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Ágætu gestir, verið hjartanlega velkomin í Safnahús!  

 „Tala það eitt, sem til gagns megi verða.“   Þetta heilræði var eitt af 

gullkornunum sem Jóhanna Skúladóttir héraðsskjalavörður fann í fórum séra 

Magnúsar Andréssonar.  Almennt finnst okkur við starfsfólk Safnahúss orðin að 

betri mönnum eftir að hafa kynnt okkur hugsunarhátt þess ágæta manns á 

undanförnum mánuðum. 

Það er hlutverk okkar hér í Safnahúsi að varðveita fróðleik um mannlíf í 

Borgarfirði og nágrenni og miðla honum yfir til nútímans. Í þetta sinn er sjónum 

beint að íslensku menningarheimili í sveit á árabilinu 1881-1922.  

Það er mikil áskorun að kynna svo gamla sögu. Við nýtum okkur til þess 

sýningarsalinn hérna uppi sem nefndur er Hallsteinssalur eftir velgjörðarmanni 

okkar Hallsteini Sveinssyni. Þetta er ekki stór sýning í fermetrum en við höfum 

gert okkar besta og vonum að þið hafið gaman og fróðleik af. 

Forsaga málsins er þessi: Árið 2009 færði Ragnheiður Kristófersdóttir á 

Gilsbakka Safnahúsi nokkra muni til varðveislu, meðal annars tvær teikningar 

eftir Sigríði Magnúsdóttur frá Gilsbakka. Okkur fannst teikningarnar afar vel 

gerðar og undraði að ekki hefði verið sagt neins staðar frá þessari mætu konu. 

Við sýndum viðleitni í að bæta úr þessu og undirrituð skrifaði grein um hana í 

Borgfirðingabók árið 2010.  Við þá vinnu vakti bakgrunnur Sigríðar athygli mína.  

Eins og vitað er liggur Gilsbakki nær heiðum og fjöllum langt inni í landi. En 

bærinn var engan veginn einangraður. Þar fylgdust menn með nýútkomnum 

erlendum bókum og rýndu í texta Íslendingasagnanna.  Tungumál voru kennd, 

svo og latína og stærðfræði.  Skrifast var á við erlenda fræðimenn og rökrætt 

um texta og fræði, jafnvel á latínu. Þar voru stundaðar smáskammtalækningar 

og Gilsbakki lagði sitt til Alþingis Íslendinga um leið og forystuhlutverk 

sveitarinnar var löngum á þeim bæ.  Og enn er ekki allt upp talið.   

Við skulum láta hugann hvarfla aftur til ársins 1881.  Að haustlagi það ár komu 

nýgift hjón komu ríðandi austan úr sveitum yfir Kaldadal, það var stefnt á 

Borgarfjörðinn. Þetta voru þau Sigríður Pétursdóttir og Magnús Andrésson, hún 

21 árs og hann 36 ára. Hann hafði lært til prests í Reykjavík og á námsárum 

sínum verið fylgdarmaður danska fræðimannsins Kristians Kålunds um Ísland í 

tvö sumur.  Auk þessa hafði Magnús stundað kennslu á námsárunum og farið í 

kaupavinnu norður að Grenjaðarstað þar sem hann fékk bót við augnveiki sem 
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hrjáði hann. Lækningin var veitt með svokölluðum smáskammtalækningum eða 

homopathiu.  Árið 1881 var þar komið sögu að Magnús Andrésson hafði fengið 

sitt fyrsta brauð: Gilsbakka í Hvítársíðu.  Þar komu hjónin að kirkju, bæjar- og 

útihúsum í frekar bágu ásigkomulagi og byggðu staðinn upp. Í júlí 1882 

eignuðust þau sitt fyrsta barn, Þorlák. En þessir tímar voru miskunnarlausir. 

