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Brot úr dagbókum Elku Björnsdóttur 

 Upplestur á völdum stöðum 7. september 2017 

Inngangur: 

Elka Björnsdóttir var fædd að Reykjum í Lundarreykjadal 7. september 1881. Tveggja ára að aldri flutti 

hún með foreldrum sínum að Skálabrekku í Þingvallasveit og árið 1906 flutti hún til Reykjavíkur þar sem 

hún bjó til æviloka. 

Elka byrjaði að skrifa dagbók árið 1915 og hélt því áfram með litlum hléum fram á sumar 1923. Hún lést 

3. mars 1924 eftir erfið veikindi. Á ritunartíma dagbókarinnar voru umbrotatímar í sögu þjóðarinnar og 

Reykjavíkur og skrifar hún um marga merkisatburði sem gerðust á þessu tímabili, til dæmis spænsku 

veikina, fullveldið, Kötlugos, brunann í miðbænum og Drengsmálið. Elka segir einnig frá kuldanum og 

fylgifiskum hans frostaveturinn 1918 auk fjölmargs annars. Saga Elku sjálfrar eins og hún birtist í 

bókunum er ekki síður áhugaverð. Elka var trúuð kona, þátttakandi í verkalýðsmálum, áhugasöm um 

menntir, menningu og framfarir en um leið íhaldssöm og fastheldin á hefðir. Á kápu dagbókanna sem 

gefnar voru út fyrir nokkrum árum er henni lýst sem höfðingjadjarfri og jafnréttissinnaðri sveitakonu sem 

fylgdist grant með því sem var að gerast í þjóðmálunum og tileinkaði sér margt af því sem nútíminn hafði 

upp á að bjóða. 

Elka var einn af frumkvöðlum íslenskrar verkalýðshreyfingar og starfaði í verkakvennafélaginu Framsókn 

auk þess sem hún var í hópi þeirra sem stofnuðu Alþýðusambandið og Alþýðuflokkinn. Hún reyndi það á 

eigin skinni hversu erfitt það var að draga fram lífið sem daglaunamaður í Reykjavík fyrir daga 

almannatrygginga en dagbækurnar lýsa vel stöðu verkafólks á þessum tíma og hvernig það hjálpaði hvert 

öðru fyrir tíma almannatrygginga og velferðarkerfis. 

Dagbækurnar veita einstaka innsýn í sögu Reykjavíkur fyrir um hundrað árum síðan. Á þeim tímum voru 

uppgangstímar í Reykjavík með tilheyrandi húsnæðisskorti og slæmri stöðu þeirra sem minnst máttu sín í 

samfélaginu. Margt hefur vissulega breyst í Reykjavík á hundrað árum en annað hljómar kunnuglega. 

Á leið okkar héðan munum við stöðva á völdum stöðum og lesa upp kafla úr dagbókum Elku. 

FYRSTA STOP - við Suðurgötu 14 – Hvíta stríðið – nóvember 1921: 

Inngangskafli: 

„Hvíta stríðið“ er nafn sem notað er yfir óeirðir sem áttu sér stað í Reykjavík í nóvember árið 1921 fyrir 

framan hús jafnaðarmannsins Ólafs Friðrikssonar. Forsaga málsins er að þegar Ólafur kom heim af 

alþjóðaþingi kommúnista, Komintern, árið 1921 hafði hann með sér 14 ára dreng að nafni Natan 

Friedman. Drengurinn var haldinn smitandi augnsjúkdómi, trachoma, og þáverandi landlæknir mælti 

með að honum yrði vísað úr landi. Ólafur leit á þetta sem pólitíska aðför að sér og neitaði að afhenda 

drenginn. Ólafur lokaði hann því inni á heimili sínu að Suðurgötu 14 og safnaði liði honum til varnar. 

Þann 18. nóvember ákvað lögreglan undir forystu Jóns Hermannssonar lögreglustjóra að gera atlögu að 

mönnum Ólafs og frelsa Natan. Þrátt fyrir að lögreglumennirnir væru vopnaðir stálkylfum þá mistókst 

aðgerðin, því eftir að hafa náð drengnum endurheimtu fylgismenn Ólafs drenginn strax aftur. 

