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Ágrip 

 

Í ritgerð þessari er fjallað um bókmenntahópinn Medúsu sem starfaði á árunum 1979 – 1986. 

Áhersla verður lögð á að undirstrika sérstöðu hópsins með tilliti til annarra íslenskra 

bókmenntahópa. Í þessum tilgangi er sjónum beint að tímaritaútgáfu hópsins og hún sett í 

samhengi við tímaritaútgáfu í Evrópu í lok 19. aldar og áfram og hlutverk þeirrar útgáfu í 

myndun framúrstefnuhreyfinga sem urðu áberandi á fyrri hluta 20. aldarinnar. Fjallað verður 

stuttlega um tvö íslensk menningartímarit, Fjölni og Birting, og þau skoðuð til samanburðar 

við tímaritin sem Medúsa gaf út, Hinn súrrealíska uppskurð og Geltandi vatn. Síðari hluti 

ritgerðarinnar fjallar um útgáfu Medúsu og starf hópsins. Upphaf kaflans fjallar stuttlega um 

upphaf súrrealismans. Farið er yfir eðli þeirrar stefnu og notkun Medúsu á þeirri fagurfræði 

sem súrrealistarnir byrjuðu á og hvernig hópurinn þróaði þær hugmyndir áfram og bætti við 

þær. Því næst kemur umræða um þrjú bókverk hópsins; Hvernig elskar maður hendur?, 

Efnahagslíf í stórborgum og Dínur. Verkin eru greind og þau notuð til að sýna enn frekar 

fram á sérstöðu hópsins, verkin sett í samhengi við framúrstefnuna og þá aðallega 

súrrealismann. Verk þessi sýna skýrt fram á súrrealísk áhrif en varpa einnig ljósi á hvernig 

Medúsa bjó til sína eigin stefnu og notaði til þess fleiri þræði evrópsku framúrstefnunnar sem 

hópurinn blandaði súrrealismanum. Til þess að sýna þetta er farið er yfir þau áhrif sem má 

finna í verkunum og í sérstökum viðauka aftast í ritgerðinni eru birt þau myndverk sem oft og 

tíðum má finna í útgáfu Medúsu. Í seinni hluta ritgerðarinnar er útlistað starf hópsins, hvernig 

hann byrjaði og auk þess sem lýst er framkomu hópsins út á við. Í niðurlagi ritgerðarinnar er 

því lýst hvernig hópurinn endaði skeið sitt og umbreyttist í fjöllistahópinn Sirkusdútl, sem 

varð síðar þróaðist út í fjöllistahópinn Smekkleysu.
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Í kringum 1979 stofnuðu nokkur ung skáld, sem kynntust í Fjölbrautaskóla Breiðholts saman 

súrrealistahópinn Medúsu. Hópinn skipuðu þeir Sigurjón Birgir Sigurðsson (Sjón), Þór Eldon, 

Ólafur J. Engilbertsson, Matthías Magnússon og Einar Melax (síðar bættist Jóhannes 

Óskarsson, Jóhamar við). Fleiri voru þó viðloðandi hópinn, svo sem Björk Guðmundsdóttir 

tónlistarkona og myndlistarmaðurinn Alfreð Flóki. Hópurinn starfaði á árunum 1979 til 1986, 

gaf út ljóðabækur, setti upp sýningar á súrrealískri list, gaf út tímarit og stóð fyrir nokkrum 

æði skrautlegum uppákomum. Hópurinn hélt uppi merkjum súrrealismans og áttu meðlimir 

hans í nokkrum samskiptum við súrrealista úti í heimi, mynduðu t.a.m. hópinn Surrealisterna 

i norden í samstarfi við nokkra norræna súrrealista. Nokkrir meðlimir Medúsu voru einnig í 

hljómsveitum, hin tilraunakennda Fan Houtens Kókó spilaði á upplestrarkvöldum, Einar 

Melax og Þór Eldon voru í pönkhljómsveitinni KUKL og síðar risu úr rústum Medúsu 

fjöllistahópurinn Smekkleysa og hljómsveitin Sykurmolarnir. 

 

Leitast verður við að varpa fram skýrri mynd af fjöllistahópnum Medúsu; hverjar rætur 

hópsins voru, hvert eðli hans var og fyrst og fremst hvað greinir hann frá öðrum hópum sem 

fram hafa komið í íslensku menningarlífi. Mest áhersla verður lögð á að sýna fram á sérstöðu 

hópsins innan íslensks bókmenntalífs og skoða rætur hans erlendis, t.d. með því að skoða 

tímaritaútgáfu, bæði í Evrópu og Íslandi og skrif súrrealista og annarra framúrstefnuhópa 

Evrópu. Einnig mun ég skoða nokkur af verkum hópsins, ljóðabækurnar Hvernig elskar 

maður hendur? eftir Sjón og Matthías S. Magnússon, Dínur eftir Matthías S. Magnússon og 

Efnahagslíf í stórborgum(með hliðsjón af teingslum við bánkakerfið) eftir Ólaf J. 

Engilbertsson. Verk þessi urðu fyrir valinu þar sem að þau sýna fram á fjölbreytileika hópsins. 

Það fyrsta er hreinn súrrealískur texti, skrifaður eftir reglum ósjálfráðra skrifa sem lagðar voru 

fram í Stefnuyfirlýsingu súrrealismans eftir André Breton. Dínur sækir hinsvegar bæði í 

súrrealismann og sitúasjónismann og verður þar með blanda tveggja framúrstefnuhreyfinga. 

Efnahagslíf í stórborgum sækir áhrif úr ýmsum áttum og undirstrikar enn fremur þann aragrúa 

áhrifa sem Medúsa notfærði sér, þrátt fyrir að vera yfirlýstur súrrealistahópur. 

 

Sérstaða hópsins felst í sjálfri starfsemi hans sem skipulegrar hreyfingar, hversu þétt eining 

Medúsa var á sínum tíma, sem glögglega má sjá í vinnubrögðum þeirra: hópupplestrar, 

samvinnubækur, súrrealískir leikir og síðast en ekki síst útgáfa þeirra á tímaritunum Hinn 

súrrealíski uppskurður og Geltandi vatn þar sem markmið og sjálfsmynd hópsins voru sett 

greinilega fram í stefnuyfirlýsingu eða manifestói. Ég mun ræða um manifestóið og tímaritið 
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sjálft í samhengi við aðra evrópska framúrstefnuhópa fyrr og síðar, þá helst stefnuyfirlýsingar 

súrrealista og auk þess sem ég  mun bera það saman við skrif í íslenskum tímaritum svo sem 

Birtingi og Fjölni. Medúsa var súrrealískur hópur í grunninn og meðlimir leituðust við að: 

„leggja [sitt] af mörkum til þess að hin rauðu og svörtu verðmæti lífsins fái að blíva óhindruð 

af þeirri heimsmynd sem krefst þess að allt hafi tilgang, notagildi og sé skynsamlegt“
1
. Það er 

að segja, hópurinn starfaði að sameiginlegu markmiði sem var að frelsa mannsandann undan 

skorðum vélrænnar tvenndar-hugsunar og færa hann aftur til uppruna síns, færa veruleikann 

með frjálsri listsköpun nær Draumveruleikanum, þar sem draumar eiga jafn mikinn þátt í lífi 

okkar og það sem gerist í vöku og nota til þess frjálsa listsköpun. Ég mun bera Medúsu saman 

við stóru bókmenntahópana í íslenskri bókmenntasögu; atómskáldin og listaskáldin vondu og 

fara yfir þau atriði sem skilja þessa hópa að. Medúsa var hreyfing sem hafði ákveðin markmið 

á meðan hinir hóparnir tveir voru öllu lausbyggðari. Atómskáldin var samheiti yfir hóp skálda 

sem komu fram á sama tímabili (um 1950) með svipaðar áherslur, en voru þó ekki 

skipulagður hópur og fengu heiti sitt frá utan að komandi aðilum sem notuðu heitið í niðrandi 

merkingu. Listaskáldin vondu voru svipaður söfnuður sem bundust aðallega hópböndum í 

upplestrarkvöldum en voru í raun nokkuð ólík skáld sem slík. Að lokum mun ég fara stuttlega 

yfir hvernig Medúsuhópurinn var ein af grunnstoðum Smekkleysu og áhrif hópsins á þá 

hreyfingu listamanna. 

 

  

                                                        
1
„Guli eyrnalokkurinn“, Hinn súrrealíski uppskurður, - 1. árg, 1. tbl. (1982). Reykjavík: Medúsa, 1982, bls. 3. 
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1 hluti 

 

Tímarit hafa lengi verið mikilvæg í bókmenntalegu samhengi. Ung skáld hafa sent sín fyrstu 

verk í tímarit og sömuleiðis hafa í kringum útgáfu tímarita myndast hópar sem á einhvern hátt 

eiga saman, hvort það er sameiginleg fagurfræðileg stefna eða pólitískur samhljómur. Þessir 

hópar finna sjálfsmynd sem meðlimir hópsins skrifa undir, fagurfræði sem einstaklingarnir 

nota sem grunn að starfi sínu. Listahópar af þessum toga gefa út stefnuyfirlýsingu eða 

manifestó og þar fyrst og fremst verður sjálfsmynd hópsins til, röddin sem útskýrir og 

skilgreinir hópinn og hvernig hann skilur sig frá öðrum hópum. Tímarit fóru að skipta mun 

meira máli í útgáfumálum seint á 19. öld, en þá urðu ákveðnar framfarir í prenttækni á sama 

tíma og mikil lækkun á pappírsverði sem gaf kost á því að prenta ódýrari tímarit í minna 

upplagi. Þetta gaf rithöfundum kost á því að gefa skrif sín út á mun auðveldari hátt en áður 

hafði verið. Aukið frelsi myndaðist við þessar aðstæður, sem gaf mönnum kost á því að 

stunda fagurfræðilega tilraunamennsku og koma á framfæri róttækum pólitískum skoðunum í 

meira mæli en áður hafði tíðkast. Í kringum tímaritin mynduðust hópar af höfundum sem voru 

svipað þenkjandi og sameinuðust um útgáfuna. Þar með komust af stað ákveðnar hreyfingar, 

hópamyndun. Lesendur áttu kost á því að senda inn efni svo að innan tímarita mynduðust 

einnig skoðanaskipti milli lesanda og höfunda. Nokkur frægustu verk 20. aldarinnar komu 

fyrst út í tímaritum en meðal þess má nefna Ulysses eftir James Joyce. Margir þekktustu 

enskumælandi höfundar tímabilsins voru ritstjórar tímarita, svo sem T.S. Eliot og Ezra 

Pound.
2
  

 

