammt frá bænum og þar geymdur fiskur, kjöt og fleira. Á öðrum 

stað var búr ómálað og lá matur þar á opnum hillum. Í eldhúsi þess staðar var 

enginn skápur og einn lítill vaskur í eldhúsi sem ætlaður var til uppþvotta. Veggir í 

matargeymslum kjallara séu víða myglaðir og fúkkalykt mikil. Á fjölförnum stöðum 

þar sem fólk freistist til að tjalda séu ekki salerni og verði fólk að ganga örna sinna 

hér og hvar um hagann. 

Margir þessara staða sem upp eru taldir og metnir af Birni eru eftirsóttir af ferða-

mönnum. Í Valhöll á Þingvöllum, segir í skýrslunni að eldhúsgólfið sé svo óslétt að 

erfitt sé að þrífa það. Dordinglar hangi úr loftum og flugur lifi á veislufæði. Ís í 

íshúsi við húsið sé ataður moldarleðju. Frárennsli salerna renni í yfirfulla þró og í 

porti við húsið hafi mátt líta öskuhaug auk matarúrgangs og skólps. Allt sé maðkað 

og skríði maðkurinn inn í húsið. Hótel Akureyri fær þó prýðilega umsögn, bæði 

herbergi, eldhús og hreinlætisaðstaða. Sama er að segja um Hótel Goðafoss á Akur-

eyri en tekið er fram að þar hafi ekki fengist innflutningsleyfi fyrir kæliskáp.

Laugarvatnsskóla lýsir Björn og segir að á þriðju hæð séu kvistherbergi með 

rúmum sem ekki séu nema 175 sm. á lengd. Í kjallara séu þrjú vatnssalerni og 

snyrtiherbergi fyrir konur og karla. Eldhús sé hreinlegt.
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Björn bendir á að á hinum fjölförnustu stöðum svo sem Þingvöllum, Geysi og 

Gullfossi sé ástandið svo slæmt að megi kallast þjóðarskömm. Leggur hann fram 

tillögur að reglum sem skylt verði að fara eftir. Hann bendir á ákveðið misræmi í 

löggjöf um skattlagningu. Sérleyfishafar greið 5 aura af hverri krónu sem inn kemur 

í fargjöldum og renni sú upphæð til reksturs Ferðaskrifstofu ríkisins. Meirihluti 

þeirra sem ferðast milli staða með sérleyfishöfum sé fólk í atvinnuleit og það fólk 

hafi ekki mikið fé milli handa. Aftur á móti séu hópferðir skattfrjálsar og þeir sem í 

slíkum ferðum séu þurfi ekki að greiða neitt, en það sé þó fyrst og fremst þeirra 

vegna sem nauðsyn sé á lagfæringum á gisti og greiðasölustöðum. 

Þegar kemur að lýsingu á aðbúnaði í Þrastalundi segir Björn að í herbergjum séu 

dívanar og maghoni skipsvaskar með leiðslum að og frá og rennandi, köldu vatni. 

Herbergin líti öll nokkuð vel út hvað þrifnað snertir, en þau séu frekar lítil, ekki séu 

í þeim klæðaskápar, heldur ekki loftræsting né hringingarbjalla. Bað segir hann 

vera á neðri hæð hússins með heitu og köldu vatni. Húsið sé raflýst timburhús. 

Hann finnur þó að því að vanti brunastiga af efri hæðinni en húsinu fylgi ágætis 

kæligeymsla en í búr og á lager vanti þó skápa. Borðsalir hússins séu stórir og 

snyrtilegir. Það sé því ekki hægt að segja annað en að Þrastalundur sé í góðu standi 

til þess að veita gestum beina.132 

132  ÞÍ. Einkaskjalasafn. Eftirlitsmaður ríkisins, Björn Blöndal. A/1, örk 1.



Samantekt og niðurstöður
Þrátt fyrir stórkostlegar framfarir á flestum sviðum íslensks mannlífs var á þeim 

árum sem fjallað er um í ritgerðinni verulegt atvinnuleysi í landinu. Barátta var á 

vinnumarkaði og sá sem var svo heppinn að fá vinnu vildi halda henni sem lengst. 