Stríðsástand hafði skapast og nokkrum dögum síðar, eða þann 22. nóvember, var að skipan 
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ríkisstjórnarinnar sent af stað fjölmennt hjálparlið undir forystu Jóhanns P. Jónssonar, setts 

lögreglustjóra. Menn hans báru hvíta borða og voru þeir nefndir „hvítliðar“ af mönnum Ólafs. Þessi 

seinni aðgerð heppnaðist og var Natan Friedman sendur utan með Gullfossi sex dögum síðar, þann 28. 

nóvember. Ólafur var hnepptur í gæsluvarðhald ásamt fleirum, meðal annars Hendriki Ottóssyni félaga 

hans úr Alþýðuflokknum. Þeir voru dæmdir í fangelsi en náðaðir fimm árum síðar.  

Elka lýsir þessum atburðum ítarlega í dagbókum sínum en með þeim fylgdist hún eins og þar kemur fram: 

Sunnudagur 27. nóvember 1921: 

Þessa vikur hefir verið ágætt veðurfar, fyrst austanvindur og frostlítið, þurkur, sem nú er fágætur; síðan 

hæg kæla um miðja viku og í fyrradag, gær og dag austanvindur, þýður og regnbræla við og við. Alt orðið 

þelaautt, og hér í „vatnsstígvélabænum“ orðið býsna blautt um og forugt í dimmunni, sem er nú orðin 

mestallan sólarhringinn, þó að kveikt sé á annarri hvorri götutýru. – Ofurlítið rætist nú úr vinnuleysinu. 

Samkomulag hefur orðið á milli sjómanna og togaraeigenda um kaupið og eru nú mörg skipin farin á 

ísfiski og flytja til Englands aflann, fyrst um sinn. Bærinn hefir, að tilhlutun Alþýðufulltrúanna, gengist 

fyrir atvinnurekstri við fiskreitagerð í Rauðarárholti, og tekið til þess stórlán, sem sjálfsagt var. En ekki 

enn þar nema 60-80 manns við vinnu svo að enn er fjöldi í sama iðjuleysis fárinu og er hætt við að margir 

búi við of þröngan kost, eftir nærri heils árs atvinnuleysi. Heilsufar er í skárra lagi eftir því sem vant er að 

hausti til hér, og má það mikið kalla. Alltaf hafa læknarnir þó nóga atvinnu. Mikið gekk á á 

miðvikudaginn var. Þá var hafin önnur atlaga að Ólafi Friðrikssyni með herliði, þ.e. margra tuga sveit 

vopnaðra manna, skotfélagi Túliníusar, undir forystu fyrrverandi lautinants í danska hernum Jóhanns P. 

Jónssonar og var þá kallaður „lögreglustjóri“ af því sá rétti afsagði að eiga meira við þetta mál og hafði 

verið nauðugur að fyrri atlögunni. Stjórnin fékk því þennan herforingja og hóaði saman með dyggilegri 

hjálp auðvaldsins og annarra pólitískra hatursmanna Ólafs mörg hundruð manna af því tagi, líklega 400-

500 og voru þær æfðar í sveitum af þeim „danska“. Logn var og sólin skein í heiði þennan dag; allar götur 

hér í nánd fyltust af fólki, fleira en um daginn, þó enginn vissi fyllilega hvað til stæði, en nú vóru settir 

verðir um alt og fólki meinað að fara ferða sinna, nema að nokkru leyti. Portið hérna fyltist af vopnuðum 

mönnum með riffla, líklega hlaðna, því ég heyrði þann sem þóttist vera foringi segja: „Það er kannski 

réttast að hver maður hafi ákveðinn fjölda af skotum í vasanum, - svona 12-15.“ Þá fór mér nú að verða 

órótt. Var það þá virkilega alvara að fara að brytja niður og limlesta verjulaust fólkið, út af misskilningi 

og mikilmennskulegri yfirburða hugsun? Hvernig eru Íslendingar orðnir? Er það þá bara leikur að svifta 

menn lífi, úthellta blóði samborgara sinna og gera þá örkumla menn æfilangt? Svo kom Matthías læknir 

með tösku sína í hendinni og héraðslæknir, tvær stofur hér í útbyggingu vóru ræstar í snatri og þangað 

fluttar stangdýnur, borð, stólar og legubekkir og allur viðbúnaður hafður til að veita viðtöku sárum 

mönnum. Í G.T. húsinu hafði einnig verið settur upp bráðabirgðaspítali. Óhug miklum og ógn sló á alla 

bæjarbúa. Mikils þótti nú við þurfa. Fáeinir menn fóru svo með „lögreglustjóra“, brutu upp húsið og tóku 

Ólaf, konu hans og rússneska drenginn og nokkra unglinga sem þar vóru og var engin mótstaða veitt. 

