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Ágrip: 
Þórður Sigtryggsson (1890 – 1965) skildi eftir sig drög að handriti þegar hann lést 

sjötíu og fimm ára að aldri. Þórður hafði unnið handritið, sem ber heitið Mennt er 

máttur: Tilraunir með dramb og hroka, með hjálp rithöfundarins og góðvinar síns 

Elíasar Mar sem fullvann það svo að Þórði látnum. Fyrsti kafli ritgerðarinnar gerir 

grein fyrir æviskeiði Þórðar og baksögu handritsins: annars vegar til að afhjúpa þá 

goðsagnakenndu mynd sem bæði Þórður og handritið hafa verið sveipuð af 

heimildamönnum þeirra, og hins vegar til að búa undir haginn fyrir sértækari 

greiningu á nú nýútgefnu verkinu. 

Mennt er máttur er öðrum meginþræði pólitískt ádeilurit en Þórður deilir hart 

á íslenskt þjóðfélag og menningu og er það því háð ákveðnu menningarsögulegu 

samhengi. Í öðrum kafla ritgerðarinnar er því fundin ástæða til að greina tímabilið 

með aðferðum félagsfræðinnar: annars vegar til að skilgreina rótgróna samfélagsgerð 

og afturhaldssama þjóðmenningu sem aldamótakynslóðin lifir og hrærist í og Þórður 

deilir hart á, og hins vegar til að skýra hvernig svið menningar og lista öðlast aukið 

sjálfræði undan áður samofnu valdi hefðgróinnar valdastéttar eftir því sem líða tekur á 

nútímavæðingu tuttugustu aldar hér á landi.  

 Róttæk afstaða og gagnrýni Þórðar á íslenskt þjóðfélag og menningu færir 

hann sumpart á stall með eftirstríðs- og ´68 kynslóðinni. Til að gera þjóðfélagsádeilu 

Þórðar gagnrýnni skil er spennandi, og í raun aðkallandi, að færa Mennt er máttur í 

sértækar samræður við Guðberg Bergsson, einn róttækasta unga rithöfund sjöunda 

áratugarins, og brautryðjandaverk hans, Tómas Jónsson metsölubók. Um leið er 

viðtökusögu síðarnefnda verksins gerð skil með völdum dæmum til að sýna fram á 

breyttar valdaafstæður á sviði menningar og lista hér á landi fyrir tilstilli 

nútímavæðingar. 

 Þórður sækir í og tileinkar sér evrópska hefð bóhemíunnar til að byggja upp 

ákveðið táknkerfi lífsskoðunar og lífsmynsturs sem hann fylgir. Til að færa Þórð í enn 

menningarsögulegra samhengi verður reykvískri bóhemíu sem Þórður tilheyrði og 

hjálpaði til við að móta gerð skil í fjórða og síðasta kafla ritgerðarinnar. Þórður verður 

enn fremur færður í sértækari samræður við heimspeki Friedrichs Nietzsche en hann 

virðist sækja markvisst í hugmyndir þýska heimspekingsins til að réttlæta eigið 

viðhorf til lífs og listar, fegurðar og siðferðis. 
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Abstract 
Þórður Sigtryggsson (1890 – 1965) left behind a draft of a manuscript when he passed 

away at the age of seventy five. Þórður had worked on the manuscript, titled Mennt er 

máttur: Tilraunir með dramb og hroka (Education is Power: Experiments with Pride 

and Hubris), with the help of his good friend and writer Elías Mar, who later finished 

it after Þórður‘s death. The first chapter of this thesis recounts Þórður‘s history and 

the manuscript‘s background: firstly to uncover the mythical associations which have 

been imbued on both author and manuscript by various sources, and secondly to 

introduce a more exclusive analysis of the manuscript, which has now recently been 

published. 

 One of the manuscript‘s key elements is political polemics, as Þórður criticises 

Icelandic society and culture severely, which makes it subject to a certain cultural-

historical context. Therefore, the second chapter finds grounds for analysing the era 

with sociological methods: in order to define the established type of society and 

reactionary culture which surrounds the turn of the century generation and Þórður 

criticises harshly, but also in order to explain how the field of culture and art becomes 

independent of the previously interwoven predominance of the established ruling 

class as the modernization of the twentieth century took place. 

 Þórður‘s radical attitude and criticism of Icelandic society and culture places 

him in part with the post-war and ´68 generation. In order to provide a more critical 

view of his social criticism it is interesting, and in fact crucial, to compare Mennt er 

máttur with Guðbergur Bergsson, one of the most radical young authors of the 

1960‘s, and his groundbreaking novel Tómas Jónsson metsölubók (Tómas Jónsson 

Bestseller). The reception of the latter work is also documented with selected 

examples which demonstrate the changed positions of power within Icelandic culture 

and art with the abetment of modernization.  

 Þórður utilises and adopts the European tradition of bohemia to develop a 

certain philosophy and way of life to follow. In order to further enhance the cultural-

historical context, the fourth and last chapter of the thesis will study the bohemia in 

Reykjavík which Þórður belonged to and took part in shaping. Furthermore, Þórður 

will be studied with regard to the philosophy of Friedrich Nietzsche, as he seems to 

systematically apply the German philosopher‘s ideas to justify his own outlook on life 

and art, beauty and morality. 
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Eða brutum við allt í einu glerhimnana 
yfir gömlum dögum okkar? 
til þess lögðum við af stað. 
 

Sigfús Daðason 
 
 
 
 
 

Er nokkurt dæmi þess, að leiðin til fullkomnunar 
hafi legið eftir þráðbeinum vegi? Mér finnst, að hún 
hljóti að liggja eftir ótal krókaleiðum og óteljandi 
villigötum. Ég gæti skrifað fleiri þúsund blaðsíður 
um axarsköft mín, allan þann bjánaskap og alla þá 
heimsku, sem ég hef gert mig sekan um. En ég hef 
haft vit á að læra af öllum þessum óförum. 
 

Þórður Sigtryggsson 
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Forleikur 
„Leynilegt handrit“ 
Árið 1960 gaf Elías Mar rithöfundur út sérprentaða smásögu í tilefni af sjötugsafmæli 

Þórðar Sigtryggssonar góðvinar síns. Sagan ber heitið „Saman lagt spott og speki“ en 

forsíða hennar er prýdd teikningu eftir Alfreð Flóka og sýnir tvo nakta drengi í 

faðmlögum á meðan eldri maður horfir átekta. 

Sagan, sem var prentuð í 150 tölusettum eintökum, er sögð af ungum 

ónefndum sögumanni. Hann greinir frá heitum vordegi tveimur árum áður, þegar hann 

hefur komið sér fyrir í „Gamla kirkjugarði“ og les til stúdentsprófs. Það líður ekki á 

löngu þar til að ungi maðurinn kemur auga á eldri mann sem arkar á milli 

legsteinanna en fer „ekki eftir þeim fáu troðningum sem þarna [eru], heldur stytti[r] 

sér leið yfir grafir og lággirðingar“.1 Maðurinn er kappklæddur og heldur á 

krossbundnum pakka með annarri hendi en fullri könnu af vatni í hinni. Mennirnir 

heilsast og úr verður að ungi maðurinn býðst til að halda á könnunni þegar hann slæst 

í för með þeim eldri um kirkjugarðinn. Vatnskönnuna notar sá eldri til að vökva 

allmörg leiði fólks sem er þó algjörlega óskylt honum. 

Mennirnir tveir ganga ekki aðeins um kirkjugarðinn heldur leiðir sá eldri þann 

yngri um víðan völl menningar og lista. Í raun er sögumaðurinn algjör aukapersóna í 

frásögn sinni, því þegar eldri maðurinn hefur upp raust sína er ekki aftur snúið. Þegar 

á líður reynist sagan, sem er um ellefu síður í stóru broti, vera næstum algjör einræða 

eldri mannsins þar sem allt milli himins og jarðar verður honum að umræðuefni: svo 

sem franskar bókmenntir, klassísk tónlist, kynlíf homma og síðast en ekki síst algjört 

niðurrif íslensks þjóðfélags. 

Annað slagið sést glitta í sögumann – eflaust á meðan hinn dregur andann – 

annað hvort í hógværum tilsvörum eins og: „Ég hef líka fjarska gaman af Tannheuser-

forleiknum [sic], greip ég inn í til að vera hlutgengur í samtalinu“2 eða þegar hann 

gerir stuttlega grein fyrir hvar þeir eru staddir í kirkjugarðinum, þangað til þeir 

kveðjast undir lokin. Þegar sá eldri hefst handa við að vökva síðasta leiðið réttir hann 

þeim yngri innbundna pakkann til að auðvelda sér verkið. Þeim yngri verður ljóst 

hversu lítinn greiða hann hefur gert þeim eldri með því að bera vatnskönnuna, því 

pakkinn er mun þyngri.  

                                                 
1 Elías Mar 1960: 3 
2 Sama rit: 8. Rétt ritun á forleiknum er Tannhäuser. 
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Elías segir í viðtali fjörutíu og einu ári eftir útgáfu „Saman lagt spott og speki“ 

að persónurnar í smásögunni séu eftirmyndir af sér og Þórði Sigtryggssyni.3 Elías 

játar jafnframt í grein tileinkaðri 100 ára afmæli Þórðar, hefði hann lifað, að smásagan 

sé í raun „ekki skáldskapur, heldur miklu frekar blaðamennska með söguform að 

yfirvarpi“.4 Smásagan reynist þegar betur er að gáð samansett úr sögum sem Þórður 

hafði yfir Elíasi í gegnum árin, þar á meðal í kirkjugarðinum. Hún átti í fyrstu aldrei 

að koma út að sögn Elíasar, en hann ætlaði aðeins að gefa Þórði hana „prívat í 

afmælisgjöf.“5 Útgáfan hafi því verið háð algjörri tilviljun; þegar Elías er á göngu 

niður miðbæinn einn daginn með handritið í tösku verður Ragnar í Smára á vegi hans 

og þar með kemst sagan á prent.6 

Samkvæmt Elíasi létu viðbrögðin ekki á sér standa í íslenskri 

menningarumræðu við útgáfu smásögunnar, þótt þeirra gæti ekki í fjölmiðlum þess 

tíma.7 Elías segist fljótt hafa fundið fyrir köldu viðmóti frá menntamönnum, 

listamönnum og öðrum áhrifamönnum á menningarsviðinu, enda hafi sagan þótt ýta 

undir samkynhneigð og andkristileg viðhorf. Elías segir t.d. frá því í viðtali við Pétur 

Blöndal í bókinni Sköpunarsögur að „[Guðmundur] Hagalín gerði sér víst ferð á 

Morgunblaðið og sagði að það ætti að drepa höfundinn og útgefandann fyrir að láta 

prenta svona helvíti, kynvillt, ókristilegt og dónalegt.“8 Prófessor við Háskóla Íslands 

átti jafnframt að hafa látið þau ummæli falla í vinahópi „að réttast væri að hálshöggva 

bæði höfund og útgefanda slíks óhroða.“9 

Sagan hefur vafalaust hneykslað marga sem á annað borð lásu hana enda inntak 

hennar vel til þess fallið. Samkynhneigð var allt annað en viðurkennd í íslensku 

þjóðfélagi við upphaf sjöunda áratugarins og hefur því verið vægast sagt eldfimt efni í 

jafn litlu og íhaldssömu samfélagi. Sömuleiðis hafa athugasemdir persónu Þórðar um 

íslenskt menningarsvið og fulltrúa þess, þá helst íslenska menntamenn, getað komið 

illa við suma hverja innvígða og jafnvel ýtt undir kergju  í garð Elíasar. En hafa 

verður í huga að þrátt fyrir mikinn uppgang á mennta- og menningarsviðinu á 
                                                 
3 Pétur Blöndal 2007: 274 
4 Elías Mar 1990: 24 
5 Pétur Blöndal 2007: 274 
6 Sama rit: 274 
7 Hjálmar Sveinsson hefur það reyndar eftir Elíasi í viðtalsbók þeirra að „skömmu eftir að sagan kom 
út, birtist á baksíðu eins dagblaðsins áberandi grein þar sem útgáfan er fordæmd.“ Hjálmar Sveinsson 
2007: 139. Við höfum hins vegar hvorugir fundið þessa grein. Í viðtali við Pétur Blöndal í bókinni 
Sköpunarsögur getur Elías þess aftur á móti að sagan hafi fljótt orðið hneykslunarefni, „þó að það 
kæmi ekki í blöðin.“ Pétur Blöndal 2007: 274 
8 Pétur Blöndal 2007: 274 
9 Elías Mar 1990: 24 
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eftirstríðsárunum var það öllu smærra í sniðum en það sem við þekkjum af því nú á 

dögum, færri athöfnuðu sig innan þess og það var um leið mun nálægara og 

persónulegra. Það hefur því vel getað reynst Elíasi erfitt um vik að athafna sig innan 

þess með sama hætti og áður en útgáfan kom til sögunnar.  

Fjárhagur Elíasar fór heldur ekki, að hans sögn, varhluta af útgáfunni því hann 

taldi hana m.a. annars hafa haft þau áhrif að hann var sviptur skáldalaunum. Hann 

sagðist sjálfur alla tíð hafa búist „við því, úr því sagan kom fyrir almenningsjónir, að 

margir myndu hneykslast. Ég var samt búinn að brýna mig fyrir því.“10 En að þessu 

sögðu getur smásagan varla hafa kynt undir víðtækri menningarumræðu. Ólíkt því 

sem við þekkjum í dag var bókmenntaumfjöllun ansi fyrirferðamikil í allri 

þjóðfélagsumræðu frá upphafi tuttugustu aldar og fram á sjöunda áratuginn og fór að 

miklu leyti fram í dagblöðunum. Hefði „Saman lagt spott og speki“ vakið þá athygli 

sem Elías lýsir má leiða að því líkum að einhver umræða hefði endað á síðum 

blaðanna. Til þess hefur upplagið hins vegar ekki verið nægilega stórt og sagan sjálf 

ekki nógu róttæk eða áhrifarík til að hún kæmist í almenna umfjöllun og hinn almenni 

lesandi gæti þá látið sig hana varða. 

Þótt varast beri að fullyrða nokkuð um hvaða ástæður liggja að baki skoðun 

Elíasar á launasviptingunni, sem hann getur í fleiri viðtölum, er ekki úr vegi að benda 

á að seinna bindi Sóleyjarsögu kom út ári áður og er það viðtekin skoðun um 

rithöfundarferil Elíasar að slæmar viðtökur hennar hafi verið honum svo djúp 

vonbrigði að hann þagnaði sem rithöfundur um árabil.11 Þannig má velta fyrir sér 

hvort Elías hafi nokkuð verið sviptur launum heldur hafi hann hreinlega hætt að skrifa 

um tíma með útgáfu í huga og þar með ekki verið gjaldgengur þegar kom að úthlutun 

launa. Sífellt afturlit Elíasar um viðtökur „Saman lagt spott og speki“ í viðtölum rímar 

almennt við skoðun hans á höfundarferli sínum og má því kannski líta á þetta sem 

bitra tilraun hans til að sviðsetja sig í sífellu sem róttækan höfund og bóhem er ætti 

undir högg að sækja frá ríkjandi og íhaldssamri menningarorðræðu. Á hinn bóginn má 

                                                 
10 Pétur Blöndal 2007: 274 
11 Guðmundi Andra Thorssyni finnst sömuleiðis „sem Halldór Laxness íþyngi ögn Sóleyjar sögu“. 
Yfirþyrmandi nærvera Halldórs hafi gert það að verkum að Elías hafi misst mátt sinn og megin. 
Guðmundur er þó viss um að Sóleyjarsaga og Laxness segi ekki alla söguna heldur „að dagarnir hafi 
bara liðið.“ Guðmundur Andri Thorsson 2007: 80. Allt getur þetta verið rétt og hafa haft samverkandi 
áhrif. Hins vegar hætti Elías ekki alfarið að skrifa þótt hann gæfi ekki mikið út eftir Sóleyjarsögu, en til 
að mynda gaf hann út smásagnasafnið Það var nú þá árið 1985, og ljóðabókina Mararbárur árið 1999. 
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segja að hann hafi í það minnsta gert of mikið úr áhrifum smásögunnar á kostnað 

rithöfundarferil síns. 

Hvað sem rithöfundarferli Elíasar líður er smásagan „Saman lagt spott og 

speki“, líkt og Tannhäuser – forleikurinn, aðeins inngangur að mun stærra og 

margbrotnara verki; Mennt er máttur; Tilraunir með dramb og hroka – Kaflar úr 

endurminningum.12 Hjálmar Sveinsson tengir verkin tvö fimlega saman í bók sinni 

um Elías, Nýr penni í nýju lýðveldi, þegar hann kemst þannig að orði að „í pakkanum 

með krossbandinu reynist vera leynilegt handrit.“13 

Mennt er máttur; Tilraunir með dramb og hroka er flókið, margbrotið og 

óhefðbundið verk að öllu leyti. Við fyrstu sýn virðist það hins vegar vera fátt annað 

en langdreginn, endurtekningarsamur og á stundum marklaus reiðilestur Þórðar 

Sigtryggssonar yfir íslensku þjóðfélagi. Jafnvægisleysi virðist allsráðandi í textanum 

og hann getur því oft og tíðum virkað sem stjórnlaus á lesandann. Þannig er eins og að 

frásagnarstíll textans sveiflist milli ofsafenginna geðsveiflna þegar hann fer úr því að 

vera nánast hamslaus og ofbeldisfullur í það að vera fullur auðmýktar og jafnvel 

barnslega næmur. Að því leyti á textinn oft og tíðum til að vera afar mótsagnakenndur 

og endurtekningarsamur aflestrar, jafnvel fráhrindandi. 

Mennt er máttur lýtur heldur ekki hefðbundinni byggingu eða ákveðnum 

einingum hefðbundins bókmenntaverks sem miða að því að hefja það og loka, og 

mynda um leið rökrétta, heildræna eða afmarkaða hugsun, s.s. frásögn, söguþráð eða 

atburðarás. Verkið er þvert á móti frjó og opin samsteypa ólíkra texta – hér má m.a. 

finna samansafn hugleiðinga og endurminninga, sendibréf til nafnkunnra manna, 

hversdagslegt slúður, tilraunir til hneykslunar, tilvistarlegar og pólitískar hugsjónir, 

stóryrtar kynlífslýsingar og hómóerótískar fantasíur, svo eitthvað sé nefnt. Textarnir 

falla að því er virðist tilviljanakennt og án nokkurs samhengis hver að öðrum á þann 

veg að verkið rýfur lögmál hefðbundinnar flokkunar á formi og inntaki 

bókmenntatexta. Mennt er máttur hvetur þar af leiðandi til víðtækari og opnari –

jafnvel óhefðbundnari – umfjöllunar. Þrátt fyrir samhengisleysið og óreiðuna hlýtur 

lesandi engu að síður, að minnsta kosti sá sem gefur sig að verkinu, að nema 

meginþemu verksins og heildarhugsun þess: pólitíska og afdráttarlausa þjóðfélags- og 

menningarádeilu annars vegar og róttæka fagurfræðilega tilvistarstefnu hins vegar. 

                                                 
12 Hér eftir Mennt er máttur. 
13 Hjálmar Sveinsson 2007: 139 
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Þórður hlífir engu og engum í Mennt er máttur, ekki einu sinni sjálfum sér. 

Hann deilir hart á hvers kyns valda- og hugmyndakerfi sem hann telur einungis vinna 

í þágu yfirvalda og efri stéttar við að viðhalda eigin völdum og halda alþýðunni í 

skefjum. Með arðráni og hagnýtingu bælir hvers kyns kerfisbundið yfirvald manninn, 

frelsi hans og langanir niður. Þannig hefst Þórður þegar í upphafi verksins við að 

uppræta rót vandans og afbyggja hana: kristna trú og siðferði, sem hann telur vera 

„ógeðslegustu leifar villimennskunnar“.14 Sú afbygging leiðir af sér að ríkjandi 

hugmyndakerfi gjörvalls vestræns menningarheims er sett á hvolf innan verksins. En 

sérstaða textans felst enn fremur í því að Þórður nær að láta þennan 

alheimsviðsnúning gerast algjörlega innan íslensks þjóðfélags, sem er það versta í 

hans augum. 

Fyrsti kafli Mennt er máttur hefst í þessum anda þegar Þórður sem ungur 

drengur er beðinn um að fá kökuform lánað fyrir konu eina. Hann ber erindi sitt upp 

við nágrannakonu sem á kökuformin en fær þau ekki að láni. Því næst kemst 

sögumaður á nokkurra blaðsíðna flug þar sem hann rekur bæði ættir og hversdagsleg 

samskipti fólks frá æskuárum sínum. Svo virðist sem textinn ætli að fylgja eftir 

skilgreiningu undirtitilsins fullkomlega, þar til lítil saga um gegndarlaust en 

hversdaglegt kynlífssvall í himnaríki leiðir lesandann á allt önnur mið og afhjúpar 

valdadýrkunina og hræsnina sem býr í manninum. Að þeim kafla loknum verður ljóst 

að undirtitillinn, Kaflar úr endurminningum, gerir lítið annað en að villa um fyrir 

lesandanum áður en hann hefur lestur. Lesandinn kemst í kjölfarið ekki hjá því að 

efast um sannleiksgildi þess sem á undan hefur gengið í frásögninni og það sem á eftir 

fer. Mennt er máttur verður að hnökróttum samsetningi skáldskapar og veruleika í 

höndum lesandans og engin skýr mörk liggja þar á milli. 

 

Þegar þeir urðu óléttir 
Mennt er máttur á sér vægast sagt óhefðbundna meðgöngu. Elías greinir frá því í 

formála að verkinu þegar Þórður hittir hann um mitt sumar árið 1961. Þórður biður 

hann um að vélrita fyrir sig það sem hann hafði áður handskrifað niður af 

hugleiðingum sínum, aðeins nokkrar blaðsíður, því hann kunni ekki að vélrita. Úr 

verður, samkvæmt formálanum, að næstu árin heimsækir Þórður Elías í þeim tilgangi 

að Elías annað hvort skrifi beint upp eftir sér eða hreinskrifi það sem Þórður hefur 

                                                 
14 Þórður Sigtryggsson 2011: 139 
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gert uppkast að. Vinnuferlið helst á þennan hátt allt þar til Þórður deyr fjórum árum 

síðar. Elías ritar svo síðasta stafinn í formála að verkinu þann 13. mars 1972, sjö árum 

eftir andlát Þórðar og ellefu árum eftir að þeir hófu þetta undarlega samstarf.15 

Handritasaga Mennt er máttur vitnar ekki aðeins til um langt og flókið 

vinnuferli áður en handritið nær endanlegri mynd. Hún vekur einnig upp erfiðar, 

fræðilegar spurningar – sem væru efni í aðra ritgerð16 – um bókmenntafræðilega 

flokkun Mennt er máttur, höfund verksins og höfundarhugtakið almennt: Getur verið 

að handritið eigi sér fleiri höfunda en einn, eða olli þessi undarlega samvinna félagana 

því að höfundur handritsins færðist yfir í að vera margbrotin og samansett hugmynd 

sem kemur algjörlega í veg fyrir að hægt sé greina hver standi að baki textanum? En 

ýmis merki benda til þess að handritið hafi tekið ýmsum afdrifaríkum breytingum á 

löngum ritunartíma þess; annars vegar í samvinnu þeirra Elíasar meðan Þórður lifði 

og hvernig hún skilaði sér á blað, hins vegar – og öllu heldur – á þeim tíma sem líður 

frá láti ætlaðs höfundar til þeirrar gerðar sem Elías lýkur við. 

Handritið er varðveitt í fimm gerðum á mismunandi vinnslustigi á handritadeild 

Landsbókasafns Íslands og bíða flokkunar, auk kalkþrykkinga til prófarkalesturs.17 

Skrif Þórðar eru ekki samfelldur texti en virka mun frekar sem glósur og/eða 

minnispunktar sem svo er unnið út frá. Skrif hans eru auk þess óreiðukennd og 

illskiljanleg, mikið er um yfirstrikanir og krot, og oft og tíðum er ekki einu sinni hægt 

að greina á milli stafa, hvað þá orða. Ef blaðabunki Þórðar er tekinn saman liggur ljóst 

fyrir að efni hans nær ekki upp í níutíu og þrjár blaðsíður fyrstu vélritunar Elíasar, 

hvað þá 188 blaðsíður fullunna handritsins. 

 Til að slá alla varnagla segir Elías í formálanum að hann hafi einnig skrifað 

beint upp eftir munnlegri frásögn Þórðar. Yfirfærsla sem þessi – mælt orð verður að 

rituðu – er þó ólíkleg til að haldast óbreytt þann tíma sem tekur Elías að fullvinna 

                                                 
15 Þórður Sigtryggsson 2011: 2 – 3 
16 Ég hef í hyggju að skrifa ritgerð um „höfund“ Mennt er máttur í náinni framtíð.  
17 1. Upprunaleg skrif Þórðar að Mennt er máttur sem er sundurleitur handskrifaður blaðabunki. Þórður 
hefur ekki haft fyrir því að kaupa sér blöð fyrir skrif sín, því hann skrifaði ýmist á lítil minnisblöð, 
staðgreiðslunótur Elíasar frá efnalaug, A4 blöð ýmist línustrikuð eða ekki – jafnvel bleik, 
pappaumbúðir eða bókaropnur. 2. Fyrsta vélritun Elíasar sem er níutíu og fimm blaðsíður að lengd. 
Hún er prófarkalesin, þ.e.a.s. strikað er í villur og þær auðkenndar/lagfærðar fyrir næstu vélritun. 3. 
Önnur gerð vélritunar er innbundin en hún er 123 blaðsíður talsins. Þar að auki stangast blaðsíður á við 
blaðsíður í fyrri gerð þ.e.a.s. bæði hafa kaflar verið færðir á milli og texti aukinn. Þessi gerð er einnig 
prófarkalesin. 4. Vélritun sem virðist nær fullunnið verk. Handritið er 187 blaðsíður að lengd og 
inniheldur inngang Elíasar en hann er ekki að finna í handritunum sem á undan koma. 5. Fullunnið 
handrit sem er 188 blaðsíður talsins og hefur að geyma lokakafla sem er ekki að finna í handriti fjögur, 
en þennan kafla er þó að finna í handritum tvö og þrjú. 6. Inn á milli og með handritum er svo að finna 
kalkþrykkingar af ókláruðu handritunum til frekari prófarkalesturs. 
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handritið. Elías hefur ómögulega getað fest frásögn Þórðar niður óhreyfða eftir minni, 

hversu heiðríkt sem það kann að hafa verið. Þannig er full ástæða til að leggja ekki 

fullt traust á formála Elíasar.  

Til að öðlast einhvers konar skýringu á tilurð Mennt er máttur er nær að líta 

aftur til smásögu Elíasar, „Saman lagt spott og speki“, en hægt er að finna augljós 

líkindi með verkunum, bæði í því sem lítur að formi og inntaki. Eldri maðurinn í 

smásögunni greinir af sömu mælsku frá svipuðum – ef ekki sömu á stundum – sögum 

jafnt og lífsskoðunum og þeim sem er að finna í Mennt er máttur. Eini munurinn er sá 

að sagan er í höndum annars sögumanns (og höfundar?). Því er mikilvægt að benda á 

að Elías sendir smásöguna frá sér einu ári áður en hann gerir Þórði þann greiða að rita 

eftir honum.18  

Hér má því fullum fetum halda því fram að Elías hafi ekki eingöngu fært saman 

textann eftir ráðum Þórðar, enda hefði sú samvinna eflaust ekki leitt af sér jafn stórt 

verk. Það verður að teljast líklegra að við ritun Mennt er máttur hafi Elías í fyrstu 

hjálpað Þórði með öllum ráðum við að draga fálmkennda óra hans og pappírskrot 

skipulega til stafs. Við andlát Þórðar tekur Elías hins vegar alfarið við keflinu og við 

það hlýtur upphaflegt markmið handritsins að taka afrifaríkum breytingum, sama 

hversu Elías hefur mögulega reynt að setja það saman eftir höfði Þórðar. Allar þær 

sögur og þankagangur sem einkenndi Þórð, og Elías þekkti eftir áratuga vináttu, hefur 

gert honum kleift að ljúka við verkið í anda Þórðar, en með aðferðum 

skáldskaparins.19 Við þessi umskipti verður Þórður óneitanlega að nokkurs konar 

skáldsagnarpersónu í meðförum Elíasar. 

                                                 
18 Það er ennfremur áhugavert að hafa í huga að smásagan „Saman lagt spott og speki“ er samin ári á 
eftir og í kjölfar vonbrigða Elíasar á viðtökum Sóleyjarsögu. Hér er alls ekki verið að leita endanlegra 
svara við skyndilegu brotthvarfi Elíasar af rithöfundarsviðinu. Vangaveltur um að Sóleyjarsaga hafi 
markað ákveðin lok á opinberum höfundarferli Elíasar og „Saman lagt spott og speki“ hafi verið 
nokkurs konar brú í annars konar ritstörf, Mennt er máttur, meðfram prófarkalestri hans á Þjóðviljanum 
eru settar fram í fullkomnum hálfkæringi. Engu að síður er spennandi að hugsa til þess að þessi þrjú 
verk hangi saman sem eins konar örlagavefur í höfundarferli Elíasar Mar. 
19 Jón Karl Helgason ræðir í grein sinni Deiligaldur Elíasar; Tilraun um frásagnarspegla og sjálfgetinn 
skáldskap sjálfsöguleg einkenni í höfundarverki Elíasar, þar á meðal í fyrstu skáldsögu hans, Eftir 
örstuttan leik. Við lestur greinarinnar verður ljóst að Elías hefur ávallt dansað leynt og ljóst á línunni 
milli veruleika og skáldskapar í verkum sínum. Sem dæmi kemur Tannhäuser forleikurinn ekki aðeins 
fyrir í áðurnefndri smásögu Elíasar, en Bubbi aðalpersóna Eftir örstuttan leik setur forleikinn á fóninn í 
byrjun sögunnar, sagan endar einnig á honum og þannig rammar tónverkið hana inn. Tónlistarsmekkur 
Bubba speglar ekki aðeins unga manninn – Elías – í „Saman lagt spott og speki“ heldur líka þann eldri 
– Þórð – því Bubbi fer að mörgu leyti eftir sömu lífsskoðun og er álíka drambsamur. Elías viðurkennir 
einnig í fyrrnefndu viðtali að hafa hefnt sín á Þórði eftir að sá síðarnefndi hafði áður leitað á hann 
kynferðislega þegar Elías var 17 ára: „Ég „hefndi“ mín smávegis á Þórði. Í bókinni Man ég þig löngum 
kemur fyrir trúboði, sem Þórður er fyrirmynd að, trúlaus maðurinn. Hann leitar á Halldór Óskar 
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Þrátt fyrir að Þórður og Elías hafi getið komið fyrir sem algjörar andstæður í 

daglegu lífi voru þeir skoðanabræður í mörgu sem við kemur lífi og list. Það má því 

velta fyrir sér – með fullri virðingu – hvort andlát Þórðar hafi veitt Elíasi frelsi til að 

vinna að verki sem væri byggt á Þórði fremur en að ljúka við verk eftir hann. Frelsið 

kann að hafa verið margþætt, en það hefur fyrst og fremst veitt honum leyfi til að 

fullvinna eins eldfiman texta og Mennt er máttur er, algjörlega án ábyrgðar. Vinna 

Elíasar við handritið eftir andlát Þórðar hefur því mögulega falið í sér einstaka útrás 

fyrir tjáningarþörf hans sem tvíkynhneigður maður í íhaldssömu þjóðfélagi og 

rithöfundur í kreppu. Með verkinu hefur hann getað nýtt sér tækifæri til að gera eins 

sterka persónu og Þórður Sigtryggsson var sumpart að málpípu sinni. Frelsið hefur t.d. 

getað falist í því að honum hefur fundist hann geta slitið sig úr viðjum íhaldssams 

þjóðfélags og upplifað sig frjálsan eins og Þórður gerði í lifanda lífi – rétt á meðan á 

skrifum stendur, svo ekki sé meira sagt. 

Mennt er máttur var auk þess – samkvæmt Þórði – ekki ætlað til útgáfu heldur 

áttu vinir og vandamenn einungis að fá að njóta þess. Í verkinu gerir Þórður 

sömuleiðis skýr skil á sér sem „einkarithöfundi“ og svo „almenningsrithöfundum“ 

eins og Halldóri Laxness en hann getur vart hugsað sér ömurlegra hlutskipti en að 

vera almenningsrithöfundur: „Þá er ólíkt skárra að vera almenningsmella. 

Almenningsrithöfundurinn býður sig hvaða helvítis skríl og illþýði sem er fyrir 

peninga, en almenningsmellan getur átt sómatilfinningu.“20 Hins vegar verður að 

nálgast þessa fullyrðingu með miklum fyrirvara, því Þórður lofar Elías í hásterkt á 

öðrum stað og segir unga rithöfundinn hafa sett „heimsmet í karlmennsku, hugrekki 

og dirfsku þ. 25. ágúst 1960“21 þegar hann gaf út „Saman lagt spott og speki“ og hefur 

Þórð að fyrirmynd höfuðpersónunnar. Þvert á allar yfirlýsingar er því ekki ólíklegt að 

Þórður vilji vera þekktur í samfélaginu, vilji „þrengja sér inn í hug annarra og bækur 

þeirra“22 eins og Árni Bergmann lýsir athyglissýki vinar síns í nýlegri grein sinni um 

Þórð og Mennt er máttur. Það kann því að hafa verið ætlun bæði Þórðar og Elíasar að 

handritið kæmi fyrir sjónir almennings fyrr en síðar, en eins og áður segir sat Elías 

einn um handritið eftir lát Þórðar að utanskildum örfáum ókláruðum gerðum og 

                                                                                                                                            
Magnússon með sama hætti og Þórður leitaði á mig, notar jafnvel sömu orðatiltækin.“ Pétur Blöndal 
2007: 275 
20 Þórður Sigtryggsson 2011: 87. Þess má geta að Þórður lét Halldór hafa drög að handritinu og fara 
sögur af því að Laxness hafi oft og tíðum lesið upp úr því á Gljúfrasteini fyrir vini og vandamenn. 
Halldór Guðmundsson 2004: 743  
21 Þórður Sigtryggsson 2011: 51 
22 Árni Bergmann 2012: 127 
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einstaka brotum sem Þórður hafði áður dreift til vina.23 Nítján árum seinna, í 

áðurnefndri hundrað ára afmælisgrein tileinkaðri Þórði hefði hann lifað, verður Elíasi 

heppilega á orði að „þessi ritsmíð þætti líklega seint prenthæf, þó ekki væri nema 

vegna hvatvísra ummæla um lífs og liðið fólk, hreins uppspuna og óbilgjarnra 

sleggjudóma, sem ekki er víst að allir gætu hlegið að“24 – svo ekki sé minnst á 

yfirgengilegar kynlífssenur samkynhneigðra karlmanna. Elías hefur þó mögulega 

ætlað varnaðarorðum sínum þveröfug áhrif. Þvert á inntak þeirra hafi þau verið til 

þess gerð að ala á goðsögninni sem hefur umlukið bæði persónu þórðar og handritið 

sjálft frá því að vinirnir hófust handa við gerð þess í því skyni að undirbúa jarðveginn 

fyrir útgáfu. Það er í það minnsta ekki annað að sjá en að Elías hafi unnið markvisst 

að handritinu með það í huga að gefa það út þegar tilefni gæfist, hvers kyns sem það 

kynni að vera. 

Elíasi auðnaðist ekki ætlunarverk sitt. Handritið lá þess í stað fullbúið til 

útgáfu í hartnær fjóra áratugi og sagan segir að það hafi gengið milli manna eftir 

öðrum óhefðbundnari leiðum, s.s. í ljósritum, í uppritunum og á samkomum. Það 

fylgir einnig sögunni að dreifingin hafi ávallt verið háð miklum fyrirvörum. Enn 

fleiri, oftast nær innvígðir á bókmenntasviðinu, hafa vitað af handritinu í gegnum 

tíðina án þess þó að hafa lesið það. Handritið var lengi vel sveipað mikilli og 

aðlaðandi dulúð25 eða allt þar til Hjálmar Sveinsson gaf það út undir merkjum 

úgáfufélagsins Omdúrman undir lok „jólabókaflóðsins“ 2011. 

