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Guðrún Halldórsdóttir (1848-1930)
Eftirfarandi efni er tekið úr safnritinu Og þá rigndi blómum 1991.
Guðrún orti eftirfarandi vísur um bernsku sína:

Kerlingargrobb
Þó að veðrið væri svalt
varð ekki henni Gunnu kalt.
Stökk hún út með staf um allt,
stundum þá á kollinn valt.
Engum þótti ég afbragðs fríð,
engum heldur þótti ég ljót.
Mér var gjarnt að gleðja lýð,
gamanyrðum koma á fót.

Hestavísur
Aldrei sé ég aftur Brún,
út með stalli fer hann.
Feigðin kom og fljót var hún
að fanga beislahérann.
Farðu vel, ég þakka þér
þýð og fögur sporin.
Þú barst mig oft á baki þér
þá blómgaðist á vorin.

Þegar Jón, sonur Guðrúnar, missti fótinn, kvað hún:
Ekki er ég fyrir öllu blind,

Ég í fjarlægð er þér frá,

oft því læðast tár á kinn.

enga hjúkrun veita má.

Í hugann færist hryggðarmynd,
er hugsa ég til þín, sonur minn.

Þó að lágt þú liggir hér,
líkni Drottins höndin þér.

Ég skal biðja, barnið mitt,

Alföður með æðstum mátt

að batni fótarmeinið þitt.

aldrei verður ráðafátt.
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Guðrún yngri Halldórsdóttir, sonardóttir hennar fékk þessa vísu:
Fyrsta júní fæddist rós
fullsprottin er varla.
Henni drottins lýsi ljós
lífs um daga alla.

Guðrún eldri var að klæða nöfnu sína:
Komdu nú í kotið þitt,
kæra, elsku barnið mitt.
Þarna komu þessir fimm,
þó að leiðin væri dimm.

Þessar vísur fékk Valdís Halldórsdóttir sonardóttir Guðrúnar:
Þegar birta dagsins dvín
og dimma tekur inni,
vill hún góða Valdís mín
vera hjá ömmu sinni.
*
Valdís mín er væn og fín,
veldur engum trega.
Blessað kyssir blómin sín
barnið yndislega.

Einhvern tíma í ellinni komst Guðrún svo að orði:
Fyrir sjónir færist ský,
fjölga þrauta élin.
Alltaf rís ég upp á ný,
öldruð prjónavélin.
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Sigríður Helgadóttir (1884-1977)
Sigríður gaf út eina ljóðabók, Æskuminningar árið 1964, þaðan eru þessi ljóð fengin.

Í heimahögum
Þú vorkvöld hrífur hug minn bezt,
og hreinleg útsýn gleður.
Ég horfi á blómin blika flest,
því bjart og hlýtt er veður.
Nú syngja fuglar fjölbreytt ljóð
um fegurð vorsins alla,
er aftansunnu geislaglóð,
um græna ljómar hjalla.
Hún gyllir laufi skrýddan skóg,
hans skrúð í blænum kvikar,
og lambagras um mel og mó
á margri þúfu blikar,
um brekkur, grund og holtin há
sér hreykja marglit blómin
og grænu túnin glóir á,
þau gyllir sólarljóminn.
Við ána Kjarrar uni ég mér,
þar indæll ríkir friður,
sem tár í auga tær hún er,
mig töfrar hennar niður,
hún líður áfram laus við hik,
sem ljós við steina titrar,
er aftanroðans bjarta blik
í bárum straumsins glitrar.

Haust
Æ, haustrigning leiða, mig hryllir við þér,
þú hrekur og deyðir allt, sem mig gleður.
Við bleytuna allt skrautið af blómunum fer,
þau blika ekki framar, þó gott komi veður,
og sólina blessaða byrgirðu mér
og bægir við lóunni, er dýrlega kveður.
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Sálin hans Jóns míns
Það eru fleiri en þessi kerling,
þegar dauðann fljótt að ber,
sem að grípur hugarhrelling
og hræðsla um þann sem burtu fer.
Þó andann beri þær ekki í skjóðum
yfir fjöll og slétta grund,
með bljúgum hug og bænum góðum
bera þær hann á guðs síns fund.