Í kjölfar þessara breytinga í tímaritaútgáfu varð hópamyndun bæði algengari og hópurinn varð 

mun öflugri eining en áður hafði verið, jafnvel er hægt að ganga svo langt að tala um flokk 

líkt og í pólitísku samhengi eins og ítalski gagnrýnandinn Glauco Viazzi gerði í tilviki ítalska 

fútúrismans: 

 

Glauco Viazzi has remarked that the futurist movement was the first cultural group to organize itself like a 

modern party, with a clear propaganda strategy and a centralized „secrétariat‟ in charge of organizing group 

activities. If this is true, the organization of intellectuals in France at the turn of the century can be described as a 

                                                        
2
 Mark S. Morrison, „Publishing”, A Companion to Modernist Literature and Culture, Ritstj. David Bradshaw & 

Kevin J. Dettmar, Oxford: Blackwell Publishing, 2006, bls. 133 – 142. Hér: bls. 133 - 137. 
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less structured and yet no less political form of association – a lobby or labour union, that is a federation of 

groups and individuals brought together by the necessity of reaffirming and legitimizing their social role.
3
 

 

Hópar þeir sem hér um ræðir urðu framlína nýrra hugmynda í skáldskap, avant-garde eða 

sögulega framúrstefnan. Eins og áður sagði varð við lok 19. aldar auðveldara að gefa út eigið 

efni sem leiddi síðar til þess að framúrstefnulegar hugmyndir tóku að gerjast. Auðveldara varð 

að koma þeim á framfæri án þess að þurfa að fá þær samþykktar af ritstjórum stórra 

útgáfufyrirtækja eða annarra mögulega íhaldssamra fulltrúa valdsins. Milliliðalaust var nú 

hægt að setja framsæknar hugmyndir í dreifingu á auðveldari hátt. Hópamyndun ber einnig 

með sér þann kost að ungir rithöfundar geta myndað sjálfsmynd sína í skjóli hópsins, skrifað 

undir og tekið þátt í myndun stefnuyfirlýsingar sem leggur á borðið skoðanir og takmörk. 

Hópurinn gefur síðan styrk í fjöldanum. Þetta ræðir m.a. fræðimaðurinn Luca Somigli um og 

segir: 

 

The literary group is […] the institution through which the individual artist negotiates his relationship with the 

broader field: groups and schools articulate a series of possible positions and legitimation strategies within the 

field – strategies that are on the one hand in competition with one another but on the other are joined by their 

common opposition to the principles of legitimation of bourgeois society.
4
 

 

Hver hópur þarf að skapa sér sjálfsmynd til þess að greina sig frá frá öðrum hópum og til að 

koma á framfæri einkennum sínum og þar var helsta tól framúrstefnunnar stefnuyfirlýsingin 

eða manifestóið. Evrópska framúrstefnan hefur verið kölluð “hreyfing stefnuyfirlýsinga”
5
, 

enda voru slíkar yfirlýsingar stór hluti af útgáfustarfsemi framúrstefnuhópanna. 

Stefnuyfirlýsingar þessar búa oft yfir byltingarkenndu orðalagi, fela oft í sér harkalega 

gagnrýni á hefðina og setja fram ákveðnar úrlausnir eða aðferðir sem hópurinn mun beita til 

að vinna að markmiðum sínum, hver sem þau svo sem eru. 

 

 Íslensk tímarit og hópar 

 

Bókmenntahópar voru á hverju strái í Evrópu á fyrri hluta 20. aldar og hver hópur kom sér 

upp sterkri sjálfsmynd sem fól í sér ákveðna fagurfræðilega stefnu. Sé litið til Íslands er þessi 

                                                        
3
 Vitnað eftir Luca Somigli, Legitimizing the Artist: Manifesto Writing and European Modernism 1885 – 1915, 

Toronto: University of Toronto Press, 2003, bls. 29 – 56, hér bls. 51 – 52. 
4
 Sama rit, bls. 54. 

5
 Yfirlýsingar: Evrópska framúrstefnan, ritstj. og þýð. Benedikt Hjartarson, Reykjavík: Hið Íslenzka 

bókmenntafélag, 2001, bls. 33. 
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þróun ekki jafn augljós, en lítið var um bókmenntahópa og þær hugmyndir sem í gangi voru í 

Evrópu á tímum framúrstefnunnar komu hingað seint.
6
 Hér á landi má þó finna evrópskar 

hefðir í tímaritaútgáfu nokkuð fyrr, en þær hefðir eiga rætur sínar í hinni rómantísku stefnu en 

innan hennar má finna vísi að slíkum áherslum í hópamyndun og yfirlýsingagerð. Í „Ávarpi“  

í fyrsta tímablaðs Fjölnis má sjá dæmi um þetta: línurnar eru lagðar í áherslum tímaritsins 

innan þessa pistils, en Fjölnismenn ætla sér að „brjóta skarð í stíblurnar, og veíta fram 

lífstraumi þjóðarinnar“
7
. Þar er bent á að „[t]ímaritin eru hentugri enn flestar bækur aðrar, til 

ad vekja lífið í þjóðunum og halda því vakandi, og til að ebla frelsi þeirra, heíll og mentun.“
8
 

Fjallað er um tímarit sem áður hafa komið út á Íslandi og farið yfir kosti þeirra og galla. Lögð 

er áhersla á að nú sé komið tímarit sem muni takast á við það verkefni sem öðrum tímaritum 

hafi mistekist áður og nú sé tekist á við þau með nýrri áherslu. Þó að þetta ávarp hafi komið út 

1835 má sjá hvernig Fjölnismenn skópu sér og tímaritinu ákveðna sérstöðu miðað við áður 

útkomin tímarit og fara yfir verkefnið sem tímaritinu er ætlað að takast á við, mjög svipað því 

sem síðar gerist í stefnuyfirlýsingum framúrstefnuhópanna. Þó er áherslan ekki jafn mikil á að 

fagurfræði í listum geti breytt og bætt, líkt og framúrstefnuhóparnir gerðu í sínum tímaritum, 

heldur liggur áherslan fremur á að skapa og upphefja andleg og að hluta til þjóðleg gildi, 

Íslandi til bóta. 

 

Módernísk verk urðu ekki áberandi á Íslandi fyrr en undir lok seinni heimstyrjaldarinnar, og 

oft er í því samhengi miðað við útgáfu Tímans og vatnsins árið 1948, en sama ár komu einnig  

út þýðingar Jóhannesar úr Kötlum á fríljóðum í upphaflegum bragarháttum (Annarlegar 

tungur)
9
. Fyrsti eiginlegi módernistahópurinn sem fram kom á Íslandi eru atómskáldin. Hópur 

er þó tæpast heppilegt hugtak til að nota um þessi skáld, enda var ekki um skipulagðan hóp að 

ræða með eina ákveðna stefnu, heldur er heppilegra að tala um atómskáldin sem nokkra 

einstaklinga sem voru á svipaðri bylgjulengd í hugmyndum um skáldskap og menningu
10

. 

Heitið „atómskáld“ festist í raun við þennan sundurleita hóp sem níðyrði (ættað frá Halldóri 

Laxness), en er ekki opinbert heiti hópsins sem meðlimir tóku sig saman um að nefna sig. 

Nokkrir úr hópi þeirra sem voru (upp)nefndir atómskáld stóðu að útgáfu tímarits, Birtings, 

                                                        
6
 Umfjöllun um framúrstefnuhugtakið á Íslandi má m.a. finna í inngangi Yfirlýsingar: Evrópska framúrstefnan, 

bls. 9 - 59, aðallega bls. 28 – 33. Sjá einnig grein Þorsteins Þorsteinssonar „Útúrdúr um ljóðbyltingar“. Í Ljóðhús: 
Þættir um skáldskap Sigfúsar Daðasonar, Reykjavík: JPV útgáfa, 2007, bls. 214 - 223. 
7
 Fjölnir, 1. árgangur, 1. tbl, Kaupmannahöfn: 1935, bls. 4. 

8
 Sama rit, bls. 4. 

9
 Íslensk bókmenntasaga V, ritstj. Guðmundur Andri Thorsson, Reykjavík: Mál og menning, 2006, bls. 42. 

10
 „Við vorum engin framúrklíka sem var að reyna að koma af stað nýjungum. Hver fór að leita á sínu einstigi að 

sínum skáldskaparmálum“ segir Hannes Sigfússon t.d. í viðtali í Tímariti Máls og menningar (tilvitnun tekin úr 
Íslenskri bókmenntasögu V, bls 41.) 
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sem fyrst kom út árið 1955. Bakvið Birting stóðu Einar Bragi, Geir Kristjánsson, Hannes 

Sigfússon, Hörður Ágústsson, Jón Óskar og Thor Vilhjálmsson. Í fyrsta hefti Birtings má 

finna „Ávarp“ frá ritnefnd blaðsins, sem byrjar á orðunum: „Hver kynslóð listamanna verður 

að eiga sér málgagn sem kynni og haldi uppi vörn fyrir málstað hennar og hjálpi til við að 

brjóta braut lífvænlegum nýjungum sem eiga við skilningstregðu og íhaldssemi að berjast um 

vettvang dagins áður en þeim er skipað til rúms í sögunni“
11

 Þegar í fyrstu setningu ávarpsins 

má finna þá stöðu sem Birtingsmenn taka sér innan skáldskapar á Íslandi, að þeir séu ungir og 

vilji innleiða nýjungar öfugt við íhaldsmenn sem vilja halda í ákveðnar hefðir ljóðsins á 

Íslandi og litu jafnvel á brot á þeirri hefð sem svik við íslenska tungu og menningu. Í íslenskri 

bókmenntasögu segir t.d. um þennan leiðara: „[þar] má glöggt sjá það sem egypsk-bandaríski 

gagnrýnandinn Ihab M. Hassan segir einkenna prósaskáldskap Bandaríkjanna á 

eftirstríðsárunum en það eru söguhetjur sem taka sér stöðu „uppreisnar-fórnarlambs“ (rebel-

victim). Þetta er þversagnarkennt hugtak sem felur í sér virkni og óvirkni, réttlæti og óréttlæti, 

sögulegt ofmat og sögulegt vanmat.“
12

 Söguhetja þessi var ákaflega algeng í bandarískum 

bókmenntum eftir stríð og er „and-hetja sem vill hafa rétt fyrir sér en hvorki taka við 

stjórnartaumunum né byggja upp nýjan, viðtekinn sannleika“
13

 Þetta er frábrugðið þeim tón 

sem finna má í yfirlýsingum framúrstefnunnar sem er oft og tíðum nokkuð herská, vill brjóta 

niður gömlu hefðirnar og koma á nýjum sannindum. Ávarp Birtings leggur áherslu á fræðslu 

og virkar þannig yfirvegaðra. 