 

„Ég er hamingjusamasti maður veraldarinnar“26 

Í Grikklandsárinu segir Laxness: „Um Þórð er þar skemst frá að segja að ég hef ekki 

náð að safna hugrekki sem til þarf að semja bók í minningu hans“.27 Peter Hallberg 

kemst aftur á móti að þeirri niðurstöðu í tímaritsgrein um handritasögu 

Atómstöðvarinnar að í fyrstu gerð handritsins hafi organistinn, ein áhugaverðasta 

persóna verksins, bæði þjónað mun veigameira hlutverki og verið nokkuð frábrugðinn 

þeirri mynd í endanlegu gerðinni sem oft er kennd við Erlend í Unuhúsi. Hallberg 
                                                 
23 Þorsteinn Antonsson segir í mannlýsingu sinni á Þórði að Málfríður Einarsdóttir og Nanna 
Ólafsdóttir skjalavörður hafi einnig erft ókláraðar gerðir af handritinu að Þórði látnum en að þær hafi 
skilað þeim á handritadeild Landsbókasafnsins eftir lát hans, þar sem velflest eintökin eiga nú að vera 
geymd ásamt skrá yfir jarðneskar eigur hans, aðallega bækur og hljómplötur. Þorsteinn Antonsson 
2004: 51 – 52 
24 Elías Mar 1990: 24 
25 Tímarit Máls og menningar gaf þó út nokkur (saklaus) brot úr verkinu árið 1973. sjá heimildaskrá. 
26 Þórður Sigtryggsson 2011: 171 
27 Halldór Kiljan Laxness 1980: 124 
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leiðir rökum að því að „andlát þessa fornvinar hans hafi ýtt undir [Laxness] að breyta 

persónu organistans ákveðið í áttina til Erlends“ svo hann gæti tileinkað látnum vini 

sínum verkið, en upprunalega hafi organistinn verið mun öfgafyllri, sérkennilegri og 

yfirlýsingaglaðari persóna auk þess að vera samkynhneigður.28 

Þrátt fyrir að Erlendur hafi almennt verið talinn fyrirmynd að organistanum er 

Þórður ekki í nokkrum vafa um að Laxness eigi við sig. Í bréfi sem hann stílar á 

Laxness á afmælisdegi hans árið 1962 og fellir inn í handritið segir hann kíminn: „Ég 

er þér sérstaklega þakklátur fyrir það sem þú hefur skrifað um mig og vin minn 

Kristján Helgason. Í Atómstöðinni gerir þú svo fínt grín að mér, að ég get hlegið að 

því til æviloka.“29 Góðvinir Þórðar og aðrir sem láta sig manninn varða virðast á sama 

máli. Elías Mar, eflaust nánasti vinur hans, fullyrðir m.a. í minningarorðum sínum að 

Þórði látnum:  

 

organisti frumgerðarinnar er Þórður Sigtryggsson, góðvinur höfundarins frá 
fornu fari. Og þrátt fyrir þá umbreytingu sem organistinn hlýtur í sköpun 
sögunnar – nær því að líkjast Erlendi Guðmundssyni – blandast engum hugur 
um, sem bókina les og þekkti Þórð Sigtryggsson, að í persónu organistans er 
margthvað snilldarleg lýsing einmitt á honum.30 

 

Elías hnykkir svo á fullyrðingu sinni með því að gera Laxness ókleift að nota Þórð 

ekki sem fyrirmynd í verkum sínum en „eftir á að hyggja: hvernig hefði mikill 

rithöfundur átt að geta þekkt mann eins og Þórð Sigtryggsson, án þess að finna löngun 

til að fást við þann efnivið sem hann var.“31 

Þórður Sigtryggsson var fæddur 25. ágúst 1890 og alinn upp í Guðjónshúsi við 

Tjarnargötu í Reykjavík. Foreldrar hans voru hjónin Hugborg Bjarnadóttir og 

Sigtryggur Sigurðsson lyfjafræðingur, og var hann einn þriggja bræðra. Faðir hans 

stundaði iðn sína í Reykjavíkurapóteki ásamt Guðmundi Jónssyni, föður Erlendar í 

Unuhúsi.32 Synir þeirra urðu leikfélagar og hélst sú vinátta traustum böndum allt þar 

til Erlendur féll frá árið 1947. Vinátta þeirra félaga átti eftir að reynast Þórði afar 

frjósöm en hann var manna lengst heimagangur í Unuhúsi, kostgangarastað og 

                                                 
28 Hallberg, Peter 1953: 150 – 151 
29 Þórður Sigtryggsson 2011: 86 
30 „Minningarorð; Þórður Sigtryggsson kennari“ 1965: 7. Elías ræðir þetta álitamál í nær öll skipti sem 
honum verður hugsað til Þórðar. Fleirum verður tíðrætt um Þórð sem fyrirmynd organistans, þ.á. m. 
Halldóri Guðmundssyni, Pétri Gunnarssyni, Hjálmari Sveinssyni, Þorsteini Antonssyni, Árna 
Bergmann og Braga Kristjónssyni, svo einhverjir séu nefndir. 
31 Sama rit: 7 
32 Sama rit: 7 
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miðstöð menningar og lista í Reykjavík á fyrri hluta tuttugustu aldar. Þar komst 

Þórður í tæri við marga af mikilvægari og verðandi listamönnum þjóðarinnar og aðra 

áhrifamenn íslenskrar menningar – sem og annað jaðarfólk. En „allan þann tíma er í 

stórum dráttum sami kjarni sem safnast saman“: Þórbergur Þórðarson, Halldór Kiljan 

Laxness, Steinn Steinarr, Þórður Sigtryggsson, Jón Pálsson frá Hlíð, Stefán Bjarman, 

Ragnar í Smára, Páll Ísólfsson, Halldór Stefánsson, Lárus Ingólfsson  o.fl.33 

Á unglingsárum lærði Þórður bókband hjá Arinbirni Sveinbjarnarsyni en árið 

1912 hélt hann, þá tuttugu og tveggja ára gamall, til Kaupmannahafnar til að leggja 

stund á framhaldsnám í þeirri iðn. Þar hefur hann að öllum líkindum dvalið undir 

verndarvæng Sigurðar, eldri bróður síns og síðar lektors í málvísindum við latínuskóla 

þar í borg.34 

Þegar komið var fram yfir fyrsta áratug tuttugustu aldar var Kaupmannahöfn 

enn að mörgu leyti miðlæg í íslensku menningarlífi. Ísland var enn bundið danska 

konungríkinu og þangað flykktust margir, yfirleitt ungir efri stéttar menn til náms, 

íslenskir menntamenn sátu í embættum við háskólann, margir hverjir mikilvægari 

listamenn og skáld voru búsett þar til lengri tíma og enn fleiri stöldruðu þar við, auk 

þess sem íslenskar bækur voru enn prentaðar þar til innflutnings.35 

Staða Kaupmannahafnar var að þessu leyti afar áhugaverð, því í evrópsku 

samhengi var borgin staðsett á jaðrinum, bæði landfræðilega og menningarlega. 

Danmörk var lítill skagi nyrst á meginlandinu sem hlaut án efa að taka mið af, laga sig 

að og verða fyrir áhrifum af stærri og meira ráðandi menningarsvæðum eins og 

Þýskalandi og Frakklandi. Stöðu Kaupmannahafnar gagnvart öðrum evrópskum 

menningarborgum má því að vissu leyti líkja við stöðu Reykjavíkur gagnvart henni, 

því sem nútímaborg var Kaupmannahöfn komin mun styttra á veg en borgir sem lágu 

örlítið sunnar.36 

Við upphaf annars áratugar tuttugustu aldar var Kaupmannahöfn á tímum 

allsherjar nútímavæðingar. Iðnbyltingin hafði rutt sér til rúms og var ein aðalforsenda 

þess að Danir fluttust úr sveit í borg í stórum stíl á síðustu áratugum nítjándu aldar og 

fram á þann fyrsta á tuttugustu öld. Fólksflutningarnir urðu til þess að borgin breiddi 

úr sér og innleiddi nærliggjandi sveitir sem úthverfi sín. Nokkur helstu mannvirki og 

                                                 
33 Pétur Gunnarsson 2009: 127 og 128 
34 „Ísland heimsótt eftir 13 ára brottveru“ 1939: 3 
35 Jón Yngvi Jóhannsson 2011: 100 – 101 
36 Igwersen, Niels 1992: 262 



17 
 

kennileiti Kaupmannahafnar, s.s. ráðhúsið og Hovedbanegården risu einnig á þessum 

tíma.37 

Annar lykilþáttur í umbreytingu Kaupmannahafnar til evrópskrar nútímaborgar 

var þegar konungur lét loks undan áratuga þrýstingi vinstri flokka og innleiddi 

þingræði árið 1901 og kom þannig af stað víðtækri kerfisbreytingu sem náði yfir öll 

svið samfélagsins.38 Kaupmannahöfn var með öðrum orðum „að taka á sig þá mynd 

sem margir Íslendingar þekkja enn í dag“.39  

Þrátt fyrir að Þórður hafi sem Reykvíkingur alist upp í höfuðborg Íslands er vart 

hægt að bera uppvöxt hans saman við aðstæður ungra Kaupmannahafnarbúa. 

Kaupmannahöfn hefur í því samhengi óneitanlega verið mikil viðbrigði fyrir ungan 

Íslending á fyrri hluta tuttugustu aldar, en um leið aðlaðandi staður, enda ægði þar 

saman gamalgróinni evrópskri siðmenningu og sífellt alþjóðlegri nútíma.40 Þórður 

hafði frá barnæsku verið hneigður til bókmennta og lista41 og hlýtur að hafa upplifað 

verðandi evrópska nútímaborg og margbrotna menningu hennar sem frelsun undan 

rótgróinni, fábreyttri og einangrandi þjóðmenningu landans heima fyrir, og um leið 

eftirsóknarverða framtíðarsýn fyrir það sem koma skyldi í Reykjavík.  

Kaupmannahöfn var vissulega á hraðri leið inn í nútímann en á tímum umbrota 

hljóta ávallt tveir heimar að mætast. Þannig mátti enn finna í Kaupmannahöfn líkt og í 

öðrum evrópskum borgum á þessum tíma 

 

samfélag listamanna, einkum ungra karlmanna sem litu á sig sem frjálsa 
bóhema og létu hverjum degi nægja sína þjáningu. Gullöld bóhemanna í dönsku 
bókmenntalífi var raunar á síðasta snúningi þegar hér var komið. Undir lok 
nítjándu aldar og í bláupphafi þeirrar tuttugustu höfðu aldamótastemningin og 
hnignunarmenningin sem við hana er kennd náð hámarki, þá settu Herman Bang 
og aðrir impressjónistar svip á bæinn og danskar bókmenntir.42  

 

Ætla má að þótt Herman Bang hafi ekki verið eins fyrirferðamikill í dönsku 

menningarlífi við upphaf annars áratugar tuttugustu aldar og hann hafði verið 

áratugina áður hafi mikið verið látið með andlát hans sama ár og Þórður kemur til 

Kaupmannahafnar. Það er því ekki ólíklegt að Þórður hafi kynnst verkum Bangs og 

hans líkra og hrifist. Þrátt fyrir að Þórður nefni Bang ekki á nafn í Mennt er máttur þá 
                                                 
37 Jón Yngvi Jóhannsson 2011: 99 – 100 
38 Sama rit: 153 
39 Sama rit: 99 
40 Halldór Guðmundsson 2004: 72 
41 Málfríður Einarsdóttir 2008: 232 
42 Jón Yngvi Jóhannsson 2011: 101 
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á hann, samkvæmt Árna Bergmanni, að hafa verið iðinn við að nefna hann meðal 

stórmenna í evrópskri menningu og listum.43 Þögn Þórðar um Bang í Mennt er máttur 

hlýtur að teljast nokkuð áhugaverð því í verkinu nefnir hann fjölmarga erlenda 

rithöfunda, listamenn og einstök verk sem hann telur til hámenningar. Þögnina má 

útskýra á þann veg að bág staða Bang í evrópskri hámenningu hafi rímað illa við þá 

menningarkanónu sem Þórður umvefur sig í Mennt er máttur. Þórður er afar 

upptekinn við að nefna þekkta rithöfunda, skáld, tónlistarmenn og aðra listamenn af 

ráðandi og miðlægum menningarsvæðum sem hafa sett varanlegt mark á 

heimsbókmenntir og aðrar klassískar listir. Aðeins örfáir rithöfundar og listamenn af 

norðurlöndunum – og aðeins þeir sem hafa skarað fram úr – öðlast inngöngu; menn 

eins og Strindberg, Brandes og Ibsen. 

Bang fór fyrir dönskum impressjónistum undir lok nítjándu aldar. Þeir ásamt 

öðrum nútímalistamönnum voru vel upplýstir og undir miklum áhrifum frá 

evrópskum hugsuðum og rithöfundum sem höfðu leynt og ljóst endurskilgreint 

mannlega tilvist á mun veraldlegri nótum. Í þeim anda boðuðu danskir 

nútímalistamenn afar róttækar félagslegar breytingar sem þeir töldu stefna í átt til 

nútímalegrar samfélagsgerðar. Þeir deildu hart á kristna trú, þó einkum veraldlegar 

stofnanir hennar eins og hjónaband og kirkju, sem þeir töldu úr sér gengnar og 

predika falska skynjun á veruleikanum. Þeir vefengdu jafnframt viðteknar hugmyndir 

og viðmið um kyn og kyngervi og kröfðust réttlætingar á hagnýtingu og arðráni 

alþýðunnar í hag yfirvalda. Íhaldsmenn litu aftur á móti á boðanir 

nútímalistamannanna sem ógn við hina hefðbundnu fjölskyldu sem væri undirstaða 

danska konungsríkisins. Þeir voru þar af leiðandi kallaðir niðurrifsmenn, en slíkar 

ásakanir voru aðeins til þess gerðar að styrkja þá til muna í tilraunum þeirra við að 

umbreyta samfélaginu með listina að vopni.44 

Herman Bang hefur einnig löngum verið álitinn forystumaður dekadent 

hreyfingarinnar í Danmörku, enda stóðst hann flest ef ekki öll skilyrði um þá 

eiginleika sem dekadent maður skyldi búa yfir: hann var yfirlýstur hommi, 

morfínfíkill og spjátrungur mikill. Litskrúðugur lifnaðarháttur hans og útgefin verk 

komu honum oft í vandræði, en frægt er í danskri bókmenntasögu þegar skáldævisaga 

hans Vonlausar fjölskyldur (Haabløse Slægter, 1880) var dæmd brotleg gegn 

dönskum lögum um klám, því sumir kaflar þóttu sýna eitthvað annað og meira en 
                                                 
43 Árni og Lena Bergmann 1986: 234 
44 Igwersen, Niels 1992: 262 
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erótík. Einnig varð Bang oft fórnarlamb aðkasts og ofsókna vegna samkynhneigðar 

sinnar og flúði hann nokkrum sinnum land vegna þess.45 

Það má auðveldlega leiða að því líkum að Þórður hafi sem ungur maður orðið 

fyrir djúpstæðum áhrifum af danskri aldamótamenningu með Herman Bang í broddi 

fylkingar og Mennt er máttur ber þess glöggt vitni. Verk Bangs og staða hans í 

dönsku menningarlífi hefur vafalaust reynst Þórði lykill að öðrum höfundum og 

hugsuðum sem deildu svipaðri hugsjón eða lífsskoðun. Thomas Mann, höfundur sem 

Þórður nefnir oft í Mennt er máttur með mikilli aðdáun, var til að mynda einlægur og 

yfirlýstur aðdáandi Bangs.46 Vera Þórðar í Kaupmannahöfn mun þar af leiðandi 

vafalaust hafa gefið fyrirheit um þann bóhemíska lifnaðarhátt og afstöðu sem Þórður 

átti eftir að tileinka sér bæði í Mennt er máttur og lifanda lífi, og ákvarða að miklu 

leyti hvaða kreðsu hann átti eftir að tilheyra og hjálpa til við að móta í íslensku 

menningarsamfélagi. 

 Þórður sneri aftur heim til Íslands innan fárra ára sökum berklaveiki, en hann 

átti eftir að heimsækja Kaupmannahöfn síðar og oftar en einu sinni.47 Líklega ollu 

veikindin því að Þórður lét bókbandsiðn lönd og leið, en þess er getið í stéttatali 

bókagerðarmanna að í kjölfar þeirra gat hann „um árabil ekki stundað vinnu.“48 

Þórður var hins vegar „enginn iðjuleysingi, fjarri fór því. Það liggur eftir hann mikið 

dagsverk þar sem var [orgel]kennsla hans um áratuga skeið“49 en hann hafði sjálfur 

lært sem ungur drengur að þekkja nótur af Jónasi Helgasyni tónskáldi og 

dómkirkjuorganista. 

Þórður gekk ýmist í heimahús „og kenndi, eða lét nemendurna koma heim til sín 

og veitti þeim þar tilsögn á fjögurra áttunda ferðaharmoníum sem ekki var rúmfrekara 

en lítil ferðataska“.50 Fyrir þær sakir fékk hann viðurnefnið organistinn vel fyrir 

útgáfudag Atómstöðvarinnar árið 1948. Og það var þannig sem leiðir Þórðar og 

Elíasar lágu saman árið 1932 þegar frænka drengsins fékk Þórð, þá fjörutíuogtveggja 

ára, til að kenna honum á lítið stofuorgel sem hann hafði erft eftir móður sína. „En lítt 

grunaði [hann], átta ára gamlan  drenginn, að þarna kæmi inn í líf [hans] sá maður 

                                                 
45 Schoolfield, George C. 2003: 305 – 306 
46 Sama rit: 305 – 306 
47 Árni Bergmann 2012: Viðtal mitt við tilvitnaðan. 
48 Bókagerðarmenn frá upphafi prentlistar á Íslandi 1976: 135. Þorsteinn Antonsson fullyrðir í 
mannlýsingu sinni að Þórður hafi verið berklaveikur frá barnæsku og fram á fullorðinsár. Þorsteinn 
Antonsson 2004: 60 
49 „Minningarorð; Þórður Sigtryggsson kennari“ 1965: 7 
50 Elías Mar 1990: 24 
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sem ætti eftir að kenna [honum] meira en nokkur einn hefur gert um dagana að fóstru 

[hans] undanskilinni.“51 

Áður en lengra er haldið er rétt að geta þess að þeir fáu vinir Þórðar og 

samferðamenn sem minnast hans á einhvern hátt eiga almennt til að falla í þá 

nýrómantísku gryfju að hefja hann óheyrilega upp og sveipa hann goðsagnakenndri 

hulu bóhemsins. Litlu skiptir hvort tilraunir vina hans og vandamanna séu meðvitaðar 

eða ekki, heimildirnar bera óneitanlega svip af vel þekktum frásagnarformum um hinn 

nýrómantíska listamann og bóhem, og þá ekki síst listrænu öfgarnar sem búa í honum. 

Lesandi gæti t.d. hafa rekið augun í sömu minni í frásögnum af rithöfundum og 

skáldum eins og Jóhanni Sigurjónssyni, Þórbergi Þórðarsyni og Halldóri Kiljan 

Laxness. 

Flestum heimildarmönnum verður t.a.m tíðrætt um heilsuleysi Þórðar sem 

ráðandi þátt í skapgerð hans og hvaða mann hann hafði að geyma. Málfríður 

Einarsdóttir segir frá fyrstu kynnum sín af Þórði í endurminningabók sinni 

Samastaður í tilverunni, þegar hún var lítil stelpa í heimasveit sinni Þingsnesi í 

Borgarfirði. Þórður hafði þá ungur ráðið sig til vinnu eitt sumarið á bernskuheimili 

hennar. Sveitungum þótti hins vegar ekki mikið til Þórðar koma og álitu þeir hann 

fljótt ónýtan til vinnu, en Málfríður getur þess á einum stað að hann hafi ýmist verið 

„álitinn pestsjúkur, eða haldinn af illum anda.“52 Þórður, sem „kunni ekki að slá með 

orfi og ljá, maður hneigður til mennta“,53 var þeim mun betur að sér „í hinum göfugu 

erlendu tungum, flestum þeim sem talaðar eru í Vestur-Evrópu, nema ef vera skyldi 

portúgölsku.“54 

Við heimkomuna frá Danmörku sneri Þórður aftur í heimahús til móður sinnar 

og Ragnars yngri bróður síns. Heimkoma hans og veikindi voru ekki til þess gerð að 

auðvelda mæðginunum lífsviðurværið. Allt frá því að faðir Þórðar féll frá árið 1903, 

þegar Þórður var þrettán ára, glímdi fjölskyldan við sára fátækt. Málfríður fer 

nokkrum átakanlegum orðum um kröpp kjör fjölskyldunnar í áðurnefndri 

endurminningabók sinni þegar hún segir frá för sinni til Reykjavíkur árið 1919, en 

fjölskyldan skaut yfir hana skjólshúsi. Þórður var þá 

 

                                                 
51 „Minningarorð; Þórður Sigtryggsson kennari“ 1965: 7. Sjá einnig Elías Mar 1990: 24 og Pétur 
Blöndal 2007: 274 
52 Málfríður Einarsdóttir 2008: 232 
53 Sama rit: 232 
54 Sama rit: 231 
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orðinn 29 ára (æskan liðin). En ég var 19. Móðir hans var ekkja og bjó með 
tveimur sonum sínum í þröngri íbúð undir súð í húsi [...]. Herbergin voru þrjú, 
og sváfu bræðurnir sinn í hvoru hinna ofnlausu herbergja, en sá var munurinn, 
að inn í stofu Þórðar lagði yl frá ofni í stofu okkar Hugborgar, [...], svo þar var 
ekki eins kalt og rakt eins og í stofu Ragnars. Eldhús var ekkert, [...]55 ekkert  
þvottahús, ekkert salerni nema kamar kippkorn úti í holti. Þangað komu 
súkkulaðivagnar við og við og sóttu en hreinsun gat þetta engin heitið.56  
 

Heimildarmönnum er þó mikið í mun að koma þeirri mýtu til skila að fátæktin hafi 

ekki komið í veg fyrir hámenningaranda Þórðar. „Hann varð sjálfmenntaður maður í 

beztu merkingu orðsins.“ Hann átti stórt og mikið erlent hljómplötu- og bókasafn sem 

geymdi m.a. „aldagamlar útgáfur og rarítet á heimsmælikvarða.“57 Heimildarmenn 

draga hins vegar þónokkuð úr þeirri tungumálakunnáttu sem Málfríður eignar Þórði 

en sammælast um að hann hafi verið læs á að minnsta fjögur tungumál; þýsku, 

frönsku, latínu og ítölsku, auk norðurlandamálanna.58 Hann þótti einstaklega vel að 

sér í klassískri menningu forngrikkja og evrópskri hámenningu. En svo mjög þótti 

yfirburðaþekking hans á menningu og listum vera fremri þekkingu annarra manna að 

Laxness hafði á orði að Þórður hafi í senn verið fjölfróðastur Íslendinga um klassíska 

tónlist og einn víðlestnasti maður á heimsbókmenntirnar sem hann hafði kynnst um 

ævina.59 Þessa fullyrðingu verður þó að taka með nokkrum fyrirvara því hér verður 

vart við vel þekkta tilhneigingu Laxness við að hefja óþekkta menn og konur upp til 

skýjanna. Hér er ekki verið að kasta rýrð á Þórð, gáfur hans og hæfileika en það má 

engu að síður velta fyrir sér hvort viðtekið frásagnarmynstur nýrómantíska 

listamannsins sem vinir Þórðar og samferðamenn tileinka sér í skrifum sínum ráði 

ekki meira um inntakið en minningar þeirra um manninn, í það minnsta ákvarði þær 

að umtalsverðu leyti.  

Bágur fjárhagur, fátæklegar vistarverur og fábreytt matbjörg eftir því – með 

nýrómantísku goðsögnina í huga – hefur sömuleiðis ekki aðeins haft afgerandi áhrif á 

almennt heilsufar Þórðar og líðan, heldur líka skapgerð hans. Við komu Málfríðar er 
                                                 
55 Sama rit: 233 
56 Sama rit: 236 
57 „Minningarorð; Þórður Sigtryggsson kennari“ 1965: 7. Elías gefur á sama stað skýringu á því 
hvernig Þórði tókst að koma sér upp eins stóru safni og raunin varð: „Maður hlýtur að undrast það 
hvernig þessi lágtlaunaði orgelkennari gat veitt sér þann munað að lifa menningarlífi í jafn ríkum mæli 
og honum var unnt. En skýringin er kannski of einföld til þess menn trúi henni á því herrans ári 1965: 
hann var reglusamur og sparneytinn. [...] En það var eitt sem aldrei varð of dýrt: að eignast sönn 
menningarverðmæti. Listnautn var aldrei keypt of dýru verði; hún var í rauninni lífið sem var þess virði 
að lifa því.“ 
58 Bókagerðarmenn frá upphafi prentlistar á Íslandi 1976: 135. Sjá einnig Halldór Kiljan Laxness 
1978: 94 
59 Halldór Kiljan Laxness 1978: 94. Sjá einnig Málfríður Einarsdóttir 2008: 234 
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Þórður rúmliggjandi. Hann hafði veikst alvarlega af spænsku veikinni og legið lengi, 

„að því er haldið var milli heims og helju.“60 En þegar Þórður stígur upp úr 

veikindunum nemur Málfríður grundvallarbreytingar á persónugerð hans: 

 

Hann sem áður hafði verið slík mannafæla, ekki mönnum sinnandi marga stund, 
en gekk á svig við kunningja til þess að þurfa ekki að heilsa þeim, hann varð nú 
eðlilega mannblendinn, og hann sem áður hafði legið á spítölum í nevrasteni, 
eða taugabilun á háu stigi, varð nú kátur og státinn, lífsnautnamaður.61 
 

Lýsing Málfríðar færir líf Þórðar leynt og ljóst í leikrænan búning með því að setja á 

svið hversu mótsagnakenndu lífi Þórður lifði og minnir um leið á aðra, en að áliti 

Erlendar í Unuhúsi lifði Þórður „fullkomnara lúxuslífi en nokkur miljónari“62 þrátt 

fyrir sárafátækt alla tíð. Þórður bjó fram á fullorðinsaldur með móður sinni en eftir 

andlát hennar árið 1929, þegar hann var þrjátíu og níu ára gamall, leigði hann alla tíð 

lítið herbergi við Freyjugötu í Reykjavík og hafði rétt ofan í sig og á með áðurnefndri 

kennslu, þar til hann lagðist inn á Reykjarlund á efri árum. Þórður lést árið 1965, þá 

sjötíu og fimm ára gamall.63 

 Örfáar endurminningar, minningagreinar, mannlýsingar og önnur skrif vina 

Þórðar og samferðamanna sýna hann sem næman snilling af nýrómantískri gerð sem 

lifði á mörkum lífs og listar og hafði þar af leiðandi 

 

til að bera það sem kalla mætti geníala skaphöfn með kostum hennar og 
göllum: óspilltan upprunaleika, barnslega einlægni, hemjulaust stolt, 
tilgerðarlausa auðmýkt, umburðarlyndi og miskunnarleysi í senn, 
hugmyndaauðgi en þó um leið vissa þröngsýni óskylda hlutlægni. Einkenni 
slíks sálarlífs er þó öðru fremur, að það er aldrei hálfvolgt. Eina stund kann 
það að búa yfir takmarkalausum góðleik, en eins er víst að aðra stund er 
tjáning þess grundvölluð á andstæðu án bilbugs í hvorutveggja. Við sem ekki 
erum séní, stöndum einatt ráðþrota og spyrjandi frammi fyrir slíkum 
mönnum.64 

 

Þótt lýsingarnar hér að framan séu nokkuð miklar um sig ná þær alls hvergi nærri 

sömu hæðum og stóryrtar yfirlýsingar Þórðar um sjálfan sig í lifanda lífi og í verkinu 

Mennt er máttur. Hann á t.a.m. 

                                                 
60 Málfríður Einarsdóttir 2008: 233 
61 Sama rit: 233 
62 Þórður Sigtryggsson 2011: 128 
63 „Minningarorð; Þórður Sigtryggsson kennari“ 1965: 7. Sjá einnig Árni og Lena Bergmann 1986: 228 
64 Sama rit: 7 



23 
 

 

erfitt með að trúa, að fæðst hafi hér í heimi lélegri, ómerkilegri og aumari 
skepna en ég. En það var einmitt mín mikla gæfa. Vegna þess að ég var 
lélegastur allra, hafði ég meiri þörf en allir aðrir fyrir að kynnast einhverju 
fögru, góðu og fullkomnu.65 

 

Heimildirnar sem nefndar hafa verið hér að framan eiga þó til að sýna mun 

raunsannari mynd af Þórði og persónuleika hans. Nærvera hans í vinahópnum átti t.d. 

til að vera nokkuð yfirþyrmandi. Samkynhneigð var fyrirferðamikill og ráðandi þáttur 

í veru hans. Hann var eins bersögull hommi og orð og athafnir leyfðu bæði í lifanda 

lífi og Mennt er máttur, en í verkinu er sem hann vilji helst verða valdur að algjörum 

viðsnúningi á siðferðilegu gildismati samfélagsins. Hlutskipti hommans verður að 

frelsun mannkynsins undan afturhaldssömu vestrænu hugmyndakerfi og viðteknum 

hugmyndum um kynin, hlutverk þeirra og stöðu. 

 Samband Þórðar og Elíasar var afar sérstakt fyrir þessar sakir en sá síðarnefndi 

fór gjörólíka og látlausari leið til að takast á við kynhneigð sína. Elías fór að eigin 

sögn66 aldrei í felur með tvíkynhneigð sína en hann var heldur ekki eins berorður og 

afdráttarlaus í skoðunum og Þórður. Hann „glímdi“ frekar við sjálfan sig og 

kynhneigð í verkum sínum með misaugljósum táknum sem ýmsir fræðimenn hafa 

verið duglegir að benda á undanfarin misseri.67 

 Eins ólíkir og þeir voru í skapgerð, orði og athöfnum fór lítið fyrir átökum 

þeirra á milli. Það má eflaust þakka Elíasi að vináttan hafi alla tíð haldist en hann tók 

meðvitaða og yfirvegaða ákvörðun sem ungur maður að „tólera Þórð“68 sama hvað á 

gengi, enda kveðst hann „stundum“ hafa þurft „á að halda sterkum skráp til að geta 

umborið [hann].“69 Elías var alls ekki einn um þessa afstöðu til Þórðar en bæði Árni 

Bergmann og Málfríður Einarsdóttir kvörtuðu oft yfir því „hve mikið hann fjasaði um 

sinn hómósexúalisma.“70 Árni nefnir einnig í mannlýsingu sinni á Þórði grimmd hans 

og hefnigirni  

 
                                                 
65 Þórður Sigtryggsson 2011: 23 
66 Pétur Blöndal 2007: 276 
67 Fræðimenn eins og Dagný Kristjánsdóttir og Jón Karl Helgason hafa með greinaskrifum sínum, 
fyrirlestrum og kennslu, ásamt Hjálmari Sveinssyni og Þorsteini Antonssyni, haldið nafni Elíasar hvað 
mest á lofti í akademískri og almennri umræðu. 
68 Sama rit: 275 
69 Elías Mar 1990: 24. Bréfaskrif Þórðar til Elíasar vitna vel um hversu Elías var staðfastur í að halda í 
vináttu þeirra, því í velflestum bréfunum vegur Þórður harkalega að Elíasi fyrir minnstu eða engar 
sakir. Sjá Þorsteinn Antonsson 2011. Bréfin er einnig að finna á handritasafni Landsbókasafns Íslands. 
70 Árni og Lena Bergmann 1986: 233 
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ef honum fannst að menn væru að nota sig eða snúa við sér bakinu. Hann 
hefndi sín á einum efnispilti, sem hafði talað ógætilega um samband þeirra 
með því að senda honum feiknamikið plötusafn að gjöf með svofelldri 
athugasemd: „Ég ætlast ekki til þess að menn hátti hjá mér fyrir ekki neitt“. 
Og breiddi svo söguna út um allan bæ.71 

 

Frekjuna, óhemjuna og „erótómaníuna“ tengir Árni við dálæti Þórðar á „sterku lífi“72 

en – svo vitnað sé til orða Þórðar – „það verður ekki ofsögum sagt af eigingirni minni 

og annarri skítmennsku. Ég hugsaði aldrei um aðra en sjálfan mig, átti ekki vott af 

tilliti til annarra, ekki vott af siðferðiskennd.“73 En þrátt fyrir eigingirnina og skort á 

siðferðiskennd er þó ekki annað að sjá en að vinir Þórðar sammælist um það í skrifum 

sínum að hann hafi verið traustur vinur og ávallt sannur í allri sinni mótsögn – að 

bóhemískri fyrirmynd. 

 Til að fullkomna goðsögnina er Þórður – eins fyrirferðamikill persónuleiki og 

hann var vinum sínum – jafnan sagður „ekki nein sérstök persóna í bænum“ og setti 

„ekki nokkurn minnsta svip á bæjarlífið.“74 Hann varð ekki þjóðkunnur um sína daga, 

þvert á móti er hann sagður hafa verið á fárra vitorði utan vinahópsins og innvígðrar 

listamannakreðsu og að hann hafi eflaust viljað halda því þannig.75 Á hinn bóginn 

virðast áhrif þessa óþekkta manns vera nokkuð drjúg og þeirra gætir víða í íslensku 

menningarlífi. Laxness lét sér t.d. ekki nægja að færa Þórð í Atómstöðina heldur getur 

hann organistans oft í endurminningabókunum sínum fjórum. Auk Laxness hafði 

Elías Þórð að fyrirmynd í alla vega tveimur verkum,76 sem og Björn Bjarman í bók 

sinni  Í heiðinni.77 Höfundar eins og Málfríður Einarsdóttir og Árni Bergmann tóku 

hann einnig til umfjöllunar í verkum sínum og „auk þess mun Þórbergur Þórðarson 

geta hans oftlega í óprentuðum dagbókum, einkum frá fyrri hluta 

Unuhússtímabilsins.“78 Og þá eru ótaldar seinni tíma heimildir, einkum ævisögur 

þekktra rithöfunda og listamanna frá miðri tuttugustu öldinni.79 

                                                 
71 Sama rit: 235 
72 Sama rit: 235 
73 Þórður Sigtryggsson 2011: 27 
74 Guðjón Friðriksson 1985: 52. viðtal við Elías Mar. 
75 Pétur Blöndal 2007: 274 
76 Umrædd verk eru áðurnefnt „Saman lagt spott og speki“ og Man ég þig löngum. 
77 Björn Bjarman 1965 
78 Elías Mar 1990: 24 
79 Þórður kemur t.d. fyrir í ævisögum Halldórs Laxness e. Halldór Guðmundsson, Þórbergs 
Þórðarsonar e. Pétur Gunnarsson, Alfreðs Flóka e. Nínu Björk Árnadóttur, Elíasar Mar e. Hjálmar 
Sveinsson, endurminningum Jóns Óskars, Málfríðar Einarsdóttur, Árna Bergmann, o.fl. Sjá 
heimildaskrá. 
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 Elías leyfir sér að fullyrða um mun frjórri áhrif Þórðar á vettvangi menningar 

og lista, en „þeir menn eru vissulega til, sem eiga honum það að þakka öðrum fremur 

að þeir fetuðu fyrstu skrefin á braut listarinnar, ef ekki sem listamenn sjálfir, þá sem 

listunnendur, og eru nú jafnvel framámenn listar og menningar með þjóðinni.“80 Elías 

á hér ekki aðeins við þau áhrif sem Þórður hafði á hann heldur er næsta víst að fleiri 

ungskáld sem fundu sig á jaðrinum hafi laðast að óhefðbundnu líferni hans og 

hömlulausri og ágengri lífsskoðun: 

  

Þeir sem ungir kynntust Þórði hlutu að taka afstöðu til hans, með eða móti. Og 
þeir af þeim, sem ekki létu hrjúfari þætti hans æra úr eyrum sér hljóminn frá 
þýðu strengjunum, komust að því fyrr eða síðar hvílík feikn var hægt að læra 
af þessum manni, hversu áhrif hans voru varanleg og stór, án þess fundið væri 
alltaf fyrir þeim í snarheitum. [...] Stundum gat námið verið fólgið í því að 
taka hann sér til fyrirmyndar, en það gat alveg eins verið fólgið í hinu að 
forðast að líkja eftir honum, forðast að tileinka sér skoðanir hans.81 

 

Vinskapur Þórðar og Elíasar hleypti öðrum yngri listamönnum eins og Degi 

Sigurðarsyni, Alfreði Flóka og Jónasi Svafári að Þórði á hans efri árum, en 

heimildirnar hér að framan vitna almennt til um að hann hafi verið mikils metinn 

innan þessarar bóhemísku og jafnframt lokuðu listamannakreðsu sem sótti kaffihúsið 

Ellefuna á Laugaveginum, athvarf ungra og róttækra nútímalistamanna. Einnig ber að 

geta kynna Þórðar og Guðbergs Bergssonar fyrir atbeina Elíasar og Málfríðar, og 

augljósa samsvörun verksins Tómas Jónsson metsölubók við Mennt er máttur, en 

ítarlega verður rætt um samband þessara tveggja verka í þriðja kafla ritgerðarinnar. En 

bæði óhefðbundinn lifnaðarháttur og höfundarverk þeirra sem nefndir eru hér að 

framan eiga sér um margt ólíka en um leið kunnuglega drætti úr fagurfræði Þórðar 

Sigtryggssonar. 

 

„Þú ætlast þó ekki til þess [...] að ég sé sjálfum mér samkvæmur?“82 
Þórður Sigtryggsson er ekki allur þar sem hann er séður. Erfitt er að ráða í manninn, 

enda vart hægt að byggja umræðuna á öðrum heimildum, utan við Mennt er máttur, 

en einstöku mannlýsingum, minningargreinum og örfáum endurminningum vina og 

samferðamanna Þórðar þar sem hann á það til að stíga örskot fram utan við 

                                                 
80 „Minningarorð; Þórður Sigtryggsson kennari“ 1965: 7 
81 Sama rit: 7 
82 Árni og Lena Bergmann 1986: 236 
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meginfrásögn textans. Heimildirnar eiga það ennfremur allar sameiginlegt að sveipa 

persónu Þórðar goðsagnablæ með nýrómantískum aðferðum skáldskapar fremur en að 

hafa almennt sagnfræðilegt gildi. Þær eru þar af leiðandi fjarri því að vera 

áreiðanlegar í hefðbundinni eða fræðilegri umræðu. Sú ævisögulega umræða sem hér 

hefur verið sett fram í upphafi ritgerðar er engu að síður réttlætanleg fyrir markmið 

hennar: einkum vegna þess að hún er ekki ævisöguleg í strangasta skilningi orðsins. 

Umræðan miðar fremur að því að færa saman þær fáu og smáu heimildir sem til eru 

um Þórð Sigtryggsson. Tilgangurinn er annars vegar sá að túlka hann útfrá ólíkum 

sjónarhornum sem hver og einn heimildarmaður getur aðeins gefið honum, þannig að 

úr verði eins konar margradda mósaíkmynd af hinni óþekktu en áhugaverðu persónu, 

sem ásamt Mennt er máttur, liggur ritgerðinni til grundvallar. Hins vegar er 

markmiðið að færa manninn Þórð Sigtryggsson úr þeim goðsögulega búningi sem 

heimildarmenn hans hafa alla tíð fært hann í, en þó á þann veg að lesandinn sé 

meðvitaður um goðsögnina og hafi hana í huga. Þetta helgast þó ekki síður af því að 

Mennt er máttur stendur það nærri persónu Þórðar að án þekkingar á lífshlaupi hans 

og baksögu verksins, hvernig sem hún er fram borin, reynist örðugra að færa það í hið 

menningarsögulega samhengi sem ég vil lesa það í. Kaflinn þjónar þess vegna 

hlutverki forleiks við að hefja umræðu á þeim stefjum sem liggja eftirfarandi köflum 

til grundvallar. 