Ferðast í huganum
Með þolinmæði það verð ég að bera,
þó að heilsuleysið banni mér
Í fínum bíl með fólkinu að vera,
sem fer um landið til að skemmta sér.
En þó ég verði lasin kyr að lúra,
í ljóma sumars getur hugurinn
oft brugðið sér í beztu skemmtitúra
um Borgarfjörðinn heim í dalinn minn.

Til Borgarfjarðar
Blessuð sumarsólin heit
sendu geisla um Borgarfjörðinn,
yfir mína æskusveit,
enga fallegri ég leit,
en það samt með vissu veit,
að víða er fögur ættarjörðin.
Blessuð sumarsólin heit
sendi geisla um Borgarfjörðinn.
Lýstu bæði um land og sjó,
leggðu geisla um Borgarfjörðinn,
yfir laufi skrýddan skóg,
skrúðgræn túnin, hlíð og mó
og fugla, sem í friði og ró
fljúga og syngja um holt og börðin.
Lýstu bæði um land og sjó,
leggðu geisla um Borgarfjörðinn.
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Svanur
Ennþá sezt ég á þitt bak,
yndislegi Svanur.
Þú ert fáka fyrirtak,
ferðalögum vanur.
Þýðari enginn þekkir hest,
þú ert snilldargripur.
Á þér nýt ég yndis bezt.
Ó, hvað þú ert lipur.
Ofsagang þú aldrei vilt
öngvan heldur neyðir.
Fetar yfir fljótt sem stillt
fen og grýttar leiðir.
Kært ég þakka þennan dag,
því nú er svo gaman.
Lof um þig í litlum brag
lifi árum saman.

Sumarkoma
Nú ertu kátur, kæri fossinn minn.
Þinn kveðskapur heyrist inn í bæinn.
Hve finnst mér unaðs-þýður rómur þinn,
ég þreytist ekki að hlusta allan daginn.

Ó, blessuð vertu bjarta himin-sól,
ég bið þig nú að senda geisla hlýja,
og þýða burtu fönn af hlíð og hól.
Ég hlakka til að skoða vorið nýja.

Ég samgleðst þér og kætist líka í kvöld,
er kveður okkur napurlegur vetur,
en blessuð sumar-sólin tekur völd,
hún svellin hörðu brætt til agna getur.

Því vorsins fegurð heillar huga minn,
ég hrifin segi: gaman er að lifa.
En þegar kemur kaldi veturinn,
ég kýs mitt nafn í dauðans bók að skrifa.

Hið nýja sumar væri velkomið,
ég vona, að blessuð sólin fái að skína.
Nú heyri ég bráðum fagran fuglaklið,
en frost og æstir vetrarstormar dvína.
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Bæn
Læknaðu mitt auma eyra,
orð þín svo ég megi heyra,
kæri Jesús Kristur minn,
og lát þitt blessað ljósið bjarta
ljóma skært í mínu hjarta
og gef mér frið og fögnuð þinn.

Bernskuleikir
Þótt gangi ég heilsubiluð lífsins leiðir,
til leiðinda ég ekki finn af því,
að yfir hugann fagra birtu breiðir
frá bernskustöðvum endurminning hlý.
Við lékum okkur systkinin öll saman,
og svo var líka Gestur frændi minn.
Þá var oft svo yndislega gaman,
þó ekki væru úr búðum leikföngin.
Úr tré við áttum marga menn og hesta,
já, mikið gaman að því dóti var.
Hann pabbi bjó til fallegasta og flesta,
og fínlegastan svip hans smíði bar.
Við áttum líka fugla fjöldamarga
úr fiskklumpum og spýtum búna til.
Við létum þá syngja, gala, tísta og garga,
ganga og fljúga og synda á okkar hyl.
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Vorsöngur lóunnar
Á vorin alltaf viðkvæm þrá

Örnefni þau öll ég veit;

vaknar í huga mínum.

aldrei þeim mun gleyma.

Þegar loftið lóan smá

Þar sem fyrst ég foldu leit,

líður á vængjum sínum.

mér finnst ég eiga heima.

Hún með fullri vissu veit,

Þá, sem burt frá mold á möl

hvar vordýrð bezt má finna,

margbreytt forlög draga,

og flýgur áfram upp í sveit

langar að hafa heima dvöl

til æskustöðva sinna.

um hlýja sumardaga.

Þá læt ég hugann létt um geim

Ég bið þig, sunnanblærinn hlýr,

líða á vængjum sínum

að blása um dalinn kæra,

og bera mig sem bráðast heim

fólk og hesta, fé og kýr

að bernskustöðvum mínum.

og fold að endurnæra.