Þar sem staða konunnar hafði í gegnum aldirnar verið inni á heimilinu í hefðbundnu 

stússi við börn og bú má ætla að ungfrú Elín Egilsdóttir hafi skorið sig nokkuð úr 

fjöldanum. Hún var einstaklingur sem hætti sér inn á svið karla með því að kaupa 

og reka hótel Skjaldbreið án þess að hafa eiginmann á bak við sig eða vera af 

göfugri menntamannaætt. Hvað kveikti áhuga hennar á að byggja hótelið í Þrasta-

skógi er ekki vitað en hún lét draum sinn rætast og gerði það af reisn og skörungs-

skap. Vissulega naut hún bræðra sinna sem höfðu efnast en hún virðist að öðru leyti 

hafa sinnt ein þeim umsvifum er hótelreksturinn krafðist. 

Á umræddum tíma var fólk að vakna til vitundar um tilverurétt sinn og stéttabar-

átta fór vaxandi í landinu. Þau harkalegu viðbrögð sem Elín fékk við ráðningu 

danskra manna til starfa eru kannski skiljanleg í ljósi þess, en það vekur einnig eftir-

tekt að enginn lyftir penna og skrifar í blöðin henni til varnar. Alltaf eru tvær hliðar 

á hverju máli og má spyrja þeirra spurninga hvort Elín hafi á einhvern hátt þurft að 

gjalda þess að hún var kona sem stóð í umsvifamiklum rekstri en ekki karlmaður í 

réttum stjórnmálaflokki? Þær stéttir sem helst koma við sögu Elínar eru bílstjórar, 

veitingamenn og þjónar. Bílar voru tiltölulega nýkomnir til sögunnar og þótti karl-

mannsverk að aka þeim, gera við þá og halda þeim við sem og að leggja vegi um 

strjálbýlt, hrjóstrugt landið. Elín var ein fárra kvenna sem átti bifreið og ók henni 

sjálf og ók meira að segja hratt. Sérleyfi til aksturs um landið voru á þessum tíma 

eftirsótt og ökumenn nutu ákveðinnar virðingar um leið og þeir öfluðu tekna til 

framfærslu sér og sínum. Í vinsælu dægurlagi segir: „Hver ekur eins og ljón með 

aðra hönd á stýri? Hann Bjössi á mjólkurbílnum, hann Bjössi kvennagull!“ Í text-

anum er bílstjóra líkt við ljón og einnig við gull sem segir nokkuð um þá virðingu 

sem ökumenn nutu. Sumir sérleyfisökumenn urðu reyndar uppvísir að því að brjóta 

lög, til dæmis með því að aka drukknir eða sinna ekki akstursleiðum sem þeir voru 

39
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ábyrgir fyrir, en þeir lofuðu að taka sig á og voru oftast endurráðnir. Barátta var 

hörð og ef menn hrösuðu á vegi dyggðarinnar var málið litið alvarlegum augum 

réttvísinnar með eftirlitsmanninn Björn Blöndal í fararbroddi. Í gögnum Björns eru 

pappírar um mörg slík mál sem komu til kasta Skipulagsnefndar fólksflutninga. 

Endalaus bréfaskrif um ástand bíla, sakir á hendur bílstjórum fyrir að flytja of marga 

farþega og fyrir að flytja varning ólöglega. Ólöglegur varningur var aðallega heima-

bruggað áfengi en einnig kjöt og mjólk. Þeir sem ekki stóðu sig í akstrinum báru við 

eldsneytisskorti, ónýtum hjólbörðum og lélegu ástandi vega. Flestir sérleyfishafar 

lofuðu bót og betrun svo þeir fengju haldið leyfum sínum og er ljóst að enginn vildi 

missa leyfi og kannski allra síst til konu, sem ekki einu sinni hafði upp á ökutæki að 

bjóða utan smábíl sem hún átti sjálf. 