 Mennt er máttur er öðrum meginþræði pólitískt ádeilurit gegn íslensku 

þjóðfélagi og menningu og er því háð ákveðnu menningarsögulegu samhengi. Til að 

gera þeirri ádeilu skil nægir umfjöllun ritgerðarinnar ekki að vera sértæk 

bókmenntafræðileg túlkun á bókmenntaverki, enda ritgerðinni almennt ætluð 

víðtækari menningarsögulegri umræða. Þegar Þórður og Elías hefjast handa við drög 

að handriti við upphaf sjöunda áratugs síðustu aldar er íslenskt þjóðfélag á lokastigum 

nútímavæðingar. Æviskeið Þórðar (1890 – 1965) spannar aftur á móti lungann úr 

allsherjarmótunarskeiði íslensks nútímaþjóðfélags. Í öðrum kafla ritgerðarinnar er því 

fundin ástæða til að greina tímabilið með aðferðum félagsfræðinnar: annars vegar til 

að skilgreina rótgróna samfélagsgerð og afturhaldssama þjóðmenningu sem 

aldamótakynslóðin lifir og hrærist í og Þórður deilir hart á, og hins vegar til að skýra 

hvernig svið menningar og lista öðlast aukið sjálfræði undan áður samofnu valdi 

hefðgróinnar valdastéttar eftir því sem líða tekur á nútímavæðingu tuttugustu aldar hér 

á landi. Heiti kaflans, Sinfónía ~ Pólýfónía, vísar þannig annars vegar til samhljóms 

einsleitrar þjóðmenningar sem einkenndi íslenskt þjóðfélag fyrir og á fyrri hluta 
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nútímavæðingar og hins vegar í fjölröddun nútímamenningar. Kaflinn varpar þó ekki 

aðeins stöku ljósi á umbrotatíma tuttugustu aldar heldur er honum framar öðru ætlað 

það hlutverk að mynda umræðugrundvöll fyrir komandi kafla.  

 Róttæk afstaða og gagnrýni Þórðar á íslenskt þjóðfélag og menningu setur 

hann sumpart á stall með eftirstríðs- og ´68 kynslóðinni þegar nútímavæðing færist á 

lokastig og alþýðan öðlast loks verkfæri og völd til að takast á við og loks skilja við 

íhalds- og afturhaldssemi upprunasamfélagsins. Til að gera þjóðfélagsádeilu Þórðar 

gagnrýnni skil er spennandi, og í raun aðkallandi, að færa Mennt er máttur í sértækar 

samræður við Guðberg Bergsson, einn róttækasta unga rithöfund sjöunda áratugarins, 

og brautryðjandaverk hans, Tómas Jónsson metsölubók. Bæði verkin eiga það ekki 

aðeins sameiginlegt að þeim er meðvitað stefnt gegn valdaformgerð 

aldamótakynslóðarinnar því líkindi þeirra í formi og inntaki eru svo augljós að 

vangaveltur um hvort Guðbergur hafi verið undir beinum áhrifum frá Mennt er máttur 

við skrif á Tómas Jónsson metsölubók eru með öllu réttlætanlegar. Um leið er 

viðtökusögu síðarnefnda verksins gerð skil með völdum dæmum til að greina breyttar 

valdaafstæður á sviði menningar og lista hér á landi fyrir tilstilli nútímavæðingar. Líkt 

og konsert vitnar almennt um tónverk fyrir einleikshljóðfæri, fjallar kaflinn því ekki 

síður um breytta afstöðu einstaklingsins til umhverfis síns á mótunarskeiði nútíma, en 

um innbyrðis vensl tveggja verka. 

Mótsagnakenndur kjarni Þórðar í Mennt er máttur felst einna helst í tvíbentri 

afstöðu hans til félagslegs hlutverks síns sem sjálfstitlaður menningarfrömuður hér á 

landi. Hann gengur raunar svo langt að fullyrða að ástandið hæfi sér á engan hátt sem 

„siðuðum nútímamanni“83, eins og honum verður oft á orði. En á sama tíma og Þórður 

skilgreinir sig utan við íslenskt þjóðfélag og menningu gerir hann sig beint og óbeint 

að allsherjarviðmiði fyrir skipan fyrirmyndarsamfélags. Í því samhengi sækir Þórður í 

og tileinkar sér evrópska hefð bóhemíunnar til að byggja upp ákveðið táknkerfi 

lífsskoðunar og lífsmynsturs sem hann fylgir. Til að færa Þórð í nærtækara 

menningarsögulegt samhengi verður reykvískri bóhemíu sem Þórður tilheyrði og 

hjálpaði til við að móta gerð skil í La Bohème, fjórða og síðasta kafla ritgerðarinnar. 

Friedrich Nietzsche og hugmyndir hans um ofurmennið sem tengjast allsherjar 

endurskoðun á verðmæta- og gildismati vestræns borgaralegs samfélags, og undirrót 

þess; kristin trú og siðferði hafði mikið aðdráttarafl fyrir listamenn, bóhema og aðra 

                                                 
83 Þórður Sigtryggsson 2011: 44 og víðar. 
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róttæklinga um aldamótin 1900 og fram eftir tuttugustu öldinni.84 Í lok ritgerðarinnar 

verður Þórður því færður í sértækar samræður við heimspeki Nietzsches, en hann 

sækir markvisst í hugmyndir hans til að réttlæta eigið viðhorf til lífs og listar, fegurðar 

og siðferðis. Viðhorf Nietzsches skipar þannig einn lykilþátt í síkvikri en ágengri 

fagurfræðilegri tilvistarstefnu Þórðar Sigtryggssonar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
84 Nietzsche, Friedrich 1996: 15 
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Sinfónía ~ Pólýfónía 
„Við lifum á erfiðum tímum“ 
Fullt er út úr dyrum gamla Sjálfstæðishússins við Austurvöll þann 24. mars árið 1952 

þegar talsmenn nýjunga og hefðar mætast undir yfirskriftinni „Íslenzk ljóðlist í dag“. 

Stúdentafélagið heldur utan um fundinn, sem á sér nokkurn aðdraganda. Hann er þó 

ekki haldinn fyrir tilstilli félagsins, heldur fundu nokkur ungskáld, ásamt 

áhrifamönnum innan þeirra raða, sig tilneydd „að bregða skildi fyrir hina ungu og 

umdeildu atomljóðlist, er svo hefur verið nefnd, en mjög hafði þeim þótt hlutur 

hennar fyrir borð borinn og aumur gerður á fundi félagsins um menningarmál“85 

mánudagskvöldið, þann 18. febrúar síðastliðinn. Þau leituðu því til Stúdentafélagsins 

og fengu sínu framgengt. 

Steinn Steinarr, forvígismaður ungra skálda og einn helsti hvatamaður 

fundarins, steig fyrstur í pontu og hóf ræðu sína „eins og allar ræður byrja nú í dag: 

Við lifum á erfiðum tímum.“86 Hann hafði vitaskuld lög að mæla, enda margt sem bjó 

að baki þessum erfiðu tímum sem hann og samtímamenn hans fetuðu. Heimsstyrjaldir 

og kreppur höfðu riðið yfir lönd í ómældri mannvonsku og sífellt tæknilegri 

vígbúnaði sem gerði öndverðum heimsvaldastefnum loks kleift að kippa grunnstoðum 

undan heilli álfu. En þessir erfiðu tímar voru íslensku þjóðinni aftur á móti erfiðari á 

annars konar og mun uppbyggilegri hátt. 

 Íslenskt þjóðfélag hafði frá því um miðbik nítjándu aldar og fram til 

áðurnefnds stúdentafundar gengið í gegnum víðtækar grundvallarbreytingar á allri 

yfirbyggingu íslenskrar samfélagsgerðar: „Alþingi var endurreist og kom fyrst saman 

í Reykjavík árið 1845, fullt verslunarfrelsi komst á um miðja öldina, skólum fjölgaði 

verulega, einkum þó á síðasta fjórðungi aldarinnar, kosningaréttur var rýmkaður og 

vistarbandið var að mestu afnumið 1894. Íslendingar fengu stjórnarskrá 1874 og með 

henni fjárforræði og takmarkað löggjafarvald í eigin málum.“87 Íslenska þjóðin fékk 

loks heimastjórn með eigin ráðherra sem stuðlaði að frekari áfangasigrum í íslenskri 

sjálfstæðisbaráttu þar til að henni lauk formlega með stofnun íslenska lýðveldisins 

árið 1944. 

Þrátt fyrir þessa stofnanavæðingu hafði íslenskt þjóðfélag, vegna smæðar 

sinnar og fjarlægðar við meginlöndin til austurs og vesturs, meðvitað og ómeðvitað 
                                                 
85 GGS 1952: 7 
86 Sama rit: 7 
87 Erla Hulda Halldórsdóttir 2011: 20 – 21 
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varist kapítalískum uppgangi vestrænna ríkja. Aftur á móti einkenndist íslenskt 

þjóðfélag að mörgu leyti af formgerð upprunasamfélags fyrri alda frameftir ofanverðri 

nítjándu öld og í upphafi þeirrar tuttugustu, þar sem samofið pólitískt, efnahagslegt, 

félagslegt, og menningarlegt vald eldri kynslóðar gekk í erfðir yngri kynslóðar.88 

Íslenskt upprunasamfélag tryggði þannig formgerð sinni ákveðna samfellu sem leiddi 

óneitanlega til vissrar stöðnunar allt fram yfir aldamótin 1900. En sú umtalsverða 

markaðsvæðing sem einkenndi efnahagslíf Íslendinga um það leyti átti sér t.a.m. „stað 

án þess að hefðgróin formgerð sveitarsamfélagsins tæki miklum breytingum“89 og 

varð til þess að hvers kyns ávinningur féll innan ríkjandi stéttar. Félagsleg mismunun 

var þannig ekki síður stofnanabundin en arftekin, enda dreifðist félagslegt og táknrænt 

vald á hendur fárra embættismanna og annarra áhrifamanna innan samfélagsins, og 

þeir höfðu oft og tíðum yfir marglaga valdi að ráða sem náði jafnvel langt útfyrir 

starfslýsingu þeirra.90 

Sigríður Matthíasdóttir ræðir íslenska menntamenn í þessu samhengi í 

doktorsritgerð sinni Hinn sanni Íslendingur og segir þá hafa gegnt lykilstöðu við 

uppbyggingu nýrrar þjóðernisorðræðu í þágu stjórnmálamanna og 

sjálfstæðisbaráttunnar á fyrri hluta tuttugustu aldar. Sigríður færir íslenska 

menntamenn þjóðernisorðræðunnar í samhengi við hlutverk erlendra nítjándu og 

tuttugustu aldar menntamanna á meðal smærri Evrópuþjóða. Þeir hafi á sama hátt 

byggt upp menningarlegar þjóðernisstefnur í þeim tilgangi að réttlæta tilvist eigin 

þjóðríkis gagnvart stærri konungsríkjum sem þau heyrðu undir. Þeir hafi að þessu 

leyti ekki getað kallast hreinræktaðir fræðimenn, heldur hafi þeir fyrst og fremst verið 

höfundar þjóðernisgoðsagna, því verkefni þeirra fólst í að endurrita og endurskapa 

                                                 
88 Ibáñez, Enrique Del Acebo 2007: 23. Upprunasamfélagið er hugtak innan félagsvísinda og vísar til 
formgerðar óiðnvæddra samfélaga. Upprunasamfélagið einkennist þannig af samheldni og rótfestu á 
meðan borgarsamfélag er táknmynd einstaklingshyggju og rótleysis. Einstaklingur innan 
upprunasamfélags býr djúpt í sögu menningar og upplifir sig þar af leiðandi sem hluta af stærra 
samhengi, þ.e.a.s. hann „veit hver hann er, hvaðan hann kemur, hvað hann vill og hvers er vænst af 
honum“ (23). Félagslegt taumhald er aftur á móti einsleitara og fastmótaðra í þess lags 
samfélagsformgerð, andstætt borgarsamfélaginu, og þrengir svigrúm einstaklings til athafna. Ég vel að 
nota hugtakið upprunasamfélag fremur en hið gildishlaðna  hugtak sveitarsamfélag til að forðast að 
lenda í viðtekinni umræðu um nútímavæðingu hér á landi og þeirri einföldun sem henni oft fylgir um 
hvers kyns átök og flutninga úr sveit í borg. Hugtakið og lýsingin á því hér að framan gerir mér einnig 
kleift að líta aftar í tíma og dýpka þannig rótfestu samfélagsins andspænis yfirvofandi rótleysi. 
89 Ingi Sigurðsson og Loftur Guttormsson 2003: 13. Skáletrun mín til að leggja áherslu á að ég hefði 
viljað nota hugtakið upprunasamfélag í stað sveitarsamfélags. 
90 Susen, Simon: 2011: 178. Í grein sinni stefnir höfundur saman hugmyndum Bourdieus og Adornos 
um menningarhugtakið og umbreytingu þess samhliða þróun nútímasamfélagsins. Hér verður hins 
vegar aðeins tekið á samantekt hans um Bourdieu, en farið verður nánar í kenningar hans hér á eftir. 
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fortíðina, „ekki með fræðilegt markmið í huga heldur það pólitíska markmið að verða 

fyrirmynd framtíðarinnar.“91 

Sigríður snertir hér óneitanlega á því sem Antonio Gramsci, menntamaður og 

stofnandi ítölsku kommúnistahreyfingarinnar, fékk eflaust sjálfur að reyna með 

áþreifanlegum og um leið hugmyndalegum hætti þegar hann vann að hugmyndum 

sínum um menningarlegt forræði í fangabúðum fasista. Í ritgerð sinni um 

„Menntamenn“ segir hann kollega sína ekki vera sjálfræðan þjóðfélagshóp sem lúti 

sínum eigin lögmálum, heldur vinni þeir – meðvitað eða ómeðvitað - innan þeirra 

félags- og menningarlegu stofnana sem ráðandi þjóðfélagsstétt hefur skapað til að 

festa „sín eigin gildi sem almenn gildi pólitískrar og siðferðilegrar hegðunar.“ 

Menntamenn gegna þar með lykilhlutverki sem pólitískir og menningarlegir milliliðir 

við myndun menningarlegs forræðis „í gegnum þau menningarlegu tæki sem eru í 

þeirra höndum.“92 

Meginhlutverk íslenskra menntamanna var fyrst og fremst að leggja íslensku 

þjóðfélagi til sameiginlega sjálfsmynd er hæfði pólitísku markmiði frammámanna 

sjálfstæðisbaráttunnar. Til þess endurskilgreindu þeir og endurmótuðu hugmyndir 

alþýðunnar um íslenskt þjóðerni og menningararf sem þegar voru fyrir hendi og færðu 

þær kerfisbundið saman við pólitíska strauma í þeim tilgangi að mynda heilsteypt 

sögulegt hugmyndakerfi sem samþætti félagslega, pólitíska og menningarlega vitund 

fólks.93 

Með hjálp þjóðernisgoðsagna sýndu menntamenn fram á það á hversu háu 

stigi íslenska þjóðin hefði eitt sinn staðið á sviði menningar og stjórnmála, þar sem 

„nútímalegar pólitískar hugsjónir, eins og einstaklingshyggja, skynsemi og lýðræði 

hefðu einkennt eðli [hennar] á gullöld [þjóðveldisöldin].“94 Hugmyndin um hinn 

sanna Íslending og náttúrulega og eðlislæga þörf hans fyrir eigið sjálfstæði var þar 

með eignuð Íslendingum á þjóðveldistímanum, og þeir gerðir að holdgervingum 

nútímastjórnmálahugsjóna. 95 

Til að mynda sjálfstætt þjóðríki á ný var talið nauðsynlegt að vekja íslensku 

þjóðarsálina af aldalöngum dvala hnignunar til fyrra „sanna“ sjálfs. Til þess þyrfti 

sameiginlegt átak íslenskrar alþýðu. „Þjóðernið skyldi sett í öndvegi. Það væri skylda 

                                                 
91 Sigríður Matthíasdóttir 2004: 26 
92 Gramsci, Antonio  2009: 143 
93 Sigríður Matthíasdóttir 2004: 359 
94 Sama rit: 360 
95 Sama rit: 86 
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manneskjunnar og ekki val að setja þjóðernisleg gildi í hásæti í lífinu og það skyldi 

verða æðsta markmið hvers Íslendings að vinna fyrir ættjörðina og lifa í þágu 

hennar.“96 Þjóðin var skilgreind sem lífræn heild er byggði á grundvelli íslenskrar 

tungu og menningararfs og hefði því sameiginlegra hagsmuna að gæta. Einstaklingur 

var þannig metinn eftir því hvernig hann þjónaði heildinni. 

Menntamenn áttu mestan þátt í að halda þjóðernisorðræðunni á lofti með 

ýmiss konar starfsemi og útgáfu á opinberum vettvangi. Hugmyndir þeirra voru 

fyrirferðamiklar í almennri umræðu og þær síendurteknar „í fjölbreytilegu samhengi 

og með ýmsum tilbrigðum, en ævinlega í samræmi við þann grundvallarboðskap sem 

þjóðernisgoðsögninni var ætlað að flytja.“97 Þjóðernisorðræða þeirra varð smátt og 

smátt að óskráðum reglum og þar með hafin yfir hvers kyns átök í íslenskri 

þjóðfélagsumræðu. Það má aftur á móti leiða að því líkum að þjóðernisorðræða 

íslenskrar sjálfstæðisbaráttu, líkt og önnur hugmyndakerfi, hafi aðeins breitt yfir 

innbyggða bresti þjóðfélagsins og viðhaldið falskri heildstæðni þess.98 En Sigríður 

sýnir hvernig íslensk þjóðernisorðræða fól í sér félagslega valdbeitingu og mismunun 

hópa af lægri stigum þjóðfélagsins. 

Íslenskt þjóðfélag byggði þannig hugmyndalegan grunn sinn á 

þversagnakenndri þjóðernisorðræðu sem ljáði mönnum í sýnd hugmyndalega 

samheldni og jafnrétti allra þjóðfélagsþegna en í reynd útilokaði hún stóra hópa – t.d. 

eignalausa karlmenn, konur, ómenntaða – frá því að taka þátt í opinberri 

þjóðfélagsumræðu. Þversögnin fólst fyrst og fremst í því að á meðan íslenskir 

menntamenn og pólitískir valdhafar lögðu alþýðu til sjálfsmynd sem upphafði þjóðleg 

og heildræn gildi upprunasamfélagsins var þjóðfélagsþróunin á sífellt hraðari braut til 

nútíma og einkenndist æ meir af einstaklingshyggju, borgarmyndun og iðnvæðingu. 

Hugmyndir íslenskra menntamanna um nútímasamfélag sem byggði á lýðræði og 

virkri þátttöku einstaklinga af öllum sviðum þjóðfélagsins náðu því ekki lengra en til 

þeirra sjálfra og valdhafandi stétta og stofnana. Valdhafar og menntamenn þeirra voru 

þannig eini þjóðfélagshópurinn sem 

 

fékk bæði þjóðernislega og fullkomna nútímalega sjálfsmynd. [...] Um leið var 
sjálfsmynd borgaralegra karlmanna ólík sjálfsmynd allra annarra 
þjóðfélagshópa á Íslandi [...] og var aldrei ætlað að samrýmast hefðbundnu 

                                                 
96 Sama rit: 359 
97 Sama rit: 65 
98 Zizek, Slavoj 2007: 24 
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sveitarsamfélagi. Sjálfsmynd þessa valdahóps var sjálfsmynd vestrænnar 
einstaklingshyggju sem borgaralegt nútímaþjóðríki byggist á.99 
 

Þótt nú sé ljóst að félagsleg framsýn þjóðernisorðræðunnar náði ekki fram að ganga 

þá hefur hún alls ekki verið áhrifalaus á sínum tíma, enda snerist hún ekki síður um 

táknrænt vald, forræðishyggju og valdbeitingu en samfélagslega framtíðarsýn. En sú 

sameiginlega þjóðernissjálfsmynd sem allir Íslendingar áttu að gangast undir var oft 

og tíðum ósamrýmanleg félagslegri stöðu hinna lægra settu í þjóðfélaginu, og vann 

jafnvel gegn þeim hópum um leið og hún var borin fram þeim til framdráttar.  

 

Menningarlegt samfélag  = Samfélagsleg menning 
Franski félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu er einna áhrifamestur fræðimanna á 

tuttugustu öld við að greina áhrif nútímavæðingar á gagnvirk vensl samfélags og 

menningar. Kenningakerfi hans er þverfaglegt og gerir í raun ráð fyrir hugtökunum 

samfélag og menning sem sitt hvorri hliðinni á sömu mynt. Samfélag og menning eru 

stór hugtök og því við hæfi að hefja umræðu um Bourdieu og hugmyndir hans á 

smæstu einingu þeirra beggja: einstaklingnum.  

 Bourdieu smíðar hugtakið habitus til að sýna fram á hvernig einstaklingur 

verkar á samfélagið. Habitus er nokkurs konar félagslegt innræti einstaklings og vísar 

til „reglubundinnar, ómeðvitaðrar formgerðar sem einkennir hugsun, skynjun, hegðun 

og mat viðkomandi“100 á umhverfi sínu. Habitus einstaklings er annars vegar 

arftekinn og verður til þegar við fæðingu í gegnum félagslega stöðu foreldra, hvernig 

uppeldi einstaklings er hagað ásamt samlífi við aðra fjölskyldumeðlimi, hins vegar er 

habitus félagslega áunninn í formi menntunar og smekks svo dæmi séu tekin. Í þessu 

tilliti fær Bourdieu hugtakið auðmagn að láni frá marxisma en skilur sig um leið frá 

því kenningakerfi þegar hann yfirfærir hugmyndina um hreint efnahagslegt fjármagn 

yfir á félagslegan bakgrunn og gjörðir einstaklinga eða hópa.101 

Bourdieu nefnir helst fjögur yfirhugtök auðmagns: efnahagslegt auðmagn 

(fjármunir og eignir), menningarlegt auðmagn (menningarframleiðsla og æðri 

                                                 
99 Sama rit: 363. Skáletrun mín til að ítreka vilja minn til að nota hugtakið upprunasamfélagið. 
100 Bourdieu, Pierre 2007: 8 
101 Swartz, David 1997: 73. Í bók sinni Culture and Power rekur David Swartz meginþemu Pierres 
Bourdieu er varða tengsl menningar og valds innan nútímasamfélags. Verkið er afar gagnlegt þeim sem 
vilja notast við kenningar Bourdieus til gagnrýninnar umræðu en eru ekki kunnugir franskri 
samfélagsgerð og þróun hennar, því Swartz dregur hugmyndir Bourdieus úr afar flókinni franskri 
umræðu og yfir í mun almennari. Bókin er í senn greinargóð skýring og gagnrýni á flóknum 
kenningum Bourdieus ásamt því að setja þær í samhengi við skrif annarra hugsuða. 
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menntun), félagslegt auðmagn (ýmis konar tengslanet) og táknrænt auðmagn (hvers 

kyns viðurkenningar og samþykki).102 Með þessu færir Bourdieu mannlega hegðun í 

allt að því efnahagslegan búning með því að segja einstaklinga og hópa búa yfir 

fjölþættu auðmagni sem þeir noti sér til framdráttar á sama tíma og þeir reyni að verða 

sér úti um meiri auð eftir ýmiskonar leiðum, í þeim tilgangi að hámarka – á 

meðvitaðan og ómeðvitaðan hátt – efnahagslega og félagslega stöðu sína.103 

Habitus þróast þannig samhliða uppvexti einstaklingsins og verður 

margbreytilegri þegar viðkomandi verður með aldrinum sífellt virkari 

samfélagsþegn.104 Um leið og habitus er að einhverju leyti einstaklingsbundinn, sem 

afsprengi sérstæðrar og einstaklingsbundinnar sögu viðkomandi, er hann fyrst og 

fremst félagslegur, og þar af leiðandi ópersónulegur. Þeir einstaklingar sem alast upp 

til að mynda innan sömu þjóðfélagsstéttar deila svipuðum habitus því þeir þrífast 

innan sömu samfélagsformgerðar.105 

Í lítt skólavæddu samfélagi hér á landi við upphaf tuttugustu aldar var 

formgerð menntakerfisins til þess fallin að tvöfalda menningarlegt auðmagn106 sem 

nemendur efnameiri fjölskyldna höfðu erft og átti því sinn þátt í að dýpka gjána milli 

há- og lágstéttar. Loftur Guttormsson og Ingi Sigurðsson segja m.a. í inngangi sínum 

að ritgerðasafninu Alþýðumenning 1830 – 1930: „þótt til sögunnar væru þá komnir 

nokkrir skólar sem veittu bóklega menntun að undangengnu skyldunámi, gat aðeins 

mjög lítill hluti almennings notið góðs af henni.“107 

Möguleikar alþýðu til frekari menntunar umfram barnakennslu voru þar af 

leiðandi af skornum skammti. Sú skoðun var enn fremur „ríkjandi meðal ráðamanna 

að frekari fræðslu skyldi fyrst og fremst komið á framfæri með útgáfu fræðandi 

rita“108 í þjóðernislegum anda. Efnameiri fjölskyldur sáu hins vegar hag sinn í að 

senda börn sín í áframhaldandi nám, enda hafði framhaldsmenntun lengi vel nánast 

tryggt viðkomandi nemanda embættisstörf eða aðrar áhrifastöður í takt við félagslega 

stöðu fjölskyldunnar. 

                                                 
102 Sama rit: 75 
103 Sama rit: 71 
104 Swartz, David 1997: 76 
105 Bourdieu, Pierre 2007: 8 
106 Sama rit: 23 
107 Ingi Sigurðsson og Loftur Guttormsson 2003: 19 
108 Sama rit: 16 
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Efri stéttin sá þannig hlut sinn tryggan í gegnum hefð, ættir og samofið 

pólitískt, félagslegt, efnahagslegt, og menningarlegt auðmagn109 á meðan svigrúm 

fólks til athafna með undirgefnari habitus var afar takmarkað. Stigveldi og 

stéttaskipting var að þessu leyti skýrt afmörkuð fyrir tíma nútímavæðingar hér á landi, 

enda óhætt að fullyrða að lítil sem engin hreyfing átti sér stað milli há- og lágstéttar í 

þá daga.  

Við upphaf tuttugustu aldar var formgerð íslensks samfélags afar vanþróuð í 

samanburði við önnur Evrópuríki, og þótt víðar væri leitað. Innreið nútímans var 

heldur ekki gjöful í fyrstu, en erfiðleikarnir sem fylgdu fyrri heimsstyrjöldinni og 

heimskreppunni í kjölfarið fóru ekki vel með frumstætt hagkerfi afskekktrar þjóðar.110 

Nútímalegar efnahagslegar stærðir eins og vöruskortur, útflutningshöft og verðbólga 

mynduðu misgengi í íslensku þjóðfélagi sem hélt enn að mörgu leyti rígfast í 

þjóðernislegt hugmyndakerfi upprunasamfélagsins þrátt fyrir að stóla ekki lengur 

alfarið á atvinnuvegi þess og afurðir. Stöðugir fólksflutningar úr sveit í borg samhliða 

snarminnkandi þjóðarframleiðslu, og þar af leiðandi síaukið atvinnuleysi, var heldur 

ekki grundvöllur til uppbyggingar nútímasamfélags.111 

Djúpar kerfislægar breytingar verða hins vegar á íslensku samfélagi við hersetu 

Breta og svo Bandaríkjahers í seinni heimsstyrjöldinni. Við hernám Breta varð 

þéttbýlismyndun hraðari. Herinn vantaði meiri mannafla til ýmis konar vinnu en það 

sem Reykvíkingar og nágrannar höfðu til brunns að bera og varð því úr að margir 

sveitarmenn sáu sæng sína upp reidda og skildu við bæi sína í von um betra líf og 

bætta afkomu í launavinnu í hinni verðandi borg. Það er þó ekki fyrr en þegar 

Bandaríkjaher tekur við keflinu að hægt er að tala um allsherjar nútímavæðingu hér á 

landi. 

Vera Bandaríkjahers kom áður óþekktri hreyfingu á íslenskt hagkerfi; annars 

vegar í formi hreins fjármagns sem herstöðvarsamningar og Marshall-aðstoðin 

tryggðu íslenska ríkinu, og hins vegar í auknu flæði innan atvinnulífsins; samgöngur 

opnuðust aftur til út- og innflutnings og leiddu til stærri og umsvifameiri sjávarútvegs 

en áður.112 Alls kyns þjónusta við sjávarútveginn, erlenda herinn, og allan þann 

fólksfjölda sem streymdi til Reykjavíkur styrkti einnig aðra og minni atvinnuvegi um 

leið og þeir opnuðu fyrir nýja á sviði þjónustu, iðnaðar og verslunar. Fjölbreytni 
                                                 
109 Swartz, David 1997: 74 
110 Þór Whitehead 1982: 52 og 55 
111 Sama rit: 56 
112 Eggert Þór Bernharðsson 1998: 28 
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atvinnuvega varð sífellt meiri og lagði þannig grundvöll að sterkara og fjölþættara 

atvinnulífi.113 Leiðin heim hefur því eflaust reynst sveitarmönnum erfið tilhugsunar.  

Áhrif Bandaríkjahers á íslenskt samfélag má greina í ljósi kenninga Bourdieus 

um þau sögulegu umskipti frá upprunasamfélagi til nútímasamfélags sem framrás 

kapítalisma leiðir af sér. Samkvæmt Bourdieu er ein helsta afleiðing kapítalískrar 

nútímavæðingar nokkurs konar sundurgreining áður samheldins upprunasamfélags114 

þar sem pólitískt, efnahagslegt og menningarlegt vald var, eins og áður segir, samofið. 

Með kenningakerfi sínu skiptir Bourdieu nútímasamfélagi upp í ólíkar 

valdaformgerðir sem hann kallar svið. Það gerir hann til þess að lýsa uppgangi og 

tiltölulegu sjálfræði hvers sviðs frá hverju öðru en um leið hvernig t.d. efnahagsleg, 

félagsleg, menningarleg og táknræn svið og innbyrðis vensl þeirra og átök mynda 

saman hið félagslega rými þar sem sérhver einstaklingur innan nútímasamfélags 

athafnar sig.115 

Sérhvert svið hefur að geyma óskráðar reglur og eigið hugmyndakerfi til valds 

og viðurkenningar, sem fela í sér auðmagn þess. Ætli einstaklingur að öðlast hlut í því 

auðmagni sér til framdráttar lagar hann (meðvitað eða ómeðvitað) habitus sinn að 

sviðinu og gerir regluverk þess að eigin lífsviðhorfi og gildum af „félagsmótaðri 

ástríðu.“116 Venslin sem hvers kyns auðmagn kemur á milli sviða og habitus í 

nútímasamfélagi leiðir þannig af sér skiptingu fólks í fleiri og fjölbreyttari 

þjóðfélagsstéttir en fyrir tíma nútímavæðingar, þegar habitus var heildstæðari og 

samofnari (pólitík + efnahagslegur- + menningarlegur) og þar af leiðandi einsleitnari. 

Habitus verður fjölþættari og ræðst öðru fremur af stöðu hóps fólks með 

sameiginleg félagsleg einkenni (unglingar, bóhemar, bankastarfsmenn) sem greinir 

hann frá öðrum hópum samfélagsins.117 Félagsleg valdbeiting og mismunun færist úr 

líkamlegum og beinum yfirráðum efri stéttar upprunasamfélagsins yfir í stofnanalegri 

og óbeinni yfirráð valdhafa nútímasamfélagsins.118 Einstaklingur finnur sinn stað 

innan tiltekins sviðs eftir samsetningu habitus og áunnins auðmagns. Þrátt fyrir lítið 

svigrúm finnst einstaklingnum hann ekki vera beittur mismunun, þvert á móti skynjar 

hann sig sem frjálsan og dæmigerðan samfélagsþegn.119 

                                                 
113 Sama rit: 28 
114 Susen, Simon 2011: 176 og Swartz, David 1997: 74 
115 Swartz, David 1997: 117 
116 Bourdieu, Pierre 2007: 13 
117 Swartz, David 1997: 114 
118 Sama rit: 113 
119 Bourdieu, Pierre 2007: 25 
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Svið er hins vegar aðeins til svo lengi sem einstaklingar hafa getu til að mynda 

það og halda undir merkingu þess, þ.e. skynja sig innan sviðsins og aðgreina sig um 

leið innan samfélagsins eftir samsetningu habitus og áunnins auðmagns. Bourdieu 

stillir ennfremur einstaklingnum ekki upp sem einfaldri andstæðu við samfélagið, nú 

eða þolanda þess, heldur hugsar hann bæði hugtökin sem sitthvora víddina í sama 

félagslega veruleika.120 Það er því nær að segja að hvers kyns auðmagn komi á 

gagnvirku sambandi milli habitus og sviða og geri þeim í sameiningu kleift að mynda 

viðeigandi viðbragð einstaklings við samtíma sínum og samfélagi. Í þessu samhengi 

ítrekar Bourdieu að ekki megi líta á virkni habitus sem aðeins „vélræn viðbrögð við 

stöðu viðkomandi innan sérhvers sviðs. Venjur og hefðir – menningarleg og félagsleg 

arfleifð fortíðarinnar – fægja og móta einstaklinginn og sammannleg viðbrögð hans 

við samtíma sínum og framtíð.“121 

Um miðbik tuttugustu aldar stefndi Reykjavík hraðbyri að því að verða borg í 

nútímaskilningi. Umskiptin áttu sér vart fordæmi enda voru þau að mörgu leyti afar 

frábrugðin nútímavæðingu erlendra borga og þá helst fyrir þær sakir að Íslendingar 

höfðu ekki áður getað státað af viðlíka þéttbýli. Innreið nútímans markaði því meiri 

skil hér á landi en hjá öðrum Evrópuþjóðum sem höfðu vaxið nokkuð samstiga til 

nútímavæðingar og á öllu lengri tíma. Evrópsk nútímavæðing var því rökréttari 

félagsleg þróun en þau umskipti sem áttu sér stað hér á landi. 

  Innstreymi fjármagns, sem fólst annars vegar í fjárhagslegri aðstoð 

Bandaríkjamanna og hins vegar í hersetu þeirra hér á landi, hleypti af stað 

keðjuverkun í myndun og uppbyggingu nútímaborgarsamfélags og gegndi í raun 

lykilhlutverki við umbreytingu samfélagsgerðarinnar, því það gróf undan þeirri 

samfélagslegu rótfestu sem einkennir samfélög fyrir nútímavæðingu. Sívaxandi 

iðnaður leiddi af sér millistéttina sem átti svo einhvern mestan þátt í að stjórna flæði 

fjármagns og þenslu hagkerfisins.122 

Fólki fjölgaði ekki aðeins vegna aukins og fjölbreyttara framboðs á 

atvinnumöguleikum í Reykjavík. Fjölgun barneigna í höfuðstaðnum átti sér ekki 

fordæmi, hvorki áður né annars staðar á landinu. Ástæðan liggur einna helst í því að 

ungt fólk var í miklum meirihluta þeirra sem fluttu á mölina. Barnasprengingin var 

svo mikil á stríðsárunum að þegar leið á sjötta áratuginn var hlutur innfæddra í 

                                                 
120 Swartz, David 1997: 96 
121 Sama rit: 69. Allar þýðingar á tilvitnunum í ritgerðinni eru mínar eigin nema annað sé tekið fram. 
122 Ibáñez, Enrique Del Acebo 2007: 34 
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íbúatölu Reykjavíkur orðinn meiri en þeirra aðfluttu123 og því óhætt að segja að ungir 

borgarbúar hafi vaxið úr grasi í takt við vöxt Reykjavíkurborgar.  

 Reykjavík með sínum nýtilkomna margbreytileika varð á margan hátt 

tákngervingur þeirra nútímalegu þjóðfélagshátta sem landið allt átti eftir að gangast 

undir. Nýir lifnaðarhættir borgarmenningarinnar urðu sífellt fyrirferðarmeiri en komu 

eflaust ekki eins vel við eldri kynslóðir sem áttu rætur sínar að rekja til fyrrum 

upprunasamfélags. Bourdieu heldur því fram í þessu tilliti að habitus sé ansi 

fastheldið fyrirbæri þegar kemur að samfélagslegum breytingum. Þótt habitus eigi í 

sífelldum samræðum við samfélagið og breytingar þess er ferlið að mestu ómeðvitað 

og á það til að taka langan tíma. Ferlið felst enn fremur í því að habitus aðlagast smátt 

og smátt hinu breytta ástandi fremur en að skipta gildum sínum út fyrir ný.124 Habitus 

gefur líka í skyn að ekki allar samfélagslegar athafnir séu jafn líklegur kostur fyrir 

hvern og einn; „sumar athafnir eru mögulegar; á meðan aðrar eru óhugsandi fyrir 

ákveðinn einstakling eða hóp.“125 

Þannig má segja að á meðan habitus yngri kynslóða Reykvíkinga hafi átt í 

sífellt nánari samræðum við hið nýja borgarsamfélag hafi habitus eldri kynslóða ekki 

haft sama aðgang að því og jafnvel orðið til þess að viðkomandi skynjaði sig 

utangarðs í hinum nýja menningarheimi sem fylgdi borginni. Þessi grundvallarmunur 

á viðhorfi kynslóðanna gagnvart hinu nýja menningarstigi rennir stoðum undir það að 

skynjun okkar er fyrst og fremst félagsleg, en ekki náttúruleg eða sjálfsögð, og mótast 

af gagnkvæmu sambandi við viðvarandi samfélagsgerð. Menningarleg upplifun ræðst 

þannig af getu viðkomandi til að tileinka sér menninguna sem hann skynjar sig sem 

hluta af og túlka hana.126 

Í þessu tilviki hefur rofið milli kynslóðanna verið menningarsögulegt, að því 

leyti að yngri kynslóðin átti með tímanum sífellt ríkari þátt í að móta og festa borgina 

í sessi á sama tíma og hugmyndalegt forræði þeirrar eldri leið smátt og smátt undir 

lok. Þessi sögulegu valdaumskipti sem fylgdu í kjölfar eftirstríðsáranna eiga sér hins 

vegar langan aðdraganda í hugmyndalegum átökum sem ná aftur fyrir aldamótin 

1900. Átökin ná síðar, að mati Sigríðar Matthíasdóttur, hámarki á millistríðsárunum, 

einkum vegna þess hugmyndalega skipbrots sem fyrri heimsstyrjöldin leiddi af sér.127 

                                                 
123 Sama rit: 11 
124 Swartz, David 1997: 107 
125 Sama rit: 107 
126 Susen, Simon 2011: 182 
127 Sigríður Matthíasdóttir 2004: 117 
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Átökin felast í fyrstu í því hvernig koma eigi á fót „vestrænu þjóðríki með 

nútímalegu stjórnkerfi og atvinnuháttum“,128 hvort hin nýja samfélagsgerð ætti að 

byggja sem mest á þjóðlegum gildum upprunasamfélagsins eða bæri að taka 

nútímanum fegins hendi og gera nútímalega lífshætti að fyrirmynd íslenskrar alþýðu. 

