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Refsingar: 
  Nýtt dómskerfi 1800: Lambstuldur ekki sauðaþjófnaður: 

 

Samgöngur: 

 

Persónur í stafsrófsröð: 
  Agnes:  

Auðun Jónsson: 

Björn Blöndal: 

Daníel: 

Fjárdráps-Pétur: hryllingsdraumur Péturs fyrir morðið: 

Friðrik Sigurðsson: 

Allgáfuð og upplýst fjölskylda: Kattardalur: Ættingjar 

Friðriks: Faðir: föðurbræður: Móðir: Systir Elínborg:  
Gísli Konráðsson:  
Gísli prestur á Vesturhópshólum: 

Guðmundur Ketilsson:   Bróðir Auðbjargar drukknar 1729: 
Jóhannes þjófur og vinnupiltur: 

Natan - örævisögur og styttri ummæli: 

Sigríður Guðmundsdóttir: 

Skúli Þórðarson: Bóndi á Stóru-Borg 
Þórunn:  

 

Fjölskylda Natans: 
Ketill Eyjólfsson, faðir Natans og Guðmundar: Guðrún Hallsdóttir, 

móðir Natans og Guðmundar: Systkini Natans: Ketill:  Guðmundur: 

Ketilríður: / Búskapur foreldra þeirra Natans: Yrðlingur beit í vör 

Ketils:  
 

Natan:  
Lýsing Natans: 

Annar maður eftir Hafnardvölina: 

vitrastur óaldarmanna, hofmóðugur og tilfinningaríkur: 

Natan bendlaður við þjófnað: 

Stuldur í Svartárdal ytra: Rændur Lúsa-Egill: / Stuldur í Múla: 

Natan og Espólín takast á vegna Múlastulds: Natan dæmdur í yfirrétti: 

Stríðni Natans: 

Natan vélar Pétur: Natan prettar Jóhannes að 

Breiðavaði: Talnagaldur og hnífur: rNatan vélar Pál Sigfússon: 

Páll situr fyrir Natani:  



Sögur ganga um ríkidæmi Natans: 
 

Natan gerist blóðtökumaður/læknir: 

Natan læknar Guðrúnu á Þingeyrum: Natan læknar 

Svein:  

Draumar Natans og forspár: 

Draumar Natans og Péturs og meyjar í Norðurárdal í Hegranesþingi: 

sjá líka Fjárdráps-Pétur: hryllingsdraumur Péturs fyrir morðið: 
 

 

Natan í tímaröð: ártöl og 

Draummaður vitjar Natans í móðurkviði: 

Dauði föður: Faðir látinn:  

Sögur Gísla Kon af óþekkt Natans í óljósri tímaröð: 
Natan hittir frændur sína í Skagafirði: 

Natan selur hrossakæfu fyrir sunnan: 

Natan undir Jökli: 

Natan í Kaupmannahöfn 1817-1818: 

 

Kvennamál Natans, börn og barnsmæður: Næstum 

trúlofaður 1814: Sólveig, Halldóra og Rósa. 
 

Ljóðabréf Rósu til Natans:  
 
 

Natan fer að búa:  
 Bærinn á Illugastöðum:  Fyrsta árið, 1826-27?: Natan sækir 

landskuldarær í Skagafjörð: 
 

 Föt söguhetjanna og húsmunir á Illugastöðum:  

 

Morðið: 

   Aðdragandi morðsins: 
   Ástæður morðsins: 

Kvikindisskapur Agnesar og Siggu: Rán og ágirnd: Ástamál:   
Skýring Espólíns: ástir eins og GK: 

Átök Natans og Friðriks: hvalrekinn:  
Greining Helgu Kress: 1 
 

Sjálft morðið: 

Fyrri áætlun um morð Natans: Forleikur: BJ:  

 
1 Helga Kress: Hádegisfyrirlestur: Kona tekin af lífi. 



Espólín: leiðréttir GK þeir sváfu ei andfætis, en aðrar missagnir 

í staðinn. Segir A og S eggja. / Dráp Natans og Péturs a la GK: 

hann gerir Agnesi og Sigríði að kvendjöflum: 
 

Rannsókn hefst: 

Tilskipaðir skoðunarmenn: / Það má grafa Pétur í kirkjugarði: / 

 Bréf Blöndals til FM:  

Espólín: sér Friðrik hálfgerðum hetjuaugum eins og GK: 

Guðmundur kemur upp morðinu a la GK og Espólín: Tekinn Friðrik 

morðingi: 

Agnes og Sigríður handteknar:  

 

 Þingað á ýmsum bæjum:  

Þingstaðir: Stóra-Borg:   Þing 1, 7 og 12. Tjörn á 

Vatnsnesi:  Þing 2. Miðhópi:   Þing 3 og 8. Hvammur:   þing 4 

6, 9, 10 og 13. Þingeyrar:   þing 5 og 11. Geitaskarð:   þing 14.  

 

Í varðhaldi: 

Þýfið: 

Annar þjófnaður Friðriks og þeirra: 
Dýraníð og pírómanía Friðriks og móðurfjölskyldu?: 

Kvikindisskapur Agnesar og Sigríðar: 

 

Upp úr dómabók: 

 

Dánarbú Natans: 
 

 Milli morðs og dauða: 

     Í varðhaldi á ýmsum bæjum: 
    Friðrik: 

Skór og lykill að hlekkjum = áformar morð og flótta: / Bláar 

buxur: Hæstaréttardómur birtur Friðriki: 

   Agnes: 

  Sigríður: 

 

Dómþing í héraði:  
Espólín: stutt yfirlit og almennt um 

 

Dómar í málinu: Espólín: stutt yfirlit og almennt um 

siðspillingu Húnavatnssýslu. / Í héraði: Landsyfirrétti:  

Hæstarétti: 
 



Aftakan: Böðullinn: höggstokkurinn: Sunnudagsbl Tímans 1962: 

 Frásögn Gísla Konráðssonar: Friðrik undirbúningur: 

Agnes undirbúningur: Iðrunarvísur Agnesar: Frásögn séra 

Jóhanns: Eftirmál: 
 hausar hverfa: gröf Natansbana: Höfuð Natansbana:  
 
 

Afdrif annarra dæmdra: Þau seku flutt til Danmerkur: 
 
 

Ummæli um Natan dauðann: 
  

Munnmæli / Réttarskjöl: 

 

Leikarar sem hafa farið með hlutverk úr Natans sögu: 

 

Kvæði um Natanssögu:  
 

    https://www.timeanddate.com/calendar/?year=1828&country=1 
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Heimildasafn: 
Það er dýrt að drepa: 

Morðmálið í heild, laun, ferðir og 

uppihald kostaði þúsund ríkisdali.
2 
 

Illt umtal um Natan er sökudólgurinn 

og samfélagsgerðin sem hann spilaði á. (ÞV) 

 

Refsingar fyrir kynlíf: 
Einar Laxness: á síðari hluta 18. Aldar urðu refsingar skv 

Stóradómi mildaðar. Dauðarefsing fyrir þriðja hórdómsbrot var afnumin 

1808.3 Skoða Lovsamling. Þrátt fyrir ný refsilög 1838 héldust mörg 

ákvæði Stóradóms í lögum. Að fullu afnuminn 1870 með nýjum 

refsilögum í Danmörku og á Íslandi.  
Vísindavefur H.Í.: sakamönnum gert að standa opinbera aflausn í 

kirkju með afsökunarbeiðni í viðurvist sóknarmanna við messu.4 Það 

kerfi var við lýði fram undir lok 18. aldar og sektir fyrir barneign ógifts 

fólks fyrst afnumdar árið 1812 en sektir fyrir framhjáhald litlu síðar. 
Á 18. öld verður allmikil breyting á viðhorfi stjórnarvalda til 

réttarfarsmála.5 Yfirleitt hneig stefna aldarinnar til meiri mannúðar í 

refsingum og fyllra réttaröryggis en áður. Fyrrum var helst á það litið að 

hafa refsingar sem gífurlegastar, svo að menn skyldi stugga sem mest við 

afbrotum, en minna um það hirt að eitthvert skynsamlegt hlutfall væri 

milli glæps og refsingar. Lengst af á 18. öld hnigu aðgerðir 

ríkisstjórnarinnar í íslenskum réttarfarsmálum og þá einkum sakamálum 

að því að koma hér á mannúðlegri og skynsamlegri skipan um refsingar 

en lengstum áður. Hinum hrottalegustu hegningaraðferðum, svo sem 

kaghýðingu og brenniimarki fyrir þjófnaðarsakir, var hófsamlegar beitt 

en fyrr. Í þess stað kom /102 refsivist. Kunnu íslensk yfirvöld illa 

breytingum þessum yfirleitt, og eimdi eftir af því fram yfir aldamótin 

1800.  

 

Aumt siðferði 1800-1830: 
Napóleonsstríðin höfðu mikil áhrif á hjálendur Dana í 

Norður-Atlantshafi.6 Vegna stríðsins voru siglingar tregar og varð 

fljótlega augljóst að mjög erfitt yrði að flytja sakamenn til 

kaupmannahafnar, eins og kaupmönnum var skylt að gera. Þetta 

hafði áhrif á breytingar á refsirétti og réttarkerfinu. Stofnaður 

Sakamálayfirréttur 1808, í stað Hæstaréttar á meðan stríðið 

geisaði. Starfaði 1809-1816, lagður niður tveimur árum eftir lok 

 
2 Helga Kress: Hádegisfyrirlestur: Kona tekin af lífi. 
3 Einar Laxness: Íslandssaga a-ö. 
4 https://www.visindavefur.is/svar.php?id=4476. 
5 Þorkell Jóhannesson: Saga Íslendinga VII, 101-102. 
6 Anna Agnarsdóttir: „Aldahvörf og umbrotatímar“, 32-33. 



styrjaldarinnar. Á þeim sjö árum féllu 39 dómar. /33 þó 

duðarefsing fyrir þjófnað hafi verið afnumin 1771 var Stóridómur 

(1564) sem M Steph kallaði járndóm enn við lýði og ekki 

afnuminn fyrr en 1838. Mikil refsiharka, líflát fyrir grófustu brot 

og hýðingar fyrir minni. Gapastokkurinn lagður niður 1808. 

Refsingar mildaðar fyrir einfaldan þjófnað í fyrsta sinn 10-30 

vandarhögg í stað tukthúsvistar og fyrir hórdóm í þriðja sinn, sem 

hafði frá 1565 leitt til lífláts og missis aleigu var refsingin nú færð 

niður í tveggja ára hegninghússvinnu. Sauðaþjófur áður dæmdur 

í ævilanga tukthúsþrælkun þurfti nú aðeins að erfiða í tvö til fimm 

ár í tukthúsinu. /34 langflestir sátu inni í hegningarhúsinu fyrir 

þjófnað. Því lokað fyrir fullt og allt árið 1816 og þremur árum 

síðar var það endurbætt og gert að stiftamtmannsbústað sem 

kallaðist fyrst Konungsgarður.  
Guðni Jónsson komst svo að orði að „óvenjulega 

agasamt“ hafi verið á Íslandi á fyrstu áratugum 19. aldar.7 „Komu 

þá upp ýmis ófögur sakamál, sem varla eiga sinn líka í sögu 

landsins.“ Sjöundármorðin 1801, Kambsránið 1827 og morðin á 

Natani og Fjárdráps-Pétri 1828. Brynjólfur Jónsson: taldi rótina 

og upphaf þessara þriggja mála hina sömu, „spillt aldarfar.“ Séra 

Pétur Guðmundsson sammála, mikið uppi af þjófum og öðrum 

illveirkjum eigi síst í Húnavatnssýslu. Gerðist þar óöld mikil og 

ránskapur og eigi trútt um að grímuklæddir bófar sætu fyrir 

vegjarendum. Espólín taldi þjófa miklu kænni en áður. 

2. ágúst 2013: Svona kynnti Jón Espólín sýslumaður og 

sagnaritari Natan Ketilsson til sögu í Árbókum sínum:8 „Mál voru 

jafnan nokkur um þjófa og aðra illvirkja og varð lítið úr flestum, 

og helst í hæstarétti; dirfðust margir óaldarmenn, og mest í 

Húnavatnssýslu, þar gjörðist óöld mikil og ránskapur og voru 

sumstaðar rofin hús og hirslur brotnar og stolið helst peningum 

og fémætu og varð ei allt uppvíst; /12 var hafður fyrir sumu bóndi 

einn er þá var á Holtastöðum og vel við efni, sá hét Pálmi 

[Jónsson], mágur [tengdasonur?] Erlendar gamla, og Jóhann 

Jónsson [Holtastaða-Jóhann], Arngrímssonar lögsagnara 

[Jónssonar], hann hafði áður flækst í mál með Ísleifi 

[Jóhannssyni], en fyrir nsumur sá maður er Natan hét Ketilsson, 

flysjungur mikill og ónytjungur og hinn slægasti, en þó heppinn 

við lækningar og gáfaður að fleiru; þó ætluðu menn hann vinna 

meira með brögðum og lygum, og hlutdeild við aðra þá er hann 

hefði til að stela en að hann stæli sjálfur, því hann var manna 

huglausastur, en aldrei skiorti hann peninga hversu sem hann 

eyddi eða hverju sem fór fram, og margir voru þar fleiri 

óaldarmenn ...“ 

 
7 Anna Agnarsdóttir: „Aldahvörf og umbrotatímar“, 35. 
8 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum, 11-12. 



11. apríl 2013: Árið 1974 skrifaði Guðmundur G. Hagalín 

svo um Húnvetninga fyrri tíðar: „Flest miðaldra fólk og eldra hér 

á landi mun hafa lesið eða að minnsta kosti heyrt á orði haft að á 

fyrri hluta 19. Aldar hafi ríkt óöld mikil í Húnavatnssýslu.“9 

Auðvitað var víðar „tregleiki á siðbreytni“, en haft hefur verið 

fyrir satt að Húnvetningar væru um skeið það sem nú kynni að 

mega kalla methafar í margháttaðri spillingu. Fyrr og síðar hafa 

veirð birtar víðtækar heimildir um að hvers konar lauslæti hafi þar 

vart verið talið til bresta, meðal annars hafi sambúð bænda við 

tvær konur til langframa verið nokkuð algeng, sumir leigt öðrum 

konur sínar til afnota – og jafn vel verið verslað með konurog þær 

golndaar í búfé, og víst er um það að ýmsir þeirra sem lagt hafa 

stund á húnvetnska ættfræði hafa öðrum fíkniættfræðingum 

fremur látið þess getið að þeir ættu ekki aðeins við að stríða 

algeng vafaatriði heldur og furðulega flóknar og torræðar 

staðreyndir.  

1770-1800 má kalla að hér verði heldur lítið um 

stórmæli.10 Upp úr aldamótum og fram að 1830 gerast hér þó 

nokkur mál, er benda til þess, að aldarbragur var óhrjálegri en oft 

fyrr og síðar. Til þess lágu að sjálfsögðu ýmsar ástæður. ... bein 

og óbein áhrif hinna langvinnu styrjalda og umbyltinga ytra. 

Jafnvel Jörundarbyltingin, þótt skammvinn yrði, hafði sýnt 

mönnum yemd og fallvaltleik hinnar konunglegu valdstjórnar, og 

í trúarefnum hafði allmikil breyting orðið í þá átt að viekja traust 

manna á kennisetningum hins lúterska réttrúnaðar og réttmæti 

kirkjuagans. Einnig hér höfðu hömlur losnað. Hér bættist við 

fjármálaóreiða, er leiddi af illum verslunarhögum, hrapandi 

verðgildi penigna, braski og sviksamlegum kaupskap. Menn eins 

ogt Íslefiur Einarsson, Bjarni Thorarensen og /355 Jón Espólín 

kenna vægð dómstólanna og linri valdstjórn um þann 

sjálfræðisanda og virðingarleysi við yfirvöld og lög og gömul og 

góð siðferðisboð, er þeim virtist gagntaka þjóðfélagið. Hitt var 

réttara, að á þessum mótum gamals tíma og nýrrar aldar  varð 

ýmsum villugjarnt og sannaðist hér, að skammt er öfganna í milli. 

Svo kvað Natan Ketilsson: 
 

Hrekkja spara má ei mergð, 

manneskjan skal vera 

hver annarar hrís og sverð. 

Hún er bara til þess gerð. 
 

Þessi heimspeki er táknræn fyrir nokkurn hóp manna á Íslandi á 

fyrstu tveim tugum 19. aldar. Annálar þessara ára fræða okkur 

nokkuð unm þetta. Morðin á Sjöundá skipta hér ekki máli, þótt 

 
9 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum, 6. 
10 Þorkell Jóhannesson: Saga Íslendinga VII, 354-355. 



tlain verði með meira háttar illvirkjum, sem hér hafa gerst. 

Atburðir eins og fjárdrápið á Löngumýri 1826, morð Natans 

Ketilssonar 1828 og Kambsránsmál sama ár eru ávextir þewssa 

aldarfars, ávextir, sem að vísu eyðast og hafa ekki annað gildi 

fyrir framtíðina en aðvörun þá, sem enn fólst í þungu höggi 

böðulsaxarinnar og skurkinu í hlekkjum ævibandingjans. 

 

Nýtt dómskerfi 1800: 
Að mati Magnúsar Stephensen var tilskipunin 3. júní 

1796, um Réttarins tilhlýðilegu og skjótu framkvæmd, einhver hin 

markverðasta og nauðsynlegasta tilskipan sem umbreytti 

gjörvöllu réttargangsformi.11 Meginmarkmiðin, eins og Davíð 

Þór Björgvinsson bendir á voru „hraði og öryggi“. Dómari skyldi 

yfirheyra mann, sem handtekinn hefði verið vegna gruns um 

refsiverða háttsemi innan sólarhrings. Regluleg dómþing voru 

haldin einu sinnni á ári, en sérstakt aukadómþing skyldi haldið 

svo fljótt og auðið var til að dæma í málinu, eins og í öðrum 

málum sem ei þoldu bið. Dómsmeðferðinni hraðað sem mest. 

Skriflegur málflutningur megin-/24 reglan og einkamál og 

opinber mál voru endanlega aðgreind, þar með mótaðar þær 

meginreglur sem opinbert réttarfar hvílir á enn DÞB. /25 1800 í 

Landsyfirrétti sátu þrír dómarar, dómstjóri og rveit 

meðdómendur. Frá 1805, fyrir forgöngu Magnúsar Stephnsen, 

var dómurunum heimilað að klæðast einkennisbúningum. 

Stiftamtmaður var gerður að forseta Landsyfiréttar eins og í 

Noregi. 
Þróunin á 18. öld hafði verið sú að dómari rannsakaði mál 

sjálfstætt og að eigin frumkvæmði. Með konungstilskipun 13. 

okt. 1819 var sú skipan mála lögleidd og rannsóknaskylda lögð á 

dómara í opinverum málum, þótt sækjandi og verjandi hefðu v 

erið skipaðir.12 Tilgangurinn ma að hraða framkvæmd /29. Auka 

skilvirkni. /31 á tímabilinu 1802-1832 tók Landsyfirréttur fyrir 

alls 319 mál og kvað því upp a‘ð meðaltali um tíu dóma á ári. 74 

málum var áfrýjað til Hæstaréttar, 65 sakamálum og 9 

einkamálum. Langflest málin, eða /31 um 90%, voru sakamál, 

enda tímabilið frægt sem eitt mesta glæpatímabil 

Íslandssögunnar. Þfjónaðarmál langalgengust, M Steph á þeirri 

skoðun að þjófnaður væri oftast framinn „af óumflýjanlegri 

neyð“. Kynferðisbrot, legorðsmál og sifjaspell voru algeng og 

nokkur morðmál komu upp.   
 

Tilskipun 11. júlí 1800 segir að landsyfirrétturinn skuli 

koma í stað hinna fyrri yfirdómstóla, yfirréttarins og 

 
11 Anna Agnarsdóttir: „Aldahvörf og umbrotatímar“, 23-25. 
12 Anna Agnarsdóttir: „Aldahvörf og umbrotatímar“, 28-29, 31-32. 



lögþinganna.13 /31 skyldi koma saman ef nauðsyn krefði í byrjun 

hvers mánaðar, frá maí til október, til þess að fara með opinber 

mál. Auk dómsstarfa þau störf er lögmenn höfðu áður haft, svo 

sem þinglestsur afsals- og veðbréfa o fl.  Ekki uppboð og 

reikningsskil og fleira. /109 árið 1821 kom fyrir landsyfirréttinn 

magnað lauslætismál. Voru það 2 Húnvetningar, sem voru undir 

ákæru; annar, að nafni Samson, fyrrum í lífverði Jörunndar, fyrir 

5 lauslætisbrot, 3 hórbrot og síðan 1 lauslætisbrot með þá 

eftirfarandi giftingu. Hinn að nafni Gunnlaugur, fyrir 6 

lauslætisbrot, að viðbættu einu með eftirfarandi giftingu. 

Hvorugur hafði áður verið dæmdur, en þó svarað sektum fyrir 

nokkur brotin. B Th velti fyrir sér hvort Samson væri ekki 

„jómfrúrkrenkjari“, en um þá voru fyrirmæli í ordinantsíu 

Friðriks II frá 3. Júní 1587 og lögð við dauðarefsing, þegar um 

megna ítrekun þess brots var að ræða. Kemst hann þ´að þeirri 

niðurstöðu að „stricto jure“ ekki, þar sem ordinantsían eigi við 

heldri konur. /110 árið 1822 lá fyrir hreint hórbrot í 4 sinn, án þess 

að vera í tengslum við annan glæp. B Th undirstrikar það í 

atkvæði sínu að Hórbrot í 4 sinn eigi að sæta dauðarefsginu, en 

hæstiréttur líti mildari augum á þetta og mikið mæli með því, en 

hann telur óviðurkvæmilegt í dómum lægri dómstóla sítera 

hæstaréttardóma sem lög, „en allra fátæklegast lítur út að brúka 

þá sem einkaástæðu“. Konungsbréf 25. júlí 1808 telji upp sömu 

afbrotastig þessa glæps sem Stóridómur og ákveði 2ja ára 

tugthúsvist fyrir 3 hórbrot, og hljóti þetta því að vera þyngsta 

refsing, og af því leiði að ekki muni unnt að refsa þyngra fyrir 4 

hórbrot. B Th = Bjarni Thorarensen. 
  

Lambstuldur ekki sauðaþjófnaður: 
Á fyrstu árum yfirréttarins hafði M St fengið þeirri skoðun 

framgengt að lambstuldur teldist ekki að lögum sauðaþjófnaður.14 

Þessum skilningi var og haldið eftir að kgsbr 25 júlí 1808 tók 

gildi. Í 8 gr þess lagaboðs var svo ákveðið að refsing fyrir 

sauðaþjófnað skyldi vera 2 til 5 ára tugthúserfiði í stað 

kagstrýkingar og ævilangs þrældóms. Bréfið setti þar með 

sauðaþjjófnað í röð einfalds þjófnaðar, en þess var ekki getið 

hvernig refsa bæri fyrir ítrekaðan sauðaþjófnað.  

 

Samgöngur: 
28. feb. 2013: „Vegir eru í raun og veru hér engir.15 Þjóðarandinn 

til vegabóta er hér ekki lífgaður og þyrfti hans þó hvergi heldur 

við en  hér á Vatnsnesi, hvort sem leiðin liggur um flóa, mela, 

 
13 Björn Þórðarson: Landsyfirdómurinn 1800-1919, 9, 31, 109, 110. 
14 Björn Þórðarson: Landsyfirdómurinn 1800-1919, 113. 
15 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum, 5. 



klettabelti eða fjöll. Fljótur hestur sem seinfær gera hér sömu 

þarfir. Höfuðvegurinn úr Vesturhópi liggur niður Kattarrófu og út 

Katadal, en langs eftir Nesinu liggur vegurinn við sjóinn, bæ frá 

bæ, sums staðar er þó engin gata. Ögmundur Sigurðsson prestur 

á Tjörn 1840.  

 
Kattarrófa: Frá Tjörn á Vatnsnesi að Syðri-Þverá í Hópi. 16  

Margrét Friðriksdóttir skrifar: “Dalurinn þrengist þegar innar 
dregur og þar fór að ganga betur. Innst er snarbratt einstigi, 
svokölluð Kattarrófa, sem liðast uppá Heiðargöturnar. Þar tókst að 
halda stóðinu slöku um stund áður en við byrjuðum að feta okkur 
upp Kattarrófuna sem reyndist ekki nærri því eins ægileg og maður 
hafði búið sig undir og því létt framundan. Hinar svokölluðu 
Heiðargötur voru talsvert ógreinilegri en maður hefði búist við af 
“fornri þjóðleið” og svo var stóðið ekki alveg sammála knöpunum um 
hvar best væri að fara. Skemmst er frá því að segja að fjallið er alsett 
pyttum og mýrarflákum af verstu gerð, vægast sagt erfitt yfirferðar.” 
Förum frá Tjörn suður Katadal inn í dalbotn. Þaðan upp Kattarrófu 
og suður Heiðargötur, suður Dagagil og Þverárgil. Síðan austur að 
Syðri-Þverá. 15,9 km Húnavatnssýslur. Nálægir ferlar: Hópið, 
Borgarvirki. Nálægar leiðir: Langihryggur. Skrásetjari: Jónas 
Kristjánsson. Heimild: Herforingjaráðskort 

 

 

Persónur í stafsrófsröð: 
   

Agnes: 
Lýsingar úr yfirheyrslu: 

 Verða þær Sigríður og Agnes settar í varðhald undir 

aðgæslu.17 Agnes  er meðal máta há og grannvaxin, toginleit í 

andliti og fáleit, með dökkt slykjuhár og bláeygð. Sigríður í minna 

lagi, en nokkurn veginn þrekin eftir hæð, jafnleit í andliti, 

nokkurn veginn söðulnefjuð, ljósbláeygð með bjart hár. 
Þar bæði Agnes Magnúsdóttir og sömuleiðis Þorbjörg 

Halldórsdóttir í Katadal eru báðar uppaldar í þessari sveit, hafa 

nokkrar persónur af sýslumanninum aðvaraðar verið að mæta hér 

í dag til vitnisburðar um undanfarna hegðan og breytni þessara 

persóna m.m.18  Framstóð því næst 12, hreppstjóri Jón Jónsson 

frá Kornsá, sem af réttinum tilkvaddur viðkannast, að sú ákærða 

Agnes Magnúsdóttir hafi verið sem barn í niðursetu hjá föður 

 
16 www.jonas.is/kattarrofa. 
17 Í fórum höfundar: Dómþing um málið. 20 þing í héraði skráð í bók Blöndals 

sýslumanns, 11. 
18 Í fórum höfundar: Dómþing um málið. 20 þing í héraði skráð í bók Blöndals 

sýslumanns, 209. 



sínum hér í Hvammi í Vatnsdal, og þarnæst hjá sjálfum sér þegar 

hann tók við búi á sömu jörð árið 1813 til ársins 1816, eða lengst 

af þessum tíma. Muni hún þá verið hafa 16 ára gömul þá hún hafi 

frá sér farið, hafi sér virðst hún vera í betra lagi gáfuð, og hafi gott 

skynbragð haft á sínum kristindómi, heldur lingjörð en hörð í 

geðsmunum, fróm og óskreytin, en heldur óviðfeldin í lunderni.  
Þarnæst framstóð 13, studiosus Jón Jónsson á 

Helgavatni, sem tilkvaddur viðkannast fyrrnefnd Agnes 

Magnúsdóttir hafi verið hjá sér vinnukona á Geitaskarði frá 

vorinu 1826 til vorsins 1827, og hafi sér virðst hún vera heldur 

ósannsögul og hroðyrt, heldur undarleg og þunglima í 

geðsmunum, en ófrómleik kveðst hann ei hafa orðið var við hjá 

henni.19 Hafi sér virðst hún í betra lagi gáfuð, og bæði lesandi og 

skrifandi, en enga hrekki hafi hún sér vitanlega í ljósti látið um 

þann tíma sem hún hafi hjá sér verið. Ekkert annað af því þessa 

sök viðrinu /210 fólki kveðst depónentinn þekkja eða geta neitt 

umborið og játar það framanskrifað rétt bókað. Dimitteraður. 
Þarnæst framstóð 14, bóndi Jón Jónsson á Hofi.20 /211 1 

ár kveðst deponentinn verið hafa Agnesi Magnúsdóttur samtíða, 

og hafi sér heldur virðsst hún vera ófróm, en annað óráðvant 

kveðst hann ei kunna til hennar að segja, og enga eða litla 

þekkingu hafa á öðru því við þessa sök dreifða fólki. Það 

framanskrifaða játar deponentinn rétt bókað. Dimitteraður.  
Þarnæst framstóð 15, bóndakona Guðríður Jónsdóttir á 

Hofi (kona næsta vitnis) af réttinum tilkvödd.21 /212 Það eina ár 

sem deponentinn kveðst hafa samtíða verið Agnesi Magnúsdóttir, 

segir hún að hún hafi tjáð sig mikið ófróma, en aðra hrekki kunni 

hún ei til hennar að segja, og ei heldur kunna neitt að vitna um 

annað af því fólki, sem við þessa sök er viðriðið og játar sinn 

framburð rétt bókaðann. Dimitteruð. 
 

2. ágúst 2013: Agnes var aldrei vinnukona hjá Vorm Beck 

bónda og hreppstjóra á Geitaskarði í Langadal, frænda Natans 

Ketilssonar.22 Geitaskarð var tvíbýli á þessum tíma og Agnes var 

vinnukona hjá Jóni Jónssyni, hinum bóndanum.  
 

 
19 Í fórum höfundar: Dómþing um málið. 20 þing í héraði skráð í bók Blöndals 

sýslumanns, 209-210. 
20 Í fórum höfundar: Dómþing um málið. 20 þing í héraði skráð í bók Blöndals 

sýslumanns, 210-211. 
21 Í fórum höfundar: Dómþing um málið. 20 þing í héraði skráð í bók Blöndals 

sýslumanns, 211-212. 
22 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum, 11. 



BJ:  ættuð úr Langadal og hafði verið þar víða, en hvergi 

stöðug í vist.23 Má geta til að hún hafi komið til Natans frá 

Geitaskarði og hún sé „rósin Kiðaskarðs“ sem Rósa nefnir í 12 

erindi ljóðabréfsins. Sagt hefur verið að hún hafi áður verið í 

kunnleikum við Holtastaða-Jóhann, aðrir nefna til Jóhann 

Brynjólfsson og sumir báða. Sé það satt, þá má vera að þeir séu 

„nafnarnir“ í 24 erindi ljóðabréfsins. Þó má ekkert á getgátum 

byggja. Agnes var gáfuð vel og hagorð ágætlega, og margt var 

henni vil gefið. En blendin þótti hún mjög; vildi alls staðar vera 

mest metin og hafði heiftarfullan huga til þeirra er hún snerist á 

móti, kunni þó vel að dylja skap sitt. 
Espólín: Ketill bróðir Natans fór út í Langadal að 

vistum.24 Kvaðst hann þá á við griðkonu eina er Agnes hét, þar í 

dalnum stríðsvísur margar og veitti henni heldur miður, en hennar 

verður við getið seinna. Agnes þessi Magnúsdóttir var 

bróðurdóttir Jóns Magnússonar er fyrr hafði átt Guðrúnu þá er 

síðar átti Hallgrím djákna á Sveinsstöðum. Hún var raunar dóttir 

Jóns Bjarnasonar í Brekkukoti í Þingi, er verið hafði húskarl Jóns 

prófasts Jónssonar í Grímstungum Bjarnasonar. Eigi var Agnes 

sjáleg, en gáfuð sem faðir hennar Jón Bjarnason. Hann var þó 

skapillur og lítt kynntur af ráðvendni.  

Að ári liðnu (á Illugastöðum) fóru þau þaðan Þorlákur og 

Bríet og Gísli.25 Réðist til hans maður, Sigurður að nafni, og 

unglingsmaður að gæta fjár. Líka bauðst honum Agnes nokkur 

Magnúsdóttir úr Langadal, kunnug mjög Holtastaða Jóhanni. 

Hafði hún víða flækst, var vel að viti og hagorð vel en mjög 

kyndug talin í lund. Hafði hún áður kveðið níð eða háðvísur móti 

katli bróður Natans og skort þær mjög, því ketill þótti ærið orðfær. 

Tók nú Natan við Agnesi og þótti sem þá hjá honum allt spilltist 

við hennar komu, einkum skaplyndi Sigríðar. Vildi Agnes véla 

Natan frá Sigríði. En hann galt henni stríðsyrði og leiddi til 

þykkju og heiftar að lokum, svo hún spillti Sigríði og hjúunum. 
Agnes Magnúsdóttir vinnukona og skáld var 

lausaleikskrógi fædd á Flögu í Undirfellssókn A-Hún. 27. október 

1795.26 Látin 1830. Átti albróður Magnús, ekki ljóst hve lengi 

lifir, annan bróður sammæðra og tvær systur og bróður samfeðra. 

Var á Brekkukoti í Þingeyrarsókn 5 ára 1801 ásamt móður sinni 

Ingveldi Rafnsdóttur (1862-) húskonu og hálfbróður sínum. 

 
23 Í fórum höfundar: Lbs.1933 8to b: Tómas Guðmundsson: Sagan af Natani ... 

Endursamin og aukin af Brynjólfi Jónssyni frá Minna-Núpi. Uppskrift er varðar 

Natansmál, 2. 
24 Í fórum höfundar: Lbs.2663 4to: Jón Espólín: Húnvetningasaga. Uppskrift er varðar 

Natansmál, 1.  
25 Í fórum höfundar: Lbs.1933 8to: Tómas Guðmundsson: Sagan af Natani Ketilssyni, 

uppskift, 1. 
26 Íslendingabók. 



Móðir hennar átti Magnús/Agnesi og  Jóas Illugason árið 1800 

með mönnum sem eru skráðir bændur ekki löngu eftir fæðingu 

þeirra (6 ár Agnes, 1 ár Jóas). Hún virðist vinnukona undir 

húsbóndavaldi er þau komu undir. Hún hefur þó nokkuð góða 

stöðu að vera húskona á Brekkukoti og fá að halda tveimur litlum 

lausaleikskrógum  hjá sér árið 1801. 
Þau misseri fór griðkona sú enn til Natans er Agnes hét, 

kölluð Magnúsdóttir, bróðurdóttir Jóns Magnússonar á 

Sveinssstöðum, en aðrir sögðu hana dóttur Jóns Bjarnasonar á 

Brekkukoti í Þingi, var hann kynjaður vestan af Skarðsströnd.27 

Agnes var vel viti borin og hagorð, hafði hún /49 áður kveðist á 

við ketil Ketilsson stríðvísur nokkrar, var kallað henni veitti þar 

miður; orð hafði á komið að Natan fengi Agnesar, en það var 

almæli að hann ætlaði að eiga Sigríði. 
 Magnús Magnússon (1752-) faðir Agnesar var kvæntur, 

þegar hún fæddist.28 Ingveldur móðir hennar eignast fyrst soninn 

Magnús 1793 með Magnúsi og svo Agnesi tveimur árum síðar. 

(Magnús á Elínu, yngsta barnið skráð með eiginkonu sinni 1794, 

árið á milli þeirra.) Líklega er Ingveldur vinnukona á bæ þeirra 

hjóna eða ekki langt undan. Kjör móður Agnesar sem lausaleiks 

kvenndis settu ugglaust mark sitt á Agnesi. Magnús og Elín kona 

hans bjuggu í Harastaðakoti, Hofs- og Spákonufellssóknum Hún. 

1801. Gísli hálfbróðir Agnesar og hjónabandsbarn Magnússon 

varð bóndi og átti fjölda barna.  

Hinn barnsfaðir Ingveldar Illugi „svarti“ Þorvarðarson 

(1764-) bjó á Litlu-Giljá í Þingeyrarsókn 1801. Jóas sonur þeirra 

flutti suður, var vinnumaður á Vörum, Útskálasókn, Gull. 1835. 

Agnes var „vinnukind“ á Guðrúnarstöðum 

Grímstungusókn Hún. rúmlega tvítug1816.29 Hálshöggvin fyrir 

aðild sína að vígi Natans Ketilssonar, veslings Pétur sem var 

myrtur um leið gleymist alltaf og fellur í skugga Natans. 
Úr svari Eggerts við bréfi Unnars nr. 5: Agnes var fermd 

í Undirfellsprestakalli 22.maí 1809, þá 14 ára.30 Hún fékk þennan 

vitnisburð: „Kann bænir og sálma sæmilega, les í bók í betra lagi, 

undirbúin af presti í tvö ár. .... þrjú af þessum börnum Agnes og 

tveir piltar, hafa lært allt kverið, sum börnin bara stærri stílinn, 

svo sem tornæmari.“ / Agnes er vinnukind á Guðrúnarstöðum í 

Grímstungusókn í Vatnsdal, fædd á Flögu. Alls bjuggu á 

Guðrúnarstöðum 13 manns: Hjón með fimm börn, móðir 

húsfreyju, einn vinnumaður, ein vinnustúlka, tvær vinnukindur og 

ein niðurseta. 

 
27 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 48-49. 
28 Íslendingabók. 
29 Íslendingabók. 
30 Í fórum höfundar: Unnar Ingvarsson, héraðsskjalasafninu í Skagafirði: Sex bréf og 

svör Eggerts. 



Bréf Unnars nr. 6: Jóas Illugason, hálfbróðir Agnesar.31 

Sveinsstaðahreppur greiddi með honum árið 1803-1807 260 fiska 

og var hann þá í Brekku. Árið 1808 var hann á Þingeyrum og 

farinn að stauta. Árið 1810 á Litlu-Giljá. Eftir það kemur hann 

ekki við hreppsreikninga sögu. 
 

Auðun Jónsson: 

(1750-1807) prestssonur. Sóknarprestur foreldra Natans, 

á Blöndudalshólum.32 Var fátækur, bjargaðist þó furðanlega með 

mikla ómegð. Góðmenni og glaðlyndur. Þau Halldóra (Jónsdóttir 

prests Björnssonar á Auðkúlu) kona hans áttu tólf börn, átta 

komust upp, sjö drengir og ein telpa. Þar á meðal valdmiðja 

Natanssögu, Björn Blöndal sýslumaður í Hvammi í Vatnsdal. 

Annar bróðir menntaður, séra Gísli í Húsavík. 
 

Björn Blöndal: 

11. júní 2013: Birni var svo lýst í samtímaheimild:33 

„Hann var með hærri mönnum á vöxt, 68 þumlinga [178 cm] á 

hæð, og vart gildur eftir hæð áður hann þykknaði af holdum, 

sívalur en ekki /8 breiðvaxinn, beinn og útlimanettur og heldur 

beinasmár – sem kallað er – eftir vexti. Andlitið var kringluleitt, 

vel fallið og jafnt við sig; munnurinn og hakan sátu vel; augun 

ljósblá og heldur smá, augnaráðið stöðugt og hið blíðasta þegar 

hann var í glöðum huga en hvasst og alvarlegt þegar hann var í 

þungu skapi. Hann var rjóður og sællegur í andliti en aldrei mjög 

þykkleitur. Hárið var hálfbjart, þykkt og nokkuð hrokkið. 

Yfirhöfuð var maðurinn mikið þekkilegur, fríður og 

fyrirmannlegur, framgangan og látæðið jók þar líka á, sem jafnan 

var stillt og siðsamlegt. Rómurinn var fullur og skemmtilegur og 

teljast mátti hann með betri söngmönnum, bæði hvað rómsæld og 

lagsæld snerti. Málfærið var sérlega liðugt og gat hann breytt því 

með rómnum og framburðinum eins og hann vildi. Hversdagslega 

var hann fátalaður og afskiptalítill um smá atvik á heimilinu og 

var það jafnan auðséð að hann hafði embættisverkin í huga sér í 

smáu og stóru. Við kunningja sína var hann í viðmóti og 

viðræðum sérlega viðfelldinn og skemmtilegur og var honum það 

mjög tamt að krydda þá tal sitt með siðsamlegu og hnyttilegu 

spaugi og smá gamansögum, sem alltént áttu vel við 

umræðuefnið, og bar þetta ljósan vott um smekk og gáfnalipurleik 

hans. Bæði var hann í viðræðum, ritum og öllu háttalagi 

tilgerðarlaus, jafn og einlægur, hafði heldur engar mætur á neins 

konar prjáli, óþörfu skrauti né viðhöfn, en lét sér nægja það sem 

 
31 Í fórum höfundar: Unnar Ingvarsson, héraðsskjalasafninu í Skagafirði: Sex bréf og 

svör Eggerts. 
32 Íslenzkar æviskrár. 
33 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum, 7-8. 



hreinlegt og staðgott var; var þetta auðséð á búningi hans, 

húsakynnum og húsbúnaði, eins og hann líka var sparsemdar- og 

hófsemdarmaður um alla hluti, seint og snemma ævi sinnar.“ 
12. júní 2013: Björn Blöndal sýslumaður Húnvetninga var 

saagður sérstaklega stilltur og gætinn að lundafari og sinnisfari 

og þótt „það bæri til að honum þætti fyrir þegar hann átti við þá 

að stríða sem frekir og ósvífnir voru þá stillti hann sig þó jafnan 

vel svo þáð mun varla verða með sannindum sagt að honum yrði 

skapbrátt.34“ Í yfirheyrslum í Natansmálum  1828 lenti hann 

greinilega í stökustu vandræðum með tvo vitorðsmenn í 

morðbrennunni; Daníel Guðmundsson vinnumann á Geitaskarði 

og Þorbjörgu Halldórsdóttur í Katadal, móður Friðriks 

Sigurðssonar. Á einum stað í yfirheyrslunum segir um hana: „Yfir 

höfuð verður enn ekki upp úr Þorbjörgu teygð frekari 

meðkenning en fyrri og brúkar hún sömu vöfflur og tregðu sem 

áður, svo vont er að skilja hvörju hún neitar eða játar.“ Daníel 

þrætti fyrir allt og neitaði sök þótt sannanirnar gegn honum hafi 

hlaðist upp, á einum stað segir t.d.: „þrætir hann enn nú sem fyrri 

með blygðunarlausri frekju fyrir það og kveðst ætla í Jesú nafni 

(að þræta fyrir það!) aldrei að meðganga það, þó að hann með 10 

vitnum yrði þar um sannfærður.“ 

 

13. feb. 2013: „Fyrir þjófum og föntum fæ ég hér sjaldan 

ró,“ ritaði Björn Blöndal sýslumaður Húnvetninga í bréfi 13. feb. 

1828:35  Réttum mánuði síðar hófst Natansmál, sem átti eftir að 

verða viðamesta mál Blöndals og endaði með síðsutu aftöku á 

Íslandi árið 1830, en sýslumaður kvað upp dauðadóminn í 

undirrétti. 

 (1787-1846) Faðir sóknarprestur foreldra Natans, á 

Blöndudalshólum.36 (sem GK segir hafa huggað móður Natans 

eftir Satans drauminn og farið þann milliveg að kalla hann Natan 

ekki Satan. Til að hlýða draummanninum hálfpartinn, sem birtist 

Guðrúnu er hann var í móðurkviði og kallaði eftir nafni.) Tók upp 

Blöndals nafnið. Hafði verið skrifari amtmanns og stiftamtmanns 

í Reykjavík. Fékk Húnavatnssýslu 22 júní 1822 og hélt til 

dauðadags. Dó úr mislingum. Athugull og gætinn, tillögugóður. 

Sýslustjórn fór honum mjög vel úr hendi. Varð auðugur, enda 

kona hans orðlögð að búsýslu. Guðrún Þórðardóttir kaupmanns á 

Akureyri. Íslenskar æviskrár nefna tíu syni og eina dóttur. Hétu 

öll tveimur nöfnum. Prestur/verslunarstjóri, skáld, tveir 

sýslumaður, læknir. 
 

Björn Olsen á Þingeyrum: 

 
34 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum, 8. 
35 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum, 4. 
36 Íslenzkar æviskrár. 



 (4. ág. 1767-1850) Umboðsmaður.37 Var verslunarmaður á 

Akureyri og Skagaströnd og fór þá utan nokkrum sinnum. Fékk 

Þingeyraklaustur 1807 og hélt það til 1841. Settur sýslumaður í 

Húnaþingi 1813-1815.  
 

Daníel: 

Lýsing extrarétti 5 á Þingeyrum mars 1828: Daníel er 61 

½ þumlungur á hæð, 39 ½ þumlungur yfir herðar, toginleitur og 

rjóður í andliti, hökulítill, heldur frammynntur, réttnefjaður og 

bláeygður með dökkt hár og dökkar augbrýr, er lítið farið að vaxa 

skegg.  

Mætti svo laus og liðugur fyrir réttinum Daníel 

Guðmundsson vinnumaður á Geitaskarði, sem tjáist vera 25 ára 

gamall, fæddur á Sölvabakka í Höskuldsstaðakirkjusókn og hefur 

í téðri og Holtastaðakirkjusóknum allan sinn aldur alið.38 

Vorm hreppstjóra á Geitaskarði þraut heilsu.39 Lét hann 

þá sækja Natan öndverðan vetur. Kom hann og var /55 þar um  

hríð. Daníel hét einn húskarl Vorms, sonur Jóns lausamanns 

Jónssonar á Skagaströnd. Sendi Vorm hann vestur að 

Illugastöðum að gæta sauðfjár Natans meðan hann dveldist á 

Geitaskarði. Er Daníel kom vestur komst hann brátt í kunnleika 

við Friðrik í Katadal, Sigríði og Agnesi. Sögðu þau svo síðan að 

hann legði ráð á að fyrirkoma Natani. 
 

 

Fjárdráps-Pétur: 

Nú hafði fjárdrápsmálið verið upp tekið í Húnaþingi, því eina nótt 

á Góu barst það að á ytri Löngumýri á Bug, þar Höskuldsstaða-

Pétur átti ásauð sinn, að 70 ær höfðu verið reknar um nótt úr 

tveimur fjárhúsum, var sumt ánna komið heim aftur til 

fjárhúsanna, en 30 lágu /48 stungnar og undnar úr hálsliðnum á 

hálu svelli skammt frá bænum.40 Voru 27 dauðar en þrjár lifðu er 

fólk bar að, sem dóu skömmu síðar. 12 kindur stóðu uppi meðal 

hinna drepnu. Segir gjörr frá þessu í Húnvetningasögu og einkum 

í sögu Eyjólfs og Péturs. Þá bjó Höskuldsstaða-Pétur á Gili í 

Svartárdal og hafði náð því undan Eyjólfi Jónassyni, er mál þeirra 

risu af, en þeir urðu sekir um fjárdrápið Jón Árnason frá 

Botnastöðum og Pétur son Skúfs-Jóns. Voru þeir dæmdir á 

Brimarhólm og hafðir í varðhaldi. Sjá: (Í varðhaldi á ýmsum 

bæjum: Friðrik: áformar morð og flótta, Pétur biður Friðrik að 

myrða Eyjólf.) 
 

37 Íslenzkar æviskrár. 
38 Í fórum höfundar: Dómþing um málið. 20 þing í héraði skráð í bók Blöndals 

sýslumanns, 198. 
39 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 54-55. 
40 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 47-48. 



hryllingsdraumur Péturs fyrir morðið: 

Pétur hét maður er Friðrik Sigurðsson, sextán ára piltur frá Katadal, 

drap á Illugastöðum um leið og Natan Ketilsson.41 Pétur þessi var 

þar gestkomandi; hafði Vorm á Geitisskarði sent hann eftir meðölum 

til Natans er fékkst við lækningar. Pétur svaf í rúmi hjá Natan. Hafði 

hann orðið sekur um sauðadráp upp í Blöndudal og verið dæmdur á 

Brimarhólm og beið þess að flytjast þangað. Féð hafði hann drepið 

á þann hátt að reka það út á svell og stinga til dauðs með broddstaf. 

Nóttina áður en Pétur fór að heiman frá Geitaskarði dreymdi hann að 

hann þóttist standa á svellinu sama er hann drap féð á, og sá þar féð 

allt með áverkunum og þótti það mæna aumlegum augum til sín og 

emja ámátlega. Nokkrir segja að hann dreymdi þar líka forustuá er 

fénu fylgdi að hún kæmi að sér, stykki upp um sig og blóð úr sárum 

hennar blæddi á sig. Skelfdist hann í svefninum við þetta allt saman, 

en sagði drauminn á Geitisskarði um morguninn áður en hann fór af 

stað, og varð ljós merking hans við dráp sjálfs hans skömmu síðar. 

 

Friðrik Sigurðsson: 

Lýsing frá extrarétti 5 á Þingeyrum mars 1828: Friðrik er 

62 ½ þumlungur á hæð, 40 ½ þumlungur yfir herðar, 36 ½ yfir 

um mittið, toginleitur í andliti, frekknóttur með þykkt nef, 

bláeygður með dökkjarpt hár afklippt.  

Allgáfuð og upplýst fjölskylda: 

Sigurður Bjarnason: Hjálmar og Ingibjörg 

(Hjálmarskviða).42 /3 Ríma þessi er eftir afastrák bróður Friðriks 

í Kattadal. Inngangur hefst á því að segja „Eins og kunnugt er af 

sögum (vísað í neðanmálsgrein: eins og allir skilja er einkum átt 

við sögur af Natani, Gkon og /4 Br.J.) bjuggu á öndverðri 19. öld 

í Katadal á Vatnsnesi hjónin /4 Sigurður Ólafsson og Þorbjörg 

Halldórsdóttir. Þorbjörg sögð svarri allmikill ... tápmikil. 

Sigurður ófyrirleitinn í æsku ... gáfaður maður og hið prýðilegasta 

skáld. Geymast enn ýms ljóð hans bæði í handritum og munni 

manna. Svo hefir sagt mjer dr. Páll Eggert Ólason að eftir Sigurð 

Ólafsson væri hin alkunna vísa, sem oftast er eignuð Vatnsenda-

Rósu: 
Þó að kali heitan hver, 

hylji dali jökull ber, 

steinar tali – allt hvað er 

aldrei skal ég gleyma þér. 

 

Og sé hún í einu ljóðabréfa þeirra er hann orti til 

Þorbjargar konu sinnar, eftir að hún hafði verið burtu flutt. Hefir 

margt verið ólíklegar til getið en að þessi vísa hins mædda 

 
41 https://is.wikisource.org/wiki/Íslenzkar_þjóðsögur_og_æfintýri:Galdrasögur: Draumur_Péturs_er_sauðféð_drap.  

42 Í fórum höfundar: Sigurður Bjarnason: Hjálmar og Ingibjörg (Hjálmarskviða), 3-6 

https://is.wikisource.org/wiki/Íslenzkar_þjóðsögur_og_æfintýri:Galdrasögur


almúgamanns kunni að eiga það fyrir sér að lifa jafn lengi 

móðumáli hans. /5 Bjarni sonur þeirra kvæntist dóttur lögsagnara 

á Reykjum og Torfustöðum í Miðfirði Náttfríði Arngrímssonar 

Jónssonar. Þau bjuggu fyrst í Katadal og áttu Sigurð sem átti 

Bjarna rímnaskáldið. /6 Sigurður bróðursonur Friðriks morðingja 

í Kattadal kvaðst á við Hans Natansson, son mannsins sem hann 

myrti. Þeas svaraði vinsælli vísu hans. Sigurður: 

 
Hver vill sanna að Hilmir hæða 

hafi bannað konur tvær, 

sem að manni gleði glæða? 

Gegni hann sem til er fær. 

 

Hans Natansson svaraði þannig: 

 
Ein var meyja Adam gefin, 

oss það segir ritning skær, 

minn því hneigist að því efinn 

að aðrir megi hafa tvær. 

 

Bjarni Sigurðsson naut engrar uppfræðslu fram yfir það 

sem þá gerðist á sæmilegum bóndabæjum, ebn mikill var þá 

alþýðufróðleikur í Húnaþingi. 

 

Séra Jóhann Tómasson um Friðrik og fjölskyldu:43 /3 

Skrifað 14 dögum eftir aftökuna. /1 fæddur 8. maí 1810 á Katadal 

í Húnavatnssýslu, af foreldrum í bændastétt, sæmilega efnuðum, 

allvel gáfuðum og upplýstum. Hann lýsti snemma mikilfengnu 

náttúrufari, sem allt of mikið mun hafa verið forsómað að temja 

með skynsamlegum aga, sér í lagi tjáist, að móðirin hafi haft of 

mikið eftirlæti á honum í hans barn æsku. Hann lærði að sönnu 

fullsnemma sinn kristindóm, því hann var vel gáfaður, en engu að 

síður ólst hann upp sem lítt tamið villudýr í ungdæminu, sýndi 

stundum óráðvendni, var yfirmáta forvitinn, málgefinn, 

drambsamur og hefndargjarn. 
9. júní 2013: „Hann lærði að sönnu fullsnemma sinn 

kristindóm, því hann var vel gáfaður, en engu að síður ólst hann 

upp sem lítt tamið villudýr í ungdæminu, sýndi stundum 

óráðvendni, var yfirmáta forvitinn, málgefinn, dramsamur og 

hefndargjarn.“44 Svo ritaði Jóhann Tómasson prestur á Tjörn á 

Vatnsnesi um Friðrik Sigurðsson, þann er drap Natan Ketilsson 

1828. Séra Jóhann fylgdi Friðriki á aftökustaðinn í ársbyrjun 1830 

og skrifaði um Friðrik talsvert mál aðeins fjórtán dögum eftir 

aftökuna. 

 
43 Í fórum höfundar: Sr. Jóhann Tómasson: „Afturhvarf morðingjans Friðriks 

Sigurðssonar“, 1, 3. 
44 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum, 7. 



BJ:  Friðrik var þá 18 vetra, gáfaður vel og hinn 

gjörvilegati, en hafði eigi fengið sem best uppeldi, var hann því 

snemma hrokafulllur og áleitinn.45  
Espólín: Sigurður Ólafsson frá Skíðastöðum Ólafssonar, 

bjó í Katadal á Vatnsnesi.46 Þorbjörg hét kona hans en Friðrik hét 

sonur þeirra, ungur og lítt vandur, skarpur og ósvífinn. ... mörg 

börn áttu þau (ÞV foreldrar F) önnuren Friðrik, og voru öll gáfuð 

og gjörvileg, en mest þótti Friðrik líkjast móður sinni.  
Húnvetningasaga Espólíns: Svo er sagt að Friðrik var vel 

viti borinn og gjörvilegur að sjá að jöfnum aldri, en ýrður mjög á 

svip.47  
GK segir um Friðrik: viti borinn, illa vaninn og hinn 

ósvífnasti.48 Einnig: /68 Friðrik var vel viti borinn, gjörvulegur 

eftir aldri, en ýrður mjög á svip sem stuggaði við.  
Fæddur í Katadal 1810.49 Látinn í Þingeyrarklaustursókn 

A-Hún. 12. janúar 1830. Hann er elstur systkina sinna. Alsystkin 

tvær Unur, (1814-1815) og (1816-1817), Ingibjörg (1816-1866) 

og Bjarni Sigurðsson (1818-). Á eldri samfeðra systur, Elínborgu 

(1807-1846). Upplifir lítill dauða tveggja systra. Kannski styrkti 

það band hans við móður. Friðrik er enginn Vatnsnesingur, faðir 

hans er úr Skagafirði og móðir hans Austursýslunni. Klínum því 

ofbeldi og þjófnaði þessarar fjölskyldu varlega á Vatnsnesið.     
  Kattardalur: 

 / 153 Klausturjörð, ein af Þingeyrarklausturs jörðum.50 

Vetrarríki. 10 hundraða jarðardýrleiki. (Hefur á tímum 

Jarðarbókar fornu eyðijörðina Egilsstaði, til brúks. Það land 

tilheyrir sama klaustri. Þetta eyðiból halda menn fyrir víst að aftur 

mætti byggja, túnstæði fallegt og útheyja slægjuvon góð í 

grashlíðum. Vatnsból gott.) (Ef til vill í byggð á tímum 

Natanssögu, sbr. Elínborg hálfsystir Friðriks býr þar 1835.) 

Sumarhagar hinir bestu þar, vetrarríki öngvu minna en í 

Kattardal, nægðarland grasi vafið um sumur. Landskuld 60 álnir. 

/ 154 kvikfénaður í Kattardal tvær kýr, 6 ær, 1 sauður 

veturgamall, 4 lömb, 1 hross. Leigukúgildi 4, leigan betalast í 

smjöri, ef til er, heim til klaustursins. Við til húsabótar ætla menn 

klausturhaldarinn leggi. Fóðrast kann 3 kýr, 1 ungneyti, 12 lömb, 

 
45 Í fórum höfundar: Lbs.1933 8to b: Tómas Guðmundsson: Sagan af Natani ... 

Endursamin og aukin af Brynjólfi Jónssyni frá Minna-Núpi. Uppskrift er varðar 

Natansmál, 2. 
46 Í fórum höfundar: Lbs.2663 4to: Jón Espólín: Húnvetningasaga. Uppskrift er varðar 

Natansmál, 3.  
47 Í fórum höfundar: Lbs.2663 4to: Jón Espólín: Húnvetningasaga. Uppskrift er varðar 

Natansmál, 7.  
48 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 49, 68. 
49 Íslendingabók. 
50 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 8, 153-155. 



40 ær, 2 hestar á Kattardalslandi að fráskildum Egilsstöðum. 

Sumarhagar merkilega góðir og miklir. Hætt er kvikfé fyrir 

snjóflóðum / 155 vetrarríki mikið. Hreppamannaflutningur yfrið 

langur annars vegar. Eldiviðartak ekkert nema af taðfalli og lítið 

af hrísi. 
Ættingjar Friðriks: 

Þórunn: 

Því næst kom laus og liðug fyrir réttinn 8, Þórunn 

vinnukona sem tjáist vera 32 ára gömul, fædd í Kirkjuskógi í 

Kvennabrekkukirkjusókn innan Dalasýslu, hvaðan hún farið hafi 

3 ára /180 með foreldrum sínum suður á Seltjarnarnes og verið 

þar 2 ár, Snæfellsnes um 10 ár lengst á Skógarströnd, síðan  

Dalasýslu Miðskógi og Snóksdal, og nú í 7 ár í Húnavatnssýslu.51 

Að undanförnu segir hún sér ekki hafi tiltalað verið fyrir neina 

yfirsjón. 

Barnsmóðir: Þórunn Eyvindsdóttir (1797-20. jan. 1859) 

er fædd í Kirkjuskógi í Náhlíð, Miðdalahreppi í Dalasýslu.52 

Foreldrar hennar látast í Vesturhópshólasókn V-Hún. Eyvindur 

var fæddur í Hrunamannahreppi (1766-1835), Málfríður móðir 

hennar í Miðhús um á Rekjanesi (1767-1846), þannig að þau 

leggja land undir fót. Foreldrar Þórunnar áttu sex börn saman, og 

bæði dóttur fyrir hjónaband. Þórunn hafði því vissa fyrirmynd þar 

í lauslæti. Veslings Þórunn eignast þrjú börn áður en Friðrik tekur 

hana. Fyrst með bóndanum í Snóksdal þar sem hún var 

vinnukona, soninn Níels 1819, þá 22ja ára. Jason 1823 með 

öðrum manni, Steinunni 1826 með þriðja manni. Þá Kristjönu 

með Friðriki 1828, Kristján með fimmta manni 1829 og svo 

giftist hún 1835 og á ekki börn með eiginmanninum. Hún á fimm 

börn í lausaleik með jafn mörgum mönnum. Friðrik er sá fjórði. 
/ Þórunn var 13 árum eldri en Friðrik, sem varð 18 ára árið 

sem þau eignuðust Kristjönu 1828, sem dó sama ár. Þórunn hafði 

verið vinnukona í Snóksdal Dalasýslu 1818. Húsfreyja í 

Vatnahverfi Höskuldsstaðasókn Hún. 1845. (Höskuldstaðir eru 

við ströndina milli Blönduóss og Höfðakaupstaðar 

(Skagaströnd)). Barnsmóðir morðingjans verður því búandi kona. 

Tveir elstu synir hennar, Níels og Jason, eru nærri henni eftir að 

hún verður gift. Níels verður vinnumaður í Vatnahverfi og síðar 

bóndi þar, Jason verður líka bóndi í sókninni meðan Þórunn lifir. 

Þannig að þeir mannast vel. 

Dóttir: Kristjana dóttir Þórunnar og Friðriks, er getin 

haustið 1827.53 Hún fæddist í Tjarnarsókn 21. júní 1828 og deyr 

eftir tæpar tvær vikur, 3. júlí. Ömurlegt.  

 
51 Í fórum höfundar: Dómþing um málið. 20 þing í héraði skráð í bók Blöndals 

sýslumanns, 179-181. 
52 Íslendingabók. 
53 Íslendingabók. 



Faðir: 

Þar næst framstóð 9, tjáist vera 47 ára, fæddur í Ytri-

Svartárdal í Goðdalakirkjusókn í Skagafjarðarsýslu, og farið úr 

téðri sýslu 23 ára eður þar um bil vestur að Ölkeldu í Staðarsveit 

í Snæfellsnessýslu, hvar hann viðurloða verið hafi tveggja ára 

tíma, og síðan farið hingað til Húnavatnssýslu, og hafi þar síðan 

dvalið.54  

Sigurður hét maður, Ólafsson, frá Skíðastöðum í 

Tungusveit í Skagafirði.55 Þeir voru bræður Sigurðar: Gvendur 

þjófur er utan var dæmdur, Ólafur bóndi á Öxl í Þingi, Guðni á 

Ölduhrygg í Skagafirði og Jón. Sigurður hafði verið grunaður um, 

er hann var heima með foreldrum sínum, að hafa hengt kerlingu í 

hálstrefli sínum er heyrnarlausa Ranka var kölluð. Sigurður var 

knálegur maður, lítill vexti og nú tekinn að eldast.  
Þá bjó í Katadal þar í grennd Sigurður bóndi Ólafsson, /2 

ættaður frá Skíðastöðum í Tungusveit, bróðir Ólafs bónda á Öxl í 

Þingi og Brekku-Gísla, líka Guðveigar á Ölduhrygg og 

Guðmundar er sekur varð.56 Hafði Sigurður ungur þótt ódæll, en 

var nú við aldur og spakari. Kona hans var Þorbjörg 

Halldórsdóttir frá Hjallalandi af Kornsárætt. Þótti hún ærið 

harðlynd. Átti Sigurður margt barnaFriðrik hét son þeirra er nú 

var 18 vetra, frumvaxta mjög og vitur en illa vaninn. Lagði hann 

oft komur sínar að Illugastöðum til Sigríðar er natan var burtu. 
Sigurður Ólafsson fæddur á bænum Ytri-Svartárdal í 

Lýtingsstaðahreppi og Goðdalasókn í Skagafirði ekki rugla 

saman við samnefndan dal austast í Hún. austan við Blöndudal, 

nærri sýslumörkum) 1782, rétt fyrir móðu.57 Húsbóndi í Katadal 

1816 og 1835. Látinn í Tjarnarsókn í Vatnsnesi V-Hún 4. janúar 

1839. Hann átti skv Íslendingabók 11 alsystkini, faðir hans einn 

dreng framhjá. Hann er fjórða barnið og fjórði drengurinn. Þegar 

hann er eins árs fæðist Una, 1783-1804. Honum virðist þykja 

undurvænt um hana því hann nefnir tvær dætur eftir henni. Þau 

systkinin eru tvær dætur og tíu synir. Dæturnar eru númer fimm 

og tólf. Sigurður átti dótturina Elínborgu með vinnukonu 1807. 

Hefur hana hjá sér eftir að hann kvænist Þorbjörgu, því hún er í 

Katadal 1816.  

Föðurbræður: Sigurður í Kattadal, faðir Friðriks, dró 

bræður/bróðurson sína til sín, fædda í einum syðsta bæ 

Skagafjarðar í Goðdalasókn, út á Vatnsnesið eða amk í sýsluna? 

 
54 Í fórum höfundar: Dómþing um málið. 20 þing í héraði skráð í bók Blöndals 

sýslumanns, 181. 
55 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 49. 
56 Í fórum höfundar: Lbs.1933 8to: Tómas Guðmundsson: Sagan af Natani Ketilssyni, 

uppskift, 1. 
57 Íslendingabók. 



Ólafur Ólafsson (26. sept. 1789-13. ágúst 1843).58 Bóndi og 

hreppstjóri á Súluvöllum Vesturhópshólasókn. Bóndi á Öxl í 

Þingi. Þrjú börn með eiginkonu, eitt framhjá. Einn ekta sonur og 

lausaleikssonur fóru til Vesturheims. Öll börnin urðu húsbændur. 

Gísli Ólafsson (1779-1841) Bóndi í Brekku hjá Víðimýri, Skag. 

Eiginkona (1765-1838) frá Höfða Höfðaströnd Skag. fjórtán 

árum eldri var vinnukona á Torfastöðum Bergstaðasókn Hún. 

1801. Einkasonur þeirra varð bóndi í Vesturhópshólum. Og 

Þórukoti Víðdalstungusókn, Hún. 1845. Jón Ólafsson (1787-

1842) Bóndi á Gnýsstöðum Vatnsnesi, látinn í Tjarnarsókn. Á 

dóttur fyrir hjónaband og tólf börn með konu sinni frá 1823 Unu 

Jónsdóttur (1793-1842). Fimm deyja ung. Óttalegt basl. 

Krakkarnir eru að fæðast til 1838 og verða foreldralaus fjögur 

yngstu niðursetningar. Deyja bæði 1842, sorglegt. Ein komst til 

Vesturheims 1887. 

Gísli: 

Espólín: Gísli Ólafsson bróðir Sigurðar í Katadal hafði 

komið norðan úr Skagafirði um vorið, sá er kallaður var Brekku-

Gísli, og farið á vist í Katadal.59 

GK: Hafði búið í Brekku, norður hjá Víðimýri, og átti 

konu þá er Ingiríður hét Pálsdóttir, svarri mikill.60 Höfðu þau 

verið lítt þokkuð og voru nú skilin, en Gísli kominn vestur í 

Katadal til bróður síns. Var hann jafnan kallaður Brekku-Gísli. 
GK 1998: Gísli Ólafsson bróðir Sigurðar í Katadal, er 

kallaður var Brekku-Gísli, hafði búið í Brekku við Víðimýri og 

var nú skilinn við konu sína Ingiríði, systur Hólmfríðar móður 

Bergsteds. 61 Var hún svarri mikill.  
 

Móðir: Þorbjörg Halldórsdóttir fædd í Undirfellssókn i 

Vatnsdal, A-Hún 1786. Vel eftir móðu.62 Var á Hofi, 

Undirfellssókn 1801. Látin 22. júní 1846. Halldór (1748-1804) 

faðir Þorbjargar og afi Friðriks dó í Undirfellssókn 1804. Kristín 

móðir Þorbjargar, amma Friðriks, er látin í Tjarnarsókn í 

Vatnsnesi 12. ágúst 1825, líklega hjá henni. Þorbjörg er húsfreyja 

í Katadal 1816. Bústýra og ekkja á Stöpum Tjarnarsókn 1845. 

Þar bæði Agnes Magnúsdóttir og sömuleiðis Þorbjörg 

Halldórsdóttir í Katadal eru báðar uppaldar í þessari sveit, hafa 

nokkrar persónur af sýslumanninum aðvaraðar verið að mæta hér 

í dag til vitnisburðar um undanfarna hegðan og breytni þessara 
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persóna m.m.63  Framstóð því næst 12, hreppstjóri Jón Jónsson 

frá Kornsá. Ekkert kveðst deponentinn óráðvant að vita til 

Þorbjargar í katadal eða fólks hennar, og ei reka minni til að því 

hafi nein óráðvendni borin meðan þau hafi hér í dal dvalið, utan 

hvað lítilfjörlegt kvis hafi legið á að faðir hennar Þorbjargar ekki 

máske væri frómur. Meiri upplýsinger ei af depónentinum að fá 

og játar hann sinn framburð rétt bókaðan. Dimitteraður. 

GK segir Þorbjörgu frá Hjallalandi.64 
Hálfsystir: Elínborg: 

Framstóð þar næst vinnustúlka Elínborg Sigurðardóttir frá 

Súluvöllum, dóttir Sigurðar í Katadal, með hans fyrri konu, en 

stjúpdóttir Þorbjargar.65 Hún kveðst nú vera á sínu 21sta aldursári 

og confirmeruð nú fyrir 5 árum. Hjá föður sínum kveðst hún 

dvalið hafa frá því hún til m uni, til þess næstliðið vor hún farið 

hafi til föðurbróður síns Ólafs á Súluvöllum,  

Elínborg Sigurðardóttir (1807-1846), fædd í Dæli, 

Víðdalstungusókn V-Hún. Sigurður átti Elínborgu 1807 með 

Ingibjörgu Ísleifsdóttur (1776-1808) (var vinnukona í Dælum 

Víðidalstungusókn 1801), sem deyr árið eftir.66 Móðurforeldrar 

hennar deyja bæði 1785, faðirinn í Vesturhópshólasókn, 

fórnarlömb Móðuharðindanna sýnist manni, höfðu átt átta börn 

saman. Hann hefur Elínborgu hjá sér eftir að hann kvænist 

Þorbjörgu, því hún er í Katadal 1816. Elínborg var húsfreyja á 

Egilsstöðum Lómatjarnarsókn Hún 1835, Húsfreyja í Katadal 

1845. (Í Bæjatalinu 1951 eru Egilsstaðir sagðir í Þverárhreppi V-

Hún., símstöð Illugastaðir. Efri-, Neðri- og Syðri- Þverá eru 

vestan við Vesturhópsvatn. Sunnan við Vesturhópshóla 

kirkjustað og Þorfinnsstaði. Í Jarðabókinni sögð forn eyðijörð í 

Vestara Hóps hreppi, þá nýtt af jörðinni Kattardal. 67) 
Elínborg giftist 1830 Jóhanni Guðmundssyni (1794-) 

þrettán árum eldri. Hann var fátæklingur á Geirastöðum 

Þingeyrarsókn 1801. Barnaólán. Áttu átta börn, bara ein dóttir 

lifir og kemst upp, Guðríður fædd 1834, hennar getið í 

Hvammssókn í Skagafirði 1890 sem ekkju. Sjö deyja sama árið, 

merkst við þrjú yngstu nafnlaus andvana fædd.  
Systir: Ingibjörg Sigurðardóttir (1816-1866) var 

húsfreyja í Oddakoti, Bessastaðasókn Gull. 1845.68 Látin í þeirri 

sókn 24. maí 1866. Örugglega þekkt alla tíð sem alsystir 
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morðingjans mikla. Átti níu börn með Þorsteini Tómassyni 

eiginmanni sínum. Þrír synir deyja á fæðingarári, Soffía dóttir 

hennar fór til Vesturheims 1887.  Fimm dætur og einn sonur 

komast upp.  
Bróðir: Bjarni Sigurðsson (1818-) í Katadal 

Lómatjarnarsókn ( hlýtur að vera samasem Tjarnarsókn, bara einn 

Katadalur eftir bæjartalinu) 1835, bóndi í Tungu (í eyði, næsti bær 

við Egilsstaði og Kattardal í Jarðabókinni, bls. 152) Tjarnarsókn 

1845, Bóndi í Katadal 1860. Bóndi í Hlíð Kirkjuhvammssókn 

Hún 1870. Kirkjuhvammur er annexía við Tjörn á Vatnsnesi, rétt 

við Hvammstanga. Fór þaðan til Vesturheims 1874.69 
Hann átti Náttfríði Markúsdóttur (1804-1863), fjórtán 

árum eldri eiginkonu 30. júní 1839.70 Náttfríður hafði verið 

niðursetningur 1816 í Melsprestakallssókn, og Bjarni 

morðingabróðir. Þau áttu átta börn, Bjarni son framhjá með 

vinnuhjúi 1844, eins og gengur, sem lést tveggja ára sem tökubarn 

á Ægissíðu Vhópssókn. Tveir yngstu synir Bjarna, Samson og 

Friðrik, fóru með föður sínum til Vesturheims, Norður Dakóta, 

Friðrik með morðingjanafnið varð smáskammtalæknir vel látinn 

eins og Natan, og viss kaldhæðni í því. Frumbyggi í Nýja Íslandi 

og síðast í Saskatchewan. Samson varð bóndi við Akra, N-

Dakóta. Vinnuhjúið sem átti hálfbróður þeirra með Bjarna var alla 

ævi vinnukona í þremur öðrum sóknum, vippaði sér suður í 

Dalasýslu, Jóna Jónasdóttir (1818-1901), og endaði á Akri 

Þingeyjarsókn. Akrar og Akur tók við þeim. 

Bjarni skírði tvisvar eftir Friðriki morðingja bróður 

sínum.71 Fyrri Friðrik (1846-1846) dó. Eina Elínborgu eftir systur 

sinni. Nefnir ekki eftir móður sinni, sem segir nokkuð. Margt 

smátt má lesa út úr Íslendingabók. Var húsfreyja á Ánastöðum 

1880. Elti föður sinn og bræður til Vesturheims 1883, fór þá frá 

Dalkoti í Kirkjuhvammssókn/hreppi til væntanlega Dakóta.  
 

Gísli Konráðsson:  

Æviágrip Gísla er gott til að skilja ergelsi hans út í Natan 

frænda.72 Hann hafði mikla löngun til að fara utan og læra lög, en 

/37 verðandi kona hans hálf „píndi“ hann til að giftast sér, að hans 

sögn, og eyðilagði þannig framavonir hans. /38 hann er á 

Álftanesi á vetrum í róðrum, sbr átök hans og Natans, að svo 

miklu leyti sem marka má sögu Gísla. Hann er hortugur ungur 

maður, rétt eins og Natan, slæst við prest sem hann átti í illdeilum 

við. /39 hann gerir mikið úr frama sínum á Álftanesi, þar skrifaði 
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hann sögu og ýmsar bækur, bæði fyrir sig og aðra í liandlegum, 

og komst í kynni við fjölda manrga menn, orti og margt. /40 Gísli 

lendir rétt eins og Natan í vanda vegna ógreidds meðlags með 

lausaleikskróga. /49 Húnvetningasaga og Natans saga munu vera 

ritaðar fyrir norðan, áður en hann flyst út í Flatey. /54 Þáttur 

Natans Ketilssonar er 39 kap og 82 bls í handriti. /55 

Húnvetningasaga miklu lengri, síðari hluti, 19. Öld, 143 kap 611 

bls í handriti.  
 

Gísli prestur á Vesturhópshólum: 
Séra Gísli Gíslason var síðasti prestur er þjónaði Vesturhópshólum.73 

Meðal barna hans og Ragnheiðar Thorarensen var Gísli fæddur 22 

maí 1814, lipur gáfumaður, hægur til allra verka. Fór í 

Bessastaðaskóla en hætti. Hann var talinn hið mesta glæsimenni. 

Eigi mun séra Gísli hafa verið gefinn til verklegrar iðju, en hinn 

lærðasti maður og skarpgáfaður. Hann fékk Kaldaðarnes í Flóa, með 

bestu prestsetrum og hlunnindajörð, en hugurinn dró hann í 

Húnaþing því hann saknaði átthaganna. Vesturhópshólar sem hann 

fékk 1805, voru næst tekjulægsta brauð í Húnaþingi.  Ragnheiður 

var systir Bjarna Thorarensens amtmanns og skálds, hið mesta 

valkvenndi og stórgáfuð, var 29 ár í hjónabandi og eignaðist tólf 

börn. Þau skildu 1831, mun þar hafa ráðið nokkru um að séra Gísli 

var eigi reglumaður. Hann var talinn gáfumaður, fróður vel og skáld 

gott, en sérlundaður og stórbrotinn í háttum og eigi reglumaður. 
 

Guðmundur Ketilsson: 
„Drengtetur, skáld“.74 

Espólín. Hvern fjandann meinar hann með því? 
 

28. des. 2013: var að velta fyrir mér vísu sem Guðmundur 

á að hafa ort um Natan og Brynjúlfur frá Minna-Núpi birtir í sinni 

Natanssögu , sem dæmi um það að Guðmundur hafi lengi óttast 

að Natan yrði fyrir óförum.75  
 

Vertu, frændi, var um þig 

vonastu eftir slysunum. 

Heima áttu‘á Höggstöðum. 

Hægt með vígabrandinum! 

 

Þegar nánar er skoðað er þessi vísa hluti af ljóðabréfi sem 

Guðmundur á að hafa sent Natani og virðist telja 24 erindi. Þessi 

vísa er því hluti af stærri heild og vafamál að taka þetta eina erindi 

úr samhengi við heildina. En hvað um það. Guðmundur er sagður 
 

73 Tíðindi prestafélags hins forna Hólastiftis, 3. árg. 1971, 3. tbl, bls, 128-132. 
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hafa samið ljóðbréfið þegar hann var vinnumaður á Sölvabakka í 

Húnavatnssýslu árið 1815. Ekki er ég búinn að kanna hvort hann 

hafi í raun verið vinnumaður þar þetta ár og hér heima hef ég ekki 

heimilidri fyrir 1815, en manntal 1816 hef ég við hendina. 

Guömundur Ketilsson, sem þá var 26 ára, var ekki á Sölvabakka 

það ár, heldur var hann húsmaður í Efri-Lækjardal í sömu sókn. 

Það er svo sem ekki í frásögur færandi, enda gjáskipti algeng. 

Hins vegar vaktai það athygli mína þegar ég fór að skoða 

heimilisfólk í Efri-Lækjardal vatk það athygli mína að elsta 

dóttirin á blænum hét Auðmjörg Jóelsdóttir og var þá fimmtán 

ára. Guðmundur Ketilsson kvæntist Auðbjörgu liðlega áratug 

síðar og eignaðist með henni Ögn Guðmundsdóttur [1827], 

langalangalangömmu mína. Þannig þekktust G og A greinilega 

frá fyrri tíð þegar þau tóku síðar saman.  

 

20. nóv. 2011: rakst á þessa ýsingu á Guðmundi 

Ketilssyni, sem er þekktur í sögunni sem maðurinn sem mundaði 

öxina 1830 þegar Agnes og Friðrik voru tekin af lífi:76 Hann var 

meðalmaður að hæð og þrekvaxinn, dökkur á hár og skegg; 

savipmikill og þungbúinn venjulega. Þegar hann kom til kirkju 

hafði hann barðastóran hatt á höfði og lét börðin slúta; sá þá 

óglöggt í andlit honum. En þegar hann .... hafði tekið ofan hattinn, 

kom í ljós hátt enni og hvöss augu. Málrómurinn var skýr og 

dimmur ... 

 

Sjá: Faðir látinn: 
Fæddur í Holtastaðasókn 1791.77 Var á Strúgstöðum 

Holtastaðasókn 1801. Bóndi á Illugastöðum, Tjarnarsókn Hún. 

Var þar 1845. Tvíkvæntur. Á að líkindum dóttur í lausaleik 1823. 

Hann er lítið betri en Natan, eignast tvö börn framhjá konu sinni, 

hin er Ögn, fædd 1827. 
Fyrri kona Guðmundar er Helga Markúsdóttir (1764-

deyr 30. Ágúst 1828) 27 árum eldri. Þannig getur hann farið að 

búa á Sneis, Holtastaðasókn. Hún var þar húsfreyja 1801. Þau 

ganga í hjónaband 2. Október 1821, hún þá úr barneign. Hann er 

þrítugur og honum orðið mál. Eignast að líkindum barn framhjá 

með Guðrúnu Gunnarsdóttur (1789-1833).78 Hún kemur í ljós 

Íslendingabókar á vesturströnd Skaga, sem Skagafjörður heitir 

eftir, bæjum á Skagaströnd: er 1801 á Björgum, Hofs- og 

Spákonufellssóknum. Vinnukona á Þverá Höskuldsstaðasókn 

aðeins sunnar 1816, komin á Móbergi í Langadal 1820. Svo 

vinnukona á Strjúgsstöðum, án ártals. Hún átti eiginmann í eitt ár, 

1820-1821. Þau bæði á Móbergi 1820. Þau Guðmundur eiga 
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Medoníu (21. Sept. 1823-1913). (Ein fyrr með þessu nafni var á 

Móbergi Holtastaðahreppi 1816  etv mágkona Guðrúnar, maður 

hennar Jón Guðmundsson.) Hún var skrifuð Guðrúnardóttir 

(þannig að ekki var hann maður til að gangast við henni) fram á 

fullorðinsár en síðar Guðmundsdóttir. Sögð sveitarlimur á 

Illugastöðum Lómatjarnarsókn Hún. 1835. Hún er sögð fóstruð 

af Guðmundi, „mun ei annar vera líklegri til að vera faðir hennar“, 

skv. Æ.A-Hún. Medonía er tólf ára sveitarlimur á Illugastöðum 

Lómatjarnarsókn Hún. 1835, þá er mamma hennar dáin. 

Vinnuhjú á Stöpum Tjarnarsókn 1845. Húsfreyja á Finnsstöðum 

án ártals. Var á Sveinsstöðum Þingeyrarsókn 1860, Ósi Hofssókn 

1870. Fór til Vesturheims 1900 frá Skeggstöðum 

Bólstaðarhlíðarhreppi Hún. Medonía átti tvo syni í lausaleik,  

annar lifði og fór með föður sínum til Vesturheims 1887. Hún eltir 

þá líklega þangað árið 1900. Giftist 1862 manni sem drukknaði 

1870. Þau áttu tvo syni.  

Seinni kona Guðmundar er Auðbjörg Jóelsdóttir (1801-

1884) þau ganga í hjónaband 31. Des. 1828, stuttu eftir að gamla 

eiginkonan Helga deyr (30. Ágúst).79 Á meðan morðmálið er í 

fullum gangi. Ekki orðinn böðull þó. Árið áður 1827 meðan 

Guðmundur er enn kvæntur Helgu eignaðist Auðbjörg  Ögn 

(1827-1904), sem kennd var Árna barnsföður og síðar mági 

Guðmundar við skírn og skrifuð Árnadóttir til að byrja með. 

(Ketilríður systir Natans og Guðmundar var seinni kona Árna 

Hvítkolls Jónssonar, sem hafði einnig viðurnefnið „stutti“.80 Þau 

áttu eina dóttur sem lifði, Ragnheiði, fædd 1825. Fjórum árum 

fyrir hjónaband þeirra 1829.) Árni átti annað lausaleiksbarn 1828, 

rétt áður en hann dreif í að kvænast Ketilríði, þótt stuttur væri. 

Ekki gott. 
Guðmundur og Auðbjörg eiga fimm börn á eftir Ögn í 

hjónabandi, en bara sá elsti, Eyjólfur, lifir.81 Hin deyja á 

fæðingarári. Hann varð þjóðkunnur fyrir æðarvarp og oft nefndur 

Varp-Eyjólfur. Fór til Vesturheims 1883 frá Geitafelli 

Kirkjuhvammshreppi Hún, rétt hjá Hvammstanga. Var búsettur í 

Spanish Fork Utah, Bandaríkjunum. Medónía elti son og 

barnsföður vestur árið 1900. Vissi líka af Eyjólfi hálfbróður 

sínum þar vestra. Eyjólfur tók eiginkonu og átta börn með til 

Vesturheims. Öll nema elstu dóttur sína Ögn. Agnirnar verða 

eftir. 
Ögn verður húsfreyja á Illugastöðum.82 Á Jón Árnason 

sem býr þar með henni. Eina Auðbjörgu (1853-1929) sem varð 
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húsmóðir á Illugastöðum og var þar enn 1901. Þau Ögn áttu 

einnig tvo syni, Grím og Agnar. Grímur er afi tengdaömmu.  

Frásögn Gísla Konráðssonar: 

Guðmundur Ketilsson hafði misst Helgu konu sinnar en fengið 

konu þeirrar er Auðbjörg hét Jóelsdóttir. Hún hafði áður kennt 

barn Árna hvítkolli, manni Ketilríðar Ketilsdóttur (systur þeirra 

Natans).83 Hét hún Ögn, þótti það fánefnt og eignuðu menn 

Guðmundi meyna, enda gekkst hann við henni er hann hafði 

fengið móður hennar. Ögn var mállaus, en að öllu öðru vel á sig 

komin, námfús til munns og handa. Ritaði hún það er hún vildi 

mæla. (ekki heyrnarlaus?) Annað vor eftir dráp /65 Natans, 1829, 

fór Guðmundur byggðum á Illugastaði og bjó þar lengi síðan.  

  Bróðir Auðbjargar drukknar 1729: 

 Húnvetningasaga Espólíns: Öndverðan vetur 1829 

drukknaði unglingur nokkur í Blöndu, Jón Jóelsson frá Lækjardal, 

og kona ung með honum er hét Kristín, dóttir Gvöndar þjófs 

Ólafsssonar.84 Vinnuhjú bæði frá Enni á Refasveit, áttu að sækja 

tryppi ótamið yfir ána. Kom hestur sá er hún reið heim að Enni 

og tryppið því að múltaug þess var flækt um efri fætur hestsins. 

Hugðu menn hesta þeirra fælst hafa. Jón þessi var bróðir 

Auðbjargar er fylgdi Guðmundi Ketilssyni. Hún kenndi þá barn 

Árna hvítkolli og hét Ögn og þótti fánefnt. Guðmundur hafði 

fengið Auðbjargar er hér var komið og farið byggðum á 

Illugastaði, vorið eftir að Natan var myrtur um veturinn. 
 

séra Jóhann Tómasson: 

Prestur, skáld (20. apríl 1793-1865) laungetinn, stúdent 1816 frá 

Bessastaðaskóla með ágætum vitnisburði, sinnti síðan sjóróðrum  

og barnakennslu.85 Skrifari hjá Stefáni amtmanni Stephensen á 

Hvítárvöllum 2 ár, síðan barnakennari hjá Schram kaupmanni á 

Skagaströnd, vígðist aðstoðarprestur á Staðarbakka í Miðfirði, 

fékk Tjörn á Vatnsnesi í janúar 1824, en Hestþing 1830. Vel 

gefinn og vel að sér, góður ræðumaður, en ekki söngmaður. Hann 

var lélegur búmaður og mjög fátækur, enda greiðvikinn. 

Skemtinn í viðræður og hjartagóður við alla bágstadda; fjörmaður 

og bar með stillingu allt mótlæti. Hefir orkt margt. 
 

Jóhannes þjófur og vinnupiltur: 

vinnupiltur Jóhannes Magnússon frá Stapakoti, sem tjáist vera 20 

ára gamall, fæddur á Torfustöðum í Núpasókn hér í sýslu, hvaðan 

hann farið hafi ungt barn vestur í Helgafellssveit í 

Snæfellsnessýlsu, hvar hann dvalið hafi til sín 4ða aldurs árs, og 
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hafi /258 eftir það farið til prestsins séra Jóhanns á Tjörn, hjá 

hvörjum hann dvalið hafi 5 ár, og vera af honum 

komfirmeraður.86 [skyldi séra Jóhann skammast sín fyrir að hafa 

ekki getað leitt hann til betri vegar?] Frá honum kveðst hann farið 

hafa að Stapakoti næsstliðið vor, hvar hann nú á heima. Aldrei 

segir hann sér hafi að undanförnu verið tiltalað fyrir nokkurt 

afbrot. 

 

Natan Ketilsson - örævisögur og styttri ummæli: 
 (1792 – 14. mars 1828) 

 „Flysjungur mikill 
og óráðvandur mjög flestum framar“.87 

Espólín. 
 

Wikipedia: Hann var fæddur í Hólabæ  í Langadal Faðir hans dó 

1802 og ólst Natan upp hjá vandalausum eftir það (Íslenzkar 

æviskrár segja ólst upp með móður sinni eftir lát föður síns.). Hann 

var sagður hafa tekið háar greiðslur fyrir lækningar á efnuðu fólki 

en gerði mun lægri kröfur þegar fátæklingar áttu í hlut. Hann var 

dæmdur til 15 vandarhögga hýðingar fyrir hylmingu og aðild að 

þjófnaði og í yfirrétti var hann dæmdur 10. janúar 1825 fyrir ósvífni 

og hortugheit fyrir rétti. Sagt er að hann hafi verið dómaranum í 

héraði, Jóni Espólín, svo erfiður að þegar réttarhaldinu lauk hafi 

Jón ort tvær formælingarvísur um sakborninginn og er þetta sú 

seinni:  
Kremji þig alls kynja skæð, 

kvöl og glatan Datans, 

brenni þér sinar, blóð og æð, 

bölvaður Natan Satans. 

Hætt er við að dómsmeðferðin hafi ekki verið óvilhöll ef þetta var 

viðhorf dómarans til hins ákærða. Þetta var ekki í eina skiptið sem 

minnt var á að nafn Natans rímaði við nafn Skrattans og fóru á kreik 

sögur um að þegar móðir Natans gekk með hann hefði sá illi sjálfur 

vitjað nafns og heimtað að barnið yrði skírt eftir sér en presturinn 

hefði neitað og því hefði drengurinn verið látinn heita Natan en ekki 

Satan. Nafnið var þá nær óþekkt á Íslandi.  
Natan var fjölþreifinn til kvenna og eignaðist börn víða. Þekktasta 

ástkona hans var þó Rósa Guðmundsdóttir, Vatnsenda-Rósa, en 

Natan réðist til hennar og Ólafs manns hennar þegar þau bjuggu á 

Lækjamóti í Víðidal og var að einhverju leyti viðloðandi heimili 

þeirra þar og á Vatnsenda um tíma. Almannarómur sagði að Natan 

ætti börn með Rósu, það er að segja Rósant Bertold (f. 1824) og 

Þórönnu Rósu (f. 1825). Þegar hún fæddi dótturina Súsönnu 1826 
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var hún skrifuð Natansdóttir og játaði Rósa hjúskaparbrot fyrir rétti. 

Þau Ólafur bjuggu þó saman í nokkur ár í viðbót.  

 

Sigríður Guðmundsdóttir: 

Lýsing úr yfirheyrslu:88 Verða þær Sigríður og Agnes settar 

í varðhald undir aðgæslu. Agnes  er meðal máta há og grannvaxin, 

toginleit í andliti og fáleit, með dökkt slykjuhár og bláeygð. 

Sigríður í minna lagi, en nokkurn veginn þrekin eftir hæð, jafnleit 

í andliti, nokkurn veginn söðulnefjuð, ljósbláeygð með bjart hár. 
Sálartuska Siggu var toguð sundur og saman. Natan bað 

hennar og hún svaf hjá honum sátt, amk stundum. Elskar hann og 

óttast og vill komast í frúarstand, sem var eina leiðin upp í 

heiminum fyrir konur þessara tíma. Verður skotin í Friðriki líka 

sem er gæi á hennar aldri, afar fylginn sér. Togstreita er svo vond.  

Íslbók sýnir að uppeldiskjör Agnesar og Sigríðar eru ólík.89 

Sigríður varð að vísu föðurlaus uþb sem hún fæddist á Vatnsenda, 

en natu þess að vera litila barnið í stórum systkinahópi. Móðir 

hennar ekkjan krækti sér fljótt í tólf árum yngri mann og byggði 

upp nýja hamingju. Átti fyrri soninn með honum 1813, þegar Sigga 

var tveggja ára. / Móðir Agnesar var lausaleiks kvendi. Það voru 

miklu beiskari kjör.  

Espólín, textar þeirra GK náskyldir: Þá fór Natan að búa 

á Illugastöðum á Vatnsnesi.90 Sigríður hét bústýra Natans, 16 eða 

17 vetra. Hún var Guðmundsóttir Jónssonar frá Haukagili, 

Ísakssonar, Bjarnarsonar. Guðmundur faðir hennar átti margt 

barna og er áður getið þeirra. Helga hét móðir Sigríðar og var 

seinni kona hans, en Sigríður var síðasta barn hans. Guðmundur 

var andaður er hér var komið, en Helga gift aftur þeim manni er 

Jón hét og bjuggu á hluta af StóruBorg. Helga hét móðir 

Guðmundar, en kona Jóns Ísakssonar, Bárðardóttir brotinnefs frá 

Stakkhamri og systir Högna skálds, heldur forneskjuleg í skapi og 

ferleg ásýndum en vel viti borin og hagorð. (amma Siggu sem 

sagt forljót) 

Gísli Kon: Sigríður hét bústýra Natans, all-ung, var hún 

dóttir Guðmundar á Haukagili í Vatnsdal, Jónssonar, Ísakssonar, 

Björnssonar frá Ásbúðum á Skaga, en Helga var móðir 

Guðmundar, kona Jóns, Bárðardóttir brotinnefs, systir þeirra 

Högna skálds, Halldórs og Þorsteins er kvað Greifarímu.91 

Guðmundur átti margt barna, hét Helga seinni kona Guðmundar, 

og var Sigríður þeirra dóttir. Hann var andaður er hér var komið.  
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Sigríður var fædd sama ár og faðir hennar lést 1811, á Vatnsenda 

í Vesturhópshólasókn, látin í Kaupmannahöfn 1839.92 Þennig var 

hún jafnvel fremur en Rósa Vatnsenda-Sigga. Er enn 

húsmóðurinnar barn á Vatnsenda 1816, fimm ára gömul. Yngst 

alsystkinanna en á þá þegar tvo yngri hálfbræður. Svo upplýs sem 

við þekkjum úr morðsöguni. Mun hafa setið í fangelsi í um það bil 

9 ár. 9 alsystkin hennar fædd, tveir bræður yngri auk þess 

sammæðra, eftir 1811 þegar faðir hennar lést. Faðir hennar átti áður 

sjö börn. Stór barngarður, heldur betur. Átján systkini hálf og heil 

þurfa þó ekki að skammast sín fyrir skyldleika við hana vegna 

aðildar að morðunum. Eins og gengur sum dáin. Ellefu stykki þó 

og einn albróðir deyr ár morðsins. Í texta á síðu móður segir um 

föður hennar að hann hafi átt átta börn sem komust upp með fyrri 

konu sinni og níu með seinni. Sum þó dáin fyrr. Fleiri en  Íslbók 

telur á síðu Siggu. Jæja. Ótrúleg kynsæld kringum Sigríði. 

Staðreyndir á floti alls staðar. Barnabasl auðvitað, fylgir barnaláni 

almúgans.  
Móðir Sigríðar:  Helga Jónsdóttir fædd á Auðkúlu 1770, dáin í 

Breiðabólsstaðarsókn í Vesturhópi haustið 1846.93 Þarf að þola að 

sampínast með hörmungum og skömm dóttur sinnar. Hún var 

sautján árum yngri en faðir Sigríðar, enda seinni kona hans. 

Húsfreyja á Breiðabólsstað í Þingeyrasókn 1801, er á Vatnsenda í 

Vesturhópshólasókn 1816. Einnig húsfreyja í Saurbæ í Vatnsdal, 

fyrst, röðin á síðu eiginmannsins bendir til þess. Á eina alsystur 

sem Íslbók nefnir. Seinni maður Helgu var Jón Jónsson og bjuggu 

þau á Vatnsenda með Siggu litlu 1816, syni sína tvo, Davíð og 

Guðmund og sum eldri alsystkini Sigríðar. Eins og venjulegt er 

tekur hún sér sem ekkja á Vatnsenda yngri mann, Jón var fæddur 

1782 og var því tólf árum yngri en Helga. Hann kom í sýsluna úr 

Eyjafirði.  

Faðir Sigríðar:  Guðmundur Jónsson (1752-1811), ganga í 

hjónaband 7 júní 1796.94 átti átta börn sem komust upp með fyrri 

konu sinni og níu með seinni. Sautján.  Látinn 6. júní 1811. 

Systkini Sigríðar:  Íslbók nefnir 5 syni og 2 dætur af fyrra 

hjónabandi. 4 syni og 6 dætur af því síðara. Elsti hálfbróðir Siggu 

sem Íslbók nefnir Sæmundur varð úti 1801 þá vitjaði fjár.95 Viss 

hrollur í því. Hálfbróðir Ísak er vinnumaður í Akrakoti 

Bessastaðasókn 1816, hálfbróðir Jón er bóndi á Sauðafelli í 

Dölum 1823-34, í Snóksdal síðar og á Snæfellsnesi. Orðrómur um 

systur hans fylgir honum auðvitað. Skáldmæltur. Albróðir Siggu 

Jón verður bóndi á Breiðabólsstað í Miðdölum Dalasýslu 1829-

1830. Flýr til hálfbróður frá nálægð við glæpasystur? Svo bóndi á 
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Egilsstöðum á Vatnsnesi (var á tímum Jarðabókar eyðijörð sem 

Kattardalur nytjaði). Fer bara beint á vettvang morða, eða þannig.   

 

Skúli Þórðarson: 

(1764-1853) Bóndi á Stóru Borg þar sem þingað var þrisvar í 

Natansmáli.96 Hann var bóndi og stúdent. Foreldrar Þórður 

Einarsson að Stóru Borg og kona hans Ingibjörg Hafsteinsdóttir á 

Bergsstöðum á Vatnsnesi, Skúlasonar. Foreldrar hans því fædd sitt 

hvoru megin við Vatnsnesið, Bergsstaðir eru rétt sunnan við 

Illugastaði. Þórður bjó þar frá um 1796 og andaðist þar. Hætti að 

svara guðfræðaspurningum um 1810 og mun aldrei hafa sókt um 

prests  embætti. Var efnaður maður, smiður góður, vel metinn.  

Kona (um 1770-1846) Kristín Jónsdóttir í Hvammi í Vatnsdal 

Pálssonar. Ath. Að frúin er alin upp þar sem Blöndal sýslumaður býr 

þegar þingin fara fram á heimili þeirra. 
 

