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Formáli 

Vorið 2007 sat ég námskeiðið Íslenska bókmenntasögu. Þegar kom að því að velja 

ritgerðarefni í áfanganum benti faðir minn mér á Davíð Þorvaldsson. Davíð er eitt af þessum 

skáldum sem gleymdist og er svo til óþekktur í dag. Sjálf hafði ég ekki heyrt á hann minnst. 

Ég varð samstundis heilluð af sögum Davíðs og skrifaði ritgerð um fyrra smásagnasafn hans, 

Björn formann og fleiri smásögur. Í framhaldinu las ég öll verk Davíðs og BA ritgerð Skúla 

Björns Gunnarssonar um skáldið. Þá þegar kviknaði hugmyndin að því að skrifa BA ritgerð 

um verk Davíðs Þorvaldssonar. Síðar setti ég mig í samband við Skúla Björn sem hvatti mig 

eindregið til verksins.          

 Það hefur því lengi staðið til að skrifa þessa ritgerð og hef ég notað tímann vel til að 

kynna mér verk skáldsins til hlítar. Að auki bý ég að ritgerð minni um Björn formann en nota 

þó ekki efni úr henni hér. Jón Yngvi Jóhannsson kenndi Íslenska bókmenntasögu vorið 2007 

og er hann einn af fáum sem þekkja til Davíðs Þorvaldssonar. Því lá beinast við að snúa sér til 

hans þegar kom að því að velja leiðbeinanda. Ég vil færa  Jóni Yngva mínar bestu þakkir fyrir 

gott samstarf og þarfar ábendingar varðandi heimildir og yfirlestur. Sérstakar þakkir fær faðir 

minn, Stefán Þór Sæmundsson íslenskukennari, fyrir að benda mér á Davíð Þorvaldsson og 

fyrir yfirlestur á ritgerðinni. Skúla Birni Gunnarssyni, forstöðumanni Gunnarsstofnunar á 

Skriðuklaustri, þakka ég fyrir ómetanlega aðstoð í formi ábendinga um skáldið sem liggja 

ekki á lausu. Kolbrún Ýrr Bjarnadóttir  íslenskufræðingur, fær einnig þakkir fyrir 

prófarkarlestur og málfarsábendingar.       

 Þar sem Davíð Þorvaldsson er flestum ókunnur vona ég að ritgerð mín verði til þess að 

vekja áhuga á honum. Að auki vonast ég til að fleiri skoði ritgerð Skúla Björns Gunnarssonar 

um skáldið því hún er ítarlegasta heimild sem til er um ævi Davíðs og meðal annars unnin upp 

úr vandfundnum heimildum. 
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Ágrip 

Í þessari ritgerð eru fjórar smásögur eftir Davíð Þorvaldsson skoðaðar mjög ítarlega. Notast er 

við sálgreiningarrýni í túlkun á sögunum. Þá er stuðst við kenningar Sigmundar Freuds svo og 

Peter Brooks sem byggir á kenningum Austurríkismannsins og eru kenningar þeirra, einkum 

Freuds, kynntar í sérkafla. Dauðinn er stór og órjúfanlegur þáttur í sögum Davíðs og er hann 

skoðaður með tilliti til þess hvort sögurnar séu rými þar sem Davíð tekst á við eigin 

yfirvofandi dauða. Davíð þjáðist af berklum og dró sjúkdómurinn hann til dauða aðeins 31 árs 

að aldri. Dauðinn í sögum hans er hægfæra, tærandi og eyðandi afl. Til þess að komast að 

niðurstöðu er farið yfir ævi Davíðs, ritdóma og ýmist fræðiefni við túlkun sagnanna. 

 Niðurstaðan leiddi í ljós að sögur Davíðs séu í raun einhvers konar svið þar sem hann 

tekst á við dauðann. Hann gerir það á ýmsan hátt, meðal annars með efasemdum varðandi trú 

sem endar með dauða guðs. Hann reynir hér að færa eigin ótta yfir á sögupersónur sínar og 

býr til verstu mögulegu aðstæður sem hann sjálfur gæti dáið við. Með því nær hann valdi yfir 

örlögum sögupersónanna sem hann getur aldrei fengið yfir eigin lífi. Ætla má að með dauða 

guðs reyni hann sætta sig að trúin geti hvorki hjálpað honum að sætta sig við örlög sín, né 

milda þau. Dauðinn er endanlegur.         

 Frekari vangaveltur kviknuðu við lestur sagnanna og voru þær skoðaðar nánar ef 

tilefni var til. Bæling er lykilatriði í tveimur sagnanna sem eiga það sameiginlegt að fjalla um 

óleyfilega ást. Enn fremur var niðurstaðan sú í einni sögunni að Davíð takist ekki á við eigin 

dauða heldur reyni að takast á við dauða móður sinnar og samviskubit vegna fjarveru sinnar 

til margra ára.  
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