Átökin taka síðan á sig mun öfgafullari mynd á millistríðsárunum vegna þeirra 

hugarfarslegu breytinga sem fyrri heimsstyrjöldin olli. Átakalínur milli þjóðlegra og 

alþjóðlegra hugmynda taka að skýrast þegar íhaldssamar hugmyndir 

sveitarmenningarinnar fá byr undir báða vængi á meðan litið er á borgarmenningu 

sem gróðrarstíu úrkynjunar. Umræðan var að mörgu leyti skyld menningarumræðu og 

átökum 

 

annars staðar í Evrópu, þar sem á fyrri hluta 20. aldar tókst á tvenns konar 
hugmyndafræði, annars vegar róttækni á ýmsum sviðum menningar og lista, 
og hins vegar almenn menningarleg íhaldssemi sem var samtvinnuð þeirri 
svartsýni sem reið yfir Evrópu í lok fyrri heimsstyrjaldarinnar meðal 
menntamanna og borgarastéttar.129 
 

Menningarumræðan hér á landi var hins vegar fyrst og fremst samofin áðurnefndri 

þjóðernisorðræðu. Af þessum sökum var menningarleg íhaldssemi mjög áhrifamikil 

og í raun hafin að mestu yfir gagnrýni í allri þjóðfélagsumræðu, enda borin fram af 

valdamiklum þjóðfélagshópi. Þar af leiðandi mætti hefðarhyggja framan af veikri 

mótspyrnu frá talsmönnum menningarlegrar og þjóðfélagslegrar nútímavæðingar. 

 

Átakalínur 
Kenningakerfi Bourdieus snýr að mestu að sviði menningar. Umfjöllun hans snýr hins 

vegar um leið að venslum þess við önnur svið í nútímasamfélagi, enda óhjákvæmilegt 

annað. Menningarsviðið er víðfeðmt og á sér mörg undirsvið eins og t.d. stofnana-, 

markaðs-, bókmennta-, og menntamannasvið og þar fram eftir götunum. Síðastnefnda 

sviðið táknar það net stofnana, samtaka, hreyfinga og markaðskerfis sem táknrænir 

framleiðendur eins og listamenn, rithöfundar og fræðimenn athafna sig innan.130 

Bourdieu segir menntamannasviðið fyrst og fremst vera átakasvið þar sem 

tekist er á um menningarlegt forræði og þar með réttinn til að skilgreina og segja fyrir 

um menningarframleiðslu innan sérhvers samfélags. Átakalínur sviðsins skipta 
                                                 
128 Sama rit: 115 
129 Sigríður Matthíasdóttir 2004: 118 
130 Swartz, David 1997: 226 
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menntamönnum almennt í tvo hópa: annars vegar fulltrúa hefðarinnar sem gegna um 

leið valdastöðu innan menningarstofnana, og hins vegar fulltrúa nýjunga sem vilja 

hasla sér völl á sama sviði undir nýjum formerkjum. Bourdieu segir þessa 

hagsmunaárekstra almennt myndast milli kynslóða, en aldur á gjarnan til að skilja á 

milli íhaldsmanna og framúrstefnumanna.131 Íhaldsmenn hafa þá tilhneigingu að vilja 

stýra og varðveita ríkjandi menningarorðræðu með því að endurframleiða viðteknar 

hugmyndir hennar um almenna þekkingu og menningu einmitt í þeim tilgangi – 

meðvitað eða ómeðvitað – að viðhalda eigin valdastöðu. Á meðan vilja 

framúrstefnumenn grafa undan viðtekinni menningarorðræðu með það fyrir augum að 

leggja til ný form almennrar þekkingar og menningar.132 

Átakalínur á íslensku menntamannasviði urðu æ skýrari eftir því sem leið á 

öndverða tuttugustu öld, þegar íhaldssamir menntamenn með rætur í 

þjóðernisorðræðu sjálfstæðisbaráttunnar tókust á við sífellt háværari og fjölmennari 

forsvarsmenn nútímamenningar. Í grein sinni „Af úrkynjun, brautryðjendum, 

vanskapnaði, vitum og sjáendum“ ræðir Benedikt Hjartarson um viðbrögð þessara 

andstæðu fylkinga við auknu innstreymi erlendra og framúrstefnulegra 

menningaráhrifa á millistríðsárunum, þá sérstaklega á þriðja áratugnum. Benedikt 

leiðir menntamenn undirgengna ólíkum orðræðum í ansi óvægnar en um leið 

dýnamískar samræður um menningarlegt forræði og hlutverk listarinnar í 

nútímasamfélagi og hvernig hún geti áfram leitt til menningarlegra framfara, enda 

almennt viðhorf meðal leikmanna „að íslensk menning sé stödd á viðkvæmu 

þroskastigi“.133  

Fylkingarnar sammælast um að íslenskt samfélag verði að bregðast við 

nútímamenningu og birtingarmyndum hennar, en eru á öndverðum meiði um hvaða 

stefnu skal taka. Nútímamenning er ýmist skilin sem ný vakningaralda sem er 

nauðsynleg listrænni sköpun við að fylgja nútímavæðingu eftir til að treysta menningu 

og listir sem virkt afl í nútímasamfélagi, eða sem gróðrastía evrópskrar hnignunar og 

úrkynjunar sem heldur birtingarmyndum kapítalískrar firringar á lofti. Á hinn bóginn 

sýnir Benedikt fram á ýmsa „sameiginlega þræði í skrifum menntamanna um framtíð 

                                                 
131 Sama rit: 229 
132 Sama rit: 228 
133 Benedikt Hjartarson 2006: 85 
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íslenskrar menningar á þessum tíma: flytja á inn það besta úr evrópskri menningu en 

vernda íslenskt þjóðfélag fyrir spillingaráhrifum nútímans.“134 

Hættan liggur fyrst og fremst í því, að mati íhaldssamra menntamanna, að 

innflutningur innlendra listamanna á erlendri framúrstefnu leiði til víðtækra 

þjóðfélagslegra áhrifa á íslenskt samfélag vegna þess hversu andhverf hún er íslensku 

þjóðerni og menningarhefð. Ætla má að sú þjóðernis- og kynþáttahyggja sem er að 

finna í skrifum þeirra sem vilja vernda „sanna“ íslenska þjóðmenningu eftir fremsta 

megni gegn úrkynjun erlendra áhrifa sé innlend rammíslensk hugmynd eða orðræða. 

Benedikt setur íhaldssama menntamenn þriðja áratugarins aftur á móti í samhengi við 

lifandi orðræðu evrópskrar andframúrstefnu þriðja áratugarins þar sem framúrstefnan 

tekur á sig mynd alþjóðlegs menningarbolsévisma.135 Benedikt rekur þannig áhrif 

umræðu íslenskrar andframúrstefnu til þýskrar og danskrar menningarumræðu. Í því 

samhengi nefnir hann fjölda íslenskra mennta- og listamanna sem hafa vart farið 

varhluta af þeirri umræðu á ferðalögum sínum erlendis og setur þá beint og óbeint í 

samband við hana eftir því hversu augljós tengsl eru að finna í ræðu þeirra og riti.136 

Það er því meira en lítið athyglisvert hversu mikið gagnrýni íhaldssamra 

menntamanna hér á landi er í raun innflutt orðræða, þar sem þeir, líkt og 

framúrstefnumenn, taka upp og tala undir erlendu táknkerfi og allri þeirri 

hugtakanotkun og mælskulist sem einkennir það. Það er ekki síður athyglisvert hversu 

langlíf þessi átök eru. Í raun má greina sögulega samfellu allt fram á sjöunda 

áratuginn og þá hvernig menn þess tíma takast á við hugmyndakerfi forvera sinna og 

annars vegar endurvinna það í ljósi samtíma síns, líkt og atómskáldin á sjötta 

áratugnum og loks ´68 kynslóð rithöfunda á þeim sjöunda, hins vegar hvernig 

alþjóðahyggja nútímans grefur sífellt hraðar og meira undan hugmyndakerfi 

þjóðernissinnaðra menntamanna. Menningarátök þriðja áratugarins áttu í þessu 

samhengi aðeins eftir að herðast og átakalínur þeirra að skýrast eftir því sem líða tók á 

miðbik tuttugustu aldarinnar og náði vissum hápunkti á sjöunda áratugnum. 

Stúdentafundirnir sem voru nefndir í upphafi kaflans sýna vel hvernig 

íhaldsmenn eftirstríðsáranna falla í viðtekna orðræðu menningarlegra forvera sinna til 

varnar þjóðlegri menningu, enda er sú hugmyndafræði kynslóð þeirra að mörgu leyti í 

                                                 
134 Sama rit: 86 
135 Sama rit: 106 
136 Benedikt dregur allnokkra áhrifamenn og skrif þeirra í umræðu sína, þ.á.m. Alexander Jóhannesson, 
Árna Hallgrímsson, Finn Jónsson, Kjarval, Guðmund Einarsson frá Miðdal, Jakob Jóh. Smára og Jón 
Stefánsson. 
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blóð borin. Margir þeirra taka til máls á fundunum en það er líkt og þeim finnist að 

sér og menningarheimi sínum vegið þegar atómskáldin hverfa frá viðteknum 

lögmálum þjóðlegrar menningar og innleiða erlenda strauma og stefnur í íslenska 

ljóðagerð jöfnum höndum. 

Nýju ljóðagerðinni er lýst sem innfluttri og um leið annarlegri. Það liggur því í 

augum uppi að hún leiði „til spillingar í íslenzkri ljóðagerð.“ Þar af leiðandi geta 

ungskáldin ekki átt „hljómgrunn meðal þjóðarinnar.“137 Af þessum ummælum, sem 

og öðrum, að dæma er ekki aðeins sem augljós skil séu milli innlendrar og erlendrar 

ljóðagerðar, heldur virðist sú síðarnefnda hafa afar neikvæð, jafnvel mengandi, áhrif á 

þá fyrri. 

Það þarf því engan að undra að ungskáldin séu helsta bitbein fyrrnefnds 

febrúarfundar Stúdentafélagsins. Þar eru þeir gerðir að helstu blóraböggum allsherjar 

hnignunar innan íslenskrar menningar og tungu. Reykjavíkurskáldið Tómas 

Guðmundsson hefur sig hvað mest í frammi á seinni fundinum. Þar segir hann 

atómskáldin ekki eiga sér mikið bakland því súrrealisminn, sem hann segir þau vera 

undir mestu áhrifum frá, er að hans viti liðinn undir lok og því ekki meira úr þeim 

brunni að bera.138 Tómas rekur ennfremur hvernig stefnuhvörf í skáldskap geti átt sér 

stað á tvo andstæða vegu. Annars vegar: 

 

gætu þau átt uppruna sinn í smekk fólksins sjálfs og andlegum þörfum þess, 
enda stæðu þau þá í orsakatengslum við lífsviðhorf fólksins, lífshætti þess og 
þjóðfélagsafstöðu. Það tæki hinum nýja skáldskap þá tveimur höndum, því hann 
leysti hugsanir þess og tilfinningar úr læðingi. En einnig gætu nýjunga tilraunir 
átt uppruna sinn í viðleitni takmarkaðs hóps skálda sem finna löngun hjá sér til 
að koma af stað nýjum stefnum. – Er þá allt í óvissu hvernig fer, og alltaf sú 
hætta, fyrir hendi, að skáldskapurinn einangrist og lifi meðal þess fámenna 
hóps, er að honum stendur.139 

 

Tómas fellir atómskáldin í síðari flokk greiningar sinnar, jafnvel þótt íslenska þjóðin 

hafi gengið í gegnum einhverjar hröðustu og mestu samfélagsbreytingar sem um getur 

á tuttugustu öld – og jafnvel tekið styttri leið en aðrar vestrænar þjóðir í átt að sama 

nútíma: með skyndilegri, kapítalískri iðnvæðingu, tveimur heimsstyrjöldum og öllu 

því efnahagslega umróti sem þeim fylgdi hér á landi. 

                                                 
137 „Eldhúsdagur Stúdentafélagsins“1952: 2 
138 GGS 1952: 7 
139 Sama rit: 7 
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Tómas sýnir af sér ansi harða menningarlega og þjóðernislega forræðishyggju 

þegar hann veltir því fyrir sér hvort þjóðinni sé um að kenna ef atómljóðin lifa af 

endurtekinn lestur þeirra sem yfir höfuð lesa ljóð. Hætturnar sem steðja að íslensku 

menningarlífi séu hins vegar víðtækari og ná til fleiri samverkandi þátta þjóðlífsins, 

enda sýnast íhaldsmönnum rætur hennar teygja sig dýpra í þjóðernisvitund Íslendinga 

en svo. Atómljóðin eiga engu að síður stóran hlut að máli. Fullyrt er að „fjarræn og 

annarleg stefna í ljóðagerð [hafi] numið hér land í seinni tíð, er mjög horfði til 

hrörnunar tungunni“140, og atómljóðin eru skilgreind sem óskilgetin afkvæmi þessarar 

innrásar. Það ætti því öllum Íslendingum að vera hið mesta kappsmál að stemma stigu 

við erlendu landráði sem þessu. 

Það örlar á nokkuð örvæntingafullum endurómi þjóðernisrómantíkur í fundarsal 

Sjálfstæðisflokksins, ef túlka má orð blaðamanns Morgunblaðsins. Fundarmenn 

virðast almennt sammála um að „það hefði einmitt verið ljóðlistin, sem haldið hefði 

tungunni hreinni og ómengaðri allt frá því að Snorri reit Heimskringlu“.141 Kristmann 

Guðmundsson grípur þannig til myndhverfingar sem á mun meira skylt við 

hugsunarhátt nítjándu aldar en þeirrar tuttugustu, þegar hann óttast  

 

að hnignun tungunnar hefjist [fremur] innan frá en utan, rétt eins og þegar 
blómskrúðugar jurtir feyskjast í rótina. Lind tungunnar hefði jafnan runnið 
hreinust í sveitum landsins og fólksflutningar þaðan á mölina gætu haft 
afdrifaríkar afleiðingar fyrir málkennd og tungutak þjóðarinnar.142 

 

Í kjölfarið berst umræðan að stöðu menntunar á Íslandi. Íhaldsmenn velta fyrir sér 

hvort Háskóli Íslands hafi brugðist hlutverki sínu sem alþýðleg menntastofnun: „Sú 

stofnun hefði reynt að vera einskonar allsherjarvísindastofnun í stað þess að vera fyrst 

og fremst kennslustofnun.“143 Íslendingum nægir hins vegar ekki að eiga aðeins 

fámennan hóp fræðimanna, heldur rekur íslensku samfélagi nauð til að mennta hvern 

einstakling því til framfara. Það sé „grundvöllur sannrar þjóðmenningar“.144 

 Tómas Guðmundsson tekur undir þessa gagnrýni og segir íslenskt menntakerfi 

tvíeggjað sverð nú á dögum. Vissulega hafi orðið mikil og góð umskipti í 

menntunarmálum síðustu ár, en því er svo komið að það er „álíka erfitt fyrir æskulýð 

                                                 
140 „Eldhúsdagur Stúdentafélagsins“ 1952: 2 
141 Sama rit: 2 
142 Sama rit: 8 
143 Sama rit: 2 
144 Sama rit: 2 
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vorra daga, að komast hjá fræðslu eins og fyrir fyrri kynslóðir að afla sér menntunar.“ 

Hins vegar finnst honum íslenskri tungu og menningararfi stafa mikil hætta af 

skyndilegu og miklu framboði menntunar handa almenningi. Sem dæmi hafa nýjar 

áherslur í námskrá grunnskóla í hans augum fjarlægt nemendur frá móðurmáli sínu: 

 

Það er nefnilega á allra vitorði, að málfræðistaglið og stafsetningarfarganið, sem 
leyst hefur af hólmi móðurmálskennsluna í skólunum, miðar að því einu að gera 
æsku landsins ekki aðeins orðlausa og málsljóa, heldur blátt áfram fjandsamlega 
móðurmálinu. Ég fullyrði, að íslenzk þjóðmenning hefur ekki átt öllu hættulegri 
tilræðismenn en þá, sem fundu það upp, að bókmenntir og tunga þjóðarinnar 
væri ekki annað en sálarlaus gerfimálfræði og heimatilbúnar stafsetningarreglur 
– því betri, sem þær væru flóknari og steindauðari.145 

 

Það horfir því til verri vegar, að mati Tómasar, ef menntastofnunin heldur áfram þeirri 

nýju stefnu að hverfa frá móðurmáli og þjóðmenningu í átt að málfræðilegri nálgun 

tungumálsins. Tómas veltir ennfremur fyrir sér undir lok málflutnings síns hvort 

núverandi kennsluhættir myndu vera undirstöðumanni íslenskrar menningar eins og 

Snorra Sturlusyni ofviða, og að hann kæmist vart upp úr 1. bekk grunnskóla.146 Ekki 

er hægt að lesa annað af orðum Tómasar og annarra íhaldsmanna almennt en að 

undirstöðumenntun hér á landi eigi öðru fremur að snúast um einangrandi lestur á 

hinum íslenska menningararfi, þjóðlegum fróðleik og fræðum, það sé sönn íslensk 

menntun. 

 

Rof 
Lykiláhrif nútímavæðingar á menningarsviðið, og Bourdieu snertir oft á þeim, eru 

stofnanavæðing þess og aukin umsvif og útbreiðsla menntunar. Stofnanavæðingin 

tryggir tiltölulegt sjálfræði frá sviðum pólitíkur og efnahags með því að koma á fót 

eigin viðmiðunum og regluverki sem kennarar bæði framfylgja sjálfir og miðla til 

nemenda og þar með út í samfélagið.147 Gramsci ræðir í þessu samhengi hvernig 

kapítalísk þróun nútímasamfélags leiðir af sér sífellt flóknari samfélagsgerð með fleiri 

og fjölbreytilegri þjóðfélagshópum, eins og áður hefur verið rætt. Síaukin efnahagsleg 

framleiðsla skapar fleiri atvinnusvið sem falla undir grundvallarstarfsemi 

                                                 
145 Sama rit: 8 
146 Sama rit: 8 
147 Swartz, David. 1997: 77 



45 
 

samfélagsins. Sérhæfing verður meiri og verður til þess að hver þjóðfélagshópur og 

stétt myndar 

 

eitt eða fleiri lög menntamanna sem ljá honum einingu og vitund um eigin 
starfsemi, ekki aðeins á efnahagssviðinu heldur líka á hinu félagslega og 
pólitíska sviði: hinn kapítalíski atvinnurekandi skapar við hlið sér 
iðntæknifræðinginn, sérfræðinginn í hagfræði, skipuleggjanda nýrrar 
menningar, nýrra laga o.s.frv.148 

 

Gramsci einblínir ekki á menntamenn valdhafandi stétta, heldur ræðir hann einnig 

möguleika annarra þjóðfélagshópa og stétta sem hafa ekki yfir sama táknræna valdi 

að ráða til að mynda sína eigin menntamenn í þeim tilgangi að grafa undan þeirri 

hugmyndalegu valdbeitingu sem ríkjandi orðræða valdhafa og menntamanna þeirra 

ljær þeim. Gramsci heldur því fram að allir menn séu menntamenn að því leyti að 

sérhver maður býr yfir vitsmunalegum eiginleikum sem gagnast samfélaginu og halda 

stoðum þess lóðréttum. Hins vegar gegna fáir táknrænu hlutverki eða valdastöðu 

menntamannsins í samfélaginu.149 

Nútímavæðing íslensks þjóðfélags hafði samverkandi áhrif á menntun og 

atvinnulíf og skilaði fleiri og fjölbreyttari menntamönnum í öll lög samfélagsins, ólíkt 

formgerð upprunasamfélagsins fyrir nútímavæðingu þar sem menntamaðurinn vann 

fyrst og fremst innan pólitískra og menningarlegra stofnana, í nánum tengslum við 

ríkjandi valdhafa. Nýir atvinnuhættir í sífellt flóknara samfélagi, þar sem æ fleiri 

stofnanir og fyrirtæki komust á legg, kröfðust beinlínis menntaðs vinnuafls með 

sérhæfða kunnáttu og réttindi á ólíkum sviðum þjóðfélagsins. Aukin sérhæfing á sviði 

iðnaðar og menningar „h[laut] að kallast á við hámarksútbreiðslu 

grunnskólamenntunar og hámarksáherslu á að fjölga nemendum á miðskólastigi eins 

og hægt [var].“150 

Samhliða löngu skeiði nútímavæðingar varð menntun sífellt aðgengilegri og 

eftirsóknarverðari fjárfesting fyrir fleiri þjóðfélagshópa af öllum stigum samfélagsins. 

Fjölskyldur af lægri stéttum sáu hag sinn í að fjárfesta í æðri menntun, ekki aðeins 

undir þeim formerkjum að fá betri vinnu, heldur einnig í þeim tilgangi að hefja 

fjölskylduna á efri stig samfélagsins og komandi kynslóðir myndu þar með erfa hlut í 

                                                 
148 Gramsci, Antonio 2009: 144 
149 Sama rit: 144 
150 Sama rit: 148 
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þeirri skólagöngu á einhvern hátt.151 En „því meiri sem tæknivæðingin varð, 

vinnumarkaðurinn fjölbreyttari og sérhæfingin nauðsynlegri opnuðust augu fleiri fyrir 

gagnsemi þess að fara í nám. Og menntunin sjálf stuðlaði jafnframt að breytingum í 

atvinnulífinu og samfélaginu almennt.“152 

Í mótun var ný lýðræðisleg samfélags- og stéttabygging með áður óþekktum 

átökum milli alþýðu og valdhafa. Aukin menntun átti sinn hlut í að grafa undan 

afturhaldssemi fyrri valdaformgerðar samfélagsins með því að stuðla að vaxandi 

frumkvæði og þátttöku þjóðfélagshópa sem áður höfðu verið dæmdir úr leik í 

opinberri menningarumræðu. En eins þversagnakennt og það kann að hljóma átti 

íslensk þjóðernisstefna sjálfstæðisbaráttunnar þegar fram liðu stundir sinn þátt í að 

hefta nútímavæðingu íslensks þjóðfélags.  

Í krafti víðtækra þjóðfélagsbreytinga stríðsáranna og aukinnar velmegunar 

eftirstríðsáranna varð alþýðan sjálfstæðari en nokkru sinni fyrr. Að sama skapi 

minnkaði aukin valddreifing innan samfélagsins pólitísk ítök valdhafa og 

menntamanna þeirra í allri samfélags- og menningarorðræðu. Menningarlegt forræði 

vék þar með í auknum mæli fyrir einstaklingshyggju og frjálshyggju nútímans og varð 

til þess að hefðgróin einokun og eignarhald efri stéttarinnar leið undir lok. Menning 

var að verða almenningseign. 

 Í þessum skilningi myndaði upphaf sjötta áratugarins einna helst straumhvörf 

fyrir komandi nýsköpun á sviði menningar og lista hér á landi. Seinni stig 

nútímavæðingar í íslensku samfélagi knúðu listamenn til almennrar 

hugarfarsbreytingar og formvitundar í þeirri listgrein sem hver og einn lagði stund á. 

Svo var komið að „mörg ung íslenzk skáld [gátu] ekki lengur unað sér í hinu gamla 

formi“ nítjándu aldar, því það væri orðið að „tómu húsi“.153  

Atómskáldin stigu fram undir þessum formerkjum og boðuðu róttækar 

breytingar á sviði bókmennta. Krafa þeirra var skýr og á þá leið að hverfa þyrfti frá 

viðteknum og úr sér gengnum aðferðum hefðarinnar því þær dygðu ekki til að gera 

nútímanum skil. Sigfús Daðason lýsti því yfir í tímamótagrein sinni „Til varnar 

skáldskapnum“ að nútímaskáld þyrftu að taka upp nýjar aðferðir til að brúa bilið milli 

skáldskapar og veruleika: 

 

                                                 
151 Swartz, David 1997: 91 
152 Eggert Þór Bernharðsson 1998: 198 
153 Sigfús Daðason 2000 [1952]: 27 
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Bein túlkun sannrar reynslu, það er nútímaskáldskapur, það er þetta lítt 
tempraða óp. Vantraust á formi, vantraust á máli, vantraust á orðum, krafan 
um að skáldið hafi svo að segja lifað hvert orð áður en það er sett á pappírinn: 
það er vinnuaðferðin. [...] líf og skáldskapur eru eitt.154 
 

Uppreisn atómskáldanna beindist að þessu leyti ekki aðeins gegn hinni hefðbundnu 

formgerð íslenskrar ljóðagerðar. En í stefnuyfirlýsingunni hér að framan, sem og 

ljóðagerð atómskáldanna, fólst róttæk afneitun á íhalds- og afturhaldssömum 

hugmyndum upprunasamfélagsins til veruleikans. Sú afneitun var frjó, því með 

ljóðagerð sinni komu atómskáldin á gagnvirku sambandi milli íslenskra bókmennta 

og þeirra víðtæku þjóðfélagsbreytinga sem höfðu fleytt íslensku samfélagi til 

nútímans. Grasrótarstarf atómskáldanna og annarra nútímaskálda sjötta áratugarins 

myndaði ákveðinn jarðveg fyrir komandi kynslóðir, en árin og áratugirnir á eftir voru 

eitthvert frjósamasta skeið á öllum sviðum íslenskrar menningar og lista og náði 

framgangan ákveðnum hápunkti þegar leið á sjöunda áratuginn, sumpart í krafti 

alþjóðlegrar róttækni ´68 kynslóðarinnar. 

 Allsherjar nútímavæðing stríðs- og eftirstríðsáranna átti í þessum skilningi 

lykilþátt í að mynda sögulegt rof milli ´68 kynslóðarinnar og þeirrar íhalds- og 

afturhaldssömu menningarstefnu sem fyrri kynslóðir höfðu gengist undir. Uppvöxtur 

þeirrar kynslóðar í takt við stöðugan uppgang nútímasamfélagsins gerði henni kleift 

að gera fyllilega upp við löngu staðnaða og íhaldssama formgerð 

upprunasamfélagsins, og draga um leið nútímalegt gildismat endanlega upp á 

yfirborðið. 

Kynslóð listamanna, sem átti lítið sameiginlegt með hugmyndaheimi fyrri 

kynslóða, steig fram á sjónarsviðið í skjóli rofsins og varð í þeim skilningi loks fær 

um að hefja róttæka þjóðfélagsgagnrýni á þær hugmyndir sem höfðu verið við lýði. 

Bókmenntir og listir urðu pólitískt afl sem ól af sér virkan hugmyndaheim andspænis 

þeim fyrri, þar sem orðræðubundin þöggun kom í veg fyrir að hvers kyns gagnrýni 

ætti uppi á pallborðið. 

 Rithöfundur eins og Guðbergur Bergsson telst óneitanlega fremstur þeirra 

rithöfunda og listamanna sem unnu markvisst með nýjar hugmyndir um bókmenntir 

og listir og höfðu sig hvað mest í frammi í róttækri þjóðfélagsgagnrýni á sjöunda og 

áttunda áratugnum. En hann átti fljótt eftir að reynast frumkvöðull í sinni sagnagerð 

sem aðrir áttu eftir að fylgja eftir. Í næsta kafla verður þjóðfélagsgagnrýni hans í 
                                                 
154 Sama rit: 45 



48 
 

Tómas Jónsson metsölubók gerð skil og leitast við að greina samræðu hennar við þá 

róttækni Þórðar Sigtryggssonar sem birtist í verkinu Mennt er máttur. 
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Konsert 
„Einn helsti bókmenntaviðburður ársins 1987“155 
Árið 1966 skrifar Sigfús Daðason afar lofsverðan ritdóm í Tímarit Máls og 

menningar. Tilefnið er Tómas Jónsson metsölubók, nýútkomið skáldverk Guðbergs 

Bergssonar, ungs og upprennandi rithöfundar, sem Sigfús segir „brjótast undan oki 

bókmenntahefðarinnar“ og ryðja „nýjum veruleika braut inn í íslenzkar 

bókmenntir“.156 Óhætt er að segja að með ritdómnum verði skyndilega vart við nýjan 

og mun bjartsýnni tón í skrifum Sigfúsar um stöðu íslenskra bókmennta. 

 Tveimur árum áður – og hinum megin við dánarár Þórðar Sigtryggssonar – 

hafði Sigfús sett fram ansi bölsýnar vangaveltur um sama málefni í ritstjórnargrein 

sama tímarits. Tilefni greinarinnar, sem bar heitið „Staða bókmennta og lista á tuttugu 

ára afmæli lýðveldisins,“ var nýafstaðin listahátíð sem hafði það að markmiði að 

„sýna hvar á vegi íslenzkir listamenn og íslenzkar listir væru stödd um þessar mundir, 

til glöggvunar bæði fyrir almenning og þó ekki síður fyrir listamenn sjálfa.“157  

Að hátíðinni lokinni nemur Sigfús álit málsmetandi manna almennt vera á þá 

leið „að bókmenntir væru nú orðnar annars flokks listgrein á Íslandi: að minnsta kosti 

á eftir myndlistinni og jafnvel líka á eftir tónlistinni, að því er helzt mátti skilja.“158 

Áhyggjur Sigfúsar eru honum djúpstæðar og má að vissu leyti rekja þær aftur til 

tímamótagreinarinnar „Til varnar skáldskapnum“ sem hann birti sem ungt og róttækt 

atómskáld í sama tímariti tólf árum fyrr. Greinina má einnig skilja sem ákall Sigfúsar 

eftir viðbrögðum kollega sinna en greina má ákveðinn enduróm herskárra umræðna 

um stöðu ljóðsins um miðbik tuttugustu aldar í umræðu rithöfunda og menntamanna 

um skáldsöguna á sjöunda áratugnum. 

Sigfús er uggandi yfir þeirri yfirburðastöðu sem hann telur myndlist gegna í 

samanburði við bókmenntir í allri þjóðfélagsumræðu undanfarin misseri. Hann telur 

                                                 
155 Titill sóttur í upphaf greinar Ástráðs Eysteinssonar, „Fyrsta nútímaskáldsagan og módernisminn“, 
sem birtist upphaflega í hausthefti Skírnis árið 1988. Hann hefur greinina á því að segja að 
endurprentun á skáldsögu Guðbergs Bergssonar, Tómas Jónsson metsölubók, hafi verið einn helsti 
bókmenntaviðburður ársins 1987, en hún hafði þá verið algjörlega ófáanleg frá því fyrir tuttugu og einu 
ári. Ástráður segir ennfremur:„Tómas Jónsson er enn meira ögrandi og jafnvel meira samtímaverk en 
flestar nýjar skáldsögur sem komið hafa út á síðustu árum“, svo áhrifarík hafi hún verið bæði við 
endurútgáfu ekki síður en útgáfu.  
156 Sigfús Daðason 2000 [1966]: 130 
157 Sigfús Daðason 2000 [1964]: 110 
158 Sama rit: 110 – 111. Þótt Sigfús nefni tónlistina í þessu samhengi þá er samanburðurinn í greininni 
fyrst og fremst á milli bókmennta og myndlistar. Ekki er annað hægt en að álykta að hann nefni 
tónlistina aðeins til að draga skarpari, jafnvel ýktari, línur í samanburði sínum, en lítil hefð hafði 
skapast fyrir klassískum tónsmíðum hér á landi. 
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þó aðrar flóknari og eflaust félagslegri og markaðslegri ástæður liggja að baki þessari 

stöðu heldur en listrænar og nefnir í því tilliti ólíka stöðu myndlistarmanna og 

rithöfunda gagnvart almenningi, að því leyti að nú á dögum standi myndlistamenn 

nær sínum neytendum en rithöfundar sínum. 

Sigfús er á því að stór hópur listaverkakaupenda af fleiri þjóðfélagshópum og 

stigum hafi myndast í Reykjavík vegna efnahagslegs og félagslegs uppgangs 

eftirstríðsáranna og í kjölfarið hafi æ fleiri málarar haft greiðari aðgang að stöðugt 

öruggari markaði.159 Með vaxandi áhuga og ítökum millistéttarinnar hafi þessi hópur 

orðið nokkuð samstæður, og jafnvel þótt skoðanir innan hans hafi verið skiptar, voru 

„þær ekki svo óskyldar að hver „svaraði“ öðrum í axarskaft. En einmitt slíkur 

samstæður hópur listunnenda er hinn mesti styrkur hverri lifandi listgrein.“160  

Á bókmenntasviðinu er ástandinu, samkvæmt Sigfúsi, þveröfugt farið: 

 

Staða íslenzkra rithöfunda gagnvart lesendum sínum er allt önnur og einkum 
miklu óljósari, og þjóðfélagsleg einkenni lesendanna eru rithöfundunum að 
miklu leyti óþekktur leyndardómur. Margt bendir einnig til þess að milli hinna 
ólíku hópa bókmenntavina sé nú ekki lengur um neinn grundvöll gagnkvæms 
skilnings að ræða. Það er með ólíkindum hversu víðar gjár hafa opnazt milli 
þeirra hópa sem þó hafa það enn sameiginlegt að njóta „góðra bókmennta“.161 
 

Sigfús hefur djúpstæðar áhyggjur af þessu „estetíska ósamkomulagi“ því það felur í 

sér þá hættu að nýjum bókmenntum og nýjum höfundum verði gert erfiðara um vik að 

festa sig í sessi á sviði bókmennta meðan þær bókmenntir sem tilheyra og tileinka sér 

hefðina og hinn íslenska menningararf standa sem fastast í íslenskri menningarvitund. 

Hættan liggur einna helst í því að höfundar af yngri kynslóðum viti „í rauninni ekki 

                                                 
159 Í rökstuðningi sínum gefur Sigfús í skyn að þjóðfélagsleg staða rithöfunda og myndlistamanna sé 
mun margbrotnari og þar af leiðandi vandasamari nú á dögum en áður, einmitt vegna þess að 
þjóðfélagsleg einkenni hins almenna neytanda bókmennta og lista hafi á tímum víðtækra umbreytinga 
orðið mun flóknari að öllu leyti. Því ber að varast að fella almenning í eina heild á þann veg að 
bókmenntir og listir „dreifist nokkurn veginn jafnt um allar stéttir þjóðfélagsins“(112). 
Myndlistarsviðið stendur þó mun betur að vígi á þessum víðsjárverðu tímum að mati Sigfúsar, en hann 
setur uppgang íslenskrar myndlistar í náið samhengi við efnahagslegan uppgang þjóðfélagsins eftir 
stríð: „að hér hafi hin síðustu ár átt sér stað upp úr 1950: sú þróun að hinn betur stæði og betur mennti 
hluti millistéttanna svonefndu hefur gerzt æ athafnasamari í listaverkakaupum og leyst af hólmi að 
nokkru leyti hinn auðuga og fámenna „safnara“- hóp sem mestu réð í markaðsmálum listarinnar á 
Vesturlöndum fram að síðari heimsstyrjöld.“ (113) Það er því þýðingarmikið að gera sér grein fyrir því 
að sérhver þjóðfélagshópur, eða públíkum eins og Sigfúsi verður á orði, sem stendur að baki sérhverri 
listgrein eða stefnu innan hennar „er ekki um aldur og ævi af óbreytilegum þjóðfélagslegum uppruna: 
„públíkum“ listamanna færist til í þjóðfélaginu“(112) samfara stöðugri þróun þess. Sigfús Daðason 
2000 [1964] 
160 Sigfús Daðason 2000 [1964]: 113 
161 Sama rit: 113 
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fyrir hverja þeir skrifa“ og falli þar af leiðandi í þá gryfju að skrifa ósjálfrátt fyrir „þá 

óákveðnu einingu sem þeir kalla „almenning“.“162 Þannig vinnuumhverfi stuðlar 

aðeins að því að ungir og upprennandi rithöfundar „hagnýti aldrei nema brot af gáfum 

sínum og möguleikum“ og kemur þar af leiðandi í veg fyrir að þeir nái „góðum 

árangri í list sinni ef þeir gera sér að ósjálfráðri starfsreglu að „hafa alla góða“.“ Þeir 

verða eins og aðrir 

 

að gera sér ljóst að þjóðfélagið er klofið og velja sér áheyrendur. Þá er að vísu 
mest um vert að til sé efni í slíkan áheyrendahóp sem veiti rithöfundum frelsi 
til að neyta krafta sinna óhikað. En eitt er víst, að enginn gengur úr skugga um 
það með því að fresta til æviloka ákvörðuninni um það í hvorn fótinn hann ætli 
að stíga.163 

 

Svo virðist sem Guðbergur hafi svarað ákalli Sigfúsar. Tómas Jónsson metsölubók er 

að mati Sigfúsar fullkomið niðurrifsrit íhalds- og afturhaldssamrar þjóðmenningar er 

hafi gegnsýrt ríkjandi menningarorðræðu fyrri hluta tuttugustu aldar. Verkið er að því 

leytinu til holl og nauðsynleg ádeila á þá aðila sem stýra opinberri menningu hér á 

landi – hvort sem um ræðir stofnanir, menntamenn þeirra eða listamenn – og 

rómantískan hugsunarhátt þeirra, sem Sigfús segir enn gæta í íslenskri 

menningarumræðu á ritunartíma greinar sinnar. En það hlýtur að teljast „gagnslaust 

og skaðlegt að halda dauðahaldi í hugmyndir og afstöður sem heyra að öllu leyti 

fortíðinni til, en lifa enn hálfu lífi, ef svo mætti segja, þó að þær geti enganveginn 

lengur átt við þann tíma sem nú er.“164  

Tómas Jónsson metsölubók vakti óneitanlega athygli og deilur í almennri 

bókmenntaumræðu en það er eflaust ofsögum sagt að verkið hafi vakið víðtæka úlfúð 

og skipt mönnum í tvær andstæðar breiðfylkingar um gildi þess, eins og viðtekin 

söguskýring íslenskrar bókmenntasögu kveður oft á um.165 Viðbrögð gagnrýnenda við 

                                                 
162 Sama rit: 113 
163 Sama rit: 114 
164 Sigfús Daðason 2000 [1966]: 131 
165 Sjá til að mynda inngang og umfjöllun Matthíasar Viðars Sæmundssonar í fimmta bindi Íslenskrar 
bókmenntasögu, einkum bls. 465. Sjá enn fremur tiltölulega nýútgefna kennslubók fyrir 
framhaldsskóla, Öldin öfgafulla eftir Dagnýju Kristjánsdóttur. Þar er alhæft um að gagnrýnendur hafi 
almennt sagt Tómas Jónsson metsölubók „vera „ómerkilega og sóðalega bók“ – „hreinan óskapnað, 
fáfengilegan eða óhrjálegan að inntaki nema hvort tveggja sé“ og málfarið „dónalegt með ódæmum“.“ 
Dagný Kristjánsdóttir 2010: 152. Tilvitnanirnar sem Dagný velur eru hins vegar aðeins að finna í 
ritdómi Gunnars Benediktssonar sem birtist í fyrsta hefti Tímarits Máls og menningar árið 1968 og það 
um næstu bók Guðbergs, Ástir samlyndra hjóna, en ekki Tómas Jónsson metsölubók. Þess má einnig 
geta að Tómas Jónsson metsölubók var annað tveggja verka sem tilnefnd voru til Silfurhestsins 
bókmenntaverðlauna dagblaðanna í Reykjavík fyrir árið 1966, en nefndina skipuðu 
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verkinu kunna þvert á móti að hafa verið tímanna tákn en velflestir ef ekki allir 

ritdómar sem birtust í tímaritum og dagblöðum eru á þá leið að verkið teldist ýmist til 

„tímamótaverks“, „tímaskiptaverks“ eða jafnvel „fyrstu virkilegu nútímasögunnar á 

íslensku“.166 Vandfundið er að finna viðlíka jákvæðar móttökur á jafn róttæku verki í 

íslenskri bókmenntasögu tuttugustu aldar. 