 

Fjölskylda Natans: 

 
5. ágúst 2013: Natan Ketilsson fæddist árið 1792, næstelsta barn 

Guðrúnar Hallsdóttur og Ketils Eyjólfssonar.“97 Föðurafi Natans á 

nágrannabæ var vel stæður og öflugur hreppstjóri og Ketill sjálfur 

mektugur bóndi á góðu búi í Langadal. Natan hefur því varla skort atlæti 

í æsku. Hann missti föður sinn tíu ára gamall og dánarbúið sýnir 

glögglega hversu vel sett fjölskyldan var efnalega. Eftir að allar eigur 

höfðu verið seldar og skuldir greiddar hafði ekkjan meira en nægilegt fé 

milli handanna til að hefja búskap í Laxárdal, þótt ekki væri hann jafn 

umfangsmikill og áður. Þar stóð hún síðan fyrir búi í nærri tuttugu ár. 

Þegar hún hætti búskap var Natan auðvitað löngu farinn að heiman og 

orðinn lækningamaður. Það er hins vegar helber misskilningur að hann 

hafi alsit upp í fátæktarbasli hjá kotungsfólki. Þvert á móti er uppruni 

hans slíkur að hann hefur vart sætt sig við annað en sæmileg efni. 
 

Eyjólfur Eyjólfsson, föðurafi Natans: 
Íslbók: flottur karl 1726- , hreppstjóri að Móbergi 1801.98 Bjó áður á 

Strjúgsstöðum og Sneis. Sem er merkilegt því að Ketill sonur hans, faðir 

Natans, bjó líka á Strjúgsstöðum, næsta bæ sunnan við Móberg. Sneis er 

þremur bæjum norðan við Móberg, tilheyrði landi prestsetursins 

Holtastaða og þar bjó Guðmundur bróðir Natans þegar hann var myrtur. 

Föðurleggurinn er því nokkuð kyrr þarna kringum Móberg. Ketilríður 

systir Natans fer heldur ekki langt, suður að Mörk í fæðingarhreppnum, 

Bólstaðarhlíðahreppi. Þau frú hans Helga Oddsdóttir 1722- áttu fjögur 
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börn, þrjár dætur og einn son og var Ketill næstyngstur. Helga 

föðuramma Natans mátti þola það að Eyjólfur hreppstjóri ætti tvö börn 

gamall með vinnukonu sem var 47 árum yngri en hún, Guðrúnu 

Aradóttur (1769-1827). Hún er 26 ára, 43 árum yngri en karlinn. Það er 

munur að vera hreppstjóri. Börnin Jón og Guðrún fæðast 1795 og 1796, 

þegar Eyjólfur hreppstjóri er 69 ára og amma 73ja. Þau eru yngri en 

Natan og Guðmundur. Mörgu má pússla saman úr Íslendingabók. 

Eyjólfur var annar eiginmaður Helgu, þannig að hún hefur fært eitthvað 

í bú.99 
 Þess má til gamans geta að Guðrún Aradóttir er vinnukona á 

Litlu-Giljá Þingeyrarsókn 1801. Hjá seinni barnsföður Ingveldar móður 

Agnesar. Illuga „svarta“ Þorvarðarsyni (1764-). (Sýslan virðist minni og 

notalegri.) Tvífallin konan, fyrir afa Natans, á eftir að eiga börn númer 

þrjú og fjögur í lausaleik með tveimur vinnumönnum og kvæntist svo sjö 

árum yngri manni og átti þrjú börn enn með honum. Mögnuð kona. Geri 

aðrir betur. Hefði stóridómur enn verið í fullu gildi hefði henni verið 

drekkt eftir þriðju barneign í lausaleik.  
Íslbók: Amma og afi á Móbergi eru enn lifandi 1801 þegar 

einkasonur þeirra, faðir Natans, deyr.100 

 

Hallur Kársson, móðurafi Natans: 

  Íslbók: Guðrún Jónsdóttir kona hans og móðuramma Natans er fædd á 

Krithóli og dáin í Goðdalasókn Skag 1821.101  
 

Ketill Eyjólfsson, faðir Natans og Guðmundar: 

Íslbók: fæddur að Móbergi Engihlíðarhreppi1756, látinn 1802.102 

Nefndur Kvæða-Ketill. Hann er 46 ára þegar hann deyr. Natan er fæddur 

á Hólabæ í Bólsstaðarhlíðarhreppi, hjáleigu Gunnsteinsstaða, rétt sunnan 

við Móberg í öðrum hreppi þó. Jón Ketilsson Natansbróðir fæddist á 

Geitaskarði 1798, norðar í Langadal, rétt ofan við kirkjustaðinn 

Holtastaði og næsti bær við Sneis. Þau koma því svona seint að Strjúgi. 

Ketill er fæddur að Strjúgi 1801. 
Gísli Kon 3 / Faðir þeirra fæddist að Móbergi, Engihlíðarhreppi í 

Langadal, rétt vestan Skagafjarðarsýslu, fjölskyldan er nátengd þangað 

því að móðir hans var Skagfirðingur.103 (Mörg börn Eyjólfs Eyjólfssonar 

á Móbergi, Gísli nefnir aðeins Sólveigu, hálfsystur sem giftist 

hreppstjóra í Ytra-Valholti, og börn þeirra, Gísla sem var námsmaður 

mikill og Margréti.) Ketill faðir Natans og Guðmundar var, segir Gísli, 

vel að sér og hagorður. Flottur karl, sem sagt, og virðingarverður. En 

djöfullinn sá til þess að þeir bræður ólust ekki upp í Paradís, því þegar 
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Ketill veiktist og dó frá fjölskyldunni pönkaðist allt upp. Sjá Yrðlingur 

beit í vör, hér á eftir. 

 Jarðabók Árna og Páls segir Móberg vænt býli.104 Gorgeirinn í 

Natani kom því úr sterkum eða frekar velmegandi ættum. Þetta er fyrsti 

bær í Engilhlíðarhreppi sem jarðabókin skráir. 50 hundraða jörð, var í 

eigu Gottrups lögmanns er bókin var skráð. 5 kýr, 60 ær, 10 tvævetrir 

sauðir, 36 veturgamlir, 40 lömb, 5 hestar, 2 hross, 3 unghryssur. Bænhús 

hefur þar verið. / 400 Stendur þar nú skemma er bænhús er kölluð. 
 

  Guðrún Hallsdóttir, móðir Natans og Guðmundar: 
Íslbók: Guðrún deyr í Blöndudalshólasókn 7. Janúar 1863.105  

/ Gísli Kon 3 / móðir frá Stafshóli Deildardal í 

Skagafirði.106 Deildardalur er í Skagafirði austanverðum, liggur 

upp frá Höfðaströnd. Hún er dóttir Halls Kárssonar, svo hún er af 

Kársætt, sem Gísli lætur hljóma höfðinglega. Uggli maður birtast 

fljótt prestar og lögsagnarar. (Gísli nefnir hálfbróður Guðrúnar 

Natansmóður af fyrra hjónabandi,) Hallur Natansafi fékk þá 

Stafhóls-Gunnu, og þau áttu Guðrúnu Natansmóður og Jón að 

Ytri-Svartárdal. Stafhóls-Gunna Natansamma var systir Konráðs 

sem átti Jón prófast. / 4 Þarna er Gísli Konráðsson á heimavelli 

og rekur fleiri nöfn, líklega liggur hér skyldleikinn við Natan. 

Kjarninn er sá að móðir þeirra Natans er náskyld fínum 

embættismönnum. Þaðan kemur að vænta má stolt og kjarkur 

þeirra bræðra. Enda segir Gísli Guðrúnu Hallsdóttur móður þeirra 

námskonu mikla, vel biti borna 

 

              Systkini Natans: 
Börn þeirra Ketils og Guðrúnar voru Guðmundur og Natan, Jón 

og Ketill, Guðrún (villa hjá GK ef marka má Íslendingabók107 heitir hún 

Guðný) og Ketilríður, dætur.108 Ketill nefnir bæði pilt og telpu eftir sér, 

hvað er það? 
Íslendingabók: Natan er næstelstur, Guðmundur elstur bara ári 

eldri, von að þeir séu nánir.109  
Guðmundur 1791-1859  

/ Natan 1792-1828  

/  Ketilríður 1794-1857  

/ Jón 1798 dó 1828 handskrifað af Eggerti  

/ Guðný 1799 á lífi 1801  

/ Ketill 1801-1839.  

 

 
104 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 8, 399-400. 
105 Íslendingabók. 
106 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 3-4. 
107 Íslendingabók. 
108 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 4. 
109 Íslendingabók. 



Voru öll á Strjúgsstöðum Holtastaðasókn, 1801.110 Guðrún Hallsdóttir móðir 

þeirra er sögð enn húsfreyja á Strúgsstöðum 1816. Jón og Ketill voru 

1816 á Núpi 1/ Núpum 1 Höskuldsstaðasókn.  
 Öll voru börn þeirra Ketils vel viti borin nema Jón. Hann var ekki 

fullvita.111 
Guðmundur Ketilsson: „Drengtetur, skáld“.112 Espólín. 
Ketill Ketilsson:  

Espólín: Ketill var heldur lítill vexti, hagorður.113 Hann fór út í 

Langadal að vistum. Kvaðst hann þá á við griðkonu eina er Agnes hét, 

þar í dalnum stríðsvísur margar og veitti henni heldur miður, en hennar 

verður við getið seinna.  
yngsti bróðirinn, fæddur á Strjúgi 1801 á Núpi 1 1816 

Höskuldsstaðasókn, húsbóndi á Núpi 1835, látinn í sömu sókn 1839.114 

Hann eignast fjögur börn og nefnir það elsta Guðmund eftir böðlinum 

elsta bróður sínum, og gerir að alnafna hans. Lyftir böðli með sóma! 

Hallveig Þorkelsdóttir (1803-1864) ekkja hans er orðin húsfreyja að 

Þverá í sömu sókn 1845. Þetta fólk spjarar sig.  
 

Ketilríður Ketilsdóttir 1794-1857:  

Húsfreyja á Mörk í Bólstaðarhlíðarhreppi, seinni kona Árna 

Hvítkolls Jónssonar, sem hafði einnig viðurnefnið „stutti“.115 Látin í 

Blöndudalshólasókn A-Hún 14. September 1857. Áttu eina dóttur sem 

lifði, Ragnheiði, fædd 1825. fjórum árum fyrir hjónaband þeirra 1829. 

Hún varð síðar húsfreyja á Mörk. Ekki farin að búa meðan Natan lifir. 

En hann hefur vitað að hún átti lausaleikskróga með Árna stutta. Árni átti 

annað lausaleiksbarn 1828, rétt áður en hann dreif í að kvænast Ketilríði. 

Ketilríðar fékk sá maður er Árni hét, segir Gísli Kon.116 Kallaður 

hvítkollur, sonur Jóns Bjarnasonar frá Brekkukoti í Þingi. Hún var hög á 

hendur og vel viti borin, en það varð um hag hennar er hún ól fyrsta barn 

að hún sýktist svo að aldrei mátti hún síðan á jörð stíga, en lifði síðan 

lengi. Kom svo að Árni maður hennar skildi við hana, en mælt er að 

jafnan færist honum vel við hana. (ÞV Var hún þá rúmliggjandi eftir að 

hún átti fyrri krógann með Árna? Og hvaða sjúkdómur leggst svo illa á 

konu við fæðingu?) 
 

Búskapur foreldra þeirra Natans: 

Pússla saman: Þunguð af Natani með lausaleikskrógann 

Guðmund, enn með Katli, var Guðrún móðir hans í Blöndudalshólasókn 

 
110 Íslendingabók. 
111 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 5. 
112 Íslendingabók. 
113 Í fórum höfundar: Lbs.2663 4to: Jón Espólín: Húnvetningasaga. Uppskrift er varðar 

Natansmál, 1.  
114 Íslendingabók. 
115 Íslendingabók. 
116 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 7. 



ef marka má sögu Gkon. Natan fæddist svo í Hólabæ, Jón fæddist í 

Geitaskarði og Ketill að Stjúgi. 

Strjúgur í Bólstaðarhlíðarhreppi heitir jörð þeirra í Jarðabókinni. 

Strjúgsstaðir í Holtastaðasókn segir Íslendingabók. 

Blöndudalshólasókn Bólstaðarhreppi, sunnan við Langadal, 

Strjúgur er einnig í þeim hreppi segir Jarðabókin. Stundum fara 

hreppaskil og sókna ekki saman. En foreldrar þeirra Natans koma 

hvort sem er seint að Strjúgi. 
 Íslendingabók segir að Strjúgur sé í Holtastaðasókn. Móberg er í 

Engilhlíðarhreppi, hreppaskil liggja þar á milli bæja en etv. ekki 

sóknaskil. Skauta fram hjá þessu einhvern veginn úr því ég hef ekki 

Prestatal og prófasta við hendina.  
 

Sóknarprestur þeirra er sagður á Blöndudalshólum 

Blöndudalshólasókn, þegar Natan er í móðurkviði (Gísli Kon.) en hann 

er fæddur í Hólabæ segir Wikipedia. Hreppaskil eru milli bæjanna 

Móbergs (í Engihlíðarhreppi) og Strjúgs og þegar Jarðabókin var skráð 

og væntanlega einnig sóknaskil? Holtastaðasókn. Hún var þá kannski 

sunnar í þeirri sókn, þegar hún varð þunguð af Natani. Þau áttu Guðmund 

fyrir hjónaband. Ganga í hjónaband 7. júní 1792 segir Íslendingabók, er 

Natan þá fæddur og þau að bæta fyrir annað legorðsbrot eða í 

móðurkviði? Væntanlega komin með jörð, þetta er eftir hjúaskildaga. 
Þau búa á ýmsum kotum til að byrja með. Wikipedia: segir Natan 

fæddan í Hólabæ  í Langadal. Íslendingabók segir Ketil föður þeirra 

bónda í Hólabæ og á Strjúgsstöðum. Hann dó 1802 og ólst Natan upp hjá 

vandalausum eftir það segir Wikiped. Hólabær er hjáleiga í eyði þegar 

Árni og Páll skrá Jarðabókina snemma á 18. öld (Bólstaðahlíðarhreppur 

1708).117 Hjáleiga Gunnsteinsstaða, sem er næsti bær sunnan við 

Strjúgsstaði, í sama hreppi. Móberg föðurafa hreppstjóra er eins og við 

munum næsti bær rétt norðar og í Engihlíðarhreppi. 
Nefndur Kvæða-Ketill.118 Hann er 46 ára þegar hann deyr. Jón 

Ketilsson Natansbróðir er sagður fæddur á Geitaskarði 1798, norðar í 

Langadal, rétt ofan við kirkjustaðinn Holtastaði og næsti bær við Sneis. 

Þau koma því svona seint að Strjúgi. Ketill er fæddur að Strjúgi 1801. 
/ 4 Þau Ketill og Guðrún, foreldrar þeirra Natans, bjuggu að 

Strjúgi í Bólstaðarhlíðarhreppi (Holtastaðasókn segir Íslendingabók) 

Langadal. Þetta er næsti bær sunnan við Móberg, jörð föður Ketils, 

þannig að Natan og systkinin alast upp nærri óðali föðurafans. Samt 

annar hreppur, fór þó í annan hrepp. Ketill bjó áður í Hólabæ, hjáleigu 

Gunnsteinsstaða, næsta bæjar sunnan við Strjúgsstaði, væntanlega með 

Guðrúnu sinni svo að einhver barnanna hafa fæðst þar, etv. Natan, hafi 

hún verið þunguð af honum þegar þau voru gefin saman. Ketill kvænist 

Guðrúnu 7. Júní 1792, árið sem Natan fæddist. Guðmundur er því 

lausaleiksbarn fæddur 1791. Nefnir engin heimild fæðingardag Natans? 

 
117 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 8, 394-398. 
118 Íslendingabók. 

https://is.wikipedia.org/wiki/Langidalur_(Húnaþingi)
https://is.wikipedia.org/wiki/1802


Það er 30 hundraða jörð, ekkert kot.119 Ber fjórar kýr, 39 ær, 3 

sauði tvævetra og eldri, 22 veturgamla, 27 lömb, 3 hesta, 3 hross, 2 

unghryssur. Fínt bú bara. Fóðrast kann 3 kýr, 30 ær 20 lömb og 1 hestur. 

Hinum oftast burt komið til hagagöngu á vetur. Torfrista og stunga grýtt 

og sendin ut supra. Reiðingsrista þrotin. Lyngrif og hrísrif lítið til 

eldingar, örðugt til að sækja. Túninu grandar Strjúgsá með grjóts áburði 

og sumpart grjóthrun úr fjalli til stórskaða. Engjar öngvar, nema hvað 

hent er úr fjallshlíðum, grýtt og lítið. Landþröng. Land stórkostlega 

eyðilagt og uppblásið í holt og mela / 398 svo að fyrir þann skuld verða 

menn haga að þiggja af nábúum sínum og líða þó þornun á nytkun 

búsmalans meðan ekki er í sel komið. 
Sóknarkirkja þeirra: Blöndudalshólar; Sókn: Bólstaðarhreppur; 

ekki langt frá Langadal, sami hreppur og Strjúgur eða Strjúgsstaðir, 

bær þeirra. Íslendingabók segir að Strjúgur sé í Holtastaðasókn.  
 

  Yrðlingur beit í vör Ketils:  

Ketill og Guðrún bjuggu að Stjúgi í Langadal; (Íslbók áður 

Hólabæ.120) það hafði áður orðið eitt sinn (fyrir þeirra búskap?) að 

yrmlingur hraktist í vör ketils er hann lagði sig niður að læk, sveittur í 

sauðaleit, og drakk úr.121 Varð honum það að meini og bólgnaði mjög 

vörin áður en Ólafur bóndi Sigurðarson á Vindhæli skar stykki úr henni, 

því mjög fór hann með lækningar og varð mörgum að liði miklu, og var 

þetta nokkru fyrr en nú var frá sagt. 

 

Natan: 
31. okt 2013: í yfirheyrslum í sakamáli árið 1824 kom 

fram að Natan frændi Ketilsson hafi eitt sinn verið orðinn býsna 

ölvaður og hafi í vímunni farið þess á leit við félaga sinn að hann 

ynni ódæðisverk með sér.122 Sá neitaði að taka þátt í þeim 

verknaði. Nokkrum dögum síðar spurði félaginn frænda hvað 

honum hefði gengið til með bóninni. Þá sagðist Natan ekkert 

munda samtal þeirra „en ef hann hefði svo talað þá hefði sér engin 

alvara verið, heldur til að reyna hvílíkur ég [félaginn] væri; þá 

sagði hann og að veikleiki sinn yfir höfðinu væri svo lagaður að 

þegar hann væri drukkinn þá væri hægt að fá af sér þau orð sem 

hver vildi.“ 

26. ágúst 2012: Getur maður treyst því að nákvæmustu 

fæðingarár séu í Íslendingabók?123 Natan er þar sagður fæddur 

1792, en í eldri ritum er hann sagður fæddur 1795 og í seinni 

ritum 1793. 

 
119 Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns 8, 397-398. 
120 Íslendingabók. 
121 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 4. 
122 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum, 16. 
123 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum, 3. 



1. sept. 2013: lokaorðin í handriti Tómasar 

Guðmundssonar frá Þverá í Miðfirði, sem hann skrifaði á seinni 

hluta sjötta áratugar 19. aldar:124 „Margir voru þeir af 

óvildarseggjum Natans sem köstuðu sleggjudómum á hann 

dauðann, en ekkert þorðu á meðan var uppi. En þeir er nýtari 

voru, einkum Húnvetningar vestri [undu] honum réttra 

sannmæla og þótti ærið um fráfall hans. Kváðu þá líka sumir um 

mannvíg þetta, svo sem Guðmundur bróðir hans, Gísli 

Konráðsson, Níels Skáldi og fleiri og reyndust þau kvæði ekki 

þessleg að eiga skilið rúm í sögu þessari. Þó voru það sumir er 

Natan hötuðu lífs að þeir treguðu hann látinn og sáu þá, en allt 

um seinan, hvað þessi undarlegi ógæfumaður var mörgum 

kostum búinn. Var hann að vísu ærið brögðóttur og áttu margir 

þess að gjalda.“ 

 
  Lýsing Natans:  

Séra Jóhann Tómasson um Natan: Natan Ketilsson 

Lyngdal, misjafnlega kynntur fyrir fégirnd, lauslæti og miður 

vandaðar orðræður, einkum gekk mér til hjarta með hvílíku 

virðingarleysi hann stundum talaði um Guð og guðlega hluti.125  
21. júní 2013: Í fólkstali Tjarnarsóknar á Vatnsnesi árið 

1825 segir um Natan Ketilsson: „Listamaður, brellinn“.126 Hvað 

ætli sé átt við með orðinu „listamaður“ á þessum tíma? 24. Júní 

2013: Natan frændi virðist hafa skrifað prýðilega. Hér hefur hann 

ritað undir skuldarviðurkenningu snemma árs 1822 og lofað að 

borga til baka á næstu páskum. Þá kallaði hann sig Nathan 

Lyngdahl, áður hafði hann kallað sig Nathan Langdal, enda 

fæddur í Langadal. Síðan varð hann óbreyttur Natan Ketilsson og 

hét það þegar hann var myrtur 1828. Þá hafði skuldin frá 1822 

ekki enn verið greidd! 

20. mars 2013: /6 Spurningar Sunnanfara í ársbyrjun 

1894: „Mynd af Natani Ketilssyni hefur verið til; getur nokkur 

gefið Sunnanfara vísbending um, hvar hún sé nú? Er Rósant 

Natansson lifandi? Hann kvað hafa átt myndina.“127 Ekkert svar 

barst. 
22 mars 2013: Jón Steffensen telur að meðalhæð íslenskra 

karla hafi verið 167 cm á 18. öld, en 169 cm um 1900.128 Natan 

Ketilsson var sagður „nær meðallagi á vöxt“ þegar hann dó 1828. 

Ætli hann hafi þá verið í kringum 168 cm? 

 
124 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum, 12. 
125 Í fórum höfundar: Sr. Jóhann Tómasson: „Afturhvarf morðingjans Friðriks 

Sigurðssonar“, 1. 
126 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum, 9. 
127 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum, 5-6. 
128 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum, 6. 



  

30. mars 2013: Ég (Eggert) hef verið að vinna í 

útlitslýsingum á höfuðpersónum Natansmála og ma stundað 

reiknikúnstir til að reyna að finna út hversu hávaxnar þær voru.129 

Sýnist helst að Agnes gæti hafa verið um 153 cm á hæð, Sigríður 

um 150 cm, Natan um 168 cm og Friðrik um 163,5 cm. 
 

12. maí 2012: sýnist geisa ritstríð í dagblöðum um 1930    

um morðið á Natani Ketilssyni.130 Guðbrandur Jónsson lýkur 

harðorðri grein sem birtist á aðfangadag það ár með þessum 

orðum: „Best væri það Natan að minning hans gleymdist og ef til 

vill er dómur Natans um sjálfan sig, að hann væri undarlegur á 

geðsmunum og sinnisveikur, hvort tveggja í senn mildasti og 

réttasti dómurinn um hann.“ 
Natan var vitur af eðli og mælskur, en ærið óstöðugur í 

gáfum, lítilmenni að orku og huglítill ef á þurfti að reyna, nær 

meðalmaður á vöxt en heldur grannleitur, nefstór nokkuð en 

sléttur á kinn og smáeygður, jarpleitur á hár, fingralangur og öll 

höndin mjó en löng, ekki gæfusamlegur á svip en ör af fé ef hann 

hafði það fyrir hendi.131 Vildi láta virða sig en eigi ganga í vistir. 

Sýslaði mikið um lækningar og grasafræði sem áður er talið.  

Jafnan var Natan slægur viðfangs ef hann vildi því beita, 

en réðst ekki í stórræði með sitt eindæmi.132 Dauðahræðsla, sjá 

drauma: hann gat oft til að skjótlega myndi hann deyja og lét sér 

það hermilegt þykja. Hræddist því að ríða vatnsföll þó eigi væri 

meira en í miðjan legg var það eftir honum haft, en má vera að 

nokkuð væri orðum aukið.  
* 

Annar maður eftir Hafnardvölina: 

Heimkominn frá Höfn 1815: kallaði hann sig þá Langdal 

en síðar Lyngdal og sagði það fegra, en ekki festist það nafn við 

hann.133 Kunni hann þá margar sögur um kvennafar sitt og brögð, 

en flestir ætluðu ósannindi ein. Mörg fórust honum þá orð er til 

guðleysis horfðu, helst þar hann vissi fáfróða menn. (stríðinn, 

hefur smitast af upplýsingunni úti í Höfn, auðvitað)  Eftir það 

hann kom utan las hann aldrei blessunarorð á eftir húslestri, kvað 

hann það ekki hæfa nema lærðum guðfræðingum. Ætluðu nú 

sumir að hann færi með fjölkyngi og drógu það til líkinda að nú 

skorti hann aldrei peningar, mátti og sjá að hann lastaði ekki þá 

hyggju manna um sig. (stríðinn, hefur gaman af bullinu í 

vitleysingunum) 

 
129 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum, 6. 
130 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum, 2. 
131 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 13. 
132 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 29. 
133 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 15. 



um 1816: 

vitrastur óaldarmanna, hofmóðugur og tilfinningaríkur: 

Marga mátti þá kalla óaldarmenn í Húnaþingi og var Natan þeirra 

allra vitrastur.134 Aldrei vildi hann í krikju ganga nema hann væri 

settur við altari. (hofmóðugur) Og sjá var það oft að hann hrærðist 

mjög við helgar ræður, þó að oftast ræddi hann um annað og þá 

helst vænar konur og lækningar. 

 

Natan bendlaður við þjófnað:  

Heldur lagðist illur orðrómur á framferði Natans um 

stuldi, en hafði þó jafnan /20 aðra til.135    
Stuldur í Svartárdal ytra:  

Bjarni kallaður glímu-Bjarni, Víðdælingur kallaður 

Gíslason, bróðir Brands er síðan bjó á Úlfagili í Engihlíðarhreppi 

A-Hún á Laxárdal ytri.136 Bjarni réðist norður að Hellulandi í 

Hegranesi og fór að búa þar, fékk meyjar þeirrar er Anna hét 

Jónsdóttir frá Grófargili. Nú var það seint á slætti að Natan kom 

vestan frá Lækjamóti til Hellulands, því kunnmen vorur þeir 

Natan og Bjarni. Riðu þeir þá suður til fiskikaupa að þeir sögðu. 

Hafði og fiskur verið lítt harður það sumar, er lestir gengu. Fóru 

þeir ekki almenningsveg, því allir fóru, utan úr sveitum 

Vatnsskarð og Skínandia, suður að Blönduvöðum á Fjöllum eða 

þá Mælifellsdal og eystri heiðar til vaðanna. / 25 En þeir komu 

hvergi þar menn stóðu að heyverki fram Tungusveit og sneru þeir 

andlitum jafnan undan er þeir riðu nálægt mönnum. Riðu þeir 

fram Gilhagadal og lágu þar nótt, en hina sömu nótt hurfu 

peningar og annað silfur að Jóns Hallssonar hins yngra, 

móðurbróður Natans, er bjó á ytri Svartárdal. En eftir að þeir 

Natan komu aftur að sunnan kærði Jón Hallsson missir sinn fyrir 

Jóni sýslumanni Espólín, er þá var farinn að búa á Frostastöðum 

í Blönduhlíð. Reið hann jafnskjótt yfir að Hellulandi og vildi 

Bjarni eigi meðkenna en Natan var þá vestur riðinn. Síðan prófaði 

sýslumaður í Tungusveit og urðu líkur miklar á þá Natan. Sótti 

það Tómas hreppstjóri á Nautabúi Tómasson, var það þá borið að 

hestaspor yrðu rakin frá tjaldstað þeirra á Gilhagadal, heim í mýri 

við námunda bænum í Svartárda. Heyrði og kvöld hið sama, mær 

ein að búsmalarekstri að Miðvöllum tveggja manna mál eigi 

allnærri og sagði annar: 

- Hvar ætli viðkomumst yfir ána? 

Svaraði hinn þá lágt svo hún nam ekki orðaskil og ætla menn að 

Natan er lægra hafði, því hann var þar kunnugur. Síðan fór Bjarni 

vestur en hét þó að svara málinu til loka. Ekki vildi Björn Blöndal 
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sýslumaður prófa Natan vestsra, kvað hann veða undir öllum 

sömu kjörum sem Bjarna. Það ætluðu menn og að Bjarni mundi 

eiga þola honum annað því hann var vel glímufær, en Natan 

kallaður huglítill og lítt til átaka. / 26 Komu þeir Bjarni og Natan 

þá norður aftur. Þingaði Espólín þá í máli þessu og voru þar 

þingvottar Jón bóndin Illugason á Þverá og Gísli Konráðsson er 

kominn var að finna sýslumann. Spurði þá sýslumaður sinn í 

hvoru lagi, Bjarna og Natan og Bjarna að því með öðru, hvort 

hann vissi enga hvinnsku til Natnas. Bjarni kvað því fjarri fara. 

Hann spyr og Natan hins sama. Natan kvað sér ekki ugglaust. 

Sýslumaður frétti þá hversu við vissi um það. Natan lést tregur, 

en sagði þó um síðir. 

 - Þá við komum síðast að sunnan sáum við sauð í 

Svartárbugum, jafnstórann gráu merinni sem ég ríð hérna. Sagði 

Bjarni þá við mig „það er mátulegt lagsmaður að taka sauð þenna 

og hafa í klakksekkinn, ég sé það er biti í honum.“ 

 Sá Espólín að það var spéskapur Natans einn. Meðgekk 

hvorugur þeirra en á Bjarna dæmdist málskostnaður og svaraði 

hann honum greiðlega, en hélt fram kunnleika við kompána sína 

sem áður. En marguir ætluðu að mest hefði hann af því, hefði 

þeim Natani þénast í Svartárdal.  

  

Rændur Lúsa-Egill: 

Förumaður einn sunnan úr Árnesþingi hét Egill Jónsson, ýmist 

kallaður Lúsa-Egill eða Egill Tota.137 Hafði hann ei hamist í sveit 

sinni og flakkaði ei allskamma hríð, norður um land og víðar. Var 

bæði latur og skapillur svo hverjum manni var hann komleiður. 

Hann fór og oft suður og sunnan, og hafði peninga nokkra í trússi 

sínu. Var það nú á lestum að hann kom sunnan Mosfellsheiði. 

Settist hann og hvíldi sig við lestaveg í Vilborgarkeldu. Riðu þar 

að honum þrír menn skrautbúnir á krögum, er þá tóku að tíðkast. 

Voru það kragaúlpur, oftast bláar. Spurðu þeir Egil að vegabréfi 

og kváðust prestar vera. Svaraði Egill þeim í styttingi sem hann 

var vanur og kallaði þá ekkert um það varða. Heituðust þeir / 31   

þá við hann og kváðust skyldi berja á honum. Hræddist hann þá 

og þagnaði, en allt tóku þeir það fémætt var í trússi Egils. Sagði 

Egill frá þessu og þóttust menn vitað að satt mundi var. Grunuðu 

margir að Natan mundi einn þeirra og annar Glímu-Bjarni, en á 

ýmsu lék um einn þeirra. En er þetta spurðist norður kváðu menn 

Bjarna, Natan og fleiri einskis myndu svífast og því var það að 

Blöndal sýslumaður bar jafnan á sér smábyssu. Enda var þá 

orðsveimur mikill í héraði um það, að atför væri ráðin að 

sýslumanni þó ekkert yrði af. 

 

Rændur Tíkar-Mangi: 
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/ 40 Magnús hét maður í Múlaþingi, kallaður Tíkar-Mangi af 

sumum.138 Hann var son Páls prests á Valþjófsstað Magnússonar 

frá Brennistöðum, Jónssonar. Bróðir Magnúsar var Guttormur 

prófastur í Vallanesi, en móðir þeirra var Sigríður dóttir Hjörleifs 

prófasts á Þvottá. Magnús hafði utan farið en lítið mannast, þótti 

lítt borginorður og ærið málgur um hvívetna. Kom hann norðan 

með leiðarbréfi Páls melsteðs sýslumanns á Ketilsstöðum, skyldi 

hann selja jörð austur í Árnessþingi. Lauk hann erindum þeim 

syðra og reið norður Sand í júlímánuði og hafði jarðarverðið með 

sér í peningum innsiglað. Á Arnarvatnsheiði komu þrír menn á 

eftir honum, riðu tveir á kragaúlpum og einn á treyju. Ætlaði 

hannfyrirmenn vera. Sögðust þeir á úlpunum voru Jónar heita, 

annar Konráðsson frá Mælifelli, en hinn Jónsson frá Miklabæ í 

Blönduhlíð. Sá á treyjunni var kvaðst Þorsteinn heita Pálsson frá 

Hofstöðum í Blönduhlíð og bjó þar sá bóndi er svo hét. En hinir 

er svo hétu voru prófastur á Mælifelli og prestur á Miklabæ. 

Spurðu þeir Magnús að heiti og erindum, sagði hann þeim allt af 

létta og að öllu sem ýtarlegast um jarðarsöluna. Kvöddu þeir hann 

sem kurteislegast og riðu undan um hríð, uns þei komu aftur og 

leituðu á veginum, kváðust þeir  týnt hafa peningasjóð og fréttu 

hvort Magnús hefði ekki fundið? Neitaði hann því, en þeir létust 

eigi trúa og kváðu öll líkindi á vera þótt hann vildi eigi við kannast 

og heimtu að rannsaka plögg hans. Var hann lostugur er hann 

vissi sig með öllu sýknan, fóru þeir því fram og er jarðar/ 41 

verðið fannst kváðu þeir það sinn sjóð, tóku penignana hvað sem 

hann sagði og riðu brott. En er Magnús kom norður að Mælifell 

og gisti að Jóni prófasti Konráðssyni sagði hann honum farir sínar 

eigi slétta. Hugðu og allir að satt eitt mundi hann frá segja, en 

menn þessir er rændu Magnús telja menn að víst væri natan, 

Glímu-Bjarni og Elís Oddson sá á treyjufötunum var, hálfbróðir 

Jósefs smiðs á Refsteinsstöðum, afarr harðgjörr og drykkjugjarn, 

kalla menn og fullan vott þess að þeir væri, því þeim mætti 

Hörgdælskur maður skilgóður ... en fyrir því að Bjarni og Elís 

vildu ríða Víðdælaveg baðst Natan eftir að verða að tína 

lækningagrös. Geymdi hann og peningana en hinir voru ölvaðir 

og nenntu eigi að bíða. En þegar þeir voru á brott tók Natan hest 

sinn og reið Grímstungnaheiði. Síðar kvaðst hanna hafa týnt 

peningunum og fengu hinir ekki af, nema ef til vill Bjarni. 
 

Stuldur í Múla: 

Árið 1824 þann 13da september setti sýslumaður Jón 

Espólín aukarétt að Þingeyrarklaustri með tilteknum 

undirskrifuðum eiðteknum þingvottum, fram kom fyrir nefndan 

rétt hr. Administrator B. Ólsen actor í sökinni og framlagði stefnu 

undir sínu nafni og signeti af dato 10da þm til bóndans Pálma 
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Jónssonar á Sólheimum, bóndans Péturs Skúlasonar á Ytri 

Langamýri og Þórunnar Guðmundsdóttur á Mosfelli, til að vitan 

um hegðun og breytni natans língdal og Helga Guðmundssonar 

mm:139 ... Sömuleiðis aðra af sama dato til bændanna mr. 

Jóhannesar Jónssonar á Breiðavaði, hreppstjóra Vorms Beck á 

Geitaskarði, mr. Jóhanns Jónssonar á Holtastöðum, samt konu 

hans Ingibjargar magnúsdóttur, til að vitna um ofanskrifað efni, 

mm: sem stefnan með sér ber, upplesin áteiknuð LT. Þeir 

st3efndu mæta nema Þórunn sem stefnubottar umvitna að ei hafi 

á svo stuttum tíma geta mætt ellilasleika vegna, og hún er þar að 

auki álitin hálf ellióra og ómerk; og Ingibjörg magnúsdóttir, sem 

vitnast að sé öldungis löglega forföllum sjúkdóms vegna. 

Sömuleiðis er til staðar af amtinu skikkaði defensor og þeir fyrr 

við réttinn aðvöruðu hlutaðeigendur. 

Hreppstjóri Vorm Beck er fyrir réttinn kallaður og 

svarar til honum fyrirlagða spursmál: svara, um hann [Natan] er 

mér ekkert annað kunnugt, fyrir mína eigin reynd, en skikkanlegt, 

en af öðrum hefi ég heyrt misjafnt, að hann væri flagari með að 

fá út skildinga og þessháttar; ekki hefi ég heyrt hannn hafi stolið, 

sjálfur hefir hann og þjófnað forlastað. Helga guðmundsson þekki 

ég ekki grand. Hann játar rétt eftir sér innfært. 
Bóndinn Jóhannes Jónsson á Breiðavaði svarar til sama 

spursmáli: Um Natan kann ég ekki fyrir eigin raun að segja nema 

ég lánaði honum peningar þá hann var undir tiltali fyrir 

lausgangarí, sem ég hefi enn ekki fengið, hvort sem því heldur 

veldur undandráttur eða hrekkvísi; fyrir annarra sögn kann ég 

ekkrt merkilegt að bera nema ég heyri hann bendlaðan við þetta 

peningamál vesturfrá. Helga kann ég enga hrekki að bera. Hann 

játar rétt innfært eftir sér. 

Bóndinn Jóhann Jónsson á Holtast6öðum svarar til 

sama spursmáli: Fyrir mína reynd ber ég ekki um Natan annað en 

skikkanlegt, en af öðrum hefi ég heyrt misjafnt, veit ég þó ei 

hvern á stendur; að Holtastöðum kom hann ódrukkinn, drakk þar 

mikið brennivín hjá Erlendi sáluga, hátt úr merkurflösku og ég 

gaf honum nokkuð; þá spurði hann mig; hvort ég vildi vera vinur 

hans? og þá ég innti hann eftir í hverju það ??? svaraði hann á þá 

leið: að drepa Blöndal, spurði: hvort ég væri ekki óvinur hans? 

Ég sagði: hvort svo væri eður ei vildi ég það ekki gjöra. Hann 

sagði bæði fyrri og seinna að þetta væri gaman sitt; Erlendur 

sálugi heyrði þetta og kona mín varð þess nokkuð áskynja. +Eg 

hefi spurt hann hvernn stæði á þeim miklu peningum sem ég hefi 

heyrt hann hafi haft undir höndum? Hann hefir sagt: hann  hafi 

með öllu moti fengið þá öðru en ófrjálsu, neitað þvert þegar ég 

sló upp á ???? við hann um Svartárdalstöku og Múlapeninga, en 

 
139 Í fórum höfundar: Aukaréttur Espólíns að Þingeyraklaustri, 13. sept. 1824, 1. 



sagt sig ei vita um Bjarna Gíslason og ekkert þótti?? Vita við mig 

að Helgi hafi stolið, utna hann heyrt hafi hann hafi eitt sinn komist 

yfir hnakk. Þegar ég seinna fann Natan eftir fundinn á 

Holtastöðum þóttist hann ekkert muna eftir okkar samtali, en ef 

hann hefði svo talað þá hefði sér engin alvara verið, heldur til að 

reyna hvílíkur ég væri; þá sagði hann og: að veikleiki sinn yfir 

höfðinu væri svo lagaður að þegar hann væri drukkinn þá væri 

hægt að fá af sér þau orð sem hver vildi: á dögu num þegar 

auctionin var haldin í Höfðanum spurði ég hann að hvort hann 

hefði tekið Múlapeningana og neitaði hann því og vissi ekki neitt 

um það, sagði þó að Blöndal væri búinn að skrökva því upp á sig, 

og vildi standa við það með eiði; Ekki sagðist ég trúa því að 

Blöndal vildi leggja eið ofaná /2 ósannindi, spurði ég hann: því 

hann hefði þetta gjört? Hann nl. N. Sagði hann mundi sjálfur vita 

hvaða samvisku hann hefði að sverja þetta ósatt uppá sig. Ekki 

sagðist ég trúa því hann hefði þann mann að geyma. Jú sagði 

hann, því Blöndal hefði sagt í vinskapar samtali þeirra að sér þætti 

gaman að fá sem flesta Húnvetninga í arrest meðan hann væri 

sýslumaður. Alltíð hefur Natan neitað því við samfundi okkar að 

hafa tekið nokkuð leynilega frá öðrum; og um peninga 

Jóhannesar á Breiðavaði hefi ég spurt hann hvort hann ætlaði að 

svíkjast um þá, og sagði hann nei, en hann gæti ekki betalað þá 

að svo stöddu. Um Helga segist hann ekkert vita og ekki geta 

meira borið til upplýsingar og játar sinn vitnisburð rétt innfærðan. 

Því næst var bóndinn Pálmi Jónsson á Holtastöðum 

aðspurður sama spursmáli, svarar: Ekki á mína eigin raun nema 

skikkanlegt en heyrt hefi ég hann blóraðan af Svartársdalssökinni, 

og annað illt get ég ekki munað ég hafi um hann heyrt. Um Helga 

veit ég ekkert. Hann játar sinn vitnisburð rétt innfærðan. 
Þessu næst var bóndinn Pétur Skúlason aðspurður á 

sama hátt svarar: Ég hefi keypt af nonum ??arleir fyrir 3 spesíu 

og annan kaupskap hefi ég engan við hann haft. Ég hefi talað við 

hann að hann mundi eitthvað vita til Múlaþjófnaðarins, þar um 

lagði hann ekkert merkilegt; ekki sagði hann mér hann hefði notið 

neins þar af, mig minnir að Natan segði mér einu sinni: klókur 

var ég að ég vék/sveik útaf/úttekt (um) sauð sem ég sagði 

Bjarni Gíslason hefði ætlað að stela, til þess okkur skildi ekki bera 

saman í Svartárdalstökumálinu. Ill orð hefi ég heyrt af honum til 

sýslumanns Blöndals og sem ég gæti varla staðist að anbmóða 

ekki sýslumann um, einhverjar hótanir og eða þvílíkt. Heyrt hefi 

ég sagt að Natan hafi átt að biðja mann að brjóta handleggi 

Níelsar skálds, og láta sig vita, fyrir 10 specía virði, ef hann sýndi 

sér armleggi Níelsar brotna. Þessi maður er Bjarni Ólafsson, 

sonur Ólafs núverandi á Beinakeldu, og þó hann neiti því þá e3r 

það þó satt, 2 menn sögðu mér á undan honum, Guðmundur á 

Lækjamóti mun víst hafa verið annar. Með skömmum kom Natan 



á mitt heimili í sumar, við mig og konu mína, og með heitingum 

og naut þá Eyjólfs á Gili að ég ekki borgaði fyrir mig. Við Helga 

og Natan hefi ég fært í tal um Múlatökuna og fengið spaugsleg 

svör hjá báðum, sem mér gáfu illan grun, en man ekki orðin, þó 

minnir mig annarhvor þeirra segði, ef ekki báðir: hvörn D. Kemur 

þér þetta við? Annað get ég ekkert borið þessu máli til 

upplýsingar utan sérlegt foragt til sýslumanns Blöndals af Natans 

hálfu og hryllilegustu orð. Þenna sinn framburð játar hann rétt 

innfærðan.  
Þessu  næst framlagði actor stefnu af 10da þm til gullsmiðs 

Sgr Helga Þórðarsonar á Brandsstöðum og bóndans Þorsteins 

Erlendssonar í Tungukoti Syðra, beggja til að vitna um 

undanfarna hegðun og breytni Natans og Helga, og híns 

fyrrnefnda sér í lagi til að vitna og gera grein fyrir hvað mikið af 

silfri hann hafi smíðað fyrir Helga mm sem stefnan með sér ber, 

upps.lesin, mörkuð L.W. 

Gullsmiður Sgr. Helgi Þórðarson á Brandsstöðum fyrir 

réttinn kallaður svarar: Þann 12ta dec. f.á. meðtók ég til smíða frá 

Helga Guðmundssyni, sem kenndur er við Sauðanes, 4 lóð og 1 

quintin hérumbil hálft af hvoru, specíu- og krónu-silfri, og var 

ágjöfin betöluð í silfur peningum, sem ég get þó ekki nafngreint, 

annars þekki ég Helga að engu og til Natans ekkert illf ryrir mína 

raun, en ýmislegt hefi ég heyrt misfafn, og hann bendlaðan við 

Svartárdalstökuna, meira kann ég ekki að segja. Játar eftir sér rétt 

innfært. 

Bóndinn Þorsteinn Erlendsson í Syðratungukoti 

aðspurður eins og hinir undanförnu, svarar: Natan hefur verið mér 

svo sem frásneiddur maður og get ég ekkert um hann sagt eða 

nein orð til hans heyrt um Svartárdals- eða Múlat-ökuna, eng 

rigtaðan hefi ég heyrt /3 hann af báðum. En um Helga 

Guðmundsson hefi ég stutta sögu, þó sanna. Drengur, sonur minn 

missti hnakk í Reykjavík fyrir 5 árum, hafði Helga grunsaman 

framar öðru, og setti mann út til að ganga á hann til 

meðkenningar, en hann þrætti fyrir, en sagði hann mundi vera 

sannur að sök; ég drakk ½ pela af rommi, gekk á hann en hann 

neitaði. Tómas Ásmundsson, nú á Steinsstöðum í yxnadal, var 

með mér, gjörði ýmislegar ????? fór að þefa í veðrið, og þá 

meðgekk Helgi og hnakkurinn kom til skila. Natan hefi ég heyrt 

sagt að hafi talað við Sigurð sem nú er á Lækjamóti, að hann ætti 

200 specíur danskar, meira segist hann ekki geta borið og játar 

sinn vitnisburð rétt innfærðan. 
Sigríður Jónsdóttir í Sauðanesi mætir óstefnd og 

aðspurð sem hin vitnin svarar: Ekki veit ég neitt um Natan nema 

að talað er: hann beri silfurpoka um öxl sér. Til Helga veit ég enga 

hrekki og hefi ég alið hann upp. Þennan sinn vitnisburð játar hún 

rétt innfærðan. 



/3 Natan Língdal fyrir rétt kallaður, spurður að 4 

spursmálum merktum L.V.140 1. Kannist þér við að hafa notið 

120 Rdl af þeim peningum er Guðmundur á Múla missti 

næstliðinn ... eða þá nokkra af þeim? Svarar 1ta. Ekkert mér 

vitanlega utan það geti verið sameinað þeim 30 rbd sem ég fékk 

hjá Helga. 2. Kannist þér við einn in? Við það að Helgi 

Guðmundsson hefi stolið Múlapeningunum? Ég hefi langsamlega 

þeinkt hann hafi stolið Múlapeningunum, síðan nokkru eftir 1ta 

réttarhald í þessari sök. Röksemdir eru 1. Greinilegur framburður 

Eíríks í Litluhlíð. 2. Dirfska Ghuðmundar í Múla að hafa borið 

það upp á Helga fyrir rétti og orð sem Helgi hefur haft við mig og 

áður eru tilfærð mm. Til 3ja: Kannist þér við að hafa haft á orði 

við Jóhann á Holtastöðum að vilja gjöra sýslumanni Blöndal 

mein?Ég skal segja greinilega sögu: ég heyrði 1821 eða 2 að 

Jóhann væri reiður við sýslumanninn og hafði frétt á 

undanförnum árum þetta sama um Ísleif Jóhannsson og fleiri. Fór 

ég að grennslast eftir því við Jóhann og Ísleif hvornin á þessu 

stæði og þenkti ég í gegnum aðra þó að gefa þetta yfirvaldinu til 

kynna, væru því nokkur svikráð brugguð, þetta fann ég við þessa 

tilraun að flest reyndist ósatt. Til 4da: Kannist þér við hafa talað 

það við Pétur Skúlason? Nei við höfum aldrei verið vinir né 

trúnaðarmenn, heldur óvinir og hatursmenn. Að ég hafi viljað 

vara yfirvaldið við svikráðum vil ég færa vitni til ef þörf gjörist. 

Því næst var Helgi Guðmundsson aðspurður 6 

spursmálum: 1. Viltu nú eður ei meðganga að hafa stolið 

Múlapeningunum?  Nei. 2. Hefur þú ei neina vitund eða 

grunsemd um hver það hafi gjört?Nei. 3. Hve mikið hefir þú 

fengið Lyngdahl af peningum síðan stolið var í fyrra á Múla? Yfir 

það heila, bæði eftir og áður, milli 20 og 30 rbd N.S. Til 4. 

Kannast þú við að hafa heimuglega tekið hnakk frá Jóhanni 

Þorsteinssyni fyrra sumar?  Ég faldi hnakkinn í bæjartóftunum 

og hann fékk hann aftur. 5 Hverjum fékkstu aftur hnakkinn? Ég 

fékk þeim feðgum hann. 6. Hvers virði heldur þú hann hafi verið?  

Þykist ei getað svarað en vitnið Þorsteinn Erlendsson segir hann 

muni til vissu verið hafa 6 rbd virði. 
/4 Helgi og Natan aftur confronteraðir bera hvor ofan í 

annan. Aktor spyr defensor hvort hann vilji meira próf taka láta 

og svarar hann nei og þeim kemur saman um að ekki þurfi sinn 

talsmann fyrir hvorn þeirra Helga og Natan. Áður Pálmi í 

Sólheimum afleggur eið segir hann að hann hafi orðið þess var 

af Erlendi sál. og Jóhanni á Holtastöðum og konu hans að Natan 

hafi átt tal við Jóhann um að fyrirkoma sýslumanninum. 

Jóhannes á Breiðavaði í sama máta áður en hann sver bætir við 

að komið hafi til orða fyrir sér og Natan í vetur um 
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Múlapeningana, þá sagði hann við mig að hann kynni að hafa ráð 

til að vita hver peningana hefði tekið; ég sagði það væri vel gjört 

fyrir hann ef hann gæti; þá sagðist hann kuynni að gjöra það ef 

hann fengi helminginn af þeim. Meira segisst Jóhannes ei geta við 

aukið. Guðmundur í Múla aðspurður hvort hann hafi nokkurs á 

ný vísari orðið svarar nei. Árni á Múla verður með öðrum tekinn 

í eið, þar sórum, til hvörrar hann vitnaði bæði ómerk og forfölluð. 

/4 Jóhann á Holtastöðum bætir við sinn vitnisburð áður 

en hann sver, að hann heyrt hafi Natan hafi borið sér fyrir rétti, 

við sýslumann Blöndal að hann hafi tekið 10 specíur, eða verið 

því verki samvitandi, sem hann hefur þó ekki upplýst. Natan 

segist ekki geta neitt um það sagt en segir að þeir séu hatursmenn 

Jóhann og hann, þó megi það vera oftalað. Actor uppástendur að 

vitnin séu í eið tekin en þeir Natan og Helgi fá ekki eið. 

Vitnunum var eiðsútleggingin upplesin og aflögðöu eiðinn 

lögelga með uppréttum þremur fingrum, n..: Hreppstjóri Vorm 

Beck, Jóhannes Jónsson, Jóhann Jónsson, Pálmi Jónsson, Pétur 

Skúlason, Sgr. Helgi Þórðarson, Þorsteinn Erlendsson, Sigríður 

Jóhnsdóttir, Guðmundur Guðmundsson og Árni Jónsson og sóru 

öll með uppréttum þremur fingrum að ekkert hefði undandregið 

sem spurt var um, með venjulegum eiðstafi. Actor segist ekki 

vilja uppástanda að Ingibjörg Magnúsdóttir komist í ????? þar 

hún vitnast forfölluð og álítist ólíkleg til að upplýsa þetta mál þar 

engar líkur eru til að hún geti annað borið en maður hennar 

Jóhann bar.  

/4 Skírnarseðla verður torvelt að sækja svo sökin þar við 

líði ekki uppíhald og er tekið gilt í lagaleyfi það sem Natan 

Ketilsson sem kallar sig Língdal og Helgi Guðmundsson segja 

um aldur sinn. Helgi segist vera 24 ára en Natan segist nú ekki 

geta svarað upp á víst en segist vera nálægt 30 ára og það er komið 

í actana áður. Actor nefnir hvaort ei muni vera þörf á að stefna 

Tómasi Ásmundssyni í Eyjafjarðarsýslu, en þar Helgi hefur 

meðgengið hylming á hnaknknum álítur setudómari það óþarfa 

og of mikinn tilkostnað. Þessu næst framleggur actor sitt 

uppástand með nauðsynlegu anstandi – eftir hverju defensor og 

svo býður. Actum ut supra. Egill Jónsson, Jón Espólín, Björn 

Björnsson. 
 

Úr varnarræðu Natans Ketilssonar fyrir dómi í þjófnaðarmáli 

haustið 1824:141 “Ég neita líka skýlaust að hafa nokkuð annað 

heimulegt sagt herra Blöndal viðvíkjandi Múlaþjófnaðarmálinu, 

meira en það, ég hefi fyrir rétti um vitnað, utan svo ég hafi verið 

(upp á einhvern máta) svo frá mér numinn, ég ekki hafi vitað hvað 

ég sagði. Vona ég þá og uppástend að slíkt komi mér til einskis 

áfellis, þar sem líka sjá er, að lögin geri lítið úr þeirri meðkenning 
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sem ei sker fyrir rétti ... Nú finnst ekki heldur nokkurt vitni sem 

ber mér þjófnað, hvað víst ekki væri ógert, væri ég að því kynntur, 

því ég meðkenni sjálfur, vegna minna undarlegu geðsmuna og 

bráðsinnis er ég heldur illa en vel liðinn af mörgum. Að ég hefi 

talað um Helga Guðmundsson sem valdan af þessum þjófnaði, 

kemur fyrst af margra rómi, en þó fremur af þeim sterku líkum, 

sem ég hefi ásamt öðrum nógsamlega vitnað um fyrir rétti. Ég 

uppástend altsvo að verða af þessum rétti fríkenndur fyrir alla 

hlutdeild og meðvitund í margnefndum Múlapeningaþjófnaði, án 

frekara tiltals, sekta og málskotnaðar.“ 
 

Gísli Kon: Guðmundur Guðmundsson bjó á Múla á Miðjarðarhálsi 

upp undir / 24 Vatnsnessfjalli.142 Þangað kom lausingi einn 

öndverðan vetur er Helgi Guðmundsson hét. Hann var þar 

kunnugur og gisti tvær nætur. Guðmundur bóndi hafði skömmu 

áður selt jörðina. Þaðan fór Helgi til Lækjamóts og fann natan. 

Hann fagnaði honum og áttu þeir launmæli nokkurt og var það 

mælt að þeir væri á ferli um nóttina. En þá nóttu er Helgi skildi 

vera á Lækjamóti hurfu Guðmundu í Múla 209 spesíur og 

smáskildingar 144 dalir. Eftir það flaug pati af því að Natan syði 

upp silfurpeninga gamla og varð þá margrætt um, en leiddi af 

meira seinna, er frá verður sagt. 
Guðmundur bóndi á Múla, sá er peningana missti, kærði 

skaða sinn fyrir Blöndal sýslumanni.143 Stefndi hann þá vitnum 

að stóru Borg í Víðidal og þingaði hann í júnímánuði um vorið og 

aftur á töðuslætti. Þrætti Helgi sá er fyrir var hafður meöð ölu 

fyrir penigna stuldinn, bárustu þó ærnar líkur að honum. Sá maður 

er Árni hét í Múla kvað Helga hafa spurt sig að, hversu gægast 

væri að komast í lokaðan bæinn. Peningarnir höfðu verið í kistu 

einni frammi í bæjarkofa einum ólæstum. Þá var og borið um 

peninga þá er Natan haf‘ði soðið upp. Kvaðst hann hafa fengið 30 

dali hjá Helga, en Helgi þrætti þess. Ætluðu menn svo undir búið 

af þeim Natani, svo að því meira skyldi vefjast, því að menn 

höfðu það fyrir satt að Natan hefði sent Helga eftir þeim, þó eigi 

yrði vottum að komið. Talaði þá Blöndal einslega við Natan utan 

þinghúss, og kvað hann eigi mæla mega móti stuldum því stolið 

hefði hann í Svartárdal með Bjarna. Natan kvaðst eigi átt hafa 

annars kosti, því svo mikið illmenni hefði sá verið er með sér var 

að eigi hefði sér verið óhætt ella. Tók Natan ekki heldur þvert af 

um Múlatökuna, að hann vissi til, og þetta bar sýslumaður á Natan 

í þinghúsinu, en hann þrætti fyrir og kvaðst það ekki mælt hafa. 

Bað Blöndal neyta votta sinna eða þá að bera enga lygi á sig, sá / 

31 Blöndal þá þann kost einan að slíta þinginu, er hann mátti ekki 

lengur dæma í því máli Natans. Ritaði síðan Grími amtmanni og 
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beiddist að hann setti sér dómara í málinu. Kvaðst verða sjálfur 

vitni að bera í móti Natan. Það hafði og Blöndal spurt, að Natan 

hefði haft á orði við kunnmenn sína, Pálma bónda á Sólheimum í 

Ásum, Holtastaða Jóhann og Höskuldsstaða Pétur Skúlason að 

fyrirkoma sýslumanni og mælt til hans margt illa. En 

sveitarrómur myndi það einn og eigi orðið sannað á Natan þó 

mikið orð væri á því gjört í Skagafirði.G 

Natan og Espólín takast á vegna Múlastulds: 
Grímur amtmaður skipaði Jóni sýslumanni Espólín að fara 

vestur og þinga í Múla-stuldarmáli.144 Reið hann norðan frá 

Frostastöðum og þingaði á Stóru-Borg hinn 9. September. Þar 

kom þeim Blöndal það saman fyrir þingið að freista mætti að hafa 

í hótunum við Natan af hljóði, svo huglaus sem hann var, og tala 

svo við hann að menn væri fyrir innan í húsinu og heyrði á. 

Freistaði Espólín þess við Natan einan í þinghúsinu og gjörði sig 

reiðuglegan, lét Natan þá sem hann æðraðist, er hinn var manna 

mestur að vexti og tók að kalla upp. En Espólín kvað hann ei þess 

þurfa. Bað hann segja sér hið sanna, tók að mæla hóglátlega og 

lést lítið mundi af gera. Þá mælti Natan: 

- af ótta kann ég að játa á / 33 mig sökum, ef harðindum 

er við mig beitt, því þá hluti hefi ég mest hræðst á æfi minni, 

sterka menn og vatnsföll. 

Natan sá inn um rifu á skilrúminu að menn mundu fyrir 

innan vera, var því allgrunsamt og tók að klifra á þilið. Og var þá 

þeirri ætlan lokið (segir Espólín).En það sagði hann af hljóði við 

Espólín að hann hræddist hann ef hann reiddist: 

- ... eða hví viljið þið að ég heiti þjófur? Gjalda skal ég 

með ærnum peningum hvað sem á er kveðið. 

Á þinginu settist hann hjá Blöndal, en kvaðst gera það 

hræddur, að setjast hjá svo göfugum manni. Og er Jón í Hnausum, 

bróðir Ólsens á Þingeyrum vitnaði nokkuð á móti honum lést 

hann eigi þora móti að mæla, því maðurinn væri sterkur. Blöndal 

vann þar eið að viðtali þeirra Natans, og þótti sumum kynlegt að 

amtmaður vildi eigi að heldur upp taka Svartárdals stuldarmál, en 

honum mun hafa þótt eitt vitni og lífið, þar sem Natan synjaði 

með öllu fyrir þau orð sín. En er þingi var slitið ræddust þeir 

Espólín og Natan við úti svo margir heyrðu og hafði Natan þá við 

Espólín ærin skaupraunarorð og var þá eigi að sjá að hann 

hræddist. Kvað hann sýslumann hafa gjört sér of mikið ómak að 

slæpast vestur um sveitir til að lepja slaður eitt og endileysu. 

Reiddist Espólín því æsilega og kvað reiður illbænir þessar: 

 
Er nú kominn á þig rómur, 

endann færð ei séðan, 

/ 34 harðni yfir þér drottins dómur 
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dag hvern æ upp héðan. 

 

Kremji þig alls kyns kynja skæð 

kvöl og glatan Datans; 

brenni þér sinar, blóð og æð, 

bölvaður Natan Satans. 

 

En mjög iðraði Espólín þessara illbæna um Natan síðar. Aftur var 

þingað í máli þessu 16. september, var þar vottað um ill orð og 

ráðagjörðir Natans við Blöndal, en varð þó eigi að fullum sökum, 

því Natan kvaðst í því skyni nmælt hafa að vita hve margir yrðu 

til að bera róg í einn höfðingja, en eigi í alvöru, enda væru orð sín 

tvíræð. Björn Ólsen á Þingeyrum sótti málið en Ólafur hreppstjóri 

Björnsson á litlu Giljá varði. Var málskostnaður dæmdur af þeim 

Natani og Helga báðum, en Natani tíu vandarhögg að auki. Lést 

hann þá eigi vita hvort hann skyldu skjóta máli sínu til 

landsyfirréttar eða eigia fyrir þá sök að sér þætti óvirðing að slíkt 

sæist um sig í yfirrétti og beiddist að gjalda 20 dali silfurs fyrir 

höggin, en það fékkst eigi. Réð hann af að skjóta máli sínu suður. 

Eigi hafði Natan andæft því er Espólín kvað við hann á 

Borgarþingi og ætluðu margir hann hræðst hafa. En er 

Guðmundur Ketilsson spurði vísurnar kvað hann: 
 

Slíkar heyra vont er vítur, 

 

 

 

veguna menn þó brassi. 

Hörmung er að heita skítur 

heimilaður í rassi. 

 

/ 35 En er Ketill bróðir þeirra Natans heyrði þær kvað hann: 
 

Espólín ef Drottins dómur 

daglega fengjum skeðan, 

mundi hann ekki finnast frómur. 

Förum við hægt á meðan. 

 

Guðmundur Ketilsson bjó að Sneis í Laxárdal í Húnaþingi, og átti 

ekkju þá er Helga hét. Verður hans enn getið. 

Natan dæmdur í yfirrétti: 

Mál þetta Natans var nú dæmt í landsyfirétti, tveim dögum eftir 

Knútsdag og staðfestur domur Espólíns um Helga Guðmundsson 

en bætt við Natan 5 höggum.145 Skyldu þeir Natan og Helgi gjalda 

allan málskostnað til landsyfirréttarins. Kváðust dómendur því 

herða sekt Natans að eigi hefði hann til fulls þrætt um orð sín við 

Blöndal utan þinhúss og borið stundum fyrir minnisleysi sitt um 

það og annað. Hefði hannog kannast við sekt sína er hann bauð 
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20 dali í hýðingarfrelsi. Álitu menn að dómendur vildu helst fella 

Natan fyrir óhlýðni hans vi ðsýslumennina og fyrir kostnað þann 

er hann jók með því að fella Blöndal sem dómara svo setja varð 

Espólín. Grímur amtmaður hafði og boðið að stefna máli Natans 

fyrir landsyfirrétt. Guðmundur í Múla missti með öllu ghaldsins. 

Illyrðum Natans við Blöndal var heim vísað og var það ekki aftur 

sótt. / 36 Þá Espólín spurði dóm þenna, kvað hann: 

 
Nú skal flengja Natan dreng 

 nauða vöndur stóri, 

sig mun engja saman í keng, 

Satans ára stjóri. 

það var honum lægnast  
  Hapar, og eru þessar tvær þeirra: Marga leit égmenjarein mér augum  EEftir 

þetta kom Blöndal óvörum að Natan og lét leggja á hann hirtingu, 

að flestra sögn væga, en Natan þótti óvirðing mikil að henni. 
 

Stríðni Natans: galdur, brögð hrekkir  

engin eins og ein, inntið rNatan prettar Jóhannes að Breiðavaði: 

Jóhannes Jónsson var auðugur en lítt lagðist orð á hann 

um hvinnsku og annað.146 Synir hans voru þeir Ísleifur er sekur 

varð um stuldi og Jónas er síðar varð hreppstjóri, vitur maður og 

góður drengur. Það hafði orðið er Natan kom út að Jóhannes 

lánaði honum 30 spesíur, en fyrir því að fé það galst ekki lét 

Jóhannes rita ákæru yfir Natan og sendi sýslumanni. Natan var þá 

á Lækjarmóti í Víðidal og nefndi sýslumaður það við hann og bað 

hann gjalda. Tók Natan því vel. Eftir það reið J‘ohannes að 

Lækjamóti og heimti skuldina. Natan tók því og fékk honum 

vasaút nokkurt, kvað það þó ekki ótiginna manna eign, er það 

væri úr gulli einu. Sagði Jóhannesi að hægt mundi vera að selja 

það fyrir 20 spesíur, þó eigi hefði ser mjög dýrt orðið. Ætti og 

Jóhannes skilda ívilnun fyrir umlíðingu og annan drengskap við 

sig. Jóhannes ar ærið fégjarn og hugði satt vera og tók við. Því 

næsst fékk Natan honum hring mikinn og kvað kosta 5 spesíur. 

Jóhannes mælti: 
- Er ekki látún í því, djöflinum þeim arna? 

Var hann smámæltur mjög og hermdu það margir kátir 

menn eftir honum Natan mælti: 

- Kann ske, fá þú mér hann þá aftur, mér er hann ekki 

útfalur, ekki svo mikið. 

Runnu þá tvær grímur á Jóhannes og mælti hann: 

- Ætla / 23 hann hafi verið fingradigur djöfullinn sá arna 

er hann er af, kannski ég taki hringskömmina. 

Natan mælti: 
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- Þú ert sjálfráður, en séður maður hefði komið honum 

á 10 spesíur, eða sástu ekki hendur á Bjarna 

Halldórssyni? 

Jóhannes segir: 

- Þú segir satt, það er af honum, bölvuðum 

ýstrubelgnum þeim. 

Natan mælti: 

- Nú máttu kjósa hvert þú vilt að ég gjaldi þér þegar í 

stað það eftir er og sæki þig síðan að loögum fyrir 

rangláta ákæru fyir mig til sýsluamnn, og komiþannig 

á loft þeim hlutum er þú vilta láta leynda vera, eða 

kvittamig þegar og skal ég þá þegja? 

Kaus Jóhannes heldur að þeir væru sáttir. Þá ritaði Natan 

lúkningarseðil fyrir sig á dönsku og nefndi þar í 

„Kaaberrring“ er hann fékk Jóhannesi og skildi Jóhannes 

ekkert í dönsku, þó hann hefði einn vetur utan verið og 

ritaði nafn sitt undir. Jóhannes lét Helga silfursmið 

Þórðarson á Brandsstöðum í Blönduhlíð virða gripi þessar 

og virti hann úrið á 5 dali, en hringinn 1 mark og hafði 

Jóhannes það svo búið. Hafa frá þessu sagt þeir menn er 

til þeirra heyrðu, Jón Bergsted og fleiri. 

 Talnagaldur og hnífur: 
Natan fór víða að lækningum og þótti hann ærið 

brögðóttur, en oft tókst honum vel að lækna.147 Natan gisti eitt 

sinn hjá frænda sínum Bjarna hreppstjóra Þorleifssyni er þá bjó 

að Stað í Reyninesi. Hann bauðst til að finna hníf hans sonar 

Bjarna Þorleifs hvar sem hann fæli hann. Lést haf til talnafræði. 

Fól Þorleifur þá knífinn úti á engi. Skildu menn ekki í hversu það 

mætti verða, en margir réttorðir hafa þó einn veg frá sagt. 

Þorleifur sá bjó síðan í Vík út frá Stað og var gildur bóndi. GK 

Nefnir eiginkonu og bræður Þorleifs. Sagan búin.  
 

Natan vélar Hellulands-Þorlák: 

Jón eldri Hallsson, móðurbróðir natans, bjó á Hellulandi í 

Hegranesi, kom Natan oft til fundar við hann, var þar og glímu-

Bjarni félagi Natans, og bjó á nokkru af landinu, ekki allskamma 

hríð, áður hann missti Önnu konu sína.148  Fluttist hann þá / 37 

aftur vestur í Húnaþing. Jón Hallsson var lítt heill og eigi með 

sinnu, læknaði Natan hann þó að nokkru. Kona hans hét Halldóra 

dóttir Jóns málara, systir Hallgríms djákna á Sveinssstöðum í 

Þingi, synir þeirra voru Þorlákur, Jóhannes og Sigurður. Þorlákur 

fagnaði jafnan Natani frænda sínum er hann kom og gerði sér dátt 

við hann. Láki hafði fengið peninga nokkra hjá Þorláki bónda 

hinum auðga Símonarsyni, á Stóru-Ökrum í Blönduhlíð og heitið 
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að selja honum Helluland, því að Jón faðir hans andaðist um þær 

mundir, En síðan kvaðst hellulands-Þorlákur hafa misst 

peningana í Héraðsvötn er hann reið á sund, en það héldu flestir 

að peningar þeir lentu hjá Natan.  
 Illugi bóndi að Holti í Svínadal Gíslason, var auðugur 

mjög og natan þar í kunnleika miklum sökum lækninga sinna, og 

jafnan var honum þar gisting heimil er hann vildi. Hellulands-

Þorlákur fylgdi oft Natani vesti, var það þá eitt sinn að Natan 

gerði frænda sinn drukkinn, að því er Þorlákur bar síðan fyrir og 

kom honum til að selja Illuga bónda Helluland. Reis af því síðan 

langt mál og flókið milli þeirra Þorláks auðga og Illuga bónda. 

Nokkru áður en hér er sögnum komið um Natan, segir gjörr frá í 

Húnvetninga sögu. 

 

    rNatan vélar Pál Sigfússon: 

Páll hét maður, svarfdælskur að ætt, Sigfússon, hafði hann 

nýtekið við föðurleifð sinni er hann fluttist norðan og fékk ... 

Ingibjargar ... afkomanda Ólafs biskups Gíslasonar.149 Páll hafði 

erft mikið en varð lítt við hendur fast; fór hann að búa á Miklahóli 

í Viðvíkursveit og hafði áður komist í nokkra kunnugleika við 

Natan. Fyrir því að Páll var afar bókhnýsinn og ætlaði Natan 

fjölkunnugan sem fleiri, þá falaði Páll af honum slíkar skruddur, 

tók Natan ei af því þá færi fengist. / 38 Páll á Miklahóli seldi 

Halldóri bónda á Tungu í Stýflu hálfan Miklahól fyrir 250 

spesíur. Sama kvöldið og Halldór hafði goldið verðið kom natan 

að Miklahóli og Hellulands-Þorlákur með honum og gistu hjá 

Páli. Litlu síðar kom Sölvi prestur utan úr Hofsóskaupstað og 

Björn Illugason á Brimnesi er fóstrað hafði Ingibjörgu konu páls, 

en dóttur Sölva prests. Með þeim var og maður sá er Jón hét, 

ójafnaðarmaður mikill og óeirinn, Jónsson beingarðs, er sumir 

kölluðu beykisformann, ... laungetinn hálfbróðir Níels skálds. 

Sölvi prestur var við öl og er hann vissi natan þar kominn mælti 

hann: 

- En Natan Satan hér? Djöfullinn! 

Natan var í rekkju kominn og tók að klæða sig, kvaðst 

óvanur slíkum kveðjum og vitnaði þegar orð prests. Björn bað 

hann fara að vægilega, kallaði hannmundi láta sig njóta 

kunningsskapar og furðaði þá hvað Björn fór að hóglega, öndvert 

venju sinni, svo illa sem honum gast aöð kunnleik þeirra Páls og 

Natans, og presti því verr. Natan kvað sér vandgert við Björn og 

fyrir því mætti hann láta sök þá niður falla, en slíkir orðhákar ættu 

sig þó fyrir að hitta, sem prestur væri. Björn bauð og Páli að 

geyma jarðarverðið og fá honum af eftir því sem hann með þyrfti, 

því grunur / 39 var honum á að Natan myndi véla hann. Til 

Brimness riðu þeir Björn og prestur um kvöldið, því eigi vildi 
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prestur gista að dóttur sinnar, þá Natan var þar. Halldór bóndi í 

Tungu er jörðina keypti var og gestkominn á Miklahóli og er sagt 

hann réði Páli að láta Björn geyma peningana og tók ei Páll af 

því, en burt fór Halldór um kvöldið. Daginn eftir fylgdi Páll 

Natani vestur yfir Héraðvötn allt að Holtsmúla á Langholti, bjó 

þar þá Guðlaugur Jónsson, bróðir Halldórs í Tungu. ... Sellselja 

kona hans sá að þeir Natan og Páll fóru inn í fjárhús og töldu þar 

sundur peninga og skildu þeir Natan og Páll þar með vináttu. Kom 

það upp seinna að því er Páll sagði sjálfur frá að Natan skildi þá 

eina peninga eftir hjá Páli er utanríkis voru og tón nær 200 spesíur 

til láns, en hét honum aftur parti af Stóru-Borg í Víðidal og 

galdrabókum af Ströndum fyrir sumt af þeim, og svo að koma 

honum niður í fjölkyngi, er miklu væri honum arðmeira 

peningum. Hafði Páll og mikla fýsn á að nema slíkt. Natan hafði 

og rúnamyndir nokkrar með höndum. Hann kvaðst og vita hvað 

um sig væri rætt og trúðu því óvitrir menn. Eigi kom Natan aftur 

með það hann hafði heitið og tapaði Páll jarðarverðinu en talaði 

fátt um. 

Páll situr fyrir Natani: Páll þóttist nú vita að Natan hefði 

vélað sig, því löngu var liðinn gjalddagi og Natan hafði heldur 

eigi ritað honum eins og hann hafði heitið.150 Riðu þeir Sölvi 

prestur og Björn Illugason til þess að fá Bjarnastaða-Jón, sem 

bæði var skapharður og áræðinn / 42 til fylgdar við Pál vestur að 

ná skuld sinni hjá Natan. Jón var fús til þes og réðst með Páli 

vestur í Langadal og spurðu þar að Natan var að lækningum í 

Svínadal. Riðu þeir þá að Svínavatni og gistu þar, en Jón fékk 

með leynd mann nokkurn að njósna hvar Natan væri, spurðu þeir 

þá að hann væri á Rútsstöðum, en ætlaði ofan að Holti daginn 

eftir að lækna Eirík Illugason. Fóru þeir Jón og Páll þá og sátu 

fyrir Natani í litlu gili milli Rússtaða og Holts. Innan skamms bar 

Natan að þeim með þverpoka um öxl og með honum sá maðuar 

er Sigurður hét Þorsteinsson ... Jón kvað Pál verða að gæta 

Sigurðar meðan hann réðsit á Natan og næði peningum þeiorm er 

hann hafði fregnað Natan hafa. Sigurður var hár vexti en óx þó 

Páli lítt í augum því hann var knár, en Jón kaup sér Natan svo þeir 

væru vissir um að ná peningunum. En áður af átökum yrði 

faðmaði Natan Pál að sér, því grunsamt varð honum er hann sá 

Jón í förinni. Kvaðst nær afhuga að þeir mundu finnast og mál 

mundi að ræða um bækurnar og annað. Bað hann heyra sig 

afsíðis. Hjöluðu þeir um hríð, kom svo Páll til óns og kvað einskis 

við þurfa því Natan lofaði að gjalda sér í Holti og rita þar 

lúkningaskrá. Jón bystist við og hvað hann síðar sanna myndu  

hversu það seldist út og vildi þegar ráðast á Natan, en Páll neitaði 

því, enda vildi hann ei vita láta um galdrabækurnar. Fygldust þeir 

nú að Holti og gistu að Illuga / 43 Jón eggjaði þá Pál að heimta 
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skuldina að Natan svo vottar heyrði, vék þá Páll Natani á einmæli, 

en að því loknu ókættist hannmjög, eftir langa brýningu Jóns 

heimti þó Páll skuldina undir votta. Natan spyr hvort þess væri 

með alvöru leitað, og kvað Páll já við. Lést Natan þá reiðast og 

hótaði að stefna Páli fyrir sáttaleitamenn, Jóni gerðist órótt en 

treystis eigi að hefna þar á Natani. Illugi bóndi bað natan eigi gera 

þras úr skuldheimtunni, þar hún hefði að borið í sínum húsum og 

kvaðst Natan virða til þess hans orð. Páll og Jón fóru norður aftur 

og missti Páll skuldarinnar, því engi treystist eftir að sækja. 
 

Sögur ganga um ríkidæmi Natans: 
Natan fór víða að lækningum og þótti hann ærið 

brögðóttur, en oft tókst honum vel að lækna.151 Jón hét maður 

Sigurðarson er bjó að Stöpum á Vatnsnesi. Kom Natan til hans 

öndverðan vetur einn og bað hann lána sér 10 spesíur til þess jörð 

þiðnaði og gerði hann það. Jón kom til hans um vorið, þurfti hann 

þá við peningann, gekk Natan þá með honum að steini nokkrum 

klofnum, flysjaði hellublað lítið upp úr glufunni og tók þar úr sjóð 

digran. Galt Jóni peningana og hafði mikið eftir. Þóttu mönnum 

all-kynjalegar slíkar og aðrar framferðir Natans, furðaði það alla 

að hann skorti aldrei peninga. Þóttust og menn vita að oft ætti 

hann hlut í með þjófum og beitti þeim fyrir. Græddi hann og mjög 

á lækningum sínum en þurfti oftast lítið eður ekkert að kosta sig.  
Frá Arnljóti, Natani og Árna: 

(grunsamlega líkt annarri sögu) Grunaður var Natan um 

að grafa eða fela peninga hingað og þangað.152 Eitt sinn bað 

Hellulands-Þorlákur hann peningaláns er þeir hittust á 

Æsustöðum. Kvað hann þá Þorlák verða að fylgja sér út til 

Gunnsteinsstaða, bjó þar Arnljótur hreppstjóri Árnason, auðugur 

maður. Er þeir Natan komu þangað gekk Natan að fornum 

eldiviðarhlaða, kiptti úr honum flögu einni, tók þar út sjóð 

nokkurn og lánaði Þorláki það hann hafði um beðið. Sáu þetta 

heimakonur / 44 tvær.  
 

Stríðni Natans: 

Eitt sinn er Natan fór um Skagafjörðinn sem oftar gisti 

hann að syðra Skörðugili á Langholti.153 Þá bjó þar gamall maður 

er Jón hét Jónsson, trúmaður og allfastur við forna alþýðuhætti, 

hafði Natan mjög gaman af að stríða honum. Lastaði margt í 

ritningunni og sagði / 16 meðal annars að ekkert væri að marka 

Móseslögmál, því á greni hefði hann legið á Sinaifjalli er hann 

diktaði það sér til skemmtunar, og fleira því um líkt er ég nenni 

ekki að rita. Þá bjó á ytra Skörðugili Gísli Konráðsson með 
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Euphemíu konu sinni Benediktsdóttur. Sagði Jón Gísla granna 

sínum þessi guðleysisorð Natans. Kom og Natan til Gísla, kallaði 

hann frænda sinn og lét sem ekkert hefði í skorist milli þeirra 

(hrossakjötskæfu níðkveðskapur GK sem Guðmundur bróðir 

Natans svaraði). Tók Gísli því álitlega en þó báðu þau hjón Natan 

að hafa ekki slíkar orðræður frammi sem á syðra Skörðugili, svo 

að börn sín heyrði. Natan bað þau viss þess vera, hefði hann 

gaman af að segja þeitta heimskingjum einum og bauð Gísla að 

lána honum 20 spesíur og skyldi hann eigi þurfa að gjalda sér 

aftur fyrr en honum væri hægt um. En þótt Gísli væri 

ómagamaður fátækur og peningaþurfi þorði hann eigi undir að 

eiga peningaviðskiptum við Natan. Kvaðst ei vilja draga svo fé úr 

hendi manna er hann fengi seint eða aldrei aftur goldið. En heimil 

skyldi Natani næturgisting og vist hjá sér þá til væri og hann væri 

á förum sínum. Hann tók og af Natani lækningarit nokkurt til 

afskiptar og galt Natan honum það ríflega síðar. 

Eftir drauminn í Brimnesi, Natan er enn þar.154 Ýms hafði 

Natan nú gróðabrögð í frammi (GK illskutónn) og þóttist við hafa 

eins konar talnafræðis-fjölkynngi. Ei trútt um að sumir tryði því  

enda mátti kalla að Natani væri allt vel gefið er til náms vissi og 

honum ósjálfrátt. Hann lést finna það er týndist með talnafræði. 

Talnagaldur 1) sokkabandið. Gunnlaugur hreppstjóri í Neðra-Ási 

kom ríðandi þá Natan var í Brimnesi. Björn og Natan voru úti þá 

hann reið í hlað og saknaði sokkabandsins, hafði týnt því á 

leiðinni. Natan kvað það hægt mundi að finna. Björn tók það með 

glettni og bað Natan taka á mikla vitinu að finna bandið. Natan 

kvað eigi meira en mannsverk vera fengi hann spesíu til þess. 

Hétu þeir feðgar þessu ef hann snuðraði ei lengi eftir því og hlógu 

að. Vitnaði Natan það og tók að telja nokkuð um hrið með krít. 

Gekk síðan á leið með Gunnlaugi fyrir túngarð út, svipaðist lítið 

um og fann þar bandið, / 19 launaði Gunnlaugur honum spesíu 

sem ákveðið var. Trúðu þá sumir að slíkt væri ekki 

fjölkyngislaust. Sögðu þeir feðgar frá þessu mörgum manni. 

Natan sagði og Brimnesdraum sinn Arnljóti hreppstjóra Árnasyni 

á Gunnsteinsstöðum í Langadal og hafði þá heldur í skaupi. 
Natan vélar Pétur:  

Natan reið norður í Eyjafjörð og gisti á Tyrfingsstöðum í 

Skagafirði hjá Pétri bónda, ættuðum / 47 úr Fljótum.155 Hafði 

Pétur fóstrað meybarn það er Natan gat við Hlaupa-Halldóru. Var 

mærin nú tíu vetra og svo fósturð af Pétri sem hann sjálfur ætti. 

Lést Natan nú vilja borga barnsfúlguna því lítt hafði hann áður 

goldi. Fékk hann nú Pétri 10 dali í seðlum og lét Pétur rita 

lúkningarskrá fyrir meðgjöfinni, en Natan las honum fyrir og 

skildu þeir sem vinir. Á vesturleið kom Natan að Þverá í 
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Vesturhópi, þá var þar að vistum Jón er sig kallaði Bergsted og 

síðan fór með lækningar. Þeir Natan voru kunnugir og sagði hann 

Jóni af hljóði viðskipti þeirra Péturs og sýndi honum 

lúkningarskrána. Jón spyr: 
- Hversu fékk maðurinn kvittað þig þannig? 

Natan mælti: 

- Þeir sögðu ég hefði gefiðhonum að súpa á glasi og ritaði 

hann þá eftir því er ég stílaði fyrir.  

Er þetta sögn Bergsteds. 

Framferði Natans við Pétur:  
Pétur bóndi á Tyrfingsstöðum undi því illa að hafa ritað 

Natan kvittan um framfærisféð. Bað Espólin sýslumann að veita 

sér að málum.156 Hann ritaði Blöndal sýslumanni er bað Natan að 

gera skil á hversu við vissi. Tók Natan þá leiðarbréf til 

Skagafjarðar vorið 1826 og stefndi Pétri til sáttafundar að Stóru-

Ökrum fyrir þá Sölva prest og Þorlák auðga Símonsson á Ökrum. 

Hafði Natan þá lúkningarskrána í höndum, með nafni og innsigli 

Péturs. Vildi Natan eigi sættast með minna en 100 dala millilagi, 

kvað hann hafa ranglega ákært sig fyrir yfirvaldi sínu og kallaði 

rógsök á vera og hét að sækja til fullra laga. Fyrir umtölur 

sáttaleitarmanna kom svo fyrir að hann kvaðst mundi  sættast með 

50 dala gjaldi til sín frá Pétri fyrir orð Þorláks auðga, með þeim 

hætti að Pétur veðsetti sér eitt hundrað úr Tyrfingsstöðum. Varð 

Pétur að því að ganga. Lýst Natan því þá að yrði peningar þeir 

ekki goldnir fyrir þau næst komandi árslok 1827 flytti hann sig á 

hundrað það í Tyrfingsstöðum hið næsta vor. Fór Natan síðan 

vestur aftur til bús síns. 
GK 1998: ... En þó kom svo fyrir umtölur Þorláks að hann 

gaf eftir 50 dali, með þeim hætti að hann veðsetti sér hlut úr 

Tyrfingsstöðum.157  

Illræði Natans við Pétur bónda:  
Vorm hreppstjóra á Geitaskarði þraut heilsu.158 Lét hann 

þá sækja Natan öndverðan vetur. Kom hann og var /55 þar um  

hríð. ... Pétur á Tyrfingsstöðum vildi fyrir engan mun að Natan 

flytti á Tyrfingsstaði móti sér, er hann hafði á orði haft, og kom 

hann nú nær jólum norðan með peningana, þá Natan var á Skarði 

með Vormi. Kvaðst Pétur heldur vilja gjalda en eiga sambúð við 

Natan, hittust þeir á Skarði og voru þar nótt saman. Óskaði Pétur 

að Natan gæfi sér upp nokkuð, því hann vissi hversu allt væri 

undir búið. Natan hló að og kvað hann megaþakka fyrir að sleppa 

við svo búið. Andæpti Pétur því þunglega og beiddi Guð að sjá 

sinn hluta. Galt féð og skildu þeir við það. Eftir það fór Natan 
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vestur um nýjár 1828 og var heima um hríð. Var þá ár mikið til 

sjós og lands. (flott stílbragð hjá GK, látið að því liggja að 

yfirvofandi morð Natans í næsta kafla sé refsing Guðs fyrir 

illmennsku Natans.) 
GK 1998: = ofar, Pétur andæpti og Natan fór vestur um 

nýár ... var nú vetur hinn besti sem Gísli kvað í fréttabréfi. 159 
 

Natan gerist blóðtökumaður/læknir: 

23. júlí 2013: Í Hreppstjóra instrúxi sem tók gildi á íslandi 

1809 og gilti næstu áratugi segir ma að hreppstjórar skuli hafa 

nákvæma tilsjón um hlýðni við konunglegar tilskipanir „um 

vareygðir, þegar skæðar sóttir, bóla, blóðsótt, glekku- eður önnur 

hættuleg sótt, sem dreifir sér út, upp kemur og að hlaupalæknir án 

leyfis ekki fáist við lækningar hreppsmönnum til heilsuspillis, 

hvað hann tilkynni sýslumanni.“160 Nokkuð öruggt er að félagi 

natan Ketilsson féll undir fyrirbærið „hlaupalæknir“ eða 

„skottulæknir“ samkvæmt reglum, en ekki er vitað til þess að 

nágranni hans og vinur Jón Sigurðsson hreppsstjóri í Stapakoti 

hafi tilkynnt Birni Blöndal sýslumanni um lækningar 

Illugastaðabónda, reyndar sýna heimildir að sýslumaður sjálfur 

leitaði til „hlaupalæknis“, enda ekki úr mörgum læknum að velja 

í Norðlendingafjórðungi á fyrri hluta 19. aldar. 

   

... lést vilja nema latínu.161 Mátti Gísli eigi peninga láta, 

en Konráð nennti eigi að kasta peningum til Natans. Síðan varð 

það að Natan gerðist blóðtökumaður og fór með lækningar, og 

kom svo að honum heppnaðist ærið vel er hann vildi. En 

hrekkvísan ætluðu menn hann ef svo bar undir, var það dregið af 

orðum hans. Kvaðst hann ekki lækna vilja nema sjálegar meyjar 

og ríka menn og auðuga. Kallaði ekki eyðandi meðulum til 

annarra, er ekkert ættu / 9 er kvæði að, og er hann spurði að 

einhver auðugur væri sjúkur kvað hann sem gullfjall opnaðist 

fyrir sér. (ÞV Natan hefur sagt í gríni sem oftar og kvikindin bera 

út sem sannleika? Textinn lyktar af illgirni, ekki satt? „lést vilja 

nema latínu“, „kasta peningum“ til hans) 
 Sjá námsferð Natans til að læra lækningar 1814-1815?  

Heimkominn frá Höfn: Mjög tók Natan nú að sýsla um 

lækningar, blóðtökur, böð og annað, og heppnaðist vel.162 / 16 

Gísli vill ekki þiggja fé að láni frá Natani en heimil skyldi honum 

næturgisting og vist hjá sér þá til væri og hann væri á förum 
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sínum. Hann tók og af Natani lækningarit nokkurt til afskiptar og 

galt Natan honum það ríflega síðar. 

Marga nam hann læknisdóma blandan, og það fróðlegar 

og betur þeim er menntaðir höfðu verið og er það sögn viturra 

manna og fróðra í læknavísindum.163 
Natan fór og vestan norður í Vaðlaþing og læknaði þar 

suma.164 Fékk hann þá til láns hjá Jóni presti lærða Jónssyni í 

Möðrufelli lækningabók Jóns læknis í Viðvík Péturssonar. Var 

hún þá allvíða kunn orðin. Hét hann að skila aftur bókinni og fór 

vestur. En er Natan skilaði henni ekki sem ákveðið var ritaði Jón 

prestur Birni presti í Bólstaðahlíð Jónssyni, að ná henni frá 

Natani. Beiddist þá Björn prestur bókarinnar, en Natan kvað Jón 

prest ekki hafa með hana að gera, er ekki lænaði svo mikið sem 

hund. Væri jafnt á komið að senda hana aftur Jóni presti sem að 

brenna hana. En fyrir því að Björn prestur vissi að mörgum mátti 

Natan gagn gera með lækningum sínum, þeim flestur er hann 

vildi, þá varð það að prestur bauðst að láta afrita hana fyrir hann 

og varð það að tvær lét hann Gísla Konráðsson afrita fyrir sig, gaf 

Natani aðra, átti hina og sendi Jóni presti sína bók.  

Natan fór víða að lækningum og þótti hann ærið 

brögðóttur, en oft tókst honum vel að lækna.165  

Natan kom eitt sinn að Fjalli í Sæmundarhlíð, bjó þar Árni 

bóndi Helgason frá Þverárdal, gestgjafi mikill og vel 

fjáreigandi.166 Var Natani boðið inn, sem siður var þá gestir 

komu. Árni hafði um hríð haft fleiður eða kaun lítið á vör. Natan 

mælti við Árna: 
- Djöfullinn situr á vörinni á þér í hnipri, lát mig við gera 

í tíma. 

Árni virti það að vettugi og tók í glettni, hafði og lítinn 

þokka á Natani. En svo fór að krabbamein varð úr, en dauðamein 

hans um sjötugsaldur. Frá þessu sagði Margrét ekkja Árna. Natan 

hafði þá og læknað krabbamein á manni þeim er Þorvaldur hét 

Bjarnason er að vistum var í Valadal, og lifði hann lengi síðan. 

Vorm (Worm) Símonsson Bech bjó að Geitaskarði, auðugur 

maður og hreppstjóri Langdælinga. Hann átti Lilju Daníelsdóttur, 

Sveinssonar úr Eyjafirði og voru þeirra börn: Þuríður, Elísabet, 

Síman Daníel, Worm, Lárus og Helga. Koma þau ei við þessa 

sögur, er þess eins getið að Elísabet (Helga segir BJ) var krönk 

mjög, lét Worm faðir hennar leita Natans, læknaði hann hana að 

mörgum frágengnum. 

Natan læknar Guðrúnu á Þingeyrum: 
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Espólín: Natan læknaði á þessum misserum konu 

Blöndals sýslumanns, Guðrúnu Þórðardóttur, og hélt sýslumaður 

síðan heldur svari hans í því er vera mátti.167  
Guðrún Runólfsdóttir kona Bjarnar Ólsens á Þingeyrum 

var góðlát kona og vitur.168 Hún hafði afar lengi / 45 krönk verið 

og þó leitað allra nálægra lækna árangurslaust. Eitt sinn kom 

Natan að Þingeyrum og bauð Guðrún honum inn að drekka kaffi 

þó henni væri ekki um hann. Mælti hann þá að lítt batnaði henni 

fyrir gjald sitt hjá læknum. Svaraði hún þá sem í glettni að eftir 

væri að kaupað honum lækningar. Sá hann gjörla því hún mælti 

svo og svaraði því að lítils myndi við þurfa og glotti við. Var hann 

þar um nóttina. Þóttist Guðrún eigi hafa rétt gjört að hafa í 

spéskap lækningar hans og tók það ráð að spyrja hann um 

morguninn með alvöru hvað hann mundi til leggja. Rét hann 

henni þá skjótt að drekka fjallagrasavatn um hríð, en á milli af 

blóðbergi eftir þeirri lögun er hann sagði fyrir, en varast að neyta 

garðakáls og mjólkurmatar, en eta allan mat annan er hanni þætti 

bestur, sjálf kynni hún hóf á nautninni. Kom svo að Guðrún varð 

heil á þriggja vikna fresti. Átti hann jafnan síðan vinum að mæta 

á Þingeyrum. En er hún launaði honum lækninguna og kvað 

launin of lítil en hann of mikil, sagði hann sér þætti meira vert að 

hún léti sig njóta sannmælis, er hún var vitur kona og drenglynd, 

því eigi myndi of góður rómur eftir sig dauðan. Hefir Guðrún sjálf 

frá þessu sagt. Nær þessum stundum læknaði hann Guðrúnu 

Þórðardóttur konu Blöndals sýslumanns, kvað hann slíkar konur 

vert að lækna, er bæði væru vænar og duglegar. Mikið orð fór nú 

af lækningum Natnas, enda var hann ærið glöggsær um mein 

manna og hjálpaði mjög mörgum. 

Natan læknar Svein: sögur Espólíns og GK afar svipaðar. 
Espólín: Natan fór mjög með lækningum í þann tíma og 

bætti þá mörgum.169 Var þar með Elísabet dóttir Vorms á 

Geitaskarði og Guðrún kona Ólsens á Þingeyrum. ... Hann var þau 

misseri beiddur lækninga af þeim manni er Sveinn hét og bjó á 

Illugastöðum á Vatnsnesi, klausturjörð frá Þingeyrum. Sveinn var 

við aldur og sjúkur og kona hans og dóttir. Læknaði Natan þær 

mæðgur og vinnukonu, en vannst lítt að við bónda sjálfan. Þóttist 

hann sjá að Natan legði eigi alhug á við sig og hafði þar orð um. 

Natan kvað honum lítt bata þörf er hann var maður gamall. Barst 

það þá út að hann mundi eigi vilja lækna Svein. En í sauðarétt að 

Stafni um haustið ræddi Arnljótur á Gunnsteinsstöðum við Natan 

og bað hann eii vera svo guðlausan að lækna ei bónda ef hann 
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mætti. Natan kvað honum enga þörf að lifa svo gömlum, kvaðst 

vilja fá Illugastaði til ábýlis. Arnljótur segir betra að hann skilji á 

við bónda að láta honum eftir jarðnæðið ef hann fái læknað hann. 

Natan lét svo vera mega og hafði eftir það í skilorði við Svein að 

standa upp frá Illugastöðum frá sér ef hann lækni. Bóndi játti því. 

En síðan gjörði Natan að sem hann mátti og batnaði bónda um 

síðir. 

Nær þessum misserum var Natan beðinn lækningar af 

manni er Sveinn hét og bjó á Illugastöðum á Vatnsnesi, 

klausturjörð frá Þingeyrum.170 Sveinn var við aldur, krankur mjög 

og svo kona hans og dóttir. Læknaði Natan konuna, dóttur hans 

og griðkonu, en vannst lítið á við hann sjálfan. Þóttist hann sjá að 

Natan legði ei alhuga á sig og hafði orð um. Natan kvað honum 

eigi bata þörf er hann var maður gamall og barst það út. Í sauðarétt 

í Stafni í Svartárdal beiddi Arnljótur hreppstjóri á 

Gunnsteinsstöðum Natan eigi svo guðlausan vera að lækna eigi 

Svein ef hann mætti. Natan kvað honum eigi þörf á að lifa svo 

gömlum, og kvaðsst vilja fá Illugastaði til ábýlis. Arnljótur kvða 

betra að hafaþað í skilorði við Svein ef hann gæti læknað hann, 

gjörði Natan það og játti Sveinn því sem vænta mátti. / 47 Eftir 

það lagði Natan sig til að lækna Svein á Illugastöðum, varð hann 

heill og sagði síðan lausri jörðinni, en Björn Ólsen byggði Natani 

hana og flutti hann þangað um vorið. 
Natan læknar Gísla, Þorvald og Sigurð: mjög skyldar sögur Espólíns og 

GK. 

Espólín:  Litlu eftir það er fjárdápsmál hófst varð úti 

farandi kona í Svínadal.171 Þá fór Natan að búa á Illugastöðum á 

Vatnsnesi. Var þar þá með honum Hellulands-Þorlákur. ... Gísli 

hét maður, sonur Skörðugils-Brands, er þá fór vestur til Natans 

meinlætafullur og læknaði Natan hann og annan mann er hafði 

krabbaber í vör. Sá hét Þorvaldur Bjarnason, eyfirskur að ætt. Fór 

Þorvaldur síðan norður í Skgafjörð og keypti sauðfé fyrir Natan. 
GK: Var að nú þetta vor sem fjárdápsmálið var að Natan 

fór að búa á Illugastöðum og var þá með honum Hellulands-

Þorlákur.172 Gísli hét ungur maður, sonur Skörðugils-Brands, 

fullur meinlæta, er vestur fór með Natani og læknaði Natan hann. 