 

Birtingsmenn skrifa þetta ávarp í umhverfi þar sem nýjar skáldskapartilraunir voru eins og 

áður segir litnar hornauga, jöðruðu við landráð. Þetta kristallast í nafngift þessara módernu 

skálda - atómskáldin, „loddara[r] tungumálsins, vefara[r] keisarans, menn sem þyrluðu upp 

óskiljanlegum orðavaðli til þess eins [...] að rugla fólk í ríminu – í orðsins fyllstu merkingu.“
14

 

Eða eins og segir í leiðara Birtings:  

 

Hér á landi hafa undanfarið komið fram hjá ungum listamönnum ný viðhorf sem stinga mjög í stúf við það sem 

nú er hefð meðal borgara landins. Þjóðsaga er það að mikið sé fyrir listamenn gert[...] En afstaða til ungra 

brautryðjenda hér hefur mótazt mjög af skilningsleysi og nennuskorti að kynna sér verk þeirra og brjóta þau til 

                                                        
11

 Birtingur, „Ávarp“, ritstj. Einar Bragi, Geir Kristjánsson, Hannes Sigfússon, Hörður Ágústsson, Jón Óskar, Thor 
Vilhjálmsson, 1. hefti, fyrsti árgangur, Reykjavík: 1955, bls. 1 – 2, hér bls. 1. 
12

 Dagný Kristjánsdóttir, „Árin eftir seinna stríð – inngangur“, Íslensk bókmenntasaga IV, ritstj. Guðmundur 
Andri Thorson, Reykjavík: Mál og menning, 2006, bls, 419 – 661. Hér: bls. 444. 
13

 Sama rit, bls. 444. 
14

 Guðmundur Andri Thorsson, „Inngangur”, Íslensk bókmenntasaga V, ritstj. Guðmundur Andri Thorsson, 
Reykjavík: Mál og menning, 2006, bls. 11 – 16. Hér: bls. 12. 
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mergjar. Þeir hafa mestanpart hlotið í erfiðislaun skæting og illmælgi þótt vitanlega séu til undantekningar. Illa 

menntir lýðskrumarar sem eru svo óskýrir í hugsun og fákunnandi að vita ekki mun á abstraction og bolsévisma 

hafa verið helztir fræðendur um starf þessara manna[.]
15

  

 

Tímaritinu var ætlað að kynna fyrir fólkinu í landinu nýjustu strauma í bókmenntum og 

menningu og stuðla að uppfræðslu sem mun greiða veg ungra framsækinna höfunda og 

listamanna. Að sama skapi vilja Birtingsmenn skapa vettvang fyrir umræður og ritdeilur í 

blaði sínu. Birtingur tekur ekki beinlínis neina sérstaka stefnu í fagurfræði, enginn sérstakur 

ismi liggur að baki útgáfu tímaritsins, heldur vilja þeir stuðla að framförum og bættu 

menningarsamfélagi.  

 

Annar hópur skálda sem vert er að minnast á eru Listaskáldin vondu sem tróðu upp með 

fjöldaupplestrum á seinni hluta áttunda áratugarins. Í þeim hópi voru þau Steinunn 

Sigurðardóttir, Sigurður Pálsson, Birgi Svan Símonarson, Þórarinn Eldjárn, Hrafn 

Gunnlaugsson og Pétur Gunnarsson. Auk þeirra voru Megas, Guðbergur Bergsson og Dagur 

Sigurðarson stundum taldir með. Líkt og með atómskáldin er hér um hóp einstaklinga að 

ræða, þ.e. ekki eiginlega hreyfingu með stefnuskrá, heldur aðila á svipuðum aldri með 

svipaðar áherslur í skáldskap (þó fundu þau upp nafnið saman, öfugt við atómskáldin). 

Hópurinn fékkst fyrst og fremst við ljóðagerð en meðlimirnir hafa einnig verið iðnir við að 

skrifa skáldsögur. Sem hópur voru þau aðallega bundin við upplestra, en störfuðu annars ekki 

eins og bókmenntahópur. Áherslan hjá Listaskáldunum vondu var að fá sem flesta inn á 

fyrirlestra og skemmta fólki með fyndni fremur en að vekja til umhugsunar um þung 

tilvistarleg málefni eins og vildi loða við skáldskap atómskáldanna. Hópurinn átti sér ekki 

málgagn, né heldur gaf hann út sérstakt manifestó.
16

 

 

Hinn súrrealíski uppskurður 

 

Hinn súrrealíski uppskurður (H.S.U.) nefnist fyrsta tímaritið sem Medúsa gaf út. Það kom út 

árið 1982 og aðeins kom út eitt tölublað. Umsjón með þessu tölublaði H.S.U. hafði Sjón og í 

því birtist efni eftir alla Medúsumeðlimi, auk efnis eftir Alfreð Flóka, Aurora Z., Georg Broe, 

Jóhann Hjálmarsson, Pavel Řezníček, Susanne M. Madsen, Tony Pusey, Þórarinn Oddsson og 

Petr Kral.  

                                                        
15

 Birtingur, bls. 1. 
16 Silja Aðalsteinssdóttir, „Þegar ismarnir íla á gluggum“, Íslensk bókmenntasaga V, ritstj. Guðmundur Andri 
Thorsson, Reykjavík: Mál og menning, 2006,  bls. 375 - 398, hér bls. 383 – 386. 
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Tímaritið hefst á stefnuyfirlýsingu sem er undirrituð af öllum meðlimum Medúsu, „Guli 

eyrnalokkurinn“ nefnist það og leggur línurnar í fagurfræðilegri stefnu Medúsuhópsins. Fram 

kemur að hópurinn „berj[ist] fyrir frelsi mannsins til að lifa og deyja á sama hátt og hann 

dreymir“ og að „núverandi þjóðskipulag fullnægi[...] þessari kröfu engan veginn.“ Hópurinn 

hefur það að markmiði að breyta eðli tungumálsins og færa það nær draumnum, skotmarkið er 

hið „undarlega og algera“. Til að ná þessu takmarki hyggst Medúsa „vinna á þann hátt að [hún 

mun] sýn[a] í athöfnum (skáldskap, myndlist, göngulagi) tilhneigingar til að afhjúpa veröldina 

svo að jafnvel hinar smæstu einingar hennar ljómi í skininu frá hinum nýja sólmána.“
17

  

Baráttan er einnig háð gegn yfirvaldinu og fulltrúum þess, bæði veraldlegum og andlegum 

(„lögreglu og presta, stjórnmálamanna og „listamanna“, leiðtoga og hræsnara“) og krafan er 

sú að „maðurinn fái að lifa óháður heimsmynd þeirra og lygum.“
18

 Hér eru augljós áhrif 

sögulegu framúrstefnunnar, súrrealisminn þar fremstur í flokki með áherslu sína á að hverfa 

aftur til „uppsprettna mannsins“
19

 en auk þess sterkt pólitískt andóf og stjórnleysi.
20

 

 

Ritstjórapistill Sjóns kemur á eftir stefnuyfirlýsingunni og ber hann heitið „AsúdemmedúsA“. 

Þar leggur ritstjórinn lauslega línurnar í útgáfumálum Medúsu á árinu: „Á þessu ári er ætlunin 

að halda áfram útgáfustarfseminni og er þetta tímarit upphafspunkturinn. Við vonumst til að 

geta komið því út á 2-3 mánaða fresti og verður það samvinnugrundvöllur okkar og annarra 

súrrealista hópa í heiminum.[...]Annað sem gefið verður út í ár er[u] ljóðabækur eftir hina 

ýmsu meðlimi hópsins.“
21

 Tímaritið H.S.U. kom ekki aftur út, en þremur árum síðar gaf 

hópurinn út tímaritið Geltandi vatn. Útgáfustarfsemi hópsins var þó ekki stöðvuð, því að enn 

átti eftir að koma út þó nokkur fjöldi verka frá meðlimum Medúsu. Á „AsúdemmedúsA“ má 

líta á sem aðra stefnuyfirlýsingu, þar sem ritstjórinn Sjón útskýrir grunnstoðir 

Medúsuhópsins: „Medúsa byggir á þeirri súrrealísku lífssýn að nauðsynlegt sé að „Breyta 

lífinu“ og að „Breyta heiminum“ ef nokkur von á að vera til þess að Jörðin verði ekki áfram 

andleg fjöldagröf. Við ætlum okkur ekki að boða súrrealismann. En við munum ganga eins 

langt og við getum í því að glæða líf okkar sömu mótsögnum og draumana sem okkur 

dreymir.“
22

 Bæði „Guli eyrnarlokkurinn“ og pistill Sjóns leggja áherslu á mikilvægi 

                                                        
17

 Hinn súrrealíski uppskurður, - 1. árg, 1. tbl. (1982), Reykjavík: Medúsa, 1982, bls. 3. 
18

 Sama rit, bls. 3. 
19

 Yfirlýsingar: Evrópska framúrstefnan, bls. 15. 
20

 Medúsa stóð t.a.m. fyrir tveimur herferðum um að skila inn auðu í kosningum. 
21

 Hinn súrrealíski uppskurður, bls. 4. 
22

 Sama rit, bls. 4 
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draumsins og hvernig „DraumVeruleikinn“ mun vera nýi „sólmáninn“ sem fær hversdagslega 

hluti til að „ljóma í skininu“ frá honum.
23

 Til þess ætlar Medúsa að nota fagurfræði 

súrrealismans, þó að Sjón leggi áherslu á að Medúsa vilji ekki boða súrrealismann og 

fullyrðir: „til að ná þessum markmiðum áskiljum við okkur allan rétt til að nota það sem 

kallað er „list““
24

. Athygli vekur að bæði hér og í „Gula eyrnalokknum“ eru orðin „list“ og 

„listamenn“ sett innan gæsalappa, sem fylgir þeirri hefð sem var við lýði í Hvernig elskar 

maður hendur?, þar sem höfundar vara við því að taka verkinu sem bókmenntaverki. Sjón 

heldur síðan áfram og segir: „Medúsa hefur á hinn bóginn engan áhuga á að vera eitt eða neitt 

í „menningarlífi Þjóðarinnar“”.
25

 Þetta undirstrikar þá afstöðu Medúsu að listin sé bara eitt af 

þeim tólum („skáldskap, myndlist, göngulagi“) sem til taks er við að ná markmiðum sínum og 

að meðlimirnir líti ekki á sig sem listamenn, heldur fyrst og fremst sem súrrealista.
26

  

 

Næsta grein blaðsins er „H.S.U. – Gesturinn“, en þar er tilgangurinn að kynna lesendur fyrir 

efni eftir erlenda súrrealista. Í eina tölublaði H.S.U. er kynntur til sögunnar Pavel Řezníček og 

birt eftir hann tvö prósaljóð í íslenskri þýðingu („Sígaretta nálægt dáinni konu-1980“ og 

„Stöðvarstjórinn“, sem er tileinkað Tony Pusey), en ekki er tekið fram í þýðingu hvers.  