Við nánari skoðun á viðtökusögu Tómas Jónsson metsölubók verður einnig 

ljóst hvernig gagnrýnendur, líkt og Sigfús, eiga almennt í erfiðleikum með að beina 

umfjöllun sinni að sjálfu verkinu og eiginlegu formi þess og inntaki. Þess í stað eyða 

þeir meira rými umfjöllunar sinnar í að sýna fram á nýstárleika þess, stöðu þess í 

íslensku bókmenntalandslagi undangenginna ára og áratuga og síðast en ekki síst 

yfirvofandi áhrif þess á íslenska bókmenntasögu þegar fram líða stundir. Ákveðins 

endurróms umræðna um stöðu nútímaljóðsins í byrjun sjötta áratugarins gætir þannig 

í vangaveltum gagnrýnenda um nýútgefið verk Guðbergs. Tónninn er aftur á móti 

orðinn annar og geta kynslóðaskipti gagnrýnenda átt þar veigamikinn hlut að máli. 

Viðbrögð sjóaðra gagnrýnenda eru eftir á að hyggja skiljanleg að mörgu leyti, 

enda ekki óalgengt að menn reki fyrst augun í það sem talist getur til nýjunga og 

stríðir gegn ríkjandi hefð og viðtekinni hugsun. En miðað við viðtökur þeirra verður 

ekki framhjá því litið að við útgáfudag Tómas Jónsson metsölubók stóðu menn 

„frammi fyrir nýstárlegu orðræðuafli sem ekki var hægt að flokka undir ríkjandi 

formgerðir, hina viðurkenndu epísku hefð [skáldsögunnar], auk þess sem málfarið 

braut gegn ráðandi fagurfræði.“167 Til marks um frelsandi áhrif Tómas Jónsson 

metsölubók á íslenska bókmenntaumræðu er ekki úr vegi að nema staðar við niðurlag 

Árna Bergmann í ritdómi hans um bókina: 

 

Það verður bæði auðveldara og erfiðara að skrifa skáldsögur á íslenzku eftir 
tilkomu Tómasar Jónssonar. Auðveldara vegna þess að bókin hefur losað um 
ákaflega margt, það hefur verið stigið skref sem um munar. Erfiðara vegna 

                                                                                                                                            
bókmenntagagnrýnendur þeirra. Tómas Jónsson metsölubók beið aftur á móti lægri hlut fyrir 
ljóðabókinni Lauf og stjörnur eftir Snorra Hjartarson. Guðbergur átti engu að síður eftir að verða 
aðalumræðu- og deiluefnið ári seinna, þegar hann sendi frá sér Ástir samlyndra hjóna. Sú bók vakti 
mun sterkari viðbrögð í opinberri bókmenntaumræðu og það má með sanni segja að engin önnur bók 
höfundar hafi dregið jafn skýra átakalínu milli fulltrúa íhaldssamra og nútímalegra sjónarmiða í 
menningu og listum. Bókin vann þá til áðurnefndra verðlauna og voru menn alls ekki á eitt sáttir með 
þá útnefningu. Deilurnar urðu aftur á móti enn háværari þegar úthlutunarnefnd listamannalauna leit 
fram hjá verðlaunahafanum. Það má þess vegna velta því fyrir sér hvort viðtökusaga bókarinnar Ástir 
samlyndra hjóna stjórni örlítið hvernig litið er á fyrri hluta höfundarferils Guðbergs. 
166 Ólafur Jónsson 1979: 104 
167 Matthías Viðar Sæmundsson 2006: 465 
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þess að með Tómasi Jónssyni er verið að rífa niður margt sem talið hefur verið 
góð og gild vara í sagnasmíði.168 

 

Tuttugu og tveimur árum seinna og ári eftir endurútgáfu Tómas Jónsson metsölubók 

má segja að Ástráður Eysteinsson ráði úr óljósum hugmyndum og tilfinningum 

gagnrýnenda sjöunda áratugarins og komi þeim skipulega á blað í grein sinni „Fyrsta 

nútímaskáldsagan og módernisminn“. Þar lítur Ástráður yfir farinn veg íslenskra 

bókmennta á tuttugustu öld og kemst að þeirri niðurstöðu að Tómas Jónsson 

metsölubók hafi óvefengjanlega brotið ísinn. Af verkinu hafi sprottið virkur 

hugmyndaheimur þar sem ný viðmið urðu til. Hann á þar ekki við að verkið hafi haft 

„bein áhrif á önnur verk, heldur losaði [það] um sköpun sem lá í læðingi.“169  

 

Skapandi spenna 
Tómas Jónsson metsölubók og Mennt er máttur eru um margt lík verk. 

Bókmenntalegur samanburður á þeim er þó við fyrstu sýn ekki án vandkvæða. Hið 

fyrrnefnda er jafnan talið eitt af brautryðjandaverkum módernískra skáldsagna á 

meðan hið síðarnefnda hefur alla tíð legið utan við almenna bókmenntaumræðu og 

því lítið reynt á bókmenntalegt gildi þess. Það er heldur ekki hægur leikur að færa 

verkið til afmarkaðrar bókmenntagreinar. Mennt er máttur ber undirtitilinn 

endurminningar og eru þær eignaðar persónu af holdi og blóði. Auk þess hafa þær fáu 

viðtökur um verkið sem birst hafa á opinberum vettvangi nánast eingöngu verið í 

höndum vina og kunningja Þórðar Sigtryggssonar og því ávallt falið í sér ævisögulega 

nálgun af einhverju tagi. 

Getur hins vegar verið að undirtitillinn, auk endurminninga vina Þórðar, stýri 

forskilningi og túlkun lesanda á Mennt er máttur og komi þar með í veg fyrir annars 

konar lestur en ævisögulegan, að svo miklu leyti sem sú skilgreining nær í jafn 

óáreiðanlegum texta? Það er í það minnsta ekki fráleitt að spyrja sömu spurninga og 

Ástráður Eysteinsson spyr sjálfan sig um Bréf til Láru eftir Þórberg Þórðarson í grein 

sinni „Baráttan gegn veruleikanum“: er Mennt er máttur „„skáldverk“?, telst það til 

„bókmennta“? – og ef svo er, til hvaða bókmenntagreinar?“170 Það getur á hinn 

bóginn reynst örðugt verkefni að svara slíkum spurningum. Spurningar sem þessar eru 

engu að síður gildar, þá sérstaklega þegar verk eins og Mennt er máttur, sem gefur sig 
                                                 
168 Árni Bergmann 1966: 7 
169 Ástráður Eysteinsson 1999 [1988]: 60 
170 Ástráður Eysteinsson 1999 [1989]: 147 
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fyrir að vera ævisögulegt, er borið saman við skáldverk sem að formi og inntaki er 

ævisöguleg metafrásögn sögupersónu.  

 Ofangreindar spurningar geta reynst skapandi í samanburði tveggja verka sem 

eiga samkvæmt hefbundnum flokkunaraðferðum bókmenntakerfisins að tilheyra 

tveimur ólíkum bókmenntagreinum: skáldsögum og ævisögum. Róttækni Mennt er 

máttur í formi og inntaki er hins vegar slík að hún losar um alla afmarkaða 

bókmenntalega flokkun og veitir lesanda tækifæri til óhefðbundnari túlkunar án 

fræðilegra skorða, að lesa ævisögu sem skáldskap.171 

Mennt er máttur er afar flókið verk í allri túlkun. „Raunverulegar“ flækjur 

höfundarins í Mennt er máttur minna óneitanlega á bókmenntafræðilegri flækjur 

höfundarhugtaksins í Tómas Jónsson metsölubók, en innan þess verks er það fyrir 

atbeina og vinnu skrásetjara að endurminningar Tómasar Jónssonar, sögumanns 

verksins, komast til lesenda. Sá verknaður verður ekki aðeins til þess að draga fram 

flókið samband höfundar og lesanda og vekja athygli á því, heldur einnig til að 

kveikja á enn skýrari textatengslum umræddra verka. 

Tómas Jónsson metsölubók og Mennt er máttur eiga það jafnframt 

sameiginlegt að vera samsteypur ólíkra texta sem þrátt fyrir allar yfirlýsingar 

sögumannsins í því fyrrnefnda og höfundarins í því síðara eiga lítið skylt við 

hefðbundin ævisöguleg skrif. Verkin tvö nálgast ennfremur hvort annað á fleiri vegu 

og því stendur fátt í vegi fyrir því að hefja samanburð á þeim og það er ekki síður við 

hæfi að bera fyrst niður þar sem Tómas Jónsson metsölubók sleppir. Skrásetjari 

endurminninga Tómasar Jónssonar lýkur verki sínu með eftirmála sem minnir ekki 

aðeins á formála Elíasar að Mennt er máttur, heldur einnig vinnuferli þeirra Þórðar, 

auk formgerðar verksins: 

 

Eftirmáli ætlaður Reykvíkingum 
 
Eftir talsverða áreynslu hefur mér loksins tekizt að ljúka vélritun á skrifbókum 
Tómasar Jónssonar, sem legið hafa velktar í skúffum mínum allt frá árinu 
1956, þegar ég leigði í íbúð hans, og hann kom mér fyrst í hug. 
 
Ef fjalla ætti örlítið um bækurnar, þá er það helzta að segja, að blöð þeirra 
eru handskrifuð; rithöndin ólæsileg, máð, glompótt. Sumstaðar er stafagerðin 

                                                 
171 Sama rit: 161. Ástráður segir verk Þórbergs Þórðarsonar og Málfríðar Einarsdóttur „hafa ögrað 
bókmenntakerfi okkar með því að fá okkur til að lesa ævisögur sem „skáldskap“ – og um leið hafa þau 
ögrað hinu hefðbundna ævisagnaformi.“ Auk þeirra væri hægt að nefna höfund/a Mennt er máttur og 
Jakobínu Sigurðardóttur og bók hennar Í barndómi. 
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stór og klunnaleg, hún virðist hafa snýtzt úr gosbrunni minnisins í stuttum 
ójöfnum bogum. [...] Lesandinn verður fljótlega þess var, að hægt er að hefja 
lestur þeirra jafnvel í miðri setningu, eins og hægt er að kynnast manni hvar 
sem vera skal. 
 
Að flestra viti eru skrif þessi andstefnuskrá manns, sem lifir á einhverju 
rótgrónu mótþróaskeiði. Enginn ætti þó að láta þær skoðanir binda sig. 
Skoðanir manns breytast daglega. Og fátt eitt stenzt reynslu tuttugu og 
fjögurra stunda.172 
 

Hér má fullum fetum velta fyrir sér hvort Guðbergur hafi hreinlega verið undir 

beinum áhrifum frá Þórði og Mennt er máttur, en honum er ætlað að hafa lesið drög 

að handritinu áður en hann lauk við samningu Tómas Jónsson metsölubók.173 

Þorsteinn Antonsson upplýsir jafnframt í Þórðargleði, nýútkominni bók sinni um 

höfundarferil Elíasar, að Elías og Guðbergur hafi átt í þriggja ára ástarsambandi á 

sjötta áratugnum eða allt þar til Guðbergur fór utan til náms árið 1956.174 Guðbergur 

hlýtur að hafa kynnst Þórði á þeim tíma, en samkvæmt Þorsteini höfðu Elías og 

Þórður þann sið að sá fyrrnefndi kynnti þá vini sína sem voru samkynhneigðir – 

annað kom ekki til greina – fyrir þeim síðarnefnda, í þeim tilgangi að Þórður fræddi 

þá um samkynhneigðar listir og evrópska hámenningu.175 Árni Bergmann segir 

jafnframt í nýlegri umfjöllun sinni um Mennt er máttur og Þórðargleði í Tímariti 

Máls og menningar að skilnaður Elíasar og Guðbergs hafi verið Elíasi svo tregafullur 

og erfiður að hann hafi orðið Elíasi efni í langan bálk sem birtist nú í nýútkomnu 

safnriti áður óútgefinna verka hans.176 Vera má að skilnaðurinn hafi einungis verið 

vegna utanfarar Guðbergs en fleiri þættir geta hafa komið til sögunnar.  

Þórður var vægast sagt frekur á Elías og er jafnan gefið að vilja helst einangra 

samband þeirra við forngríska erótíska fyrirmynd lærisveins og meistara. „En Þórður 

beitti þeirri aðferð oftar en ekki þegar hann vildi „allt eða ekkert“ í sambandi við unga 

menn að hrekja frá þeim kærustur með sönnum eða upplognum sögum af því hve 

                                                 
172 Guðbergur Bergsson 1987: 327 
173 Þorsteinn Antonsson og Hjálmar Sveinsson víkja báðir stuttlega að því í umfjöllun sinni um Þórð að 
Guðbergur hljóti að hafa lesið drög að Mennt er máttur. Þorsteinn Antonsson 2004: 53; 2011: 117 og 
182. Þórður Sigtryggsson 2011: 224 – 225 
174 Þorsteinn Antonsson 2011: 92 
175 Sama rit 2011: 116. „Nóg var mannvalið. Bergur var liðlega tvítugur, Dagur 17 ára, Alfreð Flóki 16, 
Leifur 17, Emil 17, Sturla um tvítugt þegar Elías kynnti þá fyrir lærimeistaranum Þórði Sigtryggssyni 
einn og einn í senn.“ 
176 Árni Bergmann 2012: 127. Ritsafnið heitir Elíasarbók og kom út fyrir jólin 2011. Það inniheldur 
óútgefin ljóð og smásögur Elíasar. 
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rækilega hann hefði notið strákanna.“177 Samband þríeykisins kann því mögulega að 

hafa verið þrungið ansi neikvæðri spennu, þar sem Þórður og Guðbergur hafa tekist á 

um tilhugalíf með Elíasi og jafnvel reynt að útiloka hvor annan eftir fremsta megni í 

því sambandi.178 Það má í það minnst velta fyrir sér hvort möguleg spenna milli 

Guðbergs og Þórðar sé orsök þess að bæði Tómas Jónsson metsölubók og sögumaður 

verksins, einhver helsta andhetja íslenskrar nútímabókmenntasögu, bera sterkan svip 

af Mennt er máttur og Þórði Sigtryggssyni. 

 

Bræðrabylta 
Guðbergur Bergsson segir í formála að endurútgáfu Tómas Jónsson metsölubók, 

tuttugu og einu ári frá upprunalegu útgáfunni, að hann hafi lengi verið tregur til að 

hleypa bókinni aftur til lesenda. Hún hafi aðeins haft „gildi fyrir þá kynslóð sem henni 

var beint gegn“179 og þar með hafi hlutverki hennar verið lokið að sjöunda áratugnum 

liðnum. Með verkinu stefndi hann upphaflega að því að beita sér gegn 

aldamótakynslóðinni sem hann segir áður hafa „verið frjótt hreyfiafl, einkum íslensks 

sjálfstæðis, en var nú orðin í hinum þjóðfélagslega raunveruleika Íslands, voðalegur 

dragbítur á öllum framförum. Kynslóðin var jafnvel orðin ógn við sjálfstæðið, sem 

hún hafði barist fyrir.“ Sú tilraun heppnaðist að mati Guðbergs og markaði „upphafið 

á endurnýjunarþörf hjá þeim sem reiðastir voru. Tómas Jónsson varð þess vegna 

„tímamótaverk“ um „aldamótamann“. Eftir útkomuna voru öll mót miklu auðveldari 

en áður. Mótunum hafði verið beinlínis ýtt af stað.“180 

                                                 
177 Sama rit: 128. Til er bréf sem Þorsteinn Antonsson vitnar í, sem Þórður skrifar til ungrar konu sem 
Elías hafði átt vingott með. Bréfið vitnar til um ágengni Þórðar í garð Elíasar en hann reynir hvað hann 
getur til að koma stúlkunni frá Elíasi með lýsingum í löngu máli um – uppdiktað? – kynferðislegt 
samneyti þeirra. Þorsteinn Antonsson 2011: 1239 – 141. 
178 Hér er aðeins um vangaveltur að ræða en umrædd spenna hlýtur að hafa haft lýjandi áhrif á samband 
Guðbergs og Elíasar og haft sitt að segja um álit hins fyrrnefnda á Þórði. Á hinn bóginn er afar lítið til 
um ritaðar heimildir frá hendi þeirra til að styðja þess lags vangaveltur. Það er engu að síður 
athyglisvert að þar sem Þórður kemur fyrir í skrifum Guðbergs er hann afgreiddur með fremur hlutlægu 
og kuldalegu viðmóti. Hér er annars vegar hægt að nefna „Í þessu herbergi hefur búið doktor“, 
minningargrein Guðbergs tileinkaða Málfríði Einarsdóttur. Þar gerir hann frekar lítið úr áratugalangri 
vináttu Málfríðar og Þórðar með því að nefna nafn Þórðar aðeins einu sinni og í algjöru framhjáhlaupi, 
án frekari lýsingar á honum eða vinskap þeirra. Guðbergur Bergsson 1990: 415. Hins vegar má nefna 
formála Guðbergs að endurútgáfu Samastaður í tilverunni eftir Málfríði frá 2008. Þar er sýnilegt að 
Guðbergi er ekki hlýtt til Þórðar en þar er Þórður framsettur á fremur ósanngjarnan hátt. Hann er ekki 
einungis sagður tilgerðarlegur heldur á hann að hafa haft neikvæð áhrif á Málfríði og sjálfstraust 
hennar gagnvart eigin skrifum – sem fer ekki saman við hlýleg skrif Málfríðar og Þórðar um hvort 
annað. Málfríður Einarsdóttir 2008: 6 
179 Guðbergur Bergsson 1987: 6 
180 Sama rit: 4 – 5 
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 Guðbergur skilur lítið rými eftir handa lesanda til túlkunar þegar hann segir í 

formálanum að hann tefli Tómasi Jónssyni fram sem táknmynd hinnar „títt umræddu 

aldamótakynslóð[ar]“.181 Ekki þarf heldur að leita langt yfir skammt til að finna 

líkindi með Mennt er máttur og Tómas Jónsson metsölubók í þeim efnum. Í raun má 

ganga lengra og finna líkindunum skapandi farveg. Við samanburð getur Mennt er 

máttur þess vegna orðið miðlægur þáttur – kvika – sem stefnir andstæðum orðræðum 

höfundar Tómas Jónsson metsölubók og sögumanns verksins saman og sameinar þær 

á vissan hátt í mótsagnakenndu hugmyndakerfi sínu. 

 Þórður Sigtryggsson og Tómas Jónsson eru samferðarmenn af 

aldamótakynslóðinni. Þeir voru prúðbúin og annáluð snyrtimenni á mótunarárum 

sínum og íslensks þjóðfélags á fyrri hluta tuttugustu aldar en liggja báðir í kör á efri 

árum. Tómas er í innri tíma verksins niðurkominn og einangraður í íbúð sinni, blindur 

að kalla og bundinn við súrefniskút. Og í endurliti sínu lýsir Árni Bergmann Þórði við 

ritunartíma Mennt er máttur sem afar holdmiklu, fótfúnu og mæðnu gamalmenni sem 

komst ekki á milli húsa.182 Í þessu ástandi leggja þeir drög að endurminningum sínum 

en hverfa báðir frá ókláruðu verki. Þórður deyr sínum dauða en afdrif Tómasar eru 

óræðari. 

 Ekki er þó að sjá að félagarnir líti á sig sem fórnarlömb hrörnunar. Þvert á 

móti sýna stórkarlalegar lýsingar þeirra á uppruna sínum og eigin ágæti hið 

gagnstæða. Tómas er til að mynda haldinn afar þjóðernislegri en einangrandi 

sjálfsmynd og er að eigin sögn „síðasti hreinræktaði Íslendingurinn“.183 Hann hefur 

þannig frásögn sína á því að rekja íslenska menningarsögu allt aftur til landnáms líkt 

og um eigið ættartré sé að ræða: 

 

Ég er afkomandi hraustra, bláeygðra víkinga. Ég á ætt að telja til hirðskálda og 
sigursælla konunga. Ég er Íslendingur. Nafn mitt er Tómas Jónsson. Ég er 
gamall 
 nei nei184 

 

Óslitin ættarlína Tómasar er í ýktu samræmi við hugmyndalegan grunn þeirrar 

þjóðernislegrar menningarstefnu sem íslensk sjálfstæðisbarátta fól í sér. Henni má 

t.a.m. finna samhengi með hugmyndum Sigurðar Nordal, leiðandi menntamanns 

                                                 
181 Sama rit: 4 
182 Árni Bergmann 2012: 122 
183 Guðbergur Bergsson 1987: 174 
184 Sama rit: 7 
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þeirrar menningarpólitíkur, um „hið órofa samhengi í tungu vorri og bókmentum frá 

upphafi Íslands byggðar til vorra daga.“185 Í henni felst einnig þjóðernisgoðsögnin um 

þjóðveldistímann sem gullöld Íslandssögunnar, þegar eðli Íslendingsins var satt og 

hreint. 

 Ættarsaga Þórðar er hvergi nærri eins hnitmiðuð – og stórsöguleg – og 

Tómasar. Hún er meira í ætt við upptalningar Íslendingasagnanna í lengd og íburði. 

Þórður rekur ættir sínar hins vegar ekki eins langt aftur. Hann nafngreinir fremur 

ættingja foreldra sinna fullu nafni og starfstitill fylgir iðulega með. Móðir hans er 

þannig skyld Jóhannesi Kjarval, alþingisforseta, dómkirkjupresti, biskupi, landlækni 

og kunnum ættum eins og Briemurunum og Sverresen-fólkinu.186 En faðir hans „var 

alinn upp hjá heldra fólki á Akureyri. Þá ríktu strangir og fínir siðir á þeim stað. Nú er 

Akureyri orðin frægasta skrílborg á Norðurlöndum“.187 Önnur og nærtækari lýsing 

Þórðar á föður sínum kemur oft óbreytt fyrir í Mennt er máttur og hefur yfir sér sama 

blæ og ættfræði Tómasar: 

 

Faðir minn las siðaðra manna bókmenntir á erlendum menningarmálum. Ég 
heyrði hann aldrei tala um guð (frb. gvöð) eða fjölskylduhyski hans, svo menn 
geta hugsað sér, hvernig ég muni líta á skepnur komnar út af 
passíusálmaræflum og betlehemsfábjánum.188 

 

Ættardramb Þórðar og Tómasar þjónar tvíþættum tilgangi: annars vegar að kortleggja 

ágæti eigin kynstofns og hins vegar að skilgreina sig utan við íslenska alþýðu sem 

þeir báðir fordæma, enda „ekki sama út af hvaða fólki menn eru komnir.“189 Þeir eru 

einir eftir sinnar tegundar og eru þess vegna ónæmir fyrir þeim menningarlega doða 

og getuleysi sem einkennir höfuðstaðinn. Orðræða Tómasar minnir óneitanlega á 

menningarumræðu þjóðernissinnaðra íhaldsmanna, einkum frá þriðja áratugnum, um 

að innreið nútímans feli í sér hnignun og úrkynjun íslenskrar þjóðmenningar. Tómas 

fer mikinn í sjúkdómsgreiningu sinni en hann líkir ástandi höfuðborgarinnar við 

„hættulegan faraldur“.190 Bókaverslanir þar í bæ eru menningartærandi smitleiðir sem 

„draga næringu úr „forustuhlutverki Íslands meðal þjóðanna“.“ Þær hjálpa þannig til 

                                                 
185 Sigurður Nordal 1996: 36 
186 Þórður Sigtryggsson 2011: 24 – 25 
187 Sama rit: 22 
188 Sama rit: 32 og á fleiri blaðsíðum. 
189 Sama rit: 40 
190 Guðbergur Bergsson 1987: 34 
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við að innleiða óheillavænlegar bókmenntafarsóttir frá París, sem „til allrar hamingju 

eru orðnar vægar, þegar þær berast til okkar.“191 

 Fyrirlitning Tómasar og Þórðar á íslenskri alþýðu og þjóðfélagi er hins vegar 

sprottin af ólíkum hugmyndafræðilegum grunni. Reynsla Þórðar af bókaverslunum 

Reykjavíkur er, svo dæmi sé tekið, af allt öðrum – ef ekki andstæðum – toga. 

Bókaverslun Ísafoldar var til að mynda „fyrsta íslenzka bókaverzlunin, sem hafði á 

boðstólum fínar og vandaðar erlendar bækur, sérstaklega listbókmenntir“.192 Þórður 

var aftur á móti „eini viðskiptavinur þessarar bókaverzlunar sem keypti og pantaði 

siðaðra manna bókmenntir. Menntamenn okkar keyptu ekki annað en þetta rusl, sem 

ætlað er prestum, spákerlingum og miðilstruntum“193 – og Þórður gerir engan 

greinarmun á Passíusálmum Hallgríms Péturssonar frá sautjándu öld og módernískum 

verkum Thors Vilhjálmssonar. 

 Þrátt fyrir að Þórður finni íslensku þjóðfélagi nánast allt til foráttu beinir hann 

spjótum sínum einna helst að íslenskum menntamönnum, rithöfundum og öðrum 

listamönnum eigin (aldamóta)kynslóðar. Menntamenn eru þó að öðrum ólöstuðum 

oftast teknir fyrir af Þórði. Þeir hafa, samkvæmt honum, brugðist hlutverki sínu 

algjörlega sem leiðandi afl íslensks þjóðfélags til menningarlegrar framþróunar. 

Íhaldssöm menningarorðræða valdhafandi menntamanna heldur þannig aftur af 

íslenskri alþýðu og festir hana í grárri og einangrandi forneskju 

þjóðernisrómantíkurinnar. 

Þórður nefnir Sigurður Nordal hvað oftast í þessu tilliti, enda hafa 

andstæðingar Nordals löngum fundið hugmyndum hans um þjóðmenningu samhengi 

með andúð á erlendum áhrifum og því viðhorfi að íslenskar fagurbókmenntir eigi 

fyrst og fremst að vera metnar út frá þjóðlegu gildi þeirra. Sterk staða Nordal er auk 

þess óvefengjanleg í íslenskri menningarsögu tuttugustu aldar og því hlýtur það að 

vera með ráðum gert að Þórður noti hann sem hluta fyrir þá heild sem hann deilir 

hvað mest á. Það er hins vegar efnisgrein um Hannes Hafstein sem opnar lesanda fyrst 

sýn á gagnrýni Þórðar á íslenska menntamenn, þær stofnanir sem hýsa þá og hvernig 

menntunarstigi þeirra er háttað: 

 

Mennt er máttur. Orð þessi heyrði ég fyrst töluð af Hannesi Hafstein, þegar 
hann, haustið 1906, lagði hornsteininn að Landsbókasafnsbyggingunni. En 

                                                 
191 Sama rit: 94 
192 Þórður Sigtryggsson 2011: 72 
193 Sama rit: 37 
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hann kynntist aldrei sjálfur þeirri mennt, sem er máttur. Hvenær hefur mennt 
íslenzkra menntamanna, skálda og rithöfunda, verið annað en heimska, 
ræfildómur, hugleysi og betl? Þetta er yfirleitt komið af svo afskaplega lélegu 
fólki, huglausum bænda-, presta-, og sjóararæflum, svo það er útilokað, að því 
takist að komast í samband við nokkurn vott af mannúð, menntun og 
menningu. Ég get ekki hugsað mér aumara og vesælla menningarfyrirbæri en 
íslenzkan menntamann.194 

 

Íslenskir menntamenn eru aumkunarverðir manngarmar í augum Þórðar en það er 

ekki við þá eina að sakast á hversu lágu stigi íslensk menning er. Þórður ræðst gegn 

þjóðernisgoðsögninni um órofa ættarlínu Íslendinga allt aftur til glæstrar 

þjóðveldisaldar. Íslenskir menntamenn aldamótakynslóðarinnar eru ekki aðeins 

komnir af ofangreindum ræflum, Þórður rekur ættliði íslenskrar þjóðarsögu jafnframt 

aftur til djúprar „heimsku og fáfræði miðaldanna“.195 Samkvæmt Þórði er afar lítið 

sem skilur á milli miðalda og tuttugustu aldar hér á landi. Íslendingur á tuttugustu öld 

er í þessum skilningi „passíusálmaræfill“ og „betlehemsfábjáni“ sem virðir eina 

brennivínsflösku hærra en erlendar siðaðar fagurbókmenntir almennt.196 Íslenskir 

menntamenn eru þar af leiðandi af svo veikum stofni „að þeir hafa varla rétt til að 

vera annað en lélegir.“197 Menntunarástand þeirra er í engu frábrugðið „sjómönnum, 

veitingaþjónum, bílstjórum og sprúttsmyglurum (íslenskum háskólakennurum)“198 og 

þá skortir alla getu til að leiða íslenskt þjóðfélag á sama menningarstig og Þórður 

tilheyrir sem „siðaður nútímamaður“.  

Þórður sem „bókmenntalega siðaður nútímamaður skammast sín fyrir að vita 

af eins mannlegum óþverra og íslenzkum menntamannaræflum eða fjölskylduhyski 

þeirra.“199 Hins vegar „eru ekki til svo léleg og ómerkileg dýr, að góður vísindamaður 

sé hafinn upp yfir að kynnast þeim.“200 Að því sögðu býður Þórður þeim í 

tilraunaskyni vísindamannsins upp á tvær leiðir til manndóms og siðmenningar. 

Önnur þeirra er afar grótesk flýtileið en Þórður fullyrðir að það sé engin leið „að 

bjarga íslenzkum menntamanni frá fullkominni eymd og ræfildómi, nema einhver 

siðaður karlmaður taki að sér að ríða honum að minnsta kosti hundrað sinnum.“201 

Það er því „ekki alveg útilokað, að veita megi þeim og sonum þeirra tilverurétt“ og 
                                                 
194 Þórður Sigtryggsson 2011: 32 
195 Sama rit: 92 
196 Sama rit: 43 
197 Sama rit: 76 
198 Sama rit: 94 
199 Sama rit: 95 
200 Sama rit: 47 
201 Sama rit: 149 
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jafnvel „gera suma þeirra að mönnum – ef ég tæki að mér að ríða þeim nógu vel og 

lengi.“202 

Hina leiðina nefnir hann ekki beint en við lestur Mennt er máttur verður ljóst 

að hann telur neyslu – erlendrar – menningar og lista gegna lykilhlutverki við að efla 

og þroska sérhvern einstakling og þar með hefja samfélagið á æðra stig nútímalegrar 

siðmenningar. Þrátt fyrir að hugmyndir Þórðar um siðferði séu algjörlega á skjön við 

viðtekna hugsun og venjur hlýtur þessi leið að teljast raunsærri en sú fyrri og meira í 

ætt við fagurfræðilega þræði íslenskrar menningarumræðu sem nær allt aftur til 

nítjándu aldar. Málið er hins vegar ekki svo einfalt, því um leið og Þórður er duglegur 

að telja upp viðeigandi listamenn og verk tjáir hann Laxness í sendibréfi sem er fellt 

inn í Mennt er máttur að „það væri ekkert fínt fyrir mig að þekkja fínustu bókmenntir 

heimsins, ef hvaða helvítis drull sem er gæti lesið þær.“203 

 

Tregðulögmálið íslen[z]k menning 
Þórður fellir nokkur sendibréf inn í Mennt er máttur og stílar eitt þeirra á Hannes 

Pétursson, upprennandi ljóðskáld á þeim tíma. Bréfið er dagsett 17. október 1959, 

þegar Hannes hefur aðeins sent frá sér tvær ljóðabækur, en það gæti þess vegna „verið 

skrifað til allra íslenzkra skálda.“ Í bréfinu titlar Þórður Hannes sem „penasta 

núlifandi stássstofuskáld Íslands“ og „hinn mikla eftirmann Davíðs sáluga 

Stefánssonar“. Írónían er hins vegar aldrei langt undan hjá Þórði. Það getur varla 

heitið á gott fyrir Davíð og eftirmann hans að vera aðeins upp á punt í heldri manna 

stofum landans, enda kemur brátt í ljós að Davíð er ekki hátt skrifaður hjá Þórði: 

 

Tíminn verður að leiða í ljós, hvort þessum ágæta eftirmanni Davíðs tekst eins 
vel og honum að standa fjörutíu ár grafkyrr í sömu sporunum og láta sér aldrei 
detta neitt í hug. 
Ég hef einhversstaðar lesið eftirfarandi klausu: „Ég veit vel, að Grímur 
Thomsen gat ort læsileg kvæði, en það geta allir Íslendingar, nema Davíð 
garmurinn Stefánsson frá Fagraskógi.“ 

 

Að bréfinu loknu og fyrir neðan undirskrift Þórðar fylgir lítil athugasemd um að 

bréfið hafi aldrei verið sent. „Maður sendir ekki ólæsum fábjánum fyrstaflokks 

bókmenntir.“204 

                                                 
202 Sama rit: 47 
203 Sama rit: 187 
204 Sama rit: 52 og 53 
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 Menningargagnrýni Guðbergs er mun flóknari og breiðari en Þórðar, en hún er 

engu að síður sprottin úr sama jarðvegi. Guðbergur er berorður í áðurnefndum 

formála sínum að endurútgáfu Tómas Jónsson metsölubók. Þar segir hann að 

félagslegt og menningarlegt formskyn Íslendinga hafi á sjöunda áratug tuttugustu 

aldar lent í blindgötum á öllum sviðum samfélagsgerðarinnar. Enn hafi gætt áhrifa frá 

viðhorfum aldamótakynslóðarinnar á alla félagslega og menningarlega yfirbyggingu. 

Leiðandi öfl í samfélaginu áttu sér þar af leiðandi, ef marka má orð Guðbergs, ekki 

viðreisnar von innan þess konar regluverks. Stjórnmálamenn og menntamenn 

valdhafandi stofnanna höfðu lokast inni í aldurhnignum orðaleppum 

sjálfstæðisbaráttunnar og nærðu listamenn af sama meiði. Samspil samfélags og 

menningar – öllu heldur undirgefni opinberrar menningar frammi fyrir pólitískum, 

efnahagslegum og félagslegum valdhöfum205 – hafi þar af leiðandi verið orðin ansi 

áþreifanleg á ritunartíma Tómas Jónsson metsölubók og Mennt er máttur.  

Lesa má milli línanna hjá Guðbergi að einhliða samband samfélags og 

menningar hafi skapað einangrað umhverfi í litlum tengslum við alþjóðlegan nútíma. 

Guðbergur grípur  til líkingamáls og segir uppskeru samfélags og menningar hafa 

verið löngu trénaða. En „þótt flestir fúlsi við trénuðum ávöxtum af jarðargróðri, þá 

fúlsa þeir ekki við trénuðum listaverkum. Þvert á móti hljóta þau lof og dýrð.“206 

Bókmenntasviðið hafi þegar borið mikinn skaða vegna þessa samkomulags. Afstöðu 

Guðbergs og Þórðar má þannig finna samhljóm með áðurgreindum vangaveltum 

Sigfúsar Daðasonar um stöðu nýrra rithöfunda á sjöunda áratugnum. Guðbergur segir 

„að milli „aldamótakynslóðarinnar“ og kynslóðar minnar, listamanna á svipuðum 

aldri og ég, var heil kynslóð rithöfunda sem týndist milli veggja íslenskrar menningar, 

vegna þess að hinar trénuðu bókmenntanetlur voru allsráðandi miklu lengur en í þeim 

var nokkur safi eða hollusta.“207 

Guðbergur tekur skáldlega og sterkt til orða í þessum formála en ef eitthvað er 

að marka orð hans hefur bókmenntasviðið, líkt og önnur svið samfélagsins, verið 

orðið ansi rígbundið. Allir aðilar – stofnanir og menntamenn þeirra, útgefendur og 

rithöfundar, gagnrýnendur og almennir lesendur – voru meðvirkir fastmótuðu og 

einangrandi táknkerfi íslenskrar bókmenntahefðar. Rétt og röng sjónarmið um gildi 

                                                 
205 Swartz, David 1997: 79 
206 Guðbergur Bergsson 1987: 4 
207 Sama rit: 6 
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skáldskaparins hafi verið ríkjandi og snúist fyrst og fremst um form hans, fremur en 

inntak. 

Þessar vangaveltur eru ekki úr lausu lofti gripnar, því ári síðar sendi 

Guðbergur frá sér Ástir samlyndra hjóna, sem varð enn umdeildari en forveri hennar. 