/49 Sigurður Þorsteinsson, sá áður er getið að var í för með Natani 

að Holti, var og á vist með honum til lækninga. 
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Espólín: Sigurður hét maður, sonur Þorsteins Oddssonar 

á Krithóli í Skagafirði, hafði búið á Skefilsstöðum.173 Hann var 

þá með Natani til lækninga. 
 

 

Draumar Natans og forspár: 

      Tómas Guðmundsson: 

Það þótti oft undarlegt hvað Natan var forspár um margt 

er síðan kom fram, svo sem feigð og vanheilsu manna og sýndist 

það oft að rættust spár hans.174 Það sagði hann og oft að hann dæi 

af manna völdum. Í einni síðustu ferð heim til sín kom hann að 

Þingeyrum og tjáði drauma sína Guðrúnu húsfreyju og var einn 

sá að honum þótti hann staddur nærri bátu, og stykkju 2 eða 3 

nöðrur úr bátunum og bitu hann. Marga drauma dreymdi hann 

aðraer voru sem váspár einar og réði hann þá alla fyrir feigð sinni. 

Tjáði hann þá að hann kæmi síðast til morgunverka sinna, sem og 

rættist. 
 

Hann dreymdi draum í Brimnesi (þau eru mörg, líklega í 

Viðvíkurhreppi Skagafirði) hjá auðugum manni Mála-Birni.175 

(annar hver maður næstum hefur viðurhefni hjá GK) / 17 

hreppstjóri. Natan gisti að Bjarnar nokkrar nætur og falaði Björn 

hann til veggjahleðslu. Gunlaugur sonur Bjarnar hreppstjóri. Var 

Natan verklaginn þá hann nennti að starfa og dvaldis hann nú með 

Birni um hríð. (í framvindu GK sögu Natans er þetta fljótlega eftir 

Hafnardvölina) nú var það að Natan dreymdi draum, og er þes því 

hér getið að hann dreymdi annan líkan seinn og fékk hann 

áhyggjur í fyrstu, þótt allskjótt hyggði hann af því. Hann þóttist 

hlaupa heim að Hólum í Hjaltadal og þar í kirkjugarð og sjá þar 

opna gröf og líkama sinn í öðrum enda hennar en sálina í hinum 

og mælti líkaminn til sálarinnar vers þetta, þriðja vers í sálminum 

„Vakna mín sál og virð fyrir þér“ eftir Stein Jónsson biskup á 

Hólum: efnislega: hefð, vald, heims tign og sómi stoða þig ekki, 

því þú þarft að greiða gjald fyrir brot þín á efsta dómi. Þenktu og 

gáðu að því í tíma. (ÞV Natan með samviskubit eftir Upplýsingar 

guðleysis hjalið síðan hann kom heim frá Höfn). Natan sagði 

Birni og Gunnlaugi syni hans drauminn. / 18 og Margrétu konu 

Gunnlaugs. Þeir feðgar höfðu í skipmi en þeim Margréti og Natan 

þóttu draumurinn ískyggilegur. Sumir héldu að Natan hefði 

diktað honum upp, en síðar ætluðu menn hann dreymt hafa, því 
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eftir það sagði hann marga ófagra drauma sína og var oftast 

nokkuð hnugginn um hríð á eftir.  

 Sjá átök Natans og Friðriks yfir hvalnum: 

Guðmundur Ketilsson bróðir Natans ritaði honum 

ljóðabréf þennan vetur og er þetta eitt erindið:176  
 

Vertu bróðir var þig um, 

vonaðu eftir slysunum, 

heima áttu á höggstöðum 

þar hætt er vígabrandinum. 

 

(BJ segir ort er Natan var á Þorbrandsstöðum og að Guðmundur 

hafi frá æskuárum óttast um Natan) Það hafa sumir sagt að Natan 

segði, að víst myndi Friðrik morðingi orðinn áður hann næði 

tvítugs aldri. 

BJ: Feigðarspár Natans og draumar hans.177 Þennan vetur 

sagði Natan mörgum öðrum vinum sínum að hann mundi skammt 

ólifað eiga; mundi hann deyja af manna völdum, því setið væri 

um líf sitt. Kvaðst hann einkum /4 ráða það af draumum sínum; 

en haann var draumamaður mikill og lá það í ættinni. Sagði hann 

frá ýmsum draumum sínum, en eigi muna menn nema tvo: Sá var 

annar að hann þóttist staddur hjá báli og að 2 eða 3 nöðrur stykki 

úr bálinu og biti hann. Hinn draumurinn var sá að hann þóttist 

staddur í kirkjugarðinum á Hólum í Hjaltadal og standa hjá opinni 

gröf. Í öðrum enda grafarinnar þóttist hann sjá sál sína, en í hinum 

endanum líkamann og var hann illa til reika og sem brunninn. 

Þótti honum líkaminn kveða til sálarinnar vers þeta úr sálmi 

Steins biskups: 
Hvað mun þig stoða hefð og vald, 

heimstign og allur sómi, 

er fyrir þín brot skalt greiða gjald 

Guði á efsta dómi? 

Veraldleg prakt er brotin þá 

 þessa, mín sál! á tíma gá, 

þenk um að þar til komi. 

 

Þennan síðari draum hafa eigi allir  einn veg og sumir segja að 

Natan hafi dreymt hann miklu fyrr en hér er komið. Það er og haft 

eftir Guðmundi bróður natans að frá æskuárum hefði hann verið 

hræddur um að natan yrði fyrir óförum; hefði sér bæði getist illa 

að háttalagi hans ýmsu, og svo hefði hann ráðið það af draumum 

sínum. Til dæmis umþetta hafa menn fært vísu úr ljóðabréfi er 

Guðmundur skrifaði Natan frá Sölvabakka þá er Natan var á 

Þorbrandsstöðum. Þar segir svo: 
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Vertu, frændi! var þig um; 

vonastu eftir slysunum. 

Heima áttu á Höggstöðum. 

Hægt með vígabrandinum. 

 

BJ:  Frá draumum. Kona hét Halldóra og var 

Ingjaldsdóttir, hún bjó á Neðri-Mýrum í Norðurárdal og var 

móðir Gísla er þar bjó síðan og Jóns bónda á Björnúlfsstöðum.178 

Hana hafði Natan læknað af langvinnri veiki. Þá sömu nótt sem 

Natan var myrtur dreymdi hana að hann kom til hennar dapur í 

bragði og mælti fram vers þetta: 
 

Líkaminn sár og lemstur ber, 

laminn stunginn og brenndur er. 

Lífið með hörmung leið mér frá. 

Láti Guð sanna miskun fá, 

þá sem mér veittu þyngsta pín. 

Það var síðasta bænin mín.  
 

Draumur Ketilríðar: 

BJ: Ketilríður, systir Natans, var veik og í rekkju sem fyrr 

er sagt.179 Það hafði verið venja Natans er þau voru ung að kalla 

Ketilríði „lóuna sína“ er hann ávarpaði hana. Nóttina fyrir 

aftökudaginn dreymdi hana að natan kom til hennar og þóttist hún 

spyrja hvernig honum liði, en hann svaraði: 
- Mér líður vel, lóan mín, og í dag urðum við Friðrik bestu 

vinir. 

Hún spurði hvernig honum myndi líða. 

- Mjög vel, segir Natan. 

- En Agnesi, þóttist hún spyrja. Henni þótti hann þá 

hljóðna og spyrja á móti: 

- Hvernig fer um þá, lóan mín, sem ekki vilja meðkennast 

fyrir mönnum, en mistreysta Guði? 

Þá vaknaði hún. Ketilríður var engin skrumkona. 

 

Tómas Guðmundsson: 

Sama kvöld og þau Friðrik og Agnes voru tekin af 

dreymdi Ketilríði Natans systur er þá var ómagi orðin af 

vanheilsu, að Natan kæmi til hennar og þóttist hún spyrja hann 
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hvernig honum liði.180 Sagði hann þá vel og í dag verðum við 

Friðrik vinir. Þóttist hún spyrja hvernig /8 honum liði? Mjög vel 

tjáði hann. En Agnesi spurði hún. Þá þótti henni Natan hljóðna 

við og sagði þá: „Lóa mín“, það var æskuheiti er hann kallaði 

systur sína, „hvernig fer um þá sem ekki meðkennast fyrir 

mönnum en mistreysta guði?“ Ætíð var Ketilríður haldin réttorð 

og var þessu því trúað. Sömu nótt og Natan var veginn dreymdi 

líka konu er hann hafði læknað að hann kæmi dapur og mælti 

þannig: 
Líkaminn sár og lemstur ber 

laminn, stunginn og brenndur er 

lífið með hörmung leið mér frá 

láti guð sanna miskunn fá 

þá sem mér veittu þunga pín 

það var síðasta bænin mín.  

 

Draumar Natans og Péturs og meyjar í Norðurárdal í Hegranesþingi: 

Espólín: Natan læknaði á þessum misserum konu 

Blöndals sýslumanns, Guðrúnu Þórðardóttur, og hélt sýslumaður 

síðan heldur svari hans í því er vera mátti.181 Natan var 

draumamaður mikill sem móðir hans og hafði oft dreymt um sig 

heldur illa. Ætluð menn hann skrökvaði til um sumt af ofurgirni. 

Það var eitt sinn að hann þóttist staddur á kirkjugarði nokkrum, 

en líkt hafði sýnst honum áður. Sýndist honum þar lík eða hræ 

nokkurt, svart og viðbjóðslegt, sem brunnið, en þrjár pöddur 

mórauðar sátu á því og gnöguðu. Vað honum hverft við í 

svefninum og þótti þá maður standa hjá sér er hann kenndi eigi. 

Natan þóttist spyrja hvað hræ þetta væri en sá svaraði: „Kennir 

þú eigi lík þitt?“ og þá vaknaði hann. Sagði hann Vormi á 

Geitaskarði þenn draum og fleiri mönnum og gjörðist síðan dapur 

nokkra stund. Fjárdráps-Pétur var í haldi með Vormi á Skarði og 

átti að vera í haldi. Hann dreymdi það að hann mætti þremur ám, 

þeim /3 þeim er þeir Jón Árnason höfðu drepið á Langamýri og 

jörmuðu upp á hann allar, sagði hann frá þeim draumi og hló að.  

GK: Mælt er það að jafnan héldi Blöndal sýslumaður svari 

Natans eftir það hann læknaði Guðrúnu konu hans.182 Natan var 

draumamaður mikill sem móðir hans, og dreymd oft illa um 

sjálfan sig. Ætluðu sumir ýkjur vera, en eftir því er síðar kom fram 

héldu flestir þá sanna vera. Það var eitt sinn (GK setur í 

gæsalappir sem beina tilvitninun) „að hann þóttist staddur í 

kirkjugarði einum – líkt hafði hann áður dreymt -, sýndist honum 

þar í garðinum lík eður hræ nokkurt, viðbjóðslegt og svart og 
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brunnið utan og pöddur þrjár eða eðlur mórauðar sátu á því, 

nöguðu það og hoppuðu við. Varð honum hverft við í svefninum, 

en þótti þá maður standa hjá sér er hann þekkti eigi. Natan þóttist 

spyrja hvaða hræ þetta væri? En sá svaraði: „Þekkir þú ei lík þitt?“  

og þá vaknaði hann“. Natan sagði Vorm á Skarði og fleirum 

draum þenna. Vorm kvað oft ljótan draum fyrir litlu efni. 
 Fjárdráps-Pétur var í haldi með Vormi, hann dreymdi það 

að hann mætti þreumur ám, þeim er þeir Jón Árnason drápu á 

Langamýri.183 Jörmuðu þær allar upp á hann, var það oft að hann 

dreymdi ærnar, sagði frá og hló að, þó kom svo að honum tóku 

að ofbjóða draumar sínir og sá einn: „að honum þóttu ærnar koma 

framan dalinn, og ein hvítkollótt framgjörn á undan. Stóð 

blóðbogi úr henni. Færðist hún óðum að honum svo á hann 

sprændi dreyranum, varð honum bylt við það og hrökk upp.“ 
 Natan /52 kvað sig dreymt hafa, ásamt mörgu öðru að illur 

andi stingi sig í kviðinn.184 Ofbuðu honum slíkir draumar og var 

jafnan dapur á eftir. Mey eina á Norðurárdal í hegranesþingi 

dreymdi: „að henni þótti margt fólk komið að Silfrastaðakirkju 

og stóð fjöldi manna í kirkjugarðinum. Hún þóttist sjá Natan 

standa þar á háu leiði og heyra hann mæla fram vísu þessa: 
 

Vondir og góðir veljast hér, 

víst þeim stóra herra; 

gæti hver að sjálfum sér 

svo hann hendi ei verra.“ 

 

Vér ætlum þessa vísu gamla þó sumir ætli það ekki. 
 

Natan í tímaröð:  

Draummaður vitjar Natans í móðurkviði: 

Ekki er undarlegt að Guðrúnu hafi dreymt illa, hún hafði áður en 

hún varð þunguð af Natani átt Guðmund með Katli í lausaleik, sbr 

Íslendingabók.185 Hún var sextán árum yngri en Ketill (fæddur 1856), 

fædd 1772 og lifir lengi eftir morð Natans og aftökurnar, deyr 1863. 

Hún var nítján ára þegar hún átti Guðmund og tvítug þegar hún átti 

Natan. 
Guðrún Hallsdóttir var draumkona mikil.186 Dreymdi hana er hún 

gekk með Natan að maður kæmi að sér og beiddi sig að láta heita í 

höfuð sér, en hann nefndi sig Satan. Varð hún þá allhugsjúk og sagði 

Auðunni presti í Blöndudalshólum, föður Blöndals sýslumanns og 

hans systkina, er þá var prestur þeirra Ketils. Er sagt að Ketill kallaði 

draum þennan fíflsku eina, en Guðrún ætlaði ills vita og bað guð að 
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varðveita sig og börn sín. Síðan var það að / 5 Guðrún ól sveinbarn 

(1792) og bað hún Auðun prest skíra það. Komu þau sér saman um 

að skíra það Natan, þótti það sæmilegt.  
29. okt. 2013:  skv Íslendingabók fékk fyrsti drengurinn nafnið 

Natan árið 1749, og lifði í sex ár.187 Næsti Natan var Natan frændi 

Ketilsson. Svo liðu allmörg ár þar til Rósant Berthold, sonur 

Skáld-Rósu og Natans að áliti Íslendingabókar, gaf sínum syni 

nafnið Natan 1867. Nærri heil öld leið þar til næsti Natan kom til 

sögunnar, en sá fæddist árið 1960. Á næstu þremur áratugum 

fengu einungis liðlega tíu piltar nafnið. Á síðasta áratug 20 aldar 

fór hins vegar að færast fjör í leikinn þvi þá fengu um tuttugu 

drengir heitið Natan, annaðhvort sem aðalnafn eða millinafn. 

Skriðan fór svo af stað eftir árið 2000, en síðan þá hefur rúmlega 

sjötíu drengjum verið gefið þetta nafn. 
 

Sögur Gísla Kon af óþekkt Natans í óljósri tímaröð: 

/5 Allsnemma  var það að Natan þótti brögðóttur.188 Er það eitt 

sinn til dæma talið að móðir hans var í seli uppi í Laxárdal fyrir 

slátt og skipaði þeim Natan og Ketilríði að gæta túns heima. Var 

hann yngri og all-ungur (ÞV rangt!) Íslbók segir hana tveimur 

árum yngri fædda 1794. Þau átta og tíu ára þegar faðir deyr. Má 

vera fyrr. Leiddist Natani jafnan heimaveran og nauðaði við 

systur sína að þau færu / 6 upp í sel. Hún kvað þau strýkt ef þau 

brytu svo boð móður sinnar. Vel kvaðst hann mega um það sjá að 

ekki yrði af því. En er ketilríður vildi ekki gegna kvabbi hans 

kvaðst hann myndi hlaupa á aðra bæi og segja sér væri ekki vært 

með henni heima. Hún þóttist vita að ekki myndi hann í það horfa 

og vildi heldur fara með honum í selið. Er skammt var þangað rak 

hann upp hljóð, fleygði sér niður og lést hafa tak mikið. Varð 

henni það þá fyrir að segja móður hans til hans, er tók hann og 

bar hann heim að selinu. Lést hann þá enn sjúkur ei alllitla hríð, 

þó er það sagt að móðir hans grunaði um skrópasótt hans og 

strýkti hann fyrir það seinna, því vör yrði hún fleiri slíkra bragða 

hans. 
Varla Natan sex ára og Ketilríður fjögurra? Frekar hann 

átta ára og hún sex ára? Mömmusjúkur? Kannski deyja börn milli 

Ketilríðar og Jóns sem fæðist 1798. Guðný fæðist 1799 á lífi 

1801, Ketill 1801. Hví er Guðmundur ekki að gæta túnsins. Hann 

er kannski smali uppi í Seli. Sagan verður afkáraleg þar sem 

Natan er eldri en Ketilríður. Kallar samt fram lifandi stuttmynd 

sveitasælu.  
 

1802: 
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Dauði föður: Katli elnaði nú af nýju mein það er hann 

hafði fengið í vörina.189 Var hann vanur út að róa sem margir 

Norðlendingar og var þá um vetur syðra í verinu að hann kynntist 

við skipara er lá í Hafnarfirði, sem bauð honum utan með sér til 

lækninga. (ÞV sko karlinn, einhvern sjarma hefur hann) Vildi 

Ketill sæta því en kvaðst áður verða að ná leiðarbréfi sínu að 

norðan og finna konu sína. Ákvað þá skiparinn dag um vorið er 

hann skyldi aftur kominn norðan að. Við það fór Ketill heim 

norður og varð síðbúinn svo þá hann kom suður var skiparinn á 

haf kominn. Kallaði Ketill það ekki auðnast eiga að hann yrði 

læknaður. Vildi sér ekki annarsstaðar far taka og fór heim norður 

aftur og andaðist litlu síðar úr meininu. Guðrún ekkja var eftir 

með sex börn og bjó við fátækt. 

Faðir látinn:  Þegar börn Guðrúnar voru nokkuð á legg 

komin vistaði hún þau á ýmsum stöðum.190 Guðmundur sá elsti 

var á Þorbrandsstöðum, segir Gísli Kon. Og svalt, hann var skáld 

og vel viti borinn, svo voru og bræður hans Natan og Ketill er 

yngstur var sytkina sinna. (Ekkert verið að minnast á systurnar, 

Ketilríði og Guðnýju.) Og svo kemur skýringin á því að 

Guðmundur er sagður hafa soltið. Hann hvinnskaði mat nokkrum 

og var honum dæmd strýking af Birni Ólsen á Þingeyrum er þá 

hafði lögsögn. En það sögðu margir að Jóhannes bóndi Jónsson á 

Breiðavaði hefði haft hann til þess, og annan strák er Sveinn hét 

Kársson, er mælt var að Jóhannes bætti / 7 við sig af hljóði, því 

ekki skorti hann fé. En aldrei bar á hvinnsku Guðmundar síðan; 

gerðist hann hagur og hýsingamaður mikill og verður hans getið 

síðar. 
(Full seint að hann hafi flengt Guðmund þegar hann var 

settur sýslumaður? Björn Olsen á Þingeyrum: (4. ág. 1767-

1850) Umboðsmaður.191 Var verslunarmaður á Akureyri og 

Skagaströnd og fór þá utan nokkrum sinnum. Fékk 

Þingeyraklaustur 1807 og hélt það til 1841. Settur sýslumaður í 

Húnaþingi 1813-1815. Eða stelur hann sér til matar 22ja ára?) 

Gísli Kon. segir Natan fyrst heima með móður sinni, en 

fór þó víða um byggðir og gerðist allviðsjáll.192 (hann er tíu ára 

þegar faðir þeirra deyr, strax kominn á flakk, eða hvernig á að 

skilja þetta?) Eignuðu og sumir honum hvinnskubrögð (fínt orð 

yfir þjófnað, amk notar Gísla það þannig um matarþjófnað 

Guðmundar stóra bróður). Töldu hann líkjast um það Jóni yngra 

Hallssyni, móðurbróður sínum, því orð það lagðist á hann ungan. 

En það mundi sannast frá Natani sagt, að aldrei færi hann til stulda 
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sjálfur, en tældi heldur til aðra, er hann vissi lítt varkára sér til 

arðs.  

 

Natan hittir frændur sína í Skagafirði: 

/ 7 Það var oft að Natan hitti frændur sína í Skagafirði.193 Jón 

prestur Konráðsson bjó þá að Húsey í Vallhólmi, og var þá 

aðstoðarprestur Eggerts prests gamla Eiríkssonar í Glaumbæ, 

áður hann fengi Mælifell og / 8 gerðist prófastur. Mörgum kenndi 

séra Jón undir skóla í Húsey og GK telur upp fjóra, ma 

dómkirkjuprest. Natan vildi læra og bað Jón prest að taka sig í 

frændsemis skyni og „kallaði ei meir en fjöður af hans fati að 

kenna sér.“ GK segir kvikindislega frá þessu: Jón prestur var vitur 

maður og framsýnn, gast honum illa að framferðum Natans þó 

gnægar vissi hann námsgáfur hans. Synjaði honum viðtökunnar 

en greiddi nokkuð fyrir honum. Natan fann og Gísla bónda 

Jónsson í ytra Vallholti og Konráð bónda í Kollgröf, föður Jóns 

prests, og baðst peninga, lést vilja nema latínu. Mátti Gísli eigi 

peninga láta, en Konráð nennti eigi að kasta peningum til Natans. 

Síðan varð það að Natan gerðist blóðtökumaður ...  

 

Natan selur hrossakæfu fyrir sunnan: 

Gísli Konráðsson söguritari Natans er fjarskyldur honum, þess 

vegna er hann svona kvikindislegur í hans garð.194 Þeir bræður 

voru þriðja og fjórða í frændsemi við Natan. Natan hafðist nú við 

í ýmsum stöðum og suður fór hann tvo eða þrjá vetur, þó eigi til 

róðra (ÞV bölvaður letinginn) en seldi kæfu eða villibráð er alsagt 

er að hrossakjötskæfa væri. Fóru samferða suður. Konráð bróðir 

Gísla Kon var „örorður“ en Natan „hnífilyrður“ (Árni Bö: Hnýfill 

er lítið horn, einkum á lambi, hnýfill er hnjóðsyrði). Greinilega 

heldur Gísli með bróður sínum. Til átaka kom með þeim á 

Lundum í Borgarfirði, stóðst Natan eigi Konráð (gefur í skyn að 

hann sé bæði andlegur og líkamlegur aumingi!) Vildi Gísli sætta 

þá og hét Natan því en kvað þó níðvísur síðan um Konráð er suður 

kom. Eirði Konráð því illa og bað Gísla hefna sín, en þó Gísli 

væri kallaður níðkvæður ungur tók hann því ekki allskjótt, lét 

Konráði ekki ofviða að hefna á Natani með öðru móti er þeir 

finndust. 
 Síðan er Natan seldi kæfuna var sagt (sögusagnir!) hann 

gæti svikið kaupmann nokkurn á henni áður bert yrði og henni 

aftur skilað.195 Var og ekki trútt um að sumir Sunnlendingar 

grunuðu fleiri Norðlendinga um slíka sölu, þó menn vissi eigi 

aðra að norðan pretti þá við hafa. Gast mörgum Norðlendingum 

/10 all-illa að því og þótti Natan gjöra sér skömm mikla. Kvað 
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Gísli þá vísur nokkrar og eru þessar þar í, sem margir kunna: (á 

maður að trúa orði sem þessi illkvittni fjarfrændi Natans segir um 

hann? Þetta eru níðvísur.) 
 

Heiðri glatar hvert um fet 

haldinn snata jafni, 

hefir Natan hrossaket 

hakkað í Satans nafni. 

 

Natan! hlaðinn vondri vömm,  

við það áttu að tóra,  

af þér hefir Ísland skömm 

erlendis, - já stóra. 

 

Gísli segist hafa kveðið síðari stökuna eitt sinn er þeir hittust á 

Reykjavíkurstræti, þeir Natan.196 Natan „kvaðst engu gegna 

lygum hans í það sinni“, þeir eru greinilega hatursmenn. 

Guðmundur tók upp hanskann fyrir Natan bróður sinn og orti vísu 

og Gísli svaraði með / 11 fjórum níðvísum um Guðmund. Þetta 

er bara svo ómerkilegt allt saman því við heyrum bara hlið þeirra 

Konráðssona. Gísli segir þá sögu af því er lagsmaður hans er hann 

var 16 eða 17 vetra og nafni Jónsson í róðrum á Álftanesi orti um 

móðurbróðir þeirra Natans. Gísli Kon. lagaði vísurnar. Jón 

Hallsson móðurbróðir þeirra bað Natan yrkja á móti / 12 Gísli 

fékk aldrei að sjá en „sögð“ var þetta ein vísan: 
 

Honum skal nú hæfa það sem heiptar byrði, 

þó næsta lítið nú ég virði 

níðskáldið í Skagafirði. 

 

Hatur Gísli ævisagnaritara Natans og hans nær því svona langt 

aftur!197 Gísli sendi honum þá meira skítkast. Kallar Natan flón 

og hrossakæfu prófeta, Jón móðurbróður hans Mammons þræl. 

Lítið er því að marka Natanssögu Gísla Kon. Hann hefur svona 

rótgróið fornt hatur á Natani. Gísli viðurkennir þó að sumir hafi 

haldið að Natan hefði aldrei kveðið stöku þá er Gísla var flutt, 

login væri hún til að etja þeim saman. 
 

Natan undir Jökli: 

Guðrún dóttir Guðmundar skálda á Rifi undir Jökli kvað ástabréf 

til Natans norður í Langadal.198 Kvaðst hafa ort það fyrir aðra 

konu. / 13 Natan hirti ei meira um konu þessa, segir GK, svo hann 

kvað eftir að hafa lesið bréfið, sem kallað var allvel ort, stöku 

þessa:  
Allt er þetta Amorslega kveðið,  

 
196 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 10-12. 
197 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 12. 
198 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 12-13. 



það hefir ruglað seljan seims 

sárkvalin af girndum heims. 
 

Kvenfyrirlitning, heldur betur. Vísan barst í Skagafjörð svo að 

Gísli kvað og bað bera Natani: 

 
Folinn hefur flekkað sprund, 

finnst ei venja login, 

óheill refur er í lund, 

Amors grenja smoginn.  
 

Þó var það síðar að þeir Gísli og Natan sættust, sem enn verður 

getið. Hélst Natan nú lengstum við í Langadal. Jæja.  
 

1814-1815:   
Fyrir sunnan (að selja hrossakæfu, hehe) kom Natan sér í 

kunnleika nokkra við Klogh landlækni.199 Hét hann Natani að 

segja honum nokkuð til í læknisfræði ef hann kæmi til Hafnar, 

því utan vildi Klogh þá alfarinn. Þá er Natan kom heim norður 

tók hann sér far  í Spákonufellshöfða. (skammt frá höfninni á 

Skagaströnd) unnusta hans fylgdi honum til skips. (sjá kvennamál 

Natans) Þegar Natan var kominn til Hafnar var Klogh þaðan 

farinn til Lauenborgar, skorti Natan þá gjald til að komast þangað 

og varð nú á vonarvöl. Gaf sig ekki heldur að neinu námi, enda 

skorti fé til þess. Lögðu honum þá lið stúdentarnir Björn Blöndal 

Auðunsson (síðar sýslumaður Hún. er stjórnaði rannsókn morðs 

Natans) og Gunnlaugur Oddsson frá Geldingaholti í Skagafirði. 

Gunnlaugur varð síðar dómkirkjuprestur í Reykjavík. Faðir hans 

skagfirskur smiður og móðirin prestsdóttir frá Vesturhópshólum 

í V-Hún. Báðir merkir menn.  / Wik: Lauenburg er syðsta borg í 

Slesvík-Holstein. Auðvitað kynntist Natan fleiri Íslendingum og 

Dönum. GK kann bara að nefna þá sem hann þekkir úr sínum 

sýslum. 
Kvikindisskapur GK kemur vel fram í þessari lýsingu á 

Hafnardvöl Natans: hann gerir hana alla hina slúðurs-

ógeðslegustu: mælt er að Natan lærði ei annað en lævísibrögð 

nokkur og talnafræði, en fyrir því að hann skorti gjald var honum 

ráðið til og boðið að vera á brott úr Höfn.200 (Hann gat auðvitað 

fengið sér vinnu.) Tók hann sér þá far á kaupfari því er Hvíti 

svanurinn hét til Flateyjar á Breiðafirði til Guðmundar Schevings. 

Snauður var hann þá mjög og létu Flateyingar flytja hann inn í 

Skáleyjar. Þar bjó þá Einar sáttaleitarmður Ólafsson með konu 

sinni, Ástríði yfirsetukonu Guðmundardóttur og var Natan þar 

nótt við beina góðan. Að morgni var þoka mikil, en þá tilrætt um 

hver rata mundi að flytja Natan. Einar var skáld og kvað stöku í 

 
199 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 14. 
200 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 14-15. 



gamni. / 15 Nenni ekki að skrá, ekkert sérstök né heldur sú er 

Natan kvað í móti. Einar flutti Natan úr Skáleyjum upp í 

Staðarklauf á Reykjanesi, þaðan fór Natan fótgangandi norður í 

land. Kallaði hann sig þá Langdal en síðar Lyngdal og sagði það 

fegra, en ekki festist það nafn við hann.201 
 

Thomas Klog (1768-1824) came to the island in 1810.202 

Einar Laxnes segir hann hafi verið landlæknir hér til 1814, ártal 

er þar með komið á utanlandsferð Natans? 
 

um 1816: 

Marga mátti þá kalla óaldarmenn í Húnaþingi og var 

Natan þeirra allra vitrastur.203 Aldrei vildi hann í kirkju ganga 

nema hann væri settur við altari. (hofmóðugur) Og sjá var það oft 

að hann hrærðist mjög við helgar ræður, þó að oftast ræddi hann 

um annað og þá helst vænar konur og lækningar.  

 

Natan í Kaupmannahöfn 1817-1818?: 

6. júlí 2013: finnst litlu áfangarnir í rannsóknum oft ansi 

skemmtilegir.204 Af Natansmálum er það helst að frétta í dag að 

Gunnlaugur Oddsson, sem var stúdent og kennari í 

Kaupmannahöfn á árunum 1812-1821 og síðar dómkirkjuprestur 

í Reykjavík, lánaði Natani Ketilssyni peninga svo hann kæmist 

heim frá Kaupmannahöfn vorið 1818. Þar með er fengin endanleg 

staðfesting á Hafnardvöl Natans, en þangað hefur hann farið með 

haustskipi 1817.  

8. júlí 2013: sé að Björn Blöndal hefur að líkindum ekki 

átt þátt í því að hjálpa Natani Ketilssyni í kröggunum í 

Kaupmannahöfn vorið 1818, því þá var Blöndal farinn að starfa 

hjá valdsmanni í Skelskör á suðvestur Sjálandi, en Blöndal lauk 

lögfræðinámi sínu í febrúar sama ár.205 Einn prófessorinn sem 

prófaði hann hét því skemmtilega nafni Hurtigkarl. 
15. júlí 2013: velti enn fyrir mér dvöl Natans Ketilssonar 

í Kaupmannahöfn veturinn 1817-1818.206 Samtímamaður hans 

skrifaði síðar að þangað hefði hann farið fyrir hvatningu Klog 

landlæknis, en hann hafi komist í „kunnleika nokkra“ við hann og 

Klog hafi lofað að segja Natani „nokkuð til í læknisfræði ef hann 

kæmi til Hafnar“. Annar gekk lengra og sagði að í Reykjavík hafi 

landlæknir „sagt honum nokkuð í læknisfræði og gefið honum rit, 

 
201 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 14-15. 
202 Ólöf Garðarsdóttir og Loftur Guttormsson: AN ISOLATED CASE OF EARLY 

MEDICAL INTERVENTION. Af netinu. / Einar Laxness: Íslandssaga a-ö. 
203 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 21. 
204 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum, 9. 
205 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum, 10. 
206 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum, 10-11. 



því honum virtist Natan læknir ...“ Þetta er í meira lagi skrtíið. 

Þeir sem þekkja til Klog, sem varð landlæknir 1804, eiga afar 

erfitt með að trúa þessu því hann var verulega andsnúinn öllum 

sem vildu stunda lækningar en höfðu ekki til þess menntun. 

Bréfabók landlæknis sýnir að Klog vildi ekkert með skottulækna 

hafa, hafði ímugust á þeim og neitaði staðfastlega að aðstoða þá. 

Það hefði því verið gegn öllum prinsippum hins stranga 

embættismanns Klog að aðstoða Natan. Reyndar frór Klog frá 

Íslandi haustið 1815 í fússi, því honum þótti Íslendingar alls ekki 

taka heilbrigðismálin nógu föstum tökum. Klog var síðan 

skipaður stiftslæknir á Lálandi og Falstri síðla árs 1816, þannig 

að hann var ekki í Kaupmannahöfn þegar Natan kom þangað 

1817. /11 Nú var Natan í vanda, en á að hafa verið útvegað starf 

hjá lyfsala í Höfn, en sá hafi dáið vorið 1818. Þá hafi Natan staðið 

uppi vegalaus en verið bjargað af íslenskum stúdnetum og þannig 

komist heim. Her er enn eitthvað málum blandið. Samkvæmt 

Apótekaratali Danmerkur dó enginn lyfsali í Kaupmannahöfn 

árið 1818 en þrír á Jótlandi. Auk þess giltu strangar reglur um 

apótekarasveina, því til að fá það starf þurfti að framvísa 

„Testimonia til Decanum Facultatis Medicæ eller Stads 

Physicum“ og það gat Natan auðvitað ekki. Nei, hér þarf að leita 

annarra skýringa. 
 

1818-1819: 

Natan gerir konu fyrsta barnið 26 ára sumarið 1818. 

Býr þá á Reynistað í Skagafirði: Samkvæmt 

legorðsskýrslum fæddi Halldóra Jónsdóttir sveitlæg og á hrepp 

stúlkubarn, 18. október 1819, sem hún kenndi og lýsti föður að 

Natan Ketilsson, sem hafi verið á ferð í Fljótum síðast liðið sumar 

(9 mánaða meðgöngutími!) og þá sagður til heimilis á 

Reynistað.207  
 

1822:  Natan þrítugur 

Í bréfasafni sýslumanns Skagafjarðarsýslu er bréf frá Blöndal í 

Hvammi 13 okt. 1822, varðandi þjófnaðarmál í Svartárdal.208 
 

1823 og 1825: 

Í bréfasafni sýslumanns Skagafjarðarsýslu er bréf 15. mars 1823 

og 8. nóv. 1825 frá Blöndal í Hvammi þar sem hann er að eiga við 

meðlagsskuldir Natans.209 
 

Kvennamál Natans, börn og barnsmæður:  

 
207 Úr fórum Eggerts: Þrjú bréf frá Unnari Ingvarssyni. 
208 Úr fórum Eggerts: Þrjú bréf frá Unnari Ingvarssyni. 
209 Úr fórum Eggerts: Þrjú bréf frá Unnari Ingvarssyni. 



Næstum trúlofaður 1814:  

Gísli Kon segir að þá Natan fór út á eftir landlækni Krogh 

(sem fór alfarinn úr landi 1814) hefði verið mælt að hann mundi 

fá meyjar þerirar er Guðrún hét, Halldórsdóttir bónda á ytri 

Langamýri á Bug.210 Fylgdi hún honum til skips, en sundur drógst 

það síðan og kenndu menn það Pétri Skúlasyni Skagfirðingi, er 

Höskuldsstaða-Pétur var kallaður. 

GK talar kvikindislega um kvennamál Natans er hann 

kom heim frá Höfn með Hvíta Svaninum til Flateyjar og komst 

þaðan í Skáleyjar. Einar flutti Natan úr Skáleyjum upp í 

Staðarklauf á Reykjanesi, þaðan fór Natan fótgangandi norður í 

land. Kallaði hann sig þá Langdal en síðar Lyngdal og sagði það 

fegra, en ekki festist það nafn við hann.211 Kunni hann þá margar 

sögur um kvennafar sitt og brögð, en flestir ætluðu ósannindi ein. 
 

 

Með Sólveigu Sigurðardóttur: 
Natan gat barn við konu þeirri er Sólveig hér, er bjó í 

Lækjardal á Refasveit.212 Það var sveinn og hét Hans.  
Hans Natansson (9. ágúst 1816-14. nóv. 1887. Átti hann 

með Sólveigu Sigurðardóttur (1773-1838) 19 árum eldri ekkju.213 

Hún var á Þorbrandsstöðum Holtastaðasókn, nærri heimahögum 

Natans, 1801. Ekkja á sama stað 1816. Sólveig varð ekkja 1810, 

eftir Gísla bónda Ólafsson (1764-1810). Þau gengu í hjónaband 

vorið 1799 og áttu Sigurð, Danhildi og Lilju. Natan er 23ja ára 

1815 þegar þau geta Hans. Hans varð bóndi, skáld og hreppstjóri 

að Þóreyjarnúpi í Línakradal. Hans er hjá móður sinni á 

Þorbrandsstöðum 1816, húsmaður í Höskuldsstaðasókn 1835, í 

Hvammi Holtastaðasókn 1860. 

Vel að sér og skáldmæltur, segir í Íslenskum æviskrám. 

Hví komst hann þangað? Fyrir frægð föður síns? Þar er Sólveig 

sögð ekkja Gísla Ólafssonar frá Hnjúkum. Nei, hann átti útgefinn 

kveðskap lifandi. Rímur af Sigurði Snarfara Ak. 1883. Ljóðmæli 

að honum látnum, gefin út í Reykjavík 1891. Átti laundóttur 

prests, Kristínu Þorvarðsdóttur prests á Breiðabólstað í 

Vesturhópi. Þau Hans áttu fimm börn, tvö fóru til Vesturheims, 

Jakob Líndal og Áslaug. Íslbók: telur níu börn. Margir 

afkomendur. Kynsæll. Jón Lárus Hansson (1864-1941) varð 

kaupmaður á Hvammstanga og í Reykjavík, sei sei. Kristín var 

skrifuð Guðmundsdóttir og kennd vinnumanni á Breiðabólsstað, 

 
210 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 14. / Ólöf Garðarsdóttir og Loftur 
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211 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 15. 
212 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 21. 
213 Íslendingabók. 



en mun hafa verið laundóttir Þorvarðar og ólst að hluta til upp hjá 

honum. Íslbók segir Hans líka hafa átt Kristínu 1857 með 

Aðalbjörgu fósturdóttur prests á Breiðabólsstað. Bövað lauslætið 

oftar en ekki ... sussu! Kristín fór til Vesturheims 1889 sennilega 

frá Sauðárkróki. Íslbók segir Aðalbjörgu hafa átt annað barn með 

Geirbundi ótengdum í Íslendingabók 1865, niðursetning í 

Ólafsvíkurkoti Fróðársókn snæf. 1870 fór til Vesturheims 1887 

frá Eiðstöðum Svínavatnshreppi Hún.  
Gísli Konráðsson nefnir Guðnýju á undan Hans. Segir 

Sólveigu móður Hansa hafa búið í Lækjardal í Refasveit.214 

Jarðabókin minnist á Lækjardal í Engihlíðarhreppi og segir 

Refasveit í miðjum Engihlíðarhreppi. 

 

Með Halldóru Jónsdóttur: 

Heldur lagðist illur orðrómur á framferði Natans um 

stuldi, en hafði þó jafnan / 20 aðra til og um kvennafar.215 

Halldóra hét kona, kölluð Hlaupa-Halldóra. Hafði hana hent 

óhamingja sú að maður sá er Andrés Ásgrímsson hét sveik hana 

um eiginorð. Féll henni það svo þungt að hún truflaðist mjög, en 

hafði verið væn kona. Kenndi hún Natani barn, en hann vildi eigi 

við ganga í fyrstu áður hún taldi tíma og minnti hann á það að 

sprett hefði hún brókum hans. (ekki nauðgun, nema GK færi 

svona í stílinn) Lét hann hana þá ættfæra og það sagði hann að 

aldrei skildi hann rangan eið sverja, hvað sem í skærist fyrir sér. 

Var barn það mær og hét Guðný og varð mannvænleg. 

 

GK 1998: Natan ketilsson reið áliðið sumar norður í Eyjafjörð.216 

Kom hann á Tyrfingsstaði ÞV: kallar barnsmóður natans Halldóru 

flugu 
 

 

Halldóra: 

... fædd 1776, ógift í Hrúthúsi 1, Holtskirkjusókn Skag 1816. Fór 

1817 að Melbreið, í Knappsstaðasókn, Skag. Sór dóttur, Guðrúnu 

upp á Jón Hrólfsson á vorþingi 1818.217 Þessi barnsmóðir Natans 

er 16 árum eldri en hann og búin að eiga tvö börn áður í lausaleik, 

amk annað með kvæntum manni sem neitaði faðerni. 

Samkvæmt legorðsskýrslum fæddi Halldóra Jónsdóttir 

sveitlæg og á hrepp stúlkubarn, 18. október 1819, sem hún kenndi 

og lýsti föður að Natan Ketilsson, sem hafi verið á ferð í Fljótum 

 
214 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, Ísafirði 1892, 21. 
215 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 19-20. 
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217 Í fórum höfundar: Unnar Ingvarsson, héraðsskjalasafninu í Skagafirði: Sex bréf og 

svör Eggerts. 



síðast liðið sumar og þá sagður til heimilis á Reynistað.218 Prestur 

vissi reyndar ekki hvar Natan hélt sig og auglýsti eftir honum m. 

a. í Húnavatnsþingi. Unnar spyr Eggert hvort hann sé viss um að 

hún sé fædd 1782? Hún var að líkindum dóttir Jóns 

Guðmundssonar f. 1735 á Kjálka í Skagafirði og konu hans 

Guðrúnar Bjarnadóttur, búandi á Skeiði 1801. Jón flutti með 

dóttur sinni Helgu Jónsdóttur og Pétri Péturssyni frá Hólum að 

Tyrfingsstöðum 1821. Með þeim fór barnið Guðný Natansdóttir 

tveggja ára, föðurlaust og tóku þau barnið af hreppnum. Í skrá yfir 

brottflutta 1821 er nafn Halldóru Jónsdóttur, en strikað er yfir 

nafnið. Er hugsanlegt að hún hafi framið sjálfsmorð þegar ljóst 

var að hún yrði skilin frá barninu? Fann lát hennar ekki í 

kirkjubók Holtssóknar. / átti barn fyrr, vorið 1818 lýsti hún Jón 

Hrólfsson giftan bónda í Neðra-Haganesi föður, sem vildi ei 

barnið eiga. Annað brot hennar þá, hún liggur að mestu í rúminu 

líklega veik á geði. Halldóra fæddi Guðrúnu 26. júlí 1817. Barnið 

með Natani er þriðja brot. Æ, hvað þetta er ljótt. 
Eggert svarar bréfi Unnars nr 3: Þú ert mjög sennilega á 

réttum slóðum en við Halla hjá Íslendingabók á röngu róli.219 Það 

voru tvær Halldórur sem við töldum koma til greina, önnur er sú 

sem þú ert að tala um en hin er Halldóra J‘onsdóttir fædd 1782 og 

við veðjuðum á hana. Það að barnið Guðný flytji með Helgu 

systur Halldóru og Jóni og Pétri að Tyrfingsstöðum styður þína 

tilgátu afar vel.  

Fjórða bréf Unnars: Í bréfasafni Sýslumanns er bréf til 

hans ritað á Knappstöðum í Stíflu 6. september 1817 af Eiunari 

Grímssyni presti.220 Getur prestur þar um að Halldóra Jónsdóttir 

sem fór að melbreið í nóv sem vinnukona frá Hrútshúsum, þar 

sem hún var árið sem leið hjá Jóni, nú búandi á Bakka ... Lýsti 

hún föður að barninu Jón Hrólfsson giftan og búandi mann í 

Neðra-Haganesi „sem vill ei barnið eiga“. Bar prestur sig upp við 

sýslumann vegna þessa, en segir að hreppstjórar geti frekar skorið 

úr um rétt faðerni þessa barns. Getur prestur þess að þetta sér 

Halldóur annað brot og liggi hún nú að mestu í rúminu á Melbreið 

„líklega bangin á geðinu.“ Einni eru í safninu tveir bréfsneplar 

varðandi það mál. Annars vegar yfirlýsing frá Halldóru á 

Melbreið, þar sem hún lýsit Jón Hrólfsson förðu að barninu sem 

hún fæddi 26. júlí 1817 og hins vegar annar, sem ég get ekki lesið 

í ljósritinu. Þá er einnig yfirlýsing Halldóru varðandi barneignina 

með Natan.  
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Guðný: Móðir ótengd í Íslendingabók, en þar skv 

kirkjubókum Halldóra Jónsdóttir „hreppsniðurseta“.221 Guðný 

sögð fædd 1819. Fór frá Hólum í Holtssókn í Skagafirði að 

Tyrfingsstöðum Akrahreppi sömu sýslu 1821. Pínulítil milli 

hreppa, móðir líklega dáin, afi og móðursystir tóku hana af sveit. 

Guðný var vinnuhjú á Hólum í Hólasókn Skag 1845, og 

vinnukona í Brennigerði Sjávarborgarsókn Skag. 1860. Guðný 

átti einn son, Hans Baldvinsson 1847 í lausaleik. 
Gísli Konráðsson kallar móður hennar Hlaupa-

Halldóru.222 Hafði hana hent óhamingja sú að maður sá er 

Andrés Ásgrímsson hét sveik hana um eiginorð. Féll henni það 

svo þungt, segir Gísli, að hún truflaðist mjög, en hafði verið væn 

kona. Kenndi hún Natani barn, en hann vildi eigi við ganga í 

fyrstu, áður hún taldi tíma og minnti hann á það að sprett hefði 

hún brókum hans. Lét hann hana þá ættfæra og það sagði hann að 

aldrei skyldi hann rangan eið sverja, hvað sem í skærist fyrir sér. 

Var barn það mær og hét Guðný og varð mannvænleg. 
Natan reið norður í Eyjafjörð og gisti á Tyrfingsstöðum í 

Skagafirði hjá Pétri bónda, ættuðum / 47 úr Fljótum.223 Hafði 

Pétur fóstrað meybarn það er Natan gat við Hlaupa-Halldóru. Var 

mærin nú tíu vetra og svo fósturð af Pétri sem hann sjálfur ætti. 

Lést Natan nú vilja borga barnsfúlguna því lítt hafði hann áður 

goldið. Fékk hann nú Pétri 10 dali í seðlum og lét Pétur rita 

lúkningarskrá (í Húnvetnisögu GK baðst skírteinis, lát P síðan 

kvitta sig fyrir meðgjöfinni) fyrir meðgjöfinni, en Natan las 

honum fyrir og skildu þeir sem vinir. Á vesturleið kom Natan að 

Þverá í Vesturhópi, þá var þar að vistum Jón er sig kallaði 

Bergsted og síðan fór með lækningar. Þeir Natan voru kunnugir 

og sagði hann Jóni af hljóði viðskipti þeirra Péturs og sýndi 

honum lúkningarskrána. Jón spyr: 

- Hversu fékk maðurinn kvittað þig þannig? 

Natan mælti: 

- Þeir sögðu ég hefði gefið honum að súpa á glasi og ritaði 

hann þá eftir því er ég stílaði fyrir.  

Er þetta sögn Bergsteds. 
 

Barnsmóðir Rósa: 

Svo hefir sagt mjer dr. Páll Eggert Ólason að eftir Sigurð 

Ólafsson væri hin alkunna vísa, sem oftast er eignuð Vatnsenda-

Rósu: 224 
Þó að kali heitan hver, 

hylji dali jökull ber, 

 
221 Íslendingabók. 
222 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, Ísafirði 1892, 20. 
223 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 46-47. 
224 Í fórum höfundar: Sigurður Bjarnason: Hjálmar og Ingibjörg (Hjálmarskviða), 6. 



steinar tali – allt hvað er 

aldrei skal ég gleyma þér. 

 

Og sé hún í einu ljóðabréfa þeirra er hann orti til 

Þorbjargar konu sinnar, eftir að hún hafði verið burtu flutt. Hefir 

margt verið ólíklegar til getið en að þessi vísa hins mædda 

almúgamanns kunni að eiga það fyrir sér að lifa jafn lengi 

móðumáli hans.  

11. sept. 2012: Var að skoða Íslendingabók og sé að þar 

er Rósant Berthold sagður afkomandi Natans þótt Ólafsson sé.225 

Athyglisvert að Rósant gefur syni sínum nafnið Natan. 
GK nefnir ættmenn Natans-Rósu.226 Ég nenni ómögulega 

að skrá þá þulu. Fellur utan bókar. ... líka löng saga hennar eftir 

kynni þeirra Natans. / 72 Rósa var skáld liðugt og fríð sýnum, 

yfirsetukona með afbrigðum og að öllu vel á sig komin. Þó sumir 

legði henni til lýta ástir á natani, var hún gamansöm stundum í 

kveðskap, erumargar vísur eftir hana, en þær oss einar kunnar r 

flestir kunna. Þá var hún á Lækjamóti er henni varð að orði staka 

þessi við mann er ætlaði að láta hana upp í söðul og kom að henni 

baka til: 
Það sér á að þú ert ungur, því ólaginn, 

frjálsari tel ég fremri veginn, 

farðu‘ekki‘ að mér þarna megin. 

 

Augað mitt og augað þitt, og þá fögru steina er líklega við 

barn kveðin. /73 Það eru almæli að tvö börn ætti Rósa framhjá 

manni sínum Ólafi með Natani, Rósant Berthold og Súsönnu. Er 

Rósa fæddi hana og varð ber að hórdómi kvað hún: 

 
Manna dómur varla var 

vægur nöfnu minni; 

um æðri hjálp sá ákallar, 

áheyrn trú‘eg finni. 

 

Lét minn herra leiða af sér 

líknarorð að vana: 

sá hver yðar sem að er 

 syndlaus grýti hana. 

 

Rósa missti Ólaf mann sinn nyrðra litlu eftir dráp Natans. 

Fékk hennar þá ungur maður, Gísli son Gísla prests í 

Vesturhópshólum, skáldmæltur og vel að sér. Höfðu þau all-lengi 

búðsetu í Ólafsvík undir Jökli ... frh. utan þessarar sögu. 

Natan hafðist nú við á ýmsum stöðum í Húnaþingi og 

læknaði jafnan nokkra.227 Var hann lengstum að vistum á 

 
225 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum. 
226 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 71-73. 
227 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 26-29. 



Lækjamóti, með manni þeim er Ólafur hét og var eyfirskur, en 

hann bjó á nokkru af landinu. Rósa / 27 Guðmundsdóttir hét kona 

hans, frá Fornhaga í Hörgárdal, verður síðar við getið kyns 

hennar. Var hún fríð sýnum, gáfuð vel, yfirsetukona með 

afbrigðum og skáld liðugt. Það er í sögum, ekki ómerkum, að 

gjafvaxta trúlofaðist hún lærðum manni, er hér varð síðan hár 

valdamaður og hefir verið til þess nefndur Páll amtmaður 

Melsted. En er það brást er mælt hún hafi kveðið vísur nokkrar 

og er þetta ein:  
Augað snart er tárum tært 

tryggð í partast mola, 

mitt er hjartað sárum sært, 

svik er hart að þola. 

 

Mælt hefir og verið að óviljug ætti hún Ólaf. Natan fífldi Rósu og 

eignaði sér barn það er Rósa ól og Rósant Berthold hét. Kvað 

Rósa svo um nafn drengsins við natan, því hún kallaði hann föður 

að honum: 
Seinna nafnið sonar þíns, 

sífellt þig á minni, 

að oft var fáklædd eyjan líns 

upp í hvílu þinni. 

 

Sagt er að Natan lýsti Ólaf þjóf að, ef hann eignaði sér Rósant 

Berthold. Það eru almæli að Natan gyldi Ólafi eftir Rósu ár hvert 

2 kúgildi, meðan hann var þar; aðrir segja krónu um vikuna. (fuss 

og foj og fý, alþýðan smjattar á því að Lafi hafi selt konu sína) 

Annað barn áttu þau, að sagt er, er Súsanna hét. Þóranna Rósa hét 

og barn Rósu, var það kennt Ólafi. Dætur hennar og Ólafs voru / 

28 Pálína, Guðrún og Sigríður, efnilegar meyjar. Ólafur var 

geðlaus, og lét allt liggja í þeirra skauti. Fór Natani því vel við 

hann og þeim Rósu báðum. Einn vetur var það sem oftyar að 

vermenn gistu að Lækjamóti. Vælti Natan þá Ólaf mann Rósu að 

rassskella vinnukonu sína, eður að bera sig við það, er í gamni átti 

að vera. Hafði hún setið við að þurrka fötu verkmanna. Og sáu 

þeir til atferla Ólafs. Natan hló að og kvað: 
 

Lundum hringa land um kring, 

listugt klingi á seðli, 

vætti hann fingur veigsól slíng 

var af þvinguð eðli. 

 

Þá kvað einn vermanna, en eigi vitum vér hver hann var: 

 
Hérna hvelli heyra má, 

heit því svellur undin blá, 

rassa smellir röskur sá, 

rak á skelli einn og þrjá. 

 



Síðan var það síðla á engjaslætti að þau Rósa og Natan riðu vestan 

norður til Eyjafjarðar. Vildi hún finna frændur sína, en er þau riðu 

norðan komu þauað Stafnsrétt í Svartárdal, þar menn drógu fé sitt. 

Hafði þ´a Natan málað þau með rauðum lit í kinnum. Ætluðu hinir 

óvitrari me nn það eðlislitarhátt þeirra, þó að hinir hyggnari 

þekktu. 

Eitt sinn kvað Rósa við Natan: 

 
Eg ann þér meðan í æðum mín 

einn blóðdropi kvikar. 
 

/ 29 Natan bætti við: 
Sannlega hefir sálin þín 

sopið vísdómsbikar. 
 

Og enn kvað Rósa eitt sinn er þau skildu: 
 

Hjartað saxar harma geir, 

hrannar dags í jurtu, 

að búðar laxa fíra freyr 

fara á strax í burtu. 
 

Natan kvað margar mansöngsvísur um Rósu og það var honum 

lægnast kveðskapar, og eru þessar tvær þeirra: 

 
Marga leit ég menjarein 

mér fyrir augum skarta, 

þó hefir engin eins og ein, 

inntekið mitt hjarta. 

 

Þú mér bakar hugs óhægð, 

hjartað þvinga tekur, 

þín einstaka gáfna gnægð 

geðshræringar vekur. 
 

Um þessar mundir er sagt að Natan færi alfarinn frá Lækjamóti.228 

Þá er Rósa fann ást hans til sín þverra kvað hún til hans ljóðabréf 

og er þetta ein vísan: 
Ektaskapar æru og trú, 

allt veðsetti‘eg fyrir þig, 

af einni tröppu á aðra þú 

til ófarsældar leiddir mig. 

 

Fædd á Ásgerðarstöðum, Myrkársókn, Skriðuhreppi Eyjafirði 23. 

des. 1795, þremur árum yngri en Natan.  Látin á Efra-Núpi 

Miðfirði 28. sept. 1855. Þrettán alsystkini fædd, hún er tíunda í 

röðinni. Foreldrar fæddir í Eyjafirði, faðir hennar látinn í 

Vatnsdal 1821. 

 
228 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 46. 



Íslendingabók segir Natan jafnvel hafa átt Rósant 

Berthold Ólafsson og Þórönnu Ólafsdóttur, auk Súsönnu 

Natansdóttur með Vatnsenda-rósu Guðmundsdóttur.229 Rósa var 

á fæðingarbæ sínum í Eyjafirði 1801, vinnukona á Svalbarði N-

Þing 1816. Bústýra á Gottorpi Vesturhópshólasókn Hún. 1835. 

Vantar að minnast á búskap hennar með Ólafi á Lækjarmóti og í 

Vatnsenda. Ljósmóðir í Húnavatnssýslu og síðar Snæfellssýslu 

(svo). Rósa er ein af fáum sem fá skilnað á þessum tíma, giftist 

Gísla Gíslasyni 22. Nóv. 1840, Ólafur enn lifandi. Gísli var bóndi 

í Markúsarbúð undir Jökli 1845. 
Fyrrum eiginmaður: Ólafur Ásmundsson (1791-1843), 

fæddur í Fnjóskadal 14. Des. 1791. var í Skógum Hálssókn Þing. 

1801. Bóndi, smiður og vefari á Vatnsenda í Vesturhópi, V-Hún. 

Þau Rósa eiga Pálínu, Guðrúnu og Sigríði 1818-1822. Pálína er 

húsfreyja í Reykjavík 1845 og húskona enn þar 1870. Guðrún 

þjónustustúlka í Búðakaupstað Snæf. 1845 svo húsfreyja í Árnesi. 

Sigríður á Snæf. Svo Hún. Ólafur kvæntist aftur eins og Rósa: 

Ingibjörgu Magnúsdóttur 25 árum yngri (1816-1844) 24. Júní 

1837. Áttu tvær dætur 

Rósant Berthold Ólafsson (1824-1904): var á Gottorpi 

Vesturhópshólasókn Hún. 1835.230 Vinnumaður í Rvk 1845, 

bóndi í Árnessókn Strandasýslu 1860, Vinnumaður í Síðu 

Breiðabólstaðarsókn Hún. 1870. Íslbók segir nokkurn vafa hafa 

leikið á faðerni Rósants, hann kenndur Ólafi manni Rósu en 

almennt talið að Natan væri faðir hans. Rósa orti til Natans um 

Rósant Berthold: Seinna nafnið sonar míns/sífellt þig á minni / að 

oft var fáklædd eyja líns uppi í rekkju þinni. Segir í Laxdælum (? 

Nafn á kvæði?).  Ja hérna. Orðaleikur millinafnið, þetta fína 

danska. Á maður að trúa þessu? Hvorum þeirra líktist barnið? 

Rósant Berthold skírði yngsta barn sitt Natan. Það bendir til þess 

að hann hafi talið sig vera son hans. Verið stoltur af tengslunum 

við þennan sögufræga mann og harmræna sögu hans. 
Þóranna Rósa Ólafsdóttir (1825-1897) sjómannsfrú í 

Bessastaðasókn Gull. 1860. Svo vinnukona í Árnessýslu. Var 

samkvæmt Æ.A-Hún og Ljósm. talin laundóttir Natans, en 

Indriði? telur líklegt að svo sé ekki. Súsanna fædd 1826 sé talin 

fyrsta hjúskaparbrot Vatnsenda-Rósu. Enda Natansdóttir í 

kirkjubókum.  

Súsanna Natansdóttir: Íslbók segir hana stuttlífa (1826-

1827) fædd 7. júlí 1826, látin í ágúst 1827. Rósant sagður 

albróðir.  
 

 
229 Íslendingabók. 
230 Íslendingabók. 



Þegar Rósa spurði dráp Natans eru henni eignaðar vísur þessar:231 
 

Þegar síðast sá eg hann 

Sannlega blíður/ fríður var hann, 

allt sem prýða má einn mann, 

mest af lýðum bar hann. 

 

/9 Er að sjá að staka þessi sé kveðin af ofurást er gáir einskis hófs. 

Og enn kvað hún: 
 

Hefi‘eg lengi heimsfögnuð 

haft og gengið bjarta, 

nú veit enginn utan Guð 

að hvað þrengir hjarta. 

 

Angurs stranga leið er löng 

lengi strengist mæðan ströng. 

Mig langar þangað geðs um göng 

sem gengur að mengi engin þröng. 

 

Vísurnar geta vel verið fleiri þó vér vitum eigi, segir GK. 

 Natans-Rósa, er svo er kölluð nyrðra, eftir samveru þeirra 

Natans, ljóðaði á Agnesi eitt senn er hún gekk úr þinghúsinu 

vegna yfirheyrslna um morðin.232 
 

Undrast ekki baugabrú 

þó beiskrar kennir pínu, 

hefir burtu hrifsað þú 

helft úr brjósti mínu. 

 

Agnes svaraði því með vísum þessum: 
 

Sálar minnar sorg ei herð, 

seka Drottinn náðar, 

af því Jesús eitt fyrir verð 

okkur keypti báðar. 

 

Er mín klárust ósk til þín, 

angurs tárum bundin, 

ýfðu ei sárin sollnu mín 

sólar báru hrundin.  

 

Fleiri eru sagðar vísur þeirra, segir GK, en vér þekkjum þær eigi.  

 Tómas nefnir sömu vísurnar en bara fyrri Agnesar:233 
 

 

Vannstu til þess baugabrú 

 
231 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 60. / Í fórum höfundar: JS.1233 8to: 

Gísli Konráðsson: Sagan af Natani Ketilssyni, 8-9. 
232 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 62. 
233 Í fórum höfundar: Lbs.1933 8to: Tómas Guðmundsson: Sagan af Natani Ketilssyni, 

uppskift, 8. 



þótt bitrar kennir pínu, 

hefir burtu hrifsað þú 

helft af lífi mínu. 

 

Agnes svaraði því með vísum þessum: 
 

Sorg ei minnar sálar herð, 

Sjálfur Drottinn náðar, 

af því Jesús eitt fyrir verð 

okkur keypti báðar. 

 

 

Ljóðabréf Rósu til Natans:  
 

Tómas Guðmundsson: Ljóðabréf Rósu til Natans. 234 Í 

ljósriti. Hann skrifaði handrit þetta á seinni hluta sjötta áratugar 

19. aldar. 46 erindi. Botnlausar bölbænir, mikið hefur Rósa verið 

beisk, hatursfull og andstyggileg. Byrjar samt huggulega:  
 

1 Sælu bið ég hljóttu hér 

hryggðin niður falli í strá 

sjáðu miðann sem að þér 

sendir iðuljósagná.  

 

Í öðru erindi ástarjátning er rennur út í kaldhæðni: 

  
2 Sjálfur veistu, eg þér ann, 

eiða þarf ei leggja við 

þér ég stærstu þakkir kann 

þitt fyrir síðsta tilskrifið. 

 

Í  þriðja kemur fram að orð Natans í hans bréfi voru ógeðfelld, 

hún björt góð og hissa ...  

 
3 Um ógeðfelldu orðin þar 

er það, spuði eg höndin þín? 

Aldrei meira undur var 

inntakandi sálu mín. 

 

... en tekur svo smám saman að sverta tóninn: 

 
4 Eitt sinni fyrr, eg man það 

órólega gjörðir mig. 

Rauðu skrifað bleki blað 

bar það aldrei fyrir þig? 

 

... sjálfsmeðaumkvun: 

 
234 Í fórum höfundar: Lbs.1933 8to a: Tómas Guðmundsson: Ljóðabréf Rósu til Natans 

(í ljósriti). 



 
5 Hvernig gastu, er það eitt 

undrum stærstu gegnandi 

sjálfri mér það sárið veitt 

sem ei græða er megnandi. 

 

... rifjar upp skuld hans við hana: 

 
6 Hver útbjó þig hreysti með 

sem hafði aldrei fyrri þú? 

Mig álengdar svona séð 

sárkvalda að gætir nú. 

 

Hún gerir honum upp kvalalosta í sinn garð, en segist muni elda 

sér gæfu úr illum óskum hans: 

 
7 Öll þín töpuð elskuhót 

óskar þú mig kvelji hér, 

en þínum vilja þvert á mót 

það skal gæfa stærsta mér. 

 

Segir hann hafi eyðilagt sál sína, hún þykist stikkfrí í þessu 

ástarsambandi, gift konan! 

 
8 Hefði ég þjónað himninum 

en hatað vélabrögðin þín, 

ó, hvað glöð í andanum 

aftur liti sálin mín. 

 

Ekki í lagi hve hún gerir hann einan ábyrgan fyrir sameiginlegri 

hrösun þeirra: 

 
9 Æru, fjör og ektatrú 

allt veðsetti ég fyrir þig 

af einni tröppu á aðra þú 

ófarsældar leiddir mig. 

 

Hún viðurkennir hversu blinduð hún var af ást: 

 
10 Allt ég taldi einskisvert 

ef eignast mætti ég trúskap þinn, 

þannig sagði: þú mér ert 

það sem dugir, vinur minn. 

 

Sér nú hvað hún var siðblind af ást: 

 
11 Ó, hvað sæla ég áleit mig, 

- enginn mun því trúande, 

þá fékk ég líða fyrir þig 



forsmán vina, hinna spé.  
 

Segist enn elska hann svo heitt, sakar Natan um svik og vísar til 

„eitraðrar“ Agnesar á Geitaskarði: 

 
12 Sá minn þanki samur er 

þó svik þín banni nýting arðs. 

Ó hvað hefir orðið þér 

eitruð rósin Kiðaskarðs!  
 

Hún elur mein, hann áfram hið forboðna: 

 
13 Breitt þó sé, ei betur fer. 

Bý ég þeim að meinunum. 

Eta laust er orðið þér 

af forboðnu greinunum. 

 

Ef hann svíkji víf gleddi það hana: 

 
14 Síðan neyttir þeirra þú 

og þínum breyttir tryggða stig, 

ef aldrei veitti víf þér trú 

veit ég eitt það gleddi mig. 

 

Hún trúði því í blindni að hann fylgdi sér: 

 
15 Þér til handa þýða trú, 

því er fjandans nærri ver 

eg hefi vandað, eins og þú 

alltsjáandi fylgdir mér. 

 

... áfram eymd yfir svikunum ... 

 
16 Svona gastu þrælsleg þó 

þenkt upp ráð að kvelja mig, 

eins og hefðir enga ró 

einhver nema steytti sig. 

 

... og ól honum börn: 

 
17 Oft ég hugði: Er það sá 

er allar burt dreif hryggðirnar, 

lífsávexti þína þá 

þolgóð, friðstillt, ánægð bar. 

 

Hann hjálpaði hennir öðrum framar, en tregi einn úr því endaði 

svona: 

 
18 Mönnum framar, man ég það 



mér í nauðum hjálpað gast, 

en ógjört betra í allan stað 

endann fyrst að svobna bast. 

 

Dæmi úr Biblíunni um illar ástir. 

 
19 Allir segja að Inkla? grey 

illa fórst við Jarikó. 

Kvöl þó hennar keypti hann ei 

kolguljós því saman dró. 

 

Talar um ágirnd Natans: 

 
20 En ágjarnastur allra þú 

eyða vildir gózi þín 

ef veikast mætti vissu sú 

að vesöld aldrei þurfi mín. 

 

Hvað nafn hans sé viðbjóðslegt! 

 
21 Viðbjóðslegt það virðist nafn 

víst ef reynist sannmæli; 

áður fannst mér enginn jafn 

okkur, hnattar svikari. 

 

Hann braut tryggð án ástæðu: 

 
22 Ekki nein var orsökin 

að þín tryggð með skömm er stytt 

vor seinustu viðskiptin 

verðskulduðu ei hatur þitt. 

 

Ætlar ei oftar að falla fyrir „flaðurmælum“ hans: 

 
23 Skömm það væri mikil mér, 

mín á slíku þekking dvín, 

ef svo fallin fyrir er 

flaðurmælum oftar þín. 

 

Segir hann hafti stært sig af því að hafa náð ástum hennar. En 

hvernig mun þeim farnast í framtíðinni? 

 
24 Hefur tíðum hrósað þú 

hreysti þinni að vinna mig. 

Okkar skulum orku nú 

aftur reyna lífs um stig. 

 

Vúbbs, ræðir dauða hans: 

 



25 Ef þú svona útaf deyr 

er það stakleg svívirðing, 

færðu aldrei fyrir meir 

fjórða part úr þríhyrning. 

 

Vísun til áfengis? 

 
26 Ef þitt leyfir annríki 

allt hagnýta muntu þér 

er í leka-ámunni 

eftir skilja nafnarner. 

 

Byrja bölbænir, allt að því áhrínis: 

 
27 Þegar leifar þeirra fer 

þú að skoða, biðja ég mun: 

opin sé fyrir augum þér 

illra verka forþénun. 

 

Spáir því hann hætti ei sínum illa sið, aldrei: 

 
28 Svo að hættir þessu þú 

og þig verðleggir of góðan 

að hlaupa slíka hundabrú 

sem hæfa ei þínum verkum kann. 

 
29 Má það vera, ég meina: nei, 

meira þitt en jafnræðið 

hvað mögulega mun aldrei 

að mínum dómi geta skeð. 

 

Nú vísar hún til Agnesar, Rósar Geitaskarðs, kaldhæðni um hve 

hann ófrægist ef hann kvænist henni ei: 

 
30 Ef veita ei Nöfnu vilt forsvar 

víðfrægist þinn heiður senn 

því ykkar tengdir óduldar 

allir vita, Guð og menn. 

 

Aftur beiskja yfir bréfi hans: 

 
31 Sumu ekki svara ber 

sem að blaðið geymir þitt. 

Réttlátari ræsir mér 

ræktarleysi finnur mitt! 

 

Hæðist að heimsku Natans og villum í bréfi hans: 

 
32 Veit ég tíðum skjátlast þér 



skriffeil er á blaði þín. 

Öfugsmíði, af því ber 

ekki neitt á baki mín. 

 

Þykist hafa lært vitleysurnar af honum: 

 
33 Svona kenndir þú mér það 

þvert á móti sjálfum fer. 

Mér ei þykir minnkun að 

mynda lagið eftir þér. 

 

Afsakar reiði sína vegna brotins loforðs. Hexar ástir hans um alla 

framtíð: 

 
34 Von er mitt þó gremjist geð 

þá gjöri ég þenkja um loforð stíf. 

Aldrei skaltu utan með 

óánægju faðma víf! 

 

Áfram í sama tón: 

 
35 Af innstu rótum ósk er mín 

angursbótin það er fríð, 

allar snótir ætíð þín 

illa njóti fyrr og síð! 

 

Segist muni bera harm ásta þeirra til dauðans, og harmurinn láti 

hana líklega deyja fljótt: 

 
36 Þann að ber ég helstund harm 

henni kann það flýta með. 

Þig um vafðan annarar arm 

ei með lífi get ég séð. 

 

Spyr sig hví hún tregi svo tryggðalausa sál sem Natans? 

 
37 Einu sinni enn nú hér 

angri blandin klögun mín. 

Til hvers skal að trega, mér 

tryggðalausa sálu þín? 

 

Skortur Natans á trúlyndi svertir hann, en hefndargyðjan mun 

gera þau mál upp. Rósa kallar hér yfir hann ill örlög, áhrínis bragð 

af þessu: 

 
38 Töpun þessi trúlyndis 

títt á skyggir sjálfs þíns hrós. 

En nákvæm gyðjan Nemesis 

nett það færa mun í ljós. 



 

Nú herðir hún á vísun til hefndargyðjunnar og bókstaflega óskar 

honum ills: 

 
39 Ef þú gefur öðrum mitt 

ósk er mín í vöku og blund: 

Allt formyrkvist yndi þitt 

undir sól frá þeirri stund. 

 

Skammast sín, dregur úr, setur það skilyrði að hann taki saman 

við konu sem  henni líki, þá gæti vinátta þeirra haldist. Meiri 

frekjan þessi kona! Búin að vera gift öðrum allann tíman sem þau 

voru saman! 

 
40 Nema ei skiljum vinskap vér 

og vífi ég unni sem þú kýs; 

þá mín skylda að þegja er 

og þolgóð bera rauna hrís. 

 

Aftur um það hvernig orðstír Natans mun enn versna: 

 
41 Hyrjar anda hrellir minn, 

held ég komi óvart þér: 

Ekki batnar orðstír þinn 

illa þó að gæfist mér. 

 

Rétt að fara upp til fegurðar við lok bréfs. Kristileg ósk um betrun 

honum til handa: 

 
42 Alla slægð af leggðu og lygð 

lífið skal þá rólegt mér, 

áttu Guðs og dýra dyggð 

Drottinn bið ég skapi í þér. 

 

Kristni tónninn heldur áfram. Minnist á gáfur hans, gefur honum 

það þó: 
43 Svo þig lifa sjái menn 

samstemmandi gáfum þín. 

Athugaðu: Eilífðenn 

uppbyrjar þá hér vist dvín. 

 

Orðin góð bara, vill leggja af hatrið. Kristnin búin að stilla 

illskuna: 
44 Mundu þessa mína bón 

mörg þó hinna gleymist þér 

– okkar fegrar yfirsjón 

ekki par þó hötumst vér. 

 



Lok nálgast: sú sem hann gerði ófærsæla ævilangt ef ei lengur 

skrifar: 
45 Þú munt spyrja: Auðs hver eir? 

Ég til gegni: Það er sú, 

ævilangt ef ekki meir 

ófarsæla gjörðir þú. 

 

Lokavísa, sár beiskja aftur við völd. Hún ann honum mest, 

svikum hans gleymir hún aldrei: 

 
46 Hver þér framar öllum ann 

ill þó skaptir forlög mín, 

og sem gleyma aldrei kann 

ódauðlegum svikum þín. 

 

Rósa Guðmundsdóttir.g er á því að Skáld-Rósa hafið hálf 
biluð. Man augu hennar á ljósmynd, svo undarlega útstæð og 

Úranísk. Hvernig getur fólk hatað þann se 
17. jan 2013: Eggert er að bera saman tvær útgáfur af 

ljóðabréfi sem Skáld-Rósa á að hafa skrifað til Natans Ketilssonar 

eftir að sambandi þeirra lauk:235 Þessar útgáfur eru býsna ólíkar, 

önnur birtist á prenti árið 1912 í bók Brynjólfs frá Minna-Núpi, 

en hann hefur líklega skrifað bréfið upp á tíunda áratug 19. aldar 

eða fljótlega upp úr 1900. Hin útgáfan er í Natans-handriti Gísla 

Konráðssonar frá um 1860. Sjö erindi í uppskrift Brynjólfs eru 

ekki í handriti Gísla og Gísli er með sex erindi sem ekki eru hjá 

Brynjólfi. Auk þess eru ýmis önnur atriði ólík í þessum 

ljóðabréfum. Gaman gaman! 

7. ágúst 2012: Er upptekinn af þessari hendingu Rósu í 

ljóðabréfi til Natans eftir að hann yfirgaf hana:236  „Ó, hve hefir 

orðið þér / eitruð rósin Kiðjaskarðs.“ Agnes Magnúsdóttir var 

einmitt vinnukona á Geitaskarði þegar Natan hitti hana og fékk 

hana til að koma til starfa á Illugastöðum 1827. Hvernig ber að 

túlka þessa hendingu? 
 

Natan fer að búa: 

Natan fær Illugastaði sjá: lækningar: Natan læknar Svein: 
 

Bærinn á Illugastöðum: 

Jón Torfason: Húnvetninga saga.237 /9 úttektarbækur jarða 

Þingeyrarklausturs hafa varðveist og vegna ábúendaskipta voru 

húsin á Illugastöðum tekin út þrjú ár í röð, árin sem Natan bjó þar 

og þegar Guðmundur böðull bróðir hans tók þar við búi. /10-21 

1826, 1827 og 1828. /10 þess má til gamans geta að Björn Ólsen 

 
235 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum. 
236 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum. 
237 Í fórum höfundar: Jón Torfason: Svipast um á Illugastöðum, 9-21. 



umboðsmaður jarðanna eða administrator var afi Björns M. Ólsen 

fyrsta rektors H.Í. að úttekt 1) 8. júní 1826 mættu fulltrúar hans 

að Illugastöðum til að uppskrifa og úttaka jörðina af Sveini 

Þorvaldssyni og afhenda her. Nathan Lyngdal og tilvonandi mr. 

Einari Skúlasyni, hverjum fyrir sig hálf jörðin. Til samanburðar 

er byggingarbréf Sveins 1823. 
1. Baðstofan er í fjórum stafngólfum, lengd 9 álnir og 3 

½ kvartil (danskt mál) milli stafna og 4 álnir og  1 

kvartil á breidd innan stafa (danskt mál). Með 10 

stöfum ... /11 Dyrnar eru með einni fjöl hvörju megin 

stafa yfir aurslá með hurð á járnum. Veggir hússins eru 

nokkuð í jörðu til stafna og austurveggurinn, nær því 

jafnir að vestan við hina bæjarhússveggina. Þak er 

nokkurn veginn á norðurenda en mjög slæmt á 

suðurenda. Sýnilegsut gallar hússins til viða eru: 

Húsið er nokkuð snarað til suðurs, ... /12 ... álag 130 

álnir. 
2. Búr vel sex álnir (danskt mál) á lengd og 3 ½ /13 alin 

(danskt mál) á breidd með fjórum stöfum undir 

tveimur bitum. ... húsið snarað til vesturs. Annar 

hússins biti er fúinn og brotinn við stoð, eitt langband 

brotið ... Undir framstafni eru tvö dyratré og langreft 

á milli. Tveir dyrastafir og hurð á járnum. Stafnar 

hússins eru nokkurn veginn stæðilegir sumsstaðar, en 

kemur ekki að notum þar þeir eru mestpart snaraðir og 

moldrunnir. Þekið er brúkanlegt hefði húsið ei þurft 

svo snart endurbót. Álag 50 álnir. 

3. Eldhús sex álnir (danskt mál) á lengd og 3 ½ á /14 á 

breidd með fjórum stoðum undir tveimur bitum. ... 

Nokkrir raftar eru úr fallnir á suðurhliðinni, hvar fyrir 

þekjan inn hangir á einum stað. Hitt annað af við í 

húsinu sæmilegt að sjá. Yfirgrindin er mikið snöruð til 

vesturs og þarf húsið þar fyrir bráðum að takast. 

Dyrnar með tveimur dyratrjám. Hurð fylgir húsinu 

járnalaus. Veggir eru snaraðir til vestur, þakið mikið 

moldrunnið og lélegt. Álag 30 álnir. 

4. Göng frá baðstofu til skála 16 álnir (danskt mál) á 

lengd með tveimur stoðum, níu þvergitum ... áreftið 

mestpart brúkanlegt en sumstaðar fúið. Mænirásinn er 

líka sumstaðar fúinn. Syðri gangnaveggurinn er 

nokkurn veg standanda, utan moldrunið 3 álnir fremst, 

allur í jörð að utan. Nyrðri veggurinn er stæðilegur 

nema hann er nokkuð með köflum inn snaraður. Þakið 

með köflum brúkanlegt en sumstaðar moldrunnið. ... 

álag 20 álnir. 



5. Skáli í þremur stafngólfum eður 7 ½ alin (danskt mál) 

á lengd, 3 og 1 kvartil á breidd, með átta st-fum undir 

fjórum bitum, syllum og áfellum. ... hurða á járnum. 

Ýmislegt illa farið ...  /15 Þakið ónýtt, álag 55 álnir. 
6. Hús þar á móti 8 álnir (danskt mál) á lengd og nær 

fjórar á breidd, með fjórum stoðum undir tveimur 

bitum ... /16 ... si og svo og álag 55 álnir. 

7. Bil milli skála og þessa húss ásamt bæjardyrum: með 

4 stöum undir tveimur bitum ... með dyrastöfum, 

aurslá og hurð á járnum með tréloku, snerli og 

tréklampa fyrir keng á staf, ásamt vindskífum. Veggir 

og bæjarkampar nokkurn veginn í standi, vindskífan 

önnur brotin að ofan. Ekkert álag. 

8. [ekki hluti samfastra bæjarhúsa] Skemma í tveimur 

stafngólfum með 6 stöfum undir 3 bitum, syllum og 

áfellum, þrennum sperrum, ... Húsið er snarað til 

norðurs, helst um miðju. ... veggir og stafn lélegir, ... 

Þakið er gott að norðanverðu en brunnið að sunnan. 

Álag 50 álnir. 

9. Fjós fyrir 4 naut með fjórum stoðum undir nokkurn 

veginn sterkum mánisás, ... /17 ... hurð á járnum, einn 

raft vantar úr að vestanverðu. Veggirnir nokkurn 

veginn standandi og þakið nýlegt. Álag 10 álnir. 

10. Kofi þar fyrir sunnan ... mjög lágur. 

11. Rangali frá þessum kofa til tóftar sem má nokkurn 

veginn vera. 

Þessum húsum nú skipt milli tilvonandi ábúenda, Nathans og 

Einars, þó Einar sé ekki viðstaddur. Getur því umbreyst ef hann 

verður ekki ánægður í samanburði við Nathan.  /18 Nathan 

Lyngdal tilheyra norðurstafngólfin tvö af baðstofunni. Búr 

sunnan til í bænum, skáli einnig sunnanverðu í bænum og 

eldhúsið hálft, eins fjósið til helminga. Einari suðurendi 

baðstofunnar, húsið á móti skálanum og skemman, eldhúsið hálft, 

eins fjós og kofinn fyrir sunnan fjósið. Álagsins summa er 400 

lánir og er útlagt báðum til jafnaðar.  

 Jörðunni fylgja 18 ær sem eru útteknar með hvörjar 9 sem 

Nathan afhentar ... Sveini þykir álag þetta á Illugastaði úr máta of 

mikið, en segist sem fátækur og ráðalítill aumingi mega hafa það 

á sig sé lagt, eins í þessu sem öðru. Ut supra þrír bændur, einn 

þeirra undirskrifar fyrir hönd Einars, svo undirskrifa Nathan 

Lyngdal og Sveinn fráfarandi Þorvaldsson. 

 Jón Torfa útskýrir: syllur eða begglægjur lágu milli stafa 

og voru sperrurnar felldar ofan í þær ... /19 ... nenni ekki, of 

sérfræðilegt. ... Í sambandi við dyraumbúnaðinn er talað um 

aurslá, sem liggur á jörðu milli stafa og dyrastafir eru festir við að 

neðan. ... Hurðir eru ekki alltaf á járnum og var þá notast við 



festingar úr tré. Veggir og timburgrind í húsum vildu smám 

saman snarast, þa hallast eða skekkjast tilhliðanna. Fengu menn 

lítið gert við því og varð að lokum að rífa viðkomandi bæjarhús 

og byggja nýtt. Einnig vildu veggir grafast, sagðir grafnir eða 

moldrunnir og hefur þá hrunið úr þeim. ... á þökumvar ysta lagið 

úr torfi sem lagt var ofan á áreftið. Brunnin þök, þá hefur torflagið 

þornað um of og er orðið gisið. Álagið er hátt þegar Natan og 

Einar taka við, og ekki fara bæjarhúsin batnandi. /20 Dönsk alin 

sem hér virðist víðast miðað við, var rétt um 62 cm.  

 Jón Torfason frh hús Illugastaða:238 /20 úttekt 2) 9. júlí 

1827 aftur, því þá fer Einar Skúlason þaðan en Natani er byggð 

öll jörðin. Á þessu eina ári hefur ýmsilegt gengið úr sér: á þaki 

baðstofunnar hefur brotnað langband vestan til í syðsta stafgólfi 

og raftar hafa sloppið af mænirtróðu þannig að þakið er snöggtum 

lakara en árið áður. Álag á baðstofuna 15 álnir. Eldhúsið  er eins 

nema dyraumbúningur er í burtu og þakið ónýtt að kalla. Álag á 

búrið er 5 álnir [heldur sér betur en baðstofan]. Úr göngunum 

hefur hrunið nær faðmarlangt stykki norðantil og búið er að rífa 

suðurvegginn á parti. Álag 8 álnir. Húsið á móti skálanum ein og 

áður nema búið að rífa gat á austari hlið þess sunnan til, líklega 

til að láta út og inn búsgögn. Raftarnir eru þar hjá álag 4 álnir. Í 

skemmuna vantar eitt langband og nokkra smárafta og álag á hana 

er 10 álnir. Fjósið hefur einnig hrörnað, álag 6 álnir. Samanlegt 

álag á bæjarhúsin sem Einari er gert að greiða er 40 álnir til 

viðbótar þeim 200 sem hann tók við árið áður. Það kemur fram í 

úttektinni að Natan er ekki ánægður með matið og segist ekki 

skrifa undir fyrr en landsdrottinn, þe umboðsmaðurinn þvingi sig 

til þess. Það er sýnilega verið að breyta húsaskipan og að taka 

búrið undir íveruhús en opna þaðan fram í göngin. Kemur /21 það 

betur í ljóst í næstu skoðunargjörð árið eftir. Virðist knappt um 

við því þeir félagar Natan og Einar hafa tekið rafta úr þaki 

húsanna og væntanlega ætlað að nota þá til að styrkja önnur hús. 
Jón Torfason frh hús Illugastaða:239 /21 úttekt 3) 20. Maí 

1828 Natan dáinn svo að sterfbúið verður að svara álaginu. 

Þangað flutti þá Guðmundur Ketilsson bróðir Natans. Húsakynni 

voru ekki sérlega glæsileg þegar hann kom á staðinn þetta sumar.  

1) Baðstofan ekki brunninn heldur búrið. Gallar baðstofu 

nú: annar sperrukjálki á sperrunum næst þeim syðstsu 

er grotinn og sloppinn út af bitahöfði og hinar 

miðsperrurnar bilaðar að ofanverðu. Langband vestan 

til í syðsta stafgólfi brotið. Áreftið sumstaðar í burt, 

sérdeilis í syðsta stafgálfi og yfir höfuð feyskið og 

fúið. Veggir yfir höfuð ónýtir utan norðurstafninn 

nokkuð heillegri, þó ei stæðilegur, en sá syðri mestpart 
 

238 Í fórum höfundar: Jón Torfason: Svipast um á Illugastöðum, 20-21. 
239 Í fórum höfundar: Jón Torfason: Svipast um á Illugastöðum, 21-24, 26. 



í burt. Líka vantar hurð fyrir húsið og þakið er ónýtt. 

Álag 180 álnir. Búr sunnan til, sem fellt var af 

næstliðið vor en aftur lengt fram í þann part af 

göngunum sem var áður fyrir þess norðurstafni og 

brúkað svo fyrir íveruhús næstliðinn vetur, og sem nú 

er ei annað uppistandandi eftir af en lágir veggir, 

brunnir að innanverðu en yfir höfuð lítt nýtir, að 

undantekinn ytri hleðslunni austan- og sunnan til. 

Álag 100 álnir. Það er í þessu húsi sem þeir natan og 

Pétur sofnuðu sínum hinsta svefni. Því er ósvarað 

hvers vegna þeir sváfu þarna en ekki í baðstofunni, því 

þar ætti að hafa veirð nóg pláss. En í þessu húsi höfðu 

veirð útbúin rúmstæði þannig að það var ætlað til 

svefns. Þetta hús brann óheillanóttina 14. Mars 1828, 

en önnur bæjarhús virðast ekki hafa orðið fyrir skaða 

af eldinum. /22 eldhús þar norður af.. suðurveggur 

virðist nýlega hlaðinn, en er þó fúinn. Stykki af innri 

hleðslu á norðurvegg er í burt en nokkuð af austur- og 

vesturvegg stendur enn, þó lélegt. Þakið er ónýtt. Álag 

50 álnir. Á þessu húsi hefur þakið verið rifið en raftar 

lagðir þvert yfir milli hliðveggja. Göngin svipuð og 

hús á móti skála, en virðist búið að bæta gatið sem var 

á því árið áður. Bil milli skála og framhússins ásamt 

bæjardyrum í líku formi, óverulegt álag. En skemman  

hefur látið mikið á sjá. Álag á henni 80 álnir /23 Fjósið 

er orðið viðalítið en búið að laga dyraumbúninginn. 

Kofinn alveg hruninn. Sáðgarð hefur Natan sálugi 

byrjað að byggja sunnan undir túngarði. Á túnið hefur 

ekkert verið borið næstliðið haust. Álag 40 álnir.  
Því miður er sáðgarði Natans ekki lýst nánar, en forvitnilegt hefði 

verið að vita hvað hann ætlaði að rækta í honum, rófur, kartöflur 

eða einhver lyfjagrös. Ærnar 18 eru í forsvaranlegu standi. 

Undirritar Pétur Pétursson hreppstjóri í Miðhópi vegna 

dánarbúsins, tveir úttektarmenn og Guðmundur Ketilsson sem 

viðtakandi. /24 ... búendatal í Tjarnarsókn á Vatnsnesi við 

útgöngu ársins 1827: Á Illugastsöðum býr þá Nathan Lyngdahl 

33ja ára bóndi, sem tók við Illugastöðum 1828 og Sigríður 

Guðmundsdóttir 16 ára bústýra frá Vatnsenda. Hví er Agnes ekki 

nefnd!?  
 

BJ: Eftir það Natan var dæmdur fyrir lausamennsku (ÞV 

Múlastuldarmál? Sbr GK hýddur) fór hann að hugsa um búskap, 

en fékk eigi jarðnæði er honum líkaði.240 ... Sveinn sleppti 
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jörðinni og byggði Ólsen Natani hana. (ÞV ræður Olsen ekki 

hverjum hann byggir hana?) ...  

BJ:  Bústýru tók Natan sér, Sigríði dóttur Guðmundar 

bónda á Akri, er þá var dáinn.241 Sigríður var aðeins 17 vetra að 

aldri, en einkar efnileg. Til aðstoðar henni fékk natan aldraða 

konu er Bríet hét. Vinnumenn voru HellulandsÞorlákur, Gísli 

Brandsson frá Skörðugili og smaladrengur. Gíslu fullur meinlæta, 

læknaði natan hann og lifði hann lengi síðan. Eigi starfaði Natan 

annað en hyggja að æðarvarpi sínu og stunda lækningar. Á Sigríði 

lagði hann allmikla ást; gaf henni góðan klæðnað og margt annað. 

Var talið víst að hann myndi fá hennar og hann lét á sér skilja við 

vini sína að sér væri það í hug. (ÞV næsta vor:) í stað Þorláks kom 

unglinlgsmaður er Sigurður hét, en í stað Bríetar Agnes nokkur 

Magnúsdóttir. (sjá lýsingu BJ á henni Agnes:) ... Þá er hún var 

komin að Illugastöðum spilltist allt heimilislíf þar, einkum þá 

skaplyndi Sigríðar.  

 BJ: Snemma um (ÞV seinni) veturinn dó fjármaður 

Natans nokkuð snögglega.242 Létu þau Agnes það útberast að 

Natani mundi um að kenna. En hitt var þó raunin að Natan tregaði 

hann mjög, því hann hafði verið honum hinn trúasti. Réði natan 

til sín fjármann er Sigurður hét, kallaður Sigurður stóri, hann var 

karlmenni og drengur góður. En svo stóð á fyrir honum að hann 

gat ekki komið til natans fyrr en síðari hluta vetrar. Þangað til léði 

Vorm Beck natani fjármann er Daníel hét. Hann var í 

kunningsskap við ýmsa óvini Natans, þá er í smasærinu höfðu 

verið við Ennisnúp forðum. Var því grunur á að hann væri natani 

lítt velviljaður og mundu þau Agnes hafa haft hann í vitorði um 

áform sitt. Það varð þó eigi sannað. 
 

Fyrsta árið, 1826-27?: Um vorið steig Sveinn bóndi upp 

frá Illugastöðum og leigði Ólsen Natan jörðina.243 Keypti natan 

þá flesta búshluti og kvikfénað. Fór hann það vor norður í 

Skagafjörð og keypti af  bændum er ráku að Stað í Reynisnesi 70 

eða 80 ásauða og var það virði hvert 4/5 spesíur. Réðust þá til han 

hjú. Sigríður hét ung mær, 17 ára gömul vel gefin, er dóttir 

guðmundar er áður bjó ár að Akri. Var faðir hennar látinn er hér 

var komið sögunni. Skyldi Sigríður hans ráðskona þótt ung væri.  

Líka tók hann henni til aðstoðar aldraða konu, Bríeti að nafni og 
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einn mann, Hellulands Þorlák og eins var stúlka. Þar að auki Gísla 

Brandsson frá Skörðugili, fullan meinlæta, er hann læknaði og 

lifði lengi síðan. Leið nú svo að Natan undi þar vel hag sínum og 

starfaði ekki að öðru en hyggja að æðarvarpinu og stunda 

lækningar. Lagði hann mjög ást að Sigríði og bjó hana í skraut. 

Hugðu allir að hann mundi ætla hana til eiginkonu og svo tjáði 

hann við marga. Voru enn margir er hann læknaði og einkum 

fram um Húnaþing. 
 Annað árið, 1827-28?: Að ári liðnu fóru þau þaðan 

Þorlákur og Bríet og Gísli.244 Réðist til hans maður, Sigurður að 

nafni, og unglingsmaður að gæta fjár. Líka bauðst honum Agnes 

nokkur Magnúsdóttir úr Langadal, kunnug mjög Holtastaða 

Jóhanni. Hafði hún víða flækst, var vel að viti og hagorð vel en 

mjög kyndug talin í lund. Hafði hún áður kveðið níð eða háðvísur 

móti katli bróður Natans og skort þær mjög, því ketill þótti ærið 

orðfær. Tók nú Natan við Agnesi og þótti sem þá hjá honum allt 

spilltist við hennar komu, einkum skaplyndi Sigríðar. Vildi Agnes 

véla Natan frá Sigríði. En hann galt henni stríðsyrði og leiddi til 

þykkju og heiftar að lokum, svo hún spillti Sigríði og hjúunum. 

Var það oft að Natan var ei heima og vissi ógjörla um háttu hjúa 

sinna. 

Espólín: Þá fór Natan að búa á Illugastöðum á 

Vatnsnesi.245 Var þar þá með honum Hellulands-Þorlákur. ... 

Gísli hét maður, sonur Skörðugils-Brands, er þá fór vestur til 

Natans meinlætafullur og læknaði Natan hann og annan mann er 

hafði krabbaber í vör. Sá hét Þorvaldur Bjarnason, eyfirskur að 

ætt. Fór Þorvaldur síðan norður í Skagafjörð og keypti sauðfé 

fyrir Natan. Sigríður hét bústýra Natans, 16 eða 17 vetra. ... Þau 

misseri fór enn til Natans Agnes sú, er áður getur að kvað í móti 

Katli bróður hans. Var það þá eitt kvöld að Natan mislíkaði við 

smalasvein sinn, en hann var dauður um morguninn og sagði 

Natan að hann hefði dáið af dyggð. 
Natan hefur amk tvo sjúklinga hjá sér á Illugastöðum er 

hann hefur búskap: Var að nú þetta vor sem fjárdápsmálið var að 

Natan fór að búa á Illugastöðum og var þá með honum 

Hellulands-Þorlákur.246 Gísli hét ungur maður, sonur Skörðugils-

Brands, fullur meinlæta, er vestur fór með Natani og læknaði 

Natan hann. Sigríður hét bústýra Natans, all-ung, var hún dóttir 

Guðmundar á Haukagili í Vatnsdal, Jónssonar, Ísakssonar, 

Björnssonar frá Ásbúðum á Skaga, en Helga var móðir 

Guðmundar, kona Jóns, Bárðardóttir brotinnefs, systir þeirra 
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Högna skálds, Halldórs og Þorsteins er kvað Greifarímu. 

Guðmundur átti margt barna, hét Helga seinni kona Guðmundar, 

og var Sigríður þeirra dóttir. Hann var andaður er hér var komið. 

Þau misseri fór griðkona sú enn til Natans er Agnes hét, kölluð 

Magnúsdóttir, bróðurdóttir Jóns Magnússonar á Sveinssstöðum, 

en aðrir sögðu hana dóttur Jóns Bjarnasonar á Brekkukoti í Þingi, 

var hann kynjaður vestan af Skarðsströnd.247 Agnes var vel viti 

borin og hagorð, hafði hún /49 áður kveðist á við ketil Ketilsson 

stríðvísur nokkrar, var kallað henni veitti þar miður; orð hafði á 

komið að Natan fengi Agnesar, en það var almæli að hann ætlaði 

að eiga Sigríði. Sigurður Þorsteinsson, sá áður er getið að var í 

för með Natani að Holti, var og á vist með honum til lækninga. 

 

Natan sækir landskuldarær í Skagafjörð: 

B J: Þá er natan tók við Illugastöðum keypti hann búshluti og 

fénað Sveins bónda; en það var lítið bú.248 Fór Natan því um vorið 

norður að Reynistað og keypti 70 til 80 landskuldarær er bændur 

ráku þangað. Bjó þá á Reynistað Benedikt Halldórsson. 

Ragnheiður hét dóttir /2 hans, gjafvaxta. Hún var kölluð málug, 

en efnileg að öðru leyti. Benedikt hrósaði henni mjög við Natan. 

Þá kvað Natan: 
Það er feill á þinni mey, 

þundur ála-bála! 

að hún heila hefur ei, 

hurð fyrir mála-skála. 