Í huganum af þeim hef ég mynd,

Og lóa, er flýgur létt um geim,

sem hægt er ei að gleyma.

láttu söngrödd þína

Ána, gilin læki og lind

með blíðum tónum bera heim

lít ég áfram streyma.

beztu kveðju mína.

Og sé í anda öll þau blóm,
sem æskudal minn prýða
á fuglasöngsins fagran óm
mér finnst ég verði að hlýða.
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Valdís Halldórsdóttir (1908-2002)
Brák
Hinn grái straumur gárar sundsins ál.
Grátvana rómi óma klettaþrepin.
Hún kenndi landsins mesta skáldi mál,
móðgaði ríkan eiganda sinn, - var drepin.
Birtist fyrst í 1. árg. Emblu 1975, hér tekið úr safnritinu Og þá rigndi blómum 1991.

Brim
Svona er reyndin:
Sandauðnarganga.
Að bláfjallabaki
brekkurnar anga.
Áfram skal strekkja
með storminn að fangi
og vorloftið mettað
morknuðu þangi.
Lokaðu augum
og láttu þig dreyma
að brimið sé foss
í fjallinu heima.
Birtist m.a. í safnritinu Og þá rigndi blómum 1991.
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Völundur hlær
Hlægjandi Völundur
hófsk at lopti,
Grátandi Böðvildur
gekk úr eyju. - (Völundarkviða)
Völundur hyggur á hefndir,
í höllinni er Niðuður kyrr.
Bátskel frá bryggju er hrundið.
Böðvildur undrast og spyr:
Ó, heimur svo hreinn og fagur:
Hvergi lokaðar dyr?
Mánabrot leikur um öldunnar andlit
svo unglegt og slétt.
Það er dreymnara nú en í dagsins hyr.
Er sofið um sundsins strendur?
Ó, sær, liggðu kyrr.
Vektu engan, er væran sefur.
Vaggaðu bárunum hljótt eins og fyrr.
Nú miðar þér, bátur, en betur þú skalt.
Þar birtist hin klettótta strönd.
Ó, Völundur, djásn þín ég þrái
en þig ennþá meir,
því þú ert himinninn, hafið, jörðin, allt.
Það dagar. Og sólin úr sænum rís,
svipur hálfmánans þurrkast út.
Það er vor yfir landi- og vetrarís
engin vera man, því að vængjum er blakað
Og bjarkirnar bruma á ný.
Grátandi gengur úr eyju
hin glóhærða mær.
Það hljómar misræmt
við morgunsöng vorsins
og málróm dagsins í gær.
En sárast þó sker
af öllum þeim ómum
einn öfugur tónn:
-Völundur.
-Völundur hlær.
Birtist fyrst í Eimreiðinni 45. árg. 1939, hér tekið úr safnritinu Og þá rigndi blómum 1991.
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Vetur
Vetur býður harða hríð.
Herðir stríðið kalda.
Kveða lýði kjör óblíð
kreppu tíðum valda.
Vetur færist nær og nær.
Norðra styrkist veldi.
Nú er Esjan ofan í tær
orpin snjóa feldi.
Áður óbirt.

Vor
Vermir sólin vota jörð,
vindar bærast hlýir,
gægjast upp um gráan svörð
gróðursprotar nýjir.
Áður óbirt.

Rigningasumar
Sveipast landið suddatrekk.
Sólina margur spyr um.
Sumarið hjá garði gekk,
en gleymdi að berja að dyrum.
Áður óbirt.

Haust
Fjöllin hvössum brúnum brýnd.
Brött á hæsta toppinn,
norðurljósa kransi krýnd,
klædd í vetrarsloppinn.
Foldargróður fellir blað,
fjöllin grána í kollinn.
Nú er komið haust í hlað
og hemað yfir pollinn.

Áður óbirt.
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Morgungolan svífur svöl,
sindra fjöllin hreinu.
Horfi ég yfir kaldan kjöl
og kvíði ekki neinu.
Máni í skýjum marandi,
merlar sléttur særinn,
stjörnuaugum starandi
strýkur léttur blærinn.
Áður óbirt.