Guðbergur var ásakaður af andstæðingum sínum um öfgafulla formdýrkun og 

misnotkun á íslenskri tungu. Það má hins vegar velta fyrir sér hvort gagnrýnin sem 

Guðbergur varð fyrir í kjölfar útgáfunnar hafi haft lítið með hann og verk hans að gera 

og verið meira í ætt við gamalgróin átök íhaldsmanna og andófsmanna innan 

íslenskrar menningarumræðu. Gunnar Benediktsson notar t.a.m. tækifærið í ritdómi 

sínum um Ástir samlyndra hjóna til að kveða niður upprennandi kynslóð nýrra 

höfunda: 

 

Vissulega er bók þessi mjög nýstárleg á allan hátt. Nýir tímar krefjast nýrra 
forma, en nýtt form er ekki einhlítt til ágætis í skáldskap, en því aðeins verður 
til góður skáldskapur, að efnið velji form við sitt hæfi. Ég held, að ungu 
skáldin okkar eyði of mikilli orku í vangaveltur um form, en gæti þess ekki 
sem skyldi, að sérhver ný skáldleg hugmynd fæðir af sér nýtt form á jafn 
eðlilegan hátt og jörðin tekur litaskiptum með nýjum degi. En nýtt og 
afbrigðilegt form af einhverju tagi virðist nú vera höfuðkrafa þeirra, sem 
einkum þykja til þess kallaðir að gagnrýna og leiðbeina á vettvangi lista.208 
 

Guðbergur er þannig „lárviðarskáld“ sem „hefur engan sérstakan næmleika fyrir 

íslensku máli“209 og ekki er hægt að flokka Ástir samlyndra hjóna undir neitt 

„bókmenntaform, sem íslenzk tunga á nafn á“.210 Gunnar gerir einnig umræðu 

fjölmiðlanna um sniðgöngu úthlutunarnefndar listamannalauna á Guðbergi ári fyrr að 

umræðu sinni og segist ekki skilja fjaðrafokið. Hins vegar áttar hann sig ekki á því 

hvers vegna enginn hafi sett sig upp á móti því að „Kristján nokkur frá Djúpalæk“ 

hafi einnig verið settur hjá – skáld „sem allra manna mest hefur gert að því að skenkja 

æsku landsins þjóðlega og vel gerða dægursöngva á skemmtifundum“.211 

 Matthías Viðar Sæmundsson veltir ritdómi Gunnars fyrir sér í fimmta bindi 

Íslenskrar bókmenntasögu og bendir á merkilega mótsögn þeirrar orðræðu sem 

Gunnar er handgenginn. Mótsögnin felst í því að ritdómurinn „byggist á rígbundnu 

formskyni sem hætt er að nema sjálft sig sem formskyn; „hið skáldsögulega“ er 

                                                 
208 Gunnar Beneditksson 1968: 91 
209 Sama rit: 93 
210 Sama rit: 90 
211 Sama rit: 94. Skáletrun mín. 
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takmarkað við ákveðin textatengsl, málfarslega útilokun og fastskorðað fléttuform, 

auk þess sem formleg mörk verða að siðlegum línum sem ekki mátti fara yfir.“212 í 

þessu samhengi ræðir Birna Bjarnadóttir í doktorsritgerð sinni um fagurfræði í 

skáldskap Guðbergs um rótgróna hugmynd íslenskrar bókmenntahefðar um hið 

„fullkomna“ viðmiðunarverk annars vegar og hefðina fyrir því að líta á skáldskap í 

nánum tengslum við samfélagslega ábyrgð og siðbót hins vegar. Sú hugsun, sem má 

tengja beint við orðræðu aldamótakynslóðarinnar, hafi í það minnsta verið viðloðandi 

allt fram á sjöunda áratuginn og haft veruleg áhrif á viðtökur þeirra bókmennta sem 

svöruðu „ekki kalli „hins þjóðlega“, „rétta“ og „mikilfenglega“ á sviði tungunnar.“213  

 

„Íslenzk list er á lágu stigi“214 
Höfundar Mennt er máttur og Tómas Jónsson metsölubók gera stólpagrín að tregðu 

ríkjandi (þjóð)menningarorðræðu í íslensku nútímasamfélagi. Með háðsádeilu sinni 

draga þeir upp sjálfhverfa mynd af þröngri fagurfræði orðræðunnar sem byggir fyrst 

og fremst á rómantísku en einangrandi sambandi lands, þjóðar og tungu. Tómas 

Jónsson er eins og fyrr segir táknmynd þessarar aldamótakynslóðar. Hann er afar 

stoltur maður sem er meðvitaður um mikilvægi sitt í íslensku þjóðfélagi. Höfundur 

lætur aftur á móti frásögn Tómasar og þá einkum beina ræðu hans um að afhjúpa sig 

frammi fyrir lesandanum; hvaða mann – hugmyndir – hann hefur að geyma. Hann 

eignar sögumanni sínum gildismat sem gengur þvert á hans eigin hugmyndir, í 

ádeiluskyni. Frásagnaraðferðin gerir lesanda kleift að nema íróníska fjarlægð 

höfundar frá sögumanni sínum en háleitar hugmyndir Tómasar um sjálfan sig eru í 

fullkomnu ósamræmi við persónusköpun höfundar. Hann birtist lesanda sem sjúkt og 

drambsamt gamalmenni sem á í engum tengslum við aðra menn og umhverfi en fær 

sig „aldrei saddan á að endurtaka eigin vegsemd“.215  

 Í samanburði við frásagnaraðferð Tómas Jónsson metsölubók má árétta að 

flókin staða Þórðar í Mennt er máttur gagnvart höfundi sínum leyfi ekki sömu 

írónísku fjarlægð milli höfundar og sögumanns. Höfundur er þvert á móti samstiga – 

og náskyldur – sögumanni sínum enda liggur írónía og ádeila verksins í háðinu sem 

þeir – hann? – beina að andstæðingum sínum, á meðan höfundur Tómas Jónsson 

                                                 
212 Matthías Viðar Sæmundsson 2006: 466 
213 Birna Bjarnadóttir 2003: 214 
214 GG 1970: 9. Tilvitnun er sótt í titil á viðtali sem Guðbergur veitti og birtist í dagblaðinu Vísir þann 
tuttugasta nóvember árið 1970. 
215 Guðbergur Bergsson 1987: 174 
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metsölubók skopstælir sína. Þrátt fyrir að Mennt er máttur sé einfaldara verk í 

byggingu að þessu leyti er Þórður – án marglaga frásagnaraðferðar – alls ekki 

áreiðanlegri sögumaður en Tómas. Hann lítur t.d. ekki minna á sig, ásamt því að deila 

fleiri persónubrestum og skapgerð Tómasar. Ágengur reiðilestur hans og ýkju- og 

lygasögur eru einnig til þess gerðar að hneyksla og því getur það reynst hægur leikur 

fyrir lesandann að taka stöðu gegn honum. Þórður getur hins vegar seint talist vera 

hrein hliðstæða Tómasar, því menningarorðræða þeirra eru á öndverðum meiði. 

Þórður í Mennt er máttur og höfundur Tómas Jónsson metsölubók geta á hinn bóginn 

talist skoðanabræður á marga vegu þegar kemur að stöðu íslenskrar menningar, þótt 

þeir fari ólíkar leiðir í ádeilu og hafi ólík markmið í huga. 

  Báðir draga þeir dár að íslenskri bókmenntahefð. Ádeila höfundar Tómas 

Jónsson metsölubók ristir hins vegar sem fyrr mun dýpra en Þórðar. Hann tekst á við 

langlífar hugmyndir þjóðernisrómantíkurinnar um bókmenntaarfinn með því að 

skopstæla viðtekin form og inntak, sem hafa tryggt fyrri kynslóðum fastheldin 

menningargildi hér á landi. Skopstæling höfundar er hvað skýrust í stuttum, 

skáletruðum köflum sem finna má á milli hversdagslegri og raunsærri frásagnar 

Tómasar. Þar bregður höfundur á leik með ansi kunnuglega texta sem fyrri kynslóðir 

hafa löngum lagt hald sitt og traust við. Í skáletruðu köflunum sýnir höfundur tök sín 

og þekkingu á vel þekktum stílbrögðum, frásagnaraðferðum og minnum úr 

viðurkenndum bókmenntagreinum íslenskrar þjóðmenningar, eins og t.d. íslenskum 

þjóðsögum, þjóðernisrómantík, endurminningum, raunsæislegum öreigasögum 

(nóbelsskáldsins) og síðast en ekki síst handritafræði íslenskra fornbókmennta.  

Skopstæling höfundar á síðastnefndu bókmenntagreininni hefur örugglega 

komið illa við margan, enda um helgustu vé íslenskra fræða að ræða. Textinn er settur 

fram í ábúðarmiklum og bóklegum fræðimannastíl og á að fjalla um uppruna 

kvæðisins Kimblagarr. Lesandinn fær þó fljótt á tilfinninguna að Tómas komist 

ekkert áleiðis í þeim efnum og að textinn innihaldi í raun lítið annað en 

innihaldslausar vangaveltur. Undir lok textans fer þekkt form íslenskra handritafræða 

fullkomlega úr skorðum þegar Tómas staðhæfir að telja megi Kimblagarr „eitt 

merkilegasta prump á fornaldarbókmenntum vorum.“216 

Annað gildir hins vegar um Þórð Sigtryggsson í Mennt er máttur. Ádeila hans 

er hvorki nærri eins djúp né breið og Guðbergs. Mennt er máttur er ekki paródía líkt 

                                                 
216 Sama rit: 143 
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og Tómas Jónsson metsölubók. Þórður snertir vissulega á sömu flötum og Guðbergur 

með því að gagnrýna þekkt form íslenskrar bókmenntahefðar, en reiðilestur hans nær 

aldrei að vera meira en einhvers konar flöktandi bendifingur. Engu að síður má finna 

gagnrýni þeirra nokkurn blæ ef skáletraður texti um sópransöngkonuna Katrínu 

Jónsdóttur í Tómas Jónsson metsölubók er borinn saman við einn meginþátt Mennt er 

máttur. 

Endurminningar Þórðar eru öðrum þræði samansafn ævi- og sagnaþátta um 

heldri borgara Reykjavíkur. Þorleifur Hauksson segir sagnaþætti vera eina 

þjóðlegustu bókmenntagrein íslenskra bókmennta, enda eru þeir „að öllu leyti 

sprottnir úr þjóðlegum jarðvegi, afsprengi kyrrstæðs bændasamfélags.“217 Þórður 

fylgir formgerð þeirra í hvívetna en inntakið er af allt öðrum toga. Það er því óljóst – 

þótt ólíklegt sé – hvort um er að ræða jafn meðvitaða skopstælingu og í Tómas 

Jónsson metsölubók. 

Frásagnir hans eru ekki af ráðum og dáðum nafntogaðra einstaklinga eins og 

gengur og gerist í þessari bókmenntagrein. Þær líkjast fremur skálkasögum (e. 

picaresque novel) af smáborgarasamfélagi, sem afhjúpa misjafnlega lágt athæfi 

nafngreindra broddborgara, eins og framhjáhald, afbrigðilegt kynlíf, minniháttar 

deilur, öfundsýki nágrannans og stéttarátök. Sagnaþættirnir eru ekki dramatískir að 

gerð heldur er eins og Þórður líti á skrif sín sem tilraun til að halda öllum fróðleik til 

haga. Hann leggur þannig mikið upp úr persónuupplýsingum eins og ættartölum og 

félagslegri stöðu viðkomandi til að gera frásögnina trúverðugari og krassandi. 

Þórður fer fleiri leiðir við að setja frásagnir sínar fram sem ótvíræðar 

heimildir, en hann staðfestir þær yfirleitt annað hvort með setningum á borð við „ég 

hef sannfrétt“218 eða með írónískari fullyrðingum eins og „nú ætla ég, sem 

nákvæmasti og sannsöglasti sagnfræðingur veraldarinnar, að segja sem nákvæmast og 

réttast frá“.219 Það er aftur á móti hætt við að sannleiksgildi frásagnarinnar snúist upp í 

fullkomna andhverfu sína með þessum píkaresku viðbótum. En líkt og í tilviki 

hrekkvísa skálksins er engin leið að treysta Þórði, því hann leggur látlausustu 

borgaralegar slúðursögur að jöfnu við svæsnustu fantasíur. 

Einföld frásögn Þórðar af smámunasömum deilum nágrannakvenna um 

kökuform lætur þannig lítið yfir sér og er nær því að vera kortlagning á heldri manna 
                                                 
217 Þorleifur Hauksson 1994: 555. Skáletrun mín til að ítreka vilja minn til að nota hugtakið 
upprunasamfélag. 
218 Þórður Sigtryggsson 2011: 45 
219 Sama rit: 102 
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stétt Reykjavíkur, þar til frásögnin leysist upp í goðsögulega en klámfenga leiki guða 

og djöfla þar sem Jón Gerreksson Skálholtsbiskup frá fimmtándu öld er söguhetjan. 

Við þessi hvörf fær sagnaþátturinn á sig yfirbragð táknsögu en ætlun Þórðar er að 

sýna fram á afturhaldssemi trúarlegs siðferðis og þar með fáránleika þess að trúa á 

yfirnáttúruleg fyrirbæri annars vegar og sjálfhverfar hugmyndir íslenskrar þjóðar um 

eigið mikilvægi sem forystuþjóð meðal annarra þjóða með Skálholtsbiskup í hásæti 

vestræns hugmyndakerfis hins vegar. 

Þórður afhelgar viðteknar hugmyndir um himnaríki í frásögn sinni. 

Hversdaglegt líf í himnaríki minnir óneitanlega á hugmyndir Bakhtíns um 

kjötkveðjuhátíðir miðalda. Hátíðleikinn hefur vikið fyrir léttleikanum en 

hversdagurinn gengur út á glaðbeitta en afar gróteska kynlífsleiki íbúa himnaríkis á 

meðan jarðnesk vandamál eru látin lönd og leið. 

Í meðförum Þórðar eru feðgarnir, Guð og Jesú, einfaldar persónur sem hugsa 

aðeins um kynlíf. Guð er kallaður Guðsi gamli en Jesú virðist fremur óþroskaður 

unglingsstrákur. Ásamt Jóni biskupi mynda þeir vanhelga þrenningu þar sem þeir 

skiptast á að reka getnaðarlim sinn í hver annan þar til þeir þrír eru komnir í eina kös. 

Þegar vel er liðið á sifjaspellið hefur Jón munnmök við Jesúm þar til að guðssonurinn 

fær sáðlát upp í Skálholtsbiskupinn. Jón kyngir sopanum og segir hann þann besta af 

öllum. Allur vindur er hins vegar úr Jesú og hann leggst örvilna á bekk.220 Senuna má 

lesa sem gróteska myndhverfingu á því að Skálholtsbiskupinn – maðurinn – gleypi 

heiminn „í stað þess að láta hann gleypa sig, mörk manns og heims hafa hér horfið í 

jákvæðum skilningi fyrir manninn.“221 Líkaminn hefur sigrað og tekur í kjölfarið „til 

sín hinn sigraða heim og endurnýjar sig með honum.“222 Í kjölfarið er heilagur andi í 

dúfulíki færður úr hásæti sínu og borinn upp á háaloft í fuglabúri. Jón biskup tekur 

sæti hans „milli feðganna og um samið, að þeir mættu rúnka hann til skiptis.“223 

Saman mynda þeir nýja þrenningu með Skálholtsbiskup í forgrunni. Írónían er þó 

aldrei langt undan í Mennt er máttur, en öfugt við karnival Bakhtíns leiðir sopi Jóns 

ekki til – tímabundinnar – frelsunar mannkyns undan oki kristinnar trúar. Sem fulltrúi 

bæði mannsins og kristins hugmyndaheims verður athöfn Skálholtsbiskups annars 

vegar til þess að sýna manninn sem hugmyndasmið kristinnar trúar og siðferðis, og 

                                                 
220 Sama rit: 15 
221 Bakhtín, M. Mikhael 2005: 94 
222 Sama rit: 96 
223 Þórður Sigtryggsson 2011: 16 
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hins vegar leið hans til að festa forneskjulegt hugmyndakerfið enn frekar í sessi sem 

siðferðilegt valdatæki og taumhald. 

Höfundur Tómas Jónsson metsölubók notar einnig formgerð og inntak 

ævisagna og sagnaþátta á margvíslegan hátt, en í þeim tilgangi að grafa undan 

vinsældum bókmenntagreinarinnar. Ævisögur og endurminningarbækur „nutu einmitt 

mikilla vinsælda á jólabókamarkaðnum um þetta leyti“224 og voru farnar að bera keim 

af vinsældarbókmenntum. Tómas er þannig „orðinn nógu karlægur og andlega 

lamaður til þess að einhver fái áhuga á lífi mínu. [...] Kaupið metsölubók Tómasar 

Jónssonar, sem verið er að þýða á sjö erlend tungumál. [...] Þetta er bók handa allri 

fjölskyldunni. Hún er jólabók okkar í ár.“225 Skáletruð frásögn Tómasar af frægðarför 

Katrínar Jónsdóttur sópransöngkonu um Evrópu millistríðsáranna ræðst þó harkalegar 

að formgerð vinsællra nútímasagnaþátta „með sinni sjálfhverfu 

þjóðernisupphafningu“226 en nokkurt annað textabrot Tómas Jónsson metsölubók, og 

myndar einnig hugmyndafræðilegt mótvægi við frásögn Þórðar af ævintýrum 

himnaríkis. 

Frásögnin af Katrínu hefur yfirbragð goðsögulegra minna og stílbragða 

norrænna fornsagna og kvæða yfir sér. Á hátindi söngferils síns þótti rödd hennar bera 

af íslenskum söngkonum millistríðsáranna. Sú „saga er höfð eftir þjóðkunnum 

Íslendingi, sem eitt sinn var samtíma henni úti í heimsborginni París“,227 að hún hafi 

sungið við svo gott orðspor að það ferðaðist á undan henni um gjörvalla Evrópu.  

 Frægðarorð Katrínar berst Hitler til eyrna þegar hann er önnum kafinn við 

uppgang Þriðja ríkisins og gerir allt í valdi sínu til að komast yfir hana. Hann, eins og 

svo margir biðlar á undan honum, verður hins vegar að lúta í lægra haldi fyrir henni, 

því hún er þegar bundin einangrandi „ástarböndum – ættlandi mínu og röddinni.“228 

Sköpunargáfa íslenskrar menningar og lista er með öðrum orðum bundin frumkrafti 

íslenskrar náttúru, eins og nánar er getið í textanum. 

Hitler, sem talar reiprennandi íslensku og hefur sérstakt dálæti á heiðnum 

kjarna og manngildum Íslendingasagnanna, verður í stuttu máli frá sér numinn. Hann 

reynir að yfirbuga Katrínu líkamlega en honum tekst ekki betur til en svo að hann fær 

sáðlát, og sefast hann við það um tíma. Sáðlátið eykur aftur á móti smátt og smátt á 

                                                 
224 Þorleifur Hauksson 2003: 278 
225 Guðbergur Bergsson 1987: 209 – 210 
226 Þorleifur Hauksson 2003: 279 
227 Guðbergur Bergsson 1987: 210 
228 Sama rit: 210 
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„hans innri vönun og andlegu komplexa“ á meðan fulltrúi íslenskrar menningar og 

náttúru stendur „yfir honum storkandi og sigri hrósandi.“229 Rómantísk 

þjóðernisgoðsögn um yfirburðahæfileika íslensku þjóðarinnar á menningarlegu sviði 

er þar með staðfest. Tryggð Katrínar við land, þjóð og tungu verður hins vegar til þess 

að „daginn eftir, 1. september árið 1939, réðust herir hans inn í Pólland.“230 Ólíkt 

sáðláti Jesús og sopa Jóns biskups, sem verður til þess að maðurinn viðheldur og 

notar kristið hugmyndakerfi til siðferðilegar valdbeitingar, leiðir tryggð íslenskrar 

söngkonu við eigin þjóðmenningu og hrifning annars menningarheims á henni – í 

formi sáðláts – til þess að Evrópa hrynur til grunna. 

Aðferð höfundar Tómas Jónsson metsölubók við að skrumskæla viðtekin form 

og minni bókmenntahefðarinnar í skáletruðu textunum gerir honum kleift að sýna 

fram á yfirdrifna sjálfsupphafningu þjóðernisrómantíkur í íslenskum bókmenntum. 

Með því að draga fram sjálfhverfu ríkjandi menningarorðræðu tekst honum að grafa 

undan sjálfsmynd íslenskrar alþýðu og sýna hana sem úr sér gengið og sjálfseyðandi 

afl. Höfundur – og lesandi Tómas Jónsson metsölubók – verður þar með ekki aðeins 

hvatamaður að því að koma mótum íslenskrar menningar og samfélags á hreyfingu – 

svo vitnað sé í myndmál Guðbergs – heldur einnig við að rjúfa „einangrun landsins 

hvað varðar menningu, samfélag og bókmenntahefð.“231 Íslensk menning færist fyrir 

vikið í frjóa samræðu við aðra menningarheima. 

Það sama er ekki hægt að segja um Þórð Sigtryggsson í Mennt er máttur. Þrátt 

fyrir að hefja evrópska menningu upp til skýjanna býður Þórður íslensku 

menningarlífi ekki upp á viðlíka dýnamískar samræður og höfundur Tómas Jónsson 

metsölubók. Ádeila Mennt er máttur fer í þessum skilningi ekki lengra en það sem 

bendifingur Þórðar nær, enda er hún ekki ætluð til uppbyggingar. Þórður bendir 

aðeins á það sem hann sér að menningarástandi hér á landi, í þeim eina tilgangi að rífa 

íslenskt þjóðfélag og menningu niður. 

 

Samheldin sundrung 
Í áðurnefndri grein um Þórberg segir Ástráður Eysteinsson ævisöguna vera þá 

bókmenntagrein sem reiðir sig hvað mest „á að formið tryggi inntakið; þegar einhver 

segir frá ævi sinni á það að tryggja frásagnarvert, innihaldsríkt líf sem myndar þó 

                                                 
229 Sama rit: 218 
230 Sama rit: 221 
231 Birna Bjarnadóttir 2003: 227 
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aðgengilega atburðarás.“232 Módernískar formgerðir Mennt er máttur og Tómas 

Jónsson metsölubók eru táknrænar að þessu leyti, því þeim mistekst að byggja upp „þá 

sögu sem hvað brýnast er að móta í Verk, spegla í heilsteyptri mynd sem jafnframt 

varpar ljósi á einstaka þætti lífsins.“233 Formgerðir verkanna haldast þannig í hendur 

við – og dýpka – inntak þeirra, í því að sýna tvo ólíka einstaklinga bregðast 

mismunandi við nútímasamfélagi. 

Ætlun Tómasar með skrifbókum sínum er að skrásetja ævisögu sína skipulega 

og skilmerkilega. Frásögnina notar hann til að fella samfelldan söguþráð og línulega 

atburðarás að brotakenndum minningum sínum svo ævi hans lúti heildrænni 

byggingu. Skrifin eru öðrum þræði birtingarmynd regluverks sem Tómas hefur sett 

sér innan íbúðar sinnar til að halda fullkomnu, heildrænu skipulagi á niðurröðun 

hlutanna. Regluverkið hefur, samkvæmt Tómasi, tryggt honum góð tök á lífi sínu og 

umhverfi, enda er hann „valið snyrtimenni. Vandalaust er einum manni að hafa allt í 

handraðanum, sé hann snyrtimenni að eðlisfari. [...] Inni hjá mér sitja hlutirnir á 

sínum tiltekna stað. Algert stjórnleysi hlutanna ríkir í hinum hluta íbúðarinnar“ þar 

sem leigjendurnir búa um sig. Hliðstæða sögu hefur hann að segja um höfuð sitt því 

„meira að segja hugsanir mínar sitja í skipulagðri röð í höfðinu utan á 

heilaberkinum.“234 

 Innra og ytra skipulap Tómasar má finna samhengi með einum af 

meginþáttum módernismans sem Ástráður Eysteinsson skilgreinir sem „uppnám og 

róttækni í merkingarmiðlun. Slíkt uppnám snertir auðvitað beinlínis tengsl sjálfsveru 

og umheims. Einstaklingur notar sér táknkerfi umheimsins til skilnings á honum og til 

að hafa samband við hann.“235 Ævisagnaskrif Tómasar og niðurskipan hlutanna í íbúð 

hans má í þessu sambandi yfirfæra sem þrá mannsins til að „búa yfir heimsmynd sem 

jafnframt er sem heillegastur spegill utan um miðlægt sjálf hans.“236 „Margþættur en 

mátulega viðráðanlegur guð“237 býr í Tómasi, sem hann notar til að skapa sér þennan 

„heim, fastmótaðan og skipulagðan.“238 Tómas þráir „skipulega, sundurgreinda mynd 

af veruleikanum, en hann hefur jafnframt kollvarpað henni með því að setja hana 

                                                 
232 Ástráður Eysteinsson 1999 [1989]: 161 
233 Ástráður Eysteinsson 1999 [1988]: 83 
234 Guðbergur Bergsson 1987: 37 
235 Ástráður Eysteinsson 1999 [1988]: 84 – 85  
236 Sama rit: 85 
237 Guðbergur Bergsson 1987: 174 
238 Sama rit: 124 
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saman sjálfur, af sérvisku sinni sem hafnar ytra skipulagi.“239 Íbúð hans er ekki aðeins 

tákn fyrir heimsmynd sem hann hefur endurskapað og er í engu samræmi við 

veruleikann utandyra, heldur táknar hún einnig algjöran samruna einstaklings við 

tilbúinn efnislegan veruleika og þar með fullkomna hlutgervingu hugveru hans: „Ég 

eignaðist þessa íbúð. Íbúðin er mín eign. Hún er ég sjálfur. Ég er kjallaraíbúð.“240  

 Þrátt fyrir allar sjálfbirgingslegar – ef ekki guðlegar – yfirlýsingar Tómasar 

um fullkomna niðurskipan eigin sjálfs og heimsmyndar sýnir frásagnaraðferð 

höfundar hvernig Tómasi mistekst algjörlega að raða hugsunum sínum á skipulegan 

hátt innan eigin frásagnar. Byggingu Tómas Jónsson metsölubók svipar til Mennt er 

máttur fyrir vikið, en getuleysi Tómasar við að viðhalda einfaldri hugsun leiðir til 

þess að verkið tekur á sig afar brotakennda mynd, samansetta úr ólíkum textabrotum. 

Ástráður kallar Tómas miðstöð verksins, því hann einn tengi textabrotin 

saman. Textarnir láta hins vegar ekki undan frásögn Tómasar og neita að raða sér í 

það stigveldi merkingar sem á að færa honum þá heimsmynd sem hann sækist eftir. 

Frásagnaraðferð Tómasar er ennfremur til þess gerð að koma í veg fyrir alla 

lagskiptingu táknkerfis. Yfirdrifin raunsæisleg frásögn hans af hversdagslegustu og 

óáhugaverðustu hlutum og athæfi líkist alvarlegri áráttuhegðun og hjálpar til við að 

má út skilin milli smávægilegra og stórvægilegra eininga innan verksins. Textabrotin 

geta þannig í engu talist undirskipuð hverju öðru innan haglega samansettrar 

bókmenntalegrar formgerðar. Þau koma þvert á móti í veg fyrir alla kyrrstæðu og æða 

í algörri ringulreið. Textabrotin – utan við skáletruðu frásagnirnar – lúta þannig ekki 

neinni skýrri innri formgerð en líkjast fremur merkingarlausu rausi sem víkur 

skyndilega fyrir öðru eins, fremur en að því ljúki. Ólíkar frásagnir renna saman eða 

leysast upp, persónur og hlutir taka sífelldum hamskiptum allt þar til Tómas virðist 

rétt áður en yfir lýkur ýmist renna sjálfur saman við skrásetjara sinn eða hverfa út í 

hafsauga. 

Margbrotin bygging Mennt er máttur á sér allt aðrar forsendur. Þórður á ekki í 

sömu tilvistarkreppu og Tómas. Sundurlaus frásögn hans er í fullkomnu samræmi við 

þann óhefta og síkvika lífskraft sem er inntak verksins. Þórður treystir ekki á 

formgerð sem tryggir heildarsvip bókmenntaverks, en velur sér, meðvitað eða 

ómeðvitað, opið og frjálst frásagnarform sem hæfir handahófskenndum hugðarefnum, 

og ekki síður mótsagnakenndri heimsmynd og lífsviðhorfi. Mennt er máttur er því 
                                                 
239 Ástráður Eysteinsson 1999 [1988]: 86 
240 Guðbergur Bergsson 1987: 125 
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gott dæmi um hugtakið hið opna verk sem Umberto Eco smíðar og Ástráður 

Eysteinsson ræðir í samhengi við höfundarverk Þórbergs Þórðarsonar, en 

 

merkingarheimur þess er mjög í ætt við það sem Roland Barthes kennir við 
Texta sem ekki er seldur undir lögmál og samræmishöft hins frágenga Verks. 
[...] Þannig horfir það ekki síst til lesanda; til hans er varpað ýmsum þráðum 
en innbyrðis afstaða þeirra virðist stundum full mótsagna, handahófskennd, 
óáreiðanleg og að óvenjumiklu leyti undir lesandanum sjálfum komin. 
Merkingin verður síkvik og það kann að verða vandkvæðum bundið að finna 
nokkuð sem heitir heildarmerking eða boðskapur. [...] En það má einnig segja 
að viss boðskapur felist í formi sem er margradda og hamlar einhlítum 
boðskap.241 

 

Margbrotin uppbygging Mennt er máttur ásamt mótsagnakenndu inntaki verksins 

neitar lesanda um hefðbundið samband við bókmenntatexta. Verkið flækir í þessu 

samhengi fyrir hefðgróinni greinarvitund242 lesandans á textanum og kemur róti á alla 

túlkun hans á verkinu. Lesturinn verður meira krefjandi fyrir vikið, því Mennt er 

máttur rúmast ekki innan afmarkaðrar formgerðar ráðandi bókmenntagreina. Verkið 

hefur í þessum skilningi tilhneigingu til að halda textanum á mörkum merkingar í 

sífelldri verðandi hans.  

 Innbyggðu andófi Mennt er máttur gegn hefðbundinni formskynjun 

bókmenntatexta má finna samhengi með umræðu Ástráðs um Þórberg og Bréf til 

Láru. Ástráður segir verkið vera eitt brautryðjandaverka íslensks módernisma. 

Róttækni Bréf til Láru felst einkum í því að það „fer út fyrir svið bókmenntanna, 

afneitar mörkum skáldskaparins eins og þau eru samkvæmt ríkjandi greinarvitund. En 

mér finnst ekki fráleitt að halda því fram að slíkt neikvæði, sem í þessu tilfelli mætti 

kallast mótvitund, felist í eðli módernismans; hann leitist við að afneita viðteknum 

mörkum merkingarsviða.“243 

Mótvitund Þórðar er ekki aðeins bókmenntaleg. Hún er þvert á móti 

undirliggjandi þáttur í allri tilveru hans og lífsskoðun, en Þórður virðist eingöngu 

þrífast í víðtækri andstöðu við hvers kyns ríkjandi formhugsun. Margbrotið form og 

inntak Mennt er máttur vitnar þannig ekki aðeins til um andóf gegn hefðbundinni 

aðgreiningu bókmenntagreina í einfaldasta skilningi heldur kemur samspil þeirra þátta 

                                                 
241 Ástráður Eysteinsson 1999 [1989]: 156 
242 Sama rit: 147. Greinarvitund, hugtak sem ég fæ að láni hjá Ástráði, „er mjög afdrifarík í allri 
umgengni okkar við bókmenntir eins og aðra texta. Hún byggist á vissum væntingum og forskilningi 
og stýrir lestri okkar í veigamiklum atriðum.“ 
243 Sama rit: 147 
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allsherjar róti á mörkin milli andstæðna eins og veruleika og skáldskapar, lífs og 

listar.   

Þórður er í þessum skilningi fráhverfur þeim heildstæða sundurgreinandi 

umheimi sem hann segir reykvískt smáborgarasamfélag vera. Formgerð Mennt er 

máttur ber afstöðu Þórðar skýrt vitni. Hún helst í hendur við inntak verksins í að sýna 

Þórð frjálsan undan oki hvers kyns – þá einkum siðferðislegra – hafta er einkenna 

smáborgaralega hugsun og líferni. Þórður reynir þannig á engan veg að finna frásögn 

sinni lagskipta eða formfasta byggingu sem skilar af sér frágengnu og rökréttu 

bókmenntaverki í líkingu við ríkjandi samfélagsgerð. Þórður hafði til að mynda 

sjálfur á orði við handritasmíðar þeirra Elíasar að hann hafi litið á Mennt er máttur 

sem tónverk.244 Sé litið á verkið á þeim forsendum geta þær fjölmörgu endurtekningar 

sem fyrirfinnast í verkinu þjónað lykilhlutverki í margbrotinni byggingu þess, sem 

stef eða klifanir er halda hljómmiklu tónverki saman. Þannig má segja að Þórður hafi 

með formeiningum tónlistar leitast við að leysa hughrif og tilfinningar úr læðingi í 

stað þess að fara með einhlítan boðskap sem leiði til vitrænnar túlkunar. 

Frjálst form Mennt er máttur, sem byggir á stefum og klifunum fremur en 

frásagnarformum og einingum raunsæislegri bókmennta, gerir Þórði kleift að stefna 

ólíkum textum saman á margbreytilegan hátt. Form og inntak verksins er ekki háð því 

heildarsamræmi sem finna má í hefðbundnum frásagnarbókmenntum. Gildi 

formgerðarinnar felst þvert á móti í því hvernig Þórður brýtur formið upp til að koma 

síkvikri fagurfræðilegri stefnuyfirlýsingu sinni á framfæri, án þess að hægt sé að 

henda fullkomlega reiður á henni. 

Óhefðbundin formhugsun Þórðar hefur ekki síður áhrif á lesandann. Samruni 

tónlistar og texta veitir honum frelsi sem ekki er að finna í hefðbundnum 

bókmenntatextum. Lesandinn hefur rými til að færa ólíka texta í samræður við hvern 

annan, óháð staðsetningu þeirra innan verksins. Samræðurnar eru hins vegar aldrei 

einfaldar og ráðast hverju sinni af því hvernig hann stillir textabrotunum upp og ræður 

úr þeim. Endurtekinn lestur getur þannig falið í sér annað sjónarhorn sem kallar á aðra 

hugsun. Margbreytileg birtingarmynd Þórðar í Mennt er máttur er í þessu tilliti ekki 

svo ólík skilgreiningu Guðbergs Bergssonar á módernisma, sem er að finna í 

viðtalsbók þeirra Ástu Kristínar Ásgeirsdóttur. Fyrir Guðbergi er 
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svonefndur módernismi í bókmenntum dæmigerður fyrir frelsi þessarar aldar. 
Því innan hans er einstaklingnum, skáldinu, allt leyfilegt í efnisvali, stíl og í 
umgengni við tungumálið, svo ekki sé talað um persónusköpun eða upplausn 
persóna verkanna. [...] Aldrei í sögu listanna hefur rómantísk tilfinning 
einstaklingsins fyrir sjálfum sér verið jafn taumlaus og frjáls og innan þessarar 
stefnu. En um leið býður frelsið að sjálfsögðu upp á háðið. Þú hefur tekið eftir 
því að frjáls maður er öðru fremur hlægilegur. Hann lætur oft asnalega. Við 
hlæjum þegar form fara úr skorðum, og þau fara helst úr þeim við frelsið. 
Ófrjáls maður er í skorðum. Það þóttist ég sjá og þekkja.245 
 

Guðbergur byggir Tómas Jónsson metsölubók á þessari athugun. Það er ekki fráleitt 

að heimfæra þessi sömu orð upp á Mennt er máttur. Bæði verkin boða í formi og 

inntaki róttækt endurmat á íslenskri bókmenntahefð annars vegar og sambandi 

einstaklings og umhverfis í nútímasamfélagi hins vegar. Afstaða sögumanna til 

nútímans er aftur á móti andstæðum háð. Tómas – sem táknmynd 

aldamótakynslóðarinnar – fellur um sjálfan sig í örvæntingarfullri endurreisn liðins 

hugmyndaheims. Þórður fagnar hins vegar marglyndi nútímans á kostnað 

siðferðislegs taumhalds sem einkennir afturhaldssamt reykvískt smáborgarasamfélag 

og er tilbúinn að reyna á það sem nútímalegt líferni hefur – samkvæmt honum – upp á 

að bjóða. Mennt er máttur er – að formi og inntaki – óður til nútímans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
245 Þóra Kristín Ásgeirsdóttir 1992: 115 
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La Bohème 
Þórður Sigtryggsson er íslensk táknmynd evrópsku goðsagnarinnar um bóheminn. 

Ævi Þórðar er sveipuð goðsagnakenndri en brotakenndri mynd sem innvígðir þekkja 

ekki í dag nema af afspurn; Hann var meiri listamaður í hátterni en vinnusemi og 

skildi aðeins eftir sig eitt óklárað handrit, sem hefur farið huldu höfði í áratugi og fáir 

hafa lesið en fleiri heyrt af og skrafað um, þar til að það var gefið út af litlu 

útgáfufélagi sem lokahluti þríleiks um þrjá jaðarlistamenn.246 Fáar aðrar og afar 

óáreiðinlegar heimildir leggja goðsögninni einnig til efni en Þórður leikur 

aukahlutverk sem einkennilegur sérvitringur í skáldskap og endurminningum skálda 

og samferðamanna hans frá viðburðaríkustu árum Unuhúss á fyrri hluta tuttugustu 

aldar og kaffhússins að Laugavegi ellefu á sjötta áratugnum. Í Mennt er máttur skipar 

Þórður sig forvörð nútímalegs siðgæðis og evrópskrar hámenningar. Þess vegna hefur 

„enginn maður hér á landi, annar en [hann], [...] rétt til að lesa meistaraverkið Der 

Tod in Venedig.“247 Vinir hans þekktu hann sem mann sterkra andstæðna og 

afbrigðilegrar kynhegðunar, lesendur Mennt er máttur nema ýmist frumlega tilgerð 

hans eða tilgerðarlegan frumleika, en efnalítill áleit hann sjálfan sig „mesta 

nautnamann veraldarinnar“248 sem lifði listina fremur en að skapa hana. Hér er því 

ekki úr vegi að ræða uppruna bóhemsins og finna honum samhengi hér á landi. 