 

Föt söguhetjanna og húsmunir á Illugastöðum:  

morðsök.249 Friðrik Sigurðsson í Katardal, sem nú er aðspurður 

hvað hann til muni að brennt hafi verið á Illhugastöðum af 

fjármunum og segir hann að það verið hafi 2 brekánsgarmar, 3 

rekkjuvoðir, koddaver af röndóttu boldangi, allur íverufatnaður 

Péturs heitins Jónssonar sem hafi verið svo lélegur að þau ei hafi 

viljað nýta, nærpeysa af natahn seamt lélegur hálsklútur og skinn-

kasket, kúffort með 3 flöskum, einnin glasi tómu og  2ur ónýtum 

stokkum og miklu af bréfarusli, töluvert í bókum sem hann ei 

kvaðst vita hvorjar eða hvað margar verið hafi en segir að Agnes 

muni vita það nákvæmar, einn gamall xxxx og þar fyrir utan 

eitthvað af fatnaði er þær Agnes og Sigríður hafi átt. Eftir fleiru 

kveðst hann ei muna, en seinni nóttina sem Gísli hafi með sér 

verið, kveðst hann brennt hafa síða sæng svo ei hafi eftir verið 

utan nokkuð af verinu, eina rekkjuvoð, eina valduks skyrtu og eitt 
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trog og kveðast hann hafa brennt mest af þessum fatnaði vegna 

þess að það hafi verið blóðugt og þar til hafi hann ætlað sér færi 

á að kanna þau á undan svo ei á bæri. Ekki kveðst Friðrik geta 

ágiskað hvað það brennda hafi kunnað að kosta utan hvað hann 

haldi að brekánið og /207 rekkjuvoðirnar hafi ei verið yfir 40 fiska 

virði. Sigríður, segir hann, að aldrei hafi inn í baðstofuna komið, 

[er hann að vernda elskuna sína?] eftir að byrjað var við morðið 

en einasta hjálpað þeim til að koma því stolna fyrir í 

eldiviðarstaflanum, hvar hnn tjáir ei meira hafa geymt verið en 

fundið var í Katardal og þar nálægt þann 24ða þ.m. og það sem 

brennt var í skúrnum, samt hamarinn er hann myrti mennina með 

hvörn hann ei tjáist fundið hafa seinni nóttina. Þetta, með 

lífilfjörlegu af bankabyggi og reiðbuxur Nathans heitins, segir 

hann að þær Agnes og Sigríður hafi falið í moðbás í fjósinu og 

hafi þær þaðan horfnar verið seinni nóttina. 

 

Morðið: 

Aðdragandi morðsins: 
GK: Vorm hreppstjóra á Geitaskarði þraut heilsu.250 Lét 

hann þá sækja Natan öndverðan vetur. Kom hann og var /55 þar 

um  hríð. Daníel hét einn húskarls Vorms, sonur Jóns lausamanns 

Jónssonar á Skagaströnd. Sendi Vorm hann vestur að 

Illugastöðum að gæta sauðfjár Natans meðan hann dveldist á 

Geitaskarði. Er Daníel kom vestur komst hann brátt í kunnleika 

við Friðrik í Katadal, Sigríði og Agnesi. Sögðu þau svo síðan að 

hann legði ráð á að fyrirkoma Natani. 
Espólín: Vorm bóndi Bech Símonarson, er verið hafði 

hreppstjóri í Langadal, búandi að Geitaskarði var mjög krankur 

af iktsýki og bætti sig ekki með drykk.251 Skyldi leita honum 

lækninga til Natans Ketilssonar, sem var þá tekinn til að búa á 

Illugastöðum eftir langt flangur, og þó hann væri ærið óráðvandur 

þóttu honum heppnast furðulega lækningar. Pétur er stóð að  

fjárdrápinu var að Geitaskarði í nokkurs konar haldi og 

beið hæstaréttardóms, en gekk laus sem þá gjörðist títt um 

illvirkja. Pétur skyldi fara vestur á Vatnsnes, á Illugastaði, en er 

hann var þar kominn var þar staddur ungur maður innan við 

tvítugt, Friðrik, sonur Sigurðar Ólafssonar í katadal; allt voru 

illmenni er að honum stóðu.  
Tómas Guðmundsson: 

Vorm Beck á Geitaskarði þraut heilsu öndverðan þennan vetur og 

lét hann sækja Natan og batnaði nokkuð.252 Kvaðst Natan ekki 
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hafa þá þau meðul er skyldi og mundi ærið við þurfa.  Voru þeir 

báðir frágengnir áður að lækna, Ari á Flugumýri og Hallgrímur 

læknir frá Nautabúi. Fór nú Natan vestur og bauð Vorm að vitja 

sín síðar. Hafði áður Natan lækænað Helgu dóttur hans af 

hættulegum kvilla og lifði hún lengi síðan. (Sá er upp ritaði fyrir 

Eggert segir: Hér kemur kafli með langri lýsingu á því hvernig 

Natan læknar hina og þessa). Eftir miðjan vetur 1828 sendi enn 

Vorm eftir Natan og kom hann skjótt og leitaðist við að lækna 

hann. Hafði þá enn krankleiki Vorms elnað og breyst og vildi 

natan fara heim og sækja meðul. Fékk Vorm honum til fylgdar þá 

mann er Pétur hét og hafði hann verið árið áður að drápi fjár 

Péturs Skúlasonar með Botnastaða-Jóni. Hafði hann alla þá tíð 

verið fangi á Geitaskarði og dæmdur á Brimarhólm. Nú hafði það 

heimahyski þar á Illugastöðum og Friðrik ráðið að myrða Natan 

/3 þegar heim kæmi og skyldu Friðrik og Agnes áræða. Voru þó 

fleiri í vitund, einkum Þorbjörg móðir Friðriks og fleiri, líka 

Daníel fjármaður hjá Vorm er hann áður sendi Natan til að gæta 

fjár hans. Var Daníel þessi og í kunnleikum við einn þann er áður 

var að samsærum móti Blöndal á Ennisnúpi og Natan ónýtti og lá 

grunur á að þessi hefði lengi síðan  haft huga á að láta Natan ríða 

að fullu brögð hans forðum. En þótt suma grunaði mjög um slíkt 

komst það ekki svo á loft að rétturinn gæti tekið það til greina og 

til vent engri hegningar síðan. 

   

Ástæður morðsins: 
 Kvikindisskapur Agnesar og Siggu: 

3. júní 2013: Eggert langar að deila stuttri lýsingu úr yfirheyrslum 

sem fáir hafa séð: „Ekkert óráðvant kveðst Japhet geta borið um 

þær Sigríði og Agnesi, nema ef telja skuli að hann komið hafi að 

Illugastöðum miðvikudaginn næst áður en brennt hafi verið þar, 

og hafi þær þá báðar verið í galsa að hrækja framan í Pétur 

Jónsson.“253 

 

 Rán og ágirnd: 

8. maí 2012: Í dómsorði Magnúsar Stephensen í Landsyfirrétti 

haustið 1828 er þung áhersla lögð á sekt Friðriks Sigurðssonar, 

sem var 17 ára þegar hann drap Natan með sjálfskeiðungi, og að 

ástæðan hafi verið rán.254 Seinna í dómsorðum eru þær Agnes og 

Sigríður í raun sagðar eiga mesta sök. Sú fyrrnefnda var 33 ára og 

„vel gáfuð og vel uppfrædd“, en Sigríður var 16 ára og 

„skilningsdauf.“ Agnes á líklega að hafa verið „mest hvetjandi til 

joðrs Natans og stældi mest Sigríði til að leggjast á eitt með sér“, 

og síðan verður Sigríður „helsti hvatameðaur til þess“ að Friðrik 
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myrðir Natan, svo hann geti stolið ýmsu fémætu. Seinni tíma 

fræðimenn telja drápið fyrst og fremst ránsmorð, en hvað gekk 

Sigríði og þó sérstaklega Agnesi til, því ekki er að sjá að þær hafi 

átt að fá mikið fémætt? 
 11. maí 2012: Fræðimaðurinn Guðbrandur Jónsson ritaði 

ma svo fyrir um 75 árum um þá sem dæmdir voru í Natansmálum: 

„Það er engum blöðum um það að fletta að hér hefur verið um 

venjulegt illvirki að ræða, sprottið af þeirri hvöt einni sem flestu 

illu veldur – ágirndinni. Hinar göfugri tilfinningar mannlegs eðlis 

sem stundum geta valdið óhöppum, er verða kiljanleg og 

fyrirgefast nokkuð auðvelda en önnur, hafa ekki verið hér að 

verki. Fólkið sem í málinu lenti hefur varla verið svo gert að slíka 

tilfinningar hafi getað bærst með því.“255 

 

 

Ástamál:  

BJ: Lagði Agnes hug á Natan.256 Sá hún að fyrst þurfti að 

gera Sigríði honum fráhverfa. Tókst henni það brátt því hún kunni 

manna best að koma orðum sínum, en Sigríður ung og óreynd. 

Gafst nú og gott færi er Friðrik, son Sigurðar bónda í Katadal, tók 

að leita ásta við Sigríði. Var Agnes þess mjög fýsandi. Friðrik var 

þá 18 vetra, (sjá lýsingu BJ Friðrik: ) ... Friðrik kom jafnan að /3 

Illugastöðum þá er hann vissi að Natan var eigi heima, en það var 

alloft. Varð það með tillögum Agnesar að Sigríður hneigði hug til 

Friðriks. Um þetta mátti Natan engan grun fá fyrr en hann hefði 

fengið ást til Agnesar. Þá hugðist hún mundi geta talið svo um 

fyrir honum að hann gæfi samþykki til ráðahags þeirra Friðriks 

og Sigríðar. Það var og um hríð að hún hugði sig hafa náð ástum 

natans; en það var honum engin alvara og fann hún að eigi fékk 

hún gjört hann afhuga Sigríði, því nær sem hún reyndi til þess 

fékk hún brigslyrði og skapraunarorð hjá honum. Þóttist hún þá 

sjá að hann hefði dregið sig á tálar og að vonlaust mundi sér að 

ná tryggðum hans. Snerist þá hugur hennar til heiftar við hann. 

Sagði hún Friðriki að aldrei mundi hann Sigríðar njóta meðan 

Natan lifði; hann yrði fyrst að deyja. 
BJ: Sigríður var einnig blinduð af ást á Friðriki, en Agnes 

af heift til Natans.257 Ræddu þau oft um þetta og festist þetta 

áform í huga þeirra. Þetta haust rak hval í Hindingsvík ... 

 

 
255 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum. 
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Endursamin og aukin af Brynjólfi Jónssyni frá Minna-Núpi. Uppskrift er varðar 

Natansmál, 2-3. 
257 Í fórum höfundar: Lbs.1933 8to b: Tómas Guðmundsson: Sagan af Natani ... 

Endursamin og aukin af Brynjólfi Jónssyni frá Minna-Núpi. Uppskrift er varðar 

Natansmál, 3. 



   Skýring Espólíns: gerir A og S að morðeggjandi djöflum: 

Agnes hét vinnukona Natans og fylgikona önnur en 

Sigríður.258 Þeim Friðrik og Natan hafði borið nokkuð í milli áður 

um kvennamál. Réðu þær það með Friðriki að drepa Natan, en 

hann hugði til fjár ásamt sem mörgum var þá títt þar í sýslu. Þær 

eggjuðu Friðrik fast því hann var nokkuð deigur fyrst. 
Espólín: Friðrik gjörðist kunnugur Natani og lagði hug á 

Sigríði bústýru hans.259 Natan fann það og lést mundi ná henni til 

handa honum. Er sagt að hann gæfi honum til nokkuð af 

silfurpeningum. 
   Skýring GK: 

Natan stríðir Friðriki: Friðrik Sigurðarson tók nú að 

leggja hug á Sigríði bústýru Natans.260 Er Natan fann það lést 

hann mundi ná Sigríði til handa honum og er sagt að Friðrik gæfi 

honum til þess silfur nokkurt, var þá álitlegt með þeim um hríð. 

Nú var Gísli Brandsson norður farinn, er til lækninga var með 

Natani. Á brott var og Hellulands-Þorlákur, en Sigurður 

Þorsteinsson var enn með honum til lækninganna, því brugðið 

hafði hann búi til þess á Skefilsstöðum á Skaga er hann var orðinn 

barnlaus ekkill eftir Valgerði Grettisdóttur, aldraða konu. 

Launsynir Sigurðar ...  /53 Það er sagt að Natan mislíkaði við 

smalasvein sinn eitt kveld, en um nóttina varð sveinni 

bráðdauður. Sagði Natan þá að hann hefði dáið úr dyggð, en þó 

illur grunur legðist á lát hans sökum ummæla Natans, ætla þó 

kunnugir að einskis væri hann um valdur. En sagt var það að 

Natan sængaði stundum með Sigríð bústýru sinni. Reiddist Agnes 

því og þóttist vita að ei ætlaði hann að ganga með sér. Friðrik 

gramdist og mjög Natani og þótti sýnt að ei mundi hann styrkja 

sig til að fá Sigríðar. Héldu þær og báðar, Agnes og Sigríður, að 

hann mundi svíkja sig, þar hann hafði báðum eiginorði heitið. 

Kom svo að Sigríður varð mjög sinnandi Friðrik og bundust þær 

í því með honum að fyrirkoma Natani þá færi gæfist. Var það eitt 

sinn er Sigurður Þorsteinsson var ei heima að Friðrik frá Katadal 

kom á Illugastaði og Brekku-Gísli með honum og ætluðu að 

myrða Natan, en er hann varð þeirra var bauð hann þeim gisting 

(svo) og lét uppi allan greiða, enda var hann manna gestrisnastur. 

Kom þá og Sigurður heim. Sagði Friðrik svo síðan að þá hefði 

hann ei nennt að myrða Natan þó í færi hefði komist. Fóru  þeir 

heim um morguninn og var því lokið að þau ynni honum mein að 

því sinni. 

 
258 Í fórum höfundar: Jón Espólín: Íslands árbækur í sögu-formi. Uppskrift er 

varðar Natansmál, 1.  
259 Í fórum höfundar: Lbs.2663 4to: Jón Espólín: Húnvetningasaga. Uppskrift er varðar 

Natansmál, 3.  
260 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 52-53. 



Orð hafði á komið að natan fengi Agnesar, það voru 

almæli að hann ætlaði að eiga Sigríði.261 

Tómas Guðmundsson: Lagði Friðrik oft komur sínar að 

Illugastöðum til Sigríðar er Natan var burtu.262 Það var talað að 

hann vildi festa ást við hana og fýsti Agnes það mjög og varð 

Natan ei við var. Dreng hélt hann einn trúan vel. Dó hann 

skjótlega og báru hjú út að Natan mundi valda. En það var án 

tilhæfu og tregaði hann það mjög að missa hann.  
 
 

 

Átök Natans og Friðriks:  
Séra Jóhann Tómasson: Friðrik sextán ára þegar Natan flytur að 

Illugastöðum.263 Friðrik lagði fyrst við hann vinfengi, en svo sem 

allt það, sem ekki er byrjað með sönnum guðsótta, fyrirferst 

hastarlega, svo varð líka þeirra vinátta að vélum og hatri, hvort 

Friðrik ól þó miklu meir, sem síðar gaf raun vitni. 
 

         hvalrekinn: 

vinnumaður Guðmundur Guðmundsson í Stapakoti:  
/170 (dómabók) ... nema að séð Friðrik fljúgast á við 

Nathan á hvaltjörn næstliðið haust og fara illa með hann. 
virðist vera í Hindisvík, nyrst á Vatnsnesi, þar týndi 

Sigurður bóndi á Gottorp amk ólarbeisli sínu. Sjá: /237-238 

extraréttur 7. Sama þing: Framstóð þvínæst vinnukona Þórunn 

Eyvindsdóttir og bætir því við sinn framburð að hjá sér séu 

geymdir nokkrir beislis ádrættir af kopar og ólarspottar, sem 

Friðrik eigi, og hafi kmið með af hvalfjörunni.264 og hafi hann 

tekið þetta af beislum sem hann /240 hafi verið að fara með, en 

ekkert kveðst hún vita hvörninn það hafi veirð fengið. Sömuleiðis 

segir hún sé stórt sax vestur í Katadal sem Friðrik hafi komið með 

af hvalfjörunni.  
Jóhannes vinnumaður á Stapakoti lýsir þjófnaði Friðriks á 

beisli.265 beislið það, sem Friðrik hefur framborið að Jóhannes 

hafi stolið á Hindisvíkurfjöru næstliðið haust, segir nú Jóhannes 

að Friðrik hafi sjálfur stolið með sínum tilstyrk, og hafi Friðrik 

tekið það af brúnskjóttum hesti, sem þeir ei hafi vitað hvör átt 

hafi, en hann kveðst hafa staðið fyrir á meðan, svo fólk ekki sæi 
 

261 Í fórum höfundar: JS.1233 8to: Gísli Konráðsson: Sagan af Natani Ketilssyni., 2.  
262 Í fórum höfundar: Lbs.1933 8to: Tómas Guðmundsson: Sagan af Natani Ketilssyni, 

uppskift, 2. 
263 Í fórum höfundar: Sr. Jóhann Tómasson: „Afturhvarf morðingjans Friðriks 

Sigurðssonar“, 1. 
264 Í fórum höfundar: Dómþing um málið. 20 þing í héraði skráð í bók Blöndals 

sýslumanns, 239-240. 
265 Í fórum höfundar: Dómþing um málið. 20 þing í héraði skráð í bók Blöndals 

sýslumanns, 257-258. 



til hans. [rosalega fór allt úr böndunum kringum hvalinn!] Hafi 

Friðrik lofað sér þessu beisli, þar hann kveðst kvartað hafa um að 

hann væri beislislaus. Sömuleiðis segir hann að Friðrik hafi sagt 

sér frá, að hann sjálfur hefði á sömu fjöru stolið 2ur beislum, en 

ei hafi Friðrik umgetið að hann hefði þar fleiru stolið. 
Jón hreppstjóri á Stapakoti minnist á þingi 1 undir 

yfirheyrslu á átök Friðriks og Natans yfir hvalnum.266 óráðvant 

orð kveðst hann heyrt hafa liggja á Friðrik í Katadal, og næstliðið 

haust hafi hann séð hann fljúgast á við Nathan á Hvaltjörn, og fara 

illa  með hann. [sem gerir ótta Friðriks við Nathan 

ósennilegan?] 
BJ: Sigríður var einnig blinduð af ást á Friðriki, en Agnes 

af heift til Natans.267 Ræddu þau oft um þetta og festist þetta 

áform í huga þeirra. Þetta haust rak hval í Hindingsvík, það er 

Þingeyra-umboðsjörð. Sendi Björn Ólsen umboðsmaður hvalinn 

og margir komu að kaupa. Natan og Friðrik voru þar báðir. Þreif 

Friðrik til hvalþjósar er natan hafði keypt, urðu af því sviftingar 

með þeim og veitti Natani miður. Kvað Ólsen lítilmannlegt að 

láta rænast af hálfþroskuðum unglingi. „Ekki vil ég deila við 

hann,“ sagði Natan, „hann verður mannsbani áður en hann er 

tvítugur, en þetta ár verður mitt síðasta“. „Þetta er hræðsla,“ sagði 

Ólsen. Natan sagði að orð sín mundu rætast.        
Tómas Guðmundsson: Þetta haust rak á Þingeyra reka við 

Vatnsnes reyður mikla.268 Stóð Ólsen fyrir hval þeim og komu 

þar margir. Þar kom Natan til hvalkaupa og var þar Friðrik frá 

Katadal. Vildi Friðrik eiga þjós nokkra er Natan hafði keypt og 

reis þar af rósta þeirra í milli. Otaði Friðrik skálm og forðaði 

Natan sér frá. Sagði þá Ólsen við Natan að það væri ærið argt fyrir 

hann að láta rænast af strák þeim og hopa. Gæti hann um hann 

meiðyrði og væri það nóg. Tjáði þá Natan: ekki mun ég illindum 

við hann skipta, hann og á eftir að verða minn bani, verður hann 

víst mannsbani áður en hann er tuttugu um ár. Þetta mun mitt hið 

síðasta. Þetta er hræðsla, sagði Ólsen. Nei, kvað Natan. Rætast 

mun og manstu þá orð mín gjörr. Riðu allir heim og fluttu hvalinn 

og bar ei meira til tíðinda. 
Nú var það að hval rak í Vík á /50 Vatnsnesi.269 Var það 

hafurketti þrítugt milli (GK 1998:  3, meðal) skurða og varð úr 

þræta milli Björns Ólsens á Þingeyrum og Helga bónda á 
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Krossanesi á Vatnsnesi. Komu margir á hvalfjöruna og með 

öðrum Natan frá Illugastöðum og Friðrik frá Katadal. Bar þeim 

til út af hvalþjósum nokkrum, færði Friðrik þá ífæru í brjóst 

Natani svo blóð dreyrði af. (GK 1998:  3,  
Varð þeim að orðum. Flaug Fririk á Natan og fór illa með, 

dró hann um for og bleytu svo hann ataðist mjög. Natan hvað þar 

koma mundi að sín yrði hefnt á honum.) Hljóp Natan þá á Friðrik. 

Björn Ólsen mælti:  
 - Það er skömm fyrir þig Natan að falla fyrir stráknum, 

alténd getur þú kveðið um hann vísu svo dragi. 

 Natan mælti: 

- Hann mun eiga annað meira eftir; hér er um annað að 

gera. 

Björn mælti: 

- Líklega að skeina með þér jörðina annað sinn. 

Natan mælti: 

- Nei, annað verra. 

Og það sagði Natan öðru sinni að þetta mundi sitt síðasta 

ár og mátti kalla það yrði að spámæli þó litlu lengur drægist, en 

að öllu rættist það er hann mælti um Friðrik. 

Espólín: Það bar til um haustið að hval rak á Vatnsnesi.270 

Voru þeir Natan þar við og Friðrik. Varð þeim að orðum og lá við 

áflogum, en menn skildu þá og hafði Friðrik í heitingum við 

Natan. ... Friðriki grimmaðist mjög við Natan, þótti hann ei efna 

orð sín að hann fengi Sigríðar, en byggði sæng með henni sjálfur 

löngum og báðum er sagt Natan héti þeim eiginorði, Sigríði og 

Agnesi, en þær héldu að svik ein mundu verða. Bundust þær þá í 

því með Friðriki að fyrirkoma Natani er færi gæfist. 

 

Greining Helgu Kress:  

Lögregluréttur Þingeyjarsýslu hafði dæmt bónda nokkurn 

fyrir forboðið hald  á vinnukonu í 20 rdl sekt til fátækra og til 

/111 að víkja henni af heimilinu að viðlagri 24 rdl dagsekt að viku 

liðinni frá uppsögn dómsins, en vinnukonuna í 10 rdl dagsekt frá 

sama tíma, ef hún héldi viru sinni áfram.271  
Helga Kress telur dómabækur þagga rödd Agnesar og 

Siggu.272 Konur í yfirheyrslum eru undir valdi spyrjanda. Í 

yfirheyrslum eru þær oft settar undir sama hatt, talað um þær 

saman. Þar kemur skýrt fram að þær hata Natan vegna skamma 

og eru eins og flestir hræddar við Friðrik. Helsta hvöt Friðriks er 

fram kemur í yfirheyrslunum er fégræðgi. Þær fela þýfið eftir 

skipun Friðriks.  

 
270 Í fórum höfundar: Lbs.2663 4to: Jón Espólín: Húnvetningasaga. Uppskrift er varðar 

Natansmál, 3.  
271 Björn Þórðarson: Landsyfirdómurinn 1800-1919, 111-112. 
272 Helga Kress: Hádegisfyrirlestur: Kona tekin af lífi. 



Eldri merking sagnarinnar að skamma, á 17. og 18. öld, er 

að nauðga, gera skömm.273 Samanber merkingin sem lifir enn í 

dag í hugtakinu blóðskömm. Að laspúera sé líka nauðgun. Sýsli 

spyr ekki nánar út í þessar skammir, að þeirra tíðar merkingu. 

Enda gat þetta í reynd þó ekki að lögum verið „húsbóndaréttur“ 

ef vinnukona átti í hlut, eins og dæmin sanna. Valdið lá þar og 

varnarleysið hjá griðkunni. Loforð um hjúskap fríar slíkan mann 

frá glæp nauðgunar. Bréf Agnesar og Sigríðar til X konu og Rósu 

eru líklega bæði ákall um hjálp. Ástæða Agnesar fyrir morðinu er 

skammirnar. / ÞV ræddi við Helga Skúla Kjartansson eftir erindið 

og hann tjáði mér að árið 1840 hafi orðið að skamma þýtt það 

sama og í dag.  

 Sigga var bara fjórtán ára þegar hún varð vinnukona hjá 

Natani, vorið 1826.274 Þær Agnes voru báðar föðurlausar og þar 

með sálrænt etv. varnarlausari en ella, amk ekki með sterka 

sjálfsmynd, Agnes niðursetningur (eftir minni skráir ÞV, athuga). 
  

Ástir F+S: 
Bréf Blöndals sýslumanns á dönsku til fangelsisstjóra? 

Sem biður Sigríði miskunnar fjallar um grimmilega meðferð hins 

alræmda Natans.275 Blöndal segir þar, þótt ekki komi fram í 

yfirheyrslunum, að Friðrik hafi elskað Sigríði og hún hann.  

  Ýmsar heimildir: Helga Kress minnist á Annálana sem heimild 

um morðið.276 Þeir eru á sömu buxum og aðrar munnlegar 

heimildir, greina frá ástarmálum Agnesar og Natans, Friðriks og 

Sigríðar. Blaðagrein Ólafs Halldórssonar frá 1982 þoldi illa 

kjaftasögu bragð útgefinna heimilda. Talar um grein Eggerts og 

sína eigin grein í Sögu 2014, þar sem hún fjallar um málið með 

augum kynjasögu og greinir kynferðislegt ofbeldi.  Réttarhöldin 

á Hvammstanga 2018 á vegum lögfræðingafélagsins studdust við 

eftirheimildir, viðurkenndu ekki kynferðislegt ofbeldi. Agnes var 

þar að hefð munnmælanna kvendjöfull en ekki fórnarlamb. 
 Jón Espólín skrifaði um málið um 1850 og gerði Agnesi 

líka að fylgikonu Natans. Svo og Gísli Konráðsson, Brynjólfur 

Jónsson og Elín Hoffman. Guðbrandur Jónsson notaði 

fyriheyrslurnar, svo og Þorgeir Þorgeirsson, sem lýsti málinu frá 

sjónarhorni Blöndals sýslumanns.277 Hin ástralska heimsfræga 

Hannah Kent skrifaði apólógíu fyrir Agnesi í bók sinni 

Náðarstund og styðst þar við sagnaþætti, ma. Hoffman og Þorgeir 

og bók Guðlaugs Guðmundssonar. Helga skemmtir hlustendum 

með misskilningi hennar á silkstokk sem varð kjóll.  

 
273 Helga Kress: Hádegisfyrirlestur: Kona tekin af lífi. 
274 Helga Kress: Hádegisfyrirlestur: Kona tekin af lífi. 
275 Helga Kress: Hádegisfyrirlestur: Kona tekin af lífi. 
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277 Helga Kress: Hádegisfyrirlestur: Kona tekin af lífi. 



 

          Sjálft morðið: 

Fyrri áætlun um morð Natans: 

Espólín: Var það eitt sinn, er Sigurður Þorsteinsson var ei heima, 

að Friðrik kom til Illugastaða og Brekku-Gísli með honum og 

ætluðu að drepa Natan.278 En hann varð var við þá, enda kom þá 

Sigurður heim. Natan bauð þeim gistingu og lét uppi allan greiða 

og var hinn kátasti. Sagði Friðrik svo síðan að hann mundi þá ei 

nennt hafa að drepa hann þó hann hefði átt kost. Fóru þeir heim 

um morguninn og var því lokið að þeir ynnu honum mein að því 

sinni. 
 

 Forleikur: BJ: Þenna vetur öndverðan veiktist Vorm Beck 

á Geitaskarði og lét sækja Natan því hann hafði áður læknað 

Helgu dóttur hans af hættulegum kvilla og var hún orðin alheil.279 

Þá er Natan athugaði veikindi Vorms kvað hann mikils við þurfa 

og hefði hann eigi allt er þyrfti. Reyndi þó að lækna hann og 

batnaði nokkuð. Þó versnaði aftur er á leið og lét þá Vorm sækja 

Ara á Flugumýri og síðan Hallgrím á Nautabúi, er báðir voru 

læknar góðir, og fékk hvorugur neitt að gjört. Lét hann þá enn 

sækja Natan. Kom hann og hafði með sér þau meðul er hann 

hugði að við mundi eiga. En þá sá hann að sjúkdomurinn hafði 

breyst svo að önnur meðul þurfti meðfram. Bað hann Vorm að 

senda með sér mann að sækja þau. Var sá maður sendur er Pétur 

hét, kallaður „Fjárdráps-Pétur“ því hann hafði /5 verið með 

Botnastaða-Jóni að drepa fé Péturs Skúla sonar. Hafði hann mjög 

iðrað þess verks og sagt frá því að óspurðu; var hann nú fangi á 

Geitaskarði, en gekk þó laus því eigi leitaði hann við að strjúka. 

Þorði Vorm því vel að senda hann og fór hann með Natani til 

Illugastaða. Komu þeir seint heim og var það hið sama kvöld sem 

Natan hafði ásett að koma heim. Heimafólkið vissi hvenær hans 

var von og tók nú ráð sín saman með Friðriki um að myrða Natan 

um nóttina, er hann væri ferðalúinn og mundi sofa fast. Þótti það 

og eigi mega síðar verða því frést hafði að Sigurður stóri mundi 

kom daginn eftir og taka þar við fjárgeymslu, en Daníel mundi þá 

fara, og úr því mundi eigi færi gefast. Þau Agnes og Friðrik 

skyldu bæði ráða að Natani en á meðan skyldi Sigríður vera 

frammi í bæ með Súsönnu og Daníel koma seint heim. Þó varð 

aldrei sannað á Daníel að hann hefði vitað fyrirætlun þeirra. En 

Þorbjörg móðir Friðriks var í ráðum og vitorði með syni sínum 

og var henni eignað að hafa eggjað hann og hert hann upp. 
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Sjálft morðið:  

Tómas Guðmundsson: 

Nú fóru þeir Natan og Pétur vestur yfir Vatnsnesfjall sama 

dag og komu mjög síðla að Illugastöðum.280 Um kvöldleytið voru 

þeir þreyttir af göngu og starfaði þó Natan við meðul á nótt fram. 

Lögðust þeir Pétur í eina rekkju andfætis og sofnuðu skjótt og 

ætluðu árla að fara daginn eftir til Geitaskarðs. Hafði nú Friðrik 

þar verið um kvöldið og leynst í fjósi, en er þeir voru sofnaðir 

gerði Agnes þá Friðrik varan, og þótti honum óvænlegt  að Pétur 

var með, en hún eggjaði hann fast. Héldu þau til baðstofu og var 

Friðrik þá enn nokkuð tregur. Sótti þá Agnes slaghamar og hnífa 

2 og hvatti hann mjög. Þreif þá Friðrik hamarinn og laust Pétur 

rothögg. Braust hann um fast og vaknaði Natan og bað um ljós. 

Hafði hann handlegg hinn hægri yfir enni og laust Friðrik þá með 

hamar á handlegg hans svo sundur gekk. Varpaði Natan sér úr 

sænginni og réðust þau Agnes bæði að honum og líka stakk hún 

títt með hnífnum. Bað hann sér griða og bauðallt til lífs sér en 

æddi þá Agnes að honum, skyldu /4 hjálpa brigsl. Unnu þau loks 

á honum svo hann fékk þegar bana.  
Hafði á meðan Sigríður setið fram í bæ með barn natans 

og Rósu það er Súsanna hét.281 Hafði barnið spurt að á meðan 

hvort babbi ætti bágt og sagði Sigríður barninu að verið væri að 

skera hrúta. Eftir þetta báru þau hvalfeiti á rekkju Natans og viðu 

og lögðu eld í hana. Báru þau síðan út það er fémætast var og tók 

svo húsið skjótt að loga. Ætluðust þau nú til að allur bærinn 

brynni upp ásamt líkunum og færðu allt fémætt burtu og tóku. 

Héldu þær þá Agnes og Sigríður að Stöpum og tjáðust hafa 

naumlega komsit líf en allur bærinnn brunninn á Illugastöðum og 

þeir 2 Natan og gestur hans. Hefði þetta orsakast af meðalasuðu 

Natans um kvöldið. Létust menn nú trúa og bjó þá þar að Stöpum 

Jón hreppstjóri Sigurðsson, er síðar bjó að Hindisvík. Var hann 

vinur Natans, djúpvitur mjög, aðgætinn og skilvís mjög. Fór hann 

þann dag til Illugastaða og var þar öll baðstofan brunnin. Kannaði 

hann grannt og fann bæði líkin. Var Pétur dauður án áverka en lík 

Natans með 14 eða fleiri áverkum. Af honum var og brunninn 

annar fóturinn. Lét svo Jón hljótt yfir öllu og hvarf þá nótt að 

Hvammmi í Vatnsdal til Blöndals og tjáði honum allt hið sanna 

um þetta voðatilfelli. Sendi sýslumaður samstundis til 

Guðmundar bróður Natans og bað að hann smíðaði utan um þá 

báða, því hann var smiður góður og fréttist þetta fljótt víða. Þótti 

öllum mikið um Natan, en hann var læknir bestur er þá voru 

sjaldgæfir og hafði er hann féll frá marga læknað. Ekki eldri en 
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33 ára og 8-9 mánaða gamall, eftir því er síðar sagði móðir hans, 

er dó 36 árum síðar, þá 94 ára. 
 

BJ: sjálft morðið:    það var að kvöldi 13 dags marsmánaðar 1828 

að þeir Natanog Pétur komu til Illugastaða.282 Var þar þá fyrir Jón 

bóndi Sigurðsson frá Stöpum er áður bjó í Hindisvík, vitur maður 

og stilltu t vel, karlmenni að burðum og góður bóndi, átti hann 

erindi við Natan og beið hans. Þeir voru vinir og hafði Natan 

hjálpað konu hans í barnsdauð. Gekk Natan á leið með Jóni er 

hann fór, en hvarf svo heim aftur og bjó til meðul þau er hann 

ætlaði að senda Vorm með Pétri að morgni. Háttuðu þeir síðan og 

sofnuðu skjótt. Sváfu þeir í einni rekkju og lágu andfætis. Þetta 

kvöld hafði Friðrik farið til Illugastaða, sem ákveðið var og leyndi 

sér skammt frá bænum. Sá hnn þá er natan gekk heiman með Jóni 

og óttaðist að hann færi alla leið að Stöpum og yrði þar nóttina, 

fengist þá eigi færi á honum. En hinn veg fór að Natan hvarf aftur. 
 BJ: Og er þeir Pétur voru sofnaðir gjörði Agnes Friðrik 

varan við og kom hann heim.283 En er hann heyrði að Pétur var 

þar og svaf hjá natani þá féllst honum hugur. En Agnes herti hann 

þá upp. Fékk hún honum slaghamar og beitttan hníf en hafði sjálf 

annan og hvatti hann vel. Læddust þau að rúminu og sló Friðrik 

hamrinum í höfuð Pétri svo hann steinrotaðist; kipptist hann við í 

því er hann dó vaknaði Natan við, kallaði og bað kveikja ljós. En 

í því sló Friðrik hann með hamrinum og ætlaði á höfuðið, en 

Natan hafði brugðið handleggnum yfir ennið og kom höggið á 

hann svo hann brotnaði. Vissi natan þá hvað um var að vera, bað 

þau vægðar og bauð allt sitt fé. En Agnes kvaðst engu hans loforði 

treysta og bar brigslyrði hans vægja honum. Lögðu /6 þau nú til 

hans með hnífunum, en hann snaraðist fram úr rúminu; réðu þau 

þá á hann bæði og stungu hann sem tíðast svo hann leið í ómegin; 

hugðu þau hann dauðann.Þá vitkaðist hann aftur til hálfs og mælti 

nokkuð í óráði. Þau stungu hann þá enn marga stingi og kom svo 

að þau gengu af honum dauðum.  

 Síðan smurðu þau líkin í hvalfeiti og báru hana einnig á 

rúmstokka og viðu í baðstofunni, báru burt hið besta af fatnaði og 

fólu.284 Lögðu þau síðan eld í baðstofuna og var hún brátt í einu 

báli. Var tilætlun þeirra að líkin skyldi brenna svo engin  

vegsummerki sæjust. Sigríður hafði verið með Súsönnu litlu fram 
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í bæ meðan morðin vóru fram, höfðu þær heyrt veinhljóð 

tilNatans og spurði Súsanna hvort babbi ætti bágt, en Sigríoður 

sagði henni að verið væri að skera hrúta. Þá er kveikt  var í bænum 

fór Sigríður út í fjós með barnið en Agnes hljóp niður að Stöpum 

og kallaði þar á glugga að Illugastaðabær stæði í björtu báli og 

Natan og gesturinn mundu dauðir; hefði þetta víst orsakast af 

meðalasuðu Natans um kvöldið. Einnig vantaði fjármanninn og 

allt féð. 
 

Rannsókn hefst: 

Tilskipaðir skoðunarmenn: 

Þing 1: 16 mars kom Jón Sigurðsson í Stapakoti, 

hreppstjóri í Kirkjuhvammshrepp, á heimili sýslumanns og tjáði 

honum um brunann.285 Þar eð sýsla þótti þessi tilburður nokkuð 

ískyggilegur skikkaði hann strax JS og Árna Skúlason í Tungu að 

fyrirtaka skoðunargjörð.  

Árni Skúlason og Jón Sigurðsson [hreppstjóri í Stapakoti] 

undirrita.286 Voru 19. mars 1828 eftir skikkun Blöndals af 17da 

þm til staðar á Illugastöðum á Vatnsnesi að fyrirtaka 

skoðunargjörð yfir þann húsbruna er á téðum bæ skeði nóttina 

milli 13da og 14da þm og sér í lagi líkama leifar þeirra þar inni 

brunnu manna, sem skulu hafa verið Natan Ketilsson bóndi sama 

staðar og Pétur Jónsson frá Geitaskarði í langadal; og fyrirfannst 

þar svo ásigkomið sem fylgir: Þar brunnið 1. Bæjarhús, 

nefnilsega: það sem fólkið hefur verið í yfirstandandi vetur, af 

hverju húsi eru þó eftir nokkrar leifar af viðum, misjafnt 

brunnum, ásamt meirapart af veggjum, en hin húsin brunnu, en 

líkamsleifar þeirra þar inni brunnu manna eru svoleiðis útlítandi: 

að líkama annars þeirra (hvern við meinum Natan) eru fætur og 

læri að mestu eða öllu burtu, en hitt annað af líkamanum brunnið 

að undanteknu því: að nokkuð af húðinni á höfðinu er saman 

skroppið með nokkru af hári þar á, og aftari partur hægri 

hliðarinnar ásamt nokkru af handlegg sama megin er sumpart 

nokkuð en sumpart ekki brunnið og á sömu hlið ályktum við að 

séu 8 stingir af hverjum að eru: 1 aftan á síðunni; 1 um rifjahylki; 

3 stórri á hol á huppnum og 3 minni. [ÞV huppur er síðan milli 

mjaðmabeins og rifja] 
 Á hinum líkamanum eru vinstra megin af herðablaði ofan 

á læri og nokkuð út á bakið húðin sumsstaðar lítið en sumsstaðar 

ekkert brunnin, en líkaminn annarsstaðar meira og minna 

brunninn, utan bakhlutinn er mestallur með heillri húðinni; 

nokkuð ofan af hauskúpunni er burt en meirihluti hinna beinanna 
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eftir.287 Á þessum líkama merkist: Stingur á húðinni fyrir utan 

hrygginn á vinstri síðu; gat á lífinu framan til, þó heldur vinstra 

megin, út um hvort nokkuð af þörmunum er komið; stingskurður 

ofan til við mjöðmina vinstra megin virðist að skurður hafi verið 

yfir huppinn hægra megin, sem þó ekki sjáist hvað langur verið 

hafi vegna bruna á þeirri hlið og á síðunni sama megin sýnist 

okkur að vera stingur á húðinni. Leifar af ýmsum fatnaði úr téðum 

bruna skoðuðum við og svo í og virðist okkur sumt af þeim 

blóðugt. Að þetta svo fyrir fundist hafi vitnum við Árni Skúlason, 

J. Sigurðsson. [ÞV 4 stingir/skurðir amk á Pétri] 
Það má grafa Pétur í kirkjugarði: 

Blöndal sýslumaður svarar séra Jóhanni Tómassyni, bréf 

hans 14 þ. m. [feb 1828] hvar í þér óskað að fá visku um hvernig 

staðið hafi á máli Péturs Jónssonar frá Geitaskarði, er inni skal 

hafa brunnið á Illugastöðum nóttina milli þess 13. og 14. þ.m. til 

þess að þér getið séð hvort bein hans jarðast skuli í kirkjugarði 

eður ekki hlýtur fylgjandi að þéna.288 Máli fyrrnefnds Péturs 

Jónssonar var næstliðið vor innstefnt fyrir Hæstarétt, þar það er 

nú að líkindum dæmt, en þó engin bréf þar um hingað til landsins 

komin.  Með Landsyfirréttardómi af 5. feb. f.á. var Pétur þessi 

dæmdur til 4 ára Rasphúserfiðis og alltsvo nú í fríum fæti en ekki 

fangi,  hvers vegna og telst efalaust að bein hans megi jarðast í 

kirkjugarði með siðsamlegum cerimonium þar hann eftir áður 

nefndum dómi ei getur álitist meðal þeirra sem Kóngsbréf af 30. 

december 1740 frákenna ærlegra manna greftran.  

 

Bréf Blöndals til FM: 
7. sept. 2013:  í ágúst 1828 skrifaði Björn Blöndal 

sýslumaður Húnvetninga vini sínum Finni Magnússyni 

leyndarskjalaverði í kaupmannahöfn prívatbréf, þar sem hann 

segir honum frá morðbrennunni á Illugastöðum og drápinu á 

Natani Ketilssyni.289 Í þessu bréfi fæst afar sjaldgæf sýn á viðhrof 

sýslumanns í málinu, enda talar hann öðruvísi við vinn sinn en td 

/13 amtmann eða aðra embættismenn, sem hann skrifar formleg 

bréf. Sérstaklega finnst mér áhugavert hvaða augum hann lítur 

Natan frænda: „Í vor hefi ég haft nóg að sýsla með hér uppkom,na 

ljóta morðs- og morðbrennusök. Einn átján ára gamall piltur drap 

nefnilega með tilstyrk tveggja stúlkna, húsbónda þessara og anna, 

sem til hans var kominn, með því að rota þá með hamri, stinga 

síðan og skera með litlum hnífbusa, að hverju búnu það stal öllu 

því er það fann fémætt og kveikti síðan í bænum til að dylja 
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morðið, og sagði síðan að þeir myrtu hefði inni brunnið af 

voðaeldi. Það besta við þetta var að það voru tvei skálkar, sem 

myrtir voru og að ég gat fljótlega fengið morðingjana til að 

meðkenna og vona jafnframt að geta komið þeim af veginum, svo 

þar fara þó nokkrir skálkar í einu, en verst er að hér fæst nú enginn 

til að höggva höfuð af dreng þessum, svo líklega kostar það að fá 

skarprettara hingað frá Danmörk. Þessar þrjár persónur eru annars 

allar fyrir undirrétti dæmdar frá lífi.“ 
BJ: Jón bóndi brá við og fór til Illugastaða með þá menn 

er hann hafði. Var bærinn fallinn ofan er þeir komu. Fann Jón 

líkin í öskunni og voru þau sviðnuð og skorpin og af Natanni var 

brunninn annar fóturinn.290 Sá Jón stungur á líkinu og hafði ekki 

orð á. Hjá rúmi Natans höfðu staðið tvö koffort járnbend; í þeim 

voru bækur hans, meðul og felira. Af þeim var nú eigi annað eftir 

járnið; fann Jón þau í öskunni; svo vandlega leitaði hann. Í 

rúmstæðinu fann hann leifar af fatnaði og virtist hafa verið blóði 

drifinn. Eigi lét Jón sem hann sæi það. Grunaði þær ekki að hann 

hefði orðið neins var er grunsamt þætti. En hann reið þegar um 

nóttina austur í Vatnsdal og fann Blöndal sýslumann. Skýrði hann 

honum nákvæmlega frá öllu er hann hafði séð. Sýslumaður bað 

hann koma með þær Agnesi og Sigríði á sinn fund á Stóru-Borg í 

Víðidal. 
BJ: Hann sendi og með bréf til Guðmundar Ketilssonar, 

bróður Natans, lét hann vita hvað orðið var og bað hann smíða 

kistur að líkunum.291  Guðmundur gjörði það. Gætti hann 

vandlega að stungunum á líki Natans og voru þær 14, aðrir segja 

19. Leit Guðmundur svo á að Natan hefði orðið fyrir þessu sem 

refsingu synda sinna og kvað hyann þá undir nafni Natans þetta 

erindi:  
 

Ó, meðbróðir, sem enn nú lífs 

ert og bíður þíns dauða-kífs, 

atkvæðiðs-dóms og umbunar 

ávaxtanna sem trú þín bar; 

sjáðu hvernig syndin lék mig, 

Svo mitt dæmi leiðrétti þig 

   

/7 seinna heyrði Níels skáldi þetta erindi og kvað hann á móti og 

sendi Guðmundi þessi vers: (ÞV 6 vísur, nenni ekki að skrá, utan 

sögu) Finnst það á vísum þessum að Níelsi hefur þótt Natan of 

hart dæmdur af sumum og þar á meðal af bróður sínum. En hinir 

 
290 Í fórum höfundar: Lbs.1933 8to b: Tómas Guðmundsson: Sagan af Natani ... 

Endursamin og aukin af Brynjólfi Jónssyni frá Minna-Núpi. Uppskrift er varðar 

Natansmál, 6. 
291 Í fórum höfundar: Lbs.1933 8to b: Tómas Guðmundsson: Sagan af Natani ... 

Endursamin og aukin af Brynjólfi Jónssyni frá Minna-Núpi. Uppskrift er varðar 

Natansmál, 6-7. 



voru líka margir sem unnu Natani; hörmuðu fráfall hans og 

reguðu hann, og það voru þeir sem honum voru kunnugastir. 

Natan var 33 ára og nokkurra mánaða gamall er hann lét líf sitt 

aðfaranótt hins 14. mars 1828. 
  

      Espólín: leiðréttir GK þeir sváfu ei andfætis, en aðrar missagnir í 

staðinn. Annars náskyldir textar. 
Þeir Natan og Pétur sváfu sinn í hvorri rekkju um nóttina.292 Tók 

Friðrik sleggju og rotaði Pétur og sömuleiðis Natan. Rönkuðu 

þeir við aftur og veltust þá úr rúmunum og ætlaði Natan illan anda 

og bað hlífðar. Þá sótti önnur ljós og voru þeir ódauðir, en Friðrik 

veitti þeim áverka marga. Fékk Natan sjö stingi; og er þeir voru 

dauðir báru þauöll feiti á líkin og brenndi. Er þau komu til bæja 

kváðu þau þá hafa inni brunnið, hefði kviknað í meðölum og 

létust hafa flúið eldinn. Báða hafði þá Pétur og Natan dreymt 

ferlega um sig áður. 
Espólín: Vorm á Geitaskarði þraut heilsu og lét sækja 

Natan.293 Var hann þar um hríð með honum. Daníel hét húskarl 

Vorms er vera skyldi vestur á Illugastöðum um hríð á meðan til 

sauðfjárhirðingar. Hann komst í kunnleik við Friðrik í Katadal, 

og svo þær Agnesi og Sigríði. Sögðu þau svo síðan að hann legði 

ráð á að fyrirkoma Natani, en heim fór hann er Natan kom vestur. 

Eftir miðjan vetur sendi Vorm enn eftir Natnai, kom hann að 

Skarði og leitaði við að lækna Vorm en vannst á lítt, vildi hann 

þá fara heim aftur og sækja meðul meiri. Fékk /4 Vorm honum til 

fylgdar Fjárdráps-Pétur. Þeir komu á liðnum degi til Illlugastaða 

og var þá Sigurður Þorsteinsson ei heima, en Friðrik var kominn 

og leyndist í fjósi.  
Þeir Natan lögðust til svefns er rökkvaði en þau Friðrik, 

Agnes og Sigríður töluðu saman um að veita þeim atgöngu.294 

Var Friðrik nokkuð tregur í fyrstu af því að Pétur var með honum, 

en þær hvöttu, létu eigi öðru sinni vænlegra. Sótti þá Sigríður 

slaghamar og fékk Friðriki. Hann hjóp þá inn og Agnes með 

honum, en Sigríður gætti barns eins frammi í bænum. Þeir Natan 

sváfu andfætis og sló Friðrik til Péturs rothögg mikið með 

hamrinum og molaði hausinn. Hann braust um og vaknaði Natan 

nokkuð svo við og mælti: „Hví gjörir þú mér þetta, Vorm vinur?“ 

ætlaði hann myndi vera dauður og afturgenginn. Kallaði síðan og 

bað kveikja, segir Pétur hafi fengið slag eða flog. Í því sló Friðrik 

hann með hamrinum og varð rothögg í fyrstu. Lét hann þá 
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hamarinn ganga um hann og braut handlegg hans. Þá bað natan 

friðar og bauð ærna peninga til lífs sér, en það tjáði ei og hvatti 

Agnes Friðrik fram og kom svo að hann rotaðist. 
Báru þau þá hvalfeiti á rúmbríkurnar og um viðu hússins 

og lögðu eld að.295 Í því rankaði Natan nokkuð úr rotinu og mælti 

óráð, þeim varð felmt við í fyrstu og ætluðu hann gengi aftur og 

eggjaði Agnes Friðrik mjög og kvaðst sjálf skyldi að vinna ef 

hann æðraðist. Greip Friðrik þá hníf og stakk hann stingi marga, 

en sumir segja Agnes inni og á honum og það hyggjum vér satt. 

Og er morðvíg þessi spurðust í Skagafjörð kvað Gísli skáld 

Konráðsson: (sömu vísur og GK birti hér neðar, segir þar einmitt 

að hafi sent Espólín sýslumanni.) 

Ætluðu þau að brenna upp allt saman og tóku áður á brott 

það er fémætast var, Brekku-Gísli var þá kominn að hirða það 

sem undan yrði skotið og fela.296 Er sagt þau tæki rekkjuvoðir 

undan þeim áður en reyknum lysti upp sem mestum, brenndu það 

Friðrik þær síðar. Agnes og Sigríður fóru til bæja og kváðust 

flúnar úr eldsvoða. Kváðu Natan hafa sett saman meðul um 

kvöldið er hann ætlaði með til Skarðs morguninn eftir og haft við 

eld mikinn og mundi hafa kviknað í. Fóru menn þá til að slökkva 

eldinn og fundu lík þeirra Natans og Péturs mjög sviðin og natans 

meira. 
 

Dráp Natans og Péturs a la GK: 

hann gerir Agnesi og Sigríði að kvendjöflum: 

Natan fékk enn boð frá Vorm hreppstjóra á Geitaskarði um 

miðjan vetur.297 Fór hann en vannst lítt á með lækninguna, vildi 

hann þá heim fara eftir meðulum. Fékk hann til fylgdar Fjárdráps-

Pétur er í haldi var með Vorm. (Jón Árnason var með Arnljóti 

hreppstjóra á Gunnsteinsstöðum) Þeir Natan komu /56 að liðnum 

degi til Illugastaða. (Daníel fer, því að von var á Natan þennan 

dag til baka segir BJ) Var þá Sigurður Þorsteinsson ekki heima, 

en Daníel farinn á leið aftur til Geitaskarðs, höfðu þeir Natan 

farist hjá. Friðrik frá Katadal var kominn og leyndist í fjósi. Hafði 

Natan mjög flýtt sér vestur. Lögðust þeir Pétur og hann til svefns 

er rökkvaði, ætlaði hann og degi síðar til Skarðs aftur. 

 En þau Friðrik, Agnes og Sigríður ræddu nú um að veita 

þeim aðgöngu.298 Var Friðrik nokkuð tregur í fyrstu sökum þess 

að Pétur var með Natani, en þær hvöttu og létu ei öðru sinni 

vænlegra. Sótti þá Sigríður slaghamar, eftir Pál smið föður 
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Sigfúsar, litlu verði keyptan af Natani. Fékk Sigríður hann 

Friðriki. Hljóp (stílbragð!) hann þá inn og Agnes með honum, en 

Sigríður gætti barns eins fram í bænum, sem Natan hafði tekið af 

fátækum að mælt er. Er sagt að Sigríður segði því að inni væri 

verið að skera hrúta. 
 Þeir Natan sváfu andfætis.299 Sló Friðrik Pétur rothögg 

með hamrinum og molaði hausinn, hann braust um nokkuð og 

vaknaði Natan við og mælti: 
- Hví gerir þú mér þetta Vorm vinur! 

Er svo að sjá sem hann dreymdi Vorm sér eitthvað illt 

gera. Kallaði síðan og bað kveikja. Segir Pétur hafa fengið slag 

eður flog. Í því sló Friðrik hann með hamrinum, varð rothögg í 

fyrstu. Lét hann þá hamarinn ganga um hann og braut  handlegg 

hans. Rankaði þó Natan enn við nokkuð, baðst friðar og bauð 

ærna peninga til lífs sér, en það tjáði eigi og hvatti Agnes Friðrik 

fram og kom /57 svo að Natan fékk fullan bana, að þau ætluðu, 

því hann rotaðist í öðru sinni. Báru þau þá hvalfeiti á 

rúmbríkurnar og um viðu hússins og báru eld að. Í því raknaði 

Natan við nokkuð úr rotinu og mælti óráð. Varð þeim felmt við 

og ætluðu hann gengi aftur. Eggjaði Agnes þá mjög og kvaðst 

sjálf skyldi að vinna ef Friðrik æðraðist. Greip hann þá kníf og 

stakk hann stingi marga, eftir þeirra eigin sögn. En sumir segja að 

Agnes ynni og á honum og það ætlum vér satt vera. Natan var 

vetri betur en hálffertugur er hann var drepinn, en Pétur yngri. Þá 

er morð þessi spurðust í Skagafjörð kvað Gísli Konráðsson (sem 

heldur hér á penna) og sendi Espólín sýslumanni:  

 
Hræðilegur voða vigur 

vestra Natan lesti flatann 

sæng í myrður stunginn stærðar 

stingjum niður um bringu og kviðinn. 

Sjö að tölu, segja halir, 

sára refðis nárinn hefði 

undir holar, en andar skýli 

átti hlöður á náttartröðum. 

 

Tvær að vísu tírarlausar 

tróður, því að stóðu vígi, 

samvitund við semja reyndu 

sjálfan glóp og bálför skópu. 

Létu trylldir, átur elda, 

enn að farga brennuvargar, 

líkin smurð að ljúka morði, 

líka rúm og bríkur í húmi. 

 

Seka Pétur svika neytir 

í sama ranni lamaði þannig, 

leggur risið högg að hausi, 
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hamri skapan samri drap hann, 

höfuðið kyndugt klauf í sundur, 

kyntu bál, með lyndið hála, 

eldar gnúðu valdir viðum, 

vendir háfa brenndu rjáfur. 

 

Silfur fundu sjálfri hendi 

sem og annað, kemur sannað, 

stálu, fólu, fúlu véla 

feikna hjú, að teiknum snúin, 

hara flugna forsi mögnuð, 

fýstust þráir, lysti náir 

félli að dufti en fallnir eftir, 

fundust sviðnir stundir liðnar. 

 

Hallgrímur Jónsson aukalæknir, Eyfirskur, er þá bjó að Nautabúi 

í Skagafirði kvað svo í ljóðabréfi um morðið:300  
 

Pétur stirt sem fór með fé 

fékk nú hirting bráða 

og Natan firrtur fjöri hné, 

Friðrik myrti báða. 

 

Vífa slingan veiðimann, 

víst nam þvinga losti, 

er helstingjum olla vann 

og peninga þorsti. 

 

Þau Friðrik ætluðu að brenna bæinn með líkunum, en tóku áður 

burt það fémætast var.301 Var Brekku-Gísli þá kominn að hirða 

og fela það undan yrði skotið. Fleiri urðu og sekir um þjófnað 

þann og meðvitund. Þar starfaði og að maður sá er Jóhannes hét 

Magnússon og systkin tvö Eyvindar börn, Þórunn og Brynjólfur, 

griðka sú er Elínborg hét Sigurðardóttir var þar og við riðin. Það 

er sagt að þau Friðrik tækju rekkjuvoðir undan þeim Natani, en 

brenndu þær síðar. Agnes og Sigríður fóru til bæja og kváðust 

flúnar úr eldsvoða. Sögðu Natan hafa sett saman meðul um 

kvöldið er hann ætlaði með til Geitaskarðs og haft við eld mikinn. 

Mundi af því hafa kviknað í húsinu, var þetta fyrst út borið. Menn 

fóru til og slökktu eldinn, fundu lík þeirra Natans og Péturs sviðin 

mjög, en Natans þó meira en upp að miðju, svo að 

mjaðmarspaðarnir stóðu út berir. (stílbragð GK að enda kaflann 

svo) 
 

Rannsókn hefst: Blöndal rannsakar málið: 
 

Espólín: sér Friðrik hálfgerðum hetjuaugum eins og GK: 
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Er til var komið var brunnin baðstofan er þeir voru í, en líkin voru 

hvergi nærri fullbrunnin, en þó lík Natans meira og af því komst 

morðið upp er stingirnir sáust.302 Voru þau þá tekin og prófuð. 

Þær Agnes neituðu og svo gjörði Friðrik fyrst, en síðan meðgekk 

hann og sagði þá allt óspurt, laust og upp óknyttum ýmsum um 

foreldri sín og aðra er nokkuð voru við riðnir. Hann var skarpur 

og áræðinn en vaninn mjög illa og þá sautján  /2 ára. Stóð hann 

við það er hann hafði þá bert gjört og hélt lengi á því að hann 

hefði gott verk unnið, drepið tvo hina verstu menn og þar með 

gefið sig sjálfan í dauða, er enn væri hið þriðja verst mannsefni, 

og margt þvílíkt lét hann heyra á sér, og þó hann væri ungur og 

lítill vexti þóttust menn varla vita dæmi slíkrar dirfðar. Þó var það 

títt orðið að enginn illvirki fyrirvarð sig. 

 

Guðmundur kemur upp morðinu a la GK og Espólín: 

Espólín: Lét þá Björn Blöndal sýslumaður senda eftir Guðmundi 

ketilssyni, bróður Natans.303 Kom hann skjótt og ætlaði að smíða 

kistu að honum, og kvað þetta er hann sá lík hans og sem í hans 

nafni: sama vísa og hér að neðan hjá GK, enda næstum sami texti. 

... Guðmundur fann skjótt áverkana er hann skoðaði líkið og sagði 

til sýslumanni. Skoðuðu þá fleiri menn og þóttust vita að af 

mannavöldum væri.  
GK: Nú spyr Blöndal þessi tíðindi og lét þegar senda eftir 

Guðmundi á Sneis, bróður Natans, kom hann skjótt og ætlaði að 

smíða kistu að líki Natans.304 Þegar hann sá líkið kvað hann undir 

nafni Natans:  
Ó, minn bróðir, sem enn þá lífs 

ert og bíður þíns dauða kífs, 

aðkvæða dóms og umbunar 

ávaxtar þess er trú þín bar, 

sjáðu hvernig lék syndin mig 

svo mitt dæmi leiðrétti þig. 

  

En þó Guðmundur mælti þetta til sjálfs sín og í góðu skyni apaði 

Níels skáld það fyrir honum, því hver apaði fyrir öðrum eftir að 

þeir komust í mótkveðlinga. Kvað Níels nú sex vísur og er þessi 

fyrst: 
Hafi við Natans helför skeð 

það hitt gat ekki besta mann, 

þá geta menn að sönnu séð 

að syndin hafi skaðað hann. 
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Guðmundur fann skjótt áverka á líki Natans er hann skoðaði.305 Er sagt 

hann fyndi alls sjö stingi, handlegginn brotinn og höfuðið lamað, brotið 

var og höfuð Péturs, kallaði hann þá votta til og sýndi benjarnar, reið 

síðan í Hvamm og sagði Blöndal sýslumanni. Reið hann sjálfur til að 

skoða líkin. Þótti nú víst að af manna völdum væri og að Agnes og 

Sigríður hlytu til að vita. Lét nú sýslumaður grípa þær /60 og flytja í 

Hvamm. Tók síðan að ganga á þær, en þær þrættu harðlega í fyrstu. (bar 

þeim þó lítt saman um sumt.306) Kom þó svo að þær meðgengu og nefndu 

Friðrik til.  
 

Tekinn Friðrik morðingi: 

BJ:  Voru þær settar í varðhald.307  Bjóst nú sýslumaður til ferðar 

að Katadal að tka Friðrik, en sendiþrjá menn á undan sér er skyldu 

gæta þess að eigi hlypist hann burtu. Það voru þeir: Jón frá 

Stöpum, Guðmundur frá Refsteinsstöðum og Eggert frá 

Kolþernumýri. Þeir komu að Katadal og bauð Sigurður bóndi 

þeim inn, en þeir kváðust litla dvöl mundu eiga og aðeins vilja 

hvíla sig lítið eitt úti. Settust þeir beggja megin dyra. Nú er að 

segja frá Blöndal. Hann ríður að Vesturhópshólum en verður að 

skilja þar eftir hest sinn því snjó mikinn hafði þá nýlagt á fjallið. 

Fór hann á fæti vestur og svo var áhugi hans mikill að 

fylgdarmenn hans gátu vart fylgt honum; var hann þó nokkuð 

feitur. Þá er hann kom að Katadal spurði han Sigruð hvort Friðrik 

væri heima. „Fyrir stuttu var hann heima,“ sagði Sigurður. 

Blöndal bað kalla hann út. Sigurður fer inn en kemur brátt út aftur 

og segist ekki finna Friðrik. Lét Blöndal hina þá leita og fundu 

þeir hann í eldiviðarhlaða. Fer hann nú út og heilsar sýslumanni 

glaðlega og vill kyssa hann. En hann mælti: 
 - Ekki get ég kysst þig, Friðrik! 

 Býður hann mönnum sínum að taka hann og lýsir hann 

konungs fanga. Færðu þeir hann að Tjörn og voru þar um nóttina. 

Að morgni setti sýslumaður rétt og yfirheyrði Friðrik. Var þar og 

Þorbjörg móðir hans og var að sjá að hún tæki sér þetta allnærri 

því hún leið hvað eftir annað í óvit. Grunaði Blöndal að það væri 

uppgerð oiglét bera ljós að augum hennar. Deplaði hún þá 

augunum og hafði hann grunað rétt. Frá þessum atburðum, að því 

er Jón á Stöpum var riðinn, hefur sagt Ólöf dóttir hans er var 8 ára 

þá er þetta gerðist og var á lífi 1896, skynsöm kona og minnug 

vel. 
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Espólín: Voru þær S og A teknar og færðar sýslumanni.308 

Gekk hann á þær og kom svo að þær meðgengu og sögðu sem 

var. Lét hann þá taka Friðrik óvörum og færa sér járnaðan. Var 

það fyrst lengi að hann þrætti harðlega en þó meðgekk hann síðar 

og fór sýslumaður að þinga í málinu. /6 Friðrik var 17 vetra er 

hann vann það er nú er frá sagt og var enginn einarðari í 

meðgöngunni síðan hún fékkst af honum og hvorki hvikaði hann 

eða feliaði sér, þóttist nálega hafa unnið þarft verk. Og ætluðu 

nokkrir, er mannþekkingu þóttust hafa, að illt uppeldi og 

rangsnúinn kristindómur mundi mest spilla honum og ei mundi 

hann samviskuminni um allt, ef honum yrði snúið, en margir er 

fagurlegar sýndu sig. 

Nú (eftir að Guðmundur Ketilsson kom við hjá honum a 

la GK) reið Blöndal við nokkra menn í Katadal.309 Er þeir komu 

á bæinn gengu þeir fyrst bak húsum, en tveir börðu að dyrum og 

kom Friðrik út. Jafnskjótt tóku þeir sinn í hvern handlegg Friðriki 

og járnuðu hann þegar, sagði hann þá að hann iðraðist eftir að 

hafa ekki byssu sína út með sér, fyrst slíku ofbeldi og ranglæti 

væri beitt við sig saklausan. (GK 1998, 8: Sagði Friðrik svo síðan 

að mest hefði hann eftir því iðrast að bera eigi út með sér 

byssuskömm sína.) Þorbjörg móðir Friðriks lét sem yfir /61 sig 

liði er Blöndal sagði henni að Friðrik væri tekinn. Bauð Blöndal 

þá Jósep stúdent Skaptasyni ritara sínum að bregða ljósi að augum 

hennar. Gerði hann það, deplaði hún þá augunum og rankaði 

þegar við úr uppgerð þessari. Þótti hún jafnan harðlynd vera. 

Sigurður Ólafsson, faðir Friðriks, vissi og um morðið og 

þjófnaðinn. Var það nú fyrst að Friðrik þrætti all-lengi og 

harðlega, og illskaðist við er á hann var gengið, og kvað allt slíkt 

álygar og illmæli um sig. Þá er sýslumaður þingaði í málinu 

gekkst þó Friðrik við morðinu og var hann þá sautján vetra. 

Rættist nú það er Natan sagði að níðingsverk myndi hann vinna 

innan tvítugs aldurs. Þá er Friðrik hafði meðgengið var hann 

einarður í öllum frásögnum og þóttist enda þarft verk unnið hafa. 

Kenndu menn það illu uppeldi og rangskildum kristindómi, en 

ætluðu hann ei skilningsminni en aðra, ef hann tæki leiðbeiningu. 
Tómas Guðmundsson: 

Nú er það frá Blöndal sýslumanni að segja að hann lét ekki 

segja sér tvisvar frá atburði þessum og fór strax með Jóni (ÞV 

hreppstjóra á Stöpum) vestur á Vatnsnes og hafði þjónana með 

sér.310 Reið hann árla dags hinn næsta að Vesturhópshólum. Hafði 

áður lagt snæ mikinn á fjallið (var þó jafnan ár gott). Nú af því 

 
308 Í fórum höfundar: Lbs.2663 4to: Jón Espólín: Húnvetningasaga. Uppskrift er varðar 

Natansmál, 5-6.  
309 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 60-61. 
310 Í fórum höfundar: Lbs.1933 8to: Tómas Guðmundsson: Sagan af Natani Ketilssyni, 

uppskift, 4-5. 



illa var hestum við að koma hljóp Blöndal og þeir förunautar fyrir 

fjallið. Báru þeir yfirhöfn hans, ritfæri og 3 fangajárn með meiru. 

Var hann frár þótt feitur væri og svo svo sporhvatur að þeir gátu 

vart fylgt. Ræddi hann fátt á leið þessari og var mjög skapþungt. 

Kom hann að Katadal sama kvöld síðla og heimti út Friðrik. Kom 

hann út og var glaður. Leit Blöndal á hann og mælti: „Takið 

morðingjann, það er konungs fangi“. Vildi húsfreyja mæla móti. 

Var þá Bl0ö0ndal reiður og talaði ekki. Fóru þeir með Friðrik og 

var á Tjörn þá nótt og var í járnum. Mjög árla að morgni fór 

Blöndal og rannsakaði málið. Hafði hann eins og /5 honum var 

ætíð tamt þá ýtrustu glöggskyggni. Fann hann þær líkur strax, sem 

síðar sannaðist, að Friðrik og Agnes áttu að morðinu og Sigríður. 

Í vitund líka Þorbjörg, Daníel og fleiri. Tók hann þær Sigríði og 

Agnesi fangnar og flutti í geymslu. Var Friðrik á Þingeyrum, 

Agnes á Kornsá og Sigríður á Miðhópi. Var Friðrik í þrennum 

járnum, Agnes í einum en Sigríðar var að gætt og var hún 

auðveldust.  
 

Agnes og Sigríður handteknar:  
Espólín: Voru þær Sigríður og Agnes þá teknar og færðar 

sýslumanni. 311 Gekk hann á þær og kom svo að þær meðgengu 

og sögðu sem var.  

 

BJ:  Jón á Stöpum sagði þeim Agnesi og Sigríði að það væri lög 

að þá er voðatilfelli yrði ættu þeir sem af kæmust að mæta fyrir 

sýslumanni til þess að skýra frá öllum atvikum.312 Yrðu þær því 

aðkoma með sér á fund sýslumanns. Þær fóru með honum. Á 

leiðinni vildur þær koma að Katadal, en Jón aftók það. Kom þá 

„kergja“ Agnesi. Fékk Jón eigi komið þeim /8 lengra en að Þverá 

í Vesturhópi. Sýslumaður kom og yfirhreyrði þær og bar á þær 

sakir. Játaði Sigríður allt þegar en Agnes þrætti. Voru þær settar í 

varðhald. Bjóst nú sýslumaður til ferðar að Katadal ... 
 

Tómas Guðmundsson: 

Tók Blöndal sýslumaður þær Sigríði og Agnesi fangnar 

og flutti í geymslu.313 Var Friðrik á Þingeyrum, Agnes á Kornsá 

og Sigríður á Miðhópi. Var Friðrik í þrennum járnum, Agnes í 

einum en Sigríðar var aðgætt og var hún auðveldust.  

 

 
311 Í fórum höfundar: Lbs.2663 4to: Jón Espólín: Húnvetningasaga. Uppskrift er varðar 

Natansmál, 5.  
312 Í fórum höfundar: Lbs.1933 8to b: Tómas Guðmundsson: Sagan af Natani ... 

Endursamin og aukin af Brynjólfi Jónssyni frá Minna-Núpi. Uppskrift er varðar 

Natansmál, 7-8. 
313 Í fórum höfundar: Lbs.1933 8to: Tómas Guðmundsson: Sagan af Natani Ketilssyni, 
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Þingað á ýmsum bæjum: 
GK: 

Blöndal sýslumaður þingaði nú mörg þing í máli þessu og 

urðu margir sekir um meðvitund á morðinu, þjófnað frá 

Illugastöðum og þjófshylmingu.314 Meiri þjófnaður kom og upp 

um hina seku frá öðrum mönnum. Friðrik viðurkenndi og miklu 

fleira en hann var um spurður, kom upp um foreldra sína og aðra. 

Eigi kallaði hann réttilegt að verða að þola dauða fyrir verk sitt, 

mætti það /62 frægt heita að hafa drepið tvo hina verstu menn. 

Kvaðst hann vera þriðja verst mannsefni. Hann stóð við 

meðkenningu sína og þótti það fyrna dirfska. Í haldi var hann hjá 

Birni Ólsen á Þingeyrum. Þegar stund leið viknaði Agnes fyrst og 

vildi týna séren síðan lést hún líða vilja fyrir brot sitt sem fyrst og 

orkti iðrunarsálm.  
Natans-Rósa, er svo er kölluð nyrðra, eftir samveru þeirra 

Natans, ljóðaði á Agnesi eitt senn er hún gekk úr þinghúsinu 

[hvaða þinghúsi?] vegna yfirheyrslna um morðin.315 
 

Undrast ekki baugabrú 

þó beiskrar kennir pínu, 

hefir burtu hrifsað þú 

helft úr brjósti mínu. 

 

Agnes svaraði því með vísum þessum: 
 

Sálar minnar sorg ei herð, 

seka Drottinn náðar, 

af því Jesús eitt fyrir verð 

okkur keypti báðar. 

 

Er mín klárust ósk til þín, 

angurs tárum bundin, 

ýfðu ei sárin sollnu mín 

sólar báru hrundin.  

 

Fleiri hafa og sagðar verið vísur þeirra, þó vér vitum ei glöggt.316 
 

þingstaðir: 
 það er þingað næstum daglega, nema á sunnudögum. Langflest 

þingin, 5, eru í Hvammi, heima hjá Blöndal sýslumanni. Í 

Miðhópi og á Þingeyrum 2. Á Tjörn og á Geitaskarði bara 1 þing. 
Sjá má fyrir sér viðkomandi gæslu-höfðingja ferðast með 

sakborningana á hina ýmsu staði. Hvernig skyldi færðin vera? 

Nógu góð til að hestar á járnum og fóðrum komist á milli, og 

sumir ganga þá eða hvað? Og hvernig er fótabúnaðurinn?  
 

314 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 179-181. 
315 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 62. 
316 Í fórum höfundar: JS.1233 8to: Gísli Konráðsson: Sagan af Natani Ketilssyni., 10.  



  

Stóra-Borg:   Þing 1, 7 og 12. þar býr Skúli Þórðarson stúdent, 

sjá um hann.  
 Þing 1) – lau 22. mars 1828 setti sýslumaður Blöndahl einn 

extrarétt að Stóruborg.317 
Tjörn á Vatnsnesi:  þar býr séra Jóhann Tómasson, sjá um hann. 

Þing 2. Þing 2 mán 24. mars 1828.  
Miðhópi:   þar býr Pétur Pétursson hreppstjóri, bróðir Blöndals 

sýslumanns [passar ei, faðir Blöndals er séra Auðun]. Þing 3 

og 8. Ekki í íslenskum æviskrám. Þing 3 miðvd. 26. mars 1828 
Hvammur:   heimili Björns Blöndal sýslumanns, þing 4 fim 27. 

mars, 6, 9, 10 og 13. 
Þingeyrar:   heimili Olsens umboðsmanns, þing 5 28. Mars og 

11. 
Geitaskarð:   heimili Worms hreppstjóra, frænda Natans, þing 

14. Vorm (Worm) Símonsson Bech bjó að Geitaskarði, auðugur 

maður og hreppstjóri Langdælinga. Skrifað með V í íslenskum 

æviskrám, þar er sonur hans vinnumaður með færslu. 
 

Þingvottar: 
Stóruborg þing 1: J. Skaptason og Bjarni Jónsson 
Tjörn þing 2: J. Skaptason og Eggert Jónsson 

Miðhópi þing 3: sömu og á Tjörn 
 

Í varðhaldi: 
Þing 3 á Miðhópi, miðvd 26. mars 1828, niðurlag: 

Frekari rannsókn verður nú í dag ekki framhaldið, og verður 

Sigríður hér kyrr fyrst um sinn í varðhaldi hjá hreppstjóra Pétri 

Péturssyni Miðhópi, en Agnes verður flutt til stúdents Skúla 

Þórðarsonar á Stóruborg, hvar hún fyrst um sinn verður í 

varðhaldi, en sýslumaðurinn fer nú síðan með Friðrik að 

Þingeyrum hvar hann setjast skuli í varðhald hjá administrator 

Olsen, hvar næst gjörð verður ráðstöfun fyrir að ná Daníel frá 

Geitaskarði svo fljótt sem mögulegt er.318 Actum ut supra, J. 

Skaptason, Blondahl, G. [neðar Bjarni] Jónsson. 
Daníel  var hafður í varðhaldi í Hvammi amk nóttina eftir 

fyrstu yfirheyrslu yfir honum, þing 4.319 
 

Þýfið: 

 
317 Í fórum höfundar: Dómþing um málið. 20 þing í héraði skráð í bók Blöndals 

sýslumanns, 154-155. 
318 Í fórum höfundar: Dómþing um málið. 20 þing í héraði skráð í bók Blöndals 

sýslumanns, 198. 
319 Í fórum höfundar: Dómþing um málið. 20 þing í héraði skráð í bók Blöndals 

sýslumanns, 201. 



Lýsingar á því eru á ýmsum stöðum í yfirheyrslum 

dómþinga. Fletta upp lykilorðum eins og þýfi, peningar ... lýsing 

á hluta hér.320 Sigríður lýsir /243-244 við extrarétt 8 í Miðhópi. 
 

Annar þjófnaður Friðriks og þeirra:  

Sjá extrarétt 7, Gísli föðurbróðir telur upp fyrri þjófnaði 

Friðriks.321 Áfram út þetta þing heimilisfólk fleira í Katadal tjáir 

sig um.  

 

Dýraníð og pírómanía Friðriks og móðurfjölskyldu?: 

Heyrt segist Elínborg hafa þau Þorbjörgu og Friðrik gjöra 

ráð fyrir ef Jón heitinn Auðunsson færi að byggja upp eyðikotið 

Egilsstaði skammt frá Katadal, í trássi við þau, sem Jón heitinn 

hefði eftir sótt, skyldu þau fordérfa og brenna upp kofa er hann 

byggði þar.322 

Við extrarétt 7 neitar Þorbjörg sök, sem fyrrverandi 

nágrannar fjölskyldu hennar klíndu á hana við extrarétt 6 í 

Hvammi. Hún þrætir fyrir að hafa nokkurn tíma kveikt eld í heyi 

Jóns á Hofi eður rúmi konu hans, en kveðst einasta muna til að 

kviknað hafi einu sinni í heyi hjá Jóni, og hafi það verið af hita í 

heyjum, en um eldinn í rúminu kveðst hún ei hafa heyrt getið fyrri 

en nú.323 Þrætir einninn fyrir að hafameitt hund Jóns á Hofi, og 

sömuleiðis fyrir að hafa neitt illa með föður sinn höndlað 

Mætti svo fyrst fyrir réttinn 20, bóndi Jón Ólafsson á 

Gnýstöðum, bróðir bónda Sigurðar í Katadal, sem af réttinum 

tilkvaddur að segja sannleikann, ... .324  Jón viðkannast að hafa 

verið 10 ár vinnumaður hjá bróður sínum Sigurði í Katadal, nú 

fyrir 6 árum, ... Friðrik hafi þá strax tjáð sig óráðvandann til orða 

og verka, óhlýðinn foreldrum sínum og skelenskan við skepnur, 

[skrifari viss um að lesi rétt, af dansa orðinu skele, sem þýði að 

gjóa augum eða vera rangeygður, á ensku squint] en ófrómleika 

kveðst hann ei hafa orðið var við af honum. 
Framstóð því næst, 28, hreppstjóri Eggert Jónsson á 

þernumýri, sem tilkvaddur neitar að geta neina upplýsing í þessu 

borið, og ei heldur kunna neitt um Katadalsfólk að bera utan hvað 

 
320 Í fórum höfundar: Dómþing um málið. 20 þing í héraði skráð í bók Blöndals 

sýslumanns, 208-209. 
321 Í fórum höfundar: Dómþing um málið. 20 þing í héraði skráð í bók Blöndals 
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illt orð hafi legið á því fyrir ófrómleika, og Friðrik hefði fengið 

orð fyrir skelmirí við skepnur og óráðvendni til orða.325 

 

Kvikindisskapur Agnesar og Sigríðar: 

Þær hrækja á Sauðadráps-Pétur „í galsa“ miðvikudaginn 

áður en þær myrða hann. Frá sögn vinnumanns Jafets í Stapakoti 

/ 232 á þingi 7 að Stóru-borg. Hann er í ótrúlegum lörvum og 

greinilega lægstur allra lágra.  
 

 Upp úr dómabók: 

 

Þing 1) - 22. mars 1828 setti sýslumaður Blöndahl einn extrarétt 

að Stóruborg.326 Skoðunarmenn sem hann setti 17. mars, daginn 

eftir að Jón hreppstjóri Sigurðsson kom á hans heimili, sem hann 

skikkaði til að mæta hér 21. þ. m. með þessa skoðunargjörð, en 

vegna ófærs veðurs hefur sýslumaðurinn ei getað hingað komist 

fyrr en nú í dag klukkan þrjú eftir miðdag með illum leik. Þeir 

Árni Skúlason í Tungu mættir og lögðu fram tilskrift af skoðun 

19. mars. Eftir sýslumanns tilsögn auk þeirra mættar Agnes og 

Sigríður og Guðmundur Guðmundsson vinnumaður frá 

Staðakoti. [snjallt hjá sýsla að byrja á því að yfirheyra Sigríði] 

[Espólín.327 Helga móðir Sigríðar er gift aftur þeim manni 

er Jón hét og bjuggu á hluta af StóruBorg.] 

 Þing 1 Stóru-Borg, 22. mars, Sigríður: mætti svo laus 

og liðug fyrir réttinum 1. Vinnukona Sigríður Guðmundsdóttir frá 

Illhugastöðum, sem tjáist vera 17 ára gömul, fædd á Vatnsenda í 

Vesturhóphólasókn, og hefur allan sinn aldur alist hér í 

Húnavatnssýslu.328 Að undanförnu hefur henni ekki tiltalað verið 

fyrir nein afbrot. Af réttinum lengi og ýmislega aðspurð frásegir 

hún loks óþvinguð sem fylgir: Einhvörntíma á Þorranum [hefst 

með fös í 13 viku vetrar 19-25 jan en lýkur 18-24 feb] í vetur kom 

Friðrik Sigurðsson að Illhugastöðum og var Agnes Magnúsdóttir 

þá ekki heima. Nefndi hann þá við mig hvort ég ekki mundi vilja 

giftast /156 sér. Svaraði ég þartil, að fyrst vissi ég ei hvört það 

stæði mér til boða, og síðan væri mér annar eins kær, nefnil. 

Nathan húsbóndi minn, sem og svo hafði lofað mér því. Sagði þá 

Friðrik að Nathan mundi ei efna þetta loforð,  hvað ég og svo var 

hrædd um, þar f utan treysti ég mér ei að vera lengur hjá Nathan 

 
325 Í fórum höfundar: Dómþing um málið. 20 þing í héraði skráð í bók Blöndals 

sýslumanns, 238. 
326 Í fórum höfundar: Dómþing um málið. 20 þing í héraði skráð í bók Blöndals 

sýslumanns, 154-155. 
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og þola þær skammir, sem ég oft og tíðum varð að þola, og sá að 

ég mundi ekki með góðu móti geta burtu frá honum komist. Taldi 

ég þá til efnaleysi okkar Friðriks að byrja hjúskap og féll Friðrik 

þá uppá að best væri að drepa Nathan og ná því sem hann ætti. 

Spurði hann mig þá að, hvort ég vissi ekki hvar peningar Nathans 

mundu geymdir vera og neitaði ég því. En þótt ég þá vissi að hann 

hefði þá geymt þá í kofforti sínu og kvaðst þá Friðrik reiðubúinn 

að drepa Nathan þá strax þar hann var þá einn heima, fyrir utan 

mig og barn á 3ja ári, sem þar var til uppfósturs, og fyrirsló hann 

undir eins að brenna upp bæinn á eftir, bað ég hann þá mikillega 

fyrir að gera það þá ekki, og varð svo ei af því í það skipti. Nokkru 

seinna kom Agnes heim og sagði ég henni þá frá þessari ráðagjörð 

Friðriks. Gegndi hún þá engu þar til öðru, en bað Guð að 

varðveita hann frá þessu. Nú man Sigríður að þegar Friðrik talaði 

um þetta við hana, hafi Sigurður Þorsteinsson, skagfirskur, sem 

ætlað haft næstkomandi vor /157 í vinnumennsku hjá Nathan 

verið þar, og hafi Friðrik því ekki sagst vilja drepa hann 

saklausan, því hann hefði ekkert illt gjört sér, hvörki eður öðrum. 
 Enn frambar Sigríður: nokkru eftir að Nathan kom heim, 

og eftir að Sigurður var í burtu, en Agnes var strokin út að 

Ásbjarnarstöðum og Tjörn fyrir þá orsök að Nathan hafði 

skammað hana, kom Friðrik að kvöldi dags, og barði að dyrum, 

kom ég þá út, og var Friðrik þá kominn, og kvaðst nú kominn [1 

ferð til morðs] vera til að drepa Nathan og spurði mig að hvort 

ég vildi heldur vera úti sem inni á meðan.329 Bað ég hann þá enn 

fyrir að framkvæma þetta ekki, og lét hann það þá að orðum 

mínum í það skipti, en bað mig að geta ei um við Nathan að hann 

hafi þar komið, heldur að segja að það hafði verið Jóhannes smali 

frá Stapakoti að spyrja að kindum, hvað ég og gjörði. Litlu eftir 

þetta var Nathan sóttur frá Geitaskarði að gjöra lækningatilraunir 

við hreppstjóra vorn, er veikur lá, og kom Pétur Jónsson frá 

Geitaskarði til að vera heima á Illhugastöðum meðan Nathan fór 

í burtu að passa skepnurnar, og sagði Nathan mér áður en hann 

fór í burtu að kæmi Agnes heim meðan hann væri burtu mætti ég 

ekki lofa henni að vera eina nótt heima, utan hún kæmi í kafaldi 

svo henni yrði ei fært til næsta bæjar. En sama daginn kom Agnes 

og beiddi mig að taka á móti sér, en ég þorði það ei nema ég áður 

spyrði hreppstjórann um það og réði hann mér til þess. Þegar 

Agnes kom heim sagði hún að Friðrik hefði fundið sig á 

Ásbjarnarstöðum það sama /158 sinn sem hann seinast komið 

hefði að Illhugastöðum og sagt sér frá áformi sínu, og hefði hún 

sagst enga von hafa gefið honum að styrkja hann þar til, og hafi 

hann þá gefið henni í skyn að hann mundi seinna koma og 

framkvæma þetta, hvort hún/þær vildu eður ekki. Kom okkur 

 
329 Í fórum höfundar: Dómþing um málið. 20 þing í héraði skráð í bók Blöndals 

sýslumanns, 157-158. 



Agnesi þá saman um að segja ekki Nathan frá þessu áformi, bæði 

vegna þess að við vorum hræddar um að við ei gætum með góðu 

móti sloppið frá Nathan og óttuðumst líka hefndir frá Friðrik. 

[þykjast lýs milli tveggja nagla] 
Miðvikudaginn þann 12ta (hlýtur að vera 13da skrifar 

Egg) þ.m. kom Nathan heim og sagði ég honum þá strax frá, að 

ég eftir hreppstjórans ráði hefði tekið á móti Agnesi, og fann hann 

ekkert að því, sem sagði að ég hefði gjört rétt að fylgja 

hreppstjórans ráðum í þessu.330 Bað Agnes hann þá forláts á því 

hún hefði í burtu farið, og lagði Nathan þá ekkert illt til hennar 

fyrir það. Kvöldið eftir í rökkrinu, þegar þeir Nathan og Pétur 

voru háttaðir, Nathan í sínu rúmi, hvar ég átti eftir hans skipun 

sem oftar að undanförnu hjá honum að sofa, en Pétur í rúmi 

Agnesar (hver sér ætlaði að sofa útí fjósi) kom Friðrik enn, og 

vorum við Agnes þá staddar útí fjósi, sagði hann okkur þá báðum 

sameiginlega að nú væri hann kominn til að drepa þá Nathan og 

Pétur, hvort við vildum eður ekki, og sagði það væri minni synd 

að drepa Pétur þar hann væri opinber illræðismaður heldur en 

annan ósekan, og lofuðum við honum þá að þegja yfir þessu, en 

neituðum að styrkja hann til þess. Var mikið lítil skíma eftir af 

degi þá hann /159 kom. Gekk hann svo í bæinn inn og við Agnes 

á eftir honum. Þá hann kom í baðstofuna tók hann stóran hamar 

sem við höfðum vísað honum til (í baðstofunni) en svo var dimmt, 

að hvorki Nathan eður Pétur sáu hann. Tók ég þá barnið sem var 

á pallinum, ennþá ekki afklætt, en við sem stóðum á 

baðstofugólfinu heyrðum að Friðrik lagði högg í höfuð á Pétri 

nokkrum sinnum og heyrðist ekkert hljóð til hans.  
Lagði hann síðan að Nathan, og kallaði þá Nathan og bað 

að taka manninn, því það mundi vera komið á hann flog eður 

ósjálfræði, og því eins héldum við að hann mundi ætla að þetta 

væri Pétur.331 Eftir það heyrðum við hljóð til hans og var hann að 

biðja frænda góðan að vægja sér og bauð að láta til hans hvern 

skilding er hann ætti, og stóð stundarkorn á þessu. Var ég á meðan 

ýmist frammi í göngum eða búri og Agnes ýmist frammi hjá mér 

eður inní baðstofu. Þarnæst kom Friðrik fram til okkar og sagði  

að nú væru þeir báðir dauðir, og skipaði Agnesi að kveikja og tók 

hann svo við ljósinu og fór inn með það, skipaði Agnesi að halda 

á ljósinu, en hún kvaðst ei geta það. Komum við þá inná 

baðstofugólfið og sáum þá að Friðrik hafði bilt líkömunum 

framúr rúminu og var að rífa rúmföt úr rúmi Nathans, líka opnaði 

hann tvö koffort er stóðu hjá rúminu hans, og bar annað fram 

ásamt rúmfötunum og eitthvað af ytra fatnaði Nathans, og flutti 
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það fram í bæjardyr. Sáum við að líkamarnir voru báðir 

alblóðugir. Lagði þá Friðrik báða líkamina uppí rúm Nathans, og 

hjálpaði Agnes honum til þess eftir hans /160 skipun. [hún lætur 

sem þær Agnes séu saklausar]  
Allt það sauðfé sem nú var í bænum eins og vant var, rak 

Friðrik út. 332 Eftir þetta sótti Friðrik lýsi fram í búr, smurði í því 

þá dauðu líkama, sótti síðan eld í trogi og kveikti í koffortinu sem 

eftir var og hjá rúminu stóð. En hitt koffortið og annað fémætt, 

sem Friðrik tók úr baðstofunni, gróf hann ofaní eldiviðarhlaða í 

búrinu. Eftir það segir hún Friðrik hafi í burtu farið þá vel hafi 

verið kviknað í baðstofunni, en skipað Agnesi að fara suður (segir 

Sigríður) að Stapakoti og segja frá húsbrunanum, en ég fór (segir 

Sigríður) úti fjós með barnið og var þar þangað til Agnes kom 

aftur ásamt Stapakotsfólkinu sem þá fór að slökkva eldinn, var þá 

baðstofan niður fallin. Varð eldurinn slökktur svo ei brunnu fleiri 

hús. Sögðum við Agnes þá báðar fólkinu er að kom, að við 

hefðum báðar sofið í fötunum [heimsk, svo ósennilegt að 

Sigríður hafi sloppið úr logandi baðstofunni en ekki náð að 

vekja N og P] en Pétur hefði verið að leita að fénu þegar við 

hefðum sofnað, og mundi eldurinn hafa kviknað af ljósi er staðið 

hefði í glugganum. Fórum við svo daginn eftir suður að Stapakoti 

og höfum verið þar síðan til þess í fyrradag en gengum úteftir 

kvöld og morgna ásamt smalanum Jóhannesi, til að hirða um 

peninginn, en á morgnana fór þó ekki nema önnur okkar. En 

næstliðinn þriðjudagsmorgun sagði Agnes og vinnupiltur 

Jóhannes í Stapakoti sem þá fór út að Illhugastöðum, að sleginn 

hafði verið stafur undan búrinu, sem læst var, og verið eitthvað 

rótað við eldiviðarhlaðanum. Var hreppstjórinn þá ekki /161 

framkominn úr ferð sinni til sýslumannsins. 
Ítarlega aðspurð kveðst Sigríður hafa spurt Friðrik hvort 

enginn á heimili hans vissi af þessu og hafi hann neitað því, utan 

hvað hann ei hafi fortekið að móðir sín kynni að hafa grun af 

því.333 Hafi þær þá spurt hann hvernig hann ætlaði að koma þessu 

fyrir sem hann hafði grafið í eldiviðarhlaðanum, og hafi hann ei 

svarað öðru þar til en „það fer einhvern veginn“ og enga fleiri 

kveðst hún vita vera í vitorði með honum. Enn biður Sigríður 

tilfært að Agnes hafi sagt sér eftir Friðriki að hann hefði sagt að 

Sigríður liði aldrei þær kvalir hjá Nathan, að henni væru þær ekki 

maklegar, fyrst hún hefði tvívegis aftrað sér frá að drepa hann. 

Kveðst hún því hafa gengið austur að Katadal, meðan Nathan hafi 

seinast í burtu verið, og spurt Friðrik eftir þessu og hafi hann við 

það kannast og kveðst hún þá hafa lofað honum að aftra honum 
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ei frá þessu aftur. Og ekkert kveðst hún þá merkt hafa að neitt að 

af fólki í Katadal vissi af þessu. Enn bætir Sigríður við að hún oft 

hafi séð Nathan grafa eitthvað af peningum hingað og þangað í 

jörðu, stundum í svokölluðum Kirkjutanga, smiðjuskúr og 

fjóshaugnum, en havar hann hafi látið áður hann hafi seinast burtu 

farið, kveðst hún ei vita, en hún kveðst hafa séð hann bera 

peningapung eitthvað norður fyrir bæinn áður hann hafi á stað 

farið, hvaðan hann hafi ei aftur með hann komið. En meðan hann 

hafi seinast heima verið kveðst hún enga peninga hafa séð hann 

með fara, og ei kvðst hún til vita að neinir peningar hefðu fundist 

í koffortunum eða annarsstaðar /162 eftir morðið, en eitthvað 

lítilfjörlegt hafi verið af smíðuðu silfri, og silfri í smíðum í þeim. 

Sömuleiðis læknismeðöl og glös og eitthvað af smíðatólum, en 

silfurmyllurnar hafi legið á fati frammi í búrinu sem Nathan hafi 

verið búinn að lofa að gefa sér og kveðst hún hafa tekið þær án 

Friðriks vitundar, og segist hafi síðar með vitund hreppstjórans 

og konu hans, fest þær á bol er hún nú gengur í. Meira til 

sakarinnar upplýsingar kveðst Sigríður nú ei muna að bera og 

játar hún það framanskrifaða rétt eftir sér bóka. Dimitteruð. 

Þing 1 Stóru-Borg, 22. mars, Agnes 1: 
Þvínæst framkom laus og liðug fyrir réttinn önnur 

vinnukona, Agnes Magnúsdóttir frá Illugastöðum.334 Um leið og 

hún kemur inn, en Sigríður gengin fram, segir þessi hinni með 

réttarins leyfi frá að hún sé búin að meðkenna hið sanna, og biður 

hana að gjöra eins. Agnes kveðst vera 33 ára gömul, fædd á Flögu 

í Undirfellskirkjusókn, hvar hún tjáist verið hafa til þess hún verið 

hafi meir en 20 ára gömul og hafi hér í sýslu allan sinn aldur alið, 

að undanteknu ekki fullu ári, er hún verið hafi í 

Skagafjarðarsýslu. Að undanförnu segir hún sér ekki hafi tilltalað 

verið fyrir neitt afbrot. Af réttinum ítarlega áminnt um að segja 

sannleikann. Viðkannast hún allt hvað til hafi gengið með það 

umhöndlaða morð og húsbruna eins og Sigríður var búin þar um 

að segja, að svo miklu leyti hún þar um getur vitnað og er hún 

látin segja frá hvernig þetta hafi /163 tilgengið án þess hún viti 

hvernig Sigríður hefur frá því sagt. Viðkannast hún að Sigríður 

hafi sér fyrst frá áformi Friðriks sagt, eftir að hún hafi komið hér 

[? Sbr Agnes ekki skráð í húsvitjunarbók á Illugastöðum] í 

vetur, og eftir það hafi Friðrik fundið sig á Ásbjarnarstöðum og 

sagt sér frá að hann hefði ætlað að drepa Nathan og hefði Sigríður 

aftrað sér frá því, og hefði hann því sagst ei aumkva hana, hvað 

illt hún liði hjá Nathan. Kveðst hún í þetta sinn hafa lofað að hún 

ekki skyldi skipta sér af, þá hann dræpi Nathan, eður segja frá því, 

en sig minni að Friðrik hefði heldur gert þá ráð fyrir að aldrei 

mundi af þessu verða. Einungis vegna þess að sér hafi verið illa 
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við Nathan fyrir breytni hans við sig, kveðst hún hafa gefið þetta 

eftir og ei gjört hann varann við þá Friðrik hafi komið, það af 

Sigríði umvitnaða fimmtudagskvöld, en engu hafi Friðrik lofað 

sér fyrir það að þegja yfir þessu, en hafi hótað sér, að hún skyldi 

sig sjálfan fyrir hitta ef hún segði frá þessu. Heldur hafi Sigríður 

lagt orð til þess að hún væri ekki á móti morðinu og kveðst hún 

ei til vita að neitt tilhugalíf hafi verið á milli þeirra Sigríðar og 

Friðriks.  
Ekki kveðst hún vita neitt um hvar Nathan haft hafi 

peninga sína og ei hafa orðið vör við að Friðrik fyndi neitt af 

þeim, ei heldur vita neitt hvað hafi í koffortunum verið.335 Friðrik 

hafi tekið annað koffortið, bláa treyju af Nathan og fötin úr rúmi 

hans, sem hann með /164 tilstyrk þeirra Sigríðar hafi falið í 

eldiviðarhlaða í búrinu. Segir hún Friðrik hafi orðið sér samferða 

framhjá Stapakoti um nóttina, þá hún hafi verið að segja frá 

eldinum og hafi hann þá gert ráð fyrir að fara fram í Hlíðardal. 