Nokkur ljóð eftir Medúsumeðlimi eru birt í blaðinu, einhver komu út í bók (a.m.k. „Of 

gagnlegar upplýsingar“ eftir Ólaf J. Engilbertsson sem birtist í bókinni Taumlaus sæla) en 

flest eru einungis til í H.S.U. Þar má nefna ljóðið „Um samskipti í Rauðu og Svörtu“ eftir Þór 

Eldon og Jóhamar. Titill ljóðsins vekur athygli því að hann virðist vitna í setningu úr „Gula 

eyrnalokknum.“
27

 Ljóðið fjallar um samskipti kynjanna út frá karllægu sjónarhorni: 

 

Þurfum við að brenna til að gleðja kvenverurnar 

eða verðum við að axla hreiðrin hvíslandi: Hendur 

yfir hvirfli mínum....? Og heyrt höfum við að konur 

                                                        
23

 Sama rit, bls. 3. 
24

 Sama rit, bls. 4. 
25

 Sama rit, bls. 4. 
26

 Hér kemur skýrt fram áhersla framúrstefnunnar á samruna lífs og listar. Í því samhengi er vert að nefna 
bókarkaflann „Sjálfstæði listarinnar og vandi þess innan borgaralegs samfélags“ eftir Peter Bürger sem birtist í 
Ritinu 1/2006. Þar segir m.a.: „sögulegu framúrstefnuhreyfingarnar hafna undirstöðuatriðum í skilgreiningu 
sjálfstæðrar listar: aðgreiningu listar frá lífsháttum, einstaklingsbundinni framleiðslu og þeim 
einstaklingsbundnu viðtökum sem greina sig frá henni. Ætlun framúrstefnunnar er að upphefja hina sjálfstæðu 
list, í þeim skilningi að listin renni saman við lífshætti.“ 
Peter Bürger, „Sjálfstæði listarinnar og vandi þess innan borgaralegs samfélags“, Ritið:1/2006, bls. 227 – 250, 
hér bls. 249. 
27

 „*V+ið ætlum að leggja okkar af mörkum til þess að hin rauðu og svörtu verðmæti lífsins fái að blíva óhindruð 
af þeirri heimsmynd sem krefst þess að allt hafi tilgang, notagildi og sé skynsamlegt.“ Hinn súrrealíski 
uppskurður, bls. 3. 
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setji mönnum sínum gæludýr á herðar til að þau 

klóri djúpa skurði á enni þeirra og þær megi rjóða 

geirvörtur sínar og leggja brjóst sín undir iljar 

þeirra. 

„Ég samsvara augnagotum ykkar ágætlega“ 

„Hjartsláttur ykkar er ekki mitt eina vopn“ 

Slagorð sem þessi ætti hver fressköttur að hvæsa 

uppúr svefni en reynið samt að ganga upprétt án 

þess að skjóta fram hnéskeljum í undirgefni.....
28

 

 

Hér er haldið áfram með það þema sem kemur fram í bæði „Gula eyrnalokknum“ og 

ritstjórapistli Sjónar, sem kemur þar fram sem tilvitnun í Breton:  

 

Markmiðið er: „Allt virðist leitast við að sanna okkur tilvist ákveðins púnkts í huganum, þar sem líf og dauði, 

fortíð og framtíð, hið samræmanlega og hið ósamræmanlega, hið raunverulega og hið ímyndaða, hið háa og hið 

lága hættir að vera skilið og skynjað sem mótsagnir. ÞAÐ VÆRI ÁRANGURSLAUST AÐ LEITA AÐ 

ÖÐRUM MARKMIÐUM Í SÚRREALÍSKRI VIRKNI EN AÐ NÁ ÞESSUM PÚNKTI“ (Breton)
29

 

 

Markmiðið er afbygging á tvenndarpörum
30

, svo sem svörtu og hvítu (í staðinn er notað svart 

og rautt, tveir mismunandi, en ekki andstæðir litir) og mismunur kynjanna, eða kynin sem 

andstæður. Fyrir neðan ljóðið kemur síðan áframhald, eða annað ljóð sem virkar eins og svar: 

 

Og næsta skref er annaðhvort að drepa sig eða að 

kaupa gulan silkiborða. Honum vefur þú svo utan um 

hálsinn á þér áður en þú sofnar.
31

 

 

                                                        
28

 Sama rit, bls. 10. 
29

 Sama rit, bls. 4. Þessi tilvitnun er í upphafi „Annarrar stefnuyfirlýsingar súrrealismans” frá 1930. Því miður er 
hún ekki til í íslenskri þýðingu en hljómar svona á ensku: 
„Everything tends to make us believe that there exists a certain point of the mind at which life and death, the 
real and the imagined, past and future, the communicable and the incommunicable, high and low, cease to be 
perceived as contradictions. Now, search as one may one will never find any other motivating force in the 
activities of the Surrealists than the hope of finding and fixing this point“ 
André Breton, „Second Manifesto of Surrealism“, Manifestoes of Surrealism, ensk þýð. Richard Seaver & Helen 
R. Lane, The University of Michigan Press, 1972, bls. 117 – 194, hér bls. 123 – 124. 
30

 Hér má einnig nefna setningu úr „Gula eyrnalokknum“ sem rímar við þetta niðurbrot á tvenndarpörum 
(binary) hugsun: „Neitum að lifa eftir tungumáli og hugsun sem smíðuð voru fyrir vélar“. Hópurinn leitar til hins 
andlega fremur en hins vélræna, þó að hvergi komi fram hræðsla við vélvæðingu/nútímann eins og t.d. í 
verkum expressjónismans. 
31

 Hinn súrrealíski uppskurður, bls. 10. 
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Þessi orð eru eignuð Birgittu nokkurri, sem að gæti verið sú sama og Sjón eignaði samnefnda 

bók. Það skýtur ákveðnum rótum undir þau áhrif textans að kvenpersóna Sjóns (eða hver sem 

leynist á bakvið Birgittu-nafnið) svari eða mæli undir ljóði þeirra Þórs og Jóhamars.
32

 

 

Næst kemur svo kynningargrein á Surrealisterne i Norden þar sem fjallað er stuttlega um 

hreyfinguna og verkefni hennar. Þar er t.d. talað um fyrsta verk hópsins sem „verður að senda 

út yfirlýsingu um stofnunina til annarra hópa og tímarita, svo er í bígerð að gefa út yfirlitsbók 

með verkum þeirra sem þegar eru í hópnum.“
33

 Einnig kemur fram að þó að „flestir innan 

“Surrealisterne i Norden“ séu „orthodox“ súrrealistar útilok[i] [hreyfingin] alls ekki samstarf 

við þá sem vinna til hliðar við bókstafinn. T.d. hefur verið rætt við leifarnar af danska hópnum 

sem nú heitir „cirrus“ og hefur yfirgefið helstu baráttumál súrrealismans til að verkin þeirra 

seljist.“
34

 Hér kemur fram vilji Medúsu til að notfæra sér fleiri tól heldur en súrrealismann og 

sést vel að áhugasvið hópsins, þó að Medúsa gefi sig út fyrir að vera súrrealískur hópur, nær í 

allar áttir og er ekki nærri eins „orthodox“ eins og virðist við fyrstu sýn. Þó að þeir séu 

sannfærðir um ágæti súrrealismans er greinilegt að fleiri leiðir eru færar við að ná 

takmörkunum. 

 

Sjón á því næst grein um súrrealismann í íslensku samhengi sem nefnist einfaldlega „Um 

súrrealisma á Íslandi?¿?“. Í greininni er því lýst hvernig staða súrrealismans er á Íslandi, en 

hún er nokkuð bágborin samkvæmt höfundi; „Því er skemmst frá að segja að súrrealisminn á 

sér varla nokkra sögu hér á „eyju djöfulsins“. Það er ekkert marktækt þótt einstaka skáld hafi 

brugðið sér undir glerfótinn og ort í súrrealískum „stíl“. Eða myndlistarmennirnir sem mála í 

súrrealískum „anda“.“
35

 Hér undirstrikar Sjón að súrrealisminn sé ekki einungis stílbragð sem 

listamaður geti beitt í einstaka verki heldur sé um fagurfræði og heimsmynd að ræða: „Þetta 

stafar af misskilningi, viljandi og óviljandi, sem felst í því að súrrealisminn sé aðeins eitt af 

stílbrögðum listar 20. aldarinnar. Það er að sjálfsögðu alrangt. Aðeins er hægt að tala um 

súrrealisma og list, súrrealista og listaverk þeirra en ekki súrrealíska list.“
36

 En staðan á 

Íslandi er þó ekki alveg glötuð því: „það eru ljóð í íslenska skammdeginu. Ljóðin Alfreð Flóki 

                                                        
32

 Í þessu samhengi er forvitnilegt að skoða t.d. Rrose Sélavy, kven„tvífara“ Marcels Duchamp. Robert Desnos 
notaði þetta nafn til að tala fyrir munn Duchamps m.a. og virkaði stundum eins og „einskonar skáldgyðja hinna 
ósjálfráðu skrifa“. Sjá:  Yfirlýsingar: Evrópska framúrstefnan, bls. 486. 
33

 Hinn súrrealíski uppskurður, bls. 12. 
34

 Sama rit, bls. 12. 
35

 Sama rit, bls. 15. 
36

 Sama rit, bls. 15. 
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og Jóhann Hjálmarsson. Í verkum þeirra birtist fyrst, hér á landi, hinn súrrealíski tónn.“
37

 Um 

Jóhann segir að í fyrstu fjórum bókum hans hafi verið hægt að finna hreinan súrrealisma 

„[þ]ar er á ferðinni óbeislað ímyndunarafl og löngun til að gefa heiminum aftur hin glötuðu 

verðmæti hans.[...] þótt Jóhann hafi snúið frá harðlínu súrrealisma þá má finna í nýjustu 

ljóðum hans vissuna um að skáldið getur umskapað allt og sannað að heimurinn er 

undursamlegur“.
38

 Um Alfreð Flóka er sagt að hann sé „[s]úrrealisti fram í fingurgóma og 

óragur við að fara ofan í hina svörtu pytti sálna okkar. Í hvert skipti sem höfði hans skýtur upp 

á yfirborðið með silkifisk á milli tannanna fer um okkur unaðshrollur.“
39

 Síðan fylgir 

greininni ljóðið „Auglýsing um spænskt landslag“ eftir Jóhann Hjálmarsson og teikningin 

„Febrúardagur – eða – áheit“ eftir Alfreð Flóka. 