Listaverkin lengi standa
lofa meistarann með sanni,
þegar snilli huga og handa
hafast við í sama manni.
Nú er fátt um dýran drátt
dapur háttur sunginn,
bjargarmáttinn þverrar þrátt,
þjóðarsáttin sprungin.
Áður óbirt.

Öll eru blöðin útkrotuð.
Ég elda og skrifa á meðan
og hirði ekki um að hrópa á Guð.
Hjálpin kemur að neðan.
Birtist í safnritinu Og þá rigndi blómum 1991.
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Guðrún Halldórsdóttir yngri (1912-2006)
Bjarkir
Önnur óx í kletta klungri kræklótt smá og ein
Hin fékk rót í hvammi fögrum há og sterk og bein
upp frá þeirra beggja brjósti bænin sama sté
að þær mættu vaxa og verða veigamikil tré.
Blessun vorsins báðar fengu og blöð í grænum lit
angan ljúf frá báðum barst með blæsins hlýja þyt
er haustsins vindur hristi grein og hart í laufi blés
báðar misstu í sömu svipan svip hins græna trés.
Áður óbirt.

Vor
Ekki verða áhrif þín
með orðum skýrð,
né öll þín hljóma,
ilms og lita
undradýrð.
Er þú hverfur
eftir skamma
yndisstund
við minnumst þín
og eigum von
um endurfund.
Birtist fyrst í 1. árg. Emblu 1945, hér tekið úr safnritinu Og þá rigndi
blómum 1991.
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Hnoð
Himisins fádæma fegurð ég tilsýndar eygi.
Fjólurauð
fjöllin mig eggja að fagna komandi degi
fjarri nauð.
Fyrir húsmóðurskyldunum hné mín í auðmýkt ég beygi
og hnoða brauð.
Birtist fyrst í 1. árg. Emblu 1945, hér tekið úr safnritinu Og þá rigndi blómum 1991.

Andvaka
Alein ég vaki örþreytt sveitakona
útþránni framrás næturkyrrðin gefur.
Langt í burt í fjarskann hugur minn sig hefur.
-En hætti ég búskap, mun ég yrkja svona.
Kært varstu morgunstarf í grautargufu,
glitrandi súldin eldhúsveggi huldi,
almætti hennar óhreinindin duldi,
unglegir dagsins geislar myrkrin rufu.
Skilvinduómar skærir loftið klufu,
skarkandi strokkhljóð fyrir eyrum niðar,
-söngelskar kvennasálir hávært friðar.
Sakna ég eldhússtarfs og matargufu.
Birtist í 2. árg. Emblu 1946.

Bláa Fjallið
Svo frábrugðið öðrum fjöllum,

Kjarngresi á það ekki

sem fjarlægðin bláma ljær.

né angan, er fylli vit,

-Það blánar æ þeim mun betur,

-en auðugast allra fjalla

sem ber það augunum nær.

af ósviknum bláum lit.

Þó fábrotin sé þess fegurð,

Birtist fyrst í 2. árg. Emblu 1946.

þú finnur leggja til þín
hlýju frá bláu bergi,
ef blessuð sólin skín.
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Morgunroðinn
Þeir, sem ortu manna mest
um morgunroðann
nenntu aldrei út að skoð´ann.
Birtist fyrst í safnritinu Og þá rigndi blómum 1991.

Kvæðin mín
Þið eruð ef til vill ekki þess verð
að uppskrifast rétt eins og ljóð.
Ég vona ykkur taki ekki að fýsa í ferð
né finnast þið vera neitt góð.
Unið þið heima til ánægju mér,
er angrið í hjarta mér sest.
Svo getur orðið, ef út af því ber
að askan hún geymi ykkur best.
Birtist fyrst í safnritinu Og þá rigndi blómum 1991.

Ljóðdís
Opna þína undraheima
aldrei fyrri léstu mér.
ég skyggnist um og hálfum huga
hönd mína ég rétti þér.
Óttast ég að enginn megi
afturkomu vænta sér
út úr þínum undraheimi,
inn sem þangað fylgir þér.
Það er ekki því að neita
þangað fýsir huga minn.
Vertu sæl, ég ætla ekki
inn að ganga í þetta sinn.
Birtist í safnritinu Og þá rigndi blómum 1991.

15

Á ferð
Mýkri en dúnn og frárri en flugvél

Yfir loftsins víða vegu

fer hann yfir hraun og grundir.

vindar léttum skrefum sveima.