Hótelrekstur hefur ekki verið auðveldur þegar allir aðdrættir voru eins erfiðir og 

raun ber vitni á tímum samdráttar og sparnaðar. Kreppan setti mark sitt á rekstur 

gistihúsa eins og aðra þætti mannlífsins og erfitt var að fá heimildir fyrir kaupum á 

nauðsynjum svo sem kæliskápum og hreinlætistækjum. Virðist einnig sem að í 

flestum tilfellum hafi hirðuleysi, sóðaskapur, vankunnátta og skilningsleysi einkennt 

rekstur gististaða. Matur var einhliða og geymslur og eldhúsaðstaða alsendis ófull-

nægjandi. Ástandið var víðast hvar ömurlegt eins og kemur fram í skýrslu Björns 

Blöndal. 

Á landsvísu var hreinlæti ekkert sérstakt og þótti sjálfsagt að nota koppa fyrir 

salerni um nætur og á daginn lét sér enginn bregða þótt setjast þyrfti klofvega á 

flórinn í fjósinu. Matur var siginn og súr og flest étið af sjávarafla er á land var 

dregið. Líkamlegt hreinlæti var leyst með vatni í vaskafati og þvottapoka endrum 

og sinnum. Líkamslykt blandaðist fjósalykt, lykt af þrárri tólg og ull.133 Fram eftir 

20. öld var berklaveikin alvarlegur vágestur hér á landi og átti húsakostur og aðbún-

aður fólks trúlega sinn þá í því. Árið 1903 voru sett lög um varnir gegn berklaveiki 

og segir í 4. gr. að sótthreinsa beri heimili eftir lát berklasjúkling og þvo vandlega 

eða brenna föt þeirra.134 Árið 1904 voru einnig sett lög og nú um hrákaílát og gólf-

ræstingu til varnar berklaveiki135 og 1905 var gefin út fyrsta heilbrigðissamþykkt 

Reykjavíkur þar sem 22. gr. er um salerni. Skulu þau höfð í vel vatnsheldum saur-

kassa og í sérstökum klefa sem hæfir stærð húss og fjölda íbúa.136 Halldór Kiljan 

Laxness fer ófögrum orðum um þrifnað Íslendinga í Alþýðubókinni. Segir þar til 
133  Gunnhildur Hrólfsdóttir, „Ég hefði getað verið sjálfstæð“, 19. júní árið 2000, bls 66-68. 
134  Stjórnartíðindi 1903, A, bls. 202. Lög um varnir gegn berklaveiki nr. 31, 23. október. 
135  Stjórnartíðindi 1904, A, bls.123-124. Reglugerð um hrákadollur nr. 70, 1904. 
136  Stjórnartíðindi 1905, B, bls. 2-12. Heilbrigðissamþykkt Reykjavíkur.



41

Þrastalundur í þjóðbraut 1928-1942 Samantekt og niðurstöður

dæmis að tannhirðu sé mjög ábótavant.137 Tilfinning þeirra er upp á gistingu buðu 

var því takmörkuð er kom að hreinlæti. Gestir urðu að gera sér að góðu það sem í 

boði var því þeir höfðu ekki í önnur hús að venda. Metnaður var lítill sem enginn á 

mörgum stöðum og við bættist að sækja þurfti um innflutningsleyfi fyrir nýjungum 

eins og ísskápum og salernum. 

Skýrsla Björns Blöndal sem hann sendi stjórnvöldum eftir ferð sína kringum 

landið, þar sem hann kynnti sér rekstur og aðstöðu gistihúsa, virðist þó hafa ýtt 

rækilega við ráðamönnum og vakið hörð viðbrögð. Það sannar bréf, dagsett 15. júlí 

1940 frá atvinnu- og samgönguráðuneyti til Harðar Bjarnasonar arkitekts. Í bréfinu 

segir að ráðuneyti fallist á tillögur hans um breytingar og umbætur á gistihúsinu 

Valhöll á Þingvöllum og greiði 9.250 krónur vegna kostnaðar við endurbætur. Birni 

Rögnvaldssyni byggingarmeistara var falið eftirlit með framkvæmd verksins.138 

Björn Blöndal var enn á ferð árið 1941. Hann kom í Egilsstaði á Völlum í ágúst 

og er til skrifleg lýsing á ástandi staðarins og heimsókn hans þangað. Bréfið er 

dagsett 6. október 1941 og stílað á Hörð Bjarnason, arkitekt vegna gistihússins á 