Þetta ár geysuðu mislingar í landinu og sem dæmi má nefna að nærri öll ung 

börn í Borgarfirði urðu þeim að bráð, þess má sjá merki í borgfirskum 

æviskrám. Svo fór að Sigríður veiktist í lok meðgöngunnar. Hún hélt lífi en 

barnið dó.  Ári síðar fæddist Andrés, þá Sigríður yngri  1885. Þremur árum síðar 

kom Pétur í heiminn, þá Katrín 1890. Guðmundur fæddist 1891 en lést 

ársgamall í október 1892. Tveimur árum síðar kom Steinunn í heiminn, þá 

Guðrún 1896, Ragnheiður ári síðar og loks yngsta barnið Sigrún, í apríl 1899. 

Öll búskaparár Magnúsar og Sigríðar á Gilsbakka var heimilið stórt og 

umfangsmikið. Algengt var að um tuttugu manns væru í heimili og mikið var um 

gestakomur. Í þá daga var heimilið einnig framleiðslustaður, bæði á matvælum 

og fatnaði auk flestra verkfæra. Kornið var malað og kaffið brennt, ullin spunnin 

og skórnir saumaðir. Allt gerðist þetta á heimilinu og maður getur rétt ímyndað 

sér hvort ekki hefur mætt á Sigríði húsfreyju, sem aðeins 21 árs gömul tekst á 

við þetta hlutverk auk  þess sem hún er með barni eða með barn á handlegg 

næstu 25 árin. Á heimilinu voru einnig skjólstæðingar og í það minnsta tvö 

fósturbörn, þau Vigdís Eyjólfsdóttir og Jón Jónsson. Einnig áttu ýmsir aðrir skjól 

á Gilsbakka sem griðastað eftir hrakninga um sveitir og gat slík dvöl framlengst í 

áratugi jafnvel.  

Vinnuheitið fyrir sýninguna varð snemma Séra Magnús og því heiti höfum við 

haldið við verklok. Þar með er þó í engu gert lítið úr hlutverki hans mikilhæfu 

konu, enda er það undirstrikað á sýningunni. En ekki síst beinum við sjónum að 

manninum Magnúsi Andréssyni, og hans sögu sem leiddi til þess mikla 

forystuhlutverks sem hann hafði á höndum í svo mörgu tilliti. 

Magnús var fæddur 1845. Hann fermdist árið 1858 með vitnisburðinum: 

prýðilega í öllu. Þess má geta að eitt annað fermingarbarn fékk slíkan 

vitnisburði hjá viðkomandi presti á hans prestskaparárum og það var Katrín 

Andrésdóttir, systir Magnúsar.  



3 
 

Magnús var lengi heima, þá á Urriðafossi við Þjórsá, þar sem móðir hans giftist 

eftir að faðir hans lést árið 1857. En hann fór á vertíðir suður á 

Vatnsleysuströnd og kynntist þar ungum formanni, Guðmundi Ívarssyni.  Á milli 

þeirra varð samkomulag, Guðmundur kenndi sveitadrengnum Magnúsi allt er 

varðaði sjósóknina, en Magnús kenndi honum í staðinn að skrifa og reikna. Það 

var svo Guðmundur sem fyrstur vakti máls á því að Magnús lærði meira og kom 

honum fyrir til náms í Görðum á Álftanesi. Þar með voru örlög Magnúsar ráðin. 

Þeir voru nokkrir örlagavaldar í lífi Magnúsar, og Guðmundur sýnist okkur að 

hafi verið sá fyrsti. Næsti maður sem við stöldrum við er Magnús Jónsson á 

Grenjaðastað . Síðast en ekki síst skal telja Kristian Kålund, en með því að 

ferðast með honum um allt Ísland hefur Magnús bæði öðlast víðari sýn á sitt 

land og samfélag og góða almenna menntun. 

Þetta til viðbótar prestsnáminu er það veganesti sem séra Magnús kemur með 

að Gilsbakka haustið 1881. Þau Magnús og Sigríður áttu eftir að eiga allan aldur 

sinn það sem eftir var þar á bæ.  Öll börn þeirra fengu þau gott uppeldi og ekki 

síst menntun í föðurhúsum og nutu dætur þar þess sama og synir. 