 

„Úr fiskabúrinu“ nefnist texti sem er undirritaður af Medúsu. Textann má líta á sem 

manifestó, í honum má finna sum þeirra atriða er koma fram í „Gula eyrnalokkinum“, hann 

varpar fram löngunum hópsins og má kannski líta á hann sem hvatningu fyrir verðandi 

súrrealista: 

 

Fólki má nú verða ljóst að ég læt ekki undir höfuð leggjast lengur. Hjásvæflar mínir hafa svikist undan 

endurholdgun og ala nú afstyrmi með kynlausri æxlun. Ég kalla drepsóttina til vitnis. Ég hleyp svefnlaus á vit 

örvæntingar. Frændum mínum rís ekki hold. Þó ég fái ekki fullnægingu hef ég þörf fyrir ertingu. En enginn þorir 

að dufla. Ég segi: Mig lengir eftir ástúðlegum orðum í prenti ykkar. Ég vil heyra nýbökuðum huggunarorðum 

hvíslað meðfram rimlunum á einangrunarklefanum þó að uppistaðan sé ekki önnur en misheyrnir í mannmergð. 

Herðið upp hugann og segið frá því sem er tilviljun skyldast. Einnig það er sannleikur sem má véfengja. Segið 

mér í trúnaði frá því hvernig hornin á koddanum eru viðkomu. Í guðs bænum staglist ekki á því að þjóð okkar sé 

raunveruleg.
40

 

 

Tímaritið endar svo á lista yfir tímarit og heimilisföng þeirra hópa sem sjá um útgáfu þeirra. 

Hér er um allskyns súrrealísk (þó ekki öll) tímarit að ræða frá öllum heimshornum, ásamt 

heimilisfangi H.S.U.. Síðan er sendibréf frá Petr Kral þar sem hann biður um drauma til að 

setja í yfirlitsbók um drauma, og vitnar í Lichtenberg sem sagði að „draumarnir væru hinn 

huldi hluti mannkynssögunnar“
41

. 

 

                                                        
37

 Sama rit, bls. 15. 
38

 Sama rit, bls. 15. 
39

 Sama rit, bls. 15. 
40

 Sama rit, bls. 26. 
41

 Sama rit, bls. 31. 
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Auk þeirra ljóða og mynda sem nefnd hafa verið, er mjög mikið af slíku efni. Forsíðan og 

titilsíða eru myndskreytt af Sjón, auk þess sem hann á litlar myndir hér og þar um blaðið. Í 

blaðinu má einnig finna myndir eftir Tony Pusey, Þór Eldon, Jóhamar og Þórarin Oddsson. 

Ljóð er að finna eftir Þór Eldon, Jóhamar á ljóð og „kvikmyndahandrit“, ljóð eftir Auroru Z 

(sem engar frekari upplýsingar liggja fyrir um um)
42

, Ólaf J. Engilbertsson, Matthías 

Magnússon og súrrealískur leikur eftir Sjón og Þór sem nefnist „Höfuðsyndirnar sjö (7)“ og 

gengur út á að Þór svarar spurningum Sjóns án þess að vita hvernig þær eru. 

 

Geltandi vatn 

 

Á baksíðu tímaritsins Geltandi Vatn sem gefið var út af Medúsu í febrúar 1985 má finna 

einskonar stefnuskrá. Tímaritið kemur út 3 árum eftir útgáfu Hins súrrealíska uppskurðar og 

virðist vera önnur tilraun Medúsu til að hefja tímaritaútgáfu og sömuleiðis tilraun hópsins til 

að koma fagurfræði sinni á framfæri, líkt og H.S.U. átti að gera: „Geltandi vatn er gefið út af 

Medúsu og er málsvari og hljóðnemi ástríðna okkar. Héðan munum við mölva allt sem reynir 

að hindra okkur í því að eiga stefnumót við lífið. Uppreisn höfuðskepnanna getur ekki beðið 

lengur.“
43

 Hér má finna sama uppreisnartóninn og í H.S.U. þó að tónninn hér sé örlítið 

herskárri og virðist nú meira liggja undir hjá hópnum
44

: „Frelsi. Frelsi er það heillin. Geltandi 

vatn er straumur frá okkur til ykkar. Þið vitið með hverjum þið standið. Ef þið eruð 

óeinkennisklæddir pokar og löggur þá bíða ykkar draumlaus ár en... Ef þið þráið, ef ykkur 

langar, ef þið...“ – síðan bætist við „Geltandi vatn vill að það streymi frá ykkur til þess. 

Geltandi Von. Um að þetta munið þið: Geltandi vatn, Straumar/Ölfusi, box 98, 802, Selfossi, 

Íslandi. Látið drauminn tala.“
45

. Árið 1985 var ekki langt í að Medúsa leystist upp eða 

umbreyttist í Smekkleysu og má skynja þá breytingu í textanum. Ekki má greina sömu áherslu 

á súrrealismann og áður, þó að drauminum sé gert hátt undir höfði. Meiri áhersla virðist vera á 

frelsi, ást og fegurð og sést það enn frekar í nokkurskonar slagorðum sem prýða síðuna: 

„Taumlausir elskendur munu að lokum flæða yfir andstæðinga sína og leysa þá upp“, 

„Dreymið vakandi, Hjólið sofandi“, „Látið ljóðið vera lostafagra liti vara ykkar“ og „Treystu 

dauðanum, hann mun ekki bregðast þér þegar á reynir“. Á milli þessara slagorða má finna 

                                                        
42

 Mögulega er hér um að ræða skáldanafn einhvers/einhverra meðlima Medúsu. En það er bara ágiskun mín. 
43

 Geltandi vatn, - 1. árg, 1. tbl. (1985), Reykjavík: Medúsa, 1985, baksíða. 
44 Hljómurinn minnir nokkuð á seinni yfirlýsingar súrrealistanna þar sem pólitísk róttækni er orðin mjög 
áberandi. Í því samhengi ber helst að nefna „Fyrst og ævinlega byltingu“. Í  Yfirlýsingar: Evrópska 
framúrstefnan, bls. 451-456. 
45 Geltandi vatn, baksíða. Heimilisfangið sem hér er gefið upp virkar nokkuð írónískt, spurningin er hvort 
„Straumar“ sé mögulega vísun í geltandi vatnið? 
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skjaldarmerki sem bera áletranir. Þar er hjarta umkringt orðunum „Ég elska þig“ endurtekið, 

munnur er umkringdur texta þar sem virðist standa „Sólgos vélkona“, „Ljóðið er skapað af 

öllum“ og ógreinilegur texti sem erfitt er að lesa úr. Þriðja skjaldarmerkið er koddi, skreyttur 

blómum sem segir „Mig dreymir“ og að lokum er höfuðkúpa með (öfugum) krossi á enninu 

og þar stendur „filire inomene patris et spiritus sancte et...“ í hring. Ljóð, draumur, dauðinn og 

ástin. Þessi síða úr Geltandi vatni er síðan skreytt með stórri mynd af mannshöfði sem hefur 

andlit fugls, sem er algengt myndmál í verkum Medúsu
46

. Undir síðuna skrifa síðan allir 

meðlimir Medúsu og auk þeirra Bessi og Kiddi (Kristinn Sæmundsson), sem hér bætast við, 

þó svo að erfitt sé að segja hvort þeir hafi alltaf verið lauslega tengdir hópnum.
47

 Þegar 

Geltandi vatn var gefið út var ekki langt í endalok Medúsu og hópurinn virðist hafa tekið 

nokkrum breytingum á þessum tíma. Forvitnilegt er að bera þetta seinna tímarit Medúsu 

saman við síðari stefnuyfirlýsingar franska súrrealismans þar sem tóninn hefur breyst töluvert. 

Spurning hvort að Medúsa sé hér meðvitað að fylgja í fótspor fyrirmyndar sinnar? 

 

  

                                                        
46 Myndir rekast saman af tilviljun, bókstaflega. Maður blandast fugli. Einnig má kannski líta á þetta sem lið í 
hverfinu til upphafsins sem má finna í orðræðu Medúsu og súrrealismans frá upphafi, upphafið verandi 
náttúran og fuglinn á einhvern hátt táknmynd hennar. 
47

 Kristinn Sæmundsson gaf út bókina Snúningurinn 1983. 
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2 hluti 

 

Súrrealisminn átti upptök sín í París árið 1924 þegar André Breton opnar „Rannsóknarstofu í 

súrrealískum fræðum“ („Bureau de recherches surréalistes“) og gefur síðan út 

Stefnuyfirlýsingu súrrealismans. Hugtakið súrrealismi kemur þó fyrr fram, eða í undirtitli 

leikritsins Brjóst Teiresíasar. Súrrealískt leikrit í tveimur þáttum og forleik eftir Guillaume 

Apollinaire, franskan framúrstefnuhöfund,  sem frumsýnt var þann 24. júní 1917. Viðstaddur 

frumsýninguna var André Breton. Markmið súrrealistahreyfingarinnar var að „beita sér fyrir 

róttækri menningarlegri og andlegri byltingu sem frelsi manninn undan oki ríkjandi rökhyggju 

og hafta á vitund hans.“
48

 Súrrealistarnir töldu frjálsa listræna hugsun vera falda í 

dulvitundinni og birtast í draumum og ósjálfráðum skrifum; flæðandi skrifum þar sem 

taumhald skynseminnar slitnar og dulvitundin heldur um pennann. Þessum ósjálfráðu skrifum 

lýsir Breton í Stefnuyfirlýsingu súrrealismans, þar sem hann gefur lesandanum nákvæmar 

leiðbeiningar, m.a. við hvaða skilyrði heppilegast er að reyna við ósjálfráð skrif: „Þegar þið 

hafið komið ykkur fyrir, einhvers staðar þar sem andi ykkar fær kjörin skilyrði til að einbeita 

sér með sjálfum sér, látið þá færa ykkur eitthvað til að skrifa með. Komið ykkur í eins 

hlutlaust eða móttækilegt hugarástand og þið getið.“
49

 Hvorki þarf hæfileika né neinn 

sérstakan innblástur, þvert á móti mun það hindra óheft flæði dulvitundarinnar: „[g]leymið 

bæði snilligáfu ykkar og hæfileikum sem og allra annarra. Minnið sjálfa ykkur á að 

bókmenntirnar eru ein hyggilegasta leiðin og hún getur leitt menn hvert sem þeir vilja. Skrifið 

ört, án þess að gefa ykkur viðfangsefnið fyrirfram, nógu ört til að þið náið ekki að leggja það 