Egilsstöðum í Vallahreppi. Segir þar að þann16. ágúst 1941 hafði ekkert verið gert 

til bóta frá því fyrri skoðun fór fram, né til þæginda fyrir gesti. Fólk þurfi enn að 

ganga örna sinna í fjósi, vaða þangað aurleðju í mjóalegg, hlusta á griðungsöskur og 

svínakumr. Þótt karlar séu margir á stígvélum séu konur í skóm. Salernið í fjósinu 

sé yfir opinni safnþró. Í norðaustanvindi þyrli vindurinn þvagi upp og fram og þveiti 

pappírnum í þann sem stendur þar og girðir brækur sínar. Hótar Björn banni ef 

ekkert verði að gert. Að auki sé rekstraraðili svo ósvífinn að taka sama gjald fyrir 

gistingu og á Hótel Akureyri þar sem öll þægindi séu til staðar. Á Egilsstöðum séu 

sum herbergin ofnlaus en samt þurfi að greiða sama gjald fyrir þau og upphituð 

herbergi. Segir hann að gististaðinn vanti einnig kæliskáp. Sækja þurfi kjöt og fisk 

á Reyðarfjörð eða á Seyðisfjörð eftir slæmum vegi, 35 km á Reyðarfjörð, 22 km. á 

Seyðisfjörð. Kjöt skemmist og hafi fólk veikst af neyslu þess.139 Í samanburði við 

þessar lýsingar er erfitt að gera sér grein fyrir því hvað kallaðist óþrifalegt á Hótelinu 

Þrastalundi.

Tímabilið sem hér hefur verið til skoðunar er tími breytinga og framfara á flestum 

sviðum á Íslandi. Fyrr á öldum og fram eftir 20. öld var það félítið innlent fólk í 

atvinnuleit sem helst átti erindi milli landshluta, karlar á leið í verið og vinnuhjú í 

vistaskiptum. Fólk lét sér nægja að fá að halla höfði sínu næstum hvar sem var á 
137  Halldór Kiljan Laxness, Alþýðubókin, bls. 73-85.
138  ÞÍ. Stjórnarráð Íslands, II. Skrifstofa Db 13, nr. 375. (B/673, nr. 2).
139  ÞÍ. Einkaskjalasafn. Eftirlitsmaður ríkisins, Björn Blöndal. A/3, örk 1.
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langri leið eftir erfiða dagsferð á hestbaki eða gangandi í slæmu veðri. Með auknum 

áhuga útlendinga á landinu fjölgaði þeim sem sóttu Ísland heim og til eru margar 

sögur sem erlendir ferðamenn hafa ritað um lífshætti Íslendinga, lífshætti sem 

vægast sagt komu þeim einkennilega fyrir sjónir. Þegar leið fram á 20. öldina 

breyttust lífskjör, vegakerfið batnaði og með aukinni bílaeign fjölgaði þeim sem 

gerðu sér ferð út fyrir heimasveit sína eða bæjarfélag. Þeir vegfarendur, hvort sem 

voru í skemmtiferð, embættiserindum eða viðskiptum þurftu gistingar við. Aðbún-

aður á gististöðum breyttist ekki í samræmi við þær framfarir er orðið höfðu í 

samgöngumálum. Hreinlætisaðstað var eftir sem áður nær engin, herbergi og rúm 

illa búin og matargerð einföld.