Frísar hvellt og fjöllin háu

Vorsins andi ungur, heitur

fullum hálsi taka undir.

opnar sína björtu heima.

Æskan við mér aftur brosir

Veröldin er aðeins yndi

alla fjötra sundur heggur.

allur tímans háttur breyttur.

Ellin sem að að mér sótti

Æ nú verð ég víst að stansa

örskotshratt á flótta leggur.

veslings Blesi minn er þreyttur.
Áður óbirt.

Samkvæmt áskorun
Þegar auglýst var eftir ættjarðarljóðum 1944.

Úr fjarlægðarblámanum frelsið að landinu leið,
sú lausnarstund margþráð, er hjarta vort fagnaði best.
Vonirnar rættust, sem ættjörðin allengi beið.
Öllu því hreinasta tjalda skal fyrir þann gest.
Þegar að frelsið er fengið, hvað vantar þig þá?
Finnurðu ekki að sporin þín léttast við það,
að sundur er höggvinn sá fjötri, er um fætur þér lá?
Þú flýtir þér eflaust að koma þér eitthvað úr stað.
Þú mátt ekki gleyma, mín ástkæra, íslenska þjóð
áfram að stefna, og taktu nú vel eftir því
að sporin þín liggi ekki öfugt við annarra slóð,
aftur á bak mátt ei halda til þrældóms á ný.
**************
Þetta er ort til að örva hinn frelsaða lýð
eins og útvarpið tilkynnti hlustendum sínum í gær.
Leirhnoð er erfitt, já, öldungis hreinasta níð.
(Sá ánægður verður, er sex þúsund krónurnar fær!)
Birtist í safnritinu Og þá rigndi blómum 1991.
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Á glóðum
Aldrei get ég andlegt fikt
iðkað nema á glóðum.
Því er alltaf eldhússlykt
af öllum mínum ljóðum.
Birtist í safnritinu Og þá rigndi blómum 1991.

Öskubuskur
Dapurleg var æskan hennar Öskubusku litlu:
Hún átti hvorki sokk né skó.
Tötrum búin alla daga, dimma jafnt sem bjarta
dvaldi hún í öskustó.
Loks var raunin úti, fleygir loftsins fuglar
færðu henni skart að gjöf.
Hún gerðist konungsbrúður, fleygði kotungsflíkum
og fluttist yfir ókunn höf.
Fyrir handan höfin í höll á fögru landi
heil og sæl með kóngi bjó.
Fleiri voru hinar, sem fengu í hjónabandi
fasta vist í öskustó.
Birtist fyrst í 2. árg. Emblu 1946, hér tekið úr safnritinu Og þá rigndi blómum 1991.

,,Þúsund meina bót“
Glöð í huga heim ég sný
og hugsa um blómið eina.
Einu blómi búa í
bætur þúsund meina.
Birtist í safnritinu Og þá rigndi blómum 1991.
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Spurningin
Þið kannist við söguna um karlinn í Hringaríki
og kerlinguna hans.
Eitt sinn stóð hún í óþekktu kvikindis líki
fyrir augum þess dánumanns.
Ferðlúin var hún og í henni öldrykkjuvíma,
-ansi var hugsunin treg.
Þó var hún alltaf við gátuna þá að glíma,
-gátuna: Hver er ég?
Sagan lifir frá löngu umliðnum tíma,
líkast til ódauðleg.
Ungu skáldin við gátuna ennþá glíma,
-gátuna: Hver er ég?
Birtist fyrst í 1. árg. Emblu 1945, hér tekið úr safnritinu Og þá rigndi blómum 1991.

Haustvísa
Áður fyrri Baula blá
blíðar vakti kenndir.
Nú er hún orðin elligrá
eins og fleiri hendir.
Birtist í safnritinu Og þá rigndi blómum 1991.