Konan og drengurinn á Franska spítalann en hinir í tugthúsið í járnum. Svo var verið að smala allan 

daginn á bifreiðum og flytja á sama stað og þeim sem víst þótti að vera mundu ákafastir fylgismenn Ólafs, 

leitað að þeim inni í húsum manna, njósnarar snuðrandi um alt og eru víst enn vopnaðir verðir settir 

kvöldinu áður og þann dag til kvölds og kannski lengur við báða bankana – einnig vóru verðir við 

ráðherrahúsið á Hverfisgötu, búðir þær sem byssur fást í og víðar. Þeir vóru með hvítan borða um vinstri 

handlegg og létu mikið yfir sér; slíkum piltum sást bregða fyrir fram á kvöld daginn eftir. 
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Þegar Hjörtur fór heim að borða um hádegið var honum varin gatan hér heim að norðan svo hann varð að 

fara kringum alla Tjörn til að komast heim. Finnur stóð hér rétt hjá húsinu en fékk ekki að komast inn til 

að borða fyrr en klukkan langt gengin 2, þegar fylkingarnar tóku að þynnast eftir handtökuna miklu. Það 

er nú sýnilegt að það sem undir þessum ósköpum hefur búið og ýtt þeim af stað hefir ekkert annað verið 

en bolsivika hræðsla, en þetta með rússneska drenginn haft að yfirvarpi. Hefði einhver ríkisburgeisinn 

komið með þennan dreng og tekið sér hann munaðarlausan í sonarstað þá hefði ekki þurft að vísa honum 

úr landi, jafnvel þó hann hefði trachoma. Það sést bezt á öllum þessum aðförum, ruddaskapur og 

lögleysur af þessum trantaralýð sem fjöldamargar vóru óðir margfaldir lögbrjótar, húsið sem Ólafur leigði 

í alt brotið og skemt, hurðir brotnar af hjörum, fleygt út og fluttar burt, líklega stolið, heimilið í rústum, 

þegar konan fékk að fara heim í fyrrakvöld, engin hirzla óbrotin upp, kommóður, skúffur og annað, öll 

einkabréf hennar skoðuð, öll bréf Ólafs, skjöl og þess háttar tínt saman og flutt í bala ofan í Iðnó á 

„lögreglustöðina“ og skoðað og sumt af þeim týnt og ýmislegt fleira, og þó var vörður haldinn um húsið 

nótt og dag. Þetta er réttvísin í hinu unga fullvalda ríki. Konan og drengurinn voru flutt á Franska 

spítalann og er drengurinn þar enn, og er stúrinn og hræddur og reiður, konan var hrakin og hrjáð og 

tortrygð á allar lundir, og litlu drengirnir hennar fengu ekki einu sinni að tala við hana þar nema lögreglan 

stæði yfir þeim. Og þó var hún ekki fangi. Ólafur og nokkrir menn aðrir sitja enn í steininum, hinum var 

slept út. Hann var hinn rólegasti og sofnaði rétt strax er hann var þar kominn – örmagna af svefnleysi 

orðinn og leiðindum. Hann kvað ekki vilja neyta neins. Nefnd úr stjórn Alþýðuflokksins hafði mjög leitað 

um sættir og gekk Stjórnarráðið loks inn á miðlun sem nefndin taldi viðunandi en því hafnaði Ólafur 

hvernig sem farið var að, hann gat ómögulega beygt sig. Þá lýsti Alþýðuflokkurinn hlutleysi sínu í þessu 

máli með því að það væri einkamál, og það kom út í Alþýðublaðinu á þriðjudag svo að það var algerður 