á minnið og freistist ekki til að lesa yfir.“
50

 Eini gagnlegi innblásturinn kemur frá fyrstu 

setningunni því að hún „kemur af sjálfu sér því á hverju sekúndubroti fyrirfinnst ótvírætt 

einhver setning sem er meðvitaðri hugsun okkar framandi og æskir þess eins að fá útrás. Það 

er nokkuð erfitt að segja fyrir um næstu setningu; hún er án efa mótuð í senn af meðvitaðri 

starfsemi okkar og hinni, ef við göngum út frá því að ritun upphafssetningarinnar hafi kallað á 

lágmarks eftirtekt.“
51

 Ósjálfráðu skrifin eiga því að spretta algjörlega sjálfstætt úr dulvitund 

hvers einstaklings ef aðstæður eru réttar og einstaklingurinn nær að losa sig undan höftum 

meðvitaðrar rökhugsunar. Þessi aðferð súrrealismans er sú uppspretta sem fjöllistahópurinn 

Medúsa sækir í, en starfsemi Medúsu var þó ekki einskorðuð við súrrealismann, þó að 

                                                        
48

 Yfirlýsingar: Evrópska framúrstefnan, bls. 381. 
49

 André Breton, „Stefnuyfirlýsing súrrealismans“, úr Yfirlýsingar: Evrópska framúrstefnan, bls. 389 – 448, hér 
bls. 425. 
50

 Sama rit, bls. 425. 
51

 Sama rit, bls. 425 – 426. 
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aðferðir hans séu áberandi, framúrstefnan öll var Medúsumönnum mjög hugleikin og markar 

bæði verk hópsins og framkomu. Þó starfaði Medúsa ávallt sem súrrealískur hópur. Þetta má 

glögglega sjá í viðtali sem birtist við Sjón í Mannlífi árið 1985 þar sem hann segir „[s]umarið 

og haustið 1979 greip um sig mikil bókasöfnun hjá okkur öllum í evrópskum módernisma, 

aðallega fantastískum, þar sem tungumálið er tekið á beinið, leikið sér með hugmyndir og 

orðin. Áður lágum við í íslenskum módernistum. Stofnun hópsins miðast við útgáfu Birgittu 

30. nóvember 1979. [Við] lásum [...] alla fræðilega texta sem við komumst í“52
. Meðlimir 

Medúsu hafa því verið nokkuð kunnugir helstu straumum og stefnum evrópsku 

framúrstefnunnar og þeim aðferðum sem Breton lýsir í Stefnuyfirlýsingu súrrealismans, því 

lýsir Sjón enn frekar: 

 

[Við] fengumst við surrealíska starfsemi. Til dæmis var einn okkar látinn snúa frá hinum út í horn, og hann 

teiknaði eitthvað á blað, en hinir reyndu að finna með hugarafli hvað það var. Og við einbeitinguna og þetta 

magnaða andrúmsloft sem var þarna inni, þá féll maður í trans.[...] Ólafur Engilbertsson sat við að vélrita 

Efnahagslíf í stórborgum, á meðan vorum við í einhverjum surrealískum leikjum, transi og svoleiðis. Svo sneri 

hann sér við og las yfir okkur ljóðið sem hann hafði verið að vélrita, síðan var það hlífðarlaust gagnrýnt. Bók í 

smíðum var mikið rædd, fram og til baka. Samráðið hefur örvað menn til dáða. Það er svo mikill stuðningur, 

þegar maður er að gefa eitthvað út, að finna að einhverjum fleirum sé annt um þetta.
53

 

 

Sjálfsmynd hópsins og vinnubrögð eru súrrealísk en áhrifin í þeim skrifum sem gefin voru út 

koma víðsvegar að úr sögulegu framúrstefnunni, áhrif frá dada, fútúrisma, expressjónisma svo 

eitthvað sé nefnt. Í manifestói Medúsu, „Guli eyrnalokkurinn“, sem birtist í tímaritinu Hinn 

súrrealíski uppskurður, segir: „Innan á handlegg mínum ber ég váboða, blátt “M”
54

 sem ógnar 

mér. Við erum þátttakendur í sameiginlegu ævintýri sem heitir Súrrealismi og hófst með 

gruninum um að ekki væri allt með felldu. Við berjumst fyrir frelsi mannsins til að lifa og 

deyja á sama hátt og hann dreymir.“
55

 Við sjáum að Medúsa hefur ekki aðeins tekið 

súrrealismann upp á sína arma sem stílbragð í bókmenntum, heldur er um fagurfræði að ræða 

sem nær utan um alla þætti lífsins. Því 

 

[þ]að ætti að vera fullljóst að núverandi þjóðskipulag fullnægir þessari kröfu engan veginn. Og við ætlum að 

leggja okkar af mörkum til þess að hin rauðu og svörtu verðmæti lífsins fái að blíva óhindruð af þeirri 

                                                        
52 Örn Ólafsson, „Surrealistar á Íslandi“, Ritlingar, Kaupmannahafnarháskóla: 1993, bls. 96 – 105, hér bls. 99. 
53

 Sama rit, bls. 99 – 101. 
54

 Tilvísun í þýsku kvikmyndina M eftir Fritz Lang frá árinu 1931? Auk þess að vísa í framúrstefnuna má finna 
ýmsar vísanir í t.d. kvikmyndir, popplist, tónlist (titill ljóðabókarinnar Oh! (isn’t it wild) eftir Sjón er tekinn úr 
Iggy Pop lagi t.a.m.) og fleira. 
55

Hinn súrrealíski uppskurður, bls. 3. 
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heimsmynd sem krefst þess að allt hafi tilgang, notagildi og sé skynsamlegt.[...] Súrrealisminn er leið til að 

komast undan þrúgandi kröfu um skynsemi, leit að frelsi í hugsun og krafan um „að maðurinn fái að lifa óháður 

heimsmynd þeirra og lygum. Setjum skotmarkið á hið undarlega og algera. Neitum að lifa eftir tungumáli og 

hugsun sem smíðuð voru fyrir vélar.“
56

 

 

Mælskulist „Gula eyrnalokksins“ minnir nokkuð á orð súrrealistans Louis Aragon: 

 

Nágrannar hafa kvartað: þeir eru leiðindaskjóður, við munum ekki snúa aftur til margtugginna myndhvarfa og 

klæða okkur í inniskó vanans fyrir þeirra sök, við viljum heyra tungumál valslöngvunnar sem brýtur þökin og 

hornstýfir nautin. Ljóðlistin er í eðli sínu stormasöm og hver einasta mynd verður að framkalla náttúruhamfarir.
57

 

 

Hér má sjá sömu leitina að frelsi innan tungumálsins, þó svo að Aragon sé hér einungis að tala 

um ljóðlistina og gangi ekki jafn langt í kröfum sínum eins og Medúsa gerir í manifestói sínu. 

 

Það voru þó ekki bara bækur sem Medúsa lét frá sér; hópurinn var um tíma með gallerí, 

Skruggubúð, þar sem til sýnis var myndlist eftir hópinn, súrrealískir hlutir og ásamt fleiru. Frá 

júní 1982 – maí 1983 voru þar nokkrar sýningar og sýndu bæði Medúsu-meðlimir, innlendir 

og erlendir gestir verk sín (þ. á. m. Toney Pusey, Ragna Björg, Alfreð Flóki, Vladislav 

Guderna, Ludwig Zeller, Susana Wald, John W. Welson og Haifa Zangana).
58

 Árið 1983 hélt 

hópurinn stóra sýningu sem bar titilinn Við étum ekki þetta brauð og fengu þar til liðs við sig 

súrrealista hvaðanæva að úr Evrópu. Sýning þessi var hugsuð sem svar við kirkjulistarsýningu 

á Klömbrum sem haldin var á sama tíma. Aukinheldur var önnur sýning haldin í Gerðubergi 

vorið 1984, þar sem erlend verk voru einnig til sýnis. 

 

Upplestrar hópsins vöktu mikla athygli og mest var um þá veturinn 1980. Úlfhildur Dagsdóttir 

lýsir þessu í grein sinni um hópinn:  

 

Þeir félagar [stóðu] fyrir gjörningum, kvikmyndasýningum, upplestrum – þar sem lesið var í kapp og ofan í 

hvern annan, keyrt inn í upplestrarsali á bíl og drukkið blóð, skáldin komu fram hálfnakin með lærisneiðar á 

höfði, og tefldu sömu megin við taflborðið, spreyjuðu ilmvatni alltumkring og trommuðu á bækur, [...] 

[l]estrarnir líktust ljóðaorgíum og voru oft skyldir leikhúsi, eins og ljóst má vera af þessari upptalningu.
59

  

                                                        
56

 Sama rit, bls. 3. 
57

 Vitnað eftir: Benedikt Hjartarson, „Draumurinn um hinn ómyndhverfa mann: Um framúrstefnu og 
konkretljóð“, Af steypu, Ritstj.: Eiríkur Örn Norðdahl og Kári Páll Óskarsson, Nýhil: 2009, bls. 74 – 104, hér bls. 
103. 
58

 Medúsa, „Líksneiðar og aldinmauk”, Reykjavík: Menningarmiðstöðin Gerðuberg, 1993. 
59

 Úlfhildur Dagsdóttir, „Medúsa“, Ársrit Torfhildar, ritstj. Gunnþórunn Guðmundsdóttir, Haukur Ástvaldsson, 
Kristján B. Jónsson, Háskóli Íslands, Reykjavík: 1991, bls. 4 – 10, hér bls. 4-5. 
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Nokkrir Medúsufélagar voru í síðan hljómsveitum eins og áður hefur komið fram.  

Þegar litið er yfir starfsemi Medúsu á þeim 6 -7 árum sem að hópurinn var virkur er merkilegt 

að sjá hve miklu þeir náðu að áorka. Allar bækurnar sem komu út, einir 27 titlar (þá eru 

textabækur Fan Houtens Kókó taldar með), voru gefnar út sjálfstætt. Tímarit komu út, Hinn 

súrrealíski uppskurður og síðar Geltandi vatn, og ferðir voru farnar til Norðurlandanna 

gagngert til að tengjast öðrum hópum (og upp úr því voru óformlega stofnuð samtökin 

Surrealisterna i norden).
60

 Tímaritið Hinn súrrealíski uppskurður sem hópurinn gaf út árið 

1982 gefur þó í skyn að markmið hópsins hafi verið mun háleitari, en aðeins kom út eitt 

tölublað af tímaritinu, þó að þar sé lofað fleirum.  

 

Bækurnar sem gefnar voru út af Medúsu eru nokkuð sérstæðar, bæði í útliti og innihaldi. Þar 

eimir af markmiðum framúrstefnunnar um að brjóta upp hefðbundin samfélagsleg gildi og 

hópurinn gerir m.a. tilraunir til að brjóta upp sjálft bókarformið. Flestar eru þær prentaðar á 

þykkan pappír, mjög einfaldar, en þó iðulega ríkulegar myndskreyttar af meðlimum og 

samstarfsmönnum hópsins. Klippimyndir, einfaldar pennateikningar, mun flóknari teikningar, 

olíumálning, ljósmyndir og myndasögur eru meðal þeirra myndskreytinga sem finna má í 

bókum Medúsu. Einar Melax gaf út tvær barnabækur á vegum Medúsu, Kóralrifs-kýr og 

áhöfn og Prestfangararnir, báðar ætlaðar sem litabækur, Jóhamar gaf út tvær smásögur; 

Brambolt og Taskan, en annars má segja að allar bækurnar  innihaldi framsækna ljóðlist. 