Árið 1920 lá leið ungs manns úr sveitinni að Gilsbakka.  Þegar þar var komið 

sögu var Sigríður látin og séra Magnús orðinn 75 ára gamall og sjóndapur. Ungi 

maðurinn var svo óheppinn að rétt áður en hann skyldi koma sem vinnumaður 

að Gilsbakka hafði hann meitt sig á hendi og var því til lítils gagns við vinnu 

fyrstu vikurnar.  Gamli presturinn bað hann þá um að koma til sín og lesa fyrir 

sig. Svo lét hann hann lesa fyrir sig á dönsku, stutta kafla í einu sem hann þýddi 

svo jafnóðum. Þannig lærði þessi fróðleiksþyrsti ungi maður tungumálið um 

leið. Hann átti einnig eftir að drekka í sig bækurnar úr bóksafninu mikla sem 

þarna var.  Ungi maðurinn var Guðmundur Böðvarsson skáld.  Hann dvaldi á 

Gilsbakka næstu 5 árin og staðurinn var hans akademía. Þar eignaðist hann líka 

sína góðu vinu Ragnheiði Magnúsdóttur sem varð skáldgyðjan hans. Sjálf var 

Ragnheiður úrvals skáld. Hún fór hins vegar ekki hátt með það, það var ekki til 

siðs á Gilsbakka að stæra sig af þekkingu eða hæfileikum. 

Sýningin okkar er sett upp í tilefni af 50 ára afmæli Héraðsskjalasafns 

Borgarfjarðar, enda liggur gífurlegt safn af vönduðum og merkum heimildum 

eftir séra Magnús. Í skjalasafninu er margur gimsteinninn varðveittur og það 

líður varla sá dagur að ekki komi hingað einhver sem vantar að leita einhvers 



4 
 

konar gamalla gagna. Þar eru varðveitt skjöl af svæðinu frá Hvalfirði og vestur 

að Haffjarðará.  Það er sveitarfélagið okkar sem rekur söfnin í Safnahúsi.  Nefnd 

atvinnu- og menningarmála fer með stjórn Safnahúss og ber hún heitið 

Borgarfjarðarstofa.  Ég vil nota tækifærið til að þakka nefndinni fyrir gott 

samstarf og mikilvæga hvatningu í okkar viðleitni til að miðla fróðleik um liðna 

tíma. 

Mig langar til að þakka samstarfsfólki mínu: Jóhönnu Skúladóttur 

héraðsskjalaverði sem hefur verið einkar fundvís á athyglisverð og falleg skjöl. 

Ennfremur Þóru Þorkelsdóttur sem er verkefnaráðin hjá okkur og á mestan 

heiður af uppstillingu sýningarinnar. Einnig hefur Sævar Ingi héraðsbókavörður 

verið boðinn og búinn í að aðstoða okkur svo og annað starfsfólk hér í húsi. 

Frábær samvinna hefur verið við fjölskyldu Sigríðar og séra Magnúsar.  Ásgeir 

Pétursson hefur afhent okkur mikið safn gagna og upplýsinga og hvatt okkur 

mjög.  Og Ragnheiður Kristófersdóttir á Gilsbakka hefur bókstaflega verið með 

okkur í allri þessari vinnu, hún hefur varla svo komið í Safnahús að hún hafi ekki 

verið gripin í yfirlestur og upplýsingagjöf. Hún hefur einnig ásamt Þorsteini 

Magnússyni syni sínum fært okkur góða gripi til að sýna og kunnum við þeim 

bestu þakkir fyrir.  Þorsteini vil ég færa sérstakar þakkir fyrir allan þann tíma og 

fyrirhöfn auk beins kostnaðar sem hann hefur lagt í við að flytja hingað muni á 

síðustu mánuðum. 