óþarfi fyrir hina að hefja svona mikinn gauragang og lögleysur. Alþýðublaðið kallar það, eins og það fór 

fram „stjórnarskrárbrot“. Broddborgara og auðvaldsmálgagnið Morgunblaðið hefir látið rigna 

hrakaskömmum sífelt yfir Ólaf og jafnaðarstefnuna og tala nú ekki um bolsivismann, þar er nú glatt og 

lukkulegt og hælist um og básunar marga lygi. Á fimmtudagsmorgun sagði það gleiðgosalega frá 

handtökunum og „hinu harðsnúna aðstoðarlögregluliði“ sem hefði gegnt skyldu sinni með dugnaði og 

kurteisi(!) svo alt gekk slysalaust og ekki var einu skoti skotið. Tvö börn urðu þó fyrir bifreið þegar þeir 

flengdust organdi um alt og stórmeiddi þau. Sama tölublað gapir með það að „flokkurinn sem tók 

drenginn hefir skotið saman 3000 kr. handa honum“, og muni Morgunblaðið veita gjöfum til hans 

viðtöku. En svo fengu þeir dálítinn snoppung í Vísi og Alþýðublaðinu í gær og í Morgunblaðinu í morgun 

var tilkynning á þýzku frá drengnum sjálfum (hann kvað mæla á þýzku) að hann taki ekki við neinum 

peningagjöfum, kveðst ekki vera neinn betlari og fósturforeldrar sínir, Ólafur Friðriksson und Frau, muni 

annast um sig; um leið tilkynnir kona Ólafs Anna að hún frávísi öllum gjöfum fyrir hönd fóstursonar síns. 

Hún álítur þennan peningaplástur sem móðgun sem ekki er að furða. Alþýðuflokksmenn ætla að krefjast 

þess að Ólafur verði látinn lausu. Aldrei hefir bæjarlýður verið eins greinilega skiftur í tvær andstæður 

eins og nú og nú er það eins og annarsstaðar orðið hvítt og rautt. Stjórnin lét „gylta skrílinn“ siga sér upp 

til að gera gönuhlaup sem átti að vera til að uppræta bolsivismann, en þar sem lítill neisti var fyrir hefur 

hún og hennar lið nú blásið að kolunum og helt olíu á eldinn, sem getur orðið að geigvænlegu báli. 

ANNAÐ STOPP – Austurvöllur – bruni í Reykjavík – apríl 1915: 

Inngangskafli:  

Í apríl 1915 varð stórbruni í Reykjavík þegar Hótel Reykjavík brann sem og nærliggjandi hús. Elka lýsir 

þessu svo í dagbókinni 25.  apríl 1915. 
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1. sunnudagur í sumri, 25. apríl 1915. 

Þegar ég var á leiðinni til Stínu í morgun klukkan langt gengin 7, frétti ég að stórbruni stæði yfir í 

miðbænum, gas-sprenging hefði orðið í Hótel Reykjavík, brunnið til ösku og fleiri nálæg hús. Þetta 

reyndist því miður satt. Davíð hafði ekki haft elju á að vinna heldur fór ofan í bæ að reyna að hjálpa við 

björgun og svo framvegis. Hann kom heim klukkan 10, þá fór ég í laugar, notaði mér það, að hann var 

heima; ég kom ekki fyr en hálf-9, hafði hjólbörur, vond færð. Hjörtur kom til mín seinast. Hann hafði 

vaknað rétt strax er eldurinn kom upp, um klukkan tæplega 4, og tók að hjálpa til við björgun; G. Olsen 

húsbóndi hans er slökkviliðsstjórinn. Þrettán hús er talið að brunnið hafi, Hótel Reykjavík, vefnaðar- og 

fataverslun Th. Th. áfast við og svonefnt Herdísarhús, fyrir vestan hótelið (verzlun Hj. G.) en Ísafold tókst 

að verja. Úr stórhýsunum læsti sig eldurinn yfir Austurstrætið og í Landsbankann og brann hann, allt sem 

brunnið gat en peningar og skjöl urðu þó, sem betur fór, lítt skemd í eldtraustum skápunum. Ennfremur 

brunnu Edinborgarhúsin öll, í gegn, kjötbúðin og hús og verzlun Gunnars Gunnarssonar, skrifstofa 

Eimskipafélags Íslands og Ingólfshvoll stórskemdist og brann þar inni eigandinn Guðjón Sigurðsson 

úrsmiður. Í Pósthússtræti brann Godthaab, en nýju pósthúsbygginguna tókst að verja, þó var farið að loga 