 

Hópurinn varð aldrei neitt sérstaklega pólitískur þar sem í verkum Medúsu kemur aldrei fram 

nein sérstök pólitísk skoðun þó finna megi tauma anarkisma í andúð hópsins á yfirvöldum 

(t.d. í manifestói hópsins, „Gula Eyrnalokknum“). Hópurinn stóð reyndar fyrir tveimur 

herferðum um að skila auðu í kosningum, en gaf ekki út pólitískar yfirlýsingar, ólíkt því sem 

súrrealistarnir gerðu á sínum tíma.
61

 

 

                                                        
60

 „Að stofnuninni standa aðallega þrír aðilar: Englendingurinn Tony Pusey sem starfaði áður með “Melmoth”-
hópnum, daninn Georg Broe en hann var í danska súrrealistahópnum heitnum og íslenski hópurinn “Medúsa”. 
Aðrir sem taka nú þátt eru: Danska skáldið Ulf Gudmundsen, sænski myndlistarmaðurinn Uno Svensson og sá 
danski Hans Meyer Petersen og svo Alfreð Flóki sem öllum ætti að vera kunnur.” 
Medúsa, „Surrealisterne I Norden”, Hinn súrrealíski uppskurður, 1. tbl. 1. árgangur, Reykjavík: Medúsa, 1982. 
61

 Hér má nefna „Fyrst og ævinlega Byltingu!“ („La Révolution d´abord et toujours!“) pólitíska yfirlýsingu 
súrrealista sem birtist árið 1925 og „Hvorki stríð ykkar né frið!“ („Ni de votre guerre! Ni de votre paix!“). Sjá: 
Yfirlýsingar: Evrópska framúrstefnan, bls. 451 – 458. 
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Hér mun ég skoða þrjú af útgefnum bókverkum Medúsu: Hvernig elskar maður hendur? eftir 

Sjón og Matthías S. Magnússon, Efnahagslíf í stórborgum (með hliðsjón af teingslum við 

bánkakérfið) eftir Ólaf Jóhann Engilbertsson og Dínur eftir Matthías S. Magnússon. Nánari 

skoðun á þessum þremur verkum er ætlað að gefa nokkuð skýra mynd af því hvers eðlis 

útgáfa Medúsu er, þar er að finna hreinan súrrealískan texta, sterk dadaáhrif og tilraunir til að 

brjóta upp hefðbundið snið ljóðabókarinnar, t.d. með myndasöguforminu.  

 

Hvernig elskar maður hendur? 

 

Bókin kom út árið 1981 og er fjórða útgefna verk Medúsuhópsins. Í henni má finna texta 

unninn eftir þeirri uppskrift sem Breton lýsir í kaflanum „Leyndardómar hinnar súrrealísku 

galdralistar” innan „Stefnuyfirlýsingar súrrealismans“ frá 1924. Bókin er samvinnuverkefni 

Sjóns og Matthíasar S. Magnússonar og eru þeir báðir skráðir fyrir því, ásamt Þór Eldon sem 

annast myndskreytingu. Í upphafi verksins er að finna inngang þar sem þetta er útskýrt nánar: 

 

Ljóðið „Hvernig elskar maður hendur?” var ort á 5 tímum sunnudagskvöldið 25. janúar s.l. Við vélrituðum það 

upp átómatískt og reyndum að vera undir sem mestum áhrifum frá hvor öðrum. Ljóðið var því sem næst fullgert 

eftir fyrstu uppskrift, stöku orðalagsbreytingar voru þó gerðar. Við viljum benda lesendum á að varasamt er að 

lesa ljóðið sem bókmenntaverk. Fyrir okkur vakti eingöngu að skrifa því sem næst hreinan súrrealískan texta. 

Félagi okkar í Medúsu, Þór Eldon, vann myndirnar á svipaðan hátt og ljóðið var unnið. Hann gerði þær um leið 

og erindin voru lesin upp. Hér eftir munu fiskarnir ganga á stultum. Þú gætir fundið klæðskera í 

hnakkagrófinni.
62

 

 

Texti bókarinnar er eitt ljóð og því er ekki neina titla að finna, aðeins vélritaðan texta og 

myndskreytingar. Bókin er prentuð á hvítan pappír en forsíðan er úr örlítið þykkari pappír; 

bókin er gróf og ódýr, eins og flestar Medúsubækurnar, og án alls skrauts. Teikningarnar eru 

einfaldar, jafnvel naívar pennateikningar og forsíðan er í sama dúr. Á hverri blaðsíðu er að 

finna eina teikningu sem á við erindið sem er þar á síðunni. Segja má að þessi bók sé grunnur 

að útgáfu Medúsu; texti, myndir og gróft prentið gefa vísbendingu um framtíðar útgáfu 

hópsins, flest-allar bækurnar eru með sama sniði þó að aukinnar tilraunamennsku fari að gæta 

í síðari verkum. Þar koma t.d. til sögunnar frekari myndskreytingar, jafnvel ljósmyndir, breytt 

snið bókarinnar (stórt snið t.d. í Oh Isn‘t it Wild eftir Sjón og lítið og nett snið 

                                                        
62

 Sjón og Matthías S. Magnússon, Hvernig elskar maður hendur?, Reykjavík: Medúsa, 1981, bls.3. 
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Prestfangaranna eftir Einar Melax) og aðrar textaáherslur. Dínur eftir Matthías S. Magnússon 

er t.d. í myndasöguformi  og textinn birtist innan talblaðra.  

 

Texti bókarinnar er draumkenndur, afar villtur og erótískur. Í textanum rekast saman myndir 

sem eru oft annarsvegar líkamlegar/erótískar og hinsvegar náttúrulegar. Textinn fylgir nokkuð 

nákvæmlega „lýsingu [Bretons] á hinni skáldlegu „mynd“ í fyrstu stefnuyfirlýsingu 

súrrelismans”, en þar er: 

 

lögð áhersla á þátt hendingarinnar í hinni skáldlegu mynd sem er undirstaða „ósjálfráðra skrifa“. Myndinni er 

lýst sem „hreinni sköpun andans“ er geti ekki sprottið af líkingu, „heldur aðeins af tengingu tveggja veruleika 

sem eru meira eða minna fjarlægir: Því fjarskeyttara og skarpara sem samband þeirra tveggja veruleika sem 

tengjast er, þeim mun sterkari verður myndin – þeim mun meiri tilfinningaþrótti og skáldlegum veruleika mun 

hún búa yfir.
63

  

 

Líkaminn og náttúran er sterk andstæða og oft notuð í verkum Medúsuhópsins allt frá upphafi. 

Hér sjáum við nokkrar myndir þar sem hinir ýmsu líkamshlutar rekast saman við 

náttúruöflin/frumefnin: 

 

Klofinn fótur strýkur minníngu um 

perluauga við brotna nögl 

og kveikir eld í munni gamals læknis 

þegar hann sér að himininn andar 

opnast og lokast eins og augað 

sem konur hafa á milli fótanna 

sem konur gefa hafinu svo það tryllist ekki 

yfir vélum botnfiskanna 

glitrandi skipum í leit að sorgarmarsi 

lifandi gjá þar sem allt fæst við mótþróa.
64

 

 

Andlit og borgarlandslag rekast líka saman - náttúran er beisluð af manninum, eða maðurinn 

bundinn tækninni, lestarteinar og andlit blandast og tunglskin berst með kolavögnum: 
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 Benedikt Hjartarson, „Draumurinn um hinn ómyndhverfa mann“, bls. 102 – 103. 
64

 Hvernig elskar maður hendur?, Reykjavík: Medúsa, 1981, bls. 8. 



26 
 

Við endann á brautarstöðinni skerast 

lestarnar þar sem efrivörin mætir andlitinu 

og þar stendur maðurinn og blaðar í rökkrinu 

sextán arka túnglskímu sem barst fyrir 

tilviljun með einum kolavagninum.
65

  

Hafið sjálft birtist á ólíklegustu stöðum og líkamshlutar blandast hinum ýmsu hlutum: 

 

Á andliti steðjans eru sniglarnir að maka sig 

ég syndi í þessu þykka rauða teppi 

og leita að húðpjötlu 

til að hylja mig með. Rifbein og fingurgómar 

eru hákarlsauga í ugga. 

Rifbeinin sveðjur í klæði og 

fingurgómarnir stóll. 

Ég er með dagblað vafið um upphandlegg 

geng á slitnu hári sem er vafið um glasabarm. 

Í ókunnum vökvanum eru styggir álar sem 

nærast á fánastaungum. Þeir eiga líka 

von á grænum stút af flösku.
66

 

 

Sjón hefur verið bendlaður við að vera náttúruskáld og neðansjávarskáld (Sjó-nas), enda 

birtast neðansjávarmyndir og fuglinn oft í verkum hans. Einnig má á mörgum stöðum finna 

augað sem erótískt tákn og eru öll þessi einkenni nokkuð áberandi í Hvernig elskar maður 

hendur?
67

 

 

Myndirnar sem má finna í Hvernig elskar maður hendur? bera þess merki að vera teiknaðar 

við lestur ljóðsins, þær leitast við að birta þær myndir sem koma fram í ljóðinu, sem eru oft 

flóknir og margslungnir árekstrar ýmissa fyrirbæra og myndirnar því stundum torskiljanlegar 

og frekar klessulegar. Þær bera með sér að vera teiknaðar án leiðréttinga í sama flæðandi 
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 Sama rit, bls. 19. 
66

 Sama rit, bls. 14. 
67

 Fjallað er um Sjón sem náttúruskáld í t.d. Ástráður Eysteinsson,  „Eru augu (s)kynfæri“, Umbrot, Reykjavík: 
Háskólaútgáfan, 1999, bls. 310 – 319; 
Guðni Elísson, „Eftirmáli að lestrarbók handa nemendum í sextíuogátta ára bekk. Eða: Aðferð til að koma ekki 
of mikilli reglu á hlutina“, Sjón, Ljóðasafn 1978 – 2008. Reykjavík: Bjartur. 2008, bls. 347 – 372; 
Guðni Elísson, „Við ysta myrkur: Forboðnir listar í ljóðum eftir Sjón“, Ritið, 2/2011, bls. 67 – 85. 
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stílnum og textinn sjálfur að meira virðist hafa verið lagt upp úr áhrifum myndanna í samræðu 

við ljóðin en fegurðarskynið, enda vakti fyrir höfundum, samkvæmt inngangi bókarinnar, að 

skrifa „því sem næst hreinan súrrealískan texta“
68

 og það sama á væntanlega við um 

myndirnar. [Sjá mynd 1, 2 og 4, bls. 34 - 36] 

 

Efnahagslíf í stórborgum (með hliðsjón af teingslum við bánkakérfið) 

 

Bókin [Sjá mynd 4, bls. 37] kom út árið 1980 og er því annað verkið sem Medúsa gefur út. 