Ólafur Magnússon á Gilsbakka hefur lánað okkur góða gripi og gott samstarf 

höfum við átt við Einar Fal Ingólfsson ljósmyndara sem leyfir okkur m.a. að nota 

fallega mynd sem hann tók af Gilsbakka fyrir nokkru, þar sem hann fór í fótspor 

enska aðalsmannsins Collingwoods, sem dvaldi þar sumarið 1897. Collingwood 

málaði þá þrjár myndir, eina af Guðrúnu Magnúsdóttur, eina af gilinu og eina af 

bænum sjálfum. Ekki lögðum við í að hafa frumeintök af Collingwoodmyndum 

hér á sýningunni, en látum góð afrit nægja. Þar fengum við eitt, myndina af 

bænum sjálfum, frá Andrési Magnússyni lækni á Siglufirði og afkomanda séra 

Magnúsar og kunnum við honum bestu þakkir fyrir.  Sigurður Magnússon frá 

Gilsbakka hefur verið okkur afar mikið innan handar og alltaf verið boðinn og 

búinn til að leysa ýmis mál.  Hann lánar okkur einnig skrifborð langafa síns, 

merkan grip sem hann hefur gert upp af þessu tilefni og er eðli málsins 

samkvæmt mikils virði fyrir sýninguna. Eftirtöldum vil ég líka þakka góða aðstoð 

sem hefur verið mikilvæg fyrir heimildavinnuna:  Böðvar Guðmundsson, Guðný 
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Baldvinsdóttir, Katrín Magnúsdóttir, Magnús Pétursson, Pétur Ásgeirsson, 

Ragnheiður Guðjónsdóttir, Rebekka Þiðriksdóttir, Stefanía Gissurardóttir, 

Svanlaug Magnúsdóttir  og Þengill Oddson. 

Í tengslum við verkefnið hafa ýmsar ómetanlega heimildir fundist og nefni ég 

sem dæmi ljósmynd af Guðrúnu Sigurðardóttur sem dvaldi á Gilsbakka í nærri 

hálfa öld, fallega Kristsmynd eftir Sigríði Magnúsdóttur og ýmislegt fleira. 

Kristsmynd Sigríðar þarfnaðist nokkurrar lagfæringar og leituðum við í því skyni 

til Ólafs Inga Jónssonar hjá Listasafni Íslands, sem gerði myndina eins og nýja og 

þótti mikið til hennar koma.  Við þökkum hans góða framlag. 

Síðast en ekki síst við ég nefna að það er okkur mikill heiður að afkomendur 

séra Magnúsar og tengdafólk hafa ákveðið að koma saman hér í dag af þessu 

tilefni. Þar með er stuðningurinn sýndur í verki og þá hlýnar safnafólki um 

hjartaræturnar. 

Sýningin er hér uppi í Hallsteinssal, sem nefndur er eftir velgjörðarmanni okkar 

Hallsteini Sveinssyni.  Þar fyrir framan eru uppi ljósmyndir frá stríðsárunum í 

Borgarnesi, eitthvað sem ýmsir kunna einnig að hafa gaman af að sjá. 

Að lokum: Við Borgfirðingar erum stolt af því að heimili sem þetta skuli hafa 

verið til hér fyrir rúmlega hundrað árum. Þar sem erlend tungumál voru töluð, 

stærðfræði kennd, ljóðagerð stunduð og fylgst með straumum og stefnum í 

bókmenntum heimsins. Þar sem var í senn miðstöð í héraði, lækningastaður, 

þingmannsheimili og margra skjól. Og sem þingmaður í allmörg ár tók séra 

Magnús dyggan þátt í að móta íslenska lýðveldið sem Jón Sigurðsson vann að 

allt sitt líf og blómgaðist í fullveldi landsins árið 1918. Af þessum ástæðum 

tileinkum við þessa sýningu minningu Jóns á hans merka afmælisári. 
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