Hafi hann beðið sig áður en þau skildu að ná glasi sem verið hafi 

í kassa í búrinu með skeiðvatni og sagst sér kynni að liggja á því 

og kveðst hún hafa sagt honum að hún héldi að hún gæti það ekki 

og ei hafa viljað gjöra þetta og næstliðið miðvikudagskvöld hafi 

glasið verið þar. Agnes viðkannast að hún næstliðinn 

þriðjudagsmorgun hafi ásamt Jóhannesi í Stapakoti séð að 

stafurinn hafi verið rifinn undan búrinu og eitthvað hrært við 

eldiviðarhlaðanum, en ekki vitað hvort eður hve mikið úr honum 

hafi verið tekið. Kveðst hún halda að kveikt hafi verið ljós um 

nóttina, því hvít rjá hafi verið í öskustónni um morguninn og hún 

hafi séð að hrært hafi verið við eldinum. 
Bæði sér og Sigríði segir hún að Friðrik hafi sagt að þó 

þær segðu frá þessu morði skyldi hann segja þær ljúga það.336 

Ekkert kvaðst hún tilvita að neinir fleiri hafi verið í vitorði um 

þetta morð en þeir sem Sigríður hefur frásagt, en heyrt kveðst hún 

hafa Friðrik segja að móðir sín kynni að hafa grun um það og hafi 

hún einhvern tíma í vetur spurt sig að hvað hann ætlaði að ferðast 

og hefði hún svarað /165 henni að hún skyldi ei spyrja sig að því, 

því ef hann segði henni ekkert, þá vissi hún ekkert. Hann hafi 

mikið fortekið að faðir sinn vissi nokkuð um þetta. Í Stapakoti 

viðkannast Agnes að hafa sagt frá orsökum til brunans eins og 

Sigríður hefur áður frá sagt, og hafi Friðrik verið búinn að leggja 

fyrir sig hvernig hún skyldi frá því segja. Meiri upplýsing um 

þetta tjáist hún ei muna að gefa, og segir hún það framanskrifaða 

rétt eftir sér bókað, dimitteruð. 
Þing 1 Stóru-Borg, 22. mars, Jón í Stapakoti 1: 

 
335 Í fórum höfundar: Dómþing um málið. 20 þing í héraði skráð í bók Blöndals 

sýslumanns, 163-164. 
336 Í fórum höfundar: Dómþing um málið. 20 þing í héraði skráð í bók Blöndals 

sýslumanns, 164-165. 



Þarnæst framstóð hreppstjóri Jón Sigurðsson í Stapakoti, 

sem af réttinum tilkvaddur viðkannast að nóttina milli þess13da 

og 14da þessa mánaðar hafi Agnes Magnúsdóttir frá 

Illhugastöðum komið á sitt heimili, Stapakot, þá allir hafi verið í 

svefni, á að geta nálægt miðri nótt kallað á glugganum og sagt að 

bærinn á Illugastöðum væri að brenna.337 Kveðst hann þá hafa 

flýtt sér á fætur og ásamt sér vinnumaður sinn Jafet Bjarnason og 

báðir vinnumenn móður sinnar, sem móti honum býr á Stapakoti, 

Guðmundur og Jóhannes, og vinnukona hennar Herdís 

Bergþórsdóttir. Hafi þau öll fimm ásamt Agnesi farið út að 

Illhugastöðum og hafi þá loginn staðið upp af byggingunum en 

mikið af þekjunni verið dottið inn. Hafi svo sumir farið að brjóta 

inn það sem eftir hafi verið af þekjunni en sumir að bera vatn í 

eldinn, en Agnes hafi farið inn í fjósið til Sigríðar, sem þar hafi 

verið, og hafi báðar /166 þær Agnes og Sigríður sagst hafa legið 

í fötunum um kvöldið og beðið eftir Pétri Jónssyni sem verið 

hefði að smala, [legið þá í fjósinu, hlýtur að vera] og hefðu þær 

ei rankað við fyrr en loginn hefði verið kominn í baðstofuna 

nálægt rúmi Nathans sem  háttaður hefði verið, og vissu þær ei til 

hans síðan eða hvort Pétur hefði verið aftur kominn eða ekki. 

Eitthvað um dægramót, segir deponentinn, þeir hafi verið búnir 

að slökkva eldinn að mestu og hafi ei brunnið nema 

baðstofuhúsið. Segir hann þeir hafi síðan beðið stundarkorn í 

fjósinu þar til betur hafi orðið bjart af degi. Hafi þeir þá farið að 

leita í öskunni og fundið þá báða líkamana í þeim stað, er rúm 

Nathans hafi staðið í baðstofunni. 
Hafi þeir verið hálf brunnir, en þar hann og þeir sem með 

sér hafi verið hafi verið grunlausir um að þetta væri af 

mannavöldum, kveðst hann þá ekki hafa neitt nákvæmlega 

skoðað líkamina eður aðgætt hvort nokkuð á þeim sæi, en 

fljótlega hafi það ei getað sést, þar þeir hafi verið svo mikið 

brunnir.338 Þeir hafi ei heldur nákvæmlega skoðað þá en borið 

bæði líkin á fjöl frammí skemmukofa á hlaðinu. Ekkert fémætt 

segir deponentinn þeir hafi getað í öskunni fundið, utan lítið af 

járnarusli og hálfbrunnum bókum og smá stykkjum af fatnaði. 

Eftir þetta kveðst hann hafa sent eftir prestinum, séra Jóhanni á 

Tjörn, en áður en hann hafi komið kveðst deponentinn hafa verið 

heim /167 kominn með fólki sínu, en báðar þær Agnes og Sigríður 

hafi eftir verið og hafi Sigríður sagt sér væri illt. En skömmu eftir 

að hann hafi verið heim kominn hafi þær báðar komið með 

prestinum, hvers leið lá um Illhugastaði. Kveðst hann svo hafa 

verið með prestinum sama daginn út að Tjörn, gist hjá honum 
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nóttina eftir og farið síðan á laugardaginn þann 15. Þessa mánaðar 

af stað til að segja sýslumanninum frá þessum húsbruna og gist 

næstu nótt þar eftir á Refsteinsstöðum og komið á sýslumannsins 

heimili á áliðnum degi þann 16da þ. m. gist þar næstu nótt eftir, 

og meðtekið frá honum þá hér í dag framlögðu skikkun, að skoða 

nákvæmar þeirra innibrunnu manna líkami, og komist sama dag 

á leið til baka og aftur að Vesturhópshólum. 

Haldið síðan áfram þann 18da vestur að Tjörn og hafi 

presturinn sent sama kvöld til bónda Árna Skúlasonar í Tungu, 

hver komið hafi strax morguninn eftir að Tjörn, hvar deponentinn 

var um nóttina.339 Miðvikudaginn þann 19 þ.m. segir hann að þeir 

Árni og hann hafi farið fram að Illhugastöðum og hafi bóndi 

Þorsteinn Bjarnason í Hlíð á Vatnsnesi farið með þeim, þar hann 

hafi þá verið staddur á Tjörn og átt leið framhjá Illhugasstöðum, 

og hafi þeir þá í Þorsteins nærveru fyrirtekið þá hér í dag 

framlögðu skoðunargjörð, hverja deponentinn kveðst reiðubúinn 

að staðfesta með sáluhjálpareiði, eins og þennan sinn framburð, 

þegar óskað verði. Eftir það kveðst hann hafa heim /168 komið 

sama dag og hafi þá bæði Agnes og Sigríður hjá sér verið, og 

hefði sér sagt verið að þær hefðu verið þar á hverri nóttu, meðan 

hann burtu var, eins og gert hafi verið ráð fyrir, áður hann heiman 

fór. Kveðst hann þá heyrt hafa getið um að farið hefði verið í búr 

á Illhugastöðum einhverja nóttina meðan hann hafi í burtu verið, 

og hrært þar í eldivið, en sjálfur kveðst hann ei hafa þetta skoðað 

á fimmtudagsmorguninn.  

Kveðst hann hafa eftir sýslumannsins fyrirsögn byrjað 

ferð sína hingað ásamt öðru hér í dag [22 mars] mættu fólki, og 

komist hingað í lítt færu veðri um kvöldið ásamt Árna, en 

stúlkurnar hafi orðið eftir á Þernumýri og Guðmundur á Efri-

Þverá, og hafi þau komið hingað í gær.340 Um þá af þeim 

fyrirteknu skoðunargjörð, kveðst hann ekkert hafa getið við þær 

Sigríði og Agnesi, og ei hafa neitt frekar á þær gengið um hvernig 

þetta hafi tilgengið. Ekkert óráðvant kveðs deponentinn geta 

borið um þær Agnesi og Sigríði, en óráðvant orð kveðst hann 

heyrt hafa liggja á Friðrik í Katadal, og næstliðið haust hafi hann 

séð hann fljúgast á við Nathan á Hvaltjörn, og fara illa  með hann. 

Deponentinn segir að Þorsteinn í Hlíð, sem áður er nefndur, hafi 

sagt sér, að Friðrik hefði átt að koma að Tungukoti í Hlíðardal 

snemma að morgni þess 14da þ m og hefði sagt hafa verið á ferð 

um nóttina og sagt sér /169 hafði orðið illt, svo hann hefði ei getað 

haldið áfram þess vegna, og gert sér til erindis að finna Jóhannes 

vinnumann í Tungukoti upp á einhvern karlskap, verið þar næstu 
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nótt eftir, og farið svo síðan heim þann15da þessa mánaðar. Meiri 

upplýsing í þessari sök tjáist deponentinn ei vita að gefa, og játar 

hann sinn framburð rétt bókaðann. Dimitteraður. 
 

Þing 1 Stóru-Borg, 22. mars, vinnumaður Guðmundur 

Guðmundsson í Stapakoti:  
Framstóð aftur fjórði, sem tjáist vera 30 ára gamall og af 

réttinum tilkvaddur.341 Gefur að öllu leyti samkvæman vitnisburð 

undangangandi vitni, um það af hverjum og hvenær hann fyrst 

hafði vitað um þann umhöndlaða húsbruna á Illhugastöðum, samt 

hverjir þangað hafi farið til að slökkvað eldinn, og hvenær þeir 

hafi verið að því búinr, hvað þeir hafi fundið í öskunni og hvar 

líkamir þeirra dánu manna hafi legið, og hvar þeir látnu hafi verið. 

Og leggur deponentinn það til að þeir ei hafi nákvæmlega skoðað 

þeirra dauðu líkami, bæði vegna þess að þeir hafi grunlausir verið 

um að þetta tilfelli skeð hefði af mannavöldum, og að óþolandi 

lykt hafi verið af líkömunum, og hryllingur í þeim af að horfa 

uppá þá svona útleikna, en sumt sem þeir fundið hafi af fatatagi 

segir deponentinn verið hafi blóðugt, en hann kveðst helst hafa 

ímyndað sér að þetta væri úr rúmi kvenfólks og væri tíðablóð. ... 

[sleppi tómar endurtekningar = Jón í Stapakoti] /170 nema að 

séð Friðrik fljúgast á við Nathan á hvaltjörn næstliðið haust og 

fara illa með hann. 
Þing 1 Stóru-Borg, 22. mars, bóndi Árni Skúlason í 

Tungukoti í Hlíðardal:  Framstóð ... Um þær Agnesi og Sigríði 

kveðst hann ekkert óráðvant vita utan það að sagt hafi verið að 

Sigríður hafi að undanförnu samsængað Nathan, og um Agnesi ei 

annað en það að hún hlaupið hafi í burtu frá húsbónda sínum nú í 

vetur, orsaka lítið, eftir hennar eigin sögn.342 Ekkert óráðvant 

heyrt eður séð hafa til Friðriks í Katadal, en þótt hann sjálfur hafi 

í nokkur ár verið í nágrenni við hann, en eftir annarra sögn í sín 

eyru ósæmileg orð og verk sem sér sögð hafi verið skelmirsleg og 

ill meðhöndlun á skepnum og ósæmileg orð til fólks yfirhöfuð.  

Þing 1 Stóru-Borg, 22. mars, lokaorð og lýsing á 

Agnesi og Sigríði:  Fleiri ei mættir sem yfirheyrðir verði í þessari 

sök og er nú langt komið fram á nótt og verður bæði sýslumaður 

og þeir sem hér hafa mætt í dag hér kyrrir í nótt, bæði vegna 

myrkurs af nótt og snjóhríð.343 Verða þær Sigríður og Agnes 

settar í varðhald undir aðgæslu. Agnes er meðal máta há og 

grannvaxin, toginleit í andliti og /172 fáleit, með dökkt slykjuhár 
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og bláeygð. Sigríður í minna lagi, en nokkurn veginn þrekin eftir 

hæð, jafnleit í andliti, nokkurn veginn söðulnefjuð, ljósbláeygð 

með bjart hár. Actum ut supra, J. Skaftason Blöndal. P. Pétursson. 
 

Þing 2 á Tjörn á Vatnsnesi, mánudagur 24. mars 1828, inngangur 

um ferð sýslumanns í Kattadal: 

Setti sýslumaður Blondahl einn extrarétt að Tjörn á 

Vatnsnesi með undirskrifuðum þingvottum, til ennú að framhalda 

prófi í þeirri á Stóruborg í fyrradag meðhöndluðu morðssök.344 

Strax í gærmorgun þá gott veður var komið, ferðaðist 

sýslumaðurinn ásamt hreppstjórunum vestur að Katadal, sem 

liggur afsíðis í miðjum fjallaklasa, og arrestaraði þar strax þann 

Friðrik Sigurðsson, sem það umhöndlaða morð skal framið hafa, 

rannsakaði þar síðan öll hús og hirðslur, samt önnur fylgsni er 

sáust, án þess að geta þar var orðið neinna þeirra fjármuna sem að 

líkindum tilheyrt gætu dánarbúi Nathans Ketilssonar. Einasta 

fundust þrjú ólarbeisli, öll með járnstöngum, niðri í kistu 

vinnukonu þar, Þórunnar Eyvindsdóttur, hvorja hún sagði Friðrik 

plagaði mest að ganga, og þar bóndinn Sigurður Ólafsson, faðir 

Friðriks, ekki vildi við þau kannast sem sína eign, og ei heldur 

Þórunn, hvörri þó Friðrik strax eignaði eitt beislið. Sömuleiðis 

fannst ein yfirgjörð í gullakistli Þórunnar, er hún sagði Friðrik 

eiga og tjáist fundið hafa næstliðið haust. Þessi þrjú beisli og 

yfirgjörðina tók því sýslumaðurinn með sér. Að þessu búnu varð 

ei tími til að fyrirtaka neina /173 yfirheyrslu, þar dagur var að 

kvöldi kominn, hvörs vegna sýslumaðurinn hélt með Friðrik til 

þessa heimilis, er næst var þá Katadal, og hefur Friðrik verið hér 

í nótt vaktaður af hreppstjóranum í Þverárhrepp, Eggert Jónssyni 

og bónda Guðmundi Jónssyni á Refsteinsstöðum. 
Þing 2 á Tjörn á Vatnsnesi, 24. mars 1828, Friðrik Sigurðsson 1: 

Kom laus og liðugur fyrir réttinn, 6, Friðrik Sigurðsson frá 

Katadal, sem tjáist vera á 18da aldurs ári, fæddur í Katadal í 

Tjarnarkirkjusókn, hvar hann hefur allan sinn aldur alið að einu 

ári undanteknu, sem hann var í Vesturhópshólum.345 Eftir að 

rétturinn ásamt prestinum séra Jóhanni Thómassyni, hafði á 

marga vegu sett Friðrik fyrir sjónir með guðlegum fortölum að 

ekkert nema enn verra vildi nú eftir þeim framkomnu bevísum 

fljóta af því að þræta fyrir það morð sem hann er siktaður fyrir. 

Meðgengur hann óþvingaður og með iðrunarmerkjum að hann sé 

sannur að sök, en biður mikillega um að hann í þetta sinn ekki 

þurfi að segja greinilegar frá hvörju allt þetta hafi tilgengið, en 

lofar að hann skuli segja greinilegar frá því síðar. Hann er svo 
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fyrst aðspurður, hvað hann gjört hafi við þá fjármuni sem hann 

borið hafi úr baðstofunni á Illhugastöðum, og segist hann hafa 

næstliðna þriðjudagsnótt tekið þá úr hlaðanum aftur og flutt þá útí 

skúr, sem er framundan skemmuhólnum á Illhugastöðum, hvar 

hann kveðst hafa brennt það í fjörunni, og hafi sjórinn jafnóðum 

tekið öskuna. Á sunndagskvöldið næst áður segir hann 

vinnumaður Daníel Guðmundsson frá Litla-Skarði /174 hafi 

komið að Vatnsdal, og hafi hann komið með boð til sín frá þeim 

Sigríði og Agnesi og þær hefðu beðið sig að ná þessu úr 

eldiviðarhlaðanum, og gjöra eitthvað við það. Segir hann að 

Daníel hafi vitað áður þessa ráðagjörð, sem þær Agnes og 

Sigríður hafi verið búnar að segja honum. Hann fortekur að neinir 

fleiri séu í vitorði með en Daníel og áðurskrifaðar stúlkur, en hann 

segir, að móðir sín mundi hafa haft grun á að hann hefði illan hug 

til Nathans og oft eggað sig á að gjöra ekkert illt til þess húss, og 

forðast að koma þangað. Fyrst kannast Friðrik við að hafa fært 

það í orð við Sigríði, sem kveðst hafa verið búin að slá því frá sér, 

þá Sigríður hafi komið upp að Katadal og eggjað sig til þess, og 

líka hafi Daníel hvatt sig til þess, þar honum hafi verið mikið illa 

við Nathan. Enga peninga kvaðst Friðrik fundið hafa eftir Nathan 

utan lítið eitt sem Friðrik hafi tekið við, en það sem verið hafi af 

því smíðuðu silfri eður öðrum metal í koffortunum segist hann 

allt brennt hafa. Kvöldinu áður en hann hafi tekið þetta úr 

hlaðanum, hafi hann farið að heiman í full björtu, og sagt fólki í 

katadal, að hann ætlaði að leita að kindum sem sig vantaði, en 

komið hefim aftur fyrir miðnætti um nóttina. Meira afsakar 

Friðrik sig frá að geta nú sagt og er svo frá réttinum dimitteraður. 

[hann er í áfalli sem sagt] 

Þing 2 á Tjörn á Vatnsnesi, 24. mars 1828, Gísli Ólafsson 

próventumaður í Katadal 1: 

Því næst kom laus og liðugur fyrir réttinn Gísli Ólafsson, 

bróðir Bjarna sama staðar og Sigurðar og föðurbróðir Friðriks.346 

Tjáist vera 49 ára gamall, fæddur á Ásgeirsstöðum í 

Reykjakirkjusókn innan /175 Skagafjarðarsýslu, og hafa í nefndri 

sýslu allan sinn aldur alið til þess að hann næstliðið vor farið hafi 

til bróður síns Sigurðar í katadal. Aldrei að undanförnu tiltalað 

fyrir nokkurt afbrot, ítarlega áminntum um að segja sannleikann 

án manngreinarálits. Framber hann sem fylgir: Einhvörntíma í 

vetur, mig minnir á þorra, fór ég ásamt Friðrik í Katadal ofan að 

Gnýstöðum. Var Sigurður í Katadal þá ekki heima. Sló þá Friðrik 

uppá við mig að ganga með sér þá við fórum frá Gnýstöðum fram 

að Stapakoti og taldist ég heldur undan því þar Þorbjörgu 

húsmóður minni kynni að mislíka það, en hann sagði meér að það 

mundi ekki verða. Gekk ég svo með honum á leið fram eftir og 
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bað hann mig þá að fara með sér að Illhugastöðum og drepa 

Nathan Ketilsson og Sigurð Þorsteinsson, skagfirskan mann er 

þar var þá. Taldist ég undan því og leiddi Friðrik mikið fyrir sjónir 

hvað stór synd það væri, en hann hélt ei að síður áfram og þorði 

ég ei annað en fylgja honum, þar Friðrik er mér yfirsterkari. Og 

ég vissi líka að hann gat fengið nóg meðöl til að drepa mig með 

frá Nathan á Illhugastöðum, því Friðrik hafði sagt mér að glas 

með skeiðvatni stæði þar í búrinu. Komum við að Illhugastöðum 

og fórum þar í opinn skemmukofa um háttatíma, þar til Sigríður 

kom út og ætlaði í fjósið. Gekk Friðrik þá í tal við hana og kom 

til mín aftur og sagði að Sigríður hefði beðið sig fyrir að drepa þá 

ekki á það sinn, en vegna náttmyrkurs treysti /176 ég mér ekki til 

að komast heim aftur og beiddum við svo að lofa okkur að vera á 

Illhugastöðum og vorum þar um nóttina. Ekki þorði ég að vara 

Nathan við þessu, það ég vissi hann málugan og óttaðist hann 

kynni að segja Friðrik það aftur. Eftir það fórum við Friðrik heim 

og gat ég ekkert um þetta áform hans við foreldra hans. Í ferðinni 

með sér í þetta sinn hafði Friðrik með sér stóran skurðarhníf sem 

faðir hans átti sem hann þó hafði tekið án þessa vitundar.   

Í seinustu viku Þorra mæltist Friðrik til við mig að fara 

ofan að Illhugastöðum aftur með sér til þess sama, og sagði að ég 

skyldi biðja bróður minn að lofa mér eitthvað á bæi og hitta sig 

svo einhvers staðar.347 Ég sagði honum frá hvað Friðrik mundi 

hafa í hyggju og að hann vildi fá mig til þess með sér og bað ég 

Sigurð að synja mér þó ég beiddi hann í Friðriks áheyrn að lofa 

mér á bæi, og bað hann svo fólkið heyrði að lofa mér ofan að 

Súluvöllum og neitaði hann mér um það. Fór Friðrik þá fram að 

Stapakoti og koma aftur um kvöldið og sagði hann mér þá að 

Sigríður á Illhugastöðum hefði aftrað sér frá því að drepa Nathan 

annað sinn. Hvorki þegar ég kom með Friðrik að Illhugastöðum 

eður í þetta sinn var Agnes heima. Einhvern tíma á Góunni kom 

Sigríður á Illhugastöðum upp að Katadal og átti þá eitthvert tal 

við Friðrik, en ekkert vissi ég hvað það var. Ennú fyrra fimmtudag 

falaði Friðrik mig enn á ný að fara með /177 sér fram í afrétt að 

sækja þangað hross sem Sigurður bróðir minn átti, en hann kvaðst 

ætla að ganga fram að Tungukoti, en þar ég óttaðist fyrir að 

Friðrik mundi þá ætla að fá mig til að fara með sér fram að 

Illhugastöðum sagðist ég vera veikur og ekki treysta mér til þess. 

Fór Friðrik svo einsamall, sagðist ætla fram að Tungukoti og var 

2 nætur í burtu, en þegar hann kom heim aftur sagði hann mér 

einslega frá að nú væri hann búinn að drepa Nathan og Pétur, og 

nú næstliðinn mánudag beiddi Friðrik mig að fara með sér ofan 

að Illhugastöðum og ná þaðan með sér nokkru af því er hann hefði 

fólgið í eldiviðarhlaða þar í búrinu og líf sitt kynn við að liggja að 
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hann gæti í burtu náð. Fór ég þá til Sigurðar bróður míns og sagði 

honum að ég væri hræddur um að Friðrik réði eitthvað til hvernig 

mennirnir á Illhugastöðum hefðu dáið, og að hann vildi fá mig 

enn á ný ofan að Illhugastöðum til að ná þar einhverju og þætti líf 

sitt liggja við. Fannst mér Sigurði verða bylt við þetta en leyfði 

mér hvorki né bannaði að fara með Friðrik. Létum við svo við 

fólkið sem vantaði af fénu og lékumst ætla að fara að leita að því 

og gengum þá ofan að Illhugastöðum seint um kvöldið. Slóð þá 

Friðrik stafinn undan búrinu því ég vildi ei að hann snéri í sundur 

frá lásinn sem fyrir því var. Reif hann þar uppúr eldiviðarhlaða í 

myrkrinu eitthvað af rúm- og íverufötum, en ekki varð ég var við 

að hann tæki þar neitt koffort. Segir hann þeir hafi farið með þetta 

frammí skúr nálægt bænum, og tókum með okkur eld og eldivið 

og kveiktum þar upp eldinn og brenndum þar upp nokkuð af 

rúmfatnaði, ég má segja sæng og rekkju /178 voð en hvað það var 

meira veit ég ekki. En þar mér leiddist að standa yfir þessu lengur 

tók hann seinast eitthvað af fötum, vafði innan í brekán og bárum 

við það heim að Katadal og kastaði Friðrik þessu inní fjóstóft þar.   
En morguninn eftir hafði Sigurður bróðir minn farið að 

grennslast eftir hvort við nú hefðum með nokkuð komið og hafði 

þá orðið var við þennan pjanka í fjóstóftinni og skipaði mér að 

segja Friðrik að taka hann burtu.348 Sagði og svo Friðrik frá þessu 

og tók hann þennan bagga í burtu um leið og hann fór að smala, 

og sagðist Þórunn Eyvindsdóttir hafa séð hann bera eitthvað á 

bakinu þar frameftir, en hvað hann hefur af honum gjört veit ég 

ekkert og hefi heldur ekki spurt hann að því. Enga aðra nótt en þá 

tilnefndu síðan morðið skeði hefur Friðrik í burtu verið, hvað ég 

glöggt veit, þar við sofum saman. Ekkert veit ég til að foreldrar 

Friðriks eður neitt annað fólk í Katadal sé í vitorði um þetta, en 

móðir hans hefur spurt mig að síðan morðið var framið, hvort 

hann mundir vera að því valdur. Hefi ég sagt að vera mundi það, 

en þó ekki gert meira orð á því við hana, og Friðrik varð reiður 

við mig þegar ég sagði honum að ég hefi sagt föður hans frá til 

hvers við færum ofanað Illhugastöðum þá seinast nefndu nótt. 

Annars hafði Friðrik oft sagt mér að Nathan mundi hafa í hyggju 

að drepa sig, Friðrik, og okkur Sigurð, og lést vilja verða fyrri til 

að koma í veginn fyrir það. Ekkert ófrómt veit ég um Friðrik að 

segja, en óvandaður hefur mér virðst hann í orðum og ótrúr í 

verkum sínum og ósannsögull við foreldra sína. Ítarlega 

aðspurður neitar depons að hafa orðið var við að Friðrik hafi neitt 

koffort á Illhugastöðum tekið eður þar með farið, og kveðst enga 

frekari / 179 upplýsing geta gefið og játar sinn framburð rétt 

bókaðan. Dimitteraður.  
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Þing 2 á Tjörn á Vatnsnesi, Friðrik stuttlega kallaður 

fyrir aftur og örstutt Gísli: 

Friðrik Sigurðsson var nú aptur fyrir réttinn kallaður.349 

Viðkannast hann að Gísli hafi með sér farið ofan að 

Illhugastöðum næstliðna þriðjudagsnótt, og hafi þeir borið heim 

að Katadal koffortið, sem falið hafði verið í hlaðanum á 

Illhugastöðum, og grafið það morguninn eftir inní fjósvegg á 

Katadal, hvar það enn muni geymst vera. Lykilinn að því kveðst 

hann ei hafa, þar hann hafi látið hann uppundir raft í fjósinu á 

Illhugastöðum nóttina sem brennt var, en verið horfinn þaðan 

seinna þá hann kom ofar eftir með Gísla, og kveðst hann halda að 

Sigríður eða Agnes hefðu tekið hann, en böggulinn kveðst hann 

falið  hafa millum steina, skammt fyrir framan bæinn Katadal, 

sem hann þá glöggrar vísar. Þar næst var Gísli aftur fyrir réttinn 

kallaður og saman borinn við Friðrik og viðkannast hnn nú 

Friðriks framburð um koffortið og hvar það sé niður komið.  
 

Þing 2 á Tjörn á Vatnsnesi, 24. mars 1828, Þórunn Eyvindsdóttir 

vinnukona í Katadal 1:  

Því næst kom laus og liðug fyrir réttinn 8, Þórunn 

vinnukona sem tjáist vera 32 ára gömul, fædd í Kirkjuskógi í 

Kvennabrekkukirkjusókn innan Dalasýslu, hvaðan hún farið hafi 

3 ára /180 með foreldrum sínum suður á Seltjarnarnes og verið 

þar 2 ár, Snæfellsnes um 10 ár lengst á Skógarströnd, síðan  

Dalasýslu Miðskógi og Snóksdal, og nú í 7 ár í 

Húnavatnssýslu.350 Að undanförnu segir hún sér ekki hafi tiltalað 

verið fyrir neina yfirsjón. Af réttinum áminnt um að segja 

sannleikann. Kveðst hún næstliðið vor farið hafa að Katadal 

ásamt Friðriki Sigurðssyni frá Vesturhópshólum og hafi hann 

heimuglega verið búinn að lofa að ekta sig, þegar hann fengi þar 

til aldur. En nú á yfirstandandi vetri (hvað snemma kveðst hún ei 

muna) hafi hann afsagt sér um það, og kveðst hún hafa haft grun 

um að hann mundi vera farinn að hallast að Sigríði á 

Illhugastöðum, án þess hún vissi neina vissu um það, og kveðst 

nú Þórunn ólétt vera að völdum Friðriks. Þórunn neitar með öllu, 

að hún nokkurn tíma hafi á Friðrik merkt að hann hefði í áformi 

að drepa nathan ketilsson eður fremja þar önnu illvirki. Ei heldur 

af neinum öðrum en kveðst til muna, að Friðrik hafi ei heima 

verið þá nótt sem brunnið hafi á Illhugastöðum og hafi hann sagt 

ætla fram að Tungukoti. Enn segist hún muna að næstliðið 

mánudagskvöld hafi þeir Gísli og Friðrik farið að heiman og 

komið aftur um nóttina og kveðst hún hafa lokið upp fyrir þeim 
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og ei hafa orðið vör við að þeir hefðu neitt með verið. Ei heldur 

hafa neins fólgins góss þar síðan vör orðið /181 enda kveðst hún 

enga umgöngu haft hafa þar um neitt hús. Á Friðrik kveðst hún 

annars heyrt hafa einhvörn tíma, að Nathan mundi hafa í ráði að 

drepa hann að 3 árum liðnum, en ekkert hefði hann getið um hver 

sér hefði sagt það. Ekkert ófrómt kveðst Þórunn geta um Friðrik 

borið, en í haust, rétt eftir að Friðrik hafi komið af Hvalfjörunni, 

segist hún séð hafa hjá honum þau í gær fundin beisli og yfirgjörð 

og segist hún annað hvort hafa eftir bón hans látið beislin ofaní 

kistuna eður hann hafi gjört það sjálfur, þar hann hafi eins haft 

umgöngu um kistuna, en ekkert kveðst hún vita hvernig á þessum 

beislum hafi staðið og ei heldur hafi hann þar um spurt. Enga 

frekari upplýsing í þessari sök er af Þórunni að fá, og játar hún 

þennan sinn framburð rétt bókaðan, og tilkvödd neitar hún einnig 

að vita neitt ófrómt til hjónanna í Katadal eður Gíslia. Dimitteruð. 

Þing 2 á Tjörn á Vatnsnesi, 24. mars 1828, Sigurður bóndi Ólafsson 

í Katadal 1: 

Þar næst framstóð 9, tjáist vera 47 ára, fæddur í Ytri-

Svartárdal í Goðdalakirkjusókn í Skagafjarðarsýslu, og farið úr 

téðri sýslu 23 ára eður þar um bil vestur að Ölkeldu í Staðarsveit 

í Snæfellsnessýslu, hvar hann viðurloða verið hafi tveggja ára 

tíma, og síðan farið hingað til Húnavatnssýslu, og hafi þar síðan 

dvalið.351 Af réttinum ítarlega áminntur um að segja sannleikann, 

framleggur hann skrifað blað með sinni hendi, sem hann segir að 

innihaldi sinn vitnisburð í þessari sök og er það lesið og markað 

litr. C., svohljóðandi: Eftir þessum framburði kveðst hann fús 

vilja sverja. Sigurður viðkannast framburð Gísla um að hann hafi 

sagt sér að Friðrik vildi fá sig til að drepa Nathan, og hafi þá gjört 

ráð fyrir að /182 biðja Sigurð að lofa sér á bæi eftir Friðriks 

undirlægi, hvörju depon. kveðst neitað hafa svo allir heyrðu.  

Daginn áður en brunnið hafi á Illhugastöðum segir hann Friðrik 

hafi í burtu farið og sagst ætla fram að Tungukoti í Hlíðardal, og 

kvaðst depon, hafa vitað að hann hefði þangað erindi átt að sækja 

hatt er hann átt hafi hjá vinnupilti sam staðar, Jóhannesi 

Jónassyni, og kveðst hann því hafa verið grunlaus um aðra 

fyrirætlun í það sinn, einkum þar sem Nathan hafi komið að 

Katadal deginum áður, og hafi Friðrik þá útvegað honum mjólk 

að drekka og boðið honum brennivín og fylgt honum á leið, og 

hafi verið vinsamlegt að sjá á milli þeirra. Í síðastnefndri ferð 

segir hann að Friðrik hafi verið tvær nætur og sagst hafa verið í 

Tungukoti. En sama daginn sem Friðrik hafi heim komið kveðst 

hann hafa frétt af húsbrunanum á Illhugastöðum og þess vegna 

fengið strax grun á Friðrik, en þó ekki hafa spurt hann þar um. 

Næstliðinn mánudag viðkannast Sigurður að Gísli hafi við sig 
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talað eins og hann hefur frá sagt, og kveðst hann hafa bannað 

honum að fara neitt að Illhugastöðum. Um kvöldið hafi þeir sagt 

að vantað hafi af fénu og farið þá báðir burt og komið aftur 

einhvörn tíma um nóttina og kveðst hann þá ekkert hafa við þá 

talað. En annað hvört morguninn eftir eður þó heldur ekki fyrri 

en næstliðinn miðvikudagsmorgun, kveðst hann leitað hafa í 

öllum sínum tóftum og húsum, hvort þeir hefðu þar ekkert fólgið, 

og hafa þá orðið var við einhvern böggul í fjóstóftinni, sem hann 

vegna pínandi gremu ei /183 hafi getað fengið af sér að rannsaka. 

Kveðst hann svo hafa kallað á Gísla út og sagt honum að þeir yrðu 

endilega strax að koma í burt þeim andskota sem þeir hefðu látið 

í sín hús, og hafi þetta burtu verið horfið um kvödlið án þesss 

hann hafi séð neinn bera það í burtu. 

Ekkert kveðst Sigurður vitað hafa um það af þeim Friðrik 

og Gísla umvitnaða koffort eður að það hafi á sitt heimili 

komið.352 Ekkert kveðst hann heldur til vita eður hafa getað að 

komist, að kona sín hafi verið í vitorð með Friðrik um þetta, en 

einungis hafa heyrt í hennar sama grun um það sem hann sjálfur 

hafi haft. Kveðst hann hafa tekið henni vara fyrir að láta þá ei 

koma neinu fyrir í búri hjá sér. Áminningum sínum segir hann 

Friðrik hafi gegnt fáum, en látið á sér skilja að það kynni vera 

nauðsynlegt fyrir sig að koma Nathan af veginum, þar hann 

máske sæti um líf þeirra feðganna og Gísla, og kveðst 

deponentinn hafa sagt honum að sjálfur væri hann óhræddur um 

sig, en Friðrik gæti komið sér burtu, þangað sem Nathan næði ei 

til hans. Næsta laugardagskvöld, eftir að brunnið hafði á 

Illhugastöðum, hafi Daníel frá Geitaskarði komist að Katadal, og 

hafi sagst eiga að sækja Nathan vestur að Illhugastöðum og hafi 

ei verið á honum að heyra að hann búinn væri að frétta fráfall 

Nathans, en hafi frétt það hjá sér. [þjóðleið liggur þá um 

Katadal] en hafi á sunnudaginn farið sjálfur ofan að 

Illhugastöðum og Stapakoti, og verið hjá sér nóttina eftir, og hafi 

þeir Friðrik og hann öðru hvoru verið á tali, sem hann ei hafi heyrt 

neitt af og á mánudaginn hafði Friðrik gengið með honum 

skammt uppí brekkuna fyrir ofan fjárhúsin og kveðst hann 

hlaupið hafa með bréf er komast hefði átt með Daníel austur yfir 

fjall og hafi þá Daníel setið uppi í brekkunni, en Friðrik staðið hjá 

honum og segir hann hafa komið þar til þeirra, en /184 ei segist 

hann hafa séð þá hafa neitt handa í milli. Hafi þeir kvaðst þar og 

hafi Daníel þakkað Friðrik þægilegheitin, eður eitthvað þeirrar 

merkingar. Ekki kvaðst depon. Kunna neitt ófrómt eður óráðvant 

til Friðriks að segja að undanförnu, en bæði sér og konu sinni hafi 

hann verið óhlýðinn og óþægur. Meiri upplýsing er ei af deopn. 

Að fá og játan hann sinn framburð rétt bókaðan. Dimitteraður. 
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Þing 2 á Tjörn á Vatnsnesi, 24. mars 1828, Þorbjörg Halldórsdóttir 

bóndakona í Katadal 1:  

Þar næst kom laus og liðug fyrir réttinn 10, móðir Friðriks 

en kona Sigurðar, sem er 42 ára gömul, fædd á Hofi í Vatnsdal í 

Undirfellskirkjusókn og hefur hér í Húnavatnssýslu allan sinn 

aldur alið.353 Að undanförnu hefur henni ekki tiltalað verið fyrir 

nein lagabrot. Af réttinum ítarlega áminnt um að segja satt. Neitar 

hún að hafa verið neitt í vitorði með því umhöndlaða morði, en 

segist þó hafa haft grun um að Friðrik ætlað hafi eitthvað illt að 

framkvæma, vegna þess að hann hafi átt svo mikið heimuglegt tal 

við Gísla sem hún hafi þó oft bannað honum, en þótt hún hafi ei 

neitt óskikkanlegt til Gísla þekkt. Líka kveðst hún hafa beðið 

Friðrik að hrinda frá sér ef hann hefði nokkurt illræði í sinni, við 

hvað hann hafi þagað, en gefið sér í skyn að Nathan kynni að ætla 

sig að drepa. Hún kannast við að Friðrik hafi ei heima verið þegar 

brann á Illhugastöðum, og hafi gjört ráð fyrir að fara fram að 

Tungukoti, en þegar hann hafi aftur komið, og hún hafi verið búin 

að frétta af brennunni, kveðst hún hafa spurt hann að hvört hann 

væri að þessu valdur, og hafi hann sagt ekki mundi fara að segja 

henni frá því og hún skyldi ei spyrja sig að því. Næstliðið 

mánudagkvöld /185 segir hún að þeri Friðrik og Gísli hafi farið 

eitthvað í burt, og sagst ætla að leita að fé sem vantaði, komið 

heim aftur um nóttina og morguninn eftir sagði Gísli mér, segir 

Þorbjörg, að ég skyldi ekki bregðast ókunnuglega við þó ég sæi 

eitthvað hreyft við heyjum í fjártóftinni, og spurði ég hann að hvar 

helst það væri, og sagði hann það væri fyrir norðan stabbann. 

Þurfti ég þar enga umgöngu að hafa og grennslaðist ekkert þar 

um. Kveðst hún hafa talað til við þá Friðrik og Gísla að þeir tækju 

það burt úr fjóstóftinni og hafi þeir því grafið það í fjósveggnum 

eftir því sem þeir hafi sagt sér. Heldur segir hún að Friðrik hafi 

verið sér óhlýðinn árið áður en hann fór að Hólum, en síður þetta 

ár, og yfirhöfuð ætíð of óhlýðinn. Enga frekari upplýsing eða 

meðkenning er af Þorbjörgu nú að fá, og er tregt að fá svör af 

henni og játar hún það framanskrifaða rétt bókað. Dimitteruð.  
Þing 2 á Tjörn á Vatnsnesi, 24. mars 1828, sagt frá leit í Katadal: 

Í dag hafa 2 menn sendir verið frá réttinum til að leita að 

þeim af Friðrik og Gísla tilsögðu fjármunum, hvorjir þeir eru nú 

með komnir, tjáist fundið hafa á þeim tilvísuðu stöðum.354  

Þing 2 á Tjörn á Vatnsnesi, 24. mars 1828, Gísli Ólafsson 2: 

Gísli Ólafsson er nú aftur fyrir réttinn kallaður og enn 

ítarlegar aðspurður, hvort hann ei til vissi að Þorbjörg hefði átt 

meiri hlutdeild eður vitund í þeim um höndlaða glæp en hann 
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hefur frá sagt.355 Kveðst hann ekki hafa viljað gjöra meira úr því 

en það hafi verið, en hugsað að Þorbjörg gæti sjálf bætt við það, 

og þegar hann enn nú nákvæmar er útaf þessum orðum aðspurður, 

segir hann að Friðrik hafi gefið sér í skyn einhvern tíma áður en 

hann framdi morðið að móðir sín mundi vita af áformi sínu, en 

aldrei hafi Þorbjörg minnst á þetta við sig fyrr en hann hafi sagt 

henni frá að Friðrik væri búinn að framkvæma morðið og hafi sér 

/186 heyrst henni fallast um það. Ekki kveðst hann muna hvort 

Þorbjörg hafi verið í fjósinu þegar þeir voru að grafa koffortið í 

veggnum, en þegar þeir hafi verið búnir að því hafi þeir skilið 

eftir pálinn í básnum og hafi Sigurður skömmu síðar farið að 

spyrja eftir honum og hafi Þorbjörg þá sagt hann væri fram í búri, 

og hafi því hvorki hann eða Friðrik borið hann þangað. Meiri 

upplýsing er ennú ei af Gísla að fá. Dimitteraður. 
Þing 2 Tjörn  Vatnsnesi, mán 24. mars 1828, Friðrik Sigurðsson 2: 

Enn þá kom laus og liðugur fyrir réttinn inquisitinn Friðrik 

Sigurðsson og fortelur sem fylgir:356 [tilbúinn að leysa frá 

skjóðunni] Smátt og smátt í vetur fór með að detta í hug að ráða 

Natan af dögum, mest fyrir þá orsök að honum hafði farist illa við 

mig í hvalskiptum og hótað að drepa mig, en ekki af því ég 

hugsaði að auðgast við það.  Þar? vonaði ei ég? að geta fundið 

peninga hans, sem ég hafði heyrt að hann hefði grafið í jörðu, gef 

ég Sigríði á Illugastöðum þetta fyrst í skyn og tók hún þá  hvorki 

vel né illa í það. Litlu síðar kom ég þar aftur eitt kvöld, ásamt með 

Gísla í Katadal, og hafði ég gefið honum áform mitt að skilja, á 

leiðinni frá Gnýstöðum, og talaði hann til að styrkja mig til þess 

og færðist hann undan því, en þóttist heldur kunna að styrkja mig 

til að í peninga Natans ef færi gæfist, þó sér væri hvorugt geðfellt. 

Fann ég svo Sigríði þá hún fór í fjósið, og var Sigurður 

Þorsteinsson þar þá, en Agnes ei heima, taldi hún það úr að 

framkvæma þetta og ég var ei heldur mikið áfram um það, vegna 

þess að Sigurður var þar en Sigríður sagði mér að engir peningar 

væru nú í koffortinu Natans, vegna þess að hann mundi hafa 

grafið þá deginum áður og réðum við svo af að gista þar um 

nóttina og tók ég Sigríði mikinn /187 vara fyrir að láta Agnesi af 

þessu vita, og kvaðst engu hætta, fyrst það hefði ekki látið sig 

gjöra meðan Agnes var í burtu. Næsta sunnudag þar eftir hitti ég 

þær báðar Agnesi og Sigríði hér við Tjarnarkirkju og sagði þá 

Agnes við mig, að hefði Guð gefið mér nokkurt vit og kraft skyldi 

ég hjálpa sér til að komast frá Illugastöðum, og studdi Sigríður að 

því líka, og sagði ég að það gilti ei ef þær væru engar gungur. 

Undireins beiddu þær mig að koma og taka aftur bréf, þar ég 

 
355 Í fórum höfundar: Dómþing um málið. 20 þing í héraði skráð í bók Blöndals 

sýslumanns, 185-186. 
356 Í fórum höfundar: Dómþing um málið. 20 þing í héraði skráð í bók Blöndals 

sýslumanns, 186-187. 



ætlaði upp í Vatnsdal, en Natan og Sigurður upp í Langadal, kom 

ég svo að Illugastöðum aftur eftir að þeir voru í burtu farnir og 

var Daníel á [Geitar]Skarði þar þá. Lagði þá Agnes að mér að 

halda áfram mínu fyrra áformi með að drepa Natan og lofaði mér 

styrk til þess, lofaði og svo að gjöra þetta þá Natan kæmi aftur og 

Daníel væri burtu. Tók ég síðan bréf af þeim, annað til Rósu á 

Vatnsenda en annað til Steinvarar á Borg og kom heim aftur sama 

dag og Natan, og kom ei heim til mín en hélt ofan að Illugastöðum 

til að koma til þeirra bréfum aftur frá Rósu og Steinvöru, sem ég 

vissi að Natan mátti eigi af vita. Var Natan nýkominn heim að 

Illugastöðum, hitti ég þá Daníel og fékk honum bréfin þar þær 

voru búnar að segja að ég mætti það, en gerði ei Natan vart við 

komu mína. Gekk þá Daníel á leið með mér og sagði að Sigríður 

og Agnes væru búnar að opinbera sér þetta fyrirtæki, að drepa 

Natan og hvatti mig til að gjöra það, en sagðist ei fá tækifæri til 

að styrkja mig til þess í það sinn. 

2 nóttum þar eftir kom Daníel að Katadal, á heimleið til 

sín, og sagði þá að bæði hann og stúlkurnar hefðu óskað að ég 

hefði komið kveldinu áður að framkvæma /188 morðið svo hann 

hefði getað styrkt mig til þess, og sagði stúlkurnar hefðu gert mér 

strengilegt boð að láta nú Natan ekki lifa margar nætur.357 Litlu 

eftir að Daníel var farinn kom Agnes til mín og sagði mér hann 

hefði skammað þær svo mikið eftir að Daníel var farinn á stað, að 

þær væru hræddar um líf sitt. Hafði hann fundið sér til að 4 ær 

hefði vantað, og sagt þær ætluðu að stela þeim, og bað mig ennú 

mikillega að koma ofaneftir annaðhvort það sama kvöld, eða 

næsta dag þar á eftir. Daginn eftir gekk ég fram að Stapakoti, fann 

Sigríði á Illugastöðum á leiðinni, og var Agnes þá nýkomin 

FARIN??? En Sigríður lét á sér skilja að hún vonaðist eftir mér á 

hverri stundu til að framkvæma  það umhöndlaða verk, og gegndi 

ég henni lítið þar til, en fór fram að Stapakoti, fékk Jóhannes þar 

til að ganga með mér út og upp í fjallið fyrir utan og ofan 

Illugastaði, svo hann gæti sagt frá að ég væri út hjá Illugastöðum 

farinn. Beið ég svo í fjallinu þar til komið var undir dagsetur, gekk 

þá heim að Illugastöðum og barði. Kom Sigríður til dyra og sagði 

að Natan væri einn heima, en Agnes væri enn ei heim komin. 

Bauðst ég þá til að drepa Natan, en hún bað mig þá mikið að gjöra 

það ekki í þetta sinn, þar hann væri svo góður sér núna, sagði ég 

þá: „Fari þá??? nú og mun ég ei koma næsta daginn,“ og skildum 

við með það. Á heimleiðinni það sama kvöld kom ég að 

Ásbjarnarstöðum og hitti Agnesi þar, sem ekki þorði að fara heim, 

sagði ég henni frá áformi mínu og hvernig Sigríður hefði undir 

það tekið. Það væri svo sem /189 þær Agnes og Sigríður hafa þar 

um frá sagt. 
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Lagði þá Agnes mikið að mér að gefast ei upp við þetta, 

og gaf ég henni kost á því ef Daníel vildi styrkja mig til þess 

hennar vegna, og lofaði að finna hann um leið og ég færi út í 

kaupstað degi síðar.358 Fór ég svo í kaupstaðinn og gekk um leið 

fram að Geitaskarði og sagði honum ljóslega allt það til hafði 

borið síðan við seinast skildum. Þann sama dag var Pétur Jónsson 

sendur frá Skarði vestur að Illugastöðum að sækja Natan, gjörði 

þá Daníel orð að fá leyfi til að fara vestur í Svínadal morguninn 

eftir, og ætlaði þá að ganga með mér vestur að Illugastöðum, þar 

við ætluðum að drepa Natan um nóttina, ganga síðan austur yfir 

Vatnsnes, og ætlaði ég svo að koma að Vesturhópshólum um 

nóttina og látast koma úr kaupstaðarferðinni, en Daníel ætlaði að 

ganga heim aftur. Beiddi Daníel húsmóður sína um leyfi að fara 

vestur í Svínadalinn, og heyrði ég hana skila því til mannsins sem 

veikur lá, en hann aftók það. Bað Daníel mig þá og hvatti mikið 

til, að halda ei að síður áfram með áformið, en ég sagði honum að 

það væri nú líkast til ég gjörði það aldrei. Gekk ég svo heim og 

var orðinn þessu afhuga. En daginn eftir kom Sigríður á 

Illugastöðum upp að Katadal og beiddi mig á allar lundir að halda 

áfram mínu fyrra áformi og lofaði að þær Agnes báðar skyldu 

styrkja mig til þess og lofaði ég henni ei öðru en ég skyldi koma 

til þeirra, þá ég gengi ofan að Stapakoti í sömu vikunni, en Natan 

var þá kominn upp að Skarði aftur. 
Mánudaginn næsta þar eftir [10. mars] fór ég ofan að 

Stapakoti, og kom þá að Illugastöðum og var þar um nóttina, og 

Pétur Jónsson er þá var þar.359 Lögðu þær þá að mér enn á ný 

fastlega að framkvæma morðið þá Natan kæmi heim, og lofuðu 

að styrkja mig til þess eftir megni ef ég með þyrfti og kváðust 

mundu sjálfar gjöra það ef ég væri ófáanlegur til þess. Drógst ég 

þá á það við þær. Nokkru seinna [12 mars] kom Natan ofan frá 

Skarði og kom að Katadal og útvegaði ég honum mjólk að drekka, 

bauð honum brennivín og fylgdi honum á leið, en daginn eftir 

[fim.13. mars] fór ég á stað og sagðist ætla fram að Tungukoti. 

Gekk ég svo ofan að Illugastöðum, kom þar í rökkrinu, gekk inn 

í fjósið, hvar þær Agnes og Sigríður komu til mín litlu siðar, og 

sögðu þær að natan og Pétur væru háttaðir, bauð ég þeim þá að 

hætta við þetta, fyrst Pétur væri þar, en þær beiddu mig báðar að 

halda áfram og buðu mér styrk sinn til þess sem fyrr, og féll 

Agnes þá upp á að best væri að rota þá báða með stórum hamri, 

sem Sigríður sótti inn til þess. Gengum við svo öll inn og var þá 

varla nein skíma af degi. [nýtt tungl 15. mars] Átti Agnes að 

standa fyrir glugganum við rúmstokk Natans meðan ég rotaði 
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Pétur, en Sigríður stóð á gólfinu, og ætluðu þær báðar að fljúga á 

Natan ef hann yrði var við þá ég rotaði Pétur, og tókst mér það 

strax í fyrsta eða öðru höggi svo lítið eða ekkert heyrðist til hans. 

Greip þá Agnes barnið og fékk Sigríði, en ég flaug á Natan sem 

meinti þetta vera Pétur, eins og Sigríður og /191 Agnes hafa þar 

um frá sagt. Sló ég hann þá með hamrinum svo hann rotaðist í 

fyrsta höggi. 

Fór Agnes þá fram og kveikti ljós, en þegar við komum 

inn var Natan að rakna við aftur úr rotinu, var þó rænulaus og tók 

að tala um frænda sinn, sá ég þá líka að Pétur var ekki útaf 

dauður.360 Féllst þá Agnesi hugur, missti niður ljósið, en ég var 

þá sem frá mér numinn og tók sjálfskeiðings vasahníf minn og 

rak í Natan þar til hann var dauður, og Pétur þar á eftir, fór ég 

síðan fram og sótti ljós. Fór Agnes þá inn með mér aftur og tókum 

við rúmföt og koffort úr baðstofunni og grófum í eldiviðarhlaða 

frammi í búrinu. Opnaði ég bæði koffortin og fyllt annað með það 

sem mér þótti fémætast. Peninga pung einn fann ég í koffortinu, 

sem ég ekkert veit hvað mikið hefur í verið, en á að geta svo sem 

10 sp. mynt, eða rúmt það, og tók Sigríður við honum. Líkömum 

þeirra dauðu hafði ég áður bylt ofan úr rúmunum og lét Agnes þá 

báða upp í rúm Natans með mér aftur og smurðum við þá áður í 

lýsi, kveiktum svo í rúminu og gengum burt og bjuggum við öll 

um það sem við höfðum tekið í eldiviðarhlaðanum og fórum út úr 

bænum. En þegar bál var komið í alla baðstofuna og rjáfrið var 

farið að detta niður fórum við Agnes suður að Stapakoti og átti 

hún að segja til eldsins, en ég fór niður að Tungukoti og sagðist 

hafa legið úti. Áður en ég fór þvoði ég allt blóð úr treyju og 

buxum og undum við það svo aftur. Glas með skeiðvatni [þynnt 

saltpéturssýra] hafði ég beðið stúlkurnar að ætla mér, sem stóð í 

skáp í búrinu, og sem ég eftir morðið var skeð gaf þó ei um að 

taka. 
Eftir að ég kom heim og búið var að ljúka húsbrunanum á 

Illugastöðum fór móðir mín að spyrja mig að hvort ég hefði engan 

þátt átt í því, og neitaði ég því.361 Næsta laugardagskvöld [15. 

mars] þar eftir kom Daníel frá Geitaskarði að Katadal og sagðist 

eiga að sækja Natan, og sagði ég honum frá öllu eins og það hafði 

til gengið. Var Daníel hjá mér um nóttina og fór daginn eftir ofan 

að Stapakoti og kom aftur á sunnudagskvöldið [16. mars], var hjá 

mér mánudagsnóttina [17. mars] og kom með frá Sigríði af mér í 

dag umvitnuðu boð. Daginn eftir þá hann fór á stað gekk ég með 

honum upp í brekkuna fyrir ofan húsin og sýndi hann mér þá 

peningapung þann, sem þær Sigríður og Agnes höfðu fengið 
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honum og hafði Sigríður tekið hann einhvers staðar á 

Illugastöðum, og sagðist ekki treysta sér til að geyma hann, og 

sýndist mér þá fara minna fyrir þessum pung en um nóttina á 

Illugastöðum. Settumst við niður uppi í brekkunni og fórum að 

telja peningana, og minnir mig þeir væru þá 10-12 sp. mynt í 

silfri, og lítið eitt í smáskildingum, og bundum við svo punginn 

aftur og vorum að tala um hvort hann skyldi hjá mér eftir vera, 

eða Daníel með hann fara, og í því kom faðir minn út. Fleygði ég 

þá pungnum og gekk á móti föður mínum, en ég held að Daníel 

hafi tekið með sér punginn. Frekari upplýsingar eð meðkenning 

var ei af Friðrik að fá, og játar hann framburð sinn rétt bókaðan. 

Dimmitteraður. Þar nú er komið langt fram á nótt er Sigurði, Gísla 

og Þórunni gefið heimferðarleyfi, en Friðrik og Þorbjörg verða 

hér fyrst til morguns og er réttinum svo upp sagt. Actum ut supra. 

J. Skaptason, Blöndal, Jónsson. 

 

Þing 3 á Miðhópi, miðvd. 26. mars 1828, inngangur: 

... setti sýslumaður Blondahl einn extrarétt á Miðhópi, 

með þeim sömu þingvottum sem á Tjörn í fyrradag, og til enn nú 

að halda prófi á þeirri þar meðhöndluðu morðs- og 

þjófnaðarsök.362 Í gærmorgun var Þorbjörg í Katadal /194 á ný 

yfirheyrð án þess að hún fremur við kannast vildi neina frekari 

hlutdeild eða meðvitund á sökinni. Fyrir alla þá tíð sem rétturinn 

upphélt sér á Tjörn var Friedrich aðgættur af hreppstjóra Eggert 

Jónssyni og öðrum þar í svo ei væri að tala við aðra, eins var eftir 

möguglegleikum fyrirbyggt að Katadalsfólkið gæti hvað við 

annað talað, hvað þó vegna húsaskorts örðugt veitti, þar ei var um 

önnur hús að gjöra en það sem þingað var á og baðstofuna, hvar 

kona prestsins lá á barnssæng. Fleira fólk en það sem yfirheyrt 

var er ei til heimilis í Katadal nema 3 börn 10 til 12 ára gömul, en 

þar Friðrik hafði meðkennt morðið og sýslumaðurinn ei gat að 

komist að þau hefðu neina vitneskju um það í þessu tilliti 

passeraða virtist ei fyrir neitt koma að fyrirheyra þau. 

Heimafólkinu í Katardal, nefnilega hjónunum ásamt Gísla og 

Þórunni var því næst gefið heimferðarleyfi í þetta sinn, en tilsagt 

að halda sér kyrru við heimilið til þess mál þetta verði til lykta 

leitt. Koffortið sem sótt var í fyrradag að katardal og sömuleiðis 

fatapakki sem var fram á dalnum var allt af réttinum skoðað og 

koffortið opnað til að sjá hvað það hefði inni að halda og fundust 

ei xxxx xxxx /195 á engar á því en xxxx xxxx xxxx talsverðir 

fjármunir. Þetta var þar næst af réttinum xxxx og tilsent 

hreppstjóra Jóni Sigurðssyni á Stapakoti og þessum sagt að 

uppskrifa og virða það ásamt öðrum eftirlátnum fjármunum 

Nathans heimilis enn þá sér skylt. Í gær hélt sýslumaðurinn því 

 
362 Í fórum höfundar: Dómþing um málið. 20 þing í héraði skráð í bók Blöndals 

sýslumanns, 193-195. 



næst af stað frá Tjörn með Friedrich og náði hingað í gærkveldi 

og hefur hann verið hér aðgættur í nótt svo ei næði að tala við 

Sigríði Guðmundsdóttur sem hér situr arresteruð, en stúdent 

Skúla Þórðarsyni á Stóruborg sem heldur nú Agnesi í fangelsi, 

tilsagt að flytja hana hingað í dag til yfirheyrslu. 
Þing 3 á Miðhópi, miðvd 26. mars 1828, Sigríður 3: 

Kom svo þar næst laus og liðug fyrir réttinn sú arresteraða 

Sigríður Guðmundsdóttir, sem af réttinum tilkvödd tjáist standa 

við sinn áðurnefnda framburð, þó kannast hún nú við að Daníel 

vinnumaður á Geitaskarði hafi, líkt og Friðrik hefur frásagt, verið 

í vitorði um morðin, og húsbrunann, sem altíð hafi veirð gjört ráð 

fyrir að framkvæma á eftir til að dylja morðið, en ei segir hún að 

Daníel hafi í sinni áheyrn hvatt til þessa og ekki heldur latt, en 

aðvarað þær um að fara varlega svo það kæmist ekki upp.363 

Sigríður viðkannast nú einninn að hafa tekið á móti peningapung 

sem fundist hafi í kofforti Nathans eftir morðið, og hún kveðst 

geymt hafa í fjósinu á Illhugastöðum þangað til Daníel komið 

hafi. Næsta sunnudag eftir segist hún þá hafa ásamt Agnesi fylgst 

með honum útað Illhugastöðum og kveðst þá hafa eftir Agnesar 

ráðleggingu tekið peningapunginn úr fjósinu og úr honum 3 

specíu, sem hún eftir Agnesar tilmælum /196 hafi gefið Daníel, 

og 2 specíur sem hún hafi fengið Agnesi. Í peningum kveðst hún 

halda að þá hafi eftir veirð í fríðum peningum 12 til 13 specíur og 

í smáskilingum á að geta uppí 3 til 3 spesíur. Punginn með þessu 

kveðst hún fengið hafa Daníel og beðið hann annaðhvort að færa 

hann Friðrik í Katadal eður geyma hann sjálfur til vorsins. Undir 

eins hafi þær Agnes beðið Daníel að skila til Friðriks, að honum 

væri best að ná því sem fólgið væri í eldiviðarstaflanum áður en 

farið yrði betur að rannsaka á Illhugastöðum. Að öðru leyti 

kannast nú Sigríður við allan Friðriks framburð í þessari sök, að 

svo miklu leyti sem hann hana snertir, en segir að Agnes hafi 

mikið hert sig upp til framkvæmdar morðinu og beðið sig fyrir að 

afstýra þessu ekki lengur og leitt sér fyrir sjónir skammir þær er 

hún og Sigríður fengi hjá Nathan og beðið sig að fara upp að 

Katadal í það sinn sem hún þangað fór og taka á öllu því góða er 

hún hefði til að biðja Friðrik að hætta ei við þetta. Sigríður 

kannast við að seinasta kvöldið sem Daníel verið hafi á 

Illhugastöðum hafi bæði hún og þær óskað að Friðrik vildi nú 

koma að framkvæma morðið ef hann ætlaði sér það, og hefði 

Daníel tjáðst mundi styrkja hann til þess ef hann herti sig upp við 

það. 
Sigríður frátekur að hún viti til neinna peninga eftir 

Nathan, fleiri en hún hefur frá sagt, og kveðst hafa verið búin að 
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leita að þeim í búrsveggjunum meðan Nathan hafi í burtu verið.364 

Bréf það er hún skrifað hafi til Steinvarar á Borg, segir hún Agnes 

hafi fyrir sig skrifað og hafi ei verið annað innihald þess en að 

hana langaði til að komast burtu frá Nathan, sem hún sæi sér 

engan veg til, og innihald bréfs þess er hún hafði skrifað sér aftur 

hafi ei verið annað en að móðir Sigríðar, sem býr á Borg, mundi 

láta sækja sig á næstu Krossmessu. Enn neitar Sigríður að hún til 

viti, að Þorbjörg í Katadal eður neinn annar eigi frekari þátt í 

þeessu morði en hún xxxx xxxx xxxx, Friðrik hafi sagt sér að einu 

sinni hafi móðir hans verið að tala um að sig vantaði vinnukonu 

/197 og hafi Friðrik sagt sér sagt hafa henni lægi ei á að útvega 

sér vinnukonu svo fljótt, hún kynni að fá aðra hvora vinnukonuna 

hans Nathans, þó heldur Sigríði og hafi Þorbjörg þar til svarað 

„ætli hún losist frá honum Nathan eður ætlarðu að fara að drepa 

hann?“ og hafi Friðrik sagst hafa þar til svarað „nei, þig varðar ei 

um það“. Ekkert segir hún Þorbjörg hafi um þetta við sig talað, 

þegar hún kom að Katadal. Meiri upplýsing tjáist Sigríður ei 

muna að gefa og tjáir þetta rétt bókað – dimitteruð. 
Þing 3 á Miðhópi, miðvd 26. mars 1828, Agnes 3: 

Því næst kom laus og liðug fyrir réttinn sú arresteraða 

Agnes Magnúsdóttir sem er nú samanborin við Friðrik og Sigríði, 

og kannast nú við þeirra framburð og kveðst ekki á móti honum 

bera að því leyti henni við kemur, þó kveðst hún ei muna að 

Daníel hafi í sinni áheyrn útþrykkilega lofað að styrkja til 

morðsins, seinasta kvöldið sem hann var á Illugastöðum.365 

[kærleikar þeirra á milli, vill verja hann?] Peninga þá sem í 

pungnum hafi verið segir hún Nathan hafi tekið seinasta daginn 

sem hann lifði, og sagt að það væri í honum uppá 20 spesíur í 

silfurpeningum, fyrir utan smáskildinga, sem hún ei hafi vitað 

hvað miklir hafi veirð. Þær 2 spesíur sem Sigríður hafi sér fengið 

úr pungnum kveðst Agnes hafa gefið Daníel fyrir utan þær 5 sem 

Sigríður hafi fengið honum til eignar, en punginn hafi þær beðið 

Daníel að geyma. Agnes viðkannast að Friðrik hafi sagt sér frá 

fyrirætlun þeirra Daníels uppá Skarði, eins og eftir Friðrik hefu 

verið innfært. Daníel segir þau Friðrik, Agnes og Sigríður öll 

sameiginlega að hafi ráðið þeim þess til að drepa Nathan heldur 

úti, brenna hann síðan upp fram í Skeri, og láta sjóinn taka öskuna 

og segja að hann hefði gengið eitthvað austur yfir fjall, en þótt 

óráðlegra að brenna hann inní baðstofunni. Agnes viðkannast, að 

til orða hafi komið millum Daníels og sín, að þau kynnu að ektast 

með tímanum. 
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Ekki kveðst Agnes til vita að neinir fleiri hafi verið í 

vitorði um þetta morð /198 en nú er framkomið, og neitar einnig 

að vita neitt til þeirra peninga en sem þær Sigríður hafi frásagt, 

og enga frekari uppýsingu af henni að fá.366 Lykillinn að 

koffortum Nathans, sem hafi einn gengið að báðum, segir hún 

Sigríður hafi fengið sér, einhvörn tíma eftir brennuna, og hafi 

hann þangað til verið uppundir í búrinu og kveðst hún hafa fleygt 

honum útí sjó. Agnes játar þennan sinn framburð rétt bókaðan – 

dimmiteruð. 
Þing 3 á Miðhópi, miðvd 26. mars 1828, niðurlag: 

Frekari rannsókn verður nú í dag ekki framhaldið, og 

verður Sigríður hér kyrr fyrst um sinn í varðhaldi hjá hreppstjóra 

Pétri Péturssyni Miðhópi, en Agnes verður flutt til stúdents Skúla 

Þórðarsonar á Stóruborg, hvar hún fyrst um sinn verður í 

varðhaldi, en sýslumaðurinn fer nú síðan með Friðrik að 

Þingeyrum hvar hann setjast skuli í varðhald hjá administrator 

Olsen, hvar næst gjörð verður ráðstöfun fyrir að ná Daníel frá 

Geitaskarði svo fljótt sem mögulegt er.367 Actum ut supra, J. 

Skaptason, Blondahl, G. [neðar Bjarni]  Jónsson. 

 

Þing 4 í Hvammi, fimmtudag 27. mars 1828, Daníel 1: 

Síðdegisþing einungis til að yfirheyra Daníel. 

Strax daginn eftir haldið áfram á heimili Björns 

sýslumanns Hvammi í Vatnsdal.368 Undirskrifaðir þingvottar J. 

Skaptason, G. Jónsson, báðir í gær af sýslumanninum sendir frá 

Þingeyrum að sækja Daníel Guðmundsson upp að Geitaskarði, 

hvörn þeir nú færðu hingað á áliðnum degi.   Mætti svo laus og 

liðugur fyrir réttinum Daníel Guðmundsson vinnumaður á 

Geitaskarði, sem tjáist vera 25 ára gamall, fæddur á Sölvabakka í 

Höskuldsstaða kirkjusókn og hefur í téðri og Holtastaða 

kirkjusóknum allan sinn aldur alið. Að undanförnu hefur honum 

ei tiltalað verið fyrir neitt lögbrot. Af réttinum tilspurður og 

áminntur að segja sannleikann. Viðkannast hann að hann á 

næstliðnum vetri /199 hafi verið um tíma vestur á Illhugastöðum 

og hafi Friðrik í Katadal komið þar eitt kvöld skömmu eftir að 

hann hafði þangað komið, og hefðu þær Sigríður og Agnes verið 

lengi á tali við hann frammi og hafði hann gist þar um nóttina, og 

verið með mikilli kátínu, en eftir að hann hafði verið í burtu farinn 

segir hann Agnes hafi sagt sér, að honum Friðriki væri mikið illa 

við Nathan fyrir þá skuld að Nathan mundi áður hafa setið um líf 
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Friðriks og að Friðrik mundi því hafa í hug að drepa hann, og að 

þær Agnes og Sigríður væru í vitorði með það, og hafi þær gjört 

ráð fyrir að Nathan yrði myrtur og brennd svo upp baðstofan á 

eftir. Kveðst Daníel hafa ráðið þeim frá þessu. Sama daginn og 

Nathan hafi heim komið, segir hann Friðrik hafi komið með bréf 

til stúlknanna, og hafi hann þá spurt sig að, hvort þær hefðu sagt 

sér nokkuð frá áformi sínu og kveðst hann hafa játað því, og hafa 

þá gengið skammt á leið með Friðrik, og kveðst hafa reynt að 

aftra honum frá þessu. Tveimur nóttum síðar kveðst hann hafa 

heim farið og fundið Friðrik á heimleiðinni og skilað frá þeim 

Agnesi og Sigríði að þær beiddu hann að koma sem fyrst, að gjöra 

það sem þær hefðu beðið hann. Kveðst hann þá enn hafa mælt til 

við Friðrik, að hann ekki framkvæmdi morðið, og hafi hann 

hvörki lofað því afsagt. Skömmu síðar segir hann Friðrik hafi 

komið úr kaupstaðarferð fram að Skarði, og hafi hann þá skilað 

frá Agnesi að hún beiddi hann að koma vestureftir, að styrkja 

Friðrik til að drepa Nathan. Kveðst hann lengi hafa móti því mælt.    

Ekkert kveðst hann hvatt hafa Friðrik til að halda áfram með 

morðið. Þó kveðst hann aldrei hafa sagt Nathan frá þessu áformi, 

því það hafi hann ei vogað fyrir Friðrik. 
Næsta laugardag eftir að morðið var framið kveðst Daníel 

sendur hafa verið frá húsbónda sínum vestur að Illhugastöðum, 

að sækja Nathan, og kveðst hann þá hafa í Katadal frétt um afgang 

hans og hafi Friðrik sagt sér hvörnig það hefði til gengið.369 Á 

sunnudeginum kveðst hann farið hafa ofan að Illhugastöðum og 

Stapakoti, en getur ei gjört grein fyrir hvaða erindi hann hafi 

þangað átt. Segir hann þær Agnes og Sigríður hafi þá gengið með 

sér út að Illhugastöðum og hafi tekið peningapung í fjósinu og 

kveðst hann þá hafa sagt við þær, þá hann sá peningana, að það 

væri nú mátulegt á þær að hann segði frá öllu saman, fóru þær þá 

inn í eldhús með punginn, komu síðan fram, og gefið sér eður 

fengið 7 peninga, sem þær haldið hafi að væru spesíur. [þekkja 

ekki peninga, krúttin] Hafi Sigríður fengið sér 5, en Agnes 2. 

Þessa peninga hefur Daníel í viðurvist þingvottanna í morgun 

tekið uppúr smiðjugólfi að Skarði, og voru þeir hér fyrir réttinum 

sýndir, og voru þá 4 spesíur danskar, 1 dönsk króna, 1 þýsk 

spesía, samt danskur peningur frá 1723 sem vegur rúmlega móti 

2/3 spesíu.  

Þar fyrir utan segir hann þær hafi fengið sér pung með 

peningum sem þær hafi beðið sig annaðhvört að geyma eður 

afhenda Friðrik hann.370 Kveðst hann síðan farið hafa upp að 

Katadal, og hafi þá Friðrik spurt sig að, hvort hann hafði nokkra 

 
369 Í fórum höfundar: Dómþing um málið. 20 þing í héraði skráð í bók Blöndals 

sýslumanns, 200. 
370 Í fórum höfundar: Dómþing um málið. 20 þing í héraði skráð í bók Blöndals 

sýslumanns, 200-201. 



peninga frá þeim Agnesi og Sigríði, og kveðst Daníel hafa neitað 

því, en einasta sagt honum frá pungnum, og hafi Friðrik þá viljað 

fá hann hjá sér. Hafi hann svo fylgst með sér upp í brekkuna fyrir 

ofan húsin, hvar þeir hafi sest niður og talið í pungnum /201 og 

hafi í honum verið uppá 13 spesíur í silfurpeniengum og eitthvað 

af smáskildingum, sem þeir ekki hafi talið. Friðrik segir hann þar 

í brekkunni hafi tekið við pungnum, og látið hann í vestisvasa 

innan á vestinu og gjört ráð fyrir að grafa hann í kofa fyrir sunnan 

bæinn í Katadal. Ekkert kveðst Daníel til vita að fleiri hafi verið í 

vitorði um þetta morð en fram er komið, og segir hann Friðrik 

hafi fortekið að bróðir sinn vissi nokkuð af þessu, en hann teldi 

að móðir sín hefði einhvörn grun af því. Hvörnin sem við er 

leitast, er enga frekari upplýsing eður meðkenning af Daníel að 

fá. Fyrir utan áður umgetna peninga tók Daníel uppúr sama stað í 

morgun 6 og 2/3 spesíur danskar, hvörja hann segist sjálfur eiga 

og hafa hjá ýmsum fengið. Alla þessa peninga tekur 

sýslumaðurinn fyrst um sinn til geymslu, en Daníel verður hér 

undir vöktun í nótt. Actum ut supra Blondahl, J. Skaptason, Bjarni 

Jónsson. 

Þing 5 að Þingeyrum, föstudag 28. mars 1828, Daníel 2 síðar Friðrik 

líka og svo bara Friðrik 3: 

... setti Blondahl sýslumaður einn extrarétt að Þingeyrum 

með undirskrifuðum lögteknum þingvottum, til enn nú að 

framhalda rannsókn í þessari seinast í gær meðhöndluðu morðs- 

og þjófnaðarsök.371 Kom svo laus og liðugur fyrir réttinn 

vinnumaður Daníel Guðmundsson á Geitaskarði, hvorn 

sýslumaðurinn hefur hingað með sér flutt. Enn stendur Daníel við 

sinn í gær gefna framburð, en þar sýslumaðurinn heyrt hefur síðan 

að sá myrti Nathan skyldi hafa átt að eiga gullpening sem Daníel 

hafði orðið hand hafandi að, er hann nú hér um spurður og 

viðkannast /202 hann að þegar hann verið hafi á Illhugastöðum í 

vetur hafi hann séð Sigríði vera að fara með gullpeningi í 

fírskildingsstærð og hafi sýnt Friðrik í Katardal hann, þegar hann 

verið hafði þar um nóttina og sagst hafa tekið hann úr kofforti 

Nathans, að hvörju hún þá haft hafi lykilinn. Kveðst Darníel þá 

hafa beðið hana að lofa sér að hafa gullpeninginn hjá sér, hvað 

hún hafi gjört, en kveðst hafa xxxx xxxx xxxx [týnt honum sbr 

síðar] síðar við smalamennsku á Illhugastöðum ásamt einum 

áttskildingi er með dúkatinum hafi fylgt og hafi hann sagt Sigríði 

frá þessu. En hvört Nathan hafi verið búinn að sakna þessa 

gullpenings eða ei kveðst hann ei vita, en ekkert kveðst hann hafa 

hann heyrt um það tala. Gullpeningurinn kveðst hann á geta að 

verið hafi 3ja spesía virði. [Daníel þykist hafa vit á peningum] 

Þó kveðst hann ekki hafa neitt vit á þessu. Daníel segir nú að hann 
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hafi heyrt Agnesi koma upp með að betra mundi vera að drepa 

Nathan úti og láta hann síðan finnast og kveðst hann þá hafa lagt 

það til að vissara mundi vera að brenna hann þá upp og láta sjóinn 

taka öskuna, en að láta hann finnast drepinn. 
innskot Friðrik: Friðrik fyrir réttinn kallaður og 

samanborinn við Daníel og kannast við gullpeninginn eins og D 

hefir frá sagt og að þær S og A hafi sagt sér að D hefði 

gullpeningnum týnt eins og hann hefur frá sagt.372 Kom framhald 

Daníel og Friðrik báðir:  sömuleiðis /203 viðkannast nú Daníel 

að þeir F hafi talað saman um það áformaða morð eins og D hefur 

frá sagt og að hann hafi ráðið mikið frá að brenna Nathan inni 

heldur úti við sjóinn.373 Sömuleiðis kannast hann nú við boð þau 

er hann farið hafi tvisvar sinnum með frá Sigríði og Agnesi eins 

og Friðrik og þær hafa þar um sagt. En frekari styrk kveðst hann 

ei hafa lofað þeim ef morðið yrði framkvæmt meðan hann væri 

þar, en svo að hann vissi ekki hvað hann kynni að gjöra ef Friðrik 

herti sig upp til þess. Um allt samtal og ráðagjörð þeirra Friðriks 

og Daníels á Geitaskarði þegar þeir hefðu þar fundist ber þeim 

nokkurn veginn saman, utan hvað Daníel kveðst aldrei hafa hvatt 

Friðrik til morðsins, ætlað með honum, ætlað að fara til þess xxxx 

þótt Friðrik í hans áheyrn grimmilega uppástandi það. Daníel 

uppástendur að pungurinn með peningunum hafi orðið eftir hjá 

Friðrik þegar þeir skilið hafi í brekkunni fyrir ofan Katardal og 

meðgengur Friðrik nú að hann hafi við pungnum tekið og segir 

hann að í honum hafi verið 4 spesíur gamlar, 1 xxxx xxxx, 6 

spesíur í ríksortum heilum og þar fyrir utan 2/3 spesía, 1 ríkisort, 

1/6 spesíu, 3 eða 4 gamlir áttskildingar og 1 fimmskildlinga 

peningur, en smáskildingana kveðst hann ei hafa talið. Punginn 

með þessum peningum kvaðst hann falið hafa í fjárhúskofa 

sunnan undir bænum í Katardal og stungið /204 honum þar upp 

undir raft í ytri mænisásinn, nærri í enda við gafl í kofanum rétt 

upp yfir garðanum og sé lítið framar á sama ás lítil silkislæða sem 

hann hefi tekið frá Illhugastöðum. 

Tjáist Friðrik nú hingað tildregið hafa að segja frá þessum 

peningum vegna þess að Gísli í Katardal hafi haft grun á þeim og 

kveðst hann hafa ætlað seinna að skipta því með honum hvar þeir 

væru, svo hann fengi að njóta þeirra, en hvorki móðir sín né aðrir 

hafi neitt af peningunum vitað.374 Peningar þeir er fundist hafa hjá 

Daníel eru nú Friðrik sýndir. Þeir nefnilega í gær fyrrnefndu 7 

peningar og kveðst hann halda að það séu þeir sömu sem hann 
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hafi meðtekið hjá þeim Sigríði og Agnesi þar hann kvaðst séð 

hafa 2 af þeim, einkum engelska hjá Nathan í vetur. Friedrich 

segir að faðir sinn og móðir hafi bæði ráðið sér frá því ða 

framkvæma morðið þar þau hafi heyrt á sér að hann í galsa hafi 

verið að gjöra ráð fyrir að drepa Nathan og kveðst hann hafa sagt 

föður sínum að þessi kynni að hafa á sinni að drepa bæði sig og 

þá bræðurna, eða þá heldur sagt Gísla þetta og hafi faðir sinn ei 

að síður ráðið sér frá að framkvæma morðið, en Agnes hafi sagt 

sér að móðir Friðriks hafi /205 sagt við Agnesi eitt sinn þá xxxx 

[hún?] komið hafi að Katardal að mikið væri að eitthvað af 

kvenfólkinu sem til Nathans færi og hann höndlaði svo illa með 

yrði honum ekki nógu heitt eða kalt, og hafi Agnes sagst hafa þar 

til svarað „klára tók þá móður í xxxx horfði kacteruð tímalaus“ 

og hafa sagst hafa þar með meint að það hamlaði mörgum allt 

[illt?] að gjöra að hann gæti það ekki. 

Það framanskrifaða segja þeir Friðrik og Daníel rétt eftir 

sér bókað.375 Friðrik er 62 ½ þumlungur á hæð, 40 ½ þumlungur 

yfir herðar, 36 ½ yfir um mittið, toginleitur í andliti, frekknóttur 

með þykkt nef, bláeygður með dökkjarpt hár afklippt. Daníel er 

61 ½ þumlungur á hæð, 39 ½ þumlungur yfir herðar, toginleitur 

og rjóður í andliti, hökulítill, heldur frammynntur, réttnefjaður og 

bláeygður með dökkt hár og dökkar augbrýr, er lítið farið að vaxa 

skegg. Daníel segir að Sigríður hafi sjálf haldið eftir einni spesíu 

þegar hún hafi fengið sér punginn. Dagur er nú á enda og verður 

sýslumaðurinn hér í nótt og þeir Friðrik og Daníel, hér báðir í 

varðhaldi. Actum ut supra, Blondahl, B. Olsen, G. Gunnarsson.  
Þing 5 að Þingeyrum, laugardag 29. mars 1828, Friðrik 4: 

... setti sýslumaðurinn Blondahl einn extrarétt að 

Þingeyrum með undirskrifuðum þingvottum, til enn nú að 

framhalda prófi í þeirri hér í gær seinast meðhöndluðu 

morðsök.376 Friðrik Sigurðsson í Katardal, sem nú er aðspurður 

hvað hann til muni að brennt hafi verið á Illhugastöðum af 

fjármunum og segir hann að það verið hafi 2 brekánsgarmar, 3 

rekkjuvoðir, koddaver af röndóttu boldangi, allur íverufatnaður 

Péturs heitins Jónssonar sem hafi verið svo lélegur að þau ei hafi 

viljað nýta, nærpeysa af natahn seamt lélegur hálsklútur og skinn-

kasket, kúffort með 3 flöskum, einnin glasi tómu og  2ur ónýtum 

stokkum og miklu af bréfarusli, töluvert í bókum sem hann ei 

kvaðst vita hvorjar eða hvað margar verið hafi en segir að Agnes 

muni vita það nákvæmar, einn gamall xxxx og þar fyrir utan 

eitthvað af fatnaði er þær Agnes og Sigríður hafi átt. Eftir fleiru 

kveðst hann ei muna, en seinni nóttina sem Gísli hafi með sér 
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verið, kveðst hann brennt hafa síða sæng svo ei hafi eftir verið 

utan nokkuð af verinu, eina rekkjuvoð, eina valduks skyrtu og eitt 

trog og kveðast hann hafa brennt mest af þessum fatnaði vegna 

þess að það hafi verið blóðugt og þar til hafi hann ætlað sér færi 

á að kanna þau á undan svo ei á bæri. Ekki kveðst Friðrik geta 

ágiskað hvað það brennda hafi kunnað að kosta utan hvað hann 

haldi að brekánið og /207 rekkjuvoðirnar hafi ei verið yfir 40 fiska 

virði. Sigríður, segir hann, að aldrei hafi inn í baðstofuna komið, 

[er hann að vernda elskuna sína?] eftir að byrjað var við morðið 

en einasta hjálpað þeim til að koma því stolna fyrir í 

eldiviðarstaflanum, hvar hnn tjáir ei meira hafa geymt verið en 

fundið var í Katardal og þar nálægt þann 24ða þ.m. og það sem 

brennt var í skúrnum, samt hamarinn er hann myrti mennina með 

hvörn hann ei tjáist fundið hafa seinni nóttina. Þetta, með 

lífilfjörlegu af bankabyggi og reiðbuxur Nathans heitins, segir 

hann að þær Agnes og Sigríður hafi falið í moðbás í fjósinu og 

hafi þær þaðan horfnar verið seinni nóttina.  
  Enn uppástendur Friðrik að Daníel hafi hvatt sig til 

morðsins og kveðst hann hafa uppá Geitaskarði spurt Daníel að 

hvort honum þætti ei miður að Pétur væri drepinn saklaus og hafi 

hann þar til svarað hvað hann væri að kæra sig um hann, sem væri 

fantur bæði til orða og verka.377 Enga fjármuni kveðst Friðrik eiga 

utan lítið eitt af fatnaði, rúma 4 rbd silfurs í peningum, 2 af þeim 

beislum sem fundust í Katardal 23ja þ.m. og yfirgjörðina er hann 

fundið hafi næstliðið haust. Það framanskrifaða segir Friðrik rétt 

eftir sér bókað.  
Þing 5 að Þingeyrum, laugardag 29. mars 1828, Daníel 3: 

Daníel Guðmundsson kom nú aftur laus og liðugur fyrir 

réttinn og stendur enn við sinn fyrri framburð og þrætir fyrir enn 

sem fyrri að /208 hafa hvatt til morðsins og eins að hafa talað það 

um Pétur Jónsson sem Friðrik hefur þar um frá sagt, og hvernin 

sem við er leitast er enga frekari meðkenning af honum að fá.378 

Þó bætir hann af réttinum þar um spurður við, að hann hafi heyrt 

þær Agnesi og Sigríði segja að reiðbuxur Nathans heitins væru 

geymdar í fjóstóftinni á Illhugastöðum, en ei hafi hann heyrt þær 

nefna neitt um grjónapokann. Daníel verður nú í dag sendur til 

húsbónda síns, hreppstjóra Lárus Beck á Geitaskarði, hverjum 

tilsagt er að gefa gærtur að, að hann ætíð sé heima til þess að 

málum þessum sé lokið, en Friðrik verður hér eftir í varðhaldi. 

Actum ut supra Blondahl, B: Olsen, G. Gunnarson.  
Þing 6 að Hvammi, þriðjudag 1. apríl 1828, inngangur um þýfið: 
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... setti sýslumaður Blondahl einn extrarétt að sínu heimili, 

Hvammi í Vatnsdal, með undirskrifuðum þingvottum, til enn nú 

að framhalda vitnaleiðslu í þeirri þann 29da þ.m. seinast 

meðhöndluðu morðssök.379 Er þess nú fyrst að geta, að 

síðstnefndan dag sendi bóndi Sigurður Ólafsson í Katadal, 

sýslumanninum, ótilkvaddur, þann af Friðrik deginum áður 

umvitnaða peningapung, ásamt silkislæðunni, hvað hann tjáist 

fundið hafa einmitt á þeim stað, er Friðrik hafði tilvísað. Undir 

eins afhenti Sigurður sýlumanninum skriflega undirrétting um 

fund þessara peninga m.m., sem hér er farmlögð og mörkuð litr. 

D., svohljóðandi: Fyrrnefndur pungur er af sýslumanninum í 

tveggja votta /209 nærveru opnaður, og fundust í honum fylgjandi 

peningar: 4 xxxx danskar spesíur, ein ditto utanríkis 23 xxxx 

xxxx, 1/3 spesíu, 4 gamlir áttskilingar, 1 rigsbankmark, xxxx 

xxxx í smáskildingum. 

Vitnisburður um Agnesi og Þorbjörgu: 

Þar bæði Agnes Magnúsdóttir og sömuleiðis Þorbjörg 

Halldórsdóttir í Katadal eru báðar uppaldar í þessari sveit, hafa 

nokkrar persónur af sýslumanninum aðvaraðar verið að mæta hér 

í dag til vitnisburðar um undanfarna hegðan og breytni þessara 

persóna m.m.380  Framstóð því næst 12, hreppstjóri Jón Jónsson 

frá Kornsá, sem af réttinum tilkvaddur viðkannast, að sú ákærða 

Agnes Magnúsdóttir hafi verið sem barn í niðursetu hjá föður 

sínum hér í Hvammi í Vatnsdal, og þarnæst hjá sjálfum sér þegar 

hann tók við búi á sömu jörð árið 1813 til ársins 1816, eða lengst 

af þessum tíma. Muni hún þá verið hafa 16 ára gömul þá hún hafi 

frá sér farið, hafi sér virðst hún vera í betra lagi gáfuð, og hafi gott 

skynbragð haft á sínum kristindómi, heldur lingjörð en hörð í 

geðsmunum, fróm og óskreytin, en heldur óviðfeldin í lunderni. 

Ekkert kveðst deponentinn óráðvant að vita til Þorbjargar í 

katadal eða fólks hennar, og ei reka minni til að því hafi nein 

óráðvendni borin meðan þau hafi hér í dal dvalið, utan hvað 

lítilfjörlegt kvis hafi legið á að faðir hennar Þorbjargar ekki máske 

væri frómur. Meiri upplýsinger ei af depónentinum að fá og játar 

hann sinn framburð rétt bókaðan. Dimitteraður. 
Þarnæst framstóð 13, studiosus Jón Jónsson á 

Helgavatni, sem tilkvaddur viðkannast fyrrnefnd Agnes 

Magnúsdóttir hafi verið hjá sér vinnukona á Geitaskarði frá 

vorinu 1826 til vorsins 1827, og hafi sér virðst hún vera heldur 

ósannsögul og hroðyrt, heldur undarleg og þunglima í 

geðsmunum, en ófrómleik kveðst hann ei hafa orðið var við hjá 
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henni.381 Hafi sér virðst hún í betra lagi gáfuð, og bæði lesandi og 

skrifandi, en enga hrekki hafi hún sér vitanlega í ljósti látið um 

þann tíma sem hún hafi hjá sér verið. Ekkert annað af því þessa 

sök viðrinu /210 fólki kveðst depónentinn þekkja eða geta neitt 

umborið og játar það framanskrifað rétt bókað. Dimitteraður. 
Þarnæst framstóð 14, bóndi Jón Jónsson á Hofi sem af 

réttinum tilkvaddur viðkannast að hann búið hafi á Hofi í 

Vatnsdal á móti Halldóri og Kristínu, foreldrum Þorbjargar í 

Katadal, sem verið hefur frá 1799 til 1809, en hvað lengi af 

þessum 10 ára tíma Kristín hafi búið þar sem ekkja eftir fráfall 

Halldórs kveðst depónentinn ei muna.382 Þorbjörg segir hann 

farið hafi burt með móðir sinni vorið 1809, og muni hún þá verið 

hafa rúmt 20 ára að aldri. Um téð tímabil segir deponentinn að téð 

fólk hafi heldur tjáð sig óvandað í umgengni við sig, þó einkum 

móðir Þorbjargar og dætur hennar, Þorbjörg og Guðrún. Enn 

leggur depónentinn til, eitthvört haust, nokkru eftir veturnætur, 

meðan ég bjó móti Halldóri heitnum, kallaði hann einn morgun 

til mín á baðstofuglugganum, og sagði, að eldur væri kominn í 

töðuhey mitt. Flýtti ég mér svo á fætur, og sá þá að reykur stóð 

upp úr heyinu þegar ég kom út. Hafði þó enginn hiti verið í heyinu 

áður og torfið freðið. Komu þá bændurnir frá Bessastöðum, 

Guðmundur heitinn og Loftur Grímsson, sem séð höfðu eldinn, 

að hjálpa til að slökkva hann, hvað okkur lukkaðist, eftir að 

brunnið hafði á að geta um hálft annað kýrfóður, en ekkert styrkti 

sambýlisfólk mitt mig til að slökkva eldinn utan Halldór, lítið eitt 

eftir skipan Guðmundar heitins á Brúsastöðum. Ímyndaði ég mér 

að eldur þessi mundi kveiktur hafa verið af sambýlisfólki mínu, 

og var helst til getið, að Þorbjörg í Katadal mundi það hafa gjört, 

þar hún var þá unglingur og ókonfirmeruð. En enga vissu hef ég 

fyrir þessu, og það var heldur aldrei fremur rannsakað. Öðru 

sinni, meðan ég var fyrir sunnan, sagði konamín mér, að kveikt 

hefði veirð í rúmi hennar í baðstofu meðan hún var úti seint á 

degi, sem hún hélt skeð vera af völdum /211 sambýlisfólksins, en 

sem hún gat slökkt áður en skaði varð af. Annars virtust mér bæði 

Þorbjörg og Guðrún systir hennar vera heldur ófrómar og smá 

hrekkjóttar, og einu sinni tóku þær ásamt móður sinni hund er ég 

átti og mörðu sundur á honum lappirnar svo ég ei skyldi geta 

brúkað hann til smalamennsku en yrði sjálfur að tefja mig við 

hana frá slættinum. [pýróman, dýraníðingar og manna!] 

Yfirhöfuð höndluðu þær mæðgur Kristín og Þorbjörg mikið illa 

við mann sinn og föður eftir að hann tók til að verða heilsulasinn 

og hann ekki gat unnið, svo að hann stundum varð að flakka í 
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burtu, þó þær hefðu haft nógan mat. 1 ár kveðst deponentinn verið 

hafa Agnesi Magnúsdóttur samtíða, og hafi sér heldur virðsst hún 

vera ófróm, en annað óráðvant kveðst hann ei kunna til hennar að 

segja, og enga eða litla þekkingu hafa á öðru því við þessa sök 

dreifða fólki. Það framanskrifaða játar deponentinn rétt bókað. 

Dimitteraður.  
Þarnæst framstóð 15, bóndakona Guðríður Jónsdóttir á 

Hofi (kona næsta vitnis) af réttinum tilkvödd.383 Viðkannast hún 

eins og móðir hennar heefur frásagt, að hún búið hafi á móti 

foreldrum Þorbjargar í Katadal, á Hofi, og að eldur hafi komið 

uppí heytóft þeirra og hafi það tilgengið eins og Jón hefur frá sagt, 

en bætir því við, að 2 nóttum áður hafi hún séð seint um kvöld 

vera kviknað í tóftinni, og hafi þá eldurinn orðið strax slökktur og 

cverið vakað næstu nótt eftir, og hafi þá ei á eldinum borið, þar 

til annan morgun þar eftir, sem Jón hefur frá sagt. Hafi þá heyið í 

tóftinni verið grænt og torf á því freðið. Ekkert kveðst hún vita 

hvör valdið hafi þessum eldi, þó í tilgátum hafi veirð, að eitthvað 

af sambýlisfólkinu hefði gjört það. Sömuleiðis kannast vitnið við 

að búið hafi verið eitt sinn að kveikja í rúminu sínu seint á degi, 

meðan hún hafi úti veirð að hirða um skepnur sínar, en móðir sín 

fyrir sunnan, og kvesðt hún hafa fundið eldköggul niðri í hrísinu 

í rúminu. /212 og hafi heyið verið farið að brenna, og skinn, sem 

verið hefði undir sænginni, en hún og önnur rúmföt óbrunnin. 

Ekkert kveðst hún vita hvör þennan eld hefði í rúmið látið, þó hún 

hefði helst haft sambýlisfólkið grunað fyrir það. Þar í sínu búi hafi 

ei verið nema börn sín ung, og Guðrún heitin Halldórsdótti hefði 

haft dylgjur um að Þorbjörg systir hennar mundi hafa þetta gjört, 

hvað hún þó ei kveðst markað hafa, þar þeim systrum hafi illa 

saman komið, og Guðrún engu síður verið hrekkjótt en Þorbjörg. 

Um hvörnig þær mæðgurnar farið hafi með hundinn, ber þessu 

vitni saman við næst undangangandi vitni, og yfirhöfuð kveðst 

vitnið halda að þær mæðgur hafi heldur verið ófrómar, og 

óráðvandar yfirhöfuð. Um breytni þeirra móður, Þorbjargar, og 

hennar sjálfrar við Halldódr heitinn, ber deponentinum saman við 

næst avitni. Það eina ár sem deponentinn kveðst hafa samtíða 

veirð Agnesi Magnúsdóttir, segir hún að hún hafi tjáð sig mikið 

ófróma, en aðra hrekki kunni hún ei til hennar að segja, og ei 

heldur kunna neitt að vitna um annað af því fólki, sem við þessa 

sök er viðriðið og játar sinn framburð rétt bókaðann. Dimitteruð. 
Þarnæst framstóð 16, bóndi Loftur Grímsson á 

Brúsastöðum, 69 ára gamall, sem af réttinum tilkvaddur 

viðkannast að hafa veirð viðstaddur við heybrunann á Hofi (eins 

og Jón hefur frá sagt) og hjálpað til að slökkva eldinn ásamt 

sambýlismanni sínum og hafi Guðmundur heitinn rekið halldór 
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heitinn á Hofi til að slökkva eldinn.384 Heyið í tóftinni segir 

deponentinn sér virðsst hafi verið grænt og torf á það hlaðið. 

Ekkert segist hann vita hvör eldininum hafi ollað, þó í tilgátum 

hafi verið að sambýlisfólk Jóns á Hofi hafi það gjört. Ekkert tjáist 

deponentinn muna óráðvant að vitna um Þorbjörgu í Katadal eður 

reka minni til að hann hafi heyrt henni, eður fólki hennar eignaða 

/213 aðra hrekki en það fyrrnefnda, meðan það hafi hér í sveit 

dvalið og tjáist heldur enga þekkingu hafa um annað fólk, sem 

þessa sök er viðriðið og játa það framan skrifaða rétt bókað. 

Dimitteraður.  
Lok extra-réttar: Studiosus Jósef Skaftason er af 

sýslumanninum tilsettur, að taka vara á þeirra diktuðu persóna 

þörfum við eiðsaflegginguna hér í dag, og eru ofan afheyrðu vitni 

fyrir réttinn kölluð, eiðsútskýringin fyrir þeim upplesin og straff 

fyrir meinsæri þeim fyrir sjónir sett, hvar eftir þau opinberlega 

fyrir réttingum staðfestu sína framburði með laganna eiði.385 

Ekkert fleira tjáist nú á lífi vera, sem samtíða hafi verið Þorbjörgu 

á Hofi, og bæði foreldrar hennar og öll systkin eru fyrir löngu 

dauð. Actum ut supra Blondahl, Snæbjörn Snæbjarnarson, 

Steingrímur Pálsson. [finn þá ei í ísl æviskrám] 
Extraréttur 7 að Stóruborg, mánudag 14. apríl 1828 Agnes 4: 

[tóku 13 daga hlé, páskar 6. apríl.386] ... setti sýslumaður 

Blondahl einn extrarétt að Stóruborg, með undirskrifuðum 

þingvottum til enn nú að framhalda rannsókn í því þann 1sta þ.m. 

seinast meðhöndlaða morðs- og þjófnaðarmáli, í hvorju tilliti 

nokkrar persónur eru aðvaraðar um að mæta hér í dag.387 Sérílagi 

er þessi rannsókn nú framkvæmd vegna þess að stór líkindi eru 

til að sá myrti Nathan Ketilsson hafi átt töluverða peninga sem 

ei eru fram komnir og ei er ólíklegt að morðingjarnir kynnu af að 

vita. 