 

Uppruni bóhemsins 
Elizabeth Wilson ræðir bóheminn frá ýmsum sjónarhornum í bók sinni Bohemians: 

The Glamorous Outcasts. Wilson rekur hugmyndalegan grunn hans aftur til upphafs 

rómantíkur og iðn- og nútímavæðingar á meginlandi Evrópu frá lokum átjándu aldar 

til miðrar þeirrar nítjándu.249 Á þeim umbrotatímum og undir þeirri listastefnu var 

                                                 
246 Útgáfufélagið Omdúrman hóf þríleikinn á bók Hjálmars um Elías Mar Nýr penni í nýju lýðveldi árið 
2007. Ljóð og myndir, rit- og myndasafn Jónasar Svafárs, var önnur bókin til koma út í ritröðinni árið 
2010. Sjá heimildaskrá. 
247 Þórður Sigtryggsson 2011: 51 
248 Sama rit: 59 
249 Wilson, Elizabeth: 2003: 3. Í stuttri samantekt um Þórð hér að framan er tæpt á nokkrum af 
mikilvægari þáttum sem Wilson eignar ímynd bóhemsins. Í fyrsta lagi tilheyrir bóheminn ávallt 
fortíðinni (9), hann lifir í fortíðarþrá fólks sem vill heyra safaríkar sögur um sanna bóhema sem þorðu 
að lifa á sveig við borgaralegt líferni (10). Í öðru lagi byggir goðsögn bóhemsins ekki síður á minna 
þekktum einstaklingum sem sveimuðu í kringum minnisstæðari (and)hetjur og lifðu oftar en ekki mun 
„bóhemískara“ lífi (72). Í þriðja lagi eru frásagnir af bóhemnum jafnan studdar fáum, brotakenndum, 
óáreiðanlegum heimildum – eins og skáldsögum, ævisögum, endurminningum, anekdótum o.fl. – sem 
hjálpa frekar til við að skapa eyður í ævi viðkomandi en að fylla í þær og gefa þannig bóhemískri 
ímynd þess sem á í hlut byr undir báða vængi (6). Hér neðanmáls er aðeins dreginn fram samanburður 
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staða listamannsins upphafin í meira lagi, en litið var á hann sem snilling meðal 

manna sem væri einn fær um að leiða æðri sannleika í ljós. Það er því ekki fráleitt að 

segja listamanninn hafa verið undanfara og jafnvel einn lykilþátta nútímavæðingar við 

að ýta undir þá einstaklingshyggju sem var í vændum í evrópsku nútímasamfélagi. 

Wilson nefnir einstaka listamenn og persónur frá ólíkum tímum – allt frá 

Rameau, skáldsagnapersónu Diderots,250 til Arthurs Rimbaud251 – sem lifðu 

óhefðbundnu lífi miðað við samtíma og tíðaranda og lögðu þannig ýmis minni og 

efnivið til skilgreiningar bóhemsins. En ímynd bóhemsins felur jafnan í sér hvers kyns 

andóf gegn ríkjandi samfélagsviðmiðum og borgaralegum lifnaðarhætti, viðhorf í 

anda l’art pour l’art252 og samfélagslegt ábyrgðarleysi, óhóflega nautnahyggju og 

óhefðbundna kynhegðun, sérvisku og annarlega framkomu, svo eitthvað sé nefnt. 

Wilson segir hugmyndina um bóheminn þó ekki verða til fyrr en rithöfundar 

og myndlistarmenn hófu að gera goðsögninni markviss skil í verkum sínum, samhliða 

sívaxandi markaðsvæðingu iðnaðar, er dró nær tuttugustu öldinni. Þar með hafi 

goðsögnin smátt og smátt þróast sem stöðugt kerfisbundnari orðræða og viðbragð við 

þeirri umbreytingu sem nútímavæðingin fól í sér á öllum sviðum framleiðslu og 

neyslu menningar og lista.253  Eftir því sem nær dró aldamótunum 1900 og í takt við 

evrópska nútímavæðingu varð bóhemían þannig vel þekktur og afmarkaður lífsstíll 

sem fól í sér ákveðið hegðunar- og skoðanamynstur í garð samfélags og 

listsköpunar.254 Bóheminn er í þessum skilningi nátengdur evrópskri nútímavæðingu. 

Í raun er hann ein af sögulegum birtingarmyndum þeirra átaka sem umbrotin fólu í sér 

á sviði menningar og lista og hefur að mörgu leyti horfið með þeim aðstæðum sem 

skópu hann. 

Í krafti evrópskrar iðn- og nútímavæðingar eignaðist menningarsviðið, sem 

fram að þeim umbrotatímum laut almennt stjórn valdhafandi stofnana eins og kirkju 

og lénsaðals, tiltölulegt sjálfræði frá sviðum pólitíkur og trúarbragða en varð þess í 

stað að mörgu leyti handgengið ört vaxandi frjálshyggju nútímans. Menning og listir 

færðust í þessum skilningi niður til alþýðunnar sem varð fyrir vikið virkt afl í 

almennri menningarumræðu. Listamaðurinn sem má segja að hafi áður þjónað 

                                                                                                                                            
á samantekt Þórðar í upphafi kaflans og ímynd og eiginleikum bóhemsins sem komast ekki fyrir í 
meginmáli. 
250 Diderot, Denis 2000: Sjá heimildaskrá. 
251 Rimbaud, Arthur 2008: Sjá heimildaskrá. 
252 Íslensk þýðing: „listin listarinnar vegna“. 
253 Wilson, Elizabeth 2003: 9 
254 Sama rit: 6 
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hagsmunum yfirstéttarinnar, átti nú, í takt við rómantíska hugsun, að treysta á eigið 

innsæi og frumleika fremur en að skapa verk sem tjáðu ríkjandi viðmið 

samfélagsins.255 

Tilkoma markaðarins reyndist listamanninum og nýtilkomnu frelsi hans aftur á 

móti tvíeggjað sverð á þessum víðsjárverðu tímum. Hann gat nú sinnt listsköpun sinni 

á eigin forsendum, óháð samþykki nokkurs yfirboðara. Á hinn bóginn má allt eins 

rökstyðja sem svo að hann hafi aðeins skipt einum húsbónda út fyrir annan verri. Verk 

hans voru nú háð nýjum (fjölda)framleiðsluháttum og markaðslögmálum 

efnahagssviðsins. Það gat því reynst listamanninum erfitt að vera sinn eigin herra og 

fylgja sannfæringu sinni eða köllun á sama tíma og hann þurfti að hafa ofan í sig og á. 

Hann varð á einhvern hátt að samræma eigin hugsjónir og væntingar neytenda ef hann 

ætlaði að láta að sér kveða á sviði menningar og lista: 

 

Menning var að breytast í verslunarvöru og samfélagið krafðist þess að 
listamenn beygðu sig undir lögmál sívaxandi markaðar. Listamenn reyndu að 
komast fyrir þennan framandi vanda með því að ráðast í sívaxandi mæli til 
atlögu við sífellt meira ögrandi tilraunir í listsköpun sinni. Nútímalist og verk 
óbilgjarnra framúrstefnumanna voru ætluð til þess að efla átakalínur milli 
listar og hreinnar afþreyingar, í þeim tilgangi að ítreka yfirburði listarinnar.256 

 

Bóhemía er, í þessu samhengi, „menningarleg goðsögn um list á tímum 

nútímavæðingar, goðsögn sem reynir að laga Listina að kapítalísku markaðsumhverfi, 

í þeim tilgangi að eigna henni hlutverk í neyslusamfélagi.“257 Listamaður tímabilsins 

er margbrotin holdgerving þessarar goðsagnar. Hann vitnar ekki aðeins um breytta – 

og þar af leiðandi óræða – stöðu og hlutverk menningar og lista á þessum 

umbrotatímum heldur verður hann ágengur andófsmaður allra þátta smáborgaralegs 

nútímasamfélags. Lífsstíll hans, framkoma og listsköpun eru á þeim nótum allsherjar 

gagnrýni sem felur jafnan í sér tilraun til hneykslunar og ögrun við pólitískt, 

                                                 
255 Sama rit: 17 
256 Sama rit: 7. Wilson vitnar ennfremur í frönsku skáldin Charles Baudelaire og Gustave Flaubert til að 
lýsa spennunni sem býr í listamanninum á tímum evrópskrar nútímavæðingar. Sá fyrrnefndi líkir 
listamanninum við örlög skylmingaþræla Rómar til forna og lítur svo á að hann sé pyntaður 
nýtilkominni borgarastéttinni til hreinnar skemmtunar. Sá síðarnefndi grípur til sama líkingamáls í bréfi 
til leikritaskáldsins Feydeau, og segir: „Borgarastéttin áttar sig varla á því að við færum henni hjörtu 
okkar á platta. Flokkur skylmingaþræla er ekki útdauður: hver einasti listamaður tilheyrir honum. Hann 
skemmtir alþýðunni í andaslitrum sínum.“ Wilson, Elizabeth 2003: 18. Af þessum ummælum að dæma 
er óhætt að segja að söguleg umskipti til nútíma hafi orðið til þess að flækja samband listamannsins við 
samfélag sitt og það orðið nokkrum erfiðleikum háð. 
257 Wilson, Elizabeth 2003: 3 
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félagslegt, efnahagslegt og siðferðilegt gildismat samfélagsins sem hann lifir og 

hrærist í. 

 

Íslensk uppfærsla 
Grasrót bóhemsins hér á landi á sér ekki sama jarðveg og á meginlandi Evrópu. Þvert 

á móti berst hugmyndin um hann inn í íslenskt menningarlíf sem nokkuð fullmótuð 

orðræða – en fyrst og fremst sem bókmenntalegt minni – með nýrómantíkinni, 

norrænu samheiti eða regnhlífarhugtaki yfir listastefnur eins og fin de siècle, og 

décadence, en fyrst og fremst symbólisma. Erlendar bókmenntir og listir, ásamt 

íslenskum listamönnum og menntamönnum á ferðalagi um Evrópu og undir áhrifum 

erlendra strauma og stefna, sáu um innflutninginn.  

 Bóheminn hefur vafalaust þótt mörgum íslenskum listamönnum 

eftirsóknarverður – nýrómantískur – lífsstíll á fyrstu áratugum tuttugustu aldar, því 

hugmyndin leggur áherslu á og ýkir listhneigða og óhefðbundna framkomu og útlit og 

aðgreinir þá þannig frá fjöldanum. Það er vafalítið hægt að nefna allnokkra leikendur í 

íslenskum bókmenntum frá þessum tíma sem eignað hefur verið líferni og hugsjónir 

bóhemsins. Helst ber þá að nefna nýrómantíkerinn og leikrita- og ljóðskáldið Jóhann 

Sigurjónsson, en rithöfundurinn og góðvinur hans Gunnar Gunnarsson minnist hans 

og tímabilsins á þessa leið: 

 

Einmitt á uppvaxtarárum Jóhanns var bóhem-smekkurinn, bóhemkrafan í 
algleymingi. Sá þótti ekki maður með mönnum, og einkum ekki listamaður, 
sem ekki var yfirfullur af andstæðum og tvístringi í lundarfari og 
lifnaðarháttum; því skýrara sem andstæðurnar komu fram, því meiri 
listamaður. Listamaður, sem ekki drakk og gerði nótt að degi, var oddborgari, 
og oddborgari gat aldrei verið listamaður. Þetta voru trúarsetningar; þau skáld 
og þeir listamenn, sem ekki viðurkenndu þær og lifðu eftir þeim, voru brenndir 
á báli fyrirlitningarinnar. [...] Það sem mest á reið voru andstæðurnar: 
þunglyndi í aðra röndina, gáski í hina; blíður í dag, grimmur á morgun; 
hreinlífur í þrá, lostagjarn í reynd; hæverska og dramb; mannúðarþrá samfara 
drottnunargirni; hetjulæti annað veifið, æðrur hitt veifið. Flestum þeirra, sem 
við listir og skáldskap fengust í þá tíð, varð meira og minna hált á þessum 
gljám og svellabólstrum andlegrar sundurgerðar.258 

 

Pétur Gunnarsson kortleggur sömuleiðis vísi að nokkurs konar bóhemískri samkundu 

í miðborg Reykjavíkur þessara ára í tveggja binda ævisögu sinni um Þórberg 

Þórðarson. Þannig talar hann um Unuhús sem salong þar sem „bókmenntalega sinnað 
                                                 
258 Gunnar Gunnarsson 1940: xiv-xv 
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fólk með leitandi skoðanir“259 drífur að þegar kvöldar. Sama vinahópi er einnig gefið 

að geta rætt sömu málefni í félagsskapnum Mjólkurfélag heilagra, á heimili 

Hallbjörns Halldórssonar prentara og Kristínar Guðmundsdóttur, og á heimili Kristins 

E. Andréssonar útgefanda, þar sem eiginkona hans Þóra Vigfúsdóttir var sérlegur 

gestgjafi, á öllum tímum sólarhringsins.260 Persónugalleríinu sem sótti umrædd salong 

er jafnan minnst – í endurminningum og ævisögum og fleiri slíkum textum – fyrir að 

vera fjölskrúðugt og ríkt af listhneigðum sveimhugum sem lifðu á svig við 

borgaralegt líferni. En þótt hægt sé að tína til persónur héðan og þaðan úr íslensku 

menningarlífi frá fyrstu áratugum síðustu aldar, sem hneigjast á einhvern hátt til 

bóhemísks lifnaðarháttar, er það ekki fyrr en á síðari stigum nútímavæðingar hér á 

landi sem bóheminn – sem virk orðræða og lífsmynstur – nær félagslegri fótfestu í 

þeirri mynd sem hann tekur á sig hér á landi. 

Líkt og var rætt stuttlega hér að framan í evrópsku samhengi, en fjallað 

ítarlegar um í öðrum kafla ritgerðarinnar leiðir nútímavæðing af sér margbrotnara 

samfélag en áður. Efnahagslegur uppgangur í sívaxandi markaðsumhverfi og 

neyslumenningu, sundurgreining allrar samfélagsformgerðar og ríkari frjálshyggja og 

alþjóðahyggja í Reykjavík eftir seinni heimstyrjöldina voru þannig lykilþættir 

nútímavæðingar við að grafa undan pólitískum ítökum stofnana og menntamanna 

þeirra á sviði menningar og lista og knýja fram tiltölulegt sjálfræði þess. Yngri og 

fleiri listamenn úr fjölbreytilegri þjóðfélagshópum en áður, sem höfðu alla jafna verið 

dæmdir úr leik í opinberri menningarumræðu, eignuðust síaukið aðgengi á sviði 

menningar og lista eftir því sem líða tók á sjötta áratuginn og fram á þann sjöunda. 

Samfara þeirri aukningu spratt upp alls kyns jaðar- og grasrótarmenning, sem var ólík 

ríkjandi menningarorðræðu og stefnt henni til höfuðs. 

Bóhemían er ein þeirra sena sem verður til í þessu umróti. Fulltrúar hennar 

voru afar sýnilegir í menningarlífi miðborgarinnar á sjötta og sjöunda áratugnum. 

Kaffihúsamenning breiddi verulega úr sér á þessum tíma, en það er alls ekki fráleitt að 

halda því fram að bóhemar og aðrir jaðarhópar hafi haldið þess konar verslun uppi. 

Kaffihúsin voru jaðarmenningu að sama skapi afar mikilvægar félags- og 

menningarmiðstöðvar.261 

                                                 
259 Pétur Gunnarsson 2009: 70 
260 Sama rit: 71 
261 Wilson, Elizabeth 2003: 34 
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Kaffihúsið að Laugavegi ellefu var t.a.m. eitthvert helsta kennileiti reykvískrar 

bóhemíu á sjötta áratugnum. Ellefan var iðulega þéttsetin af ungu menntafólki, 

leitandi skúffuskáldum og öðrum listaspírum sem vildu vera innan um nafntogaða 

einstaklinga á sviði menningar og lista. Það er kannski einna helst þess vegna sem 

atómskáldið Jón Óskar hefur það á orði í fjórðu endurminningarbók sinni, Kynslóð 

kalda stríðsins, að andrúmsloftið þar hafi verið „eins frábrugðið andrúmsloftinu á 

Miðgarði“ og Hressingarskálanum og hugsast gat.262 

Þrátt fyrir gjörólíka tíma, aðstæður og áherslur er alls ekki úr vegi að finna 

mörgum listhneigðum og stórhuga fastagesti Ellefunnar eitthvert samhengi með 

evrópskum listamönnum fimmtíu til hundrað árum fyrr. Þannig veltu þeir lítið fyrir 

sér breyttum framleiðsluháttum og neyslu menningar og lista en vildu ólmir hasla sér 

völl á því sviði í þeim tilgangi að gera listina að lifibrauði sínu. Þótt hugmyndin 

reyndist flestum illfær í reynd, hafði hún verið óhugsandi fram að þessum 

umbrotatímum og aðeins á færi afar fárra og útvaldra broddborgara. 

Líkt og evrópskir kollegar þeirra vildi ákveðinn hópur upprennandi kynslóðar 

listamanna vera róttækur í framkomu sinni og listsköpun og ganga þannig í berhögg 

við borgaralegan uppruna sinn. Rithöfundar áttu að skrifa reykvíska 

„nútímaskáldsögu, í öllum merkingum þess orðs; aktúela túlkun þess tíma sem við 

lifum á, þess umhverfis sem við skynjum, þeirra viðhorfa sem nú ríkja, og vandamála 

sem við blasa á miðri tuttugustu öld. [...] bók af okkar tíma“ – en ekki 

Brekkukotsannál sem er „harla fjarri þeim hugsunum sem stríða á okkur“263 eins og 

Elías Mar, þá ungur rithöfundur á hátindi ferils síns, skrifar í harðorðum ritdómi til 

höfuðs nýslegnu Nóbelsskáldi og nýútgefinni bók hans um Brekkukot. 

Reykjavíkurskáldið Tómas Guðmundsson var sömuleiðis „of borgaralegt skáld“, en 

Steinn Steinarr ekki, til að fá samþykki þeirrar kreðsu sem hélt sig á Ellefunni.264 

Eldri – og (brodd)borgaralegri – rithöfundar höfðu að sama skapi sínar 

skoðanir á viðhorfi og hegðun sér yngri kollega og kaffihúsagesta og gerðu þeim 

jafnvel upp listræna tilgerð, eitthvað sem evrópskir listamenn bóhemíunnar voru oft 

bendlaðir við, og var í raun einn lykilþátturinn í fagurfræði bóhemsins. Í 

Íslendingaspjalli telur Laxness t.a.m. lítið búa á bakvið þá rithöfunda sem „kúldast á 

                                                 
262 Jón Óskar 1975: 48 
263 Elías Mar 1957: 181 – 182 
264 Jón Óskar 1975: 257 
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knæpum daginn í gegnum eins og lítillækkaðir borgarar í París,“265 og hann útleggur 

þá á öðrum stað í sömu bók sem bóhema.266 Samtengingin „eins og“ er lykilþáttur í 

smækkun Laxness á þeim sem eiga í hlut, því samkvæmt honum þrífast bóhemar ekki 

„í velferðarríki eins og okkar.“267 Þeir sem semja sig að gömlum tískustraumum 

nýrómantíkurinnar eru „aðeins ungir menn af efnuðu fólki [sem] finna sig þess 

umkomna að afrækja þjóðfélagslegan uppruna sinn og gánga í sálufélag við 

lúmpenpróletaríatið (drykkjuaumíngja og vegalausa menn geðbilaða).“268 

 Jón Óskar hefur blendnari tilfinningar í garð ungra gesta Ellefunnar í 

endurminningum sínum. Endurlit hans ber vott um undarlega samblöndu 

upprunaleika og tilgerðar evrópska bóhemsins í fari kaffihúsagestanna. Atómskáldið 

virðist annars vegar vera í málsvari fyrir aldamótakynslóðina þegar það – þá rétt 

stigið yfir þrítugt í minningunni – segir nýjan tíma runninn upp innan veggja 

Ellefunnar: „Sá tími var ekki gamla Ísland, heldur nýja Ísland. Það var ljótt Ísland.“269 

Ungdómurinn lét þannig „móðan mása af einkennilegu kæruleysi um fyllirí og partí 

og lét sem það hefði mikla reynslu af brennivíni og kynferðismálum“.270 Hins vegar 

var það „intellígentsían sem þjappaði sér saman á Laugavegi 11, eða að minnsta kosti 

eitthvert slangur af þesskonar fólki sem þarf að reyna gáfurnar með öðru fólki og 

kannski bjarga heimsmenningunni. Já, hversvegna ekki?“271 En hvort sem það er til 

að gæta sanngirni eða ekki, þá samþættir Jón mótsagnakennda hugsun sína á öðrum 

stað í sömu bók. Þar ræðir hann um unga gesti Ellefunnar sem þá „kynslóð sem talaði 

digurbarkalega á Laugavegi 11 um heimsmenninguna og síðasta partí“.272 

Samkynhneigð og tilraunir á svig við venjubundna kynhegðun voru – líkt og í 

evrópskri bóhemíu – alla tíð viðloðandi Ellefuna, enda var það hin alræmda 

hommaklíka sem setti hvað sterkastan svip á kaffihúsið. Vafasamt orð fór af 

nafntoguðustu fulltrúum klíkunnar – fastagestunum Elíasi Mar, Alfreð Flóka og Degi 

Sigurðarsyni (ásamt Þórði Sigtryggssyni). Bragi Kristjónsson minnist klíkunnar og 

segir hana hafa verið sveipaða „þeirri dulúð sem vanþekking og fordómar einir fá 

skapt í litlu, hálf-móðursjúku umhverfi. En þessi litla klíka dró samt að staðnum 

                                                 
265 Halldór Kiljan Laxness 1967: 40 
266 Sama rit: 28 
267 Sama rit: 39 
268 Sama rit: 29 
269 Jón Óskar 1975: 256 
270 Sama rit: 260 
271 Sama rit: 258 
272 Sama rit: 278 
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fjölmarga forvitna góðborgara sem komu eingöngu í þeim tilgangi að líta augum það 

sem á þessum árum var kallað kynvillingar.“273 

Hommarnir töluðu ekki aðeins frjálslega um „kynvillu“ sína heldur settu sumir 

hverjir annarlega hegðun á svið og ýktu hana til „að gera sem mest úr því 

hommeríisorði“ sem af þeim fór, svo „forvitnir góðborgarar fengu nokkuð fyrir sinn 

snúð á kaffistofunni.“274 Ögrandi og tilgerðarleg sviðsframkoma þeirra var þó ekki 

einungis til þess gerð að koma borgaralegum gesti Ellefunnar úr jafnvægi. Hún var 

fastagestunum þvert á móti mikilvægur þáttur við „að prófa alla skapaða hluti til að 

geta orðið skáld (eins og franska undrabarnið Arthur Rimbaud hafði haldið fram), 

meðal annars kynvillu (sem Rimbaud hafði einmitt leiðst út í, þegar hann þoldi hvað 

verst broddborgara menningarinnar í París)“275, eins og borgaralegi áhorfandinn Jón 

Óskar lýsir lokaðri hommaklíkunni þegar hann finnur henni stað með erkitýpu 

franskrar bóhemíu.276 

 

„Ef Guð er ekki til er allt leyfilegt“277 
Mennt er máttur er róttækt andófsrit þeirrar samfélagsgerðar sem Þórður Sigtryggsson 

ól manninn í. Andóf Þórðar gegn borgaralegri formfestu er þó fyrst og fremst lykill að 

fagurfræðilegri tilvistarstefnu hans, sem verkið framar öðru er. Gróteskar háðsglósur 

hans um fremur smávægilega vankanta smáborgaralegs lífernis eru í þeim skilningi 

samofnar tilvistarlegum hugmyndum hans og lífsviðhorfi og hjálpa til við að grafa 

undan hvers kyns hugmynda- og valdakerfi og koma þannig skapandi róti á viðteknar 

algildar hugmyndir um mannlega tilvist og siðferði. 

Í tilraun sinni til að afbyggja hvers kyns hugmyndalega forræðishyggju og 

valdbeitingu beinir Þórður spjótum sínum að vestrænni yfirbyggingu allra 

valdaformgerða: kristinni trú og siðferði. Þórður segir „Guð (frb. gvöð)“ vera 

„fábjánalega heilagrillu“,278 í efnisgrein – eða tónlistarstefi – sem kemur oft fyrir í 

                                                 
273 Nína Björk Árnadóttir 1992: 31. Bragi dregur einnig upp goðsagnakennda mynd af Elíasi, 
forystumanni klíkunnar. Almenningsálitið dæmdi hann stórhættulegan og agalega dónalegan mann: 
„Fyrir þetta varð hann ennþá meira spennandi hjá ævintýraþyrstum ungmennum sem kynntust honum 
að einum saman drengskap og eðallyndi.“ Hann þótti því „á þessum árum með al-dularfyllstu 
fyrirbrigðum í menningarlífinu. Þeir sem höfðu upplifað þá sælu að komast í partí til Elíasar Mar voru 
á þessum árum í hávegum hafðir – og jafnan spurðir spjörunum úr um öll þau firn og fádæmi sem sögð 
voru gerast í þeim samkvæmum.“ Sama rit: 32. 
274 Sama rit: 32 
275 Jón Óskar 1975: 277 
276 Wilson, Elizabeth 2003: 59 
277 Vilhjálmur Árnason 1993: 43. Tilvitnun er þýðing Vilhjálms á þekktri setningu Dostojevskí. 
278 Þórður Sigtryggsson 2011: 46 
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textanum með tilbrigðum. Með þess konar yfirlýsingu er Þórður ekki að segja neitt 

nýtt. Vísinda- og tækniframfarir, sem og hugmyndalegir straumar og stefnur á tímum 

evrópskrar nútímavæðingar á seinni hluta nítjándu aldar, áttu veigamikinn þátt í að 

brjóta niður áhrifavald kirkjunnar. Kristin trú og siðferði dugði mörgum hverjum 

menntamanninum og listamanninum ekki lengur til við að halda heiminum 

formföstum í hugmyndalegu umróti þessa tíma. Þeir hættu því í sívaxandi mæli að 

horfa til himins í leit að algildum sannindum um manninn. Eitthvað þurfti að koma í 

staðinn, því nútímasamfélaginu var jafnan lýst sem yfirborðskenndu og vélrænu 

gangverki. Það kann því að hljóma þversagnakennt að á þeim tímum þegar menning 

og listir fóru að lúta nýjum markaðslegum framleiðslu- og neysluháttum, sneru 

menntamenn og listamenn sér að fögrum listum í þeim tilgangi að finna lækningu við 

andlegri hnignun nútímasamfélagsins annars vegar og færa manninum siðferðilegan 

og andlegan tilgang hins vegar. Menningu og listum var þannig eignuð nánast trúarleg 

virkni. Þessir andstæðu pólar bættu hins vegar hvor annan upp, því þrátt fyrir að 

menning og listir væru nú framleidd sem neysluvara, þá gat inntakið – einkum 

hámenningarleg verk – viðhaldið tiltölulegu sjálfræði frá kapítalískum gildum 

hennar.279 

Allmargir en afar ólíkir hugsuðir og verk áttu hvað mestan þátt í að móta nýjar 

hugmyndir um tilvist mannsins. Þó ber helst að nefna menn eins og náttúrufræðinginn 

Charles Darwin sem færði mannkynið niður á jörðina með grundvallarritinu Uppruni 

tegundanna (On the Origin of Species, 1859).280 Tæpum þrjátíu árum síðar taldi 

skáldheimspekingurinn Friedrich Nietzsche sig aðeins vera að segja upphátt það sem 

aðrir væru – eða ættu að vera – að hugsa með kennisetningunni „guð er dauður“281 í 

verkinu Hin glaðbeittu vísindi (Die fröhliche Wissenschaft282, 1882) og 

tilvistarspekingurinn Jean-Paul Sartre dæmdi manninn loks til frelsis í kjölfar seinni 

heimsstyrjaldarinnar í fyrirlestri sínum Tilvistarstefnan er mannhyggja 

(L’existentialisme est un humanisme, 1946).283 

Nýir hugmyndalegir straumar og stefnur evrópskrar nútímavæðingar bárust til 

Íslands um og upp úr aldamótunum 1900 og menntamenn felldu þá inn í orðræðu sína 

                                                 
279 Wilson, Elizabeth 2003: 19 – 21 
280 Darwin, Charles 2004: Sjá heimildaskrá. 
281 Nietzsche, Friedrich 2005: 49. Arthúr Björgvin Bollason þýðir brot úr Glaðbeittu vísindunum í 
inngangi sínum að Handan góðs og ills eftir sama höfund. 
282 Verkið hefur ýmist verið þýtt á íslensku sem Hin glaðbeittu vísindi, Hin kátu vísindi, Hin hýru 
vísindi, Hin glaðværu vísindi og jafnvel á fleiri vegu. 
283 Sartre, Jean-Paul 2007: Sjá heimildaskrá. 
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eftir hentugleika, einkum í þeim tilgangi að styrkja stoðir ríkjandi menningarorðræðu 

sem lagði áherslu á þjóðmenningu landans. Það verður aftur á móti að draga línu á 

milli háleitra hugmynda fræðasamfélagsins og alþýðlegri hugmynda almennings og 

velta fyrir sér áhrifamætti menntamanna og listamanna þegar stórar setningar eins og 

„guð er dauður“ eiga í hlut. Þrátt fyrir að guðleysi hafi verið orðið nokkuð útbreitt á 

meðal lista- og menntamanna á þessum tíma var það enn sem komið er langt frá því 

að vera sjálfsagður hlutur. Flestir á þessum tímum voru „aldir upp við heimsmynd þar 

sem guð var algerlega miðlægur og tilvera hans aldrei dregin í efa. Fyrir þann sem 

alinn var upp í slíkum heimi var dauði guðs eða trúarmissir augljóslega harkalegt 

áfall.“284 Það verður því að hafa í huga að Þórður kann vel að hafa komið illa við 

kaunin á mörgum í kringum hann með ögrandi yfirlýsingum sínum um kristna trú. 

Sömuleiðis ber að ítreka að Þórður Sigtryggsson er ekki nema kynslóð eða svo frá 

menningarlegum straumhvörfum í evrópskri hugmyndasögu, auk þess sem hann er 

nokkuð vel að sér í þeim efnum.  

Þótt Þórður nefni Nietzsche aðeins einu sinni á nafn í Mennt er máttur og ekki 

á neinn afgerandi hátt, sem hjálpar til við túlkun verksins, talar hann greinilega undir 

áhrifum ágengrar heimspeki Þjóðverjans og hugmynda hans um leiðir til að hefja 

einstaklinginn á æðra tilvistarstig. Tengsl Mennt er máttur við lykilverk Nietzsches 

eru nokkuð augljós, en það er ekki ólíklegt að Þórður finni sig í hugmyndum 

heimspekingsins um ofurmennið annars vegar, og hinn díónýsíska listamann hins 

vegar. 

 

„Betlehem [...] alræmdasta lygabæli veraldarinnar“285 
Yfirlýsingar eins og „Guð er dauður“ eða að hann sé „heilagrilla“ boða ekki aðeins 

guðleysi í einfaldasta skilningi, heldur fela þær í tilfelli Nietzsches og Þórðar annars 

vegar í sér afhjúpun á hruni rótgróinna siðferðishugmynda og gilda sem hafa legið 

vestrænni menningu til grundvallar hartnær alla hugmyndasögu hennar,286 og hins 

vegar áeggjan um að nú verði að fara í hönd róttækt en um leið skapandi endurmat á 

mannlegri tilvist og tilgangi. Þórður og Nietzsche eiga það ennfremur sameiginlegt að 

hafa orðið fyrir djúpum vonbrigðum með leiðandi samtímahugsuði og segja það 

meginástæðuna fyrir því að maðurinn haldi enn í kristilegan hugmyndaheim og kerfi 

                                                 
284 Jón Yngvi Jóhannsson 2011: 172 
285 Þórður Sigtryggsson 2011: 164 
286 Þannig á ég ekki aðeins við kristna trú heldur hugmyndakerfi sem fela í sér yfirnáttúrulegt valdboð. 
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þrátt fyrir hugmyndalega ávinninga nútímavæðingar.287 Hugmyndalegt misgengi sem 

slíkt getur, samkvæmt Nietzsche og Þórði, aðeins alið á frekari tilvistarkreppu og 

tómhyggju nútímamannsins. 

 Það er því ekki ólíklegt að Þórður Sigtryggsson finni sig, í Mennt er máttur, í 

sporum spámannsins Zaraþústru288 sem talar fyrir daufum eyrum áheyrenda þegar 

hann boðar komu ofurmennisins í kjölfar dauða guðs í Svo mælti Zaraþústra (Also 

sprach Zarathustra, 1883).289 Ofurmennið er svar Zaraþústru við hinsta manninum, 

sem táknar ástand mannsins og stöðuga menningarsögulega úrkynjun sem hann hefur 

mátt þola undir mismunandi afbrigðum siðferðis á langri leið sinni til nútímans.290 

 Kristið siðferði hefur, samkvæmt Af sifjafræði siðferðisins (Zur Genealogie 

der Moral: Eine Streitschrift, 1887) eftir Nietzsche, ekki aðeins sigrað manninn og 

gert hann stöðugt undirgefnari sér á tvö þúsund ára löngum tíma, heldur hefur það 

jafnframt „krýnt sig sem siðferðið í sjálfu sér, sem hið eina mögulega siðferði.“291 

Kristnu siðferði hefur þannig tekist að vera manninum í senn alltumlykjandi og 

ósýnilegt í aldaraðir, enda viðurkennir Nietzsche að manninum geti reynst „erfitt að 

greina og öðlast yfirsýn yfir alla langvarandi hluti.“292 Nietzsche telur aðferðir 

sifjafræðinnar aftur á móti vera árangursríkt verkfæri til að svipta loks hulunni af 

siðferðinu og áhrifum þess. Með afhjúpun sifjafræðinnar vill Nietzsche sýna siðferðið 

sem náttúrulegt fyrirbæri en ekki yfirnáttúrulegt og draga þannig fram 

margbreytileika þess og ótal form, sem séu t.d. háð sögulegum, hugmyndalegum, og 

landfræðilegum breytingum. Þannig fáum við siðferðið aðgreint í margar kvíslir sem 

eiga sér ólíka „forfeður og marga mögulega afkomendur.“293 Þess konar uppljóstrun 

geti verið uppbyggileg leið fyrir manninn til að hverfa frá siðferðinu sem hefur hann 

að hjarðdýri og líta á sig sem sjálfsskapandi einstakling. Þórður eignar trúarbrögðum 

einnig jarðneska kennismiði á fremur írónískan hátt þegar hann segir um trúarbrögðin: 

                                                 
287 Nietzsche, Friedrich 2005: 48. Nietzsche segir leiðandi hugsuði halda í kristilegar kennisetningar 
jafnvel þótt þeir séu löngu hættir að trúa á þær, en Þórður segir íslenska menntamenn haldna hræðslu 
og þeir þori þar af leiðandi ekki að taka afstöðu gegn Guði. Þórður Sigtryggsson 2011: 46, og víðar. 
288 Sigríður Þorgeirsdóttir getur þess í formála sínum að Svo mælti Zaraþústra að Nietzsche byggði 
persónu sína einna helst á íranska spámanninum Soroaster sem var uppi á sjöttu öld fyrir Krist, en 
Nietzsche taldi hann vera frumkvöðul siðferðilegrar hugmyndafræði vestrænnar menningar. Nietzsche, 
Friedrich 1996: 11 
289 Nietzsche, Friedrich 1996: 41 
290 Nietzsche segir í Handan góðs og ills: „hin eiginlegu vandamál siðferðisins [...] koma ekki í ljós 
fyrr en mismunandi tegundir siðferðis [frá ólíkum tímum, umhverfi o.fl.] eru bornar saman.“ Nietzsche, 
Friedrich 2005: 209 
291 Nietzsche, Friedrich 2010: 29. Skáletrun mín. 
292 Sama rit: 61 
293 Sama rit: 30 
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Það er meiri fjarstæðan að halda því fram, að enginn guð sé til. Guðirnir eru 
óteljandi. Indverjar eiga t.d. þrjú hundruð milljónir. En það er eitt sameiginlegt 
hjá öllum þessum guðum. Þeir eru allir undantekningarlaust það allra lélegasta 
og ómerkilegasta, sem allra lélegustu og ómerkilegustu menn veraldarinnar 
hafa framleitt.294 

 

Þórður og Nietzsche eru augljóslega sammála um að trúarbrögðin og hugmyndasmiðir 

þeirra hafi framkvæmt hryðjuverk á vestrænni hugmyndasögu og leiðin hafi aðeins 

legið niður á við í tvö þúsund ár. Það þýði hins vegar ekki að líta undan þessari 

staðreynd, því „þetta er samt það sem gerðist:“ segir Nietzsche og á við uppruna 

kristinnar trúar: „Út úr trjábol hefndar og haturs, hins gyðinglega haturs – hins dýpsta 

og háleitasta haturs, sem skapar nefnilega hugsjónir og umskapar gildi, og hefur aldrei 

átt sér jafningja á jörðu“.295 

 Umfjöllun Vilhjálms Árnasonar í greininni „Við rætur mannlegs siðferðis“ 

getur komið að góðum notum til að skýra víðfeðma siðferðisgagnrýni Nietzsches og 

hvað hann eigi við með áðurnefndum trjábol. Nietzsche talar um margs konar siðferði 

í verkum sínum en megingerðirnar eru höfuðandstæðurnar höfðingjasiðferði og 

þrælasiðferði. Nafngiftir þessara ólíku tegunda siðferðis sækja í þann jarðveg sem þær 

spretta úr. Þrælasiðferðið er í stuttu máli sagt uppreisn undirokaðra þjóðfélagshópa 

gegn höfðingjasiðferði valdhafandi stéttar. Grundvallarhugsun höfðingjans í 

siðferðisefnum er afar sjálfsmiðuð og gengur út á að hann sé „góður“ vegna eigin 

ágætis og velgengni.296 „Eiginleikar og lífsgildi höfðingjans ógna tilvist þrælsins en 

hann verður nauðbeygður að lúta þeim.“297 Ósáttur með hlutskipti sitt í tilverunni lifir 

þrællinn í óttablandinni tortryggni gagnvart höfðingjanum. Hugarfar þrælsins elur þó 

aðeins á öfundarblandnu hatri hans í garð höfðingjans og fær hann til undirförulla 

verka gegn „óvini“ sínum. Þrællinn leitast þannig við að umbylta lífsgildum 

höfðingjans eftir óbeinum – lævísum – leiðum í þeim tilgangi að snúa þeim sér í hag, 

því vegna stöðu sinnar getur hann ómögulega skorað höfðingjann á hólm fyrir allra 

augum. Til að geta tekist á við tilvistarlegt hlutskipti sitt grípur þrællinn  

 

til þess ráðs að smíða hugmyndakerfi sér til halds og trausts. Áhrifamesta 
sköpunarverk þrælasiðferðisins er Guð og heimkynni hans handan hins 

                                                 
294 Þórður Sigtryggsson 2011: 204 
295 Nietzsche, Friedrich 2010: 61 – 62 
296 Vilhjálmur Árnason 1993: 35 
297 Sama rit: 38 
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jarðneska veruleika. [...] Þar með er siðferðið hafið upp af vettvangi manna og 
skilið frá þeim grunni verka og manngerðar sem höfðingjasiðferðið er reist á. 
Þrælasiðferðið er siðfræðileg yfirbygging lögmála og boðorða sem taka til 
allra jafnt, burtséð frá persónulegum verðleikum þeirra eða félagslegri stöðu. 
Athafnir eru dregnar í dilka réttlætis og ranglætis sem gera engan mannamun 
og setja hinum sterka og göfuga sömu mörk og lítilmagnanum. [...] Og til að 
fullkomna niðurlæginguna eru dyggðir hinna minnimáttar – lítillæti, auðmýkt 
og hógværð – hafnar til vegs og virðingar, en dygðum hins sterka, 
stórmennsku og stolti og stærilæti vísað í skammarkrók lastanna. Með þessu 
móti ná þrælarnir fram hefndum á höfðingjunum, [...] þar sem 
handanheimurinn er hinn sanni veruleiki.298 

 

Þórður fer ekki eins vel og Nietzsche ofan í saumana á tilurð og sifjafræði kristinnar 

trúar, sem liggur hinsta manninum til grundvallar. Undirrót samfélagsgagnrýni Þórðar 

virðist engu að síður byggja á sama hugmyndalega grunni og Nietzsche smíðar í 

verkum sínum. Það er því ekki fráleitt að segja það reykvíska samfélag sem Þórður 

dregur upp mynd af í Mennt er máttur vera runnið undan rifjum þrælasiðferðisins sem 

Nietzsche ræðir. Reykvískir borgarar lifa þannig í sannkristnu samfélagi sem setur 

þeim hugmyndalegar og siðferðilega fastar skorður – en 

 
eins og allir vita, hafa þessi ógeðslegu skítmenni, sem leiðinlega geggjað fólk 
kallar mannkynsfræðara og frelsara, fyrirskipað manninum að fyrirlíta jörðina, 
öll hennar gæði, og skammast sín fyrir líkama sinn. Eitt frægasta stykkið í 
þessari ógeðslegu fylkingu, hinn heilagi Franz frá Azzisi, stráði stundum ösku 
yfir mat sinn, til þess að hann ekki smakkaðist of vel. Þannig er allur mórall 
þessara óþverradýra.299 

 

Kristin trú og siðferði sem hugmyndakerfi byggja, samkvæmt skýringu Þórðar, á 

hefðbundinni frumspekilegri tvíhyggju líkama og sálar. Íslenzkir menntamenn eins og 

aðrir Íslendingar eru, samkvæmt Þórði, ginkeyptir fyrir þessari hugmyndafræði. Þeir 

eru allir „sálarfábjánar. Þeir segja, að allt mannlegt tilfinningalíf sé sálræns eðlis og 

líkamanum algerlega óviðkomandi. Þeir segja, að það sé sálrænt að vera 

glorhungraður, og sálrænt þegar karlmaður gengur með beinharðan böllinn.“300 

 Líkt og Zaraþústra huggar mann í andaslitrunum með orðunum: „Sál þín deyr 

meira að segja á undan líkamanum: óttastu nú ekkert framar!“301 gengur Þórður þvert 

á þessar hugmyndir og „mun vera fyrsti – og sennilega einnig síðasti – Íslendingurinn, 

sem ekki er sálarfábjáni, en veit, að allt þetta sem menn kalla sál og sálarlíf er ekkert 
                                                 
298 Sama rit: 40 – 41 
299 Þórður Sigtryggsson 2011: 105 
300 Sama rit: 110 
301 Nietzsche, Friedrich 1996: 47 
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annað en líkamlegar hreyfingar og hræringar. En ég þekki líka betur en nokkur annar 

maður hinn ótakmarkaða mátt holdsins, sem mannvélin er búin til úr.“302  Þórður 

neitar þess vegna lausn kristninnar á veraldlegum tilvistarvanda hinsta mannsins; 

loforðinu um eilífa sál að loknu þungbæru jarðnesku lífi. 