Elín Egilsdóttir var sjálfstæð ung kona sem vildi takast á við spennandi og krefj-

andi verkefni á þeim tíma sem hjónaband var álitin besti kostur konunnar og nokk-

urskonar trygging hennar fyrir öruggri afkomu og vernd. Umsvif kvenna utan 

ramma heimilisins voru fátíð. Elín var öðruvísi. Hún dreif sig í nám til Danmerkur 

eftir að hafa verið í vist þar sem hún kynntist húshaldi embættismanna. Þegar hún 

kom til baka frá Danmörku tók hún strax til starfa, keypti og kom Hótel Skjaldbreið 

í það horf að það var lengi eitt hið vinsælasta í Reykjavík sem gisti- og skemmti-

staður. Ekki er ljóst hvenær hún fékk áhuga á að ráðast í það stórvirki að byggja 

hótel í Þrastalundi en hún lét verða af því og lagði metnað sinn og alla fjármuni í 

verkið. Sennilega hefur þróun í samgöngumálum átt sinn þátt í því að hún hófst 

handa. Kannski hefur hún hugsað sér gott til glóðarinnar að ná í þá sem þurftu á 

Laugarvatn, eða þá sem óku Þingvallahringinn og veitti ekki af hressingu eftir ferð 

á rykugum vegi, eða kannski í þá sem brunuðu austur til að skoða Geysi og Gull-

foss? Vélknúnum farartækjum hafði fjölgað og almenningur farinn að taka sér frí 

dag og dag sem hann nýtti gjarnan til að ferðast um landið. Guðmundur Davíðsson, 

einn af fyrstu formönnum Ungmennafélags Íslands lét sig dreyma um það fyrir 

1920 að reist yrði veitingahús við Sogsbrú, sem myndi þjóna vegfarendum um hinn 

fjölfarna veg upp Grímsnesið og til Laugarvatns. Stangast það á við afgreiðslu 

Skipulagsnefndar fólksflutninga árið 1936 á erindi Elínar um að fá að aka umrædda 

leið en þar segir „að umferð sé ekki svo mikil til Þrastalundar að ástæða þyki að 

stofna til ferða þangað með sérstökum sérleyfishafa.“

Elín auglýsti oft í blöðum, bæði þegar hún opnaði á vorin og einnig hvatti hún 

fólk til að koma með því að lýsa umhverfi og því sem staðurinn hafði upp á að 

bjóða. Vel virðist hafa tekist til eftir lýsingum að dæma því varla hefði fylgdarlið 
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Kristjáns tíunda snætt þar hádegisverð sumarið 1936 eða Friðrik ríkiserfingi og 

Ingiríður krónprinsessa árið 1938 nema staðurinn gæti tekið á móti hópnum og 

hefði upp á sómasamlegan mat og aðstæður að bjóða. Orðalag í skýrslu Björns 

Blöndal, haft eftir bílstjóra í fylgdarliði konungs vekur athygli. Hann talar um að 

bílstjórum hafi verið vísað á þurrkloft. Í blaðagrein þar sem staðurinn er sýndur 

fréttamönnum blaða við opnun hótelsins er umrætt loft greinilega nefnt skáli og 

ætlaður til að sinna þar stærri hópum. Að gera það að umtalsefni í skýrslu sinni að 

stúlkurnar sem ganga um beina hafi ekki gott orð á sér lýsir viðhorfi karla til kvenna. 

Þeir leyfa sér að tala niður til kvenna, tala niðrandi um útlit þeirra og hugsanlega 

hegðun án þess að rökstyðja málið. Þau orð eru talin gild rök í gagnrýninni á Elínu 

og rekstur hennar og klykkt út með því að lýsa yfir að engum nema henni hefði 

dottið í hug að ráða umrædda stúlku. Átti þessi lýsing að segja þeim sem málið 

varðaði að Elín væri einhver drusla? Varla hefðu þeir tíundað útlit þjóns af eigin 

kyni eða hugsanlega hegðun hans í einkalífi. 

Í lýsingu þessari kemur fram að gestum þyki matur ekki góður í Þrastalundi. 

Vitni Björns dæmir matinn án þess að hafa bragðað á honum. Má ekki líta svo á að 

vitnið hafi verið sveitamaður sem aldrei hafði lagt sér hvítt kjöt til munns og ákveðið 

þar með að það væri óæti? Upplýsingar bræðrabarna Elínar, þeirra Guðrúnar og 

Egils um að í Skrúðvangi hafi verið aldir kalkúnar til kjötframleiðslu, einnig hænsni, 

lýsa djörfung í matargerð því hefðbundinn matur á Íslandi var kindakjöt og fiskur. 