Kom svo laus og liðug fyrir réttinn fanginn Agnes 

Magnúsdóttir, sem af réttinum margvíslega aðspurð neitar 

honum harðlega að geta neina frekari upplýsingu um það framda 

morð gefið. 388 [lýsing á morðinu] Neitar með öllu að hún hafi 

heyrt Friðrik tala eitt einasta orð við Nathan meðan hann hafi 

verið að drepa hann, en Friðrik hafi sagt sér að Nathan fyrst hafi 

gripið utan um skaftið á hamrinum, og hún kveðst heyrt hafa að 
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hann hafi lagt nokkur högg /219 með hamrinum í hann, en hvar 

þau hafi komið í hann, kveðst hún ei vita, ei heldur muna nein orð 

eftir Nathan önnur en þau að hann hafi beðið sig (þar hann hafi af 

sér vitað hjá rúminu) að taka manninn sem hann meint hafi vera 

Pétur, og þar eftir verið að biðja frænda sinn Vorm að vægja sér 

og lofað að betala honum hvörn sinn síðasta skilding. Þetta sama 

hafi Nathan ítrekað þegar þau Friðrik hafi komið inn með ljósið, 

og hann hafi verið vaknaður við aptur, og hafi þá ekki annarstaðar 

blætt úr Nathan en öðru megin úr höfðinu, það hún hafi getað séð 

eður til munað, en þar hann þá ekki hafi þekkt Friðrik, hafi þau 

meint hann væri orðinn truflaður. Segir hún þau Friðrik og 

Sigríður hafi þrengt sér til að bera inn ljósið og kveðst hún hafa 

látið klút fyrir augun á sér svo hún sæi sem minnst og ei viljað 

láta Nathan þekkja sig, þar hún heyrt hafi áður en ljósið var 

kveikt, að hann hafði eitthvað verið að segja. 

Tilgangur sinn með morðinu segir hún einasta hafa verið 

hatur til Nathans; en engin ábatavon, áður en Friðrik farið hafi 

að framkvæma morðið.389 Segir hún að hann hafi falað sig og 

Sigríði til að binda hann með sér og láta hann segja til peninga 

sinna áður en hann væri drepinn en það hafi þær báðar afsagt og 

hafi því Friðrik sagst ekki hugsa til að geta vitað hvar peningarnir 

væru niðurkomnir, fyrst hann þyrfti einn að eiga við hann.  Agnes 

segir að vel geti skeð, að hún hafi kunnað að ráða til að drepa 

Nathan heldur úti en inni, þó muni hún ekki eftir því, þar xxxxx 

sem margt hafi um það verið talað, og heldur kveðst hún hafa 

orðið til að rota hann með hamrinum en að skera hann þar sér 

virðst hafi að þetta mundi kvalninga minna.  
Agnes viðkannast að Sigríður hafi tekið eina specie úr 

peningapyngjunni áður en hún var Daníel afhent og hafi hún 

ekkert um við sig getið að hún átt hefði þessa speciu hjá 

Nathan.390 Hún neitar að hafa heyrt Daníel hóta að koma upp 

morðinu þann dag er þær afhentu honum peningana á 

Illhugastöðum. Ekki tjáist hún þora að segja að það hafi veirð 

speciur sem hún tók með, en það hafi verið peningar í 

specíustærð. Agnesi ber saman við þá Friðrik og Daníel um það 

hvað orðið hafi af þeim gullpening sem Nathan hafi átt og kveðst 

hún heyrt hafa Nathan segja að hann mundi kosta 5 specíur og 

mun hafa /220 verið í 4 til 8 skildings stærð. Agnes kveðst ekkert 

muna til samtals þeirra Þorbjargar í Katadal, sem Friðrik hefur 

frásagt sömuleiðis. 
Viðkannast hún, að hún með Pétri Jónssyni fengið hafi 

bréf frá Daníel, hvar í hann hafi afsakað sig frá að geta sjálfur 
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vestur eftir komið, og hafi í bréfinu óskað að einhvör 

ónafngreindur maður yrði ekki ellidauður hjá sér og Sigríði, og 

kveðst hún hafa eftir þeirri undangenginni áeggjan þenkt hann 

mundi meina þetta til Nathans, en sjálfur hafi hann sagt sér, þá 

hann hafi komið eftir morðið, að hann hefði meint þetta til 

Péturs.391  
Við grjónapokann og reiðbuxurnar kannast Agnes eins 

og Friðrik hefur frásagt að þær fyrst hafi falið útí fjósi, en síðan 

segir hún að þær hafi látið grjónapokann inní búr, svo hann inn 

hafi komið fyrir, ásamt öðru sem þar var, en reiðbuxurnar hafi 

þær fyrst látið upp í heytóft en tekið þær þanað aftur, rifið þær 

síðan í sundur og kastað þeim útí sjó, þar þær hafi verið 

blóðugar.392 Ekkert segir hún að Friðrik hafi burtu borið frá 

Illugastöðum þá nótt er morðið var framið. 
Ekkert kveðst Agnes vita hvað mikið brunnið hafi af 

hvorju fyrir sig, því eftir að búið hafi verið að kveikja í rúminu 

sem líkamarnir hafi í legið hafi allt fyllst með svælu, svo þau hafi 

ei getað þar inni verið.393 Lengst af kveðst hún hafa verið inní 

baðstofunni meðan Friðrik hafi verið að myrða mennina, og 

áður en ljósið hafi dáið, segist hún séð hafa Friðrik reka hníf í 

Nathan fyrir neðan bringspalirnar.  

Af sínum eigin fötum segist Agnes brennt hafa pilsgarm, 

skyrtugarm á peysu og viti hún ei betur en þar hafi og svo 

brunnið hattur sem hún hafi átt, og hafi hún brennt þetta í þeim 

tilgangi að gjöra líklegt að húsið brunnið hefði af voðaeldi.394 

Agnes viðkannast að brennt hafi verið á Illugastöðum það sem 

Friðrik hefur frásagt, en bækurnar kveðst hún ei geta nafngreint, 

utan xxx xxx sálmabækurnar, annar partur Bastholm 

höfuðlærdóma, grasnytjabók, reikningsbók, 2 kver um 

litunargjörð og eitthvað af dönskum lækningabókum, samt 

barnalærdómurinn í dönsku. Ekkert kveðst hún geta ágiskað 

hvörs virði þetta hafi kunnað að vera. 
Aldrei kveðst hún heyrt hafa Nathan gjöra ráð fyrir að 

drepa Friðrik, og aldrei hafi hún sagt Friðrik það.395 Hvörjum 

dómi við er leitast er enga frekari upplýsing eður meðkenning af 
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Agnesi að fá, og játar það framanskrifaða rétt bókað að inni 

standi.  

Extraréttur 7 að Stóruborg, mánudag 14. apríl 1828 

réttað yfir Katadalsfólki: Gísli 3, Ingibjörg, 

Magdalena, Bjarni, Þórunn 2, Sigurður 2 og Þorbjörg 

2: um þýfið, annan þjófnað og vitorð.  14. apríl er nýtt 

tungl, jarðdimmt.  

Þarnæst kom laus og liðugur fyrir réttinn sá áður 

yfirheyrði Gísli Ólafsson í Katadal, sem af réttinum ítarlega 

aðspurður, stendur ennú við sinn í þessari sök áðurgefna 

framburð.396 Þó viðkannast hann nú, að Friðrik hafi sagt sér frá 

að Daníel hefði fært honum pung með 6 eður 7 spesíum í, sem 

fundist hefðu eftir Nathan, og hefði hann [N] falið hann í 

kofanum fyrir sunnan bæinn, en ei hafi hann tilgreint hvar helst 

í kofanum þeir væru, en aldrei hafi Friðrik sagt sér frá neinum 

öðrum peningum sem hann hafi orðið hönd hafandi að eftir 

Nathan. Gísli þrætir fyrir að hann hafi nokkurn tíma lofað Friðrik 

að hjálpa honum til að stela peningum Nathans, þegar hann í fyrra 

sinn fór með honum að Illugastöðum og aldrei hafi hann á honum 

heyrt, að hann neitt vissi til  peninganna, sem fólgnir voru í 

kofanum, og hafi hann helst haft á orði, að hann mundi gjöra 

honum seinni vísbendingu um það, og hann kynni að biðja hann 

að koma þeim til Elínborgar systur sinnar sem er á Súluvöllum. 

Ennú er Gísli margvíslega aðspruður hvört hann ekkrt frekara til 

viti að þau hjónin í Katadal hafi verið í vitorði með Friðrik, og 

neita hann því harðlega, en bætir þó við, að eftir að hann hafi verið 

búinn að segja Þorbjörgu frá Kossortinu sem þeir Friðrik hafi 

komið með frá Illhugastöðum, hafi hún ráðið þeim til að grafa það 

uppí Hesthússtóft, en þetta segist Gísli ekki hafa viljað, þar hann 

hafi verið hræddur um að bróðir sinn Sigurður mundi verða var 

við það, og hafi þau því ráðið af að grafa það í fjósvegginn, en 

hvört Þorbjörg hafi verið viðstödd á meðan eður ekki kveðst hann 

ei muna. 

Þorbjörg segir hann spurt hafi sig að hvað í koffortinu 

væri, og hafi hann svarað eins og Friðrik hafi sér ráðlagt að það 

væri ýmislegt rusl.397 Friðrik segir hann hafi sagt sér að hann 

ætlaði móður sinni meðölin sem voru í koffortinu, en hvört hann 

/222 hafi sagt að móðir sín hafði beðið sig um þau kveðst hann ei 

muna. Ekkert segir hann þau hjónin í Katadal hafi beðið fyrir að 

leyna því sem hann vissi um Friðrik. Einu bætir Gísli við, að 

Friðrik hafi sagt sér frá að næstliðið haust hafi hann, mean Gísli 

var norður í Skagafirði, en Sigurður faðir Friðriks á 
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hreppaskilum, stolið 2ur ám, annarri geldri, hinni mylkri og einu 

lambi, sem bóndi Nathan sálugi á Illhugastöðum hafi átt, og mun 

heimafólk í Katadal hafa hjálpað honum til þess, og hafi móðir 

hans tekið við slátrinu. Líka hafi Friðrik sagt sér að í fyrravor, þá 

hann var í Vesturhópshólum, hafi hann stolið tveimur 

gemlingum, sem Gísli kveðst ei muna að hann getið hafi um hvör 

átt hafi, markað þær einslega undir mark föður síns, sem sé 

sneiðrifað aftan bæði eyru og fjöður framan bæði eyru og fengið 

þær um haustið Þorsteini bónda í Hlíð á Vatnsnesi. Líka hafi 

Friðrik sagt sér að á Hvalfjöru næsta haust hafi hann stolið 2ur 

beislum, öðru nefnilega frá Nathan, en hitt yfirdekki frá Jóni 

Skúlasyni á Haukagili í Vatnsdal og yfirdekkið hafi  hann séð fólk 

í Katadal hafa handa á milli, sem hann haldi að ófrjálst muni hafa 

veirð. Engan frekari ófrómleika kveðst Gísli vita að bera um 

Friðrik eður foreldra hans, og neitar sérílagi harðlega fyrir alla 

vitund um peninga Nathans heitins eða neina frekari upplýsing í 

sökunni að geta gefið og játar sinn framburð rétt bókaðan. 

Dimitteraður. 
Framstóð aftur 17, Ingibjörg Sigurðardóttir 12 ára 

gömul, barn hjónanna í katadal og ókonfirmeruð, en skýr og 

greind að heyra.398 Hún er af réttinum ítarlega áminnt um að segja 

sannleikann, og fæst lengi vel ekkert svar af henni, en loks neitar 

hún öllu því sem hún er aðspurð. Loks kannast hún þó við að hún 

hafi séð þá Gísla og Friðrik færa það umvitnaða koffort úr 

heytóftinni og grafa það inní fjósvegginn, en ei kveðst hún muna 

að móðir sín væri þar við. Sömuleiðis fæst loks af henni með 

tregðu, að Friðrik hafi skorið 3 sauðkindur næstliðið haust, 

einhvern tíma þá faðir hennar ekki hafi verið heima og Gísli ekki 

heldur, sem Friðrik hafi sagt að Nathan á Illugastöðum átt hafi 

kindurnar. / verið skornar í smiðjunni og minni sig að Þórunn 

Eyvindsdóttir hafi haldið fótunum, móðir sín muni hafa soðið 

innan úr þeim en Þórunn hafi saltað kjötið niður í kerald. Hvörnin 

sem við er leitast er enga frekari meðkenning né upplýsing af 

Ingibjörgu að fá, og segir hún að móðir sín hafi sagt sér að ef hún 

vissi nokkuð í þessari sök skyldi hún ei frá því segja. Dimitteruð. 
Þarnæst framstóð 18 Magdalena Tómasdóttir frá Katadal, 

systurdóttir bóndakonu þar Þorbjargar, og þar uppalin.399 Hún 

tjáist vera 11 ára gömul og ókonfirmeruð, jafnvel þó hún engu að 

síður en hin álítist að vera skýr og greind, er enga minnstu 

meðkenningu eður upplýsingu af henni að fá, hvörju sem við er 

leitast, og er hún stíf og hörð að neita öllu, og jafnvel því sem 

nokkur rök eru til hún kunni að vita. Þó varð loks með mæði teygt 
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útúr henni að hún muni til að Friðrik hefði skorið einhvorjar 

kindur í smiðjunni í Katadal þegar Sigurður, bóndinn, þar ekki 

hefði verið heima, sem hún haldi að ekki hafi átt þar heima, og 

minnis sig að Þórunn hafi haldið fótunum. En hvort sem reynt er 

til með blíðu eður stríðu er enga frekari upplýsingu af henni að fá 

og hún svo dimmitteruð. 
Framstóð aftur 19 Bjarni Sigurðsson í Katadal 10 ára 

gamall sem og svo segist að vera mikið skýr og greindur, og er 

hann lengi margvíslega aðspurður að ýmsu sökinni til 

upplýsingar, án þess að nokkur upplýsing af honum fáist, en 

loksins viðkannast hann, að Friðrik hafi skorið tvær kindur 

rosknar og eitt lamb næstliðið haust, þegar faðir hans og Gísli 

ekki hafi heima veirð, sem sig gruni að verið hafi órjálsar, og 

Nathan hafi átt.400 Þó hefur hann lengi áður þrætt fyrir alla vitund 

um þessar kindur. Móðir sín segir hann loks eftir þó lengi að hafa 

þrætt fyrir, hafi sagt sér að hann skyldi heldur segjast ekkert vita 

en tala of margt þegar hann kæmi fyrir réttinn, en hvörninn sem 

við er leitast er enga frekari upplýsingu af honum að fá, og er hann 

svo dimitteraður.  

Þarnæst kom laus og liðug fyrir réttinn 20 vinnukona 

Þórunn Eyvindsdóttir í Katadal, sem enn margvíslega áminnt um 

að segja sannleikann /224 kveðst standa við allan sinn áður gefna 

framburð í þessari sök, þó bætir hún nú af réttinum þar um spurð 

því við, að næstliðið haust meðan Sigurður í Katadal hafi verið á 

hreppaskilnunum næstliðið haust en Gísli norður í Skagafirði, 

hafi Friðrik í Katadal skorið tvær ær og eitt lamb sem hann sagt 

hafi að Nathan á Illhugastöðum ætti, og kveðst hún eftir skipun 

Friðriks hafa haldið fótum á þessum kindum meðan Friðrik hafi 

skorið þær, og saltað niður fyrir hann kjöt af þeim og hafi hann 

fengið saltið hjá móður sinni.401 Slátrið muni móðir hans hafa 

handtérað. Ullina segir hún Friðrik hafi lagt inní kaupstað, en 

skinni haldi hún að séu í Katadal, en hvað um tólg eður annað hafi 

verið látin í kaupstað, og munu þau hafa verið nálægt fjórðung 

eður 10 aurum.  Einhvörn tíma kveðst hún hafa orðið vör við 

seinna, að Sigurður hafi vitað af þessu, þar hann hafi nefnt það 

við sig, og sagt sér þækti ljótt að Friðrik hefði farið að gjöra þetta. 

Hún kveðst til muna að Friðrik hafi komið heim með 2 beisli af 

hvalfjörunni, eina yfirgjörð og yfirdekk af bláu vaðmáli, og séu 

beislin og yfirgjörðin það sama sem sýslumaðurinn tók í Katadal 

þann 23. f.m. en yfirdekkið sé þar enn. Um peninga þá er Sigurður 

í Katadal fann í kofanum þar, ber Þórunni að öllu leyti saman við 

það sem Sigurður hefur þar um frá sagt. Hvað þær kindur hafi 

 
400 Í fórum höfundar: Dómþing um málið. 20 þing í héraði skráð í bók Blöndals 

sýslumanns, 223. 
401 Í fórum höfundar: Dómþing um málið. 20 þing í héraði skráð í bók Blöndals 

sýslumanns, 223-224. 



kunnað að kosta, sem Friðrik skar og Nathan átti, kveðst Þórunn 

ekkert vit hafa á að verðleggja, en sig minni að önnur ærin hafi 

veirð geld en önnur mylk. Hvörnin sem við er leitast er engar 

frekari upplýsingar eður meðkenningu af Þórunni að fá og játar 

hún það framanskrifaða rétt bókað. Dimitteruð. 
Þarnæst kom laus og liðugur fyrir réttinn bóndi Sigurður 

Ólafsson í Katadal, sem kveðst með eiði reiðubúinn að /225 

staðfesta það sem hann framborið hafi í því þann 1sta þ.m. í 

réttlögðu skrifi, í tilliti til þeirra í Katadal af honum fundnu 

peninga.402 Að öðru leyti kveðst hann standa við sinn í þessari 

sök áðurgefna framburð, og neitar harðlega fyrir frekari 

meðvitund eður hluttekning í því á Illhugastöðum framda 

þjófnaði og morði. Af réttinum ítarlega aðspurður viðkannast 

Sigurður að einhverntíma í haust hafi hann orðið var við spað í 

hálftunnu úti í skemmu, sem sig hafi furðað á að í skyldi hafa 

verið saltað svo lélega, og kveðst hafa spurt fólk sitt að, hvörninn 

á þessu stæði, og hafi það ei gefið sér annað svar þar uppá en að 

Friðrik ætti það og honum munivera best að skipta sér ekkert af 

því. En hvört heldur kona sín, Þórunn eður Gísli hafi þetta sagt, 

kveðst hann ei muna. Segist hann svo þeinkt hafa að Friðrik hefði 

fengið þetta hjá móður sinni, sem hann ekki mætti vita, en litlu 

síðar hafi Friðrik beðið sig um annað ílát, þar hálftunnan hafi 

dottið utan af því og kveðst hann hafa afsagt honum um það, og 

muni hann hafa fengið kerald hjá Jóni á Gnýstöðum, og standi 

þetta kerald enn nú með spaðinu í skemmunni. Aldrei kveðst hann 

að neinum manni nákvæmar hafa hér um grennslast. 
Blátt yfirdekk kveðst hann séð hafa í Katadal, sem hann 

ei viti hvör eigi, en sem hann helst dragi sér í grun að Friðrik muni 

tilheyra, þar hann séð hafi Þórunni helst hafi hönd yfir því og fyrst 

kveðst hann hafa séð þetta eftir að Friðrik hafi komið af 

hvalfjörunni.403 Sigurður enn nú fyrir réttinum xxxx þau áður 

umgentu í Katadal teknu beisli, og kveðst hann ei fyrir víst þora 

að segja hvört hannog Friðrik ættu nokkurt af þeim, en eitt af þeim 

sé líkt beisli því er Friðrik átt hafi. Þau Þórunn og Sigurður eru 

samanborin í tilliti til þeirra umhöndluðu sauðkinda og kveðst 

hún nú ei kunna að segja, að Sigurður vitað hafi /226 hvörnin á 

þeim hafi staðið, en hann hafi sagt, að það væri ljótt þett averk 

sem hefði svona verið gjört á laun við sig. Meiri upplýsingu er ei 

af Sigurði að fá, hvörninn sem við er leitast og játar sinn framburð 

rétt bókaðan. Dimitteraður.  
Framstóð þarnæst bóndakona Þorbjörg Halldórsdóttir í 

Katadal, sem enn nú er á marga vegu aðspurð, hvörn þátt hún eigi 
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í þessari meðhöndluðu sök.404 Neitar hún enn nú að hafa meiri 

þátt í henni átt en hún hefur frá sagt, og hvorninn sem leitast er 

við að toga orð út úr henni er það að mestu forgefins. Hún þrætir 

fyrir að hafa nokkurn tíma kveikt eld í heyi Jóns á Hofi eður rúmi 

konu hans, en kveðst einasta muna til að kviknað hafi einu sinni í 

heyi hjá Jóni, og hafi það verið af hita í heyjum, en um eldinn í 

rúminu kveðst hún ei hafa heyrt getið fyrri en nú. Þrætir einninn 

fyrir að hafameitt hund Jóns á Hofi, og sömuleiðis fyrir að hafa 

neitt illa með föður sinn höndlað.Einninn neitar Þorbjörg að hún 

beðið hafi Friðrik um meðöl Nathans heitins , eða hafa vitað af 

áformum hans, þá hann hafi á stað farið. Kveðst hafa skipað þeim 

Friðrik og Gísla að fara eitthvað á burt með koffortið, og það sem 

þeir höfðu fólgið í fjóstóftinni, en kveðst ei muna til að hún hafi 

ráðið þeim til að grafa það uppí hesthúsinu. Þrætir og svo fyrir að 

Friðrik hafi gefið sér í skyn, að hún gæti fengið Illhugastaði eða 

stúlkurnar fyrir vinnukonur, og að hún hafi talað við Agnesi það 

sem Friðrik hefur þar um vitnað. Segist vera hjartveik, og lætur 

sem líði yfir sig. Enn þótt hún í öngvitinu dragi rólega andann og 

rétturinn ei gæti séð hún taki nein látaskipti. Eins þrætir Þorbjörg 

fyrir að hún hafi sagt börnum sínum neitt, hvað þau skyldu segja 

/227 hér fyrir réttinum. Margvíslega aðspurð viðkannast Þorbjörg 

með mestu tregðuk að hún hafi fengið vitneskju um að Friðrik 

skorið hafi 2 kindur, meðan maður sinn verið hafi í 

hreppaskilunum næstliðið haust og minni sig að Friðrik hafi sagt 

sér frá því og að Nathan mundi eiga þær, en ekkert kveðst hún 

vita hvað hann hafi gjört við slátur úr þeim, og ekki hafi hann sér 

það fengið. Kveðst hún halda að Þórunn og hann hafi soðið 

slátrið. Aldrei kveðst hún hafa orðið vör við svið eður slátur af 

þessum kindum, en skinnin hafi Gfriðrik breitt uppí eldhús, og 

kveðst hún halda að þau séu enn í Katadal. Salt segir hún að 

Friðrik hafi einhvörn tíma hjá sér fengið í kjöt er hann hafi átt, og 

hafi hann fyrst saltað kindurnar ofaní hálftunnuskrifli og síðan 

fengið kerald hjá Jóni á Gnýstöðum til að láta þær í. Nokkru eftir 

að maður sinn hafi heim komið, hafi hann spurt sig að, hvör þetta 

ætti, og hafi hún sagt honum að Friðrik mundi koma það við. 

Ullina og mörinn segir hún að Friðrik muni hafa látið í kaupstað, 

og kveðst hún hafa brætt einhvörn mör fyrir hann, sem hann hafi 

veirð búinn að brytja, og muni það hafa orðið nálægt 1 fjórðungur 

tólgar. [skýring skrifara: einn fjórðungur er um 5 kíló] Pálinn 

kveðst Þorbjörg brúkað hafa í búri sínu oft til að stinga uppúr því 

flögu kringum pott, daginn sem koffortið var grafið gruni hana að 

hann hafi verið í búrinu. Yfir höfðu er enga meðkenningu 

nokkura eður uppplýsingu af Þorbjörgu að fá, hvörninn sem á 

hana er gengið og er hún því að svo búnu dimitteruð. Þar svo tregt 
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hefur gengið að fá andsvör úr því hér í dag yfirheyrða fólki, er nú 

dagur á enda, og komið fram á nótt hvörs vegna réttinum er í /228 

þetta sinn uppsagt. Actum ut supra Blondahl, G. Jónsson, P. 

Pétursson 
Daginn eftir framhaldsþing á Stóruborg: talað við 

bræður Sigurðar bónda, Jón, Ólaf og Gísla. [þetta er heil 

nýlenda úr Skagafirði,  J og Ó búa á næstu bæjum við 

Katadal sinn hvoru meginn við Vatnsnesið, J á Gnýstöðum og 

Ó á Súluvöllum] Vinnumenn í Stapakoti Japhet og Jóhannes. 

Rósa og spúsi, bræðurnir aftur, Sigurður á Gottorp, Eggert á 

Þernumýri, Sigurður faðir F, Þórunn aftur og Þorbjörg, 

Friðrik, Agnes og Sigríður. 

Ár 1828 þann 15da apríl [þriðjudagur]  setti sýslumaður 

Blondahl einn extrarétt að Stóruborg með þeim sömu þingvottum 

sem í gær, til ennú að framhalda rannsókn í því þá meðhöndlaða 

morðs- og þjófnaðarmáli.405 Mætti svo fyrst fyrir réttinn 20, bóndi 

Jón Ólafsson á Gnýstöðum, bróðir bónda Sigurðar í Katadal, sem 

af réttinum tilkvaddur að segja sannleikann, neitar að hafa nokkra 

vitneskju eða grun um það á Illhugastöðum framda morð [alltaf í 

eintölu, eins og Sauðadráps-Pétur skipti ekki máli], fyrri en 

eftir að það var uppkomið. Jón viðkannast að hafa verið 10 ár 

vinnumaður hjá bróður sínum Sigurði í Katadal, nú fyrir 6 árum, 

og kveðst hann engan þjófnað eður óráðvendni hafa orðið var við, 

að þar hafi verið framið þennan tíma, en Friðrik hafi þá strax tjáð 

sig óráðvandann til orða og verka, óhlýðinn foreldrum sínum og 

skelenskan við skepnur, [skrifari viss um að lesi rétt, af dansa 

orðinu skele, sem þýði að gjóa augum eða vera rangeygður, á 

ensku squint] en ófrómleika kveðst hann ei hafa orðið var við af 

honum. Hafi faðir hans oft áminnt hann til góðs, en móðir hans 

hafi sér virðst hafa heldur mikið eftirlæti á honum, og Sigurður 

þess vegna ekki getað agað hann eftir vild sinni. Einhvörntíma nú 

fyrir 3 eða 4 árum segir depon., að Árna í Tungu og Friðrik hafi 

orðið sundurþykkir útúrbeit, og nokkru nokkru eftir þetta hafi 

Friðrik sagt við sig, að það væri ei meira en mannsverk, þegar sér 

yxi fiskur um hrygg, að ráða Árna af dögum. [morð órar 

Friðriks strax fyrir kynþroska] Kveðst hann hafa sagt Árna frá 

þessu strax daginn eftir, og beðið hann að vera varann um sig. 

Deponentinn viðkannast að næstliði haust hafi Friðrik beðið honu 

sína að ljá sér kollu sem tekur nálægt 3ur fjórðungum til að salta 

kjöt niður í, en ekkert hafi hann gefið sér í skyn, hvörnin /229 á 

þessu kjöti stæði. 
Aldrei kveðst deponentinn heyrt hafa Nathan gjöra ráð 

fyrir að drepa Friðrik og aldrei hafi hann sagt Friðrik það, en hann 

kveðst hafa varað þennan vin (Árna í Tungu) að hafa mikil mök 
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við Nathan.406  Ekki kveðst deponentinn til vita að Friðrik hefði 

komið á nokkra bæi, frá því morðið var framið, til þess hann var 

tekinn. / 229 Heyrt segist depon. Hafa Friðrik rugla um að móðir 

sín kynni að vita ýmsa hluti, sem ekki þyrfti að segja henni, og að 

hún kynni að hafa draummann sem segði henni það. Sérílagi 

neitar depon. Að hafa fyrr eður síðan neinn grun eður vitneskju 

fengið um hvar peningar Nathans séu niðurkomnir, og er enga 

frekari upplýsingu af honum að fá, og játar hann sinn framburð 

rétt bókaðan. Dimitteraður. 
Framstóð aftur, 21, bóndi Ólafur Ólafsson á Súluvöllum, 

bróðir næst undan gangandi vitnis, sem ítarlega áminntur um að 

segja sannleikann viðkannast, að einhvörntíma seint á þorranum 

í vetur hafi Gísli bróðir sinn í Katadal komið til sín og spurt sig 

að hvörju hann mundi fara, ef hann vissi einhvörn sitja um líf 

sitt.407 Kveðst depon. Þá hafa þar til svarað að ef hann ætti höndur 

sínar og líf að verja, kynni hann að drepa þann hinn sama, en 

annars ekki. Hafi síðan Gísli sagt sér frá áformi Friðriks í Katadal 

með að drepa Nathan, og sagt að Friðrik segði, að þessi sæti um 

líf þeirra þriggja í Katadal. Hafi hann sagst eitt sinn hafa verið 

með honum að Illhugastöðum, eins og Gísli er búinn frá að segja. 

Kveðst þá depon. Mikið hafa ráðið Gísla frá þessu, og sett honum 

fyrir sjónir, að þetta mundi allt vera af Friðrik upplogið til til að 

fá hann til illræðisins, og hafa jafnvel boðið Gísla að taka hann 

frá Katadal, svo hann ekki flæktist við þetta, og hafa þenkt, að 

Friðrik mundi þá aldrei fá þetta framkvæmt, en þetta hafi Gísli 

ekki þorað, og óttast þá fyrir að Friðrik mundi nú hafa þetta í 

áfromi innan skamms. [Ólafur annar föðurbróðir F er í vitorði! 

= veit] Búið hefði verið að gjöra ráð fyrir að leggja eld í bæinn til 

að hylja morðið og hefði síðan Friðrik viljað /230 gefa sig til að 

fara að Illhuastöðum til að hirða um skepnurnar, þar einhvörn 

mundi þurfa til þess, og reyna svo til að fá Illhugastaði til ábýlis 

á eftir, og mundi þða mest af því sem til væri ganga í ofanálag á 

jörðina, ellegar að öðrum kosti hræða Nathan til að segja til 

peninga sinna, áður en hann væri drepinn, fá síðan glas, sem 

Sigríður hefði sagt honum að Nathan ætti, og hefði inni að halda 

eiithvört meðal til að draga saman ásatir karla og kvenna, fara svo 

með peningana og það norður að Víðimýri, og reyna svo til að fá 

Jómfrú Ragnheiði þar til ekta með meðalinu úr glasinu, en gifta 

Sigríði einhvörjum öðrum manni. [hann er strax með áform um 

að svíkja Siggu, helvítið! Ja mikið blaðra bræður.] Ekki kveðst 

depon. Hafa vogað að segja Friðrik frá þessari Gísla sögn eður 

ráða honum frá morðinu, þar Friðrik kynni þá að hefna þess á 
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Gísla, ei heldur að opinbera það sýslumanninum eður Nathan, þar 

það mundi leiða af sér að prófyrði farið að taka í því, og Friðrik 

þá fyrir allt þræta og Gísli kunnað að verða ærulaus þar fyrir.  
Eftir að hann hafi frétt af brennunni á Illhugastöðum, 

kveðst hann þenkt hafa, að Friðrik mundi vera að henni valdur, 

og tjáist ætlað hafa að opinbera það sem hann hefði verið búinn 

af Gísla að heyra, ef það sama hefði ei framkomið strax við fyrsta 

prófið.408 Aldrei segir hann Friðrik hafi til sín komið eður neinn 

frá Katadal, til þess hann var arresteraður. Aldrei kveðst depon. 

hafa getað að því komist hjá Gísla að hann vissi neitt af peningum 

Nathans, ei heldur að Þorbjörg hafi verið í vitorði um þetta meira 

en Gísli hefur frá sagt. Þó hafi hann sagt að þegar þeir Friðrik og 

hann gistu að Illhugastöðum hafi móðir hans spurt hann að, 

hvörju farið hafi, og hafi Friðrik sagst hafa þar til svarað „það 

varð ekkert af“ hvörju hún hafi svarað „það gilti einu“. Heyrt 

kveðst depon. hafa á Þorbjörgu, að hún mundi vera draumspök, 

eða að hana kynni að dreyma einhvörn mann sem /231 segði 

henni eitt og annað. Deponentinn viðkannast að Gísli hafi sagt sér 

frá kindum þeim sem Friðrik hafi átt að stela, eins og Gísli hefur 

þar um borið hér í gær, og eitt sinn snemma í vetur segir hann að 

Friðrik hafi komið til sín með brúnan húðarklár, og hafi hann 

sagst hafa fengið hann hjá séra Gísla í Vesturhópshólum, og einn 

saltkút, sem hann fengið hafi í haust. Hafi hann þá sagst hafa í 

áformi að fá eyðijörðina Þorgrímsstaði í afréttinum [dalverpi 

vestan við Katadal], og fara að búa þar í vor og mundi séra Gísli 

hjálpa sér um spýtur til þess og sömuleiðis hestinn til að éta þá 

vorið kæmi. [grundvallarlega langar F til ð búa, komast í 

manna tölu] Kveðst þá deponentinn hafa ráðið honum sterklega 

frá þessu og talið til að ófrómt orð væri farið að liggja á honum. 

Myndu þá sveitarmenn setja sig móti þessu ogmundi þá verða 

farið að taka próf um breytni hans, og kynni hann þá að verða 

uppbís að þjófnaði. Kveðst hann svo loks hafa fengið hann til að 

hætta við þetta og senda hestinn til baka, en saltkútinn hafi hann 

selt sér. Segir hann að Friðrik hafi þá loks viðkannast fyrir sér, að 

hann hefði stolið 2ur eður 3ur kindum frá Nathan á 

Illhugastöðum, meðan faðir hans og Gísli hafi ekki heima verið 

og kveðst deponentinn hafa hótað honum að fara upp með þetta, 

og hafði hann sagst mundi þræta fyrir það, en hitt heimilisfólk í 

Katadal væri svo mikið við það riðið, að það mundi aldrei fara að 

segja frá því. Meiri upplýsing í sök þessari er ei af deponentinum 

að fá, og játar hann það framan skrifaða rétt eftir sér bókað. 

Dimitteraður. 
Framstóð aftur, Gísli Ólafsson í Katadal, og viðkannast 

hann, af réttinum þar um spurður, að hafa talað við Ólaf á 
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Súlnavöllum, það sem þessi hefur eftir honum framborið.409 Gísli 

neitar að geta neitt frekara borið en áður, og kveðst ei hafa orðið 

var við að Friðrik græfi neitt eður leitaði eftir peningum á 

Illhugastöðum nóttina sem hann sókti /232 koffortið og hitt annað 

með honum. Hann því að svo búnu dimitteraður. 
Framstóð þarnæst, vinnumaður Japhet Bjarnason í 

Stapakoti, sem af réttinum tilkvaddur gefur að öllu leyti 

samkvæman vitnisburð hreppstjóra Jóni Sigurðssyni og 

vinnumanni Guðmundi í Stapakoti um það hvör til brennunnar 

hafi sagt á Illhugastöðum, hvönær hún skeð hafi og hvörnin allt 

hafi þar fyrirfundist, og leggur það til að hann kveðst sjálfur strax 

þeinkt hafa að bruninn væri orsakaður af mannavöldum, þar svo 

mikilar blóðugar fataleifar hefi fundist í öskunni.410 Þó kveðst 

hann ekki hafa haft orð á þessu við aðra sem með sér hafi verið, 

ei heldur grennslast eftir því hjá Agnesi og Sigríði. Ekkert 

óráðvant kveðst Japhet geta borið um þær Sigríði og Agnesi nema 

ef telja skuli að hann komið hafi að Illhugastöðum miðvikudaginn 

næst áður en brennt hafi verið þar, og hafi þær þá báðar verið í 

galsa að hrækja framan í Pétur Jónsson. Ekki kveðst hann hafa 

aðkomist að þær hefðu neina peninga haft meðan þær voru í 

Stapakoti, og enga vitneskju kveðst hann hafa né getað 

eftirkomist hvar peningar þeir er menn meintu að Nathan ætti, 

væru niðurkomnir. Enga óráðvendni kveðst depon heldur kunna 

að bera Katadalsfólki yfirhöfuð, utan hvað Sigurður hafi verið 

nokkuð ágengur með beit þegar depon. var á Tjörn, en hafi þó 

svarað góðu um, þegar að því hafi verið fundið. Depon. 

viðkannast að Nathan hafi sagst hafa misst ær í haust, en hvað 

margar hann hafi nefnt kveðst hann ei muna að gefa, og játar 

framburð sinn rétt tilfærðan. Dimitteraður.  
Framstóð aftur, 23, vinnupiltur Jóhannes Magnússon, 

20 ára gamall og confirmeeraður og ber honum að öllu leyti 

saman við hitt Stapakotsfólkið um hvörninn til /233 hafi gengið 

með brennuna á Illhugastöðum og hvör frá henni hafi sagt með 

meiru, en segist hvörki hafa skoðað þá dauðu líkama og ei heldur 

séð þá blóðugu leppa er þar hafi fundist, þar hann hafi verið 

sendur út að Tjörn áður en búið hafi verið að taka upp líkamina.411 

Hann viðkannast að hafa ásamt Agnesi séð þriðjudagsmorguninn 

næstan eftir brennuna að í búrið hafði verið farið og hafi sér ekki 

virðst Agnesi finnast mikið um það, en kvöldinu áður kveðst hann 

hafa farið með Agnesi og Sigríði út að Illhugastöðum til að smala, 
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og hafi þær ekkert verið búnar að gjöra af því sem þæ´r hefðu átt 

að gjöra þá hann kom aftur f´ra smalamennskunni, og gengið þá 

uppí tóft og spurt sig að hvört hann hefði ekki séð neinn mann á 

ferð. Annars kveðst hann aldrei hafa séð þær hafa neina peninga 

handa á milli, og ei kveðst hann hafa getað að komist að þær væru 

neitt að brennunni valdar, jafnvel þó hann hefði verið að grafast 

eftir því. [hann grunar]  

Jóhannes Magnússon: /233  Deponentinn viðkannast að 

hafa fylgt Friðrik oft í vetur á leið, stundum eftir bón hans, en 

stundum til smalamennsku um leið, en aldrei kveðst hann hafa að 

komist hjá Friðrik, að hann hefði í hyggju að drepa Nathan, en 

hann hafi einhvörn tíma snemma í vetur sagt sér frá áformi sínu 

að fara að byggja í afréttinni.412 Og hafi þá gjört ráð fyrir því að 

hann mundi ekki verða of frómur [hvað þýðir eiginlega 

frómur?] og hafi hann þá talað sig til vistar, en deponentinn 

kveðst neitað hafa að fara til hans og sagt fólkinu í Stapakoti frá 

áformum Friðriks, sem hann þó hafi verið búinn að biðja sig að 

leyna hreppstjóranum, og því muni Friðrik hafa lakar trúað sér 

eftir sem áður. Ekkert beisli kveðst depon. átt hafa hjá Friðrik, en 

hann hafi verið að bjóða að selja sér beislisstangir. Enga 

óráðvendni kveðst deponentinn vita /234 að bera þeim Agnesi og 

Sigríði, ei heldur Friðrik, annað en það sem hann hefur frásagt, 

eða öðru fólki í Katadal, og er yfirhöfuð enga frekari upplýsingu 

af honum í sökinni að fá, og játar hann það framanskrifaða rétt 

bókað. Dimitteraður. 

Þarnæst framstóð bóndakona Rósa Guðmundsdóttir á 

Vatnsenda, sem af réttinum tilkvödd neitar að geta neina 

upplýsing í þessu máli gefið.413 /234 En viðkannast að Agnes hafi 

komið einhvörntíma í vetur, og hafi hún þá í sín eyru talað mikið 

vel um húsbónda sinn Nathan. Um barn það sem fyrr er getið um 

að hafi á Illhugastöðum verið í fóstri er dóttir deponent og er nú 

til hennar heim komið, segir hún það sé á 3ja ári, [furðulegt að 

barnið sé ekki nafngreint, hvað er það? Barn svo ómerkileg 

stærð? Er Þóranna Rósa líklega Natansdóttir þótt sögð Ólafs] 

er farið að tala, og kveðst hún ekki hafa aðkomist hjá henni, að 

hún hefði neitt um það framda morð vitað, en hún segi alltaf að 

Nathan sé uppi á Skarði, [Geitaskarði] eins og henni mun sagt 

hafa verið. bóndakona Rósa Guðmundsdóttir á Vatnsenda: /234 

Rósa kannast við bréf það sem farið hafi á milli þeirra Agnesar í 

vetur eins og Agnes hefur frásagt, og ber henni saman við það 

sem Agnes hefur sagt um innihald þeirra, sem er svo ómerkilegt, 

að ónauðsynlegt hefur virðst að innfæra það. Ekkert óráðvant 
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kveðst deponent vitnað geta um þær Agnesi og Sigríði, enda sé 

hún þeim ókunnug. bóndakona Rósa Guðmundsdóttir á 

Vatnsenda: /234  Sumarið 1825 segir hún að Nathan hafi frá sér 

farið frá Vatnsenda, eftir hann hafi verið hjá sér og manni sínum 

rúman 2ja ára tíma, og viti hún til að Nathan hafi þá átt talsverða 

peninga, og segist hún hafa tekið við af honum til geymslu uppá 

60 spesíur og muni hann hafa farið með töluvert meira burtu en 

þetta. Næsta vor eftir [1826] að Nathan hafi í burtu farið, hafi 

Friðrik í Katadal komið að Vatnsenda, kallað sig á eintal útí 

skemmu, hafi hann þá farið að útmála fyrir sér að hann hefði ást 

eða grind til hennar og beðið sig að /235 lofa sér að vera um 

nóttina, og gjört ráð fyrir að koma í rúm til hennar um nóttina, þar 

maður hennar ekki hafi sofið hjá henni, og hafi hún verið ólétt að 

barni sem hún hafi alið snemma sama sumar. Þetta kveðst hún 

hafa afekið við Friðrik, og gengið inn frá honum og beðið mann 

sinn að lofa honum ekki að vera þó hann bæði hann. 

En eftir þetta kveðst hún hafa aftekið við Friðrik, og 

gengið inn frá honum og beðið mann sin að lofa honum ekki að 

vera þó hann bæði hann, en eftir þetta segir hún maður sinn hafi 

komið til sín, og sagt að Friðrik beiddi sig um að var í einhvörju 

rúmi fyrst helst í búrinu, hvar hann leita ætlaði að peningum sem 

Nathan ætti geymda hjá Rósu, og sem Nathan væri búinn að vísa 

sér til að hann mætti taka, ef hann gæti fengið Rósu til að sleppa 

þeim, og hafi boðið manni sínum til þess tvær eður 4ar spesíur.414 

Kveðst hafi Friðrik sagt honum að móðir sín hefði draumamann 

sem hefði sagt henni að peningarnir væru geymdir undir sá í 

búrtinu. Kveðst þá Rósa hafa sagt manni sínum frá að hún geymdi 

að sönnu peninga fyrir Nathan, en ekki væri einskildingur af þeim 

í búrinu, og mætti hann lofa Friðrik að leita þar. Hafi svo maður 

sinn verið á flakki eftir að hún og vinnukona sín hafi lagt sig fyrir, 

en þegar Friðrik haldið hafi að þær væru sofnaðar, hafi hann farið 

í búið, og rifið þar til undir suamum, en ekkert fundið. Hafi hann 

þá sagt að móðir sín mætti far aða lúra betur, því ekki væru 

peningarnir hér, einnig ef þeir væru undir bagga sem hann gat þá 

ekki hrært, muni hann þó hafa gjört ráð fyrir að koma aftur þá 

hann  hefði fengið betri upplýsing já móður sinn til að leita, en 

farið eftir það á stað um nóttina, en ei aftur komið þær xxxx en 

oft hafi Friðrik síðan þá hann hafi sig séð, látið á sér skilja að hann 

ætti sér hefndir /236 að gjalda. Peninga þá er hún geymt hafi fyrir 

Nathan kveðst hún hafa afhent honum það sama vor, sem Friðrik 

hafi þangað komið eins og áður er sagt, og aldrei kveðst hún um 

langan tíma heyrt hafa á Nathan hvar hann hafði peninga sína 

geymda, en meðan hann hafi hjá sér verið hafi hann grafið þá í 

jörðu ýmist utan eður innan bæjar. Enga frekari upplýsing í 
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þessari sök er af deponent að fá, og játar hún það framanskrifaða 

rétt eftir sér innfært – dimitteruð.  

Þarnæst kom fyrir réttinn Gísli Ólafsson í Katadal, sem 

bætir nú við sinn áður gefna framburð, að nú næstliðinn skírdag 

[3 apríl], hafi hann sendur verið frá Katadal að Þingeyrum með 

föt fangans Friðriks, og hafi þau Þorbjörg og hann áður átt tal 

saman.415 Kveðst hann þá hafa sagt Þorbjörg frá að sama daginn 

sem Friðrik hafi  verið arresteraður, hafi Friðrik komið uppá við 

sig að strjúka norður í Drangey og fá Gísla með sér og kveðst 

hann ekki hafa tekið illa undir það. Segir hann að hann hafi gjört 

ráð fyrir að fá þau Agnesi, Sigríði og Daníel þangað til sín, en 

Gísli skyldi flytja sig norður í  Skagafjörð, koma þeim í eyna og 

hafa höndlun og útréttingar fyrir þau, og tjáist mundi verða frí ef 

hann gæti uppihaldið sér þar í 20 ár. Segir hann að Þorbjörg hafi 

fallist vel á þetta og sagt sér að reyna til að ná tali af Friðrik á 

Þingeyrum og spyrja hann að hvört hann vildi reyna til að sleppa 

einhvörntíma í vor ef hann sæi sér færi, og sagt (ef ann sæi ráð 

fyrir) að hún mundi reyna til að skjóta skjóli yfir í Katadal, ef að 

hann kæmi þar, en hafi spurt sig að, hvört hann þekkti engan svo 

trúan mann norður í Skagafirði, sem kæmi þeim í eyna, og sagst 

mundi reyna til að styrkja Friðrik með matföng, ef hann hægti 

þangað komist. Kveðst Gísli hafa helst tilgreint Bjarna á 

Sjóárborg (Sjávarborg) en alddri hafa ætlað sér, að nefna þetta við 

hann, en segir Þorbjörgu /237 þá hann kæmi norðan að, að Bjarni  

væri ófáanlegur til þessa. Frá þessu kveðst hann aldrei hafa ætlað 

að segja Friðrik á Þingeyrum, og ekki heldur hafa reynt til þess. 

[er þá bara að hugga hrygga móður, leyfa henni að halda í 

von] Þórunni Eyvindsdóttur segir hann hafa heyrt þessa ráðgjörð, 

og hafi þær ýmist fallið uppá að fela Friðrik fram á dal, ellegar 

þar heima, en þó þótti það torvelt svo Sigurður yrði ei var við það. 

[Sigurður greinilega of heiðarlegur fyrir svona ráðabrugg] 

Annars segir hann Friðrik hafi stundum gjört ráð fyrir að leggjast 

út á fjöll og stela sér til matar og drepa útilegumenn ef hann hitti 

þá, en meira hefði hann sagt sér þætti fyrir að drepa menn úr 

byggðum. Dimitteraður.   
Þarnæst framstóð Ólafur Guðmundsson á Vatnsenda, 

ektamaður Rósu Guðmundsdóttur, sem áður var yfirheyrð.416 

Gefur þetta vitni að öllu leyti samkvæman virtnisburð konu sinni 

um komu Friðriks að Vatnsenda vorið 1826, og hvörninn að 

Friðrik hafði sagst hafa komist að því að peningarnir mundu vera 

geymdir undir sá í búrinu. Og hafi hann gjört ráð fyrir að koma 

aftur, þá móðir hans væri búin að hafa upp betur. Að öðru leyti er 
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enga upplýsing af depon. að fá í þessu máli og játar hann sinn 

framburð rétt bókaðan. Dimitteraður. 

Framstóð þvínæst 26, bóndi Sigurður Björnsson í 

Gottorp, [Gottorp er eyðibýli við vestanvert Hópið í Vestur-

Húnavatnssýslu,. Lauritz Gottrup lögmaður á Þingeyrum stofnaði 

býlið út úr jörðinni Ásbjarnarnesi] sem hefur gefið sýslumanninum 

til kynna, að hann misst hafi ólarbeitsli í Hindingsvíkurtjörn 

næstliðið haust, hvorju beitsli hann lýst hefur, en sú lýsing ekki 

staðið heima að öllu leyti við þá sem er á þeim í Katadal teknu 

beitslum.417 [Hindisvík er eyðibýli á Vatnsnesi í Vestur-
Húnavatnssýslu. Þar var áður prestsetur. Bærinn stendur við 
samnefnda vík. Hindisvík var mikil hlunnindajörð og er þar stórt 

selalátur sem hefur verið friðað lengi.]  Eru honum því þessi beitsli 

nú sýnd fyrir réttinum og tjáist hann þekkja stangirnar í einu 

beitslinu fyrir sína eign, að undanteknum járnhringum sem í þeim 

eru nú í staðinn fyrir koparhringa sem í þeim hafi átt að vera. Þó 

þori hann ekki /238 fortakslaust sérstengurnar, en höfðuðleður í 

öðru beislinu, að neðan teknum stengunum, eyrnahringum og 

ennislaufi, kveðst hann frómt að sverja sína eign. Að öðru leyti er 

enga upplýsing í sök þessari af deponentnum að fá, og kveðst 

hann vera Katadalsfólki ókunnugur, og ekki kunna neitt til þess 

að segja að undanförnu og er hann svo dimitteraður.  
Framstóð því næst, 28, hreppstjóri Eggert Jónsson á 

Þernumýri, [Þverárhreppur var hreppur í Vestur-Húnavatnssýslu, 

kenndur við bæinn Þverá í Vesturhópi.] sem tilkvaddur neitar að 

geta neina upplýsing í þessu borið, og ei heldur kunna neitt um 

Katadalsfólk að bera utan hvað illt orð hafi legið á því fyrir 

ófrómleika, og Friðrik hefði fengið orð fyrir skelmirí við 

skepnur og óráðvendni til orða.418 En enga vissu kveðst hann 

hafa fyrir að þau Katadalshjónin hafi einn þjófnað framið, heldur 

kveðst deponentinn hafa Þórunni Eyvindsdóttur vera borið 

óráðvant en ráðvant orð, þar sem hún verið hafi hér í sýslu. 

Frekari upplýsinga er ei af depon að fá, og játar hann það 

framanskrifaða rétt bókað. Dimitteraður. 

[Lifandi hópsena] Þar nú er langt liðið á dag, eru þau hér 

í dag afheyrðu vitni fyrir réttinn kölluð, eiðsútskýringin fyrir þeim 

lesin og þau áminnt um að gæta sín fyrir meinsæri, og straffið þar 

fyrir /239 þeim fyrir sjónir sett.419 Hvar eftir hreppstjóri Eggert 

Jónsson, Ólafur Ólafsson, Guðmundur Árnason, Ólafur 

Ásmundarson, Rósa Guðmundsdóttir, Jón Ólafsson, Japhet 
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Bjarnason, Jóhannes magnússon, staðfestu sína í þessari sök 

gefna framburði með laganna eiði, og var studiosus Jóseph 

Skaptason fyrir fram settur til að gefa gætur að þeirra diktugu 

persóna þörfum. Þessum persónum er þarnæst gefið 

heimfararleyfi.  
Eftir þetta kom laus og liðugur fyrir réttinn bóndi  

Sigurður Ólafsson í Katadal, sem af réttinum tilkvaddur 

viðkannast að einhvörntíma í fyrrasumar, hafi Friðrik beðið sig 

að kannast við að hann hefði markað eina eður tvær kindur undir 

mark sitt.420 En væri þót eitthvað útaf brugðið, en ekkert hafi hann 

umgetið hvaðan eður hvörnin hann hefði þessar kindur fengið, og 

hann kveðst ei heldur muna að hafa hann nokkuð þar um spurt. 

[sem faðir ekki að standa sig!] Segir hann sig minni að hann hafi 

séð Friðrik draga aðra þessa kind í fyrrahaust, sem sér hafi sýnst 

vera hvíthníflóttur sauðuar, vetur gamall. /239 Sigurður er 

aðfpurður, hvörs vegna hann hafi leyft Friðrik svo mikil ferðalög 

næstliðinn vetur þar hann þó hafi haft grun á áformi hans, og 

kveðst hann hafa gjört það mest þess vegna, að sér hafi leiðst að 

heyra til þeirra Friðriks og Þórunnar, [vill losna við rifrildi úr 

húsinu] eftr að farið hafi verið að kólna millum þeirra, og líka 

hafi hann óttast fyrir þykkju og kalsinni af Friðrik ef hann synjaði 

honum um þetta. Svo vel þennan, sem allan sinn í þessari sök 

gefna framburð tjáist Sigurður reiðubúinn að staðfesta með 

sáluhjálpareiði, og er honum svo ásamt þeim þremur hans í gær 

yfirheyrðu börnum gefið heimferðarleyfi.  

Framstóð þvínæst vinnukona Þórunn Eyvindsdóttir og 

bætir því við sinn framburð að hjá sér séu geymdir nokkrir beislis 

ádrættir af kopar og ólarspottar, sem Friðrik eigi, og hafi komið 

með af hvalfjörunni.421 og hafi hann tekið þetta af beislum sem 

hann /240 hafi verið að fara með, en ekkert kveðst hún vita 

hvörninn það hafi verið fengið. Sömuleiðis segir hún sé stórt sax 

vestur í Katadal sem Friðrik hafi komið með af hvalfjörunni. 

Þórunn viðkannast að hún hafi heyrt Gísla og Þorbjörgu, 

einhvörntíma eftir að Friðrik hafi verið tekinn, tala um að það 

væri gott hæli fyrir Friðrik í Drangey ef hann gæti þangað strokið, 

og hafi sér skilist sem Gísli ætti að vera hjá honum, og að fengist 

trúnaðarmaður til að færa honum eður þeim það sem Þorbjörg 

eður þau foreldrar Friðriks sendu þeim til viðurlífis. Sömuleiðis 

kannast Þórunn við að talað hafi veirð um að fela Friðrik í 

Katadal, og kveðst hún hafa þar til nefnt gjótu, þar niður í túninu. 

Enga frekari meðkenning fæst af Þórunni og er hún svo 

dimitteruð. 
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Þarnæst kom laus og liðug fyrir réttinn Þorbjörg 

Halldórsdóttir í Katadal, sem af réttinum tilkvödd viðkannast, að 

hún hafi soðið slátrið úr þeim tveimur áður umvitnuðu ám sem 

Friðrik tekið hafði frá Nathan.422 Sömuleiðis viðkannast hún nú, 

að Friðrik undir eins skorið hafi 1 lamb sem Nathan og svo átt 

hafi, og hafi slátur úr því farið saman við slátur úr tveimur ömgum 

er hún sjálf hafi átt. Slátrið úr ánum kveðst hún hafa súrsað, og 

hafa það orðið mikið slæmt og því nær ónýtt, nema lambabagginn 

annar sem hún kveðst hafa gefið í burtu. Sviðin af kindunum segir 

hún Friðrik hafi líka tilslegið sér, og hafi lambssviðin farið saman 

við önnur svið af kindum sínum, en ærhöfuðin kveðst hún geymt 

hafa í skoti í eldhúsinu þar til þau hefðu verið orðin mikið 

skemmd, og hafi hún því þau brennt. [óborganleg lýsing á 

hversdags paufi með stolið ket!] Sviðin og slátrið af þessum 3ur 

kindum kveðst hún halda að hafi kunnað að vera tólf fiska virði. 

Reynt kveðst hún hafa að aftra Friðriki frá að stela kindunum og 

aldrei kveðst hún hafa sagt manni sínum frá því. 
Þorbjörg viðkannast ráðagjörð þeirra Gísla um að koma 

þeim norður /241 í Drangey og hérumbil eins og Gísli hefur þar 

um frásagt, og að Þórunn hafi fallið uppá að grafa eða fela hann í 

gjótu þar niður í túninu.423 Sömuleiðis viðkannast nú Þorbjörg, að 

veturinn eftir að Nathan hafi farið frá Vatnsenda hafi Friðrik sagt 

sér, að Nathan hefði sagt hann mætti eiga alla þá peninga sem 

hann ætti í Vatnsendalandi, ef hann gæti fundið þá [bendir til 

þess að Nathan komi sjálfur sögum um ríkidæmi sitt á kreik!] 

og hafi Friðrik spurt sig að, hvar peningar þessir væru 

niðurkomnir, og kveðst hún hafa giskað á að þeir mundu vera 

undir sá í búrinu vegna þess að sig minnir hún hafi heyrt það haft 

eftir Nathan. [draummaðurinn lygi!] Hafi Friðrik svo kennt sér 

um að hann ekki hefði fundið peningana, og viljað láta sig segja 

glöggvar til þeirra, en hún kveðst hafa afsagt að segja framar til 

þeirra. Sömuleiðis kannast Þorbjörg við að hún hafi gefið Friðriki 

í skyn að hún gæti vitað margt, þó sér væri ekki sagt það, og hafa 

því Friðrik haldið að hún hefði draum-mann. Einhvörntíma í vetur 

segir hún Friðrik hafi spurt sig að, hvar hún héldi að peningar 

Nathans væru, og kveðst hún hafa sagt að ef þeir væru innan bæjar 

mundi þeir helst vera grafnir í búrinu. Ennú er enga frekari 

upplýsing af Þorbjörgu að fá, og þar nú er dagur á enda, verður 

rannsókn í kvöld ekki lengur framhaldið.  
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[strax haldið áfram daginn eftir, enda stutt milli 

Stóruborgar og Miðhóps.] Ár 1828 16da apríl setti sýslumaður 

Blondahl einn extrarétt að Miðhópi með undirskrifuðum 

þingvottum til enn nú að framhalda rannókn í þeirri morð- og 

þjófnaðarsök, sem seinast var í gær meðhöndluð.424 Kom svo laus 

og liðug fyrir réttinn, fanginn Sigríður /242 Guðmundsdóttir, 

sem enn tjáist standa við sinn áður gefna framburð í þessu máli, 

af réttinum tilkvödd. Segir hún að höfuðtilgangurinn til þeirrar 

hluttekningar sem hún átt hafi í morðinu hafi verið að losast frá 

Nathan, og styrkjast til búskapar með því er hann ætti, en ei 

kveðst hún til muna að Friðrik hefði í sinni áheyrn talað um að fá 

Illhugastaði til ábýlis eftirleiðis, en hann hafi viljað komast 

þangað í vetur og geta verið þar til vorsins, þar hann búist hefði 

við að einhvörn hefði þurft til að hirða um skepnur þar. 
Peningapungur sá, er hún kveðst Daníel afhent hafa, 

uppástendur hún sé sá sami sem  hún séð hafi Nathan fara með 

norður fyrir bæinn áður hann hafi seinast burtu farið, og hún hefur 

áður um vitnað, og viðkannast hún að hafa úr honum tekið eina 

spesíu áður, sem hún hafi Daníel afhent og kveðöst hún hafi gefið 

móður sinni þessa spesíu, þá fyrst var þingað í máli þessu á Borg, 

og kveðst hún hafa spesíuna tekið fyrir 2 ríkisort (courant var 

ígildi 24 skildinga, skrifari Eggerts neðanmáls) heil og lamb sem 

hún átt hafi hjá Nathan.425 Þessa spesíu afhenti bóndi Jón á 

Stóruborg, stjúpfaðir Sigríðar, ótilkvaddur sýslumanninum í 

þessari ferð, og sagði eins frá og Sigríður hvörnin hún væri til sín 

komin. Þessi spesía er nú Sigríði sýnd og þekkir han hana fyrir þá 

sömu sem hún hafi móður sinni gefið. Er þessi spesía mikið 

blökk, og segir Sigríður að orsökin þar til sé sú að Agnes hafi 

geymt hana í vasa sínum ásamt glasi með kvikasilfri í, og hafi 

Agnes sagt sér að tappinn farið hafi úr glasinum og silfrið utan 

um spesíuna, við hvað hún hafi blakknað, og hefur Agnes sagt 

sýslumanninum að öllu leyti eins frá þessu. Glas þetta, með því 

sem eftir hafi verið af kvikasilfri í því, kveðst hún hafa fengið 

Daníel. Um gullpeninginn ber Sigríði saman við það sem Friðrik 

og Daníel hafa þar um frásagt, og segist hún halda að hann hafi 

verið á 10 fiska stærð. Ekkert segist hún heyrt hafa Daníel geta að 

/243 koma upp morðinu, þegar hann sá hjá þeim peningana á 

Illhugastöðum.  

Sigríður viðkannast að Agnes hafi fengið það af henni 

umvitnaða bréf, og hafi þá fátt inni að halda, það sem hún hefur 
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frá sagt.426 Hafi Agnes strax rifið í sundur þetta bréf, en bréf hafi 

hún verið búin að skrifa aftur til Daníels, hvar í hún hafi talið 

tormerki á að geta framkvæmt það sem hún hefði beðið sig um, 

nema hann styrkti sig til þess, en þessu bréfi hafi Agnes aldrei 

getað komið til Daníels, og hafi hún því rifið það í sundur. Bréf 

það er Agnes hafi fengið frá Daníel segir hún að Agnes hafi sagt 

sér eftir Daníel, og bóndi Jóhann á Þorbrandsstöðum hafi skrifað, 

og hafi bréfið verið illa skrifað. Agnes segir hún fullkomlega hafi 

vitað, að það væri Nathan sem Daníel var að biðja fyrir í bréfinu, 

að láta ekki lengi lifa, en ekki Pétur ┼.  
Sigríður segir að þær hafi falið grjónapoka og reiðbuxur 

Nathans heitins í fjósinu og þar fyrir utan hafi þær falið þar blátt 

klæði, sem hafi veirð efni í eina treyju handa Nathan, annað 

stykki og svo af bláu klæði sem átt hafi að fara í treyju handa sér, 

og partur af svörtu klæði á að giska um alin, grátt klæði vaðmál, 

sem svarað hafi til einna karlmannsbuxna, stykki af hvítum 

þildúk sem fara hafi átt í fóður undir treyju Nathans heitins, og á 

að geta um alin af dökku flaueli.427 Þetta segir hún þau hafi falið 

í moðbásnum vegna þess það hafi í ógáti eftir orðið, þá búið hafi 

veirð að fela hítt í eldiviðarhlaðanum nóttina sem brennt hafi 

verið. Grjónapokann segir hún þær hafi síðan látið aftur inní búrið 

strax daginn eftir en hitt hafi þær látið útí heytóft. En næstliðið 

mánudagskvöld þar eftir sieg hún að þær Agnes hafi tekið 

reiðbuxurnar sem verið hafi blóðugar og kastað, skorið þær í 

sundur og kastað þeim útí sjó. 

Þegar Jóhannes kom heim frá smalamennskunni /244 

segir hún að þær hafi spurt hann að hvort hann hafi séð mann á 

ferð, þar þær hafi verið hræddar um að hann mundi hafa séð til 

þeirra þá þær gengu frammí skerið til að kasta út buxunum og 

þetta sama kvöld hafi þær sagt Jóhannesi frá því áðurnefnda 

klæði, dúk og flaueli, að það hefði verið hjá sparifötum sínum 

sem og hefði legið í baðstofunni þá brunnið hefði, og langaði þær 

til að koma því undan.428 [Jóh amk í vitorði þjófnaðar] Hafi 

hann þá boðist til að fela það fyrir þær, og mælst til að fá gráa 

vaðmálið í staðinn. [vinnufólk stendur saman, heldur betur og 

mikið eiga þær auðvelt með að tala þessa stráka til] Hafi 

Jóhannes farið með þetta fremst frammí smiðjuskerið, og falið 

það þar millum kletta. Aldrei segir hún þær hafi sagt Jóhannesi 

frá morðinu og hann hafi heldur aldrei á þær gengið um það. Áður 

en þær hafi farið burt frá Stapakoti austur að Stóruborg segir hún 
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að Jóhannes hefði beðið þær að þegja yfir því sem hann hefði falið 

fyrir þær og kæmist það upp að segja að þær hefðu falið það 

sjálfar. Af sínum fötum segist Sigríður brennt hafa á 

Illhugastöðum ónýtan peysugarm, sem ekkert gagn hafi af verið, 

og kannski eitthvað af sokkum. Ekki kvaðst hún heldur vita neitt 

hvað brennt hafi verið í baðstofunni þar hún hafi aldrei inní 

baðstofuna komið frá því byrjað hafi verið með morðið, og til 

þess að búið hafi verið að kveikja í baðstofunni, utan alls einu 

sinni rétt sem snöggvast.  
Sigríður þrætir enn nú harðlega fyrir að vita neitt til 

peninga Nathans, fleiri heldur en hún hefur frá sagt, kveðst 

heldur ekki hafa heyrt, hvort Friðrik hefði talað nokkurt orð við 

Nathan eður ekki, þar hún hafi alla tíð frammi verið.429 Búin 

kveðst Sigríður hafa verið að lofa þeimAgnesi og Friðrik að 

styrkja þau til að drepa Nathan ef þau á þyrfu að halda, en aldrei 

kveðst hún hafa sagt Agnesi að að sér hefði veirð komið, að drepa 

Nathan í rúminu. En Daníel og hún hafi einn morgun sagt við sig 

að ef þau hefðu verið í hennar stað, skyldu þau ekki hafa xxxx að 

reka hnífinn í hann, hafi þá Daníel sofið hjá /245 Agnesi þá nótt 

eins og hann hafi verið vanur þegar hnn hafi verið þar. Ekkert 

kveðst Sigríður neitt til vita að grafið hafi verið í gólf á 

Illhugastöðum og ekki kveðst hún heldur hafa grafið í búrsgólfið 

heldur einasta leitað í veggjunum.  
Aldrei kveðst Sigríður heyrt hafa Nathan gjöra ráð fyrir 

að drepa Friðrik og aldrei hafa sagt Friðrik það.430 Sigríður 

viðkannast að Nathan hafi misst fyrir víst tvær ær í haust og eitt 

lamb, sem ekki hafi aftur fundist, og þá hafi undir eins farið 1 ær 

sem Bjarni vinnumaður á Síðu hafi átt á Illhugastöðum og í 

fyrravetur hafði hann Nathan misst 3 ær. Aldrei segir hún Friðrik 

hafi sagt sér frá neinum þjófnaði er hann hafi framið. Ekkert 

kveðst Sigríður vita hvort Friðrik hafi borið nokkuð með sér frá 

brennunni. Sigríður viðkannast Agnesar framburð um að Friðrik 

hafi falast af þeim að hjálpa sér til að binda Nathan, og láta 

hann segja til peninganna áður hann væri drepinn og hafi þær 

afsagt þetta og áður en hann hafi farið að myrða þá, hafi hann ekki 

sagst hugsa til að pína Nathan til sagnar, þar þeir væru tveir en 

hann ei nema einn. Meiri upplýsing eður meðkenning er ei af 

Sigríði að fá og játar hún sinn framburð rétt bókaðan. Dimitteruð. 

Framstóð því næst laus og liður, arrestantinnan Agnes 

Magnúsdóttir, sem hingað hefur verið flutt í dag, og viðkannast 

hún nú Sigríðar framburð hvað viðkemur Jóhannesi í Stapakoti, 

og hvað hann hafi af þeim tekið til geymslu, og hvar hann hafi 
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falið það.431 Segir hún að Jóhannes hafi fyrst að fyrra bragði 

komið uppá við þær, að stela einhvorju og koma undan, og hafi 

þær þar til svarað , að það væri búið að skoða allt nema þetta og 

hafi hann þá boðist til að fela það. Þar fyrir utan hafi hann með 

leyfi Sigríðar skorið klár til klæða af eltu leðri er verið hafi í 

eldhúsinu, en meira kveðst hún ei hafa orðið vör við að hann hafi 

tekið. Agnes viðkannast og að Daníel hafi sagt /246 sér að Jóhann 

á Þorbrandsstöðum hafi skrifað það áður umvitnaða bréf til 

hennar, og hafi undir eins sagt að hann mundi hafa gilt einu þó 

Pétur væri drepinn, þar hann hefði ekki þóst hafa svo gott af 

honum, þar þeir skyldu hafa verið í samtökum Jóhann og Pétur 

með að stela heyi frá hreppstjóra Vorm nú í vetur. [getur eins 

verið að verja ástmann sinn] Sömuleiðis kannast Agnes við að 

hafa verið búin að skrifa bréf til svars uppá bréf Daníels, en það 

hafi aldrei frá sér farið, og hafi innihald þess verið líkt og Sigríður 

hefur frásagt, og þar að auki kveðst hún hafa átalið hann fyrir að 

hann hefði ei getað það sjálfur og kveðst hún og hafa í bréfið sett, 

að Sigríður mundi ein treysta sér að drepa Nathan, hvað hún hafi 

verið búin að segja sér.  

Innskot: Sigríður var nú aftur fyrir réttinn kölluð og 

samanborin við Agnesi og viðurkannast hún að Jóhannes hafi 

tekið með þeim knífi af eltu leðri eins og Agnes hefur frá sagt. 

það.432 Segir Sömuleiðis viðkannast hún, að í bréfinu hafi staðið 

um að Sigríður hafi treyst sér máske til að drepa Nathan ein og 

kannast nú Sigríður við að hún einhvörn tíma hafi kunnað að 

svara þessu við Agnesi.  
Frh yfirheyrsla Agnesar: Agnes viðkannast að Daníel 

hafi sagt við Sigríði það sinn þessi hefur framborið, seinasta 

morgunin sem hann hafi verið á Illugastöðum að það hefði verið 

mátulegt ef hann hefði verið í hennar sporum, að hann hefði rekið 

hnífinn í Nathan.433 Agnes viðkannst að þá Nathan hafi verið 

dauður hafi hún sagt að nú væri hann ekki að laspúvera sig [skrifari 

Eggs skilur af sögninni laspra, hallmæla niðra, laspur ásökun ávítur, hafi verið 

harður við þær og kannski áreita] til eður neitt af kvenfólki. Sömuleiðis 

viðkannast Agnes að hafa einhvörntíma í haust sagt við Sigríði, 

að það væri mátulegt að brenna Nathan ellegar gefa honum inn, 

áður en þau Friðrik og Sigríður hafi verið búin að segja sér frá 

sínu áformi. Enga frekari upplýsing er ennú af þeim Agnesi og 

Sigríði að fá, og eru þær svo dimitteraðar. 
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Exraréttur 8, Miðhópi frh.: Þarnæst kom laus og liðugur 

fyrir réttinn fanginn Friðrik Sigurðsson sem af réttinum 

tilkvaddur viðkannast nú að í fyrra vor, þá hann var vinnumaður 

í Vesturhópshólum, hafi hann verið smámsaman sendur með 

lömb, sem verið hafi verið að færa frá vestari afrétt, kveðst hann 

þá eitt sinn hafa, framarlega í Katadalnum tekið 2 gemlinga.434 

Hvítkollótta gimbur, sem Hjálmar á Sigríðarstöðum hafi átt, með 

mark skipt hægra gat undir og sneiðrifað aftan vinstra, en annað 

hvíthriflóttur gemlingur sem Jón á Litluborg hafi átt, og sem 

markað hafi verið húðrifið vinstra og standfjöður framan hægra, 

náð þessum kindum í gljúfrum við ána, og markað þær undir 

yfirmark föður síns. Nokkru seinna kveðst hann aftur hafa verið 

sendur með kindur vestur í afrétt og kveðst hann þá aftur hafa 

tekið hvíhyrnda gimbur með veturgamalli eður tvævetra með 

marki Guðmundar á Syðri-Þverá, sem sig minni sé blaðskipt 

framan hægra, sneitt aftan vinstra og fjöður framan, og auk þess 

hafi á þessari kind verið biti aftan hægra, en önnur kindin hafi 

verið hvítkollótt gimbur veturgömul með marki Björns á Völlum, 

sem sig minni að sé sílt hægra og biti framan undir, og biti framan 

vinstra. Þessar kindur segist hann og svo hafa markað undir 

yfirmark föður síns, og sett gagnbitað undir á allar kindurnar. 

Segist hann hafa beðið föður sinn að kannast við kind sem hann 

markað hefði undir mark hans. Í fyrstu rétt í fyrrahaust segir hann 

allar þessar kindur hafi aðkomið, og segist hann halda að faðir 

sinn hafi engar þeirra séð nema hvíhriflótta sauðinn, og hafi hann 

spurt sig að hvaðan hann væri, og segist hann hafa sagt honum að 

hann hefði keypt hann af Þórði Eyvindssyni, sem þá var á 

Þorfinnsstöðum.  Allar þessar kindur hugðist hann strax í réttinni 

afhent hafa bónda Þorsteini /248 í skuld uppí hest er hann hafi af 

honum keypt, og þar fyrir utan gelda á er hann hafi fengið hjá séra 

Gísla, og veturgamla kind er hann fengið hafi hjá Elínborgu 

systur sinni. Kindurnar sem Björn á Völlum og Jón á Borg hafi 

átt, segist hann hvörja meta á 30 fiska eður 1 spesíu og gimbrina 

frá Hjálmari á 25 fiska, en kind guðmundar á Þverá á 36 fiska, og 

hafi Þorsteinn tekið þær allar af sér á móti 4 spesíum. Engum 

kveðst hann muna til að hann hafi sagt frá þessum kindaþjófnaði 

nema Gísla í Katadal um tvo af þeim. Sömuleiðis viðkannast ... 

[hér sleppir skrifari síðu 249 því fjallað um aðra þjófnaði F 

ekki Nathansmál.] 
Friðrik frh: Ekki viðkannast Friðrik að hann hafi vitað til 

klæðis þess og dúks sem þær Sigríður Agnes hafa frásagt að falið 

hafi verið í moðbingnum, en hann kveðst grafið hafa poka með 

bankabyggi í og reiðbuxur í moðbing í fjósinu, en strangi segir 

hann hafi komið upp úr koffortinu, sem grátt vaðmál hafi verið 

 
434 Í fórum höfundar: Dómþing um málið. 20 þing í héraði skráð í bók Blöndals 

sýslumanns, 247-248. 



vafið utan um, og hann ei hafi eftir grennslast hvað í hafi verið.435 

/250 Friðrik þrætir enn harðlega fyrir að vita til fleir i peninga en 

upp séu komnir, og neitar harðlega fyrir að hafa neitt reynt til að 

spyrja hann Nathan að þeim þegar hann verið hafi að myrða hann, 

því hann kveðst forðast hafa að tala eitt orð, svo hann ekki þekkti 

sig. Því hann segir að bæði hann og Agnes hafi óttast fyrir, að 

Nathan kynni að brúka formælingar við þau ef hann þekkti þau 

og ekki heldur kveðst Friðrik hafa gjört tilraun til að leita að þeim, 

hvorki fyrr eður síðar nótt þá sem hann var á Illhugastöðum eður 

grafið í gólf eftir þeim. Friðrik vill ei viðkannast að hann 

nokkurntíma hafi fullkomlega beðið Sigríðar, en einhvörntíma 

hafi það komið lítilfjörlega í tal, og í þanka kveðst hann hafa haft, 

að komast að Illhugastöðum eftirleiðis, nú fyrst til vorsins, og 

einneginn hafi sér dottið í hug að fá þá til ábýlis eftirleiðis.  
Friðrik frh.: Í fyrstunni kveðst hann einungis hafa viljað 

drepa Nathan af hatri til hans, en seinast mest fyrir áeggjan 

Sigríðar, Agnesar og Daníels.436 Friðrik viðkannast, að hann hafi 

sagt þeim Agnesi og Sigríði, að hann ætlaði móður sinni meðölin 

sem voru í koffortunum, þar hann hefði heyrt móður sína áður 

óska, að hún ætti þau og kvaðst /251 mundi þekkja þau. Friðrik 

viðkannast að einhvör lík orð hafi farið á milli móður sinnar og 

hans, eins og Gísli hefur frásagt, þegar þeir komu einu sinni frá 

Illhugastöðum, en ei segist hann halda að hún hefði þá vitað að 

hann hefði í áformi að drepa Nathan, heldur að ná peningum 

hans. Einu sinni kveðst Friðrik til muna að móðir hans hefði 

eggjað sig af að drepa Nathan, en ekki oftar. 
Friðrik viðkannast ráðagjörð sína við Gísla, að strjúka og 

komast í Drangey eða á Fjöll, allt eins og Gísli hefur frásagt.437 

/251 Friðrik kannast við ferð sína að Vatnsenda til að leita eftir 

peningum Nathans eins og hjónin þar hafa frá sagt, og segir hann 

að Nathan hafi í votta nærveru lofað sér að hann mætti eiga 

peninga sína sem væru í Vatnsenda landamerkjum, ef hann 

gæti fundið þá, segir hann að móðir sín hafi sagt sér, að þeir 

mundu vera undir einum sánum í búrinu, og væri sér best að fá 

Rósu til að lofa sér að leita í búrinu, en faðir sinn hafi heldur ráðið 

sér til að fá Ólaf til að leyfa sér þetta, og bjóða honum til þess 

ietthvað af peningunum, en móðir sín hafi kennt sér um, þá hann 

hafi heim  komið að hann hefði ei leitað nógu vel í búrinu og sagst 

ekki geta sagt honum greinilegar frá þessu. Seinasta föstudaginn 

sem hann hafi verið í Katadal áður en hann var tekinn, segir hann 
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móðir sín hafi að fyrra bragði sagst halda hún kynni að vita hvar 

peningar Nathans væru niður komnir, og kveðst hann hafa spurt 

hana að, hvar það væri, og hafði hún sagst halda þeir væru niður 

í búrgólfinu á Illhugastöðum og hafa það til merkis að nóttina 

áður hefði sig dreymt Nathan standa þar, og hafi hún þá spurt 

hann að hvað hann væri að gjörða, og hafði hann þar til svarað að 

peningar sínir / 252 væru þar niðri en hann gæti ei náð þeim fyrir 

handleggjaleysi. Kveðst Friðrik ei hafa tekið neitt mark á þessu 

þar hann hafi munað til Vatnsendareiðarinnar. [sneypuför!] 

Annars kveðst hann hafa orðið var við að móðir sín hafi vitað það 

sem enginn hafi sagt honum, og því hafi hann haldið að hún kynni 

að hafa draum-mann, og kveðst hann heyrt hafa hana geta um að 

hana dreymdi sérílagi einn mann sem dauður er fyrir mörgum 

árum, er kynni að segja henni eitt og annað. 
Friðrik neitar að móðir sín hafi haft meiri vitund eður 

hluttekningu í morðunum en hann hefur frásagt, þó hafi hún ekki 

aftrað sér frá því utan einu sinni, en þótt hann hafi oftar um það 

við hana talað en einu sinni, og hann kveðst halda að hana grunað 

hafi, hvað þeir Gísli og hann ætluðu að erinda, þá þeir Gísli sóktu 

koffortið ofanað Illhugastöðum um nóttina, því hún hefði boðið 

þeim mál að borða, þar hún hafi gjört ráð fyrir að þeir mundu ei 

koma aftur svo fljótt.438 /252 Friðrik segir að Jón á Gnýstöðum, 

Sigríður og Agnes hafi öll sagt sér að Nathan mundi hafa hug á 

að drepa sig, en aðrir muni hann ei til að hefði sagt sér frá því. 

Friðrik neitar að hafa gjört ráð fyrir að drepa Árna í Tungu, heldur 

einasta að jafna á honum. Ekki kveðst Friðrik hafa verið búinn að 

ákvarða skeiðvatnið, sem hann hafi ætlað að taka á Illhugastöðum 

neinum vísum, en kveðst hafa viljað eiga það til, ef hann kynni 

að komast í fjandskap við einhvörn tímann. Annars segier Friðrik 

að þær Agnes og Sgiríður hafi verið búnar að gjöra ráð fyrir að 

gefa Pétri inn úr skeiðvatnsglasinu, xxxx xxxx áður en hann færi 

að drepa Nathan, svo þessi væri ekki nema einn /253 við að eiga, 

en þessu  hafi þær ei getað viðkomið. Friðrik neitar að Jóhannes í 

Stapakoti hafi neitt vitað af áfromi sínu að drepa Nathan, en hann 

kveðst hafa gjört ráð fyrir að berja hann einhvörn tíma, þegar 

hann sæi sér færi, en Sigríður hafi sagt sér, að Jóhannes hafi verið 

búinn að koma uppá við þær að drepa Nathan, en Friðrik kveðst 

aldrei hafa haft orð á því við hann Jóhannes, þar sér hafi þókt hann 

hugdeigur og ónýtur til þess. 
Agnes aftur og Friðrik með, samanborin:   
Agnes var nú aftur fyrir rétttinn kölluð og samanborin við 

Friðrik, og segir hún, að Friðrik muni ekki hafa séð að hún og 

Sigríður hefðu verið búnar að láta það í dag umvitnaða klæði og 

dúk ofaní grjónapokann, sem grafinn hafði verið í moðbingnum í 
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rjáfinu.439 Agnes kannast og svo við ráðagjörð þeirra um að gefa 

Pétri inn skeiðvatnið, en ei kveðst Agnes til muna að hún hafi 

heyrt Jóhannes í Stapakoti koma uppá við þær að drepa Nathan. 

Friðrik uppástendur enn að hafa rotað Nathan og að hola hafi 

verið komin inní höfuð á honum, og kveðst hann seinast hafa 

rekið hnífinn innum holuna inní heilann og úr þvi hafi hann 

ei orðið var við líf í honum. Engin fleiri orð kveðst Friðrik muna 

eftir Nathan að segja en búið sé til að færa, en Pétur hafi ekkert 

talað annað en beðið tvisvar eða þrisvar fyrir sér þá hann hafi 

raknað við aftur. Þegar Friðrik hafi kvatt þær Sigríði og Agnesi 

nóttina sem brennt var, segir hann að Agnes hafi sagt að hún 

Sigríður skyldi þakka honum fyrir þangað komuna, hvað Sigríður 

hafi þá gjört [sést vel hér að A stjórnar S] og sömuleiðis Agnes 

þá hann hafi við hana skilið, og kannast Agnes við þetta. 
Sigríður enn og Friðrik svo:  

Sigríður var nú aftur fyrir réttinn kölluð /254 og segir hún 

það hafi getað verið, að Friðrik ekki hafi vitað hvað í 

grjónapokanum  hafi verið, en klæðið hafi verið kyrrt í fötum 

sínum þar til Jóhannes hafi tekið á móti því.440 Sigríður 

viðkannast að Jóhannes í Stapakoti hafi oft spurt sig eftir hvar 

peningar Nathans væru, og hafi látið í ljósi hug til að ná þeim, 

en ei kveðst hún muna að hann hefði fullkomlega gjört ráð fyrir 

eður ráðið til að drepa Nathan. Sömuleiðis viðkannast Sigríður 

þau orð sem hafi farið millum þeirra Friðriks, Agnesar og Sigríðar 

þegar þau kvöddust í fjósinu. [þakkirnar] Friðrik viðkannast 

Jóhannesar framburð um ráðagjörð sína um að fara að byggja í 

afréttinni, og sömuleiðis að hann hafi beðið Jóhannes fyrir að 

leyna hreppstjórann þessu og þar hann hafi orðið var við að hann 

hafi svarað þessu við hann, hafi hann aldrei þorað framar að trúa 

Jóhanesi fyrir neinu orði.  

Tekið saman brennt þýfi F og A, Gísli og Guðmundur 

Ketilsson: 

Þau Friðrik og Agnes kannast við að brenndir hafi verið, 

fyrir utan það sem þau eru áður búin frá að segja: 2 marka askur, 

1 tréskál og 1 trébolli og enn 10 merkur af lýsi.441 Kveðst Friðrik 

halda að þau eytt hafi með brennunni, það sem brennt hafi verið 

bæði, fyrri nóttina. Kemur þeim saman um að vera kunni 20 

ríkisbankadala silfurs virði, með hverja virðingu bóndi 

Guðmundur Ketilsson, sem hér er viðstaddur, sín eigin og annarra 

meðerfingja Nathans heitins vegna, gjörir sig ánægðan. En það 
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sem seinni nóttina hafi verið brennt er metið 11 ríkisbankadala 

silfurs virði, sem þeir Gísli Ólafsson, sem hér er og svo staddur 

og Friðrik, samt fyrrnefndur bóndi Guðmundur Ketilsson gjöra, 

hefur hreppsstjóri Jón Sigurðsson í Stapakoti og bóndi Björn 

Guðmundsson á Ytri-Völlum, eftir sýslumannsins fyrirsögn, sem 

kunnugir, virt á 7 ríkisbankadali silfurs á móti hvorri virðingu þær 

seku persónur ekk tjást neitt hafi á móti. En bæði administrator 

Ólsen sem umboðsmaður jarðarinnar og bóndi Guðmundur 

Ketilsson meina að þetta sé of lítið virt. Enga frekari upplýsing 

eður meðkenning er af þeim Friðrik, Agnesi og Sigríði að fá, og 

játa þau sinn framburð rétt bókaðan, dimitteruð. 
Þórunn Eyvindsdóttir, um virðingu stolnu sauðanna: 

Þarnæst kom laus og liðug fyrir réttinn vinnukona Þórunn 

Eyvindsdóttir í Katadal, sem af réttinum tilkvödd viðkannast 

Friðriks framburð í tilliti til tilstyrks þess, sem hún veitt hafi 

Friðrik við slátrun og hantering þeirra stolnu kinda.442 Kveðst hún 

ekki heldur hafa neitt á móti þeirri virðingu, sem Friðrik hafi á 

þær lagt, og sömuleiðis kannast hún við að hjá sér sé geymt það 

sem Friðrik hefur tilsagt í dag. Að öðru leyti er nú enga frekari 

upplýsing af Þórunni að fá og játar hún sinn framburð rétt 

bókaðan og er hún að svo búnu frá réttinum dimitteruð. Með þá 

af Friðrik á þær stolnu sauðkindur lögðu virðingu tjáist bóndi 

Guðmundur gjöra sig ánægðan.  
Bóndakona Þorbjörg Halldórsdóttir í Katadal – um 

virðingu, þýfi og Þórunni, þöggun barnvitnanna: 

Þarnæst kom nú laus og liðug fyrir réttinn ... sem enn 

neitar að geta neina frekari meðkenning eður upplýsing gefið en 

hún hefur áður gjört.443 Hún kveðst ekkert hafa á móti af Friðrik 

á þær stonu kindug lögðu virðingar og sömuleiðis kannast hún 

við að sig hafi dreymt það sem Friðrik hefur frásagt, í tilliti til 

Nathans og peninga hans, og að hún hafi sagt Friðrik frá því. 

Þorbjörg viðkannast að hún af orðum Gísla hafi fengið grun um 

erindi þeirra Friðriks og Gísla, þá þeir hafi verið ofan að 

Illhugastöðum til að sækja koffortið, og líka, að hún hafi kunnað 

að tilgreina hesthúsið sem þeir gætu látið koffortið í. [meðsek] 

/256 ekki kveðst Þorbjörg kunna að bera Þórunni neitt annað 

ófrómt eður óráðvant en það sem hún sjálf hefur frásagt. Í tilliti 

til þeirra af Friðrik stolnu sauðkinda, en þeim Friðrik og henni 

hafi komið illa saman eftir að á hafi verið farið að líða. Þorbjörg 

viðkannast og asvo að þegar börn sín hafi kmoið á eftir sér að 

Stóruborg hafi þau sagst hafa komið að Þorfinnsstöðum, og hefði 

Málfríður þar, móðir Þórunnar Eyvindsdóttur sagt þeim að ef hún 
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væri eins og þau skyldi hún ekkert orð tala fyrir réttinum, og 

kveðst hún þá hafa sagt að það mundi best að þau töluðu fátt. 

[reynir að koma þögguninni yfir á Málfríði] Meiri upplýsing eður 

meðkenning er ei af Þorbjörgu að fá og játar hún þann í gær og í 

dag af sér gefna framburð rétt bókaðan. Dimitteruð.  
Heimferðarleyfi og extraréttarlok: 

Þeim Þorbjörgu, Þórunni og Gísla er nú, þar engin frekari 

upplýsing eða meðkenning af þeim fæst, gefið heimferðarleyfi, 

en tilsagt að halda sér kyrrum í sveitinni, en fangarnir eru færðir 

aftur til síns arrests.444 En dagur er nú að kvöldi kominn, og 

sýslumaðurinn þarf nauðsynlega heim að komast, og verður því 

rannsókn í málinu frestað. Actum ut supra J. Skaptason, 

Blondahl, P. Pétursson. 

 

Extraréttur 9; Hvammi ... því Sýsli er of veikur til að ferðast.  

Inngangur – góss sem Jóhannes faldi endurheimt 

Ár 1828, þann 20ta aprilis [sunnudagur, ekki 

helgidagsbrot? Stuttur extraréttur, bara Jóhannes tekinn á beinið.] 

setti sýslumaður Blondahl einn extrarétt að sínu heimili Hvammi 

í Vatnsdal með undirskrifuðum þingvottum, ... og er þess nú að 

geta að vegna bágborinna heimilis kingumstæðna og sjúkdóms, 

reið sýslumaðurinn heim nóttina milli þess /257 16da og 17da þm 

og hefir síðan varla getað sjúkdóms vegna á fákum dregist.445 En 

gaf undir eins frá Miðhópi hreppstjóranum í Þverárhrepp ordrur 

til vegna framburðar þeirra Agnesar, Sigríðar og Friðriks, að 

sækja vinnupiltinn Jóhannes Magnússon á Stapakoti og flytja 

hann hingað, ásamt því er hann kynni vilja þeim tilvísa af því frá 

Illhugastöðum stolna góssi. Velnefndur hreppstjóri og bóndi Ari 

Eiríksson á Neðri Þverá hafa því í dag hingað flutt téðan 

Jóhannes, ásamt því er þær Agnes og Sigríður hafa tilvitnað að 

hjá honum væri fólgið og þeir segja að hann eftir nokkra veigrun 

hafi vísað þeim á falda í klettaskoru við sjó millum Stapakots og 

Illhugastaða og er þetta hér fyrir réttinum skoðað og fyrir finnst 

sem flylgir: grátt vaðmál tæpar 4½ alin á lengd og circa 3½ qr á 

breidd. Þeldúkur hvítur 4 alin á lengd og ekki full alin á breidd. 

Blátt klæði 1¾ alin á lengd og nær 2 álnir á breidd; ditto 1 alin á 

lengd, og nær því 2 álnir á breidd, dökkt ditto ekki full 1 alin á 

lengd, og 1 1/8 alin á breidd, dökkt menselter ekki full 1 alin á 

langd og nær því jafnt á breidd. Hvalseinni og er þetta allt til 

samans af þingvottunum metið 16 rbd og 2 marka nefndar verðs 

virði. 
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Jóhannes játar lýsing á honum/ faldi þýfið og hjálpaði F 

að stela beisli á hvalfjöru:  

Þar næst var laus og liðugur fyrir réttinn kallaður 

vinnupiltur Jóhannes Magnússon frá Stapakoti, sem tjáist vera 20 

ára gamall, fæddur á Torfustöðum í Núpasókn hér í sýslu, hvaðan 

hann farið hafi ungt barn vestur í Helgafellssveit í 

Snæfellsnessýlsu, hvar hann dvalið hafi til sín 4ða aldurs árs, og 

hafi /258 eftir það farið til prestsins séra Jóhanns á Tjörn, hjá 

hvörjum hann dvalið hafi 5 ár, og vera af honum 

komfirmeraður.446 [skyldi séra Jóhann skammast sín fyrir að hafa 

ekki getað leitt hann til betri vegar?] Frá honum kveðst hann farið 

hafa að Stapakoti næsstliðið vor, hvar hann nú á heima. Aldrei 

segir hann sér hafi að undanförnu verið tiltalað fyrir nokkurt 

afbrot. Af réttinum aðspurður, viðkannast Jóhannes að eitthvört 

kvöld, hann minnir næsta kvöld eftir brennuna á Illhugastöðum, 

hafi þær Agnes og Sigríður beðið sig fyrir að fela einhvörs staðar, 

þá hér í dag fyrir réttinum skoðaða og áðurnefndu hluti, sem hann 

kveðst vitað hafa að verið hafi af eigum Nathans heitins á 

Illhugastöðum, og viðkannast hann að þær Agnes og Sigríður hafi 

satt frá sagt, hvöru að þetta hafi tilgengið. Sömuleiðis kveðst hann 

hafa beðið þær Agnesi og Sigríði að gefa sér til einna ístaða óla 

af eltu leðri, sem verið hafði í eldhúsinu á Illhugastöðum, og hafi 

þær gjört það, en litlu síðar kveðst hann hafa kastað þessum ólum 

útí sjó þar hann þá hvörki hafi viljað eiga þær lengur og ekki treyst 

sér til að leyna þeim í Stapakoti. [hortugur, búandi hjá presti þar 

til nýlega og nú hjá hreppstjóra, varð hræddur] Þessar ólar kveðst 

hann halda að verið hafi 4ra til 6 fiska virði, beislið það, sem 

Friðrik hefur framborið að Jóhannes hafi stolið á Hindisvíkurfjöru 

næstliðið haust, segir nú Jóhannes að Friðrik hafi sjálfur stolið 

með sínum tilstyrk, og hafi Friðrik tekið það af brúnskjóttum 

hesti, sem þeir ei hafi vitað hvör átt hafi, en hann kveðst hafa 

staðið fyrir á meðan, svo fólk ekki sæi til hans. [rosalega fór allt 

úr böndunum kringum hvalinn!] Hafi Friðrik lofað sér þessu 

beisli, þar hann kveðst kvartað hafa um að hann væri beislislaus. 

Sömuleiðis segir hann að Friðrik hafi sagt sér frá, að hann sjálfur 

hefði á sömu fjöru stolið 2ur beislum, en ei hafi Friðrik umgetið 

að hann hefði þar fleiru stolið.  
Jóhannes frh.: 

Jóhannes þrætir harðlega fyrir að hann hafi neitt meira til 

geymslu tekið af þeim Agnesi og Sigríði, eð neitt að vita til annara 

fólginna fjármuna frá Illhugastöðum.447 Í gömlu baðstofunni á 

Illhugastöðum viðkannast Jóhannes að hafa grafið ofan með 
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öðrum veggnum lítilfjörlega gröf til að ná músum [!] til að bera í 

fjárhúsinu og hafi Agnes /259 verið þar viðstödd, en ei hafi hann 

gjört þetta í þeim tilgangi að leita þar að peningum, þó viðkannast 

hann, að hann einhvörn tíma í vetur hefi talað um peninga 

Nathans heitins við þær Agnesi og Sigríði, og spurt þær hvar þeir 

myndu vera, og hvað mikilir, og kveðst hann þetta hafa gjört 

tilgangslaust, án þess sig langað hafi til að ná þeim. Jóhannes er 

aðspurður hvörs vegna hann ei hafi frá þessu sagt, áður en hann 

aflagði eiðinn á Stóruborg þann 13da þm þar hann þó neitað hafia 

að hann ekkert óráðvant vissi til þeirra Agnesar og Sigríðar og 

Friðriks, og segist hann ei hafa viljað gjöra það þar bæði Sigríður 

og Agnes hafi verið búnar að lofa sér að koma þessu ei upp um 

sig [þau eru samsvarin] og hafi einnig beðið sig að segja ekki frá 

því, og kveðst hann  þá hafa hugsað að Guð mundi fyrirgefa sér 

[meinsæri!] þetta, en viðkannast þó, að hafa bæði þá á þinginu og 

fyrri, fengið að heyra að hann ætti ekki að sverja rangan eið, samt 

eiðsútskýringuna og hvað við því lægi. Þó kveðst hann hafa ætlað 

frá þessu að segja hefði ei Agnes á Stóruborg skotið því að sér, 

að þetta væri ei fyrirkomið, og ráðið sér til að þegja yfir þessu. 

[aha, þrátt fyrir varúð náðu þau að tala saman!] Enn sem fyrr 

neitar Jóhannes neina vitneskju að hafa haft um það framda morð, 

hvörki áður en það var framið né þar eftir, fyrri en það hafi verið 

augljóst orðið. Það áður umvitnaða góss kveðst Jóhannes flutt 

hafa daginn áður en hreppstjórinn hafi nú vestur að Stapakoti 

komið úr því svokallaða Smiðjuskeri, hvar hann það fyrst hafi 

falið, til þess staðar hvarhann nú hafi til þess vísað. En í hvaða 

tilgangi hann hafi gjört þetta, kveðst hann ei vita, þar hann þó 

aldrei hafi ætlað að eiga það. [átti erfitt með að neita stúlkunum?] 

Yfirhöfuð er enga frekari meðkenning eður upplýsing í þessari 

sök af Jóhannesi að fá, og játar hann það framanskrifaða rétt eftir 

sér skrifað. /260 Dimitteraður. Að þessu búni er Jóhannes gefið 

heimferðarleyfi, og tilsagt að halda sér við sitt heimili þar til mál 

þetta sé til lykta leitt, en þeir hér framvísuðu stolnu hlutir verða í 

sýslumannsins geymslu. Actum ut supra. 
 

Extraréttur 10; Hvammi ... því Sýsli er of veikur til að ferðast.  