 Getulausir reykvískir smáborgarar búa hins vegar ekki yfir visku Þórðar. Þeir 

hafna ekki einungis jörðinni sem „eiginlegu heimkynni manna og uppsprettu 

verðmæta“ í von um að eignast samastað í ríki Guðs, heldur hafna þeir einnig 

„náttúruöflum mannsins“.303 Slík afneitun bælir ekki aðeins umrædd náttúruöfl heldur 

finnur hún þeim annars konar – jafnvel úrkynjaðan –  farveg sem hefur lamandi áhrif 

á allan lífsvilja hinsta mannsins. Í stað þess að taka frumkvæði í eigin lífi og játa fyrir 

sjálfum sér að lífið eigi sér enga siðferðilega réttlætingu, líkt og Nietzsche boðar,304 

reynir reykvíski smáborgarinn að gera jarðneska tilvist sína ögn bærilegri með því að 

finna æðri tilgang í uppdiktuðum handanheimi: „Menntamenn okkar, sem af heimsku 

og fáfræði eru stöðugt að kvarta og kveina undan fánýti og tilgangsleysi tilverunnar“, 

gætu með öðrum orðum „enganveginn rolazt gegnum fábjánatilveru sína, hefðu þeir 

ekki von um eitthvað skárra „hinumeginn [sic]“.“305 

 Greina má svip þessa reykvíska samfélags í skrifum Þórðar í lokaorðum fyrstu 

ræðu Zaraþústru: „Hvern langar enn til að stjórna? Hvern til að hlýða? Hvorttveggja 

er of erfitt. Enginn hirðir og ein hjörð! Allir vilja það sama, allir eru eins: sá sem er 

annars sinnis fer sjálfviljugur á geðveikrahæli.“306 Reykvískur borgari tekur í þessum 

skilningi gagnrýnislaust við ríkjandi og ósveigjanlegum siðferðishugmyndum 

samfélagsins á meðan Þórður tekur því ekki nærri sér þótt hann „endi á Kleppi, því ég 

hef nefnilega gaman af því. Ég hef nefnilega smekk fyrir því spaugilega í 

tilverunni.“307 Alræði almenningsálitsins, stefnulaus hjarðhyggja og þrúgandi 

meðalmennska móta þannig skoðanir reykvíska borgarans og langanir en bæla um 

leið náttúrulegar eðlishvatir hans. Hann er þar með felldur í sama mót og meðborgarar 

hans og honum neitað um þann skapandi lífskraft sem býr innra með honum. Þar með 

verður einstaklingnum ekkert jafn fjarri og að skapa eigið líf. 

 Það er fátt um „sterka“ einstaklinga í lýsingu Þórðar á reykvískri 

samfélagsgerð, enda er hún ekki mótuð með þá í huga. Samkynhneigð er yfirleitt 
                                                 
302 Sama rit: 73 
303 Vilhjálmur Árnason 1993: 44 
304 Nietzsche, Friedrich 2005: 28 
305 Þórður Sigtryggsson 2011: 169. Sic: hinumegin. 
306 Nietzsche, Friedrich 1996: 46 
307 Þórður Sigtryggsson 2011: 116 
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undirliggjandi þáttur í skilgreiningu Þórðar á þeim einstaklingum sem vilja reyna á 

eigin leiðir þvert á ríkjandi siðferðismat samfélagsins. Þeir þrífast hins vegar illa í 

umhverfi sínu og iðulega fer illa fyrir þeim á einhvern hátt, oftar en ekki á þann veg 

að þeir enda líf sitt, eins og þegar „tveir af afkomendum Björns sáluga 

Gunnlaugssonar gerðu árið 1960 tilraun til að lifa eins og siðaðir nútímamenn, en 

urðu báðir að fyrirfara sér af hræðslu við afleiðingarnar.“308 

 Þórður fullkomnar hlutgervingu hinsta mannsins þegar hann lýsir einni af 

helgustu stofnun kristninnar: hjónabandinu. Áhrif kristinnar trúar og siðferðis á 

borgaralega breytni einstaklingsins sýna ekki aðeins ákvarðaða leið hans að altarinu, 

heldur einnig þær hömlur sem hjónabandið setur sköpunargáfu hans. Í stað þess að 

reyna á alla mannlega viðleitni gengst einstaklingurinn mótspyrnulaust við því 

borgaralega hlutverki sem honum er úthlutað af kirkjunni. Úr tengslum við eigið sjálf 

uppfylla kynin fastmótuð hlutverk sín innan hjónabandsins til fulls. Konur eru þannig 

„lögum“ samkvæmt undirgefnar karlmanninum, en – og hér verður vart við íróníska 

nálægð Þórðar – „eins og allir vita, skapaði Guð (frb. gvöð) karlmanninn – en ekki 

konuna – í sinni mynd. Þess vegna heimtar hann, að karlmaðurinn sé eitthvað 

pínulítið gáfaðri en konan.“309  

 Þórður segir það aldrei beint, en hann gefur ótvírætt í skyn að félagsleg 

undirokun konunnar eigi sér ekki náttúrulegan uppruna og liggi þar af leiðandi ekki í 

eðli hennar, heldur sé hún tilkomin vegna hefðar og valds sem karllægt stigveldi 

kristins þrælasiðferðis hefur knúið fram í tímans rás. Félagsleg staða konunnar, eins 

og hún kemur Þórði fyrir sjónir, er henni þar af leiðandi hvorki eðlislæg né 

náttúrubundin heldur hugmyndaleg. Staða – eða staður – konunnar er því skýrt 

afmörkuð en „Guð (frb. gvöð) hefur aldrei ætlazt til, að konan sé annað en stítpligtugt 

vinnudýr karlmannsins, sem aldrei megi fara útfyrir eldhúsið og hjónarúmið. Að hún 

færi að lesa bækur, svo ég tali nú ekki um þau ósköp að semja bækur, gat ekki komið 

frá öðrum en sjálfum Djöflinum.“310 Dönsku blöðin Hjemmet og Familie-Journalen 

ásamt tímaritinu Strand Magazine eru aftur á móti „einu bókmenntirnar, sem 

íslenzkar heldrikonur lesa.“311 Gift og gáfuð kona heyrir því til algjörra 

                                                 
308 Sama rit: 34. Björn Gunnlaugsson var nítjándu aldar heimspekingur og stærðfræðingur. 
Markverðasta framlag hans til íslenskrar heimspeki er langt heimspekilegt kvæði sem ber heitið Njóla 
eða Hugmynd um alheimsáformið: af skoðun guðs verka og kristindómi, tilraun til alheimsáforms, og 
hann gaf fyrst út árið 1842. 
309 Sama rit: 89 
310 Sama rit: 65 
311 Sama rit: 34 og 56 
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undantekninga í Mennt er máttur og hjónaband hennar við karlmann endar ávallt í 

skilnaði, eins og í tilviki hjónaleysanna Sigfúsar Blöndal og Bjargar Þorláksdóttur 

„þegar hún tók upp á því að gerast vísindalegur doktor við Parísarháskóla, en hann 

varð aldrei annað en heiðursdoktor við háskólakríli í Reykjavík.“312 

 Þótt Þórður afhjúpi undirokaða stöðu konunnar í reykvísku samfélagi og komi 

henni að einhverju leyti til varnar er seint hægt að kalla hann jafnréttissinna í 

hefðbundnum skilningi hugtaksins –  hvað þá femínista – en hvers kyns jöfnuður er 

honum eitur í beinum, sem afmáir öll einstaklingsbundin sérkenni og stuðlar að 

meðalmennsku. Lífsspeki hans byggir þvert á móti á róttækri einstaklingshyggju. Þess 

vegna er í raun erfitt fyrir lesanda að átta sig á hvaða viðhorf Þórður hefur til kvenna 

yfirleitt. Við fyrsta lestur virðist vera auðvelt að afgreiða hann sem öfgafullan 

kvenhatara. En líkt og íslenskur menntamaður er samnefnari fyrir veiklundaðan mann 

þá kallar Þórður undirgefnar konur oftar en ekki truntur þegar hann snýr ruddalegri 

mælskulist sinni að þeim. Með nafngiftinni öðlast þær þó vísi að einhvers konar 

viðurkenningu, í augum Þórðar, í anda  íslensku menntamannanna: „að skepnur þessar 

séu – að minnsta kosti í neyð – nothæfar til reiðar.“313 Á hinn bóginn má færa fyrir 

því rök að Þórður sé í það minnsta að einhverju leyti hafinn yfir hvers lags 

kynjapólitík og dæmi konur til jafns við karla eftir því hvort þær þori að bjóða 

borgaralegum gildum birginn og lifa „sterku“ lífi. 

 Tilvistarleg höft hjónabandsins hafa aftur á móti afdrifaríkari áhrif á alla 

verund karlmannsins í útskýringu Þórðar, eins og lesa má í næsta kafla, og hann stillir 

þeim upp gegn hugmyndum sínum um sköpunarkraft samkynhneigðar, en 

eiginmaðurinn er í grundvallaratriðum „líflaust kjötstykki, útjaskað af 

hjónabandsstússi og barnabasli, kjötstykki sem hefur aldrei komizt í samband við 

nokkurn vott af lifandi menntun og menningu.“314 

 

„En menn skulu ekki taka það nærri sér þótt ég endi á Kleppi“315 

Þórður stendur ekki aðeins utan við smáborgarasamfélagið Reykjavík sem slíkt, 

heldur jafnframt utan við hið kristna (þræla)siðferði sem liggur því til grundvallar og 

hamlar, að því er honum virðist, innri þrá einstaklingsins til samkynhneigðar. 

Afhjúpun Þórðar á Guði sem heilagrillu – hugmyndakerfi – og þar af leiðandi leið 
                                                 
312 Sama rit: 89 – 90 
313 Sama rit: 148 
314 Sama rit: 59 – 60 
315 Sama rit: 116 
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einstaklingsins til frelsis undan oki hans, ristir hins vegar ekki sérlega djúpt, enda um 

að ræða nokkuð þekkta og jafnvel viðurkennda hugmynd í hugum margra 

menntamanna og listamanna þegar um aldamótin 1900 hér á landi. Aftur á móti er það 

frásögn Þórðar, þar sem hann mátar lífsviðhorf sitt við hugmyndakerfi kristinnar trúar 

og siðferðis, sem gefur óhefðbundinni tilvistarstefnu hans dýptina sem beinar 

yfirlýsingar hans um guðleysi skortir. Hér er ekki úr vegi að líta nánar á tilkomumikla 

fagurfræðilega lýsingu Þórðar á eigin tilvist: 

 

Barátta mín fyrir tilverunni hefur aldrei verið annað en fagur leikur. Mér finnst 
hún hafa verið óslitin röð af glæpum. Þó er ég harðánægður með árangur 
þeirrar baráttu. Ég hef komizt þúsundsinnum lengra en mig nokkurn tíma hafði 
órað fyrir. Ég iðrast ekki glæpanna, því án þeirra hefði ég gefizt upp og orðið 
að ræfli og aumingja.316 

 

Þórður finnur tilvistarstefnu sinni almennt gildi innan um og í samanburði við kristinn 

hugmyndaheim og siðferði. Í því samhengi upplifir hann sig sem forhertan 

glæpamann – á jákvæðan hátt – „því ég held áfram að njóta lífsins, þrátt fyrir allt það 

illa, sem ég hef framið um dagana.“317 Glæpirnir, sem ganga þvert á allar kristnar 

dyggðir og boðorð, ná allt frá „lítilvægum“ strákapörum eins og að borða forboðinn 

ávöxt í leyfisleysi (en „epli voru þá og eru enn minn uppáhaldsávöxtur. Enda var það 

epli að þakka, að blessuð syndin komst inn í heiminn“)318 yfir „í hvert skipti sem ég 

hef lokið við að ríða karlmanni, sama hvort það er aftan eða framan, þakka ég Jesúsi 

sáluga heitt og innilega fyrir góða skemmtun.“319 Það býr þó meira í glæpum Þórðar 

en eingöngu stríðni í garð siðferðilegs regluverks kristinnar trúar. Öfgakennd 

nautnahyggja Þórðar, sem felst fyrst og fremst í óheftum kynlífssamböndum með 

fjölmörgum sér yngri karlmönnum, er annars vegar til þess gerð að bregða ljósi á 

fáránleika þess að gangast undir hugmyndakerfi sem boðar meinlæti og takmarkar 

getu einstaklingsins til sjálfstæðra verka, hins vegar er hún honum að mörgu leyti leið 

til að hefja sig yfir siðferðið og hlýða lögmálum náttúrunnar: 

 

                                                 
316 Sama rit: 81 
317 Sama rit: 105 
318 Sama rit: 27 
319 Sama rit: 80 Efnisgrein í heild sinni: „Mikið blöskrar mér guðleysi og trúleysi manna nú á dögum. 
Ég mun vera eini Íslendingurinn, sem veit með vissu, að Jesús dó fyrir syndir okkar mannanna. Hvílíkt 
uppátæki hjá blessuðum piltinum! En mikið var það fallega gert. – Í hvert skipti sem ég hef lokið við 
að ríða karlmanni, sama hvort það er aftan eða framan, þakka ég Jesúsi sáluga heitt og innilega fyrir 
góða skemmtun.“ 
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Í þessari hörðu og grimmu baráttu hef ég alltaf látið náttúruna ráða, en hún er 
hafin uppyfir það, sem menn kalla gott og illt. Ég er náttúrubarn. Ég elska 
náttúruna í fegurð hennar, yndi og blíðu, en tigna hana í ógnum hennar og 
skelfingum. Mikið finnst mér það fólk heimskt og takmarkað, sem ekki getur 
hrifizt af dramatískum atburðum. Ég fyrirlít þessar mannskepnur, sem vilja að 
lífið sé eintóm sætsúpa.320 

 

Þórður hafnar siðferðinu vegna þess að það deyfir vilja einstaklingsins til skapandi 

lífs og elur á huglausri hjarðmennsku. Hann treystir hins vegar á samspil náttúru og 

eigin eðlishvata við að virkja sköpunarkraftinn innra með sér í þeim tilgangi að móta 

eigin tilvist. Í það minnsta er ljóst á formi og inntaki Mennt er máttur að hann 

fyrirlítur alla hálfvelgju. Textinn býr yfir einhvers konar spennu – jafnvel útþanin 

mörk veruleika og skáldskapar – sem er eins og stöðugt við að losna úr læðingi. Ýktar 

lýsingar – lýsingarorðin jafnan í efsta stigi – á nánast óhaminni skapgerð sýna Þórð 

sem sterkan persónuleika er lifir og hampar kostum sínum og göllum til hins ýtrasta. 

Hann er þess vegna „mesti nautnamaður heimsins. Ég hef óumræðilega nautn af að 

vita sjálfan mig sem ómerkilegustu skepnu jarðarinnar og mesta níðing heimsins“.321 

Hér er ekki erfitt að finna hugmyndum Þórðar enn frekari samanburð með 

„lífsheimspeki“322 Friedrichs Nietzsche, sem sagði eitt sinn sjálfur í bréfi til Lou 

Salomé vinkonu sinnar: „stíllinn á að sanna að maður trúi á eigin hugsanir og hugsi 

þær ekki aðeins, heldur skynji þær líka.“323 

 Samruninn milli vits og skynjunar sem Nietzsche fer eftir og krefur lesendur 

sína um er einn meginþáttur í fagurfæðilegri tilvistarspeki hans um ofurmennið og 

hinn díónýsíska listamann. Markmiðið er að fella niður múra sundurgreinandi tilvistar 

og lifa fullu og sterku lífi, þar sem veruleikinn er túlkaður með mætti óheftrar 

sameiginlegrar sköpunar allra skynfæra, líkamsparta og vits á kostnað borgaralegra og 

siðferðilegra hafta. Ofurmennið og hinn díónýsíski listamaður eru táknmyndir 

Nietzsches um allsherjar endurskoðun á gildismati hinsta mannsins og ákall hans um 

að nútímamaðurinn yfirstígi sjálfan sig og siðferðilegar takmarkanir sínar og taki 

ábyrgð á eigin lífi. Ofurmennið er sett fram til höfuðs siðferðinu og táknar þannig 

verund sem hefur rifið sig lausa undan hugmyndafræðilegum merkingarvef sem fram 

                                                 
320 Sama rit: 81 
321 Sama rit: 49 
322 Nietzsche, Friedrich 1996: 21. Í inngangi sínum að Svo mælti Zaraþústra segir Sigríður 
Þorgeirsdóttir heimspeki Nietzsche oft kallaða þessu nafni vegna þess að hann fylgi hugmyndum 
Schopenhauers um „að náttúran en ekki andinn væri eðli lífsins.“ 
323 Nietzsche, Friedrich 2005: 70. Arthúr Björgvin Bollason þýðir textabrotið í inngangi sínum að 
Handan góðs og ills. 
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að þeirri athöfn hefur ljáð henni formfasta heimsmynd. Veruleikinn er hins vegar – 

hvort sem um ræðir hinsta manninn eða ofurmennið – „í innsta eðli sínu [...] óreiða, 

öngþveiti án forms og festu“,324 en úr viðjum siðferðisins er ofurmenninu í sjálfsvald 

sett að skapa sér sína eigin merkingu í guðlausum heimi, en ólíkt hinsta manninum 

unir ofurmennið sátt við hlutskipti sitt. 

 Þórður viðrar álíka hugmyndir um tilveru sína í Mennt er máttur. Hann „mun 

vera fyrsti Íslendingurinn, sem gæddur er þreki, hugrekki og karlmennsku til að lifa 

þessu heilbrigða lífi, sem náttúran heimtar af ljúflingum sínum. Ég hef látið guða-, 

frelsara- og dýrlingaskrílinn eiga sig, en haft vit á að kynnast góðu fólki og læra af 

því.“325 Þórður telur sig ekki aðeins vera einan færan um að sjá að – náttúrulegur – 

umheimurinn hvíli ekki á gefnum sannindum, heldur viðurkennir hann veruleikann 

einnig eins og hann er – án almennrar merkingar sem gildi jafnt um alla. 

 Þórður snertir hér á eiginleikum ofurmennisins til að þrá eilífa endurtekningu 

hins sama, einni meginhugmynd Nietzsches um lausn mannsins undan þeirri 

tómhyggju sem hrjáir hann. Í sjálfsævisögu sinni Sjá manninn (Ecce Homo, 1888) 

skrifar Nietzsche: „Forskrift mín að mikilleik manneskjunnar er amor fati: að maður 

vilji ekkert öðru vísi en það er [...]. Ekki bara að láta sig hafa það, ennþá síður að 

hylma yfir það [...], heldur elska það.“326 Þórður hampar ekki aðeins kostum sínum og 

göllum, eins og áður segir, heldur gefur hann verund sinni gildi með því að fagna 

hverfulleika og óvissu lífsins: „Ég er nýbúinn að liggja banalegu (1963). Mikið leið 

mér vel.“327 Það er þó lífsleiðin sem Þórður upphefur framar öðru: 

  

En mest af öllu dáist ég að úthaldi mannsins í baráttu hans við hörð, grimm og 
miskunnarlaus örlög. – Þegar ég segi, að örlögin reynist okkur vel, ef við tökum þeim 
vel, þá er það aðeins mín persónuleg reynsla, sem einungis hefur gildi fyrir mig einan. 
Ég ætla ekki að fara að prédika kenningu þessa – eða aðrar – fyrir fólki.328 
 

Einstaklingsbundin afstaða Þórðar til tilverunnar gengur þvert á siðferðilegar 

hugmyndir um almennt jafnræði meðal manna, óháð stöðu þeirra og eiginleikum. 

„Hafi náttúrunni tekizt að framleiða einn fullkominn mann, stendur henni á sama, 

hvað um afganginn, hvað um ruslið, verður. Hann Jesús má hirða það allt. Það er bezt 

                                                 
324 Vilhjálmur Árnason 1993: 42 
325 Þórður Sigtryggsson 2011: 105 
326 Vilhjálmur Árnason 1993: 52. Vilhjálmur þýðir textabrotið í grein sinni um siðfræði Nietzsches. 
327 Þórður Sigtryggsson 2011: 150 
328 Sama rit: 81 
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að láta það ganga menntaveginn.“329 Afstaða Þórðar fellur aftur á móti vel að 

fagurfræðilegri viðleitni Nietzsches til listrænnar sjálfsköpunar einstaklingsins. 

Sjálfur hefur Nietzsche ímugust á þeirri hugmynd að vera borinn uppi af 

sameiginlegri siðmenningu og segir í Handan góðs og ills einsemdina vera „dyggð, 

háleit[a] hneigð og hvöt til hreinleika sem færir okkur heim sanninn um að þegar 

mennirnir snerta hver annan – „í samfélagi“ – hlýtur það óhjákvæmilega að vera 

sóðalegt. Allar samvistir með öðrum gera manninn einhvern veginn, einhvers staðar, 

einhvern tíma – „samdauna“.“330 Afstaða Nietzsches gengur ekki út á að tryggja 

samfélaginu í heild sinni fjölbreytni og margbreytileika heldur á ofurmennið að skara 

fram úr í samfélagi þrælasiðferðisins og göfga það með veru sinni.331 

 Þórður fylgir vægðarlausri einstaklingshyggju Nietzsches til hins ýtrasta, en 

hann „væri til í að drepa þann mann, sem dirfðist að hafa sömu skoðanir og ég á einu 

eða öðru. Hinn ómenntaði fjöldi á að láta sér nægja það sem kirkja og skólar, prestar, 

spákerlingar og miðilstruntur, hafa að bjóða.“332 Þórður kann að hljóma í mótsögn við 

sjálfan sig með fullyrðingunni, vegna þess hversu mikið hann hyllir undir 

samkynhneigð sem eftirsóknarverðan valkost fyrir hinn siðaða nútímamann. Ef 

útlegging Þórðar er aftur á móti sett í einhvers konar heildarsamhengi – að því marki 

sem Mennt er máttur leyfir heildræna túlkun – og hún skoðuð í ljósi fagurfræði 

Nietzsches, geta samkynhneigðar samfarir þjónað hlutverki fagurfræðilegrar 

eldskírnar til nútíma, fremur en að vera endanlegt markmið. En náttúruleg 

„lífsheimspeki“ Þórðar og Nietzsches gengur einmitt gegn hvers kyns stöðnun. Til 

þess að viðhalda valdi yfir sjálfum sér verður ofurmennið „ætíð [...] að sigrast á sjálfu 

sér“.333 Siðaður nútímamaður getur losað íslenskan menntamann úr viðjum 

siðferðisins með því einu að „taka hann í gegn“.334 Það er svo í höndum hins skírða 

að fara sínar eigin leiðir til að hlaða tilveru sína fagurfræðilegri – en ekki siðferðilegri 

– merkingu og líta þar með á tilveru sína sem fagurfræðilega sköpun. 

 Kjarninn í lífsheimspeki Nietzsches og Þórðar byggir á þessari sameiginlegu 

afstöðu, þ.e. að listin sé hið eina sanna lífsform því hún ein viðurkennir að vera 

einungis „túlkun og gerir enga tilraun til þess að höndla Sannleikann“335 – ólíkt 
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330 Nietzsche, Friedrich 2005: 400 
331 Vilhjálmur Árnason 1993: 63 
332 Þórður Sigtryggsson 2011: 111 
333 Nietzsche, Friedrich 1996: 129 
334 Þórður Sigtryggsson 2011: 41 
335 Vilhjálmur Árnason 1993: 43 
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trúarbrögðunum. Eina leiðin til að gera lífið þess virði að lifa því felst í því að 

sameina sýnd og reynd; skynja veröldina og lifa hana sem listaverk. Í fyrstu bók sinni, 

Fæðing harmleiksins úr anda tónlistarinnar (Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste 

der Musik, 1872), leitar Nietzsche, líkt og í seinni verkum sínum sem hér hafa verið 

til umræðu, í sifjafræði hugmyndasögu mannsins í þeim tilgangi að leita að því 

sögulega tímaskeiði þegar fagurfræðilegum gildum sem þessum var hampað fram yfir 

siðferðisbundna skynsemis- og rökhugsun. Hann rekur að sjálfsögðu niður í tíma fyrir 

kristið tímatal, í gullaldarmenningu Forngrikkja. Hann hefst við að endurskilgreina 

hefbundna söguskýringu fræðimanna um samhverfan og hófstilltan hugmyndaheim 

Forngrikkja, sem af fornfræðingum hefur jafnan verið skilgreindur sem vagga 

vestrænnar menningar. Nietzsche boðar nýja sýn á uppsprettu grískrar menningar 

þegar hann segir lista- og spádómsguðinn Apollon og Díónýsos, guð vímu og 

taumleysis, vera frumöfl og í raun gangvirki forngrísks hugmyndaheims. Sá 

fyrrnefndi er birtingarmynd hófstillingar og samræmis – siðmenning – en hinn síðari 

táknar hið villta taumlausa algleymi – náttúru.336 Forngrísk tilvera byggir, samkvæmt 

Nietzsche, á togstreitu þessara frumafla en gefi einstaklingurinn sig hinum díónýsísku 

frumhvötum á vald leggjast allir sundurgreinandi múrar eins og mörkin milli lífs og 

listar, sýndar og reyndar, skynfæra og listgreina. Nietzsche reyndi sjálfur að semja 

skrif sín að „díónýsískum“ frumkrafti listsköpunar með því að sameina ólík form 

heimspeki, skáldskapar og eigin skapgerð – jafnvel tónlist – með að því er virðist 

órökrænum frásagnarstíl. Það má alla vega velta því fyrir sér hvort honum hafi tekist 

ætlunarverk sitt, í það minnsta á stílfræðilegan hátt, en Nietzsche-fræðingar vilja 

meina að greina megi persónu heimspekingsins í framsetningu textans.337 

 Sem fyrr er Þórður ekki eins djúphugull þegar kemur að því að greina sifjar 

eigin lífsheimspeki. Engu að síður má færa Mennt er máttur í samhengi við heimspeki 

Nietzsches um díónýsíska listsköpun tilverunnar, bæði form þess og inntak. Í fyrsta  

lagi má nefna augljósa samsvörun á milli hugmynda Nietzsches um díónýsíska 

listsköpun og orða Þórðar um að hann hafi hugsað endurminningar sínar sem tónverk, 

en klassísk tónlist virðist í huga Nietzsches vera höfuðgrein díónýsískrar fagurfræði 

vegna þess að hún höfðar til óræðra tilfinninga og hughrifa fremur en vitsmunalegrar 

túlkunar. Auk þess hefur þegar verið rætt um óreiðukennda formbyggingu Mennt er 

máttur, en með díónýsískum lestri má einmitt rökstyðja að margbreytileg formhugsun 
                                                 
336 Nietzsche, Friedrich 2005: 23 
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verksins viðhaldi fagurfræðilegu gildi þess með því að neita lesandanum um hvers 

kyns endanlega túlkun eða merkingu í sífelldri verðandi þess. 

 Efniviður Mennt er máttur er ekki síður „díónýsískur“, en tilvistarlegar 

hugmyndir Þórðar um listina sýna fagurfræðilega virkni hennar ekki fyrr en hún 

gegnsýrir líf einstaklingsins, athafnir hans og tengsl við aðra menn, m.ö.o. að hann lifi 

listina. Algjör samruni lífs og listar er því skilyrði fyrir hinn díónýsíska listamann. 

Þannig þyrfti Þórður „sem rithöfundur að vera Shakespeare, Goethe, Casanova, 

Balzac og Proust í einni persónu“ til að lýsa á viðeigandi hátt „innilegasta vináttu- 

ástar- og kynferðissambandi sem sennilega á engan sinn líka í heiminum.“338 

Sömuleiðis varð „ekki lengra komizt í tónlist á [tuttugustu öld]“ en þegar Þórður 

háttaði sextugur hjá ónefndum karlmanni.339 En það þarf ekki að fjölyrða um það 

„hvað tónlist og sex eiga vel saman.“340 

 Við lestur verksins verður auk þess ljóst að borgaralegar – siðferðilegar – 

dyggðir eins og skynsemi og stilling eru engan veginn færar um að leysa úr læðingi 

þann díónýsíska sköpunarkraft sem býr innra með einstaklingnum. Til að skapa sitt 

eigið líf og lifa það fagurfræðilega verður einstaklingurinn að losa um veraldleg höft 

og láta undan náttúrulegum, óheftum eðlishvötum sínum. Takist einstaklingnum þetta 

upplifir hann mörk náttúru og siðmenningar – eða Díónýsis og Apollon – og öðlast 

þannig fullkomið vald yfir sjálfum sér: „Það eru engin takmörk fyrir því, hve 

impónerað fólk getur orðið af brjálseminni. Maður með fullu valdi yfir brjálseminni, 

er næstum því almáttugur. Aftur á móti er það verra, ef brjálsemin nær fullu valdi yfir 

mönnum.“341 Fagurfræðilegt sjálfræði einstaklingsins virðist vera lífshættulegt val en 

nauðsynlegt hverjum þeim sem vill komast í tæri við sitt innra díónýsíska sjálf.342 

 Aðeins örfáir Íslendingar, að Þórði frátöldum, virðast hafa öðlast fullkomið 

vald yfir þeim díónýsíska krafti sem býr í brjálseminni. Egill Skallagrímsson er þeirra 

fremstur, en „hinir miklu yfirburðir mesta skáldsnillings, sem hefur lifað á Íslandi [...] 

liggja einmitt í því, á hve háu stigi hann var taugaveiklaður. Þó að brjálseminni aðeins 

í bili tækist að yfirbuga hann, átti hann samt sem áður fullt vald yfir þessum mesta 

krafti veraldarinnar.“343 Til að bregða skýrara ljósi á díónýsíska yfirburði Egils yfir 
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einsleitri menningarsögu Íslands gerir Þórður myndlistarmanninn Jóhannes Kjarval  

að hinni fullkomnu apollonísku andstæðu: 

 

Jóhannes Kjarval var áreiðanlega ekki fæddur til annars en að ríða 
karlmönnum og láta þá ríða sér. Hefði hann haft vit og átt hugrekki til að lifa 
eftir eðli sínu, væri hann nú einn af frægustu listamönnum nútímans. Þá hefði 
hann skapað hómósexúala list í líkingu við þá, sem forn-Grikkir sköpuðu. En 
af hræðslu við nefndan menntamannaskríl asnaðist hann við að giftast 
einhverri kvensu og hefur síðan lifað eins og ræfill.344 

 

Þórður gefur í skyn að Kjarval hafi verið samkynhneigður í eðli sínu en bælt 

náttúrulegar hvatir sínar og fórnað að sama skapi „mesta krafti veraldarinnar“; hinum 

díónýsíska sköpunarkrafti til sannrar listsköpunar. Guðinn Appolon hafi unnið átökin 

við Díónýsis innra með Kjarval og því hafi helsti myndlistarmaður þjóðarinnar 

nauðbeygður fest „ráð sitt í hinu almenna og gengst, líkt og hjarðmenni Nietzsches, 

undir þær skuldbindingar sem félagsleg hlutverk leggja honum á herðar.“345 

  

Eftirsæla346 
Þórður Sigtryggsson „sagði sig mikinn gæfumann, því margir stórmerkir viðburðir 

hefðu gerzt á sinni tíð“.347 Hann hafði nokkuð til síns máls, enda spannar ævi hans 

(1890 – 1965) einhverjar víðtækustu og hröðustu þjóðfélags- og hugarfarsbreytingar 

sem um getur í íslenskri menningarsögu. Uppvöxtur hans liggur þannig aftur til 

hugsunarháttar síðari hluta nítjándu aldar og upphafs þeirrar tuttugustu þegar 

sjálfstæðisbarátta og íhaldssöm þjóðernishyggja voru ráðandi þættir í opinberri 

menningarorðræðu. Hann var kominn til vits og ára þegar heimsstyrjaldirnar gengu 

yfir heimsbyggðina og breyttu henni og íslensku þjóðfélagi til frambúðar. Á efri árum 

fann hann sér loks nokkurn samastað með kynslóð eftirstríðsáranna, sem gegndi 

lykilhlutverki við allsherjar endurskoðun á gildismati upprunasamfélagsins þegar 

íslenskt þjóðfélag rann endanlega saman við alþjóðlegan nútíma.  

Nútímanum til vitnis sýnir Mennt er máttur Þórð Sigtryggsson sem afar 

mótsagnakennda hugsmíð samsetta úr og á valdi öfgafullra andstæðna. Hefðbundin 

andstæðupör eiga þó ekki alltaf við í tilfelli Þórðar. Þrátt fyrir að hann sé sjaldan 
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345 Vilhjálmur Árnason 1993: 56 
346 Þórður skiptir „góðri uppáferð í þrjá kafla: forsælu, hásælu og eftirsælu. Hvað mig snertir, met ég 
eftirsæluna ekki hvað minnst.“ Þórður Sigtryggsson 2011: 99 
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samkvæmur sjálfum sér í verkinu standa andstæðurnar hverju sinni ekki alltaf beint 

hvor gegn annarri. Margbrotnari virkni andstæðnanna býður upp á frjórri túlkun, sem 

þó er aldrei hægt að leggja hald á. Andstæðurnar eiga sér þó sömu forsendur: 

fagurfræðilegt en um leið tilvistarlegt viðhorf Þórðar til lífs og listar, fegurðar og 

siðferðis. 

Fyrr í ritgerðinni var Þórður færður í fótspor Zaraþústru, en svo fer í lok Svo 

mælti Zaraþústra að spámanninum mistekst að sannfæra áheyrendur um boðskap 

sinn. Hann er þó ekki sigraður maður. „Þetta er morgunn minn, dagur minn er rétt að 

hefjast: upp með þig nú, upp þú mikla hádegi!“ mælir Zaraþústra er hann „glóandi og 

sterkur eins og ársól“348 rennur saman við stafi hækkandi sólar. 

Það skal ósagt látið hvort hlutskipti Þórðar reynist eins epískt og að honum 

verði þegar fram líða stundir gefinn titill boðberans sem færir okku nýja og 

róstursama tíma, líkt og gjarnan hefur verið látið með Friedrich Nietzsche á 

rómantískari nótum. „Díónýsíski“ krafturinn sem þó býr í Mennt er máttur vitnar 

engu að síður um niðurrif á áður takmarkandi formhugsun aldamótakynslóðarinnar 

og sífellda verðandi nýrra tíma. Í það minnsta hefur smá fjör færst í leikinn: 

 

Finale 
  Þegar hinn fagri og töfrandi N.N. var tíu ára gamall, sendi hann mér 
svohljóðandi bréf: 
 
 
  Þórður! 
Þér þykir vænna um Chopin en mig! 
 
Þegar hann var tólf ára gamall, talaði hann um í afbrýðisemiskasti að drepa 
einn af nemendum mínum, jafnaldra sinn. 
  Íslenzkir drengir eru farnir að skilja mannlegt tilfinningalíf.349 
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