í henni. Í Hótel Reykjavík brann inni vinnumaður frú Zöega, Runólfur Steingrímsson. Sama sem engu 

varð bjargað úr húsunum sem brunnu nema Gunnars; manntjón varð ekki fyrir guðs náð nema þessir 2 og 

var það auðvitað nóg. Aðeins í 3 húsunum var íbúð, hótelinu, Ingólfshvoli og hjá G.G. Skrifstofur margar 

vóru í þessum húsum og yfir 10 verzlanir. Eldurinn er fljótur að eyða margra ára áhyggjusömu erfiði og 

hrófla við framtíðaráformunum; merkilegt að eldurinn skyldi koma frá óhófsstöðinni stóru. Guð, sem 

ræður, leggur ætíð líkn með þraut; veður var hægt, aðeins sunnan andvari og lagði bálið út á sjó, en ef 

vestlægt hefði verið var allur austurbærinn í voða, og ef á austan hefði staðið, hefði brunnið vestur að 

túnum eða lengra. Slökkvitæki ófullkomin og margt í ómynd eins og vant, vatnsþrýstingur ekki til hálfs 

nógur og engin björgunartæki. Eina mannleg hjálp var bifdæla sem hingað var flutt að tilstilli Ágúst 

Flygerings og boðin bæjarstjórn til kaups en ekki þegin og var aðeins óflutt héðan aftur. Hún dældi með 

feiknarkrafti sjó á húsin og henni var það að þakka að húsin urðu varin í kring. Brezkt hjálparherskip kom 

um kl. 10, hafði séð logann úr hafi. Þetta er mesti bruni á Íslandi, og verður líklega mörgum 

minnisstæður.  Ég fór ofan í Bankastræti í morgun um 8, sá ekkert til gagns, slokknað mest þá; húsin, 

einkum hótelið, höfðu brunnið á fáeinum mínútum, eins og tréspónahrúga. 

ÞRIÐJA STOPP – Fyrir aftan garð Alþingishússins. Tveir kaflar: 

Fyrri inngangskafli: 

Elka tók virkan þátt í starfi ýmissa félaga og í dagbók sinni hinn 24. júní 1915 segir hún frá fundi í 

Verkakvennafélaginu Framsókn. Þar var meðal annars fjallað um nýfengnar réttarbætur kvenna og 

lýsingar Bríetar Bjarnhéðinsdóttur á þýðingu þeirra. Bríet var brautryðjandi á þessu sviði en heldur þótti 

Elku hún draga taum millistéttarinnar fremur en lágstéttarkvenna eins og heyra má:  

Fimmtudagur 24. júní, Jónsmessa. 

Mikil rigning í dag og sunnan stormur, en þó skifti dálítið stundum; gott veður seinast. „Ég hefi gert 

mikið í dag,“ auk vinnunnar. Ég skrifaði Þórði litla fóstbróður mínum og sendi honum ögn upp í sig. Ég 

réð kaupakonu til Þorláks bróður míns, roskin kona með telpu 8 ára, - 8 kr., og ég sótti fund í 

Verkakvennafélaginu „Framsókn“, sem stofnað var í vetur. Ég hefi ekki getað komið á fund síðan í 

febrúar. Á þessum fundi mættu um 90 verkakonur og 38 gengu inn í félagið. Það var gleðilegt, þótt enn sé 
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raunalega margar utanhjá, þar á meðal Sandarnir alveg og Viðey. Helzta umtalsefnið var að nokkrir 

jafnaðarmenn hafa komið sér saman um að gefa út alþýðublað sem ræði mál verkafólks og var okkur 

gefinn kostur að styrkja stofnun þess með því að borga strax 10 kr. fyrir fjóra fyrstu árganga þess eða þá 

eignast 10 kr. hlut í því. En Jónína okkar Jónatans, sem sjálf stýrði fundinum, benti okkur á að 

hagkvæmara mundi okkur að við keyptum það heldur í hvert sinn sem það kemur út, en það er tvisvar í 

mánuði og kostar 5 aura eintakið. Þetta fékk svo góðar undirtektir að allar lofuðu í einu hljóði að styðja 

blaðið með því að kaupa það þannig. Þegar þessu er nýlokið kemur Bríet, og fer strax að tala um 

kvenréttindamálið og með staðfestingu stjórnarskrárinnar 19. þessa mánaðar hafi þær öðlast öll réttindi til 

jafns við karlmenn og kosningarétt og kjörgengi til alþingis „ef þið eruð fertugar og hafið náttúrulega 