Mér er ekki um það sýnt
að yrkja nýja bragi
orðs er vant og efnið týnt
ekki næ ég lagi.
Hál og grýtt er hugans braut
holdsins ekki síður
eldamennsku eldhússtaut
æ og sí mín bíður.
Áður óbirt.
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Guðrún Halldórsdóttir (1848-1930)
Guðrún var ein fimmtán barna hjónanna Halldórs Bjarnasonar og Halldóru Ólafsdóttur sem
bjuggu í Litlu-Gröf í Borgarhreppi. Halldór pabbi Guðrúnar var líka skáldmæltur og út komu
trúarleg ljóð hans ásamt draumum. Guðrún giftist Helga Einarssyni frá Ásbjarnarstöðum í
Stafholtstungum 1873 þar sem þau bjuggu upp frá því en Helgi lést 1908. Þau eignuðust átta
börn en aðeins fjögur komust á legg og voru þau öll skáldmælt. Halldór sonur þeirra er talinn
eitt af höfuðskáldum Borgarfjarðar. Frá hans hendi komu út tvær ljóðabækur, Uppsprettur
og Stolnar stundir en Guðmundur Böðvarsson hafði umsjón með þeirri útgáfu og valdi
kvæðin. Margar af vísum Guðrúnar, m.a barnagælur til barnabarna hennar voru ekki skráðar
en börnin mundu hvert sínar vísur og þannig varðveittust þær. Engin ljósmynd er til af
Guðrúnu.
Sigríður Helgadóttir (1884-1977)
Sigríður var sjötta í röð átta barna Helga Einarssonar og Guðrúnar Halldórsdóttur. Hún vann
fyrir sér í Borgarnesi og víðar til 1928 er hún réðst sem ráðskona fyrst hjá Guðjóni Gíslasyni á
Langeyri við Hafnarfjörð en við lát hans þremur árum síðar til blinds manns, Halldórs
Brynjólfssonar. Eftir lát hans bjó hún áfram í húsi hans þangað til hjúkrunarheimilið
Sólvangur tók til starfa. Sigríður gaf sjálf út einu ljóðabók sína Æskuminningar árið 1964 en
auk þess birtust kvæði hennar í fyrstu árgöngum Emblu. Sigríður var ógift og eignaðist ekki
börn.
Valdís Halldórsdóttir (1908-2002)
Valdís var eldri dóttir Halldórs Helgasonar og Vigdísar Valgerðar Jónsdóttur á
Ásbjarnarstöðum. Hún lauk kennaraprófi 1930 og kenndi einn vetur í Borgarhreppi og í níu ár
á Eyrarbakka. Lengst af kenndi hún þó í Hveragerði þar sem hún bjó lengi ásamt manni sínum
sr. Gunnari Benediktssyni sem var prestur í Eyjafirði 1921-30 en sinnti eftir það fjölmörgum
störfum og var mikilsvirtur rithöfundur og skrifaði fjölmargar bækur. Saman eignuðust Valdís
og Gunnar tvö börn, Heiðdísi og Halldór en fyrir átti Gunnar þrjá syni. Valdís ritstýrði
tímaritinu Emblu sem flutti efni eftir konur í þremur heftum á árunum 1945-1949. Þar átti
hún sjálf bæði ljóð og smásögur sem birtust einnig víðar í tímaritum, bæði áttu þau Gunnar
efni í bókinni Hveragerðisskáldin sem út kom 2004. Þá þýddi hún einnig bækur sem lesnar
voru í útvarp. Valdís samdi einnig lög, til að mynda lagið við vísuna um Heiðdísi dóttur sína
sem er að finna í þessu hefti en stór hluti efnis Valdísar sem hér birtist er áður óbirt. Eru
börnum hennar, Heiðdísi og Halldóri færðar bestu þakkir fyrir aðstoðina.
Guðrún Halldórsdóttir (1912-2006)
Guðrún var yngri dóttir Halldórs Helgasonar og Vigdísar Valgerðar Jónsdóttur á
Ásbjarnarstöðum. Hún giftist Kristjáni Guðmundssyni 1934 og saman bjuggu þau á
Ásbjarnarstöðum frá 1934-1980, fyrstu árin í tvíbýli á móti foreldrum Guðrúnar. Þau áttu
eina dóttur, Vigdísi Valgerði. Ljóð Guðrúnar birtust fyrst í Emblu á árunum 1945 og 1946;
sum undir hennar eigin nafni en önnur undir dulnefnum eins og „sveitakona“. Ljóð Guðrúnar
birtust ekki aftur á prenti fyrr en í safnritinu Þá rigndi blómum árið 1991. Í þessu hefti eru
einnig áður óbirt kvæði Guðrúnar, fengin úr handskrifaðri stílabók hennar þar sem hún
safnaði ljóðum sínum saman á einn stað. Bókin er í eigu Vigdísar dóttur hennar sem fær
bestu þakkir fyrir aðstoðina í þessu verkefni.
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