Er ekki ósennilegt að þær nýjungar að bera hvítt kjöt fyrir gesti í Þrastalundi í stað 

hins hefðbundna kindakjöts hafi vakið athygli og jafnvel verið talið ómeti þeirra 

„heimsku heimaöldu barna“ sem segja frá. 

Aðgerðir gegn henni þegar hún ræður til sín danskan mann eru óvenju grimmi-

legar. Í stað þess að senda henni bréf og vinna málið í kyrrþey er birt tilkynning á 

forsíðum blaða þar sem meðlimir Matsveina- og veitingaþjónafélagsins eru „varaðir 

við“ að taka að sér störf í gisti- og veitingahúsinu „Þrastalundur“ eða í öðrum þeim 

stöðum er fröken Elín Egilsdóttir kunni að hafa yfir að ráða. Í stað þess að nota 

orðalagið „varaðir við“ hefði mátt standa „vegna samningsbrots“ eða „meðan kann-

aðir eru málavextir.“ Tilkynningin hlýtur að hafa vakið mikla athygli og fjölda 

spurninga hins almenna lesanda um hvort hugsanlega lægi eitthvert stórkostlega 

saknæmt athæfi til grundvallar tilkynningunni. Fólk þyrsti í fréttir og hefur því 

eflaust lesið tilkynninguna með áfergju. Enginn sá sig þó knúinn til að taka upp 

hanskann fyrir Elínu. 
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Ekki lét Elín Egilsdóttir segjast þrátt fyrir aðgerðir karla gegn henni. Hún reyndi 

að láta enda ná saman í rekstrinum og auglýsti meira að segja að hún flytti fólk 

ókeypis á staðinn. Var það fljótlega stöðvað án þess að sýnd væri nokkur viður-

kenning á viðleitni hennar til að bæta reksturinn og fjölga gestum. Í lögum um veit-

ingasölu, gistihúshald og fleira sem samþykkt voru á Alþingi 15. apríl 1926 segir í 

6. gr. að leyfishafi fyrirgeri leyfi sínu ef hann brjóti lög eða reglugerðir um góða 

reglu eða velsæmi á gistihúsi sínu eða veitingastað.140 Það gerði Elín ekki en hins 

vegar má í skýrslum finna ótal dæmi um svo lélegar aðstæður á öðrum gististöðum 

að vælsæmi sé misboðið samanber lýsinguna á gistihúsinu á Egilsstöðum á Völlum. 

Má nærri geta að mótlætið sem hún mætti hafi dregið úr löngun hennar og þreki til 

að halda áfram rekstri Hótels Þrastalundar.

Spurningar vakna um hvort pólitík hafi ráðið einhverju? Ekki liggja fyrir upplýs-

ingar um það hvaða stjórnmálaflokki Elín tilheyrði, en vera má að sérleyfishafar 

sem sinntu leið 9, Reykjavík til Laugarvatns, hafi átt góðan mann á þingi. 

Þær greinar sem vitnað er í og skrifaðar eru af erlendum ferðamönnum er heim-

sóttu landið lýsa margar skilningsleysi á þeim aðstæðum sem þjóðin bjó við. Eldgos, 

harðindi, farsóttir og erlend kúgun leiddi af sér fáfræði og sinnuleysi sem ferðalangar 

leyfðu sér oft og tíðum að gera gys að. Fámenni og strjálbýli landsins gerði sitt til að 

íbúar vöndust ekki samskiptum við aðra en sína nánustu og urðu heimóttarlegir er 

gesti bar að garði. Vissulega er hrósað gestrisni og gjafmildi en sumum þykir hún 

sjálfsögð þar sem fyrirmenn gerast svo lítillátir að heimsækja þetta auma eyland. 

Bygging og rekstur Hótels Þrastalundar markar ákveðin tímamót í þróun gisti-

húsamenningar á landsbyggðinni og örlög hótelsins hefðu hugsanlega orðið önnur 

ef Elínu Egilsdóttur hefði haft bolmagn og þrek til að stunda rekstur þar áfram. 

140  Stjórnartíðindi 1926, A, bls. 28-32.
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