Aðeins til að yfirheyra Daníel hinn ósvífna 
Ár 1828, þann 22 aprilis [þriðjudagur.] setti sýslumaður 

Blondahl einn extrarétt að sínu heimili Hvammi í Vatnsdal með 

undirskrifuðum þingvottum, hvar þá eftir sýslumannsins aðvörun 

mættur ingriditum (skrifari: af ingratus, vanþakklátur) Daníel 

Guðmundsson frá Geitaskarði, af réttinum margvíslega áminntur 

og aðspurður, þverneitar Daníel með blygðunarlausri frekju [!] 

að hann hafi nokkurt glas með kvikasilfri fengið hjá þeim Agnesi 

og Sigríði á Illhugastöðum eður að hafa það nokkurn tíma hjá 



þeim séð, eður um það beðið.448 Með sömu ósvífni þrætir hann og 

svo fyrir, að hann hafi nokkurt bréf skrifað eður látið skrifa henni 

Agnesi, hvorki fyrr né síðar, hvörnin sem hann af réttinum er 

sannfærður um að þessi hans þrjóska einungis baki honum ógæfu 

og harðara straff. Daníel er aðspurður  hvörs vegna hann ei hafi 

opinberað húsbónda sínum ráðagjörð þeirra um að fyrirkoma 

Nathan, og svarar hann þar til, að það hafi hann ekki þorað vegna 

þess hann hafi þá verið hræddur um að það mundi verða 

hljóðbært, og hafi hann þá óttast fyrir að Friðrik mundi drepa 

sig, ef hann opinberaði það. Eins þrætir Daníel fyrir að hann hafi 

talað þeim orðum við Sigríði sem þær Agnes og hún hafa 

framborið, um að hann skyldi hamar sporann hafa rekið Nathan í 

gegn þá nótt er Sigríður hjá honum svaf, en Daníel hjá Agnesi, en 

viðkannast þó að hann hafi hjá Agnesi á nóttunni um þann xxxx 

vikutíma sem hann á Illhugastöðum hafi dvalið, og hafi Sigríður 

eina eður tvær nætur hjá þeim sofið í sama rúmi. Enn nú uppá 

stendur Daníel, að hafa satt frá sagt, um þann áður umritaða 

gullpening, og hefu ei á móti, að hann kunni verið hafa 5 spesíu 

virði, en kveðst ekkert vit á því hafa. Hvörninn sem við er leitast 

er enga frekari meðkenning af Daníel / 261 að fá. Það 

framanskrifaða játar Daníel rétt eftir sér bókað, utan hvað hann 

nú segir, að hann ekki hafi sofið hjá Agnesi tvær af þeim nóttum, 

sem hann verið hafi á Illhugastöðum. Dimitteraður. Actum ut 

supra. J. Skaptason, Blondahl, Worm Wormsson.  

 

Extraréttur 11; Þingeyrum. Lykilfrásögn Friðriks um fyrstu drög að 

þjófnaði/etv morði og fyrri glæpa fyrirmyndum. Bara Friðrik yfirheyrður. 
Ár 1828, þann 28 apríl [mánudagur.] setti sýslumaður 

Blondahl einn extrarétt að Þingeyrum, með undirskrifuðum 

þingvottum, til enn nú að framhalda rannsókn í þeirri þann 22. 

apríl seinast meðhöndluðu morðs- og þjófnaðarsök.449 Var svo 

laus og liðugur fyrir réttinn kallaður fanginn Friðrik Sigurðsson, 

sem af réttinum tilkvaddur bætir nú við sinn áðurgefna framburð, 

að í vetur, einhvörn tíma eftir jólin, meðan Gísli Ólafsson í 

Katadal hafi verið norður í Skagafirði, hafi í tal borið millum 

foreldra hans, í Friðriks áheyrn, að þau langaði til að kaupa kot 

norður í Skagafirði, og hafi Gísli verið sendur norður til að fala 

þetta kot. Segist faðir hans hafa barið sér til peninga til að kaupa 

kotið, og kveðst Friðrik hafa þar til lagt, að hann vissi að peningar 

mundu vera í kofforti Nathans á Illhugastöðum, og hann mundi 

geta náð þeim, ef hann vildi vinna til að sækja þá með Friðrik 

strax nóttina eftir, og hafi Sigurður talið tormerki á því, bæði 
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vegna þess, að Sigríður mundi setja sig í móti því, ef hún fengi 

það að vita, og að þeir Nathan og Sigurður Þorsteinsson (sem hafi 

verið hjá honum) mundu verða varir við þetta. Hvar til 

deponentinn kveðst hafa svarað, að ei mundi verða Sigríði að 

óttast, en ef þeir Nathan og Sigurður yrði varir við það, yrði annað 

hvort að drepa þá, eður flýja út í myrkrið, og hafi faðir sinn fallist 

á að ef þetta yrði reynt, mundi það síðar nefnda helst vera 

afráðandi. [að flýja ekki drepa] Kveðst þá Friðrik hafa spurt, 

hvörninn ætti að fara, ef þeir yrðu eltir, og kæmust ei undan og 

sæi hannþá ei annað en það yrði að drepa þá, og hafi móðir sín 

ráðlagt að best væri að fleygja þeim /262 útí sjó og segja þeir hafi 

gengið fram á nes, þar hún hafi vitað að sú ferð lægi fyrir þeim. 

Kveðst þá Friðrik hafa mótmælt þessu sem heimskulegu og faðir 

sinn líka, þar mennina mundi reka upp aftur. Kveðst þá Friðrik 

hafa fallið uppá að kveikja eld í skemmunni á Illhugastöðum og 

brenna mennina þar inni, en setja bát er Nathan átti fram á sjó, 

svo það liti svo út, sem þeir hefðu drukknað á hvolfi. Hafi þá 

föður sínum þótt þetta óráð, þar ei yrði neitt tekið úr baðstofunni, 

og ei einu sinni peningarnir úr koffortinu. Kveðst þá Friðrik hafa 

til lagt að best væri að brenna baðstofuna og mennina þar inni 

og láta sem baðstofan hefði brunnið af voðaeldi, og hafi 

foreldrum sínum fallist báðum vel á þetta. Kveðst hann svo hafa 

kvatt föður sinn til að koma strax af stað með sér til þessa verks, 

og hafi hann þá talist undan því, og heldur en ekki ráðið sér til að 

hugsa ekki uppá þetta, en þó spurt sig að hvort hann vildi ekki 

heldur fara einn, svo hann einn gæti notið ábatans. Litlu síðar 

kveðst hann hafa átt tal um þessa ráðagjörð við móður sína, og 

hafi þeim þá komið saman um að engan væri betra að fá til þess 

en Sigurð, en honum mundi nú vera farinn að bila hugur, og ei 

heldur þykjast þurfa þessa með, og hafi því móður sinni sýnst að 

best mundi vera að Friðrik gjörði þetta einsamall með tilstyrk 

Sigríðar, svo þau gætu ein notið þess er eftir hann fyndist, þar 

Friðrik kvaðst tlaið hafa tormerki á að ná peningunum af Nathan 

lifandi, án þess hann fengi þar um njósn. [telur hann göldróttan? 

Sbr óttinn meðan þau drápu hann.] oftar segist hann hafa átt tla 

við móður sína hér um, og hafi hún altént ráðið sér frá að fá annan 

til að styrkja sig til þessa, fyrst faðir hans vildi ei styrkja hann til 

þess. 

Nokkru eftir þetta segir Friðrik að þeir Gísli hafi farið með 

barn ofan að Gnýstöðum, sem áður er um vitnað, og kveðst hann 

þá hafa gjört ráð fyrir við móður sína að hann mundi ganga ofan 

að /263 Stapakoti.450 Um ferð þeirra Gísla (og tíma) hafi þá 

gengið eins og áður er um vitnað, og segir hann að móður sinni 

og sér muni þá hafa farið líka orð, þá hann hafi komið heim, eins 
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og áður er sagt. Nokkru síðar kveðst hann hafa sagt móður sinni 

að Agnes væri og svo komin í þessa ráðgjörð og hefði hann talað 

þær Sigríði og hana til að binda Nathan, og láta hann segja til 

peninganna, en Agnes mótmælt því, og hafði þá móðir sín sagt að 

þess hefði verið von af henni, þar hún hefði verið skýrust af þeim, 

því Nathan kynni að stórmæla honum áður en hann dæi, og væri 

honum best að láta hann aldrei þekkja sig, þá hann dræpi hann, 

og líka hafi hún beðið sig fyrir að bera ekki að honum hníf, en 

ráðið heldur til, að rota hann með hamar, eftir Agnesar forlagi, og 

segir Friðrik, að þetta hafi verið sú mesta öftrun, sem móðir sín 

hafi látið sig af heyra í þessari sök, og í annað sinn hafi hún látið 

þau orð falla að helst vildi hún að ekki yrði af þessu, hvað hann 

kveðst ekki hafa tekið fyrir alvöru. [tók hann þó nokkuð heldur 

fyrir alvöru er faðir hann taldist undan því að ræna/myrða etv með 

honum? Og heldur en ekki ráðið sér til að hugsa ekki uppá þetta.  

Vald húsbóndans ekki gleyma því.]  

Fullorðið fólk óskar Nathani dauða í eyru Friðriks / meðsekt móður: 

Eitt sinn í vetur segir hann að Brynjúlfur á Þorfinnsstöðum 

[Eyvindarson, virðist vera, bróðir Þórunnar vinnukonu] hafi 

komið að Katadal, og hafi þá verið talað um Nathan.451 Kveðst 

hann þá óskað hafa að Nathan væri dauður, og Brynjúlfur 

samsinnt það, og hafi þá faðir sinn sagt, að hann vildil gjarnan 

óska að Nathan væri dæmdur til dauða, og aflífaður eftir 

lögunum, en móðir sín hefði lagt það til, að hún vildi óska, að 

Nathan væri dauður, uppá hvorn máta sem það svo yrði. Kveðst 

hann þá hafa í galsa hafa lagt að við Brynjúlf að ráðast að þessu 

með sér, og hafi hann hlegið við því, og eytt þessu tali, en aldrei 

kveðst hann hafa nefnt þetta við Brynjúlf fyrr eður síðar. Friðrik 

viðkannast nú að móðir sín hafi verið búin að biðja sig um meðöl 

Nathans heitins, ef hann kæmist yfir þau, og kveðst hann hafa 

sagt Sigríði og Agnesi dfrá þessu, og þeirri fyrrnefndu, að móðir 

sín væri í vitorði /264 með í öllu þessu áformi. Þó kveðst Friðrik 

ei hafa sagt móður sinni frá að hann hafi ætlað morðið að 

framkvæma, seinast þá hann hafi til þess farið, en þegar hann hafi 

aftur komið, kveðst hann hafa sagt Gísla frá öllu eins og til hafði 

gengið, en foreldrar sínir hafi sig ekkert eftir því spurt. En líklega 

mun Gísli hafa sagt henni frá því öllu eftir sér, þar húnhafi næsta 

mánudag eftir brennuna boðið þeim Gísla og sér mat áður en þeir 

af stað færu, og sagt þeir mundu ei koma svo fljótt aftur, og hafi 

þá spurt sig að, hvað þeir ætluðu að gera við það, sem í hlaðanum 

væri falið, og kveðst hann hafa þar til svarað, að hann ætlaði að 

brenna það allt upp, og hafi hún þá talið það úr, og sagt að þeir 

skyldu heldur koma með það í fjóstóftina í Katadal, og það kynnu 

að verða einhvör ráð til að leyna Sigurð því. Daginn eftir segir 
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hann hún hafi ráðið þeim til að grafa koffortið í moðbing í 

hesthússtóftinni.  

Annað heimilisfólk saklaust af vitneskju um morðið, 

en vitandi um þjófnaði: Annars segir Friðrik að Þórunn og 

börnin í Katadal hafi verið leynd allri þessari ráðagjörð.452 Enn 

bætir Friðrik við að í fyrravetur hafi móðir sín og Elínborg á 

Súluvöllum, hálfsystir hans, verið að ráðgjöra að stela kofforti 

Nathans, sem peningarnir voru í og muni Þórunn Eyvindsdóttir 

hafa vitað þessa ráðagjörð með þeim, og hafi hún oft látið sig 

skilja, að einu gilti sig, þó peningum Nathans væri stolið. Bæði 

móðir sín og Þórunn segir Friðrik hafi hvatt sig til að stela frá 

Nathani og því eins kveðst hann hafa tekið frá honum kindurnar 

næstliðið haust. Næstliðið sumar segir Friðik að hafi týnst 

koparskiptur hnífur sem foreldrar sínir hefðu átt, og hafi hann 

fundið hnífinn aftur í hrísinu, og fengið hann síðan Elínborgu 

systur sinni til geymslu, og muni hann enn hjá henni vera. Enn er 

Friðrik aðspurður hvort hann engan þjófnað viti um Katadalsfólk, 

og svarar hann þar til, að Gísli Ólafsson hafi sagt sér, að eitt sinn, 

meðan hann búið hafi í Brekku í Skagafjarðarsýslu, hafi hann eitt 

vor af gremju stolið hvíthyrndri á frá /265 Benedikt sáluga 

Vídalín á Víðimýri, og slátrað henni með vitund og liðstyrk konu 

sinnar Ingiríðar, sem nú er á Eyhildarholti í Skagafjarðarsýslu. 

Öðru hafi Gísli ei sagst hafa stolið, hvorki fyrr né síðar. 
Faðir sinn, Sigurður Ólafsson í Katadal, segir hann að hafi 

vorið 1826 tekið eina á hvíthyrnda tvævetur frá Nathan heitnum 

Ketilssyni, sem þessi hafi keypt sama vorið á auction sem haldinn 

hafi verið í Katadal, á móðurarfi Elínborgar systur sinnar, og hafi 

sér verið sagt að hann hefði afmarkað hana og lamb undan henni, 

og hafi hann gefið Elínborgu ána aftur, en haft skipti á henni aftur 

fyrir aðra á næstliðið vor.453 Annan þjófnað kveðst hann ei vita til 

foreldra sinna, utan hvað þau hafi oft látið hirða ræfla sem fundist 

hefðu á afréttinni, og enginn hafði vitað, hvör átt hefði í fyrra. 

Gísli segir hann að hafi sagt sér að meðan þeir bræðurnir, 

Sigurður og hann hafi verið í Skagafjarðarsýslu, hafi þeir báðir 

róið syðra einn vetur, og hafi þeir þá eina nótt sumarið eftir í 

Reykjavík verið á stjái og hefði þá Sigurður verið við járnun undir 

lestamannahestum þar, og loks komið á brúnum fola nokkrum 

sem hann stolið hafi, og hafi þeir bræðurnir farið með hest þennan 

uppí sveit þar sem hestar þeirra hafi verið í vöktun, og beðið að 

geyma hann þar, en daginn eftir hefði allstaðar verið leitað að 

hestinum, en hann þó ekki fundist, og hafði því Sigurður farið 

norður með hann veturinn eftir vestur í Snæfellsnessýlsu, hvar 
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hann hafi hestinn selt, en ekkert hafi þeir vitað hvör hestinn hafi 

átt. 

Þórunn og stolni klúturinn, þjófnaðir þeirra Friðriks 

meðan þau bjuggu á Vesturhópshólum: Í fyrravetur segir 

Friðrik, að Þórunn Eyvindardóttir hafi haft orð á að sig langaði til 

að eiga klút er vinnukona Björg Guðmundsóttir í 

Vesturhópshólum hafi átt.454 Kveðst Friðrik eitt sinn hafa getað 

náð lyklum Bjargar og fengið Þórunni. Hafi Þórunn eftir það sagt 

sér að hann [?] farið /266 hefði í kistu Bjargar, sem stóð útí kirkju, 

og stolið þar bláu léreftsbelti, með rauðum og grænum silki 

hnöppum?, og hafi Steinunn móðir Bjargar átt þenna klút og hafði 

Þórunn komið honum fyrir í geymslu hjá móður sinni Málfríði á 

Þorfinnsstöðum, og hafi Brynjúlfur bróðir Þórunnar selt klútinn 

næstliðið haust vinnukonu vestur á Spena í Miðfirðir fyrir annan 

klút, sem Þórunn nú eigi og sé blár með grænum tvinnum og 

slysagati í einu horni. Niður í beinasá í búrinu í Hólum segir hann 

að Þórunn eitt sinn í fyrravetur fundið hafi öskjurmeð smjöri, sem 

Steinunn móðir Bjargar hafi átt, og hafi veirð sem svarað hafi 

einni mörk af smjöri, er Þórunn hafi getið til að Steinunn hafi 

stolið frá húsbændum sínum og hafi Þórunn komið þessum 

öskjum fyrir í geymslu hjá móður sinni, og kveðst Friðrik hafa 

næstliðið vor flutt öskjurnar frá Málfríði til Þórunnar. Næstliðið 

vor áður en þau Þórunn og hann farið hafi frá Vesturhópshólum, 

hafi Þórunn haft á orði við sig, að hana langaði til að stela 

einhvörju frá séra Gísla, og kveðst hann hafa náð fyrir hana 

passíu- og hugvekjusálmum í einu bindi, sem séra Gísli hafi átt, 

fengið Þórunni þá, og hafi hún flutt þá í vasa sínum vestur að 

Katadal, og séu þeir þar enn geymdir hjá Þórunni. Oftar hafi 

Þórunn  hvatt sig til að stela peningum frá séra Gísla en það kveðst 

Friðrik ekki hafa viljað gjöra, þar sér hafi verið vel við hann. [sem 

sagt allt í lagi að stela frá þeim sem manni er illa við!]  
Sonur séra Gísla líka þjófur! Í fyrravetur segir Friðrik að 

Gísli, sonur prestsins í Vesturhópshólum hafi komið sér uppá við 

sig til að styrkja sig til að stela skinnum frá föður hans og hafi 

Brynjúlfur á Þorfinnstöðum [bróðir Þórunnar] hvatt sig eins 

sama, og segist hann því ásamt Gísla eitt kvöld hafa stolið tveimur 

sauðarskinnum og hafi Brynjúlfur sem þar hafi verið til staðar 

tekið á móti þeim, og hafi þeir metið skinnin 10 fiska virðir, og 

hafi svo verið ráð fyrir gjört að xxxx skyldi hafa 4ra fiska af 

andvirðinu, en 3 fiska hafi þeir fengið Gísla sem þeir hafi hjá 

Brynjólfi uppborið.455 /267 Næstliðið haust kveðst Friðrik eitt 

sinn hafa komið að Vesturhópshólum, og hafi sér verið vísað til 
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að setja reiðtygi sín inní skemmu þar, og hafi Gísli sonur prestsins 

hjálpað sér til þess, og hafi hann þá Gísli hafi út aftur komið úr 

skemmunni heyrt hringla líkt og í peningum í vasa hans. Kveðst 

hafa spurt hann hvað það væri, en Gísli hafi ei viljað segja það, 

heldur roðnað við. Seinna kveðst hann frétt hafa, að séra Gísli 

hefði átt að vista upp á 2 spesíur í peningum. Eitt sinn í vetur, 

segir hann að Elínborg systir sín hafi gefið sér 1/3 spesíu og hafi 

sagt að Gísli Gíslason í Hólum hefði gefið sér hann fyrir 

brennivín. Líka kveðst Friðrik til vita að Brynjúlfur á 

Þorfinnsstöðum hafi næstliðinn vetur verið að fá Gísla í Hólum 

brennivín, en hvorki Brynjúlfur né Gísli hafi viljað segja sér frá, 

hvað hann léti fyrir það og þess vegna kveðst hann hugsa að Gísli 

með vitund Brynjúlfs hafi stolið fyrrnefndum peningum frá föður 

sínum, þar hann heyrt hafi að peningarnir hafi átt að vera 4/3 

spesía og 2/3 ditto. 

Raunveruleg ástæða haturs Friðriks á Natani! Ljótt ef satt er: 

Orsök haturs þess er sér hafi verið til Nathans heitins, 

segir Friðrik að verið hafi, að hann út af sér hafi narrað 2 ½ 

krónu, sem hann aldrei hafi viljað endurgjalda sér,  nema eina 

krónu næstliðið haust.456 Líka hafi hann hvatt sig til að kaupa af 

Þorsteini í Hlíð þann áður umvitnaða hest, og stela til að borga 

hann með, úr hvörjum hesti sér ekkert hafi orðið á endanum. [er 

Friðrik fífl og Nathan að egna hann? Hversu mikið ógeð er 

Nathan?] Meiri upplýsingar eða meðkenningu er nú ei af Friðrik 

að fá, og játar hann framburð sinn rétt bókaðan, er hann svo 

færður til síns arrests. Actum ut supra Blondahl, S. Skaptason, B. 

Olsen. 
 

Extraréttur 11 Stóraborg, 29. apríl. Margir kallaðir til. 

* vantar síðu 268 [Viðtal við Guðmund Guðmundsson 

Syðri-Þverá] ... /269 réttur 11 Stóruborg: Þarnæst kom laus og 

liðugur fyrir réttinn inquisitum Daníel Guðmundsson, sem hefur 

verið í sýslumannsins heimili síðan hann seinast var yfir heyrður, 

og er nú hingað með sýslumanninum kominn til samanburðar við 

þær Sigríði og Agnesi.457 Á leiðinni í morgun var Daníel í 

Miðhópi samanborinn við Sigríði í þingvottanna nærveru, og stóð 

Sigríður þá við sinn fyrra framburð um að Daníel hefði tekið við 

glasinu sem kvikasilfrið hefði verið í og sömuleiðis hvað Sigríður 

sjálf séð hefði bréf það, er Daníel hefði skrifað Agnesi, eins og 

áður er um vitnað, en fyrir hvörju tveggja þrætti Daníel nú sem 

fyrri. [þau æja í Miðhópi og nota tækifærið til óformlegrar 

yfirheyrslu, sem skráð er við réttinn síðar á Stóruborg] Ennú [þau 
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komin á þingstað, virðist vera] kveðst Daníel standa við sinn fyrra 

framburð /269 og er svo laus og liðug kölluð fyrir réttinn fanginn 

Agnes Magnúsdóttir, og stendur hún að öllu leyti við sinn í þessu 

tilliti gefna framburð, í Daníels áheyrn, og þrætir hann enn nú sem 

fyrri með blygðunarlausri frekju fyrir það og kveðst ætla í Jesú 

nafni að þræta fyrir það og aldrei að meðganga það, þót að hann 

með 10 vitnum yrði þar um sannfærður. Þó kveðst hann ætla að 

standa enn við það sem hann áður hafi í þessari sök meðkennt, en 

engu frekara þar við bæta. Eftir margar forgefins gjörðar tilraunir, 

að fá Daníel til frekari meðkenningar, eru þau Agnes og hann frá 

réttinum dimitteruð. ... 
Hér er sleppt bls frá 269-276. Annað efni eða taldi 

skrifari ómerkilegt varðandi sögu Nathansmáls? 

 

Extraréttur 11 Stóruborg. Elínborg spurð út í geymslu gamals þýfis 

fyrir Friðrik og hvort vissi af morðáætlun.  Staðfestir sauðaþjófnað föður síns 

1826 af Nathani og hirta lambræfla af afrétti. Staðfestir fyrri þjófnaði Friðriks.  
Framstóð þar næst vinnustúlka Elínborg Sigurðardóttir frá 

Súluvöllum, dóttir Sigurðar í Katadal, með hans fyrri konu, en 

stjúpdóttir Þorbjargar.458 Hún kveðst nú vera á sínu 21sta 

aldursári og confirmeruð nú fyrir 5 árum. Hjá föður sínum kveðst 

hún dvalið hafa frá því hún til muni, til þess næstliðið vor hún 

farið hafi til föðurbróður síns Ólafs á Súluvöllum, sem af réttinum 

ítarlega áminnt um að segja sannleikann án menngreinar álita, 

viðkannast að næstliðið haust hafi Friðrik komið að Súluvöllum 

og hafi hann þá skilið eftir hjá sér koparskreyttan 

sjálfskeiðingshníf, sem hún ei muni hvört hann hafi getið hvör 

ætti, en beðið sig að geyma hann. Hafi svo hnífurinn hjá sér legið 

þangað til á deginum að búið hafi verið að arrestera Friðrik, hafi 

hún fengið borð frá honum með Gísla syni prestsins í 

Vesturhópshólum, að hún skyldi senda sér hnífinn austur að 

Þingeyrum og kveðst hún hafa þar til svarað, að það gæti hún ekki 

þar hún vildi ei að Friðrik ætti neina ófrjálsa muni í eigu sinni, og 

hafi hún þekkt að faðir sinn ætti hnífinn. Þegar Gísli Ólafsson hafi 

komið aftur austan frá Þingeyrum [ath eftir extrarétt 5?] fyrir 

páskana hafi hann fært sér boð frá stjúpmóður sinni að senda sér 

hnífinn, og kveðst hún þar með hafa afhent Gísla hann, en hvörnin 

Þorbjörg hafi af honum vitað hjá sér viti hún ekki. 

Aldrei kveðst hún hafa orðið vör við /277 áform Friðriks 

um að myrða Nathan, og aldrei hafi hún hann séð síðan morðið 

skeði.459 Elínborg viðkannast að Þorbjörg og Friðrik hafi 

einhvörntíma í fyrravetur verið að tala um að ná kofforti Nathans, 
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sem þau hafi meint peningar væru í, en ekkert kveðst hún muna 

hvörninn ráð hafi verið gjört fyrir að ná því, en sér hafi fundist 

það vera beggja þeirra vilji. Elínborg: /277 Um á þá er Friðrik í 

gær hafi frásagt, að faðir hans tekið hafi vorið 1826 frá Nathan 

heitnum: Af þeim við auction seldu ám ber Elínborgu að öllu leyti 

saman við Friðrik, og segist hún enn eiga þá á sem faðir sinn hafi 

sér fyrir hana fengið, bæði ána og lambið undan henni, segir hún 

faðir sinn hafi markað undir sitt mark og hafi stjúpmóðir sín 

Þorbjörg verið viðstödd þá þetta hafi framfarið, og segir Elínborg 

að hér í dag hafi bæði faðir sinn og kona hans nefnt við sig að 

segja ekki frá, að Sigurður hafði þessa á markað [aha, þau ná að 

tala saman!] og Sigurður hafi talið sér trú um, að hún yrði þá sjálf 

ólukkuleg fyrir það, en hún kveðst hafa aftekið að sverja rangan 

eið og hafi faðir sinn sagt að hún kynni að geta flækt það svo 

einhvern veginn að hún þyrfti ekki frá þessu að segja. Engan 

frekari ófrómleika kveðst Elínborg vita til föður síns, utan hvað 

hann oft hafi hirt og látið hriða dauða ræfla, meira og minna 

étna, sem fundist hefðu þar á Dalnum. Þó hafi það miður verið 

seinustu sumrin sem hún hafi hjá föður sínum verið en áður.  

/277 Elínborg viðkannast að hafa fengið Friðrik 

gráhviflóttan sauð haustið 1826, sem hann hafi látið fyrir hest er 

hann hafi þá keypt.460 Lykill þann og lyklahring er hún skilað hafi 

Björgu í Hólum í morgun, segir hún að Friðrik hafi tekið ásamt 

öðrum stærri lykli frá Björgu í Hólum í fyrravor. Hafi hann eftir 

það týnt lykli að kistli er hann hafi átt, og brúkað kistillykilinn 

aftur til að ljúka upp kistlinum með. Þennan sama kistil hafi 

Friðrik fengið sér ásamt lyklinum og hringnum fyrir annan kistil, 

er hún hafi átt, en þar hún hafi vitað að lykillinn var ófrjáls hafi 

hún nú skilað Björgu honum aftur. Stærri lykillinn segir hún 

Friðrik hafi sagt sér að hann brúkaði til að komast inní búrið í 

Katadal með. [F er svo útséður þjófur að hann kemur sér upp 

innbrotslyklum!] 
Gísli sonur prestsins í Vesturhópshólum segir Elínborg 

hafi sagt sér að í fyrra hafi Friðrik stolið tveimur skinnum úr 

eldhúsinu í Vesturhópshólum og fengið Brynjúlfi á 

Þorfinnsstöðum þaun, en ei hafi hann getið um að hann eður 

Brynjúlfur /278 hafi verið í verki með.461 Líka hafi Gísli sagt sér 

að Friðrik hafi farið með öskjur vestur í Katadal sem Þórunn muni 

hafa stolið frá Steinunni og hafi þær verið fullar með nýju smjöri. 

40 skildinga pening eður 1/3 spesíu viðkannast Elínborg að Gísli 

litli frá Hólum hafi gefið sér næstliðinn vetur, en ekki hafi hann 

um getið, hvörninn hann hafi hann fengið, og kveðst hún hafa 
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fengið Friðrik bróður sínum aftur þennan sama pening en hann 

aftur móður sinni.  15 merkur af korni segir hún Friðrik hafi sagt 

sér að hann stolið hafi frá foreldrum sínum handa Gísla í 

orðlofsbrauð þá hann hafi verið norður í Skagafjörð. Gamlan 

nauthyrningsspón segir hún Friðrik hafi og svo gefið sér sumarið 

sem hann var í Hólum, og sagst hafa fundið hann, en Björg tínt 

honum einhvern tíma áður. Þennan spón kveðst Elínborg enn 

eiga. 
Heyrt segist Elínborg hafa þau Þorbjörg og Friðrik gjöra 

ráð fyrir ef Jón heitinn Auðunsson færi að byggja upp eyðikotið 

Egilsstaði skammt frá Katadal, í trássi við þau, sem Jón heitinn 

hefði eftir sótt, skyldu þau fordérfa og brenna upp kofa er hann 

byggði þar.462 Meiri upplýsing eður meðkenning í þessari sök er 

ei af Elínborgu að fá, og játar hún framburð sinn rétt bókaðan. 

Dimitteruð.  

 

Blaðsíðubil 278-282 smálegir þjófnaðir löngu fyrir 

morðið, þess vegna hefur skrifari sleppt að skrá, tel ég – loks 

aftur fókus á morðið 

 

Extraréttur 12 að Stóruborg.  

Gísli föðurbróðir F: meðsekt móður?, lambsræflar, 

hestaþjófnaður föður F ungs fyrir sunnan, Gísla ungs í 

Skagafirði.  

Ár 1828 þann 30. apríl setti sýslumaður Blondahl einn 

extrarétt að Stóruborg, með undirskrifuðum þingvottum til enn nú 

að framhalda rannsókn í þeirri seinast í gær meðhöndluðu morðs- 

og þjófnaðarsök.463 Kom svo laus og liðugur fyrir réttinn 

inquisitum Gísli Ólafsson í Katadal, sem af réttinum tilkvaddur 

kveðst standa við sinn í sökinni áður gefna framburð og neitar að 

Þorbjörg í Katadal, hafi nokkurn tíma átt tal við sig um áform 

Friðriks með að myrða Nathan, áður en það hafi skeð, en af 

eftirlátssemi hennar við Friðrik í öðrum /283 hlutum, hafi hann 

haldið, að hún hafi aftrað honum lítt frá því og ekkert kveðst Gísli 

til muna að Þorbjörg hefði vísað þeim til að færa koffortið í 

fjártóftina, þegar þeir kæmu með það frá Illhugastöðum. Tveir 

lambsræflar kveðst Gísli til muna að hirtir hafi verið og étnir í 

katadal næstliðið sumar og hafi þeir báðir verið höfuðlausir en 

annar ekkert meir étinn og hinn lítið meira. Hafi Þórunn flutt 

annan ræfilinn heim, en annað hvört Friðrik eða börnin hinn. 

Heyrt kvesðt hann og hafa að börnin fundið hafi þriðja ræfilinn 

skömmu eftir fráfærur, meðan hafi ei heima verið, og vegna þess 
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að lömb frá Ægissíðu hafi verið reikin í það pláss sem ræfillinn 

fannst, hafi verið getið til að lambið hefði verið frá Ægissíðu. 

[búbót að búa í afdal afréttar!]  
Skömmu fyrir aldamótin, hérumbil 1803 eður 1804 kveðst 

Gísli hafa róið suður, legið til lesta og verið ásamt Sigurði bróður 

sínum til húsa í Landakoti við Reykjavík.464 Eina nótt um 

lestatímann um sumarið segir hann þeir hafi gengið inn fyrir 

Reykjavík, til að svipast að hestum sínum. Hafi þá legið þar 

skammt frá Reykjavík lest, og hafi Sigurður gengið til hennar, 

meðan Gísli hafi verið að vitja um hesta þeirra, en þegar hann hafi 

aftur komið til Sigurðar hafi hann verið búinn að ná nokkru litlu 

af hestajárnum og brúnum hesti góðgengum frá þessari lest. Hafi 

hann svo farið með hann inn að Gröf í Mosfellssveit um nóttina, 

hvar verhestar þeirra hafi verið geymdir, og komið hestinum þar 

fyrir. Daginn eftir hafi þeir frétt að einhvörn mann, sig minni að 

austan, vantaði brúnan hest, sem að hefði verið leitað en ekki 

fundist. Hafi Sigurður síðan með hestinn norður farið, og hafi 

hann einhvörn tíma þar eftir selt hestinn, sig minni helst vestur í 

Snæfellsnessýslu. Ekkert kveðst hann muna eftir marki á 

hestinum eður aldri, en hann hafi þó heldur verið ungur en gamall. 

Sigurður segir hann hafi lausamaður verið þá þetta skeði, en haft 

aðsetur einhvörs staðar í Skagafirðinum. Ekkert annað ófrómt en 

þetta kveðst depónentinn vita til Sigurðar að segja. 
Gísli þverneitar /284  að hafa nokkurri kind stolið frá 

Benedikt sáluga á Víðmýri, en tjáist til muna, að eitt vor hafi til 

sín komið ær frá Víðimýri, sem sér hafi dottið í hug að stela, 

[var hún svona á svipinn, „sætt Gísli minn, vilt þú ekki stela 

mér?“] en kveðst hafa slegið því af aftur og sleppt ánni.465 Frá 

þessu kveðst hann hafa sagt Friðrik Sigurðssyni en aldrei að hann 

hefði ánni stolið. [samt glæpur að segja svona dreng, bróðursyni, 

svona lagað!] Þar á mót viðkannast Gísli að hafa tekið ána frá 

Sölva á Langamýri og ber honum að öllu leyti saman við 

Stephan um hvorninn það hafi til gengið og Guðmundur á 

Kárastöðum hafi til þess kvatt, og að hann hafi borgað Sölva hana 

með tveimur spesíum eins og hann hafi uppsett, en ána kveðst 

hann þó ei hafa álitið meira en 6 ríkisorta virði. Guðmundur á 

Kárastöðum segir hann behaldið hafi 20 fiska virði, er hann hafi 

hjá sér átt, í því skyni að hann nyti sem svaraði ½ ærinnar, og hafi 

hann þessa 20 fiska aldrei af Guðmundi heimtað. [býst við að það 

hafi verið fleira af þessu tagi sem skrifari sleppti] Lítið eitt af 

korni segir Gísli að Friðrik hafi selt sér tl brauðs áður en hann fór 

norður í Skagafjörð næstliðið haust fyrir klút, en hvar eður 
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hvörninn hann hafi þennan rúg fengið, kveðst hann ei vita, en 

hann einasta beðið sig um að láta ei föður sinn vita, að það væri 

frá sér. [Gísla gat nú grunað] Frekari upplýsing er nú ei af Gísla 

að fá, og játar hann það framanskrifaða rétt bókað. Dimitteraður. 
 

Blaðsíðubil 284-297 sleppt, eitthvað smálegt sem 

skrifari hefur sleppt að skrá, tel ég  

 

Extraréttur 12 að Stóruborg.  
Dagur þrjú, framhald. Ár 1828 þann 1. maí 

[fimmtudagur] setti sýslumaður Blondahl einn extrarétt að 

Stóruborg, með undirskrifuðum þingvottum til enn nú að 

framhalda rannsókn í í sama máli sem nú var höndlað í gær.466 Og 

er nú hingað fluttur fanginn Friðrik Sigurðsson sem mætir nú laus 

og liðugur fyrir réttinum, og tjáist standa við allan sinn seinast 

gefna framburð, og kannast hann við, að hafa tekið frá 

mægðunum Steinunni og Björgu í Hólum þá tvo umvitnuðu 

spæni, og sömuleiðis lyklana með koparhringjunum, og sé þetta 

niðurkomið þar sem frá hefur verið sagt. Sömuleiðis kannast hann 

nú við, að Þórunn hafi stolið strigahandklæði frá þeim 

mæðgunum Steinunni og Björgu, og hafi Þórunn sagt sér frá því, 

en ei hafi hann séð það. Um ræfla þá er heim hafi verið bornir í 

Katadal næstliðið sumar, ber Friðrik saman við það sem fram 

hefur verið borið.  

 

Blaðsíðubil 297-303 smálegir þjófnaðir löngu fyrir 

morðið, þess vegna hefur skrifari sleppt að skrá, tel ég  
Extraréttur 12 að Hvammi.  

Guðmundur síðar böðull Ketilsson Nathansbróðir, 

mundugasti erfingi Nathans og curator sterfbúsins.  

Ár 1828 þann 6. maí [þriðjudagur] setti sýslumaður 

Blondahl einn extrarétt að sínu heimili Hvammi í Vatnsdal með 

undirskrifuðum þingvottum, hvar þá mætti fyrir réttinum bóndi 

Guðmundur Ketilsson í Neðri-Lækjardal, bróðir og erfingi þess 

myrta, Nathans Ketilssonar.467 Kveðst sín eiginn og sinna 

meðerfingja vegna gjöra sig ánægðan með þá virðingu sem 

Sigurður Ólafsson í Katadal hefur þann 30sta fyrri mánaðar lagt 

á þá á, sem hann vorið 1826, skuldi Nathan heitnum, nefnilega 2 

rbd silfurs, og sömuleiðis með þá virðingu er Friðrik Sigurðsson 

þann 1sta þessa mánaðar lagt hefur á þær frá Illhugastöðum stolnu 

reiðbuxur og rekkjuvoð, hverja erklæring rétturinn hlýtur í þessu 

tilefni, að antaka sem fullgilda af Guðmundi sjálfum, þar hann er 
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myndugasti erfingi Nathans heitins, og hefu allra þeirra vegna 

upphaflega settur verið sem sterfbúsins curator, sömuleiðis eru nú 

Guðmundi sýndir þeir þann 20sta fyrri mánaðar af Jóhannesi 

Magnússyni afturskiluðu og hingað sendu fjármunir, og verða 

þeir ásamt öðrum sterbúsins fjármunum síðar eftir samkomulagi 

seldir við auction. Guðmundur er svo af réttinum dimitteraður. 
 

Blaðsíðubil 303-324 smálegt eitthvað, þess vegna hefur 

skrifari sleppt að skrá, tel ég –  

Extraréttur 13 að Geitaskarði.  
Daníel þrætir enn.  

Ár 1828 þann 19. júní  [fimmtudagur] setti sýslumaður 

Blondahl einn extrarétt að Geitaskarði ... / 325 Daníel 

Guðmundsson kom nú laus og liðugur fyrir réttinn, og 

samanborinn við Jóhann um þetta bréf og þrætir hann enn sem 

fyrri fyrir að hafa látið það skrifa.468 /326 segist þó ekki vilja segja 

Jóhann Jónsson Þorbjarnarstöðum ljúga það, þó hann muni ekkert 

eftir því, og enn þótt Jóhann nefni í áheyrn hans, stund og stað, 

hvar hann hafi bréfið fyrir hann skrifað, þrætir Daníel sem fyrri 

fyrir að geta neitt til þess munað. Annars kveðst Jóhann ekkert 

óskikkanlegt vita til Daníels að segja, um þann 6 ára tíma er hann 

hafi verið hér á næsta bæ við hann, ei haldur síðan hann hafi í sína 

þjónsutu komið, að undantekinni þrætu hans nú fyrir það 

umhöndlaða bréf. Aldrei segist hann með einu orði hafa á Daníel 

merkt áform Friðriks og þeirra á Illugastöðum, að drepa Nathan, 

eða gjöra honum eða Pétri neinn skaða. Sinn framanskrifaða 

vitnisburð segir Jóhann rétt eftir sér bókaðan og er hann síðan 

ásamt Daníel dimitteraður og er Jóhanni tilsagt að láta hann vera 

kyrran við heimili sitt eða í sveitinni, til þess mál þetta sé til lykta 

leitt. Actum ut supra Blondahl, Jón Jónsson, Þórður Þorleifsson. 

 

Lok extrarétta vegna málsins eftir þeirri uppskrift sem ég hef. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
468 Í fórum höfundar: Dómþing um málið. 20 þing í héraði skráð í bók Blöndals 

sýslumanns, 324-326. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Dánarbú Natans: 
27. júní 2013: Af Natansmálum er það helst í fréttum í dag að 

tæpri viku eftir morðin 14. mars 1828 voru eignir Natans 

Ketilssonar ritaðar upp og verðlagðar af hreppstjóra og 

aðstoðarmanni hans.469 Þær voru svo seldar á uppboði 20. Maí 

sama ár. Uppskrift dánarbúsins var í tvennu lagi; annars vegar það 

sem var eftir á Illugastöðum eftir morðbrennuna, þám 

búpeningur, og hins vegar munir sem sýslumaður kom með eftir 

að hafa handtekið Friðrik Sigurðsson og þar í hefur örugglega 

verið þýfi. Einn gripur vekur sérstaka athygli: „Lítil brjóstnál 

líklega úr gulli með rauðum steini innfluttum ...“ Hreppstjóri 

treysti sér ekki til að verðleggja hana þar sem hann vissi „ei skýrt 

hvað í henni er, eða hvað hún kann að kosta“. Þegar til uppboðs 

kom var skartgripurinn ekki meðal uppboðsmuna og nú er hafin 

leit að skýringu á því! 

 8. júlí 2013: finnst fremur kaldranalegt að sjá að það eina 

sem Sigurður faðir Friðriks Natansbana keypti þegar dánarbú 

Natans Ketilssonar var boðið upp 20. maí 1828 var – hnífur.470 
 11. júlí 2013: Natan er á lista landlæknis frá árinu 1944 

yfir þá „leikmenn [fyrr á tíð] er einkum og almennnt hafa veirð 

rómaðir fyrir lækningar ... án þess að hafa hlotið til þess formlegt 

opinbert lækningaleyfi.“ 471 Þar er einnig Húnvetningurinn Jón 

Bergsted, en hann tók eiginlega við af Natani sem einn helsti 

lækningamaðurinn í Húnaþingi. Þegar dánarbú Natans var selt á 

uppboði 20. maí 1828 keypti Bergsted allt það sem ekki varð 

eldinum að bráð og tengdist lækningum, bæði tæki og meðöl. Og 

það sem meira er: Frá júlí 1828 hélt hann nákvæma vitjanabók 

þar sem fram kemur hverja hann er að stunda og hvað hann vill 

að viðkomandi taki inn eða geri sér til heilsubótar. Þetta er 

merkileg heimild og gefur góða vísbendingu um það hversu 

umfangsmikið lækningastarfið hefur verið í sýslunni, en þess má 

 
469 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum, 9. 
470 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum, 10. 
471 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum, 10. 



geta að á þessum tíma var aðeins einn menntaður læknir í öllum 

Norðlendingafjórðungi. 
 

  

Milli morðs og dauða:  Í varðhaldi á ýmsum bæjum: 

   
BJ: (ÞV: var að segja frá fyrstu yfirheyrslu yfir F á Tjörn) Friðrik 

var harðsnúinn fyrst, þar til er Jóhann prestur Tómasson, er þá 

hélt Tjörn, fékk talið svo um fyrir honum að hann meðkenndist.472 

Tók Blöndal hann með sér. Nú meðkenndist Agnes líka og voru 

þau öll í varðhaldi þaðanaf þar til málinu lauuk. Var Agnes 

varðveitt að Kornsá, Sigríður að Miðhópi en Friðrik að 

Þingeyrum. Þá var það eitt sinn að Rósa koma að Kornsá og kvað 

til Agnesar vísu þessa: 
 

Til þess vannstu baugabrú! 

beiska að líða pínu; 

hefur burtu hrifsað þú 

helft af lífi mínu! 

 

Agnes kvað samstundis á móti: 
 

Er mín klára ósk til þín, 

angurstárum bundin: 

Ýfðu ei sárin sollnu mín, 

sálar báru hrundin! 

 

/9 Sálar minnar sorg ei herð. 

Sjálfur guð min náðar, 

af því Jesús eitt fyrir verð 

okkur keypti báðar.  

 

Vísur þessar lýsa iðrun og trúnaðartrausti. Er og eigi 

annars getið en að Agnes hafi hegðað sér vel í varðhaldinu. Við 

Sigríði líkaði þó best. 
 

 

Friðrik: 

Gísli föðurbróðir: Ekkert ófrómt veit ég um Friðrik að 

segja, en óvandaður hefur mér virðst hann í orðum og ótrúr í 

verkum sínum og ósannsögull við foreldra sína.473 

 
472 Í fórum höfundar: Lbs.1933 8to b: Tómas Guðmundsson: Sagan af Natani ... 

Endursamin og aukin af Brynjólfi Jónssyni frá Minna-Núpi. Uppskrift er varðar 

Natansmál, 8-9. 
473 Í fórum höfundar: Dómþing um málið. 20 þing í héraði skráð í bók Blöndals 

sýslumanns, 178. 



BJ: Friðrik var haldinn á Þingeyrum, sem fyrr er sagt, og 

fóru þau hjón Björn Ólsen og Guðrún kona hans vel með hann.474 

Var það bvæði að þau voru hjartagóð, enda urðu þau þess vör að 

harðari meðferð hefði verri áhrif á skap hans. Lengi var það að 

hann lét ekkert á sig finna, var glaður og kátur og hrósaði sér 

jafnvel af því að hafa afráðið 3 mestu illmenni: Natan, Pétur og 

sig sjálfan. Það er sögn að eitt sinn hafi slitnað axlarbandhnappur 

á baki Friðriks og hafi vinnukona fest hann á aftur og stungið um 

leið nálinni í bak hans. Hann æpti við. Þá mælti hún: 
- Skrækirðu af þessu? Heldur ekki að Natan hafi kennt 

meira til þegar þið voruð að stinga hann? 

Viknaði Friðrik þá nokkuð og aldrei hældist hann eftir 

það. En þá var það fyrst eftir að póstur kom á jólaföstu 1829 að 

hugur hans breyttist fyrir alvöru því þá fékk hann grun um það, 

sem var, að hæstiréttur hefði staðfest dauðadóminn. Réð han það 

af því að þá voru lögð á hann járn, en áður hafði hann gengið laus. 

Í fyrstu hafði þetta ill áhrif aá skap hans. Á jóladaginn var honum 

skipað að fara í kirkju í járnunum; fékk hann þ.á eigi stillt sig um 

að láta í ljósi gremju sína yfir því að verða að koma svo fram fyrir 

augu safnaðarins.  

 

Tómas Guðmundsson: 

Var Friðrik í þrennum járnum.475 Hafði Friðrik kjark hinn mesta 

og meðgekk allt þó með djörfung og þóttist áður hann iðraðist 

mikill af verki þessu. 

 

Espólín: Svo er sagt að Friðrik morðingi meðkenndi miklu 

fleira en hann var spurður síðan hann viðurkenndist og kom upp 

illindum annarra, og svo foreldra sinna, kallaði þó eigi mjög 

réttilegt að hann skyldu þola dauða fyrir verk sitt, því það hefði 

hann gjört er frægt mætti verða og ágætt, drepið tvo hina verstu 

menn, og þó hann ætti sjálfur að deyja kvaðst hann vera hið þriðja 

verst mannsefni.476 Stóð hann æ við meðkenningu sína og þótti 

mönnum hann firna djarfur. Var hann geymdur með Birni Ólsen 

á Þingeyrum, en stúlkurnar annars staðar.  
   skór og lykill að hlekkjum = áformar morð og flótta:  Friðrik 

var í varðhaldi á Þingeyrum.477 Kona ein á Þingeyrum varð þess 

vör fyrir jólin að nýir skór voru hjá Natan (hjá gröf hans? hlýtur 

 
474 Í fórum höfundar: Lbs.1933 8to b: Tómas Guðmundsson: Sagan af Natani ... 
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að eiga að standa hjá Friðriki) sagði hún Ólsen, en hann fór og 

rannsakaði og fann skóna. Friðrik var í þrennum járnum, en Ólsen 

fann já honum lykla að tveimur hlekkjalásunum. Spurði hann þá 

hversu hann hefði fengið þá? Friðrik sá að ei var undankomu von 

og kvað Pétur Skúlason á Gili (=Höskuldsstaða-Pétur) hafa sent 

sér lyklana og skóna, en griðkona þar á heimilinu komið þeim til 

sín. Hefði Pétur haft það í skilorði við sig að drepa Eyjólf 

Jónasson, er í málunum átti við Pétur. (þetta er jarðamál handan 

við sauðadrápið er hinn Pétur var dæmdur fyrir sjá: Fjárdráps-

Pétur) Skyldi Pétur á Gili þá skjóta Friðrik undan með hestum og 

öðrum fararbeina. Eigi vildi griðkonan sanna sögu Friðriks, er og 

sagt að Ólsen knýði lítt á. [svona hataði Höskuldsstaða-Pétur 

Eyjólf mikið] 

Húnvetningasaga Espólíns: Kona var á Þingeyrum er þess 

þóttist verða vís fyrir jólin að skór væru nýir hjá Friðriki og sagði 

Birni Ólsen.478 Fór hann þegar til og rannsakaði og fann skóna. 

Friðrik var í þrennum járnum og er mælt Björn fyndi lykla hjá 

honum að tveimur hlekkjalásunum. Spurði þá hversu hann hefði 

fengið þá. Friðrik sá að eigi var honum nú undankomu von og 

kvað Pétur Skúlason á Gili [Höskuldsstaða-Pétur] hafa sent sér 

skóna. Vinnukona ein á Þingeyrum hafi komið þeim til sín, en 

það hefði verið í skilorði við sig að hann dræpi Eyjólf Jónasson 

og skyldi Pétur þá skjóta honum undan. Eigi vildi griðkona sanna 

sögu Friðriks, mæltu og menn að Björn Ólsen knýði lítt á.  

        Bláar buxur: 

 Mælt er að Þorbjörg móðir Friðriks færði honum bláar buxur vel 

gerðar (GK 1998, 10 vel umventar) meðan hann sat í haldinu, en 

honum geðjaðist lítt að.479 Á hún þá að hafa sagt: 

- Mér þótti enginn betur til þeirra kominn en þú, hefi eg 

sniðið þær og litað úr rekkjuvoð undan Natani heitnum. 

Ætla menn hún vildi storka honum fyrir að hafa 

meðgengið. Hefir Jón Bergsted frá þessu sagt, er þá var í 

Húnaþingi og kunnugur á Þingeyrum.  

         

Hæstaréttardómur birtur Friðriki: Fyrst kemur sunnanpósturinn og 

þau heyra hvis um innihald dómsins, svo er seremónían þar sem 

yfirvaldið mætir á bæ til að birta þeim dóminn formlega sýnist mér. 
BJ: Vel varð hann við er Blöndal birti honum dóminn og 

kaus hann sjálfur séra Gísla Gíslason í Vesturhópshólum til að 
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búa sig undir dauðann.480 Magnús prestur í Steinnesi og Jón 

stúdent á Leysingjastöðum [Jónsson varð síðar prestur í 

Þingeyraklaustri og prófastur í Húnaþingi] vitjuðu hans einnig oft 

og séra Jóhanni var falið að fylgja honum til aftökustaðar. Daginn 

eftir að honum var birtur dómurinn skrifaði hann bréf til systur 

/10 sinnar, Elínborgar, er hann unni mjög og er þetta kafli úr 

bréfinu – tekinn úr handriti séra Jóhanns: „Þegar vika var af 

jólaföstu var lögð á mig hnappheldan, þá pósturinn kom að 

sunnan, og síðan hefur hún á mér verið, nærri upp í 5 vikur, en 

það hefur þó ei þurft að gjöra mér skaða, því annað hefur verið 

hið sama. Þó var ég með daufasta móti á jólunum, því þá varð ég 

að fara í kirkju svona á mig kominn, hvað tilfinningum mínum 

fannst þá erfitt, en sá þó á eftir að ei var nema hégómi. – Ég má 

fullvissa þig um, að dauðinn verður mérávinningur, því það segi 

ég þér satt, að hefði ég verið með sama skaplyndi og ég var, þá 

hefði ég verið kominn annan veg, sem hefði verið mér langtum 

ófarsælli. Langtum meiri munur var á því, að rænast eftir því 

aumasta flóttalífi fyrir eilífa sælu, sem ég á þó kost á gefins. Frá 

sýslumanni er það að segja, að þá hann kom hér í gær að auglýsa 

mér dóminn, var hann mér sá bestsui maður, eins og hann hefur 

ætíð verið, það fékk mikið á hann að verað að auglýsa mér 

dóminn svolátandi sem hann var, en vísaði mér hinn besta veg 

með stórri viðkvæmni. Ég óskaði af honum, að séra Gísli mætti 

vera hjá mér á þessari seinustu tíð, engan vil ég eins og hann. Jón 

á Leysingjastöðum (stúdent) var hjá mér í gær og það var mér til 

ánægju. Séra Magnús var hjá mér í dag og talaði við mig, og það 

var mér til nytsemi. Húsbændur mínir leitast við af öllum kröftum 

að gleðja mig í Guði mínum.“ 

Þetta skrifaði Friðrik 7 dögum fyrir dauða sinn.481  Alla þá 

daga voru þeir séra Gísli og séra Jóhann hjá honum, töluðu 

trúarmál fyrir honum og lásu og sungu með honum til skiptis. 

Hann var rólegur og öruggur, og þó einkum eftir að hann hafði 

verið til altaris á sunnudaginn. Þá er hann gekk úr kirkjunni 

kvaddi hann söfnuðinn með áminningum og heillaóskum. Hið 

síðasta kvöld er hann lifði mælti hann í margra áheyrn: 
- Guð vísaði mér á séra Gísla og hann er orðinn mér að því 

sem ég vonaði eftir. Séra Magnús og Jón á Leysingjastöðum 

bjuggu mig honum í hendur en séra Jóhann en durnærði hjá mér 

það sem séra Gísli hafði sagt. 

 
480 Í fórum höfundar: Lbs.1933 8to b: Tómas Guðmundsson: Sagan af Natani ... 
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Þá bað hann séra Gísla að vera hjá sér fram eftir nóttinni 

og lesa fyrir sér píslarsögu Frelsarans, en bað séra Jóhann vekja 

sig kl. 8 að morgni. Var séra Gísli hjá honum til kl. 4 en kl. 8 er 

séra Jóhann vakti hann bað hann leyfis að sofa enn nokkkrar 

mínútur. Er það til marks um rósemi hans. Þá er hann fór af stað 

til aftökunnar kvaddi hann allt heimafólk á Þingeyrum mjög 

innilega og tók síðan ótrauður því er fram skyldi koma. Var orð 

gjört á því hve vel hann hefði búsist við dauða sínum. Hefur séra 

Jóhann samið ritling um það með fyrirsögn: „Sá umventi 

morðingi,“ og er hann til í eiginhandarriti.  
  

  Tómas Guðmundsson: 
Nú er þar til mála að taka að hæstaréttardómur kom inn á 

þessu máli.482 Var hann svo látandi að þau Friðrik og Agnes 

skyldu hálshöggvast og setjast á stengur en Þorbjörg vinna á 

betruanrhúsi í 8 ár. Sigríður og Daníel voru og dæmd út æfilangt 

og eins dómar Blöndals óbreyttir um hina fleiri. Reið Blöndal að 

Þingeyrum að birta Friðrik dóminn og koma þar síðal dags. Bað 

þá Ólsen Blöndal að bíða til morguns því hann óttaðist jafnan 

tiltektir Friðriks. Þóttust og allir vita að hann mundi ei neins 

svífast ef hann kæmist úr járnum. Kvöld þetta spurði Friðrik að 

sýslumaður var kominn og vildi þegar á fund hans en fékk ekki 

fyrri en um morguninn. Kom hann þá á fund Blöndals óðar hann 

var alklæddur og spurði hvað þá væri að frétta af máli sínu. Sagði 

þá Blöndal að dómur sinn væri staðfestur af konungi. Þá mælti 

Friðrik: „Það þarf þá ekki að þakka það sem ei er gjört.“ Og það 

sagði bæði Ólsen og flerii að ekkert sáu þeir Friðrik bregða við 

birtingu dómsins.  En svo hafði Blöndal sagt að mest hefði hann 

kviðið fyrir því erindi er hann fór þá með. Hafa sumir sagt mjög 

bæði Blöndal og Pétur í Miðhópi hafi mjög bætt fyrir Sigríði, en 

hún var bæði ung og kom sér /6 ætíð vel í varðhaldinu. Er það og 

sagt að yfirmaður hafi hana keypt úr þrældómi og síðar gefin 

manni erlendis til eiginkonu. 

 

Eftir að dómurinn var út kominn reið Blöndal ofan að 

Þingeyrum að birta staðfestinguna.483 Hann kom þar síðla dags og 

bað Ólsen hann geyma birtinguna til morguns, því hann óttaðist 

tiltektir Friðriks, enda töldu menn hann einskis mundi svífast og 

lítið mundi honum fyrirbyggja að rota sig á /13 járnunum við þil 

eða hvað annað ef hann næði því við að koma.  jafnvel ekki að 

rota sig á járnunum ef hann gæti. Þegar er hann spurði að 

sýslumaður væri kominn vildi hann fara á fund hans, en fékk það 

eigi fyrri en um morguninn. Kom hann þá inn áður sýslumaður 
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var upp staðinn (nú, í járnum? Skröltandi um bæinn í járnum?) og 

spurði frétta um mál sitt. Blöndal sagði dómana staðfesta af 

konungi. Friðrik mælti þá hann heyrði að eigi fékkst linun á 

dauðarefsingunni: 
- Það þarf þá aldrei að þakka það sem ekki er gjört. 

Sagði Blöndal svo frá að hann sæi honum að engu bregða. 

Er Ólsen kom inn til þeirra hafði Friðrik hendur á knappabindi er 

lá á borðinu, en venja hans var að skoða það er nærri honum lá. 

Ólsen mælti: 

- Hvað ætlar þú að gera með hnappana þá arna. 

Friðrik svarar: 

- Eg held það detti ekki af þeim gullhringarnir þó ég taki 

á þeim.  

- Þú kannt að gleypa þá, kvað Ólsen. 

Því jafnan hræddist hann um tiltektir hans. Friðrik svarar: 

- Satt er það, að eg hefi verið ætinn síðan eg kom að 

Þingeyrum, en þó hefi eg hvorki gleypt bein né steina. 

Hefir /67 Blöndal frá þessu sagt (mér) og kvað Friðrik eigi 

geigað hafa hið minnsta. (ÞV þykir hetjulegt, það sést ekkert utan 

á hvernig fólki líður, harður drengur kann að fela) Sannorðir 

menn segja og að miklu hnuggnari væru þeir Blöndal og einkum 

Ólsen. Blöndal hefur og sagt að kviðið hafi hann fyrir að fara með 

þeim erindum er hann þá fór. (ekkert sagt um Agnesi og viðbrögð 

hennar við sömu frétt).  

Agnes: 

BJ:  Þá er Agnesi var birtur dauðadómurinn kaus hún séra 

Þorvarð Jónsson til að búa sig undir dauðann.484 Hann var þá 

aðstoðarprestur föður síns, séra Jóns Þorvarðarsonar á 

Breiðabólstað í Vesturhópi.  Höfðu þeir feðgar skipt svo verkum 

með sér, að séra Jón messaði sjálfur heima, en séra Þorvarður í 

Víðidalstungu, þá er þar bar að messa. Þennan vetur, á 1. 

Sunnudegi eftir þrettánda [10. jan.] bar að messa heima. Þá var 

séra Jóni eitthvað þungt og bað séra Þorvarð á messa fyrir sig. 

Hann játaði því. En rétt fyrir messu kom sendimaður með bréf til 

hans frá sýslumanni er fól honum að búa Agnesi undir dauðann, 

eftir ósk hennar. Hann sýndi föður sínum bréfið og mælti: 
- Nú verðum við að breyta um: Nú verð ég að biðja þig að 

messa og taka okkur Agnesi bæði til bænar. 

Séra Jón gerði það. Eftir messu fór séra Þorvarður af stað 

og kom að Kornsá er þriðjungur lifði nætur. Sofnaði hann fyrst 

þar til fólk var komið á fætur. Þá fór hann inn til Agnesar. Hún 

var í afþiljuðu herbergi og lá í rekkju. Var stúlka ein hjá henni. 

Séra Þorvarður sagði við hana: 
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- Þér er óhætt að fara barnið mitt, ég ætla að verða hér 

nokkuð. 

Hún fór þegar. Hann fór að tala við Agnesi: talaði hún 

rólega og hispurslaust um hagi sína; sagði hún að sér lægi það nú 

einkum á hjarta að hún gæti ekki útrýmt úr huga sínum kala 

nokkrum til tveggja manna: sýslumannsins og prestsins síns; 

kvaðst hún vera næstum viss um að þeir hefðu getað milda svo 

mál sitt að hún hefði ekki endilega þurft að deyja ef þeir hefðu 

lagt allt fram, sem þeir hefðu getað; en það muni þeir ekki hafa 

gert og það eigi hún bágt með að fyrirgefa þeim. Við alla aðra 

kvaðst hún deyja alveg sátt. Prestur leiðir henni nú fyrir sjónir að 

það séu lögin sem leggi dauðahegninguna á hana og þeir geti ekki 

breytt þeim. Sannfærðist hún loks um það. Daginn eftir kvaðst 

hún alsátt við alla menn og bað prest þjónusta sig og gerði hann 

það.  

Eftir það sagði hún honum ævisögu sína og dró ekki dulur 

á bresti sína.485 Sag ðist hún hvergi hafa verið vel liðin því sér 

hefði verið svo gjarnt að æsa til ófriðar. Hún spurði hann hvort 

hann myndi eftir að þau hefðu sést fyrr. Hann kvaðst ekki muna 

til þess. Og furðað hefði sig á að hún kaus hann, ungan og 

ókunnugan. Hún sagði honum þá tildrögin til þess á þessa leið: 

- Þegar ég var 16 ára dreymdi mig eitt sinn að ég þóttist 

ganga alein og berfætt yfir klakaða eyðimörk sem ég sá hvergi út 

yfir. Ekki vissi ég hvað ég var að fara, hélt þó beint áfram í vissa 

stefnu ósjálfrátt og í eins konar örvæntingu. Þá kom til mín maður 

sem ég hafði aldrei séð fyrr. Hann var ungur og fríður, í 

prestshempu og með /12 kraga en berhöfðaður. Hann bauð mér 

að leiða mig um stund og þáði ég það. Var mér styrkur að honum 

en í sömu stefnu fór ég, ég gat ekki annað. Allt í einu datt ég ofan 

í dimma klakagjá, slapp hönd míin þá úr hendi hans og gjáin 

luktist yfir mér, en ég þóttist vita af honum á bakkanum. Hrökk 

ég upp við þetta og var ég hrædd við þennan draum lengi á eftir; 

en svo gleymdist hann að mestu. En í hitteðfyrravor átti ég leið 

um Gönguskörð. Ég var gangandi og berfætt. Við vaðið í 

Gönguskarðsá hitti ég mann sem hafði farið af baki til að girða á 

hesti sínum því vöxtur var í ánni. Ég heilsaði manninum og varð 

starsýnt á hann því þar þekkti ég draummanninn. Hann spurði þá: 

- Af hverju starirðu svona á mig, barnið mitt? 

- Það er nú ekki af miklu, sagði ég lágt. Þá spurði hann 

aftur: 

- Langar þig til að ég reiði þig yfir ána? 

Ég játaði því og reiddi hann mig yfir. Svo skildum við og 

hvort fór sína leið. Ég kom mér ekki til að spyrja hann að nafni. 
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En svo frétti ég að þetta hefðu þér verið. Nú er draumurinn að 

koma fram, og því kaus ég yður, að mér var eins og bent á yður í 

honum. 

Presturinn rankaði nú við því að hann hafði riðið norður í 

Skagafjörð það vor og reitt stúlku yfir Gönguskarðsá, og 

kannaðist við að Agnes væri hin sama stúlka. Þótti honum mikils 

um þetta vert. En líka þótti honum mikils um vert Agnesi sjálfa: 

um vitsmuni hennar og stillingu og um hið kristilega hugarfar sem 

lýsti sér í orðum hennar. Var hann í engum efa um að hún væri 

sanniðrandi syndari. Hann var þá hjá henni til aftökudagsins og 

fylgdi henni á aftökustaðinn. Þetta er tekið eftir Valgerði 

Bjarnadóttur, ekkju séra Þorvarðar, er var gáfuð kona og 

áreiðanleg; en henni hafði séra Þorvarður sagt þetta sjálfur. 

Frá Héraðsskjalasafni Skagafjarðar um staðhætti og kynni 

Agnesar og séra Þorvarðar.486  Bréf 1) er með dagsetningu, 6. 

sept. 2013. Unnar svarar fyrirspurn Eggerts um hvaða sókn 

Fannlaugarstaðir (Fannlagastaðir) tilheyri. Sóknarmannatal er 

ekki til fyrir árið 1823, svarar Unnar. Það hefst 1826. Þá eru 

Fannlaugarstaðir skráðir í Hvammssókn og Sigurður trölli og 

hans kona þar skráð til heimilis. ...Þeir eru í Laxárdal ytri, til 

aðgreiningar frá Laxárdal fremri sem er í Húnavatnsþingi. Þeir 

eru í fremsta hluta þessa dals í mikilli hæð yfir sjó (230 metrar). 

Þar fremst í dalnum er hreppamörk milli a) Skarðshrepps og b) 

Skefilsstaðahrepps. Næsti bær fyrir framan Fannlaugarstaði var 

Skálahnjúkur. Vart meira en 30 mínútna gönguleið milli bæjanna. 

Nú taldir til hvor sinns hreppsins. ... ekki útilokað að prestur í 

Fagranesi hafi visiterað Fannlaugarstæði fyrsta árið sem þar var 

búið og raunar frekar líklegt meðan ekki var með öllu ljóst hvaða 

sókn bærinn tilheyrði. Hitt er svo annað mál að ekki er fjarlægt 

að þau Agnes og Þorvarður hafi kynnst með öðrum hætti. Við 

ræddum um leiðir milli Skagafjarðar og Húnavatnssýslu í 

símanum. Leiðin Gönguskörð og síðan yfir Kolugafjall 

(Kolhaugafjall) var ein sú algengasta og Fannlaugarstaðir nánast 

í alfaraleið. Þegar komið var yfir fjallið var komið niður í 

Laxárdal, svo sem tíu mínútna göngu frá Fannlaugarstöðum. 

Gætu hafa kynnst með öðrum hætti. Því að í sjálfu sér er ekki 

langt á milli Fagraness og Fannlaugarstaða.   
 

Tómas Guðmundsson: 

Þingaði Blöndal mörg þing og vann lengi lítið á Daníel.487 

Hafði Agnes áður útbrynjað hann. Var hann þó grannvitur og 

meðgekk hann að lokum. 
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  var í varðhaldi á Kortsá.488 

Espólín: Vaknaði Agnes er stund leið og lést vilja líða fyrir brot 

sitt sem fyrst.489  
Viknaði Agnes er stund leið og vildi þá fyrst týna sér, en 

síðan lést hún vilja líða fyrir brot sitt sem fyrst og orti iðrunarsálm 

að mælt er.490 Rósa Guðmundsdóttir ljóðaði á hana um aftöku 

Natans, en hún svaraði því hógværlega. 
 

Sigríður: 

       Tómas Guðmundsson: 
Sigríður játaði fljótt og var hún sár af ótrú sinni.491  
Gísli Kon: Þó varð það síðar en þau Friðrik og Agnes voru 

aftekin að milduð var dauðarefsing Sigríðar og það til fundið að 

hún var allung og lagði eigi hendur á þá Natan og Pétur.492 Höfðu 

ritað út fyrir hana og beðið henni lífs Blöndal sýslumaður, Ólsen 

og Pétur hreppstjóri í Miðhópi. En í æfinlegri þrælkun skyldi hún 

vera og utan var hún flutt frá Spákonufellshöfða og ýmist eftir 

það frá henni sagt um borð. Þar hyggjum vér að þau Þorbjörg og 

Daníel færu og utan. 
 

Dómþing í héraði:  
Espólín: 

 

Dómar í málinu: 
Espólín: stutt yfirlit og almennt um siðspillingu Húnavatnssýslu. 

Var Friðriki dæmt líflát og þeim öllum og skyldu höfuð þeirra 

setjast á stjaka, refsing var og dæmd föður Friðriks og fleirum er 

hann hafði ljóstrað upp um, annaðhvort tilvitund eða hlutdeild í 

því er aflaðist með stuldum.493 Móður hans 5 ára betrunarhúss 

erfiði. Gengu síðan málin til yfirréttar. Eftir það kom út 

hæstaréttardómur um fjárdráps-Jón, skyldi hann fara utan í 

þrælkun um 4 ár. Mörg önnur illvirki í stuldum og öðru gjörðu þá 

sumir lausingjar í Húnavatnsþingi og svo síðan, þó ei yrði 

heyrinkunnugt eða vottfast, því sumir höfðu gjört lykla að hirslum 
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og lokkuðu út að sagt væri til peninga, en sumir sviku peninga af 

öðrum. 

Húnvetningasaga Espólíns: Sýslumaður dæmdi Friðriki 

líflát og að klípast, en þeim Sigríði líflát einfaldara.494 Refsing var 

og dæmd foreldrum Friðriks og fleirum er höfðu hlutdeild í því 

sem aflaðist og stuldum öðrum eða tilvitund, og gekk síðan málið 

til yfirréttar. ... Var nú dæmt morðmálið í yfirrétti og Friðriki að 

afhöfðast og settist höfuðið á stjaka, en þær Agnes skyldu 

afhöfðast aðeins. Föður Friðriks var dæmd rasphúsþrælkun um 

fimm át, en móður hans spunahús um fjögur. Því næst gengu 

málin til hæstaréttar.   
 

Í héraði: 

  Tómas Guðmundsson: 

Dæmdi loks Blöndal þau bæði að hálshöggvast, Sigríði og 

Daníel að þrælka æfilangt á Brimarhólmi.495 Þorbjörg var og 

dæmd til 8 ára. Sigruðru og fleiri er bæði voru í vitund og höfðu 

orðið rtyktaðir um rán og stuldi. Voru þeir dæmdir til hýðingar. 

Gengu dómar til yfirréttar og staðfestir að mestu. Fór svo málið 

út og fyrir hæstarétt og biðu svo þau meira en ár og voru öll þau 

þrjú í varðhaldi á meðan vörðuð með stakri aðgætni. 
 

Friðrik var nú orðinn 18 vetra er hann var dæmdur, 

Sigríður 17 en Agnes 33.496 Þorbjörg Halldórsdóttir, /63 Sigurður 

maður hennar, Daníel húskarl á Skarði og Brekku-Gísli voru öll 

ákærð um meðvitund í morðinu, þjófnað og þjófshylmingu. 

Jóhannes Magnússon, Þórunn og Brynjólfur Eyvindarbörn, og 

Elínborg Sigurðardóttir fyrir meinsæri, þjófnað og 

þjófshylmingu. Dæmdi Blöndal í máli þessu 2. júlí 1828, að 

Friðrik, Agnes og Sigríður skyldu hálshöggvast með öxi og þar 

eftir leggjast á steglur og hjól, en höfuðin setjast á stjaka. Daníel 

dæmdi hann á Kaupmannahafnar sögunarhús um 4 ár, Þorbjörgu  

5 ár á betrunarhús í Kaupmannahöfn, bræðurna Sigurð og Gísla 

til að hýðast þrennum 27 vandarhöggum hvern, Jóhannes 

Magnússon jafn mörgum (GK segir 30 bls. 66) , Þórunni 

Eyvindardóttur 20, Brynjólf bróður hennar 10, en Elínborg 

Sigurðardóttir skyldi sýkn. Þau Friðrik, Sigríður og Agnes skyldu 

öll gjalda 29 dali silfurs erfingjum Natans fyrir hús og fjármuni, 

brennt á Illugastöðum. Friðrik og Brekku-gísli andvitði þess er 

seinna var brennt með 11 dölum, Friðrik einsamall verð stolinnar 

rekkjuvoðar frá Natani með 16 fiskum eða 1 dal 72 sk. Friðrik, 
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Þorbjörg og Þórunn stolnar sauðkindur frá Natani og erfingjum  

hans með 68 fiskum á landsvísu eða 4 rdl 12 sk í N. V.; Friðrik 

einsamall Guðmundi bónda Guðmundssyni á Syðri-Þverá 2 rd. 

32 sk., Bjarna Guðmundssyni á Ytri-Völlum, Jóni Péturssyni á 

Litlu-Borg og Hjálmari Guðmundssyni á Sigríðarstöðum 2 dali í 

silfri hverjum; erfingjum Natans gjaldi Daníel 10 dali, Sigurður í 

Katadal 2 dali, , Jóhannes /64 Magnússon 6 fiska; Þórunn 

Eyvindardóttir gjaldi Björgu Guðmundsdóttur griðkonu í 

Vesturhópshólum fyrir stolin sauðskinn 12 fiska eða 81 sk., og 

loksins gjaldi þeir Friðrik og Brynjólfur Eyvindarson Gísla presti 

Gíslasyni í Vesturhópshólum fyrir stolin sauðskinn 12 fiska eða 

81 sk. Borgi og allir hinir seku málskostnað að niðurjöfnun og 

fangarnir fangahaldið. 
 

Landsyfirrétti: 

Textinn hér er fyrirtaks kjarna úrtak úr dómþingunum 

öllum, vel unninn.497 En fyrst þulinn dómur héraðsréttar: Anno 

1828 þ. 27. október var í Landsyfirrjettinum uppsagður 

eptirfylgjandi dómur í morðs, brennu og þjófnaðarmálinu móti 

Friðriki Sigurðssyni og fleiri samseku mín Húnavatnssýslu. Með 

dómi af 21. júlí þ. á. hefur sýslumaðurinn í ... með tillkvöddum 

meðdómsmönnum úrskurðað fangana FS AM SG  ... hann f 

framið morð og bæjarbrennu, en þær fyrir hluttekningu í, 

upphvatningu til og hilmingu á sama morði á Nathani Ketilssyni, 

er auknefndi sig Lyngdal, og gesti hans Pjetri Jónssyni, og eins 

fyrir meðhjálp og hilmingu á nefndri bæjarbrennu, til að hafa 

fyrirgert lífi sínu og hálshöggvast með öxi, og þar eftir leggjast á 

steglur og hjól, en höfuðin setjast á stjaka; Daníel Guðmundsson 

fyrir samvitund á nefndu illvirki og hilmingu þess, samt hlutdeild 

í og hilmingu á þjófnaði úr fyrrnefnds Nathans dánarabúi, til 

fjögra ára rasphússvinnu; Þorbjörgu Halldórsdóttur í Katatal, 

móður þess dómfellda Friðriks, til fimm ára erfiðis í 

Kaupmannahafnar betrunarhúsi fyrir samvitund á nefndu illræði 

sonar síns, og þjófshilmingu með honum; Gísla Ólafsson 

föðurbróður Friðriks, og Sigurð Ólafsson, föður hans, báða í 

Katadal, og Jóhannes Magnússon á Stapakoti, þá fyrrnefndu fyrir 

sauðaþjófnað, og meiri eða minni samvitund með Friðriki, en 

þann síðara fyrir hilmingu og meinsæri, til að líða, hvern fyrir sig, 

þrenn 27 vandarhögg; Þórunni /261 Eyvindsdóttur frá Katadal, til 

að líða 20 vandarhögg fyrir þjófnaðog þjófnaðarhilmingu með 

Friðriki, og  Brynjólf Eyvindsson frá Þorfinnsstöðum fyrir 

þjófshilmingu til að sæta 10 vandarhöggum,en Elínborg 

Sigurðardóttir, sem einnig var lögsótt fyrir þjófnaðarhilmingu, 
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varð fríkend fyrir aktors ákærum, en skaðabótum, ígjöldum 

stolinna muna og processkostnaði eru þær dómfeldu persónur 

skyldaðar að svara eftir þeirri tiltölu, sem fyrr umgetinn dómur 

nákvæmar hermir. Þessum dómi hafa þær umgetnu sakapersónur, 

nema Agnes, Jóhannes og elínborg til Landsyfirrjettarins 

appellerað, en hlutaðeigandi amtmaður hefur einnig þeirra vegna 

skipað málið prófað af þessum rjetti, hversvegna málefni allra 

þessarar ákærðu hjer verður að dæmast og finnst þá að:  

Friðrik Sigurðsson, undirréttur:  
Sá ákærði Friðrik Sigurðsson á 18. ári sjálfviljugur hefur 

meðgengið, að hann myrt hafi bóndann Nathan Ketilsson 

Lyngdal á Illugastöðum, og gest hans Pjetur Jónsson nóttina milli 

þess 13. og 14. marz þessa árs með þeim hætti, að hann gekk inn 

að rúmum þeirra í myrkri, er þeir sváfu í, og sló Pjetur með hamri 

í höfuðið, eitt eða fleiri högg, svo að þessi lítið sem ekkert gat 

látið til sín heyra.498 Réðst svo að Nathani og sló hann með sama 

hamri, svo hann rotaðist í fyrsta höggi, en þá sú áður umgetna 

Agnes kom inn með ljós, var Nathan að rakna við aftur, en var þó 

rænulaus og fór að tala um Worm á Geitaskarði frænda sinn, og 

sá Friðrik þá að Pétur ekki heldur var útaf dauður, hvarvið Agnesi 

féllst hugur, svo hún missti niður ljósstið, en nefndur Friðrik tók 

þá upp sjálfskeiðing, er hann bar á sér, og stakk Nathan með 

honum, þangað til hann var /262 dauður, og myrti hann þar eftir 

Pétur með sama hnífi, eins og líka sú skoðunargerð, sem 

sýslumaðurinn hefur látið tvo menn halda yfir líkin, ber með sér, 

að á þeim hafi margir stingir sést. – Að þessu búnu fór sá ákærði 

fram aftur til að sækja ljós, og Agnes inn með honum, og tóku 

þau bæði ásamt með Sigríði ýmislegt, er fémætt var úr 

baðstofunni, en líkin, hverjum hann áður hafði bylt ofan úr 

rúmunum, lét hann með tilhjálp Agnesar bæði upp í rúm Nathans 

aftur, og smurðu þau þessi fyrst í lýsi, og kveiktu síðan bæði 

(Friðrik og Agnes) í rúmi þessu með eldi, sem Friðrik hafði til 

þess sótt, og gengu eigi burt, fyrr en baðstofan, í hverri rúmið með 

líkunum var, stóð öll í loga og rjáfrið var tekið að detta. Áður en 

þau kveiktu í bænum, tók hann með tilhjálp Agnesar og Sigríðar 

burtu það, sem þeim þótti fémætast í honum og földu sumt, en 

tóku sumt með sér, og Friðrik hefur þar að auki játað (pag. 61), 

að hann ghafi beðið þær Agnesi og Sigríði að hjálpa sér til að 

binda Nathan, áður en hann myrti hann, til að kúga hann til að 

segja til peninga sinna, hvað hann einungis þess vegna ekki garði, 

að þær voru til þess ófáanlegar, og þetta sem og einnig að hann, 

að Nathani myrt7m stal ýmsu af dánarbúi hans, sýnir að hann 

meðfram í ábataskyni framdi morðið, og að hann oftar en einu 

sinni áður gerði sér ferð að Illugastöðum til að bframkvæma það 
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og ráðgaðist oft við móur sína og Agnesi og Sigríði, og eftir hans 

sögn við fleiri um þetta, sýnir meir en nægilega að hann hefur 

illverkið framið með upplögðu ráði, en áformið að myrða Nathan 

tók hann í fyrstu upp hjá sjálfum sér af hatri við hann, þar eð hann 

þóttist liðið hafa halla í viðskiptum við hann, en það er ekki /263 

einasta ósannað, heldur jafnvel engin líkindi til að Friðrik hafi 

þurft að óttast nein umsátur af Nathan. Því þó þessi hefði, hvar 

um Friðrik þó er einn til frásagnar, undir einhverri deilu þeirra, 

hótað að drepa hann, sýnir þó bæði framburður Friðriks sjálfs að 

Friðrik hafi þurft að óttast nein umsátur af Nathan, kom í góðu á 

hins heimili, og líka bera þær Agnes og Sigríður að þær aldrei 

hefðu heyrt þesskyns orð af þeim myrta. Sá ákærði Friðrik verður 

því að álítast sem sá sem með upplögðu ráði hefur myrt nathan 

Ketilsson og Pétur Jónsson saklausa, og þá hann ekki brytist inn 

í hús hans, sýnir N. L. 6-9-12, samanborið við 6-16-1, að honum 

er af undirdómara réttilega ákvarðað straff eftir fyrstnefndum 

articula, þar eð Friðrik eftir sjálfs hans, með þeirra samseku 

meðkenningu styrkta framburði, lá í húsum Nathans í leyni, til að 

myrða hann, brenna þar á ofan bæ hans og stela hans eftirlátnu 

fjármunum. 
Að þessi var tilgangur Friðriks vottar öll hans meðkennda 

ráðagerð um morð Nathans löngu áður, staðfest og játuð bæði af 

foreldrum hans og af honum meðsekum morðingjum, hjúum 

Nathans, Agnesi og Sigríði, hvarum proc. bls. ..... nógsamlega 

vitna og annarra náunga hans og fleiri ákærðra framburðum um 

hans ráðagerð að drepa eða myrða eða brenna Nathan inni, og 

hvern karlmann sem hjá honum væri, til þess að ná peningum 

hans.499 einkum peningarnir í fyrirrúmi sífellt, ... meintist enn 

eiga jarðgrafna peninga, en Friðrik falaði næturgistingu hjá Rósu 

og samsængun með þessqari giftu og þá /264 óléttu konu, til þess 

að veiða upp úr henni, hvar þeir grafnir væru, og leitaði hann þar 

að þeim eftir draumvitrun móður sinnar á tilvísuðum stað af 

þessari, undir sái í búrinu, já, ennþá eftir hið framda morð og rán 

á Illugastöðum, var honum og móður hans sérlega hugfast eftir 

nýrri draumvitrun hennar að ná þeim úr búrgólfinu. Einkanlega 

virðist Friðriks áður tekna, og þá þegar Sigríði guðmundsdóttur 

opinberaða áform, að drepa Nathan til að ná peningum hans, um 

hverjua og fylgsni þeirra hann sífellt ítarlega spurði þær Agnesi 

og hana, mjög svo að espast við samtal hans snemma á þorranum 

1828 við foreldra sína, við hvert og alla þá uppástungna ráðagerð 

þau bæði kannast hafa, þá Sigurður í katadal vildi kaupa sér kot,l 

og barði sér um peninga til þess, en Friðrik ansaði til að nógir 

væru til í kofforti Nathans á Illugastöðum; vegur mundi til að ná 

þeim og vildi strax um nóttina eftir framkvæma það með fylgi 
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föður síns, hvert móðir hans og taldi honum mundi drjúgast verða. 

Öll vildu þau mikillega peningunum ná, en faðirinn taldist undan 

aðförinni til þess með honum; þá var og þegar ráðgert, ef Nathan 

og sá maður er þá hjá honum var, að nafni Sigurður Þorsteinsson, 

yrðu varir við stuldinn, að drepa þá báða eða flýja út í myrkrið, 

og ef þeir yrðu eltir og næðust, að snúast á þá og drepa , en fleygja 

þeim síðan í sjóinn og setja bát Nathans á flot á hvolfi, svo út liti 

sem þeir drukknað hefðu, en þá þetta ráð óvænlegt þótti, sv slegið 

upp á að brenna þá heldur báða inni í skemmiunni, eða þó heldur 

í baðstofunni, að hverju farðir hans Sigurður helst fann, að þá 

næðust samt ekki peningarnir eða annað. 
Áræðið þótti því foreldrunum nokkuð háskalegt, en 

peninganna /265 vegna þó æskilegt, og töldu því Friðrik son sinn 

helst á einan með Sigríðar tilstyrk að útrétta þetta, svo hann einn 

notið fengi ábatans (proc. pag. 59-61, 76, 84), því þá hefði Friðrik 

opinberað henni áformið, að drepa Natahn og taka penigna hans, 

en hún heitið honum aðstoð til þess, hvað hann tjáði foreldrum 

sínum.500 Jafnvel áður, þegar hann fyrst kom upp á þetta við 

Sigríði, vildi hann strax um kvöldið drepa Nathan, en hún latti 

hann þess, af því að Sigurður Þorsteinsson var þá hjá Nathan, en 

Sigríður ein Friðriki til styrks. Nokkru seinna kom Friðrik þangað 

um kvöldtíma með Gísla föðurbróður sínum í Katadal, hverjum 

hann á leiðinni sagði frá áforminu og vildi þrengja til samfylgis 

með sér, sjálfur útbúinn með skurðarhnífi, en þá taldi Sigríður 

aftur morðið út í það sinn, vegna þess að Agnes, hverja Friðrik 

hafði fen gið líka í morðfylgið með sér, í millitíð var þá ekki 

heima, og var því að óttast, að hún ella mundi ljósta morðinu 

uppp, enda hafði hún þá og þegar lagt á ráðið að best mundi að 

rota Nathan með stórum hamri, hvert ráð móður Friðriks geðjaðist 

einkar vel, og beiddi hún Friðrik því að bera ekki að honum hníf, 

en rota heldur eftir Agnesar ráðum, hver ásamt Sigríði hét Friðriki 

meðfylgi eftir megni til þess, og höfðu báðar oftsinnis að síðustu 

mikillega lagt að honum um framkvæmd þessa áforms. Samt 

vildu þær ei verða til með honum, að bón hans, með að binda 

Nathan, áður en Friðrik dræpi hann, og kúga hann til að segja til 

peninga sinna. (proc. p. 32,61). 

Hann kom því undir dagsetur þann 13. mars í 

Illugastaðafjós, leyndist og beið beggja stúlknanna þar, uns þær 

þangað komu og tjáðu Friðriki að þeir Nathan og gestur /266 hans 

Pétur Jónsson frá Geitaskarði, sem þar var um tíma, væru háttaðir; 

lagði þá Agnes enn á ráðin, að rota báða með stórum hamri, hvern 

Sigríður sótti til þess.501 Var þá ráðgert að Agnes standa skyldi 
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fyrir glugganum í baðstofunni við rúmstokk Nathans, á meðan 

hann rotaði Pétur, svo hann ei sæi til morðingja sinna,l þó varla 

væri þá nokkur skíma eftir orðin af degi, er þau öll 3 til þessa 

morðs gengur þar inn, en Sigríður stóð á gólfinu á meðan, og 

ætluðu báðar að fljúga á Nathan, ef hann yrði var við rothögg 

Péturs, sem fljótt tókust, svo að lítið til hans heyrðist; hljóp 

Fríðrik síðan strax á Nathan, sem í myrkrinu hélt það vera Pétur, 

og rotaði hann með hamrinum í fyrsta höggi. En Agnes fékk 

Sigríðið barn á 3. Ári sem stóð enn óafklætt á pallinum, og fór 

sjálf að kveikja ljós með Friðriki, en þá þau komu inn með það, 

var Nathan að rakna við, og talaði óráð, lagði þá Friðrik hann með 

vasahnífi nokkrum stingjum; skoðunarmennirnir fundu á líki hans 

eftir brunann 8 holundir, og játar Friðrik þó að hann þar að auki 

stungið hafi hann inn í heilann gegnum gat á höfuðið, komið 

líklegast undan hamrinum. Á Péturs líki fundurst ogsvo holundir 

og skurðir gegnum hupp og kvið, svo þarmar féllu út. Að þessar 

þrjár til morðs og morðbrennu, ráðns og þjófnaðar, samsvörnu 

manneskjur, hvaraf 2 voru eigin hjú þess myrta Nathans, hafi sem 

því háskalegri morðingjar verið, sem 2 þeirra voru hans hjú, er 

alltaf leyndu hann Friðriks lengi með þeim yfirlagði morði og 

morðbrennu, í staðinn fyrir eftir sérlegri skyldu þeirra að aðvara 

hann, vernda og frelsa líf hans, og hafi ásamt Friðriki myrt þenna 

húsbónda sinn til fjár, og til þess leyfti Friðriki sem /267 

stigamanni aðgang til húsa hans, og leynt honum til þeirra ódáða 

í myrkri komnum, sýndu afdrifin , og rán þeirra á eftir á öllu 

fémætu, sem þau fengu undan komið, og því að N. L. 6-9-12, sem 

jafnt verndar líf manna og eigur á eigin heimilum, eins og  

vegafrið (eftir 6-16-1) fyrir stigamanna yfirfalli og sérílagi gegn 

morði og morðssamtökum af eigin hjúum, hverju tilskipun frá 16. 

okt. 1697 best lýsir, sé því réttilega af undirdómaranum 

heimfærður uppá ódáðaverk Friðriks, verður því að samsinnast. 
Þar eð nú N. L, 16-19 kap. ekki er í Ísland innleiddur, gæti 

að sönnu spurning orðið um, hvort ekki Landsleigubálks 30. Kap. 

eigi hérum að gilda, og Friðrik því dæmast til að hafa einnig 

fyrirgert því, sem hann eiga kynni í jörðu, en þar eð þetta straff er 

með hér innleiddri tilskipun af 24. september 1824 með berum 

orðum aftekið fyrir afbrot, sem í vissum tilfellum metast stærri en 

húsbrenna, og grundvallarregla og tilgangur þessarar tilskipunar 

er að aftaka búslóðar og jarðarmissir yfir það heila sem lagastraff 

í ríkinu, og því eins þar sem það í íslenskum lögum er ákveðið, 

svo hlútur jarðar og eignamissir hér að burtfalla, eins og líka það 

í tilliti til lífsstraffsiuns gerir hvað Friðrik snertir hvorki frá né til 

hvort N. L. 6-19 gildir hér eður ei, þar eð fanginn er sekur eftir 6-



9-12, hver skerping á dauðastraffinu ekki eftir lögum getuyr álitist 

minni, en það fyrra alternantív.502  

Í tilliti til þess, sem oftnefndur fangi hefur játað sig frá 

ýmsum stolið hafa ... áður en hann morðið framdi og þar á eftir 

getur hér / 268 einungis spursmál orðið um ígjaldsborgun fyrir 

þetta, með því að þjónaðarstraffið ei getur cumulerast með 

dauðastraffinu, og þar eð sú af réttinum gerða virðing er af 

hlutaðeigendum samþykkt og virðist í sjálfri sér sannsýn, hlýtur 

undirréttardómurinn, einnig að því leyti hann í þessu tilliti snertir 

Friðriks málefni, að staðfestast.503 

Agnes og Sigríður, undirréttur: 

 Um Agnesi magnúsdóttur og Sigríði Guðmundsdóttur, 

hverrar sú fyrri var 33 ára, gáfuð og vel uppfrædd, en Sigríður 

skilningsdauf og á 17. aldursári, er það með þeirra eigin 

meðkenningu sannað, að báðar þær, þá morðið skeði, voru í fylgd 

með Friðriki og inni í húsinu í þeim tilgangi að styrkja hann til 

þess, og að Agnes í því skyni stóð fyrir glugganum, til að gera þar 

dimmur, á meðan hann rotaði Pétur, en að báðar þær voru inni í 

þeim tilgangi að hlaupa á Nathan, ef þess við þyrfti, til að hjálpa 

Friðriki til að myrð hann, hverju þær oft heitið höfðu.504 Það 

verkfæri,  hamarinn, er hann hafði brúkað til að fremja morðið 

með, afhenti Sigríður honum til að framkvæma það með, en að 

hamarinn var til þess brúkaður var eftir Agnesar ráðum. Sú 

síðarnefnda kveikti ásamt Friðriki í baðstofunni, og var máski 

mest hvetjandi til morðs Nathans; og stældi mest Sigríði til að 

leggjast á eitt með sér, til að styrkja þann, sem þetta illverk gerði, 

í því áformi, sem báðar innilega lögðu að honum um að 

framkvæma og gerðu sér til hans ferð til þess og honum streöng 

boð um með Daníeli. Báðar þær styrktu hann til að stela og fela 

það þær álitu fémætast, eftir það morðið var framið, og hjálpuðust 

einnig að í því að dylja það með honum, Agnes til að smyrja líkin 

í lýsi og kveikja brennuna, og báðar þær /269 hefur 

héraðsdómarinn því dæmt til að líða sama straff sem Friðrik, - en 

þar N. L. 6-19 kap. ekki er hér lögleiddur, getur ekki straff 

Agnesar metist eftir fyrrgreindum kap. Norsku laga, þó hún ævir 

í verki með Friðriki með húsbrennuna, úr því brennan sjálf ei varð 

mönnum að bana, svo að hlutdeild hennar í brennunni getur ekki 

eftir íslenskum lögum útaf fyrir sig qualificerað hennar 

dauðastraff. 
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 Spurningin er þá einungis í tilliti til Agnesar, hvort 

hluttekning hennar í morðinu megi verka að hún líð sama straff 

sem Friðrik, og verður því ekki með hald gefið, þar eð hún, þó 

hún væri í fylgd með honum í sjálfu verkinu, ei sem hann, lá í 

leyni eð laumaðist inn í það hús, sem hún ei átti heima í,, heldur 

var á sjálfrar sinnar heimili.505 Því hvorki í tilfelli N. L. 6-9-12 né 

6-16-1, hvar á móti hún einungis getur sakfellst sem sú sem er í 

flokki, fylgd og hlutdeild með öðrum í morði, sem framið er með 

upplögðu ráði og verður því að álítast eftir N. L. 6-9-1, hvað 

einnig hlýtur að gilda um Sigríði, því þó hún tvisvar áður létti 

Friðrik að verkinu, varð hún að síðustu helsti hvatamaður til þess, 

og gerði sér til þessa ferð til hans heimilis, fékk honum sem áður 

er sagt verkfæri í hendur til að fremja morðið með, og var í fylgd 

með honum, meðan hann framkvæmdi það í þeim tilgangi að 

styrkja hann til þess, ef á hefði legið. Að sönnu leggur tilskipun 

frá 16. október 1697 enn sérlegar qualificerað, og með 

pyndingum á undan, sameinað dauðastraff við morði á 

húsbændum, sem hjú þeirra fremja, en hvorki finnst sú tilskipun 

hér að vera löggild, né heldur eiginlega við eiga, þar Nathans hjú, 

Agnes og Sigríður, ekki með eigin tilverknaði frömdu hans morð, 

en voru þó í /270 vitorði, fylgd og ráðum með hans morðingja, 

veittu honum leinilega og óhindraðan aðgang, og hétu styrki til 

morðsins, ef með þyrfti, hversvegna N. L. 6-9-1 sýnist heldur við 

eiga þeirra ódáðaverk.  

 Þar á móti fær það ekki aukið á þetta straff þeirra, að þær 

eftir eigin játningu og framburði Friðriks ásettu áður en morðið á 

Nathan framfæri, að létta hinum þetta, með því að gefa Pétri, en 

þótt við þær og Friðrik að öllu saklausum, eitur inn, svo að 

morðinginn þyrfti ekki að fást við beggja morði í einu, því þessu 

fengu þær ekki áður viðkomið (proc. p. 59), einungis vottar það 

sekt þeirra með tilliti til N. L, 6-6-22, þó ekki hefðu þar á bæst 

mörg enn meiri ódóaðaverk, í hverjum þær mót húsbónda sínum 

hlutdeild tóku.506 Geta ber þess og að Agnes, áður en hún vissi 

um morðáform Friðriks, kom upp á að brenna Nathan inni haustið 

áður, ellegar gefa honum eitur inn. Og er hún þó vel gáfuð og 

uppfrædd í kristindómi og 33 ára að aldri, sjá proc. pac. 51 og p. 

33, að hún ráðið hafi til að drepa Nathan heldur úti en inni, og 

helst til að rota hann. Loksins þökkuðu þær báðar Friðriki 

innilega fyrir morðið við skilnaðinn um nóttina (proc. bls. 55). Að 

öðru leyti ber því undirréttarins dóm í tilliti til þessara 

sakapersóna að staðfesta.  