óskert mannorð og eruð með fullu viti, þið verðið að vera með fullu viti þegar þið kjósið“, - þá fóru sumir 

að eiga bágt með sig. Niðurstaðan á þessu tali, en einkum fyrir það sem Jónína lagði til var það, að við og 

helzt allar konur tækju þátt í að sýna það með skrúðgöngu eða öðru hátíðarhaldi 7. júlí 

þingsetningardaginn að við séum glaðar og þakklátar yfir þessum dýrmætu réttindum sem okkur eru veitt 

á öllum sviðum eftir margra ára baráttu kvenna og góðra karlmanna. Góðar undirtektir. Fundurinn var 

yfirleitt góður að öðru en því hvað Bríet var reið og reifst mikið út af því að við ætluðum að kaupa þetta 

nýja blað en keyptum ekki blaðið hennar, Kvennablaðið, sagði aðeins ein verkakona hefði gerst kaupandi 

þess í vetur; hótaði að leggja það niður. Hún fékk stutt en ákveðin mótmæli, sögðu konur að hún skoðaði 

þetta of einhliða og vildu með öllum réttindum fá að vera sjálfráðar hvaða blað þær keyptu. Fundi slitið 

um klukkan 10. Ég sagði ekki eitt orð, en ég gladdist yfir framtakssemi þessara ungu manna með blaðið, 

og það því fremur sem við verkafólk höfum ekkert blað er rætt geti mál okkar, og þessir flestir líklegir til 

góðs í þessu máli. Pétur G. frændi minn er illa fjarri í vetur. Ég hafði ætlað að gerast kaupandi 

Kvennablaðsins, en var ekki búin að senda pöntun, en nú, fyrst Bríet lét svona geri ég það ekki. Hún hét 

að sitja ekki á næsta fundi. 

Síðari inngangskafli: 

Elka var virk í allskyns menningar og félagsstarfi og lýsir í dagbókum sínum því virka starfi á því sviði 

sem var í gangi í Reykjavík á þessum árum, þessi færsla er frá árinu 1921.  

Þriðjudagur 23. febrúar. 

... Þorraþrællinn var á laugardaginn, 19., þá var autt og þítt, nokkuð hvass að sunnan og skúrir stundum. 

Þá var hátíðarsamkoma hjá Bókmenntafélaginu til minningar um Matthías Jochumsson. Var meðleigjanda 

hér sent boðsbréf aðgangur 2,50. Var samkoman hin virðulegasta haldin í Nýja bíó, fullskipað, því 

félagsmenn máttu fá afgangs aðgöngumiða handa utanfélagsmönnum en það athugaði ég ekki fyr en á 

eftir, annars hefði ég boðið Samúel. Prófessor Eiríkur Briem talaði um Matthías á fyrstu skóla og 

skáldskaparárum hans. Prófessor Sigurður Nordal flutti um skáldið erindi, meitlað úr gulli. Einar H. 

Kvaran talaði um skáldið manninn, las upp kafla úr bréfi um heimilislíf hans, skrifað af (Halldóru) dóttur 

hans, eftir beiðni Einars H. Kvaran og einnig þrjú kvæði eftir hann. Formaður félagsins Dr. Jón 

Þorkelsson setti samkomuna með nokkrum orðum, sagði að Matthías hefði verið rúm 63 ár meðlimur í 

Bókmenntafélaginu eða lengur en nokkur maður annar sem hann vissi um að undanteknum alþýðumanni 

Engilbert Kolbeinssyni, sem hann vissi ekki hvort enn lifði. Þá var sungið „Ó Guð vors lands“ alt og 

stóðu allir á meðan. Á milli sungið tvö erindi úr „Beyg þín hné“, og að lokum „Faðir andanna“ alt. Sungu 

12 stúlkur, 7 menn og svo stór hljóðfærasveit. Það var alt ánægjulegt. Á fyrra sunnudegi var ég á 

fyrirlestri um yoga lífsspeki hjá Þórbergi Þórðarsyni í Iðnó. Vóru það nýstárlegar kenningar og erindið 
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flutt af mælsku mikilli og kyngi og margt satt og vel sagt. Á sunnudaginn var, var fyrirlesturinn 

endurtekinn, þá fór Samúel og Sigga, hún er þó lasin. Í fyrrakvöld var mamma á Hvítabandsskemmtun 

með Ingu, sem bauð henni. Í gærkvöldi var ég á fyrirlestri hjá Guðmundi skáldi Friðjónssyni, sem er hér 

núna staddur, kom að norðan um miðjan mánuðinn með þingmanni. Var gott að heyra hann eins og vant 

er. Erindið var um „(sagna) arfleifð kynkvíslarinnar, og ábyrgðartilfinning gegn losarabrag aldarfarsins.“ 

FJÓRÐA STOPP – Fyrir framan Tjarnargötu 12 

Inngangskafli: 

Elka bjó hér á Tjarnargötu 12 og vann við það að ræsta húsnæði slökkviliðsins sem þá var hér til húsa 

sem og skrifstofu borgarstjóra og fleira. Húsið kallaði hún í dagbókinni „hið veglega ráðhús 

höfuðstaðarins við Tjörnina“ í einhverri kaldhæðni framsett því húsið var á þeim tíma míglekt. Í 

skemmtilegri dagbókarfærslu lýsir hún því þegar hún sá flugvél í fyrsta skipti – en þær hafa síðan ófáar 

flogið hér yfir. Þessi lýsing er frá árinu 1921 og byrjar á umfjöllun um listasýninguna sem þá var í 

bænum. 

Miðvikudagur 3. september. 

Ég fór í gær að skoða listasýninguna. Þar leizt mér vel á. Eru þar komin saman 90 listaverk eftir 15 

íslenzka listamenn og 1 amerískan: teikningar, málverk og líka smíði, gullfallegt margt, eins og málverk 

„úr Norðurárdál“ og annað lítið „frá Svignaskarði“ eftir Þórarinn og Reykholt og Vestmannaeyjar eftir 

Eyjólf Jónsson „Sofandi drengur“ og Kentár rænir stúlku“, líkanssmíði eftir Nínu Sæmundsson (Jónína 

Sæmundsdóttir frá Nikulásarkoti í Fljótshlíð). Þrír uppdrættir og 11 líkansmíði eru þar eftir Ríkharð. Í dag 

hefi ég verið að þvo þvott. Nú er aftur komin hæg deyfa. Áðan sá ég út um gluggann minn, það, sem 

aldrei hefir sézt á Íslandi fyr, og fyrir 20-25 árum og enda seinna kom fáum til hugar að nokkurn tíma 

mundi ske hjá mannkyninu og sízt hérna: það voru menn á flugi í loftinu. Ég sá reyndar engan manninn, 

en aðeins vængina eða vélina sjálfa sem bar þá áfram, og það svo fimlega með alskonar sveiflum 

mjúklegum byltingum, eins og þegar vel fleygur fugl leikur sér í loftinu. Auðmennirnir hérna lögðu 

saman fé og pöntuðu flugvél og flugmenn frá Englandi og kom hún í vikunni sem leið með Villemoes. 

Hún er höfð hérna í nýsmíðuðu skýli á túni syðst og vestast í Vatnsmýrinni. Þetta er nú fyrsta skiftið sem 

hún fer af stað. Hún hringsólaði dálitla stund þarna yfir Vatnsmýrinni klukkan að ganga 9, rétt eftir 

sólarlagið. Það kvað eiga að kosta fyrir farþega: 50 kr. fyrir fimm mínútna flug, 100 kr. 10 mín o.s.frv. 

Það verður ekki fyrir það, sem hafa varla ofan í sig að borða né spjör utan á sig, að lyfta sér svona 

líkamlega upp frá jarðarrykinu. Mér sýndist hún til að sjá eitthvað líkust þessu: (hér er teikning í sjálfri 

dagbókinni) og þegar hún kom næst sýndist mér ég greina fremst í henni eitthvað sem snerist með 

feiknahraða; það er víst „skrúfan“. Hljóðið í henni er rólegt mótorhljóð, líkt mjög og í bifreið. Aðgangur 

er seldur að flugvellinum og kostar 50 aura. 