Daníel Guðmundsson, undirréttur: 
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Daníel Guðmundsson hefur að sönnu stöðugt neitað að 

hann hafi hvatt Friðrik til að framkvæma morðið, og þetta er ei 

heldur fullkomlega á hann sannað, en sjálfur hefur hannjátað, að 

hann fyrir Agnesi og Sigríði hafi til Friðriks skilað, að þær vildu 

hann kæmi að Illugastöðum til að framkvæma það sem þær hefðu 

beðið hann, hvað Daníel, eftir sjálfs hans framburði vissi að var 

það umgetna morð.507 /271 sem og einnig að Friðrik hafi beðið 

sig að fylgjast með sér að Illugastöðum til að hjálpa sér til þessa 

verks; hann hafi og ætlað með honum þangað að fylgjast, og 

beðið húsbónda sinn leyfis til þess, sem hann synjaði honum um 

(en þótt hann neiti að hann hafi viljað hjálpa til morðsins), og 

loksins að hann hafi ráðlagt að brenna Nathan upp, þegar búið 

væri að myrða hann og láta sjóinn taka öskuna. Áður en morðið 

skeði hefur hann tyekið við gullpeningi er Sigríður hafði frá 

Nathan stolið, og eftir það þetta var framið hefur hann gert sér 

ferð til að fá peninga af þeim, sem morðið frömdu til að þegja yfir 

því, dulið það þar á eftir með þeim, og falið með þeim ýmsa úr 

Nathans dánarbúi stolna fjármuni, eins og líka þeir umgetnu 

peningar, sem hann viðtók, voru úr sama dánarbúi, og fór hann 

þá einnig eftir morðið með skilaboð frá þeim Agnesi og Sigríði 

til Friðriks, til að hvetja þennan til að ná því sem fyrst er þessi úr 

dánarbúinu stolið hafði. Þar á móti er ei heldur fullkomlega á 

hann sannað að hann látið hafi bóndann Jóhann Jónsson á 

Þorbrandsstöðum skrifa fyrir sig bréf til Agnesar, í hverju hún 

skuli hafa verið hvött til að ráða Nathan af dögum, þareð Jóhann 

ei ber þetta með vissu, og Daníel neitar því, en vitnisburðir 

Agnesar og Sigríðar ei geta móti neitun hans fullgildir tekist. 
Þó nú ei sé fullkomlega víst að hann verið hafi erulegur 

hvatamaður til morðs þessa, þá er það samt með sjálfs hans 

meðkenningu sannað, að hann hefur verið meðvitandi og í allri 

ráðagerð um þetta illvirki, og að því leyti hjálpað til að hvetja 

Friðrik til þess, að hann oftar en einu sinni færði honum þess kyns 

skilaboð frá Agnesi og Sigríði.508 Samt loksins sýndi /272 vilja 

sinn að vera morðingjanum hjálplegur, ef við þyrfti í sjálfu 

verkinu, er hann vildi til þess með honum fylgjast, því þó hann 

neiti þessum tilgangi, er samt eftir kringumstæðunum enginn 

annar þenkjanlegur. Hann hefur því með ráðum og skilaboðum 

stutt að verksins framkvæmd, þó ei hafi hann til þess áformið 

vakið, eða hvatt sjálfur til að framfylgja því, og þessi hans breytni 

hlýtur því að sæta þyngra straffi en eintóm hilming á morði eftir 

á. 
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Þegar nú aðgætist að þó hann með ráðum einum hefði 

vakið eða stutt að áformi Friðriks, þá hefði honum samt ei getað 

úrskuraðst dauðastraff, heldur máske þrældómur um lífstíð, allt 

hvað ráð hans eða upphvatning hefði veirð þess kyns, að þau gætu 

sest jafnsíðir skipun, eða kaupi til hins sama, en hans hluttekning 

í þessu illvirki, að því leyti hún er fullsönnuð, er einungis innifalin 

í ráðum til að framkvæma þegar komið illt áform, vilja til að 

hluttaka, án þess þó hann hluttæki í framkvæmd þess, aðstoð við 

þá sem hvöttu til hins sama, og loksins þess hilming og 

hluttekning í stuldi á fjármunum þess myrta.509 Þareð nú þessi 

hluttekning í illvirkinu er minni, en ef hann hefði vakið áform 

Friðriks til morðsins, en miklu meiri en eintóm hilming þess, 

virðist honum að bera tilfinnanlegt straffserfiði um drjúgan tíma, 

sem af undirdómaranum virðist réttilega ákvarðað til fjögurra ára 

rasphúsvinnu, og eins virðast ígjöld til Nathans erfingja fyrir þann 

stolna gullpening réttilega metin. 

Þorbjörg Halldórsdóttir, undirréttur: 

Móðir arrestantsins Friðiks Sigurðssonar er ákærð fyrir 

samvitund og ráðagerð með þessum syni sínum um það framda 

morð, hilmingu á því sama og þjófnað á þess myrta /273 eftirlátnu 

munum, sem og einnig upphvatningu á Friðriki til þjófnaðar og 

annara óknytta.510 Á móti hennar neitun getur Friðriks sögusögn 

ei þénað fyrir fulla sönnun á, að hún hafi hvatt hann til morðsins, 

eins og hann ekki einu sinni heldur ber, að hún í fyrstu hafi vakið 

hjá honum áformið til þessa illræðis, en hinsvegar sýnir hennar 

eigin játning, að hún hefur í ráðagerð verið með honum til þess 

framkvæmdar, lítið sem ekkert latt hann þess, og að morðinu 

frömdu ráðið honum til að strjúka. Einnig er á hana sönnuð 

hluttekning hennar í þjófnaði Friðriks á sauðkindum frá Nathan 

haustið 1827, og tilhjálp til að fela það, sem hann að morðinu 

frömdu stal úr Nathans dánarbúi, áfýsing til að stela peningum 

hans, vera heldur einn um morðið með Sigríði, og bera ei hníf að 

Nathan, en rota hann heldur, fyrir hvað hún hefur ei þrætt (proc. 

pag. 59-60, 76-84), og bón um að stela handa sér læknismeðölum, 

sem Nathan átti; áfýsing til barna hennar að dylja sannleikann á 

þinginu, og loksins að hún hefur samtaka verið manni sínum til 

að hirða ófrjálsa ræfla af afrétti. Að vísu getur hennar hluttekning 

í banaráðum gegn þeim myrta Nathan ei metist fullt svo mikið 

sem Daníels, þareð það hvorki er á hana sannað, að hún aðstoðað 

hafi hvatamann í morðinu, né heldur sjálf viljað hafa þátt í því, 

svo hún að þvæi leyti ætti nokkru vægara straff skilið en Daníel, 

en aftur er hennar áfýsing á og margföld hilming með þjófnaði 
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sonar síns skerpandi kringumstæða, hver þó í analogi með N. L. 

6-22-2 ei gæti verkað meira en að hún straffaðist sem hún sjálf 

hefði stolið því hún áfýsti Friðrik til að stela og henni því hæfa 

vægari straffstegund en Daníeli, hver, þegar sú hegning sem hún 

fyrir öll /274 hennar afbrot á skilið leggst saman, virðist réttilega 

metið til fimm ára betrunarhússerfiðis í Kaupmannahöfn. 
 

Espólín: 1828: þá var dæmt í yfirrétti morðmálið úr 

Húnavatnsþingi: Friðrik til aftöku og höfuð hans að setjast á 

stjaka en stelpurnar eins, Sigurður faðir Friðriks til þrennra 27 

vandarhögga en móðir hans í betrunarhús um 5 ár.511 Gekk það 

svo til hæstaréttar. 

Síðan fór málið fyrir landsyfirrétt.512 Hinn 27. okt. um 

haustið voru þau Friðrik, Sigríður og Agnes dæmd að höggvast 

og höfuðin að setjast á stöng. Brynjólfur Eyvindarson til 15 

vandarhagga í stað 10, en að öðru var dómur Blöndals staðfestur. 

Sóknara við landsyfirréttinn voru dæmdir 6 dalir, en ef efni skorti 

hina seku að lúka sektirnar skyldi þeim niður jafna á amtið. Var 

málinu síðan skotið fyrir hæstarétt sem siður er til um óbótamál 

og beiðst linunar á dauðarefsingu. 

Gísli Ólafsson í Katadal, undirréttur: 

Föðurbróðir fangans Friðriks, er ákærður fyrir meðvitund 

og hilmingu með þessum á morði Nathans (svo oft sleppt að 

minnast á Pétur) og þjófnaði á þessa eftirlátnu fjármunum, og 

fyrir þjófnað á einni á.513 Í tilliti til hans meðvitundar á morðinu 

er það að sönnu sannað, að hann fylgdist með Friðriki að 

Illugastöðum í eitt skipti, þá það var þessa ásetningur að myrða 

Nathan, þó ei í það sinn þaraf yrði, en af þessu Friðriks áformi 

vissi hann ei fyrri en hann var langt á leið kominn með honum, 

og kringumstæðurnar gera það mjög svo líklegt að hann af ótta 

einum hafi Friðriki þangað fylgt, þareð hann opinberaði hans 

áform foreldrum hans og bróður sínum Ólafi, strax eftir það hann 

var til síns heimilis kominn, og síðar með undanbrögðum kom sér 

hjá að fylgja fanganum aftur til sama fyrirtækis. Þar á móti er það 

á hann fullsannað að hann eftir það morðið var ramið, fór með 

Friðriki ofan að Illugastöðum til að sækja það stolna, og hilmaði 

það með honum, einnig að sjálfur hann um vorið 1826 hefur stolið 

á, hverja hann þó seinna borgaði að fullu, og þó líklegt sé að sú 

umgetna hilming með Friðriki meir hafi skeð af meðaumkvun og 

ótta en ábatagirnd, verður hún þó að skerpa straffið fyrir 

sauðaþjófnað þess ákærða, svo að honum alls úrskurðist meiri 
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hegning en mininum þess, og á þerss vegna undirréttardómurinn 

í tilliti til Gísla óraskaður að standa.  

Sigurður Ólafsson í Katadal, undirréttur: 
Hið sama er að segja um föður oftnefnds Friðriks, 

bóndann Sigurð Ólafsson í Katadal.514 Það er ekki algerlega uppá 

hann sannað að hann hafi verið í ráðum /275 með syni sínum um 

morðið, þó hann hafi af þessu hans áfromi vitað. Þvert á móti bera 

þær upplýsingar sem processinn hefur með sér, að hann oftar en 

einu sinni reyndi til að aftra honum frá því, og þetta styrkist 

ennfremur við þá kringumstæðu að þessi leyndi hann um sinn 

bæði morðinu og stuldinum þar á eftir, - ei heldur getur það álitist 

að hann eftirá hafi morðið með honum hilmað, - en hinsvegar var 

það straffverð yfirsjón af honum, er hann visii af þessu áformi, þó 

hann hyggði sínar fortölur hefðu veikt hann í því, að leyfa syni 

sínum þó ferðir frá heimilinu, þar hann mátti svo vel þekkja 

geðslag hans, að hann ei að öllu mundi vera því aflátinn. Stuldur 

Sigurðar á einni á fyrri frá þeim myrta Nathan, og ófrjáls hirðing 

á mörgum ræflum á afrétt, er upp á hann sönnuð, en af öðrum 

þjófnaðarafbrotum ekki annað móti hans neitun, né heldur stuldur 

hans á brúnum vel gengnum hesti syðri 1803. Þrisvar sinnum 27 

vandarhögga refsing virðist honum því, af sömu ástæðum sem 

bróður hans gísla, vera réttilega tildæmd. 

Jóhannes Magnússon vinnupiltur Stapakoti, undirréttur: 

Er með eigin meðkenning sannfærður um að hafa hilmað 

þjófnað Agnesar og Sigríðar á ýmsu af þess myrta Nathans 

fjármunum, umbeðið og umbeðið og þegið af þeim einar 

ístaðaólar, stonar sér til handa, og að hafa verið verki með Friðriki 

að stela einu beisli á hvalfjöru; sömuleiðis að hafa stolið klúti í 

Snæfellsnessýslu um vorið 1825.515 Einnig hefur hans fyrrverandi 

húsbóndi borið honum hnuplsemi, en auk þess hefur hann með 

því að vitna með eiði þann 10. Apríl þessa árs, að hann ekkert 

ófrómt vissi til áðurnefndra kvenpersóna sýnst að hafa gert sig 

sekan í meinsæri / 276 er hann sjálfur hafði hilmað með þeim það 

sem hann vissi stolið vera, en þareð það bæði er mögulegt, að 

hann sem einfaldur unglingur hafi meint spurninguna einungis 

hafa tillit til framferðis Agnesar og Sigríðar að undanförnu, eins 

og það ekki heldur er sannað að hann hafi sagt ósatt um að hann 

ei hafi séð þær hafa peninga handa á milli, en hann þar hjá ver, 

sem sjálfur í málið innflæktur, óhæfilegt vitni, virðist það 

vafasamt, hvort hann á sem fullkominn meinsærismaður að 

straffast, þar erð vegna þess áður talda svo mikið af því, sem 

útheimtist til að álítast ljúgvottur, vantar í tilliti hans. Hans 
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yfirsjón í þessu virðist því að vera réttilega af undirdómanum 

metin til líkamsrefsingar sem samsvari tveggja ára betrunarhúss 

vinnu, eins og hinar til eins árs, og þrennra 27 vandarhagga 

refsing honum því réttilega ákvörðuð. 

Þórunn Eyvindsdóttir vinnukona í Katadal, undirréttur: 

Einnig virðist henni dæmda 20 vandarhagga refsing fyrir 

þjófnað á einum klúti og litlum öskjum með smjöri í, samt 

strigahandklæði, hvorumtveggju virtu til 2 rbd. 80 sk. 

repræsentativer og hilming hennar á sauðkindum þeim er hann 

stal frá Nathan fyrr meir, hvað allt á hana er sannað, að vera 

hæfileg og ígjaldsbæturnar fyrir það umgetna enn vantandi 

handklæði rétt metnar.516  

Brynjólfur Eyvindsson vinnupiltur frá Þorfinnsstöðum, undirréttur: 

Hefur á sig játað að hann hafi viðtekið og hagnýtt sér tvö 

sauðskinn, sem hann vissi stolin vera frá prestinum séra Gísla 

Gíslasyni í Vesturhópsshólum.517 Sem og einnig 3 rbd. 6 2/3 sk 

silfurs, er hann segir sonur prestsins hafi sér fengið, og sagst hafa 

frá föður sínum stolið, en hvar fyrir sonur /277 prestsins hefur 

þrætt. Þar eð hann nú hvort sem er hefur sjálfur hagnýtt sér það 

stolna, þá liggur í þessu einberu nokkuð meira en einföld 

þjófnaðarhilming; í analogi af N. L. 6-22-2 er hann í því tilfelli 

að sonur prestsins, sem þá var yngri en 14 vetra, hefði handa 

honum peningunum og sauðskinnunum stolið, þó hefði orðið að 

álítast eftir sama articula, en þar eð hann ei getur sannað það 

síðarnefnda, verður hann undir öllum kringumstæðum sjálfur að 

álítast þjófur að peningunum, hverja hann, bevísanlega stolna, án 

heimildar og leynilega hagnýtti sér. Straffið fyrir hann virðist því 

ákvarðast eiga til 15 vandarhagga, en ígjaldsbæturnar fyrir 

sauðskinnin virðast rétt metnar. 

Elínborg Sigurðardóttir frá Katadal, undirréttur: 

Nú á Súluvöllum.518 Ákærð fyrir hluttekning með föður 

sínum Sigurði í þjófnaði á einni ærkind frá þeim myrta Nathan, 

og fyrir að hafa af bróðurhennar Friðriki fengið lykil með 

koparhring, samt fyrir hann geymt hníf, sem hún alt grunaði að 

stolið mundi vera. Í tilliti til ærinnar er það aðgætandi, að hún 

þáði hana einungis að gjöf af föður sínum, sem bráðlega ánafnaði 

henni aðra í hennar stað og duldi þetta alls ekki, þá hún var þarum 

spurð, einsog hún heldur ekki beiddist þessarar gjafar af honum, 

og ein lítið duldi hún þá aðra umgetnu muni heldur jafnvel fyrri 

en til yfirheyrslu kom skilaði þeim aftur,. En þar eð hún þó ei 
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hefði átt í mál að taka að geyma það hún vissi eða grunaði að 

ófrjálst væri, verður hún einungis fyrir réttvísinnar frekari 

ákærum í þessu máli að fríkennast, án þess þó hún hluttaki í 

málskostnaðinum.  

Niðurstaðan í heild, undirréttur: 
Þessum virðist sanngjarnlega í héraðsdóminum /278 

niðurjafnað að því leyti sjálfri málsins meðferð viðvíkur, hver 

þess vegna í tilliti til hans og allra þeirra umgetnu ígjaldsbóta 

virðist staðfestast eiga.519 Þar á mót ber sérhverjum þeirra 

sakfelldu að standa sinn eigin varðhalds og allan af 

straffsáleggingum leiðandi kostnað, að því leyti hverjum þeirra 

sérílagi viðkemur. Málskostnað fyrir þessum rétti eiga þeir 

ákærðu að borga eftir sömu tiltölu og í héraðsdóminum er fastsett, 

þar á meðal til aktors 8 rbd en til defensors 6 rbd silfurs, hverjir 

fyrirfram lúkist þeim af justitskassanum mót lögskipuðu 

endurgjaldi. Í málsins færslu er engin forsómun sken. 

Því dæmist rétt vera:  
[breytingar frá héraðsdómi taldar, hitt stendur] Fangarnir 

Agnes magnúsdóttir og Sigríður Guðmundsdóttir eiga báðar að 

missa sitt höfuð og hvert um sig að setjast upp á stöng.520 Brynjólf 

Eyvindsson ber að hýða 15 vandarhöggum. Elínborg 

Sigurðardóttir fríkennist fyrir réttvísinnar frekari ákærum og frá 

hluttekningu í málskostnaðar útsvari. Í tilliti til straffs fangans 

Friðriks sigurðssonar og annara ákærðra og til alls annars, 

ígjöldum, skaðabótum og málskostnaði viðvíkjandi, að því leyti 

þennan leiðir af sjálfri málsins meðferð, og kaupi 

málsfærlsumanna fyrir undirrétti, - á þess réttar dómur óraskaður 

að standa, þó svon, að sérhver fangi og sakfelldur útaf fyrir sig 

standi sinn eigin varðhaldskostnað allan og þann, er löglega leiðir 

af sérhvers straffs áleggingu. Sóknara málsins fyrir 

landsyfirréttinum bera 8, en svaramanni þeirra ákærðu 6 rbd s. 

fyrirfram af justitskassanum, mót lögskipuðu endurgjaldi af 

eigum þeirra sakfelldu með sama skilorði, sem /279 

undirréttardómurinn ákveður, ellegar í þeirra efnaskorti með 

lögtekinni niðurjöfnun á amtiöð. Dóminum að fullnægja með 

lögskipuðum hraða eftir ráðstöfun yfirvaldsins að lögum. M. 

Stephensen. 
 

Hæstarétti: 

25. júní 1829: Réttvísin gegn Friðriki Sigurðssyni, Agnesi 

Magnúsdóttur, Sigríði Guðmundsdóttur o. fl. 

 
519 Í fórum höfundar: Landsyfirrjettardómar og hæstarjettardómar í íslenzkum 

málum 1802-1873, III 1824-1830, 277-278. 
520 Í fórum höfundar: Landsyfirrjettardómar og hæstarjettardómar í íslenzkum 

málum 1802-1873, III 1824-1830, 278-279. 



Elínborg Sigurðardóttir á af áburði sækjanda í þessu máli 

sýkn að vera.521 Friðrik Sigurðsson, Agnes Magnúsdóttir og 

Sigríður Guðmundsdóttir skulu missa höfuðin, og skal setja 

höfuðin á stöng. Daníel Guðmundsson og Þorbjörg Halldórsdóttir 

eiga að erfiða, hann í rasphúsi um 4 ár, hún í Kaupmannahafnar 

betrunarhúsi um 5 ár. Gísli Ólafsson, Sigurður Ólafsson, 

Jóhannes Magnússon, Þórunn Eyvindsdóttir og Brynjúlfur 

Eyvindsson eiga að sæta: Tveir hinir fyrstnefndu þrennum 27 

vandarhöggum  hvor, hinn þriðji 30, hinn fjórði 20 og hinn fimmti 

10 vandarhöggum. Um /400 endurgjald allt og skaðabætur á 

landsyfirréttar dómurinn óraskaður að standa. Friðrik Sigurðsson, 

Agnes Magnúsdóttir og Sigríður Guðmundsdóttir eig hvert með 

öðru að borga allan löglegan kostnað fyrir varðhald þeirra. Annan 

málskostnað, og þar á meðal málsfærslulaun þau, er við 

yfirréttardóminn ákveðin eru, skal lúka þannig, að þau Friðrik, 

Agnes og Sigríður borga hvert með örðu 12/24 parta, Daníel 

Guðmundsson og Þorbjörg Halldórsdóttir hvort með öðru 9/24, 

Gísli Ólafsson og Sigurður Ólafsson hvor um sig 2/24 og 

Jóhannes Magnússon, Þórunn Eyvindsdóttir og Brynjólfur 

Eyvindsson hvert um sig 1/24. Það sem þá vantar á 

málskostnaðinn á að borga af almennum sjóði. Málafærslumanni 

Salicath fyrir hæstarétti bera 30 rbd. í silfri í málsfærslulaun, og á 

þá að greiða samkvæmt því, sem ákeðið er um niðurjöfnun hins 

málskostnaðarins (sjá bls. 260 að framan.)  

 

Dómurinn lengi á leiðinni: 12. mars 2013: Bréf gátu verið 

lengi á leiðinni milli Íslands og Danmerkur og einnig hér 

innanlands.522 Þannig var endanlegur dómur í Natansmálum 

afgreiddur af konungi í ágúst 1829, þegar hann breytti líflátsdómi 

yfir Sigríði bústýru á Illugastöðum í lífstíðarfangelsi. 

Dauðadómar yfir Friðriki og Agnesi stóðu hins vegar áfram. 

Blöndal sýslumaður Húnvetninga fékk ekki bréf í hendur um 

þessa niðurstöðu fyrr en 3. Janúar 1830. 

Espólín: 1830: þá var kominn hæstaréttardómur yfir þeim 

er myrtu Natan Ketilsson og staðfest líflát Friðks og Agnesar og 

Sigríðar.523 En Sigríður var þó náðuð af kóngi með æfilöngum 

tukthúss-þrældómi undir strangri vöktun.   
GK endurtekur lista landsyfirréttar síðar.524 ... allir hinir 

seku skyldu gjalda fjársektirnar, en af almennum sjóði það ekki 

hrykki til. Málafærslumanni fyrir hæstarétti er Salicath 

 
521 Í fórum höfundar: Landsyfirrjettardómar og hæstarjettardómar í íslenzkum 

málum 1802-1873, III 1824-1830, 399-400. 
522 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum, 5. 
523 Í fórum höfundar: Jón Espólín: Íslands árbækur í sögu-formi. Uppskrift er 

varðar Natansmál, 2.  
524 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 65-66, 67. 



(Sæluköttur) hét, bæru 30 dalir í málafærslulaun, er greiða skyldi 

af málskostnaðinum að niðurjöfnun. /67 Milduð var dauðarefsing 

Sigríðar í æfilanga þrælkun, fyrir það að hún var all-ung og lagði 

eigi hendur á þá Natan. Blöndal, Ólsen og Pétur hreppstjóri í 

Miðhópi rituðu út fyrir hana og báðu henni lífs. Utan var hún flutt 

í Spákonufellsjöfða og eftir það ýmist frá henni sagt. Þar hygg eg 

og að Þorbjörg og Daníel færu utan. 

GK: Nú samþykkti að mestu leyti hæstiréttur 

dómana í morðmálinu hinn 25. dag júnímánaðar, skyldu 

þau Firiðrik, Agnes og Sigríður missa höfuð sín og þau 

setjast á stöng.525 Daníel 4 ár á sögunarhús, Þorbjörg 5 ár 

á betrunarhús; Sigurður og Gísli bræður hýðast þrenn 27 

högg; Jóhannes 30 högg, Þórunn 20 og Brynjólfur 10. 

Allir hinir seku skyldu gjalda fésektirnar, en af almennum 

sjóði gjalda það ei hrykki til, málafærslumanni fyrir 

hæstarétti er Salicath hét bæru 20 dalir í málsfærslulaun, 

er greiða skyldi af málskostnaðinum að niðurjöfnun. 
 

Aftakan: 
Alltaf er talað um síðustu aftöku á Íslandi í fleirtölu, en Agnes var 

síðasti Íslendingurinn sem tekinn var af lífi.526 

 

      Böðullinn:       
Anna Agnars: Hann fékk 30 spesíur greiddar sem hann gaf 

í fátækrasjóð.527 Hún vitnar í Landsyfirréttardóma III, 260-279, 

399-400. 
16. feb. 2014:  Björn Sigfússon bóndi, hreppstjóri og 

alþingismaður á Kornsá í Vatnsdal fæddist á Tjörn á Vatnsnesi 

sumarið 1849, en faðir hans var prestur þar til ársins 1872.528 Þeir 

séra Sigfús og Guðmundur Ketilsson á Illugastöðum voru góðir 

vinir. Björn var á barnsaldri þegar hann kynntist Guðmundi, sem 

dó 1859, og á fullorðinsárum hugsaði Björn oft um það hvers 

vegna Guðmundur tók að sér böðulshlutverkið á sínum tíma. 

Hann setti fram nokkrar tilgátur og þar á meðal þessa: 

„Guðmundur Ketilsson var tyrygglyndur og hefir sviðið sárt er 

hann vissi um afdrif bróður síns. Hann var forn í skapi og í eðli 

lá, ef til vill, falinn neisti af trú fornmanna, að sá væri lítilmenni 

er ekki hefndi ættmenna sinna. – Hann vissi að hegningar 

lögunum varð að hlýða og einhver yrði að framkvæma 

dauðadóminn. Þess vegna gat þeirri hugsun skotið upp hjá honum 

að hann gæti þá eins vel gert það sjálfur.“  

 
525 Í fórum höfundar: JS.1233 8to: Gísli Konráðsson: Sagan af Natani Ketilssyni., 12.  
526 Helga Kress: Hádegisfyrirlestur: Kona tekin af lífi. 
527 Anna Agnarsdóttir: „Aldahvörf og umbrotatímar“, 40. 
528 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum, 21. 



7. sept. 2013:  í ágúst 1828 sjkrifaði Björn Blöndal 

sýslumaður Húnvetninga vini sínum Finni Magnússyni 

leyndarskjalaverði í kaupmannahöfn prívatbréf, þar sem hann 

segir honum frá morðbrennunni á Illugastöðum og drápinu á 

Natani Ketilssyni.529 /13 ... verst er að hér fæst nú enginn til að 

höggva höfuð af dreng þessum, svo líklega kostar það að fá 

skarprettara hingað frá Danmörk. Þessar þrjár persónur eru annars 

allar fyrir undirrétti dæmdar frá lífi.“ 
18. júní 2013: Kættist í Þjóðskjalasafninu í dag þegar ég 

las bréf Blöndals sýslumanns til Gríms amtmanns frá í desember 

1828, þar sem er að finna endanlega staðfestingu á því að 

langalangalanga-langafi minn Guðmundur Ketilsson hafi ekki 

boðist að fyrra bragði til að taka að sér hlutverk böðuls vegna 

morsðins á Natani bróður hans /9 heldur  hafi sýslumaður beðið 

hann.530 Lykilsetningin í bréfinu er: “Har Bonden Guðmundur 

Ketilsson af Illugastödum ... endelig lovet at udföre den.“ 

 

BJ:  Sagt er að Jón Þorðarson, böðull úr Eyjafirði, hafi 

boðið sig fram til að höggva þau og áskilið sér í laun tóbak og 

brennivín.531 En Blöndal leist eigi á manninn til þess. Talaði hann 

til þess ýmsa er hann vissi örugga og siðvanda; en menn voru þess 

ófúsir. Bauð hann þó 100 dali. Loks bauð Guðmundur Ketilsson, 

bróðir Natans, sig fram. Þáði Blöndal boð hans en /13 spurði hann 

þó áður hvort hann treysti sér til að vinna eið að því að honum 

gengi ei hefndarhugur til, og játaði hann að hann treysti sér til 

þess. Öxina reyndi Guðmundur heima í Hvammi og líkaði hún 

vel. Var hún bæði mikil og biturleg. ... Guðmundi borgaði 

Blöndal 100 dali fyrir aftökuna. Hann tók við og /14 mælti: 

- Þetta eru blóðpeningar. Ég gef þá fátækrasjóði 

Kirkjuhvammshrepps.  

Fannst það og oft á að Guðmundur var eigi fégjarn maður. 

Eftir þetta fóru men heim. Varð þetta flestum er við voru staddir 

lengi minnisstætt. 

 

Tómas Guðmundsson: 

Var nú Blöndal mjög vandfengi maður er hann vildi 

nýta.532 En þótt ómenni byðust til fyrir lítið gjald virti hann að 

vettugi. Umhleypingur einn hét Jón Þórðarson eyfirskur kallaður 

böðull, hafði hýtt þjófa. Bauðst hann til að höggva þau ef hann 

 
529 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum, 12-13. 
530 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum, 8-9. 
531 Í fórum höfundar: Lbs.1933 8to b: Tómas Guðmundsson: Sagan af Natani ... 

Endursamin og aukin af Brynjólfi Jónssyni frá Minna-Núpi. Uppskrift er varðar 

Natansmál, 12-14. 
532 Í fórum höfundar: Lbs.1933 8to: Tómas Guðmundsson: Sagan af Natani Ketilssyni, 

uppskift, 6. 



fengi brennivín og tóbak. Þótti Blöndal hann að öllu ómerkur og 

leitaði við betri menn. Vildu þar fáir til verða. Bauðst þá 

Guðmundur Ketilsson að höggva þau og þáði Blöndal það skjótt, 

en hann vissi hann þerklyndan og laginn. Brýndi síðan 

Guðmundur egg sína í hvammi í Vatnsdal og þótti hörð og 

hárhvöss.  
Greiddi Blöndal þá á staðnum 100 ríkisdali Guðmundi 

fyrir starf hans og hugðu menn hann mundi hirða en hann kvað 

það blóðs verð og gaf það allt fátækrasjóði 

Kirkjuhvammshrepps.533 Var það oft líka auðsætt að Guðmundur 

var ekki féskyggn í tiltækjum sínum. 
 Espólín: 

1830:  Björn Blöndal sýslumaður lét færa þau Friðrik og Agnesi 

í Vatnsdalshóla og stefna til fjölmenni.534 Átti Guðmundur, bróðir 

Natans, að höggva þau því að þess hafði verið beðið að þau væru 

tekin hér af til að spara landinu kostnað með útsiglingu þeirra. 

Hann hafði og gefið sig til þess, fékk hann 30 spesíur og gaf þær 

fátækum.  
Húnvetningasaga Espólíns: Guðmundur Ketilsson bauðst 

að höggva þau.535 Var um það misrætt. Þótti sumum vel fallið en 

öðrum ekki. Maður hét Jón Þórðarson, eyfirskur að ætt, lítt að 

manni og umrenningur. Bauð hann, að mælt er, að höggva þau 

Agnesi fyrir tóbakspund.  Það þá Blöndal sýslumaður ekki, þótti 

hann óduganlegur, en nýtur var hann til hýðinga og sóttist mjög 

eftir því. 

 GK: Blöndal þótti sér vandfundinn maður að höggva þau Friðrik 

(Friðrik mikilvægari en Agnes).536 Eigi vildi hann þiggja það af 

eyfirskum umrennings vesaling er Jón Þórðarson hét og hafður 

var til hýðinga, sem bauðst til að höggva þau fyrir tóbakspund og 

brennivínspott. /14 það þáði Blöndal ekki, þótti hann duglaus en 

nýtur var til hýðinga og sóttist mjög eftir því. Þá var það að sumra 

sögn að Guðmundur Ketilsson bauðst til að höggva þau og kvað 

sér skyldast. Aðrir bera móti þessu, en hvort sem er, þá fór /68 

það fram og almælt að hann reyndi áður exina í Hvammi. /71 

Guðmundur fékk 100 dali fyrir aftöku þeirra Friðriks og gaf þá 

fátækum. Misrætt varð um þetta verk Guðmundar, þótti sumum 

vel fallið, en sumum ekki.  
 

 
533 Í fórum höfundar: Lbs.1933 8to: Tómas Guðmundsson: Sagan af Natani Ketilssyni, 

uppskift, 7. 
534 Í fórum höfundar: Jón Espólín: Íslands árbækur í sögu-formi. Uppskrift er 

varðar Natansmál, 2.  
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536 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 67, 71. / Í fórum höfundar: JS.1233 

8to: Gísli Konráðsson: Sagan af Natani Ketilssyni., 14. 



höggstokkurinn: 

Guðmundur Björnsson landlæknir hefur hugann víða.537 

Saga Natans og Skáld-Rósu er nýkomin út og leiðir huga hans 

norður í ættbyggðina. Amma hans, Ósk, og móðurfarðir hans 

Helgi, bjuggu í Gröf í Víðidal um 1830. Guðmundur skrifar 

bókarhöfundi 30. okt. 1912 og drepur fyrst á aftökuna í 

Vatnsdalshólum: „Enginn hafði þorað að óhlýðnast boði 

sýslumanns og engum var leyft að fara fyrr en búið avar að dysja 

líkin – nema afa mínum: Hann fékk að fara þegar aftökunni var 

lokið, af því að amma mín var veik eftir barnsburð. Hún hafði alið 

sveinbarn 9. Janúar. Það var Eggert móðurbróðir minn, sem þá 

fæddist. ... Höfuðin hurfu af stöngunum eftir fáa daga, og vissi 

enginn hver valdur var að því og var aldrei eftir því grennslast, en 

þess hafa menn getið sér að einhver /463 að einhver bóndinn af 

næstu bæjum muni hafa urðað þau til þess að draga úr felmtri 

smaladrengja. Einu sinni á skólaárum mínum kom ég á 

aftökustaðinn. Þar sér enn ferhyrnta brík, grasi gróna, uppi á 

hólnum. Þar var höggpallurinn. Höggstokkurinn lá þá norðan 

undir hólnum. Það var eikardrumbur og gert í hann hökuskarð. 

Ég hef ávallt heyrt að stokkurinn hafi verið tegldur á Skagaströnd 

og efnið tekið úr gamalli skipsröng úr hafskipi.“ 
 

Sunnudagsbl Tímans 1962: 

 15. des. 2012: Eggert er gáttaður á því að ónefndur höf segir 

Agnesi hafa verið dauðadrukkna við aftökuna:538 „Hin hyldjúpa 

fyrirlitning á rökkurunum [böðlum] endurspeglast jafnvel í 

orðum íslensk sýslumanns norður í Vatnsdal á nítjándu öld. Þegar 

séra Þorvarður Jónsson á Breiðabólstað ætlaði að leysa 

hálsklútinn af Agnesi dauðadrukkinni á aftökustaðnum í 

Vatnsdalashólum áður en hún var lögð á höggstokkinn hvessti /4 

Björn Blöndal augun á prest og ávítaði hann með 

gremjuþrunginni hneykslun og vandlætingu: „Þú ert að gera þig 

að rakkaraknekti.““ 
 

Aftakan: Friðrik: 

BJ: Blöndal sýslumaður ákvað að aftaka þeirra Friðriks og 

Agnesar skyldi fara fram 12. febrúar [janúar] um veturinn 

[1830].539 Staðinn valdi hann á einum af norðvestustu 

Vatnsdalshólunum, þar er fjölmenni gat verið allt um kring og 

gjörla séð og heyrt það er fram færi. Boðaði hann þangað alla 

 
537 Í fórum höfundar: Guðmundur Björnsson, landlæknir: „29. Höggstokkurinn við 

Þrístapa.“, 462-463. 
538 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum, 3-4. 
539 Í fórum höfundar: Lbs.1933 8to b: Tómas Guðmundsson: Sagan af Natani ... 

Endursamin og aukin af Brynjólfi Jónssyni frá Minna-Núpi. Uppskrift er varðar 

Natansmál, 12-13. 



karlmenn milli Vatnskarðs og Miðfjarðar. Öxi og höggstokk 

hafði hann fengið frá kaupmannahöfn. Var nú byggður 

aftökupallur á hólnum, sem títt er í Danmörku, og var hann og 

höggstokkurinn þakinn rauðu klæði. ... /13 Það var jafnsnemma 

að komið var með þau bæði, Friðrik frá Þingeyrum og Agnesi frá 

Kornsá; lét Blöndal Þorvarð prest og Vatnsdæli bíða frammi í 

hólunum þar til aftöku Friðriks væri lokið. Á leiðinni frá 

Þingeyrum sungu þeir með honum sálminn „Allt eins og 

blómstrið eina“ til enda þrisvar sinnum; en þess á milli lofaði 

hann Guð fyrir náð hans við sig. Þá er á aftökustaðinn kom 

heilsaði hann blíðlega öllum er fyrir voru, enginn sá hryggð á 

honum. Hann spurði Guðmund Ketilsson hvort honum gengi 

hefndarhugur til að höggva þau, en hann neitaði því og kvaðst 

aðeins þjóna réttinum. Tók Friðrik þá í hönd hans og bað hann 

gæta Guðs og vinna verk sitt í kærleika og óskaði honum slíkrar 

fyllvissu um Guðs náð og syndafyrirgefningu við dauðans 

aðkomu sem hann sjálfur nú hefði. Þá beiddist hann að mega sjá 

öxina, laut að henni og kyssti hana og mælti:  
- Þetta er blessaður réttlætisvöndurinn sem ég hef 

forþénað með syndum mínum. Guði sé lof fyrir hann! 

Dómurinn las nú dóminn og síðan hélt séra Jóhann 

ræðustúf yfir honum. Síðan afklæddi hann sig sjálfur og talaði á 

meðan til áhorfendanna: bað fyrirgefningar á hneyksli því er hann 

hefði vakið; bað hafa dæmi sitt til viðvörunar og bað Guð gefa 

þeim öllum sáluhjálplegan afgang. Hefur séra Gísli snúið þeim 

orðum í ljóð. Loks tók hann af hálsi sér, braut niður skyrtukragann 

og lagðist á höggstokkinn. Þá heyrði séra Jóhann að hann mælti 

fyrir munni sér: „Ó minn Jesú! Ég leggst á þín náðar brjóst.“ Séra 

Jóhann hafði þá yfir nokkur ritningarorð, en Guðmundur hjá á 

hálsinn svo höfuðið féll af og öxina festi í stokknum, svo að 

tveggja manna tak var að ná henni. Lét Blöndal nú færi líkið og 

hreinsa aftökupallinn svo að engin vegsummerki sáust. 

Agnes:  

BJ: Síðan var Agnes sótt.540 Var hún svo magnþrota að 

hún mátti eigi ganga óstudd. Hélt séra Þorvarður um hana og 

studdi hana; tók sér það þó mjög nærri sjálfur. Hún óskaði að eigi 

væri lesinn yfir sér dómurinn og að þetta gengi sem gljótast af. 

Hún kvaddi menn með döpru bragði og lagðist á höggstokkinn, 

en prestar hugguðu hana og séra Þorvarður kraup við hlið hennar 

og hélt utan um hana, lesandi guðsorð fyrir henni. Sleppti hann 

henni eigi fyrr en af var höfuðið, sem eigi stóð lengi. Lá séra 

Þorvarði sjálfum við ómegi, því hann var viðkvæmur maður. 
 

 
540 Í fórum höfundar: Lbs.1933 8to b: Tómas Guðmundsson: Sagan af Natani ... 

Endursamin og aukin af Brynjólfi Jónssyni frá Minna-Núpi. Uppskrift er varðar 

Natansmál, 13. 



Tómas Guðmundsson: 

Blöndal sýslumaður ákvað nær aftakan skyldi fram fara, 

sem var þann 12. Febrúar 1830, fyrir vestan Sveinsstaði á einum 

Vantsdalshólnum.541 Var á honum byggður aftökupallur að sið 

Dana og rautt klæði á breitt. Var öxin pöntuð frá Kaupamnnahöfn 

og kom hún það sumar inn frá Höfn. Líka kom höggstokkurinn á 

Skagaströnd. Var hann reifaður allur rauðu klæði og skarð fyrir 

hökuna. Allt var þar svipmikið og var svo lagað að sem flestir 

gætu til séð. Var ætlað til að menn stæðu umhverfis í hringum og 

skyldu þeir í hinum ystu sjá eins vel af hæðinni sem pallur sá stóð 

á og verkið. ... Stefndi Blöndal mörgum bændum og einkum 

óeirðarseggjum allt vestur í Miðfjörð og allt norður undir 

Vatnsskarð.Voru þeir þangað líka stefndir er oft voru í málum, 

Pétur Skúlason, Holtastaða-Jóhann og fleiri. Voru og prestar þar 

er skyldu halda tölu fyrir föngunum, Jóhann prestur á Tjörn, Gísli 

prestur frá Vesturhópshólum, Þorvarður prestur frá 

Breiðabólsstað og fleiri. Kaus nú Friðrik kvöldið áður Gísla prest, 

er hafði fermt hann og segir hann sér skjótt til iðrunar. Sparaði þá 

Gísli prestur andríki sitt hið mikla og orðsnilld. Agnes kaus 

Þorvarð prest og var hann ætíð haldinn hinn snjallasti. Þó var það 

lengi að hún var treg og lagði hann alla krafta fram við hana.  

Fóru nú þennan morgun sama og aftakan skyldi Þorvarður 

prestur og Vatnsdælir með Agnesi út undir aftökustaðinn og biðu 

þar.542 Fór nú mannfjöldinn líka frá Þingeyrum með Friðrik og 

var hann leiddur af tveimur mönnum. Fylgdi honum  næst Gísli 

pestur og var þá Friðrik vel um venntur orðinn, en hann var vel 

viti borinn og gjörfilegur, en svipmikill mjög og all knálegur í 

bragði. Á leið til aftökustaðarins var sunginn sálmurinn „Allt eins 

og blómstrið eina upp vex á sléttri grund“. Entist hann ekki og 

bað Friðrik að syngja hann aftur og svo var /7 gjört. Hann bað um 

að sjá öxina þegar kom á aftökustaðinn og skoðaði hana og mælti: 

„Blessaður réttlætisvöndurinn“. Gekk hann þá að Guðmundi og 

spurði hvort hann hyggði að vinna á sér í hefndarskyni. Sagði 

Guðmundur skjótt nei við, en kvaðst þjóna réttinum. Tók þá 

Friðrik í hönd honum og bað hann gæta guðs á aftökustaðnum. 

Hélt hann stutta tölu fyrir mönnum og var hú n mjög lofuð. Orti 

síðar séra Gísli sálm út af henni. Hafa allir síðan verið samhuga 

að vænta sáluhjálpar Friðriks á atferli hans þá. 

Blöndal gekk þá upp á aftökupallinn og Ólsen og 

Arnljótur hreppstjóri voru þeir vottar hans.543 Þá sté Friðrik upp á 
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aftökupallinn. Þá kallaði hátt upp prestur Gísli og sagði;: „Friðrik! 

Hafðu nú í minni Jesús Krist þann krossfesta.“ Maður hét Árni í 

Enniskoti, hann leiddi fangana og Jón Þórðarson. Áttu þeir að 

starfa að líkunum. Var þar trjóverk um hverfis og stóðu þar sem í 

fylkingu í röðum 150 karlmenn. Áttu allir á að horfa. Friðrik 

afklæddi sig nú sjálfur og braut niður skyrtukragann, lagðist nú 

niður á höggstokkinn og hjó Guðmundur svo hart að eggin stóð í 

höggstokknum svo tveir menn urðu úr að kippa. Var þá allt blóð 

þurrkað vandlega burtu og sá þar ekki staðinn eftir.  
Höfðu þá á meðan Vatnsdælir beðið með Agnesi suður á 

hól einum og taldi Þorvarður prestur um fyrir henni.544 Var það ei 

auðvelt lengi. Komu þá Vatnsdælir með hana og kvaddi hún 

menn dauprulega. Bað hún að dauðadómur sinn væri ei lesinn þar 

og þetta gengi allt sem skjótast. Lagðist hún niður á höggstokkinn 

og hjó Guðmundur hana greiðlega. Voru líkin lögð í kistur og 

grafin þar skammt frá en höfuð sett upp á stengur.  
 

  Frásögn Gísla Konráðssonar:545 
GK 1998: Haust hafði verið áhlaupasamt en öndverður vetur 

góður og þeyjasamur.546 /13 150 stóðu í hvirfing og áttu allir á að 

horfa, þó mælt sé að sumir skjöpluðust í því. Þá Friðrik steig á 

pallinn kallaði Gísli prestur Gíslason til hans: „Hafðu í minni 

Jesúm Krist þann krossfesta.“ ... Agnes lagðist upp í loft á 

höggstokkinn. Bauð Ólsen að hún legðist á grúfu og gjörði hún 

það. Árni í Enniskoti hélt í hár henni meðan hún var höggvin. 

Hugðu menn hún væri í ómegi þá Guðmundur hjó hana. Tókst 

honum það og greitt og skar lítið við þá stokksins kenndi. Áður 

hann hyuggi hana gaf sýslumaður honum lítið að súpa á glasi, að 

því er Jón Bergsted hefur frá sagt. Er það að sjá að hlífa hyggði 

hann öxinni í síðara sinni og hyggi því eigi jafn hart sem fyrri. 

Árni sagði, er hún var höggvin:  

 - Sýslumaður góður, hvar á að láta hausinn? 

 - Þar vargar rífa ei, kvað sýslumaður.  

 Þorvarði presti lá við ómegi meðan á aftökunum stóð og 

dreypti Guðmundur Halldórsson í Ási og aðrir vatni á hann. 

(Kvæði G K í fréttabréfinu og svo:) Fékk Guðmundur 100 dali 

fyrir verkið og gaf þá fátækum.  
 

Aftaka Friðriks og Agnesar var af Blöndal ákveðin 12. 

jan. 1830, ekki langt frá Hólabaki vestan við Sveinsstaði í Þingi, 
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á einum ysta Vatnsdalshóla er nær stakur stendur.547 Var byggður 

á hólnum aftökupallur sléttur, að sið útlendra þjóða. Höggstokkur 

var þangað fluttur, hökuskarð á höggvið og rautt klæði í neglt, 

gekkst Björn Ólsen fyrir því. ... sjá böðullinn: /68 Stefndi nú 

Blöndal til bændum öllum og mörgum öðrum, allt í Miðfjörð 

vestur og norður undir Vatnsskarð. ... sjá Friðrik: /69 Sýslumaður, 

Björn Ólsen og Arnljótur hreppstjóri gengu upp á aftökupallinn 

og voru þeir vottar. Þá Friðrik sté á pallinn mælti Gísli prestur við 

hann allhátt: „Hafðu í minni Jesúm Krist þann krossfesta!“ Árni 

hét maður frá Enniskoti er leiddi fangana og Jón böðull Þórðarson 

(fyrrnefndur skagfirskur). Áttu þeir og að starfa að líkunum. 

Kringum pallinn var tréverk og stóðu 150 menn í hvirfingu um 

það er allir áttu á að horfa, en mælt að sumir skjöpluðust í því. 

Friðrik afklæddi sig sjálfur og braut niður skyrtukraga 

sinn.548 Lagðist svo á höggstokkinn með fagurlegri játningu. Hjó 

Guðmundur hann svo ósleitilega að öxin stóð í höggstokknum 

svo tveir urðu úr að kippa. Meðan þessu fór fram sátu Vatnsdælir 

fram í hólunum með Agnesi. Var henni fenginn Þorvarður prestur 

frá Breiðabólsstað, Jónson prests Þorvarðarsonar. Agnes var 

löngu snúin og þurfti því lítillar umtölu. Komu þeir nú með hana 

og leiddi Þorvarður prestur hennar hana á aftökupallinn. Kvaddi 

hún menn dapurlega er hún gekk þangað og bað að dauðadómur 

sinn væri ei lesinn og þetta gengi sem fljótast. Lagðist hún upp í 

loft á höggstokkinn en Ólsen bað hana leggjast á grúfu og gjörði 

hún það. Árni úr Enniskoti hélt í hár /70 henni meðan hún var 

höggvin og hugðu menn hún væri í ómegi þá Guðmundur hjá 

hana. Tókst honum það og greiðlega og skar lítið við þá stokksins 

kenndi. Héldu menn hann vilja hlífa öxinni í hið síðara sinni. 

Áður hann hjó Agnesi gaf sýslumaður honum að dreypa á glasi. 

Enniskots-Árni mælti er hún var höggvin: 

- Hvað á að gera við hausana sýslumaður góður? 

- Þar sem vargar rífa þá ekki, kvað sýslumaður. 

Þorvarði presti lá oft við ómegi meðan á aftökunni stóð, en þeir 

dreyptu á hann, Guðmundur bóndi Halldórsson frá Ási í Vatnsdal 

og Jón Bergsted. Þetta er ritað eftir frásögn Ólafs bónda 

Björnssonar á Auðólfsstöðum í Langadal, Arnljóts hreppstjóra og 

Jóns Bergsted. 

 Höfuð þeirra Friðriks voru sett á stangir skammt frá 

aftökupallinum, en líkin lögð í kistur er Ólsen hafði gera látið og 

flutt þangað.549 Voru þau dysjuð í lægð lítilli á hólnum norðan til 

við aftökustaðinn og snúið út og suður. 

 
547 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 67-69. 
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 Gísli Konráðsson (er segir frá) kvað svo í sendibréfi um 

aftöku þeirra Friðriks: 550 

 
Morðinginn er Friðrik frá að fengnum dómi, 

Agnes kennd við illgjörð rama, 

endurgjaldið fékk hið sama. 

 

Eins og lifði gneisti gamall Golnis hríða, 

genju brá og glitar blóði, 

Gvendur hjó þau Natans bróðir. 

 

Hausa burt af bolnum tók, ei bilar rekkinn, 

fljótt, sem gneisti flygi hrokkinn, 

fálu munnur smaug í stokkinn. 

 

Svarðarhauður sett á stöng nær sveita vegum, 

fregnir sanna, felldist lögum, 

fyrir þorra níu dögum. 

 

Húnvetningasaga Espólíns: Ákvað sýslumaður að það 

skyldi fram fara hinn 12ta dag janúar, skammt frá Hólabaki, fyrir 

framanog vestan Sveinsstaði í Þingi.551 Var þar settur upp áður 

aftökuflötur eða pallur að sið Dana og annarra þjóða og gjörðar 

líkkistur. Gekk Björn Ólsen fyrir því. Stefndi sýslumaður til 

bændum öllum og mörgum öðrum, allt í Miðfjörð vestur og 

norður undir Vatnsskarð. ... Friðrik baðst sjá öxina, er hann kom 

á aftökustaðinn, og er hann fékk það kvað hann vopn fagurt. 

Sumir segja hann hafi sagt: „Blessaður réttlætisvöndurinn.“ Gekk 

hann þá að Guðmundi Ketilssyni og spurði hvort hann hyggði að 

vinna á sér í /8 hefndarskyni. Hann neitaði því og kvaðst þjóna 

réttinum. Þá tók Friðrik í hönd honum og bað hann gæta guðs. 

Sunginn hafði verið sálmur á leið til aftökustaðarins: „Allt eins 

og blómstrið eina“. Entist hann ei og bað Friðrik syngja hann aftur 

og svo var gert. Á höggstaðnum hélt Friðrik tölu stutta fyrir 

mönnum og var hún mjög lofuð, og víst var hún merkileg ef 

sálmur sá er rétt eftir henni, er Gísli prestur orti, því hann var 

hagorður vel, en ólíkt prestur sá eða nokkur annar en Friðrik 

sjálfur hafi þann veg litið á, sem þar er í, ef þeir hefðu gjört verið 

undir nafn hans mundu þeir hafa látið hann ásaka sig mest fyrir 

illvirki sitt og biðja guð náðar. En efni sálmsins er ei á þann veg. 

Kennir heldur uppvakningar og sakar sig mest um að hafa 

vanrækt guðs orð og varar alla menn við því, kallar af því leiði 

glæpina alla, en þakkar guði uppvakningu sína og snýr sér til trúar 

á Krist og væntir þar alls af. En fleiri hafa samsaga orðið í því að 

vænta Friðriki hjálpar af atferli hans. 
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Húnvetningasaga Espólíns: Sýslumaður gekk upp á 

aftökustaðinn og þeir Ólsen og Arnljótur hreppstjóri með 

honum.552 Voru þeir vottar. Árni hét maður frá Grundarkoti er 

leiddi fangana og annar, Jón böðull Þórðarson, og áttu að starfa 

að líkunum. Var tréverk umhverfis og stóðu menn í hvirfing um 

það og áttu allir á að horfa. Friðrik afklæddi sig sjálfur og braut 

niður skyrtukraga sinn, lagðist síðan á höggstokkinn með 

fagurlegri játningu það á var að heyra. Hjó Guðmundur hann 

þegar svo ósleitilega að öxin stóð í stokknum svo tveir urðu að 

kippa henni út. Meðan því fór fram sátu Vatnsdælir frammi í 

hólunum með Agnesi. Var henni fenginn Þorvarður prestur og 

sagt er að hægt væri að telja um fyrir henni og fyrir löngu hafi 

hún verið orðin snúin. Komu þeir síðan og leiddi Þorvarður 

prestur hana til aftöku. Heilsaði hún mönnum dapurlega er hún 

gekk á aftökupallinn. Hugðu menn hún væri í óviti þá 

Guðmundur hjó hana. Tókst honum það og greitt og skar lítið við 

þá stokksins kenndi. 
 

        Friðrik undirbúningur: 

Séra Jóhann Tómasson: Friðrik var nærri tvö ár fangi hjá 

þeim góðfræga höfðingsmanni herra adminstratori Birni Ólsen á 

Þingeyraklaustri, sem svo snilldarlega meðhöndlaði þennan 

fanga, á hverju þó var annars mikil vandhæfni, að hann lifði í sem 

mestri rósemi og frjálsræði, sem frekast mátti, því harka og 

þvingun var mikið skaðleg hans sálarástandi, en jafnframt naut 

Friðrik , á þessu stjórnsemdar- og guðræknisheimili, slíkrar 

umönnunar í sínum sáluhjálparefnum, að hann tók stórri framför 

í þekkingu og skilningi Guðs heilögu orða.553 Af hans dagfari um 

þennan tíma var ei að sjá, sem hann angruðu mikið sínar ódáðir, 

hann lifði hvern dag glaðvær, uns hann með póstferðinni á 

jólaföstu 1829 fékk grunsemi um, að hans dauðadómur væri 

kominn frá hæstarétti. Þá breyttust nokkuð hans skapsmunir, þó 

ei að sjá til góðs, einkum vakti hans hegðun á jóladinn eftirtekt, 

þá hann átti að ganga í kirkju í fótajárnum, hvar um ég vil vera 

fáorður, en að því lútandi innfæra hér nokkur orð úr sjálfs hans 

bréfi til systur hans Elínborgar, hverja hann mikið elskaði. Þetta 

bréf skrifaði hann 7 dögum fyrir sinn dauða og bréfsins orð eru 

þessi: 
Þegar vika var af jólaföstu var lögð á mig hnappeldan, 

þá pósturinn kom að sunnan, og síðan hefur hún á mér verið, 

nærri upp í 5 vikur, en það hefur þó eigi þurft að gjöra mér 

skaða, því annað hefur verið hið sama. Þó var ég með daufasta 
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móti á jólunum, því þá varð ég að fara í kirkju svona á mig 

kominn, hvað tilfinningum mínum fannst þá erfitt, en sá þó á 

eftir að ei var nema hégómi. -  Ég má fullvissa þig um , að 

dauðinn verður mér ávinningur, ég tek þessu hlutfalli með 

ánægju, því það segi ég þér satt, að hefði ég verið með sama 

skaplyndi og ég var, þá  hefði ég verið kominn annan veg, sem 

hefði verið mér langtum ófarsælli. Langtum meiri munur var á 

því, að rænast eftir því aumasta flóttalífi fyrir eilífa sælu, sem 

ég á þó kost á gefins. Frá sýslumanni er það að segja, að þá 

hann kom hér í gær að auglýsa mér dóminn, var hann mér sá 

besti maður, eins og hann hefur ætið verk; það fékk mikið á 

hann að verða að auglýsa mér dóminn svolátandi sem hann var, 

en vísaði mér þann besta veg með stórri viðkvæmni. Ég óskaði 

af honum, að /2 séra Gísli mætti vera hjá mér á þessari seinustu 

tíð, engan vil ég eins og hann. Jón á Leysingjastöðum var hjá 

mér í gær og það var mér til ánægju. Séra magnús var hjá mér 

í dag og talaði við mig, og það varð mér til nytsemi. Húsbændur 

mínir leitast við af öllum kröftum að gleðja mig í Guði mínum. 

 

Þannig eru bréfsins orð, og eftir fangans tilmælum var sent 

til prestsins séra Gísla Gíslasonar á Vesturhópshólum, sem 

heimsótti þennan aumingja og lagaði fljótt það ábótavant var í 

hans þenkingarhætti. Degi síðar kom ég eftir ósk sýslumannsins, 

sem eftir fanganna sóknarpresta bón beiddi meig að fylgja þeim 

á aftökustaðinn. Friðrik gladdist og mikið af minni komu, og 

sagði sér mikið kært að heyra mig tala guðlega lærdóma, og ég 

hefði fyrri haft lykilinn að sínu hjarta; samt beiddi hann prestinn 

séra Gísla að yfirgefa sig ekki fyrri en undir það síðasta, og 

kvöldinu fyrir sitt líflát mælti hann í margra áheyrn þessum 

orðum: „Guð vísaði mér á séra Gísla, og hann er orðinn mér að 

því sem ég vonaði eftir. Séra Magnús og Jón á Leysingjastöðum 

bjuggu mig honum í hendur, en séra Jóhann endurnærði hjá mér 

það sem séra Gísli hafði sagt.“ Síðan vorum við á víxl hjá honum, 

þá hann vakti, og styrkti það hann ekki lítið í verki sinnar 

umvendunar, að okkar kennslumáti og útskýring guðlegra 

lærdóma var svo samstemma að hann sagði, að allt hvað við 

töluðum við sig væri eins og sami maður skyldi tala það.  

Á sunnudaginn fyrsta eftir þrettánda meðtók hann 

opinberlega í guðsþjónustugjörðinni það heilaga kvöldmáltíðar 

sakramenti með slíkri sálarrósemi og andlegri gleði, sem eins og 

ljómaði út af hans svip og andliti.554 Um morguninn skriftaðist 

hann og opinberlega fyrir prestinum séra Gísla, sem hélt fyrir 

honum hjartnæma sksriftaræðu, en sakramentið meðtók hann af 

sóknarprestinum séra Magnúsi Árnasyni, sem gjörði fyrir honum 

hjartnæma bæn af prédikunarstólnum. Kvöldið áður var ég hjá 

 
554 Í fórum höfundar: Sr. Jóhann Tómasson: „Afturhvarf morðingjans Friðriks 

Sigurðssonar“, 2. 



honum að undirbúa hann til að meðtaka verðuegla kvöldmáltíðar 

sakramentið og hélt fyrir honum ræðukorn um umvendun og 

syndafyrirgefning er hljóðar sem fylgir. (Ræðan er langt mál, sem 

hér er sleppt.) Frá þeirri stundu er hann meðtók sakramentið fór 

hans sálarrósemi vaxandi. Hann kvaddi söfnuðinn þá hann gekk 

úr kirkjunni með áminningum og lukkuóskum, og hafði síðan um 

kvöldið og daginn eftir oft á tali, hvað stór mismunur væri á að 

ganga í holdinu eða andanum. Á mánudaginn var hann mikið 

rólegur, og kvaðst mikið fagna að mega leysast héðan og vera 

með Kristi. Seinasta kvöldið sem hann lifði, var ég hjá honum, 

beiddi hann þá undir háttatíma að lesa með sér píningarhistoríu 

vors frelsara, hvað séra Gísli gjörði og var hjá honum frá kl 12 til 

4 um nóttina. Að því búnu sofnaði hann rólegur og svaf þar til ég, 

eftir beiðni hans, vakti hann kl 8; bað hann mig þá um að lofa sér 

að sofa enn nokkrar mínútur, að hverjum liðnum hann fór á flekk, 

og bauð öllum sem á hans vegi urðu góðan dag í rósemdartóni; 

síðan fór hann með mér inn í baðstofuhús, hvar ég söng með 

honum ýmislega sálma, sem áttu við hans þáverandi ástand, þar 

til á stað skyldi farið til aftökustaðarins. Hann beiddist að mega 

kveðja allt fólkið, það safnaðist því saman, og margir aðkomandi, 

í bæjardyrnar, hvar við sungum fyrsta versið af nr 220 í 

sálmabókinni: „hversu mig leysast langar“, að hverju búnu ég 

tlaði til hans eftir fylgjandi orð. (Þessi ræða er töluvert styttri, 

mest huggandi orð.) Til ályktunar sungum við síðasta vers 

fyrrnefnds sálms: „Í stríði hins stranga dauða,“ að hverju búnu 

hann kvaddi allt heimafólkið með kossi og blíðsemdarorðum, og 

hans rósemi og hugprýði var enn hin sama. 
 

BJ: Vel varð hann við er Blöndal birti honum dóminn og 

kaus hann sjálfur séra Gísla Gíslason í Vesturhópshólum til að 

búa sig undir dauðann.555 Magnús prestur í Steinnesi og Jón 

stúdent á Leysingjastöðum vitjuðu hans einnig oft og séra Jóhanni 

var falið að fylgja honum til aftökustaðar.  

 

Tómas Guðmundsson: 

Voru og prestar þar er skyldu halda tölu fyrir föngunum, 

Jóhann prestur á Tjörn, Gísli prestur frá Vesturhópshólum, 

Þorvarður prestur frá Breiðabólsstað og fleiri.556 Kaus nú Friðrik 

kvöldið áður Gísla prest, er hafði fermt hann og segir hann sér 

skjótt til iðrunar. Sparaði þá Gísli prestur andríki sitt hið mikla og 

orðsnilld. 

 
555 Í fórum höfundar: Lbs.1933 8to b: Tómas Guðmundsson: Sagan af Natani ... 

Endursamin og aukin af Brynjólfi Jónssyni frá Minna-Núpi. Uppskrift er varðar 

Natansmál, 9. 
556 Í fórum höfundar: Lbs.1933 8to: Tómas Guðmundsson: Sagan af Natani Ketilssyni, 

uppskift, 6. 



GK: Skyldi Jóhann prestur á Tjörn á Vatnsnesi Tómasson, 

lögsagnara á Ásgeirsá, telja um fyrir Friðrik og Gísli prestur í 

Vesturhópshólum Gíslason, bónda frá Enni í Refasveit.557 Kaus 

Friðrik hann sjálfur því hann hafði lært af honum stafagjörð. 

Báðir voru prestar þessir skáld og liprir ræðumenn er þeir nutu 

sín. Lengi var Friðrik tregur, en er á leið til aftökunnar og einkum 

kvöldið áður gekk Gísla presti betur. Þó hefir Ólsen svo frá sagt 

sjálfur, er kunnugt mátti um  vera, að Friðrik væri mjög snúinn 

nokkrum dögum áður en hann bjóst við dauða sínum, og orðið 

það fljótt við einskis manns umtölur í það sinn. Friðrik var vel viti 

borinn, gjörfulegur eftir aldri, en ýrður mjög á svip sem stuggaði 

við. Á leið til aftökustaðarins var sunginn sálmurinn: „Allt eins 

og blómstrið eina“, entist hann eigi og bað Friðrik syngja hann 

aftur og svo var gjört. Hann baðst að sjá öxina er hann kom á 

aftökustaðinn og er hann fékk það kvað hann hana fagurt vopn. 

Aðrir segja hann sagt hafa „blessaður réttlætis vöndurinn“. Gekk 

hann þá að Guðmundi Ketilssyni og spurði hvort hann hyggði að 

vinna á sér í hefndarskyni, en hann neitaði því og kvaðst þjóna 

réttinum. Þá tók Friðrik í hönd honum og bað hann gæta Guðs. Á 

aftökupallinum hélt Friðrik stutta tölu fyrir mönnum er var mjög 

lofuð og orti Gísli /69 prestur sálm út af efni tölunnar. Efni 

sálmsins kennir um uppvakningu, ásakar vanrækslu guðsorðs og 

telur þar af leiða alla glæði og varar við henni, þakkar Guði 

uppvakningu sína, snýr sér til trúar á Krist og væntir þar alls af. 

Væntu flestir Friðriki Guðs náðar fyrir atferli sitt. 

Espólín: Bágt veitti við Friðrik; hann var að Þingeyrum 

með Birni Ólsen og hafði fengið lykla að járnum, en það kom 

fyrir, og var /3 gætt.558 Sagði hann þá að Pétur Skúlason á gili 

hefði sent sér leðurklæði (ekki skór) er hjá honum fundust og 

heitið sér að koma sér undan ef hann færi til  Eyjólfs, skiptafélaga 

hans og dræpi hann. Ýmsir töluðu um fyrir honum og var kallað 

að hann hefði snúist hina seinustu daga og kannast við sök sína 

og mælt fagurlega á aftökustað. Var rituð upp eftir honum tala og 

gjör sálmur af, guðrækilegur og skynsamlegur. Var það hinn 12ta 

dag janúar er Guðmundur hjó þau Agnesi og tókst vel, en höfuð 

voru sett á stengur. Þau hurfðu skömmu síðar af stöngunum. 

Húnvetningasaga Espólíns: Skyldi Jóhann prestur 

Tómasson á Tjörn telja um fyrir Friðriki og Gísli prestur Gíslason 

frá Vesturhópshólum, og kaus Friðrik hann til sjálfur.559 Hann 

hafði lært hann áður á stafagjörð. Er mælt hann hafi lengi verið 

tregur. En kvöldinu áður og á leið til aftökustaðar er sagt að Gísla 

 
557 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 68-69. 
558 Í fórum höfundar: Jón Espólín: Íslands árbækur í sögu-formi. Uppskrift er 

varðar Natansmál, 2.  
559 Í fórum höfundar: Lbs.2663 4to: Jón Espólín: Húnvetningasaga. Uppskrift er varðar 

Natansmál, 7.  



presti hafi gengið betur. Þó hefur Ólsen svo frá sagt sjálfur að 

Friðrik hafi mjög verið snúinn nokkrum dögum áður en hann 

bjóst við dauða og orðið fljótt við einskis manns umtölur í það 

sinn. 
 

Agnes undirbúningur: 

  Espólín: 
Agnes hafði verið líkleg til umvendunar lengi og ort 

iðrunarsálm.560  
Var henni fenginn Þorvarður prestur frá Breiðabólsstað, 

Jónson prests Þorvarðarsonar.561 Agnes var löngu snúin og þurfti 

því lítillar umtölu. Sjá aftakan nokkur orð til.  
Tómas Guðmundsson: 

Agnes kaus Þorvarð prest og var hann ætíð haldinn hinn 

snjallasti.562 Þó var það lengi að hún var treg og lagði hann alla 

krafta fram við hana.  
 

Iðrunarvísur Agnesar: 

Agnes Magnúsdóttir: Iðrunarvísur. 563  Sá sem skrifar upp 

segir aftast. „Vafalaust eru þetta allt sundurlausar vísur þótt ekki 

sæist það á handritinu.“ Ekki er að sjá neinar ástir á Natani í 

þessum vísum, né annað sem kemur beint við sögu morðanna. 

Nema jú, gæti verið í númer 13. Hitt er kvein og kristilegt ákall: 

 
1 Illa gróa synda sár 

sorga þróast alda, 

bágt er að róa einni ár 

ógeðs flóann kalda. 

 

3 Ævihringsins allt á kvöld 

er mér byrði fengin, 

mér er þrenging þúsundföld 

þó mann virðir enginn. 

 

6 Titrar veikur trúarreyr 

við tíðann synda vottinn, 

reiknaðu ekki mínar meir 

misgjörðirnar drottinn! 

 

8 Mitt ei sofi minni og geð 

meðan hér skal þreyja, 

guði lof ég góðum kveð 

 
560 Í fórum höfundar: Jón Espólín: Íslands árbækur í sögu-formi. Uppskrift er 

varðar Natansmál, 2-3.  
561 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 69. 
562 Í fórum höfundar: Lbs.1933 8to: Tómas Guðmundsson: Sagan af Natani Ketilssyni, 
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563 Í fórum höfundar: Agnes Magnúsdóttir: Iðrunarvísur. 



gott er mér að deyja. 

 

9 Högg úr lagi heldur skarpt 

af harmi fæ ég stríðum, 

oftast æjar andinn sárt 

þótt ég hlæi tíðum. 

 

Á hún hér með „bruna hjartans í hryggðarofni“ við 

ástarsorg og þá Natan? 
 

13 Í hryggðar ofni hjartað brann 

hlaut því nauða undur, 

og sú dofna aldrei kann 

allt að dauða stundu.  

 

 

Frásögn séra Jóhanns: 
Þá riðið var á stað til aftökustaðarins, sem voru tvær 

bæjarleiðir, var eftir ósk hans byrjaður sálmurinn „Allt eins og 

blómstrið eina“ og sunginn út þrisvar.564 Þegar hann kom á 

aftökustaðinn, heilsaði hann alúðlega upp á alla, en enginn sá sorg 

á honum. Skarpréttarann ávarpaði hann með blíðsemdarorðum, 

beiddi hann að gjöra sitt verk með kærleika, og óskaði honum 

slíkrar fullvissu við dauðans aðkomu um Guðs náð og /3 

syndanna fyrirgefning, sem hann nú sja´lfur hefði. Ég minnist 

þessa einkum af því að hann hafði áður meint að þessi maður 

mundi vilja vinna sér bana í hefndarskyni, þar hann er bróðir hins 

myrta Natans, og þetta hafði fyrst í stað ekki góða verkun í verki 

hans umvendunar, en Guð gaf honum styrk til að yfirvinna 

aldeilis þessa grillu, sem allar aðrar. Að því búnu beiddist hann 

að mega sjá öxina, gekk þangað sem hún lá, kyssti á hana og 

sagði: „Þetta er blessaður réttlætisvöndur, sem ég hef forþénað 

með mínum syndum. Guði sé lof fyrir hann.“ Þá dómarinn hafði 

liesið dóminn, talaði ég til hans þannig: 
Þar eð þú fyrir Guðs anda dásamlega meðverkun hefur 

sigrað sja´lfan þig, meðkennt þig stórsyndara og letiað náðar og 

fyrirgefningar hjá Guði, og gjört þig fulltrúa um hana, vegna 

Jesú verðskuldunar, svo áminni ég þig nú, að standa stöðugur í 

þessari sáluhjálplegu trú og blygðast ekkert fyrir dauðanum, því 

nú tekur þín endurlausn að nálgast, og þá verður þú vissulega 

Guðs barn og erfingi eilífs lífs. En svo eallir nærstaddir viti, á 

hvílíkum sáluhj´lparvegi þú ert, þá skaltu nú svara 

eftirfylgjandi spursmálum: Trúri þú af öllu hjarta þér til 

sáluhjálpar á einn Guð, föður almáttugan, þinn skapar, hans son 

Jesúm Krist, þinn endurlausnara, og heilagan anda þinn 

helgara? – og síðan að öllum þeim spursmálum, sem tilskipuð 

 
564 Í fórum höfundar: Sr. Jóhann Tómasson: „Afturhvarf morðingjans Friðriks 

Sigurðssonar“, 2-3. 



eru í rítúalinu. Til hverra allra hann svaraði hátt og skýrt já. Að 

hverju búnu ég afleysti hann, og las með honum stutta 

andlátsbón og faðir vor, og lýsti svo yfir honum blessun 

Drottins. Síðan söng ég með honum versið „Jeg lifi í Jesú 

nafni“, að hverju enduðu hann afklæddi sig sjálfur, en talaði á 

meðan nokkur viðkvæm orð til fólksins, hverra fyrsta innihald 

var, að biðja alla, sem hans mál heyrðu, fyrirgefningar á, að 

hann hefði gefið svo illt eftirdæmi; því næst áminnti hann alla 

að varast sín víti og í þriðja lagi kvaddi hann alla með ósk um 

sáluhjálplegan afgang. Því næst krauð hann sjálfkrafaniður og 

kallaði upp svo allir heyrðu: „Drottinn Jesú, meðtak þú minn 

anda!“ Þar eftir lagði hann sig niður á höggstokkinn og í því 

heyrði ég hann mæla: „Ó minn Jesús, ég leggst á þín 

náðarbrjóst.“ Ég ávarpaði hann þá síðast með þessum orðum: 

„Haf í minni Jesúm Kristum, sem fyrir oss er dáinn og upp aftur 

risinn, þá getur þú sagt: Dauði, hvar er þinn broddur, helvíti 

hvar er þþinn sigur? Guð er sá oss hefur sigurinn gefið fyrir 

Drottin vorn Jesúm Kristum.“ Frá því sást hann ei bæra legg né 

lið. 

 

Þannig er þessi stórbrotamaður, Friðrik Sigurðsson, sem 

margir héldu tilfinningarlítnn um sitt andlega ástabnd, vikinn af 

heiminum þann 12 janúar 1830, ekki fullt tvítugur að aldri.565 ... 

Mörg átakanleg orð talaði fanginn Friðrik á sínum efstu 

æfistundum, hver hér væri of langt öll að skrifa, en ég vona, að 

það sem ég hef uppteiknað, gefi öllum eftirþankasömum 

hugvekju um, hvílíkr að hafi verið og hve lærdómsríkur þessa 

stórbrotamanns afgangur af heiminum. Svo oft ég þenki um hann, 

finn ég mig hneigðan til að biðja guð þannin: ... bæn ... 
 

Eftirmál: 

BJ: Líkin voru lögð í kistur og grafin þar skammt frá en 

höfuðin sett á stengur sem í dóminum var ákveðið.566 Að því unnu 

þeir Jón Þórðarson, er fyrr var nefndur, og Árni bóndi í Enniskoti. 

 

hausar hverfa: 

Húnvetningasaga Espólíns: Nóttina eftir aftöku þeirra 

Friðriks og Agnesar var hestur Jóhanns Jónssonar, (GK 1998, 14: 

Dreyri nafn hestsins) stunginn í hesthúsi tvo stingi.567 ... Nokkru 

síðar hurfu höfuð þeirra Friðriks og Agnesar af stöngunum og var 

margrætt um, áður smaladrengur frá Sveinsstöðum gekk í 

 
565 Í fórum höfundar: Sr. Jóhann Tómasson: „Afturhvarf morðingjans Friðriks 

Sigurðssonar“, 3. 
566 Í fórum höfundar: Lbs.1933 8to b: Tómas Guðmundsson: Sagan af Natani ... 

Endursamin og aukin af Brynjólfi Jónssyni frá Minna-Núpi. Uppskrift er varðar 
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Hvamm að finna sýslumann og kvaðst hafa grafið þau í dys þeirra 

af hræðslu. Var honum boðið að grafa þau upp aftur og setja á 

stjakana. 
 

gröf Natansbana:  
25. maí 2012: Kom við í kirkjugarðinum á Tjörn á Vatnsnesi, þar 

sem Natansbanar liggja.568 Enginn veit hins vegar hvar í 

garðinum sá myrti er. Á Hvammstanga hitti ég svo 

barnabarnabarn Björns Blöndal sýslumanns, þess sem kvað umm 

lítlátsdóminn í héraði árið 1828. 
 

 

Höfuð Natansbana:  

28. nóv. 2013: Ég er farinn að íhuga alvarlega þann 

möguleika að höfuð sakafólksins, Agnesar og Friðriks, hafi ekki 

horfið af stöngunum með duylarfullum hætti, eins og haldið hefur 

verið fram, heldur hafi viðeigandi embættismenn staðið fyrir því 

að höfuðin voru husluð við hliðina á kistunum með búkunum 

nokkrum dögum eftir aftökuna..569  
11. ágúst 2012: hlustaði á söguna af Guðmundi 

Sigurjónssyni Hofdal, sem Þorvaldur Kristinsson sagði listavel í 

útvarpsþættinum Íslendingasögur.570 Guðmundur var fangelsaður 

á sinni tíð fyrir samkynhneigð. Hann fann hauskúpur Natansbana 

við Þrístapa árið 1934, þeirra Agnesar og Friðriks. 
 

Afdrif annarra dæmdra: 

Þau seku flutt til Danmerkur: 

BJ: Sigríður og Þorbjörg voru fluttar út til þrælkunar, Sigríður 

ævilangt en Þorbjörg um 8 ár.571 Sigríður hafði alla vitnisburði 

bóða, bæði frá Pétri bónda í Miðhópi og frá presti og sýslumanni, 

einnig frá æskusveit sinni. Sagt er að hún hafi komið sér vel í 

hegningarhúsinu og áunnið sér þar hylli. Fréttist það eftir nokkur 

ár að ungur herramaður, auðugur, hafi keypt hana lausa og gifst 

henni. Er ekki fleira frá henni sagt. Sigurður bjó eftir í Katadal 

með börnum þeirra Þorbjargar. Hann þráði mjög konu sína meðan 

hún var ytra og ritaði henni ljóðabréf mjög innilegt er hann nefndi 

„Vetrarkvíða“. /15 Þar er þessi vísa: 

 
Ei skal kvíða, sé vort svar, 

senn hjá líða raunirnar. 

 
568 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum 3. 
569 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum, 16. 
570 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum, 3. 
571 Í fórum höfundar: Lbs.1933 8to b: Tómas Guðmundsson: Sagan af Natani ... 

Endursamin og aukin af Brynjólfi Jónssyni frá Minna-Núpi. Uppskrift er varðar 

Natansmál, 14-15. 



Harðfengt stríðið hérvistar, 

himna prýðin kórónar.  
Og þessi: 

 
Oft ég fundinn þrái þinn. 

Þar við undi hugurinn, 

er í blundi fína finn 

falda hrund er unna vinn. 

 

Er Þorbjörg kom út aftur var hún að vísu orðin „fín“, því 

þá vildi hún eigi fara aftur til bónda síns og hafði hann til einskis 

þráð hana. Hún settist að á Tjörn hjá séra Ögmundi Sigurðssyni 

er þá hafði fenigð það kall, en séra Jóhann hafði fengið Hestþing 

í Borgarfirði. Barst Þorbjörg mjög á og hélt sig að öllu sem heldri 

kona.  

 

Hæstiréttur mildaði dauðarefsingu Sigríðar í æfilanga 

þrælkun, fyrir það að hún var all-ung og lagði eigi hendur á þá 

Natan.572 Blöndal, Ólsen og Pétur hreppstjóri í Miðhópi rituðu út 

fyrir hana og báðu henni lífs. Utan var hún flutt í 

Spákonufellsjöfða og eftir það ýmist frá henni sagt. Þar hygg eg 

(GK) og að Þorbjörg og Daníel færu utan. /71 Sagt er að skipari 

sá er flutti Sigríði utan keypti hana úr sektum og fengi hennar 

síðan bróðir hans. (bull) Daníel Jónsson er dæmdur var utan lifði 

þar skamma hríð, að sögn. Þorbjörg Friðriks móðir kom út aftur, 

og þá mjög búin í skart. Vildi hún þá ei fara til Sigurðar manns 

síns, en var um hríð ráðskona Ögmundar prests á Tjörn, 

Sigurðssonar, áður hann fengi Ólafar Jónsdóttur Hannessonar að 

vestan. 

GK 1998: Nú (1836) kom út Þorbjörg frá Katadal, móðir 

Friðriks morðingja.573 Hafði hún lokið þrælkan sinni, barst mikið 

á, með 15 dala skyggnishatt á höfði og að því skapi voru önnur 

klæði hennar. Hafði hú nú lokið þrælkan sinni á Spunahúsi. Reið 

hún að Þingeyrum, en Sigurður maður hennar var þar fyrir og var 

stillt svo til að þau svæfu saman. Vildi hún það eigi, en varð að 

því að ganga því enga fékk hún rekkju aðra. 
Þau öll er utan voru dæmd fóru áður og var Þorbjörg 

skamma stund utan.574 Kom hún inn í skrautbúin og vildi þá ekki 

til Sigurðar er lengi hafði tregað hana með börnum þeirra. Dvaldi 

hún þá um hríð hjá Ögmundi presti er þá var kominn að Tjörn á 

Vatnsnesi og þótti þar skörugleg og aðgjörðamikil. 
 

 
572 Gísli Konráðsson: Sagan af Natan Ketilssyni, 67, 71. 
573 Í fórum höfundar: Gísli Konráðsson: Húnvetninga saga. J T sá um útgáfuna. 

Uppskrift, 14.  
574 Í fórum höfundar: Lbs.1933 8to: Tómas Guðmundsson: Sagan af Natani Ketilssyni, 

uppskift, 7. 



Ummæli um Natan dauðann: 

Margir af óvildarseggjum Natans, sem köstuðu sleggjudómum á 

hann dauðann en ekkert þorðu á meðan var uppi, en þeir er nýtari 

voru, einkum Húnvetningar vestri undu honum réttra sannmæla 

og þótti ærið um fráfall hans.575 Kváðu þá líka sumir um mannvíg 

þetta, svo sem Guðmudnur bróðir hans, Gísli Konráðsson, Níels 

skáld og fleiri og reyndust þau kvæði ekki þessleg að eiga skilið 

rúm í sögu þessari. Þó voru það sumir er natan hötuðu lífs að þeir 

treguðu  hann látinn og sáu þá, en allt um seinan, hvað þessi 

undarlegi ógæfumaður var mörgum kostum búinn. Var hann að 

vísu ærið brögðóttur og áttu margir þess að gjalda. 
 

  

Munnmæli / Réttarskjöl: 

Helga Kress minnist á Annálana sem heimild um morðið.576 Þeir 

eru á sömu buxum og aðrar munnlegar heimildir, greina frá 

ástarmálum Agnesar og Natans, Friðriks og Sigríðar.  

 

Sighvatur Grímsson skráður höfundur bókar Gísla Konráðssonar 

1892:  

11. apríl 2013: „Nú kemur sagan út á prent, gefin út eftir minni 

afksrift, af manni sem ég veit ekki til að ég hafi nokkurn tíma 

heyrt eða séð og sem ég þekki ekkert.577 Hann hefur heldur aldrei 

skrifað mér til né spurt mig hvernig á þessari afskrift stendudr, 

ekki að tala um að fá neitt leyfi til að gefa söguna út og gerir enga 

grein fyrir því hvernig afskriftin sé komin í hans hendur, heldur 

lætur prenta söguna án þess nokkur viti – það mér er kunnugt – 

nema prentarinn einn. Þannig veit ég ekkert um útgáfu þessa fyrr 

en hún er fyrir löngum tíma komin víðs vegar um land til sölu. 

Útgefandinn, eða prentarinn sjálfur, setja nafn mitt á titilblaðið 

svo ég veit ekkert af; en á handriti mínu hefur það aldrei staðið 

sem höfundarmerki og það hefði ég aldrei liðið hefði ég af vitað.“ 

Svo skrifaði Sighvatur Borgfirðingur um útgáfu /7 Natanssögu 

árið 1892, en Sighvatur var sakaður um ritstuld því nafn hans var 

á bókinni en ekki nafn Gísla Konráðssonar. 
 

Gísli Konráðsson versus Brynjólfur frá Minnanúpi:  

Meginmunurinn á frásögnum Gísla Konráðssonar frá því um 

1860 og Brynjólfs frá Minnanúpi liðlega hálfri öld síðar felst í 

þætti Agnesar í aðdraganda morðsins.578 Eftir því sem árin liðu 

 
575 Í fórum höfundar: Lbs.1933 8to: Tómas Guðmundsson: Sagan af Natani Ketilssyni, 

uppskift, 8. 
576 Helga Kress: Hádegisfyrirlestur: Kona tekin af lífi. 
577 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum, 6-7. 
578 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum, I. 



jókst þáttur ástar, haturs, svika og hefnda sem undirrót morðsins 

(EÞB ath Tómas Guðmundsson). (ÞV hefur greinilega frá TG, 

sem var nærsveitungur búin að heyra dýpra.) 
Hjá BJ/GK: 

- nákvæm lýsing á því hvernig Natan kynntist Agnesi 

- afdráttarlaust að Guðmundur Ketilsson hafi boðist til að taka 

Agnesi og Friðrik af lífi (efasemdir hjá Gísla Kon.) 

- nákvæmari lýsingar á ýmsu en efnislega það sama, td hvernig 

Natan nær Illugastöðum. 

- Sigríður er ekki fyrsta bústýra Natans 

- Lýsing á morðinu er að mestu samhljóða en hlutur Agnesar 

gerður meiri hjá Brynjólfi og hún beinlínis stingur Natan aftur og 

aftur með hnífi.  Búið að kveikja í hjá Gísla áður en Natan er 

endanlega drepinn. 

- hjá Gísla er Brekku-Gísli strax kominn til að hirða eigur Natans 

og bæði Sigríður og Agnes fara að Stöpum til að tilkynna um 

brunann.  

- munur á því hvernig morðin uppgötvast, annars vegar 

Guðmundur Ketilsson (GK), hins vegar Jón Sigurðsson 

hreppstjóri á Stöpum (BJ). 

- hjá Gísla játa báðar strax, Agnes og Sigríður, en hjá Brynjólfi 

játar Sigríður strax en Agnes þrætir. 

- það líður yfir Þorbjörgu við handtöku Friðriks hjá GK, en við 

yfirheyrslur hjá BJ. 

- við handtökuna kemur Friðrik út hjá GK, en felur sig hjá BJ. 

- dagsetningar dóma eru ólíkar. 

- nákvæmari lýsing á síðustu dögum Friðriks er að finna hjá BJ, 

sennilega handrit séra Jóhanns. 

- nýr kafli hjá BJ um það þegar séra Þorvarður talar um fyrir 

Agnesi. 

- nákvæmari lýsing á aftöku Friðriks hjá BJ, sennilega handrit 

séra Jóhanns. 

- nýr kafli um draum Ketilríðar systur Natans um Agnesi hjá BJ. 

 

26. maí 2013, bréf Eggerts til sjálfs sín:579 
- Jón hreppstjóri staðfestir ekki viðbætur Brynjólfs um að hafa 

hitt Natan kvöldið áður. 

- Ekki er að sjá að þeir (GK og BJ) noti réttargögn eða aðrar 

frumheimilidir þeim tengdar. 

- Bæði Þorbjörg og Sigurður staðfesta að samband Friðriks og 

Þórunnar hafi trosnað. 

- þótt vissulega sé ekki hægt að útiloka eitthvert samband á milli 

Agnesar og Natans á fyrrihluta vistunartímans, ríkir um hann 

fullkomin þögn. 

 
579 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts, með hugleiðingum, . 



- Mýtan um morðflagðið þróast í áratuganna rás. Gott tæmi um 

morðflagðið hefnigjarna Agnesi, er leikrit Eline Hoffmann og 

viðbrögð við því, þar sem enginn gagnrýnandi efast heldur 

styrkjast viðhorfin í raun. Þetta heldur síðan áfram í bók 

Guðlaugs. 

- Miskunnarlausar refsingar fyrir litlar sakir. 

- Áberandi er að Brynjólfur frá Minna-Núpi notar réttargögn af 

miklum móð í bók sinni um Kambsránið, en ekki Natanssögu. 

 

Leikarar sem hafa farið með hlutverk úr Natans sögu: 
12. maí 2012: Natan hafa leikið ma Ágúst Kvaran, Tómas 

Hallgrímsson, Erlingur Gíslason, Harald G. Haraldsson, Baltasar 

Kormákur og Poul Reumert.580 Agnesi hafa hins vegar leikið þær 

Ingibjörg Steinsdóttir, Helga Bachmann, Margrét Helga 

Jóhannsdóttir, María Ellingsen og Anna Borg Reumert. Reumert-

hjónin léku Natan og Agnesi í danska ríkisútvarpinu 27. Ágúst 

1936 og vakti leikritið athygli, raunar birtist heilsíðumynd af 

þeim af þessu tilefni í Lytter Bladet, útvarpsblaði Politiken, ásamt 

myndum af Ágústi Kvaran og Ingibjörgu Steinsdóttur í 

hlutverkum sínum í uppfærslu Leikfélags Akureyrar á verki Eline 

Hoffmann, Dauði Natans Ketilssonar, árið 1928. 

 

Kvæði um Natanssögu: 
Séra Gísli Gíslason: Síðasti vilji hins sanniðrandi stórsyndara 

Friðriks Sigurðssonar.581 Til hugvekju fyrir þá sem skoða hans 

aftökustað, í ljóð sett af prestinum Gísla Gíslasyni á 

Vesturhópshólum árið 1830. Við lagið „Upphef eg augun mín.“ 

[ÞV ó, hvað það fer í taugarnar á mér hvernig prestarnir sem 

grautuðu í Friðriki tilbiðja hann, þennan helvítis níðing, vegna 

kristilegrar umvendunar og þess hve vel hann meðtók heilaþvott 

kristninnar við þessar aðstæður. Sjálfsagt auðvitað honum til 

góðs, en hvað með Agnesi, hví verður ekkert úr henni á meðan 

allir tilbiðja Friðrik á þessu stigi sögumálsins?] 
... 

Ó, það banvæna sár! 

er syndin sært mig fékk; 

sjá hér mitt banaflet. 

Af vegi guðs eg gekk 

gálaus í hennar net. 

 

... og svo framvegis.  
 

 
580 Í fórum höfundar: Vinnudagbók Eggerts 
, með hugleiðingum. 
581 Í fórum höfundar: Sr. Gísli Gíslason: Síðasti vilji hins sanniðrandi stórsyndara 

Friðriks Sigurðssonar, 29-32. 



Rúnar Kristjánsson, Skagaströnd: „Á þrístöpum.“582  
 

Hér gerðist það – sem ennþá ógn af stendur, 

um axarskaftið gripu sterkar hendur, 

og svo var vetrarloftið klofið kalt, 

í krapið blóðugt höfuð Friðriks valt.  
Agnes ekki nefnd með nafni, enda bara kona. „konan rak upp vein“. Svo 

talað um þau. Afar dramatískt gott kvæði. 

En hann bætir um betur og yrkir heilt kvæði um Agnesi, sem er 

birt í sama blaði ári síðar: 583  
Á aftökustaðinn var Agnes leidd 

óstyrk og veik að mætti.  

 

Hann fantaserar um ástir Agnesar og Natans í húminu á 

Geitaskarði. „hún naut þess að geðgjas honum“ 

 

Ingimar Friðfinnsson: „Að Þrístöpum“:584 ... 
Hver reis móti boði hins ríkláta manns? 

Hann ráðsögn var fjöldinn að hlíta. 
Þá fanginn var leiddur að höggstokki hans 

menn hikuðu undan að líta, ... 

 

Yrkir jafnt um Friðrik og Agnesi. Hefur skilning á ógæfu Agnesar 

líka: 
Þín för var sem leiftur, þú gekkst svo greitt 

og gálaust um lífsins klungur. 

Stór var þín lund, þitt hjarta heitt 

og harmur þinn bitur og þungur; 

því steigstu svo fram þegar hrundi höll 

þinna helgustu drauma og vona. 

Hin frumstæða þrá var auðlegð þín öll 

og þín ógæfa – fordæmda kona. 

  

Kristín M. J. Björnsson: „Agnes.“ Húnvetningur IV (1979).585 

Átta síðna ljóð: 
Agnes, glæsta gáfukona, gengur það ei jafnan svona, 

bjarmi þinna björtu vona blikna þannig ætíð skal, 

- „ætti ég ekki vífa val“ 

Stór er lund en létt er pyngja, 

lífsins stormar geðið þyngja. 

Natani tókst þig upp að yngja 

inn í fögrum Langadal.  

 

Kristín frá Gauksmýri, sem var vinkonu tengdaömmu minnar, 

afkomanda böðulsins. Hún orti ljóð til Eggerts míns, við fermingu 

minnir mig og etv við fleiri tækifæri. Hún trúir sem aðrir er 

 
582 Í fórum höfundar: Rúnar Kristjánsson, Skagaströnd: „Á þrístöpum,“ 162-163. 
583 Í fórum höfundar: Rúnar Kristjánsson, Skagaströnd: „Agnes.“ 42-43.  
584 Í fórum höfundar: Ingimar Friðfinnsson: „Að Þrístöpum,“ 88-89. 
585 Í fórum höfundar: Kristín M. J. Björnsson: „Agnes,“ 72-80. 



sögurnar lásu staðfastlega á ástir Agnesar og Natans. Hún segist í 

athugasemd á eftir þessu langa ljóði að þegar hún hafi hlýtt á 

leikritið Skáld-Rósu hefði henni blöskrað svo meðferðin á 

sögunni að hún gat ekki orða bundist. Rósa var afbökuð og 

lítillækkuð, Natan upphafinn á kosatnað kvennanna. Hvorki Rósa 

né Agnes voru látnar fara með sínar frægu vísur, „hefði þó hin 

skörulega kona, sem lék hana, sennilega valdið því að fara vel 

með þær.“ 
 

Jósep S. Húnfjörð: Skáld-Rósa og Agnes. 

Minningarljóð.586 /3 Tileinkað kvenþjóðinni. / 5-9 Fyrri hluti 

Rósa. 18 erindi. /5 1) „ekki margir yrkja um þig,“ ég veit það nú 

ekki  2) hrós um kveðskap hennar. Erindi 3) er þrusugott: 

 
Glumdi norna-geimurinn; 

grátin kvaldist sálin. 

Heyrði illa heimurinn 

hjartans óskamálin. 

 

Á varla við Natan, frekar hvað hét hann Pál Melsteð sem 

sagt er líka hún hafi elskað? Erindi 5): 

 
Hann er nú á helgri grund, 

hærri jarðarlínu, 

sem að veitti ólífsund 

ást í hjarta þínu. 

 

Kvæðið er það sem eftir er bara ýmis stef um hið sama, að 

líf hennar hafi verið erfitt og þjóðin hafi ekki metið hana til fulls, 

þótt elskað hafi skáldskapinn. Endar á því að segja henni beri 

þjóðarheiður, og síðasta vísan hvetur fleiri hagyrðinga til að 

minnast hennar: 
Hagyrðingar! Hugans tröll! 

Hækkið merkið ljósa. 

Heiti ég á ykkur öll: 

Aldrei gleymist Rósa. 

 

/ 10-14 Seinni hluti Agnes. Líka 18 erindi, gerir ekki upp 

á milli í því. /10 Byrjar fallega: 

 
Minning þín er þung sem blý, - 

það er næst því sanna, - 

fast sem tekst að toga í 

tilfinningar manna. 

 

 
586 Í fórum höfundar: Jósep S. Húnfjörð: Skáld-Rósa og Agnes. Minningarljóð, 3-14. 
 



Í öðru erindi segir hún hafi ekki gert rétt, ekki lögin 

heldur. Tengir hana við Rósu í 3), þótt Natan sé vart að sjá í kvæði 

hans um Rósu. 

 
Er þú Rósu sendir svar, 

særð á æfikveldi, - 

glæsilegast glóði þar 

gáfna þinna veldi. 

 

/11 Hann vísar greinilega til Natans í erindi 4) vel ort: 

 
Hjarta manns þú hugðist ná, - 

haldið breiskleik sínum. 

Tryllingslega tróð hann á 

tilfinningum þínum. 

 

5) Hug Natan fyllti heljar-kulið, sem glæddi elda haturs 

Agnesar. Sökin gerð hans. 6) áfram í sama dúr, vel ort. Natan 

gerður að djöfli og Agnes morðingi látin njóta skilnings. 

Tilfinningar Angesar heita perlur, Natans eggjasteinar: 

 
Veill í dæmi sóma síns, 

sannur í læknisgreinum, 

hann mót perlum hjarta þíns 

hampaði eggjasteinum. 

 

7) viðurkennir þó að ást Agneasar virðist „ógnar-frek“. 

/12 Klínir í 8) sök á vondan heim er böl henni bjó. Gerir konu sem 

líklega var ljót, amk ekki fögur, að dís svo fagurri að fáar hnígi 

jafn fagarar að fótum drottins! Algjör fegrun illrar konu, 

upphafning rómantíkur alveg fádæma: 

 
Vondur heimur böl þér bjó; 

breysk þú gekkst til víga. 

Fáir munu fegri þó 

að fótum drottins hníga. 

 

9) Gerir hana að nautnasprundi kynsoltnu og sexar upp 

með nekt, en bæn og iðrun fegraði svo sálunua: 

 
Nautna þinna nærði sult 

naktra manna pína, 

en bæn og iðrun fyrir fullt 

fegruðu sálu þína.  

 

10) jæja, dregur úr, afsökun engin gild, þótt bæn við andlát 

hafi mildað reiði guðs. 11) „ ... örðug ganga en ekki löng upp til 

fullkomnleika?“ Já, sé dauði og hálshögg fullkomnun, hvar er 

helvíti og refsingin? Hefur upplýsingin gert að að ljúfri kristinni 

fyrir gefningu? /13 12) „sökin heimtar að hegna“  segir ólán 



hennar efalaust afbrýðinnar vegna. 14) í sama dúr framfaratrú, 

„upp til þroska öllu stefnt“ 15) „heimurinn hegnir himininn 

fyrirgefur“  /14 nú gengur hann yfir 16): 

 
Frelsuð önd! – Þér féll í skaut 

fagurt starf að vinna, - 

djúpa bak við dreyrabraut 

dáð og náð að kynna. 

 

Tvö síðustu erindin 17) tilvitnun um að „halda vörð um 

heiður“ sem Agnes hvísli í eyru. Aðvörunar dæmi, sem sagt. Og 

og 18) endar á kristilegum nótum „særð af iðrun sál þín var 

sýknuð í hæsta rétti.“ 

 

Böðvar Guðmundsson: „Natanskvæði.“ Þetta er 

grínkvæði.587 Varla hægt að sjá að þetta sé um Natan myrta 

Ketilsson. Jú, það sést á þessu erindi, númer 4) af 7): 
 

Natan varð allur við óhapp 

ógæfan gripfingralöng 

náði að rúmi hans rekkjuvoð lyfti 

reytti og klippti 

og herti svo takið með töng. 

Natan varð allur við óhapp. 

 

 

 

 

 
587 Í fórum höfundar: Böðvar Guðmundsson: „Natanskvæði.“ 