Það eina sem hafði komið út á undan er Birgitta eftir Sjón. Forsíðan er á þykkum, gulum 

pappír, skreytt með pennateikningu sem virðist öll vera dregin með einni óbrotinni línu. 

Myndin er lýsandi fyrir innihald bókarinnar og fagurfræði Medúsu; texti sem flæðir í belg og 

biðu niður síðurnar og inniheldur margar fjarskyldar myndir sem er splæst saman í eina heild. 

Sú aðferð að teikna mynd án þess að slíta nokkru sinni línuna kallast líka á við aðferð 

súrrealismans sem kallar fram myndir átómatískt úr dulvitundinni án þess að stoppa fyrr en 

verkinu er lokið eða einbeitingunni sleppir. Allur texti bókarinnar er í prentstöfum, vélritaður, 

fyrir utan að alveg fremst, á titilsíðunni, má finna rúnaletur, en þegar orðin eru yfirfærð í 

nútíma-letur kemur í ljós að þar stendur „Þetta eru rúnir“ [Sjá mynd 5, bls. 38]. Úlfhildur 

Dagsdóttir segir í tímariti Torfhildar að Ólafur hafi verið fylgjandi dada og mögulega megi sjá 

einhverskonar dadaískan hrekk í þessum rúnum
69

. Einnig eru áhrif í mörgum ljóðunum í 

bókinni sem mættu kalla dadaísk, t.d. frá HÁVAÐALJÓÐINU og SAMTÍMISLJÓÐINU 

(einnig má skoða titil verksins útfrá þessum dadaísku áhrifum).
70

  

 

Í verkinu er að finna 20 ljóð, mörg hver eru langir súrrealískir textar en önnur stutt og fáorð, 

birta kannski eina, tvær óræðar myndir sem þó rekast ekki endilega á. Dæmi um þetta er t.d. 

ljóðið breiðan: 
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 Úlfhildur Dagsdóttir, „Medúsa“, Ársrit Torfhildar, ritstj. Gunnþórunn Guðmundsdóttir, Haukur Ástvaldsson, 
Kristján B. Jónsson, Háskóli Íslands, Reykjavík: 1991, bls. 4 – 10, hér bls. 4. 
70

 Hávaðaljóðið: „Ein af þekktustu nýjungum dada á sviðið ljóðlistar, einkenndist af blöndu orða- og 
setningarhluta, hljóðlíkinga og annarra hljóðrænna samsetninga sem vour fluttar í taktfastri hrynjandi.“ Og 
Samtímisljóðið: „Ljóð sem samanstóðu af ólíkum textabrotum (oft á ólíkum tungumálum) og öðrum 
hljóðrænum einingum sem ólíkir aðilar fluttu samtímis. Með þessum hætti var ljóðunum ætlað að miðla óreiðu 
þeirra skynjunarferla sem einkenndu lífið í stórborgum nútímans.“ Yfirlýsingar: Evrópska framúrstefnan, bls. 
333 – 334 og 361 – 362. 
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Læðandi 

streingjaðist 

gljáinn 

og 

afgamall börkurinn dimmleitur fiktandi 

dimmur 

í 

þessari lífsþyrstu mýkt
71

 

 

Lengri ljóðin eru oft eins og einræða geðsjúklings (sjáanda?) eða samræður fólks í nánasta 

umhverfi klippt og límd í annað samhengi. Þessari aðferð er einmitt beitt í Birgittu
72

 eftir Sjón 

sem var eina útgefna Medúsuverkið þegar Efnahagslíf... var í vinnslu. Enn frekar má greina 

þessi „heyrðu“ áhrif í því hvernig hljóð koma óvænt inn í ljóðin, stundum umhverfishljóð eins 

og fuglahljóð, kurr og bíp tölvunnar. Það má finna ákveðna hrynjandi í ljóðunum, eins og sum 

þeirra gætu verið flutt með undirspili. Vélar, tölvur og stórborgarlandslag finna sér leið inn í 

mynd af dánum börnum: 

 

Í hita miðjunnar 

 

(inngángur) 

 

jahá pikkaðir draumar úr herbergi og dægrin 

liðast þar útúr og umsveifis úthöf blaðanna 

og einsog græn undir vélritinu bakvið 

örtölvuna og neónljósin já móður blikkbarnanna 

á móti og krílin litlu mýkja púðana á 

virðíngargólfunum skömmustuleg með sko 

spékoppa og muna ekki og deyja daglega 

nýdáin í gröf tekna iðandi slagæðum æ 
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 Ólafur Jóhann Engilbertsson, Efnahagslíf í stórborgum (með hliðsjón af teingslum við bánkakérfið), Medúsa: 
1980, bls. 14. 
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 Sú aðferð kemur frá Breton, en hann fjallar um taumleysi tungumálsins í samræðum, hlerun o.fl. í 
„Stefnuyfirlýsingu súrrealismans”. Sjá: Yfirlýsingar: Evrópska framúrstefnan, bls. 429 og áfram. 
Inngangurinn í Birgittu útskýrir líka aðferðina: „Ég heiti Birgitta, ég bý í fjölbýlishúsi/og oft þegar mér leiðist, þá 
legg/ég eyrun að veggnum í íbúðinni/og hlusta á fólkið tala saman....“ Sjón, Birgitta (hleruð samtöl), Medúsa: 
1979.  
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búmm 

búmm 

farveigirnir leiða um rotsyfjaða morgna 

og steypan titrar af tilfinníngu fyrir 

nýrri væðingu 

eingar kénjar og maðurinn dreypir á teinu
73

 

 

Það er aldrei langt í nútímann í ljóðunum, stórborgina og tæknina. Tölvan brýnir raust sína í 

takt við brotna samtalshluta, hlátur og söngl í ljóðinu „innblástur vasatölvunnar”, bíp/„orð” 

tölvunnar fá jafn mikið, ef ekki meira rými en hin mennsku orð: 

 

Ha ha ha 

sérðu bara sjötta fágaða afann 

og mig grey skinnið 

í kjól 

ha 

bíp 

bíp 

bíp bíp 

bíp 

bíp 

bíp bíp bíp 

vísindalega myndi þetta géra 

tvisvar sinnum? 

hopp 

hopp 

þetta kalla ég nú tökkun í lagi 

tikk 

takk 

ha 

ha 

ha ha 
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 Ólafur Jóhann Engilbertsson, Efnahagslíf í stórborgum (með hliðsjón af teingslum við bánkakérfið), Reykjavík: 
Medúsa, 1980, bls. 8. 
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tra la 

tra la la 

tralla ralla la 

ég skirraðist við komu þinni 

 

(stillist á hægan slátt)
74

 

 

Í ljóðinu „ófelía í hríng iðunni“ má síðan finna formtilraunir í ætt við konkretisma
75

, ljóðið 

liggur í hring og er þar af leiðandi endalaus orðaruna, eða eins og þula eða bæn sem er hægt 

að þylja aftur og aftur. Það er erfitt að hunsa tenginguna við Hamlet, ljóðið er einhverskonar 

endalaus óður til Ófelíu og drauma hennar sem dóu í hringiðu. [Sjá mynd 6, bls. 39] 

 

Helsti munurinn á Efnahagslíf í stórborgum og hreinum súrrealískum texta eins og unnið er 

með í Hvernig elskar maður hendur? er sá að hér má finna fleiri áhrifavalda, textinn ber með 

sér að hér eru á ferðinni dadaísk áhrif engu síður en súrrealísk. Það er ekki sama áherslan á 

árekstur tveggja ólíkra mynda og meiri leikur með ólíka arma evrópsku framúrstefnunnar. Í 

áður nefndu viðtali við Mannlíf 1985 lýsir Sjón aðeins þeim súrrealísku leikjum, transi og 

öðru í þeim dúr sem fór fram á meðan Ólafur vélritaði Efnahagslíf í stórborgum og hvernig 

hann bar skrif sín upp fyrir hópinn sem gagnrýndi svo. Súrrealíska aðferðin var því ekki langt 

undan, hún er þarna í bland við annað, en það er einmitt það sem fagurfræði Medúsu snýst 

um. 

 

Dínur 

 

Dínur eftir Matthías Magnússon kom út árið 1984. Bókin er í myndasöguformi og á 

forsíðunni er mynd af Andrési Önd að reykja vindil. Frá honum kemur talblaðra sem er að 

mestu leyti tóm fyrir utan orðið „ANYMORE!“ (sem er þó klippt til hálfs nánast svo að það 

virðist standa „ANYMURE!“). Sjón sér um útlit bókarinnar. Á titilsíðunni má sjá hálfa mynd 

af konu í netasokkabuxum, andlitið sést ekki og hún segir „HAVE I NOT NEEZ? AND YOU 

WILL BE QUITE UN HOMME MONSIEUR“, síðan glittir í aðra talböðru en ekki sést hvað 

stendur í henni. Uppsetning bókarinnar er eins og fyrr segir í myndasöguformi og einu 
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 Sama rit, bls. 24. 
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 Sjá: Benedikt Hjartarson, „Draumurinn um hinn ómyndhverfa mann”, bls. 74 – 103. 
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persónur eru kvenöndin í netasokkabuxunum og önd í jakkafötum. Ljóðin eru síðan lögð þeim 

í munn, teiknuð með penna í talblöðrur. Ljóðin eru 17 talsins (ef taldir eru formáli og 

eftirmáli). Myndirnar eru nokkuð dimmar, nótt virðist vera á flestum þeirra í takt við ljóðin 

sem gerast flest að nóttu til og geyma drunga næturinnar. Erótík má finna í myndunum, 

netasokkabuxurnar gefa það t.d. til kynna og nóttin er tími lostans (og hryllingsins). Mikið er 

um vatn og sjó í bæði ljóðunum og á myndunum, öndin er stundum stödd ofan í sjó og sést 

síðan annarsstaðar sökkva í vatn. Konan er mjög sterk mynd í ljóðunum: 

 

Nótt með langan hala [Sjá mynd 7, bls. 40]  

 

Ég rek púðurslóð 

stúlkunnar gegnum 

miðborgina. Óvænt 

öskufall hefur 

hulið föt mín. 

 

Svo ötul- 

lega hefur 

hún unnið 

úr losta 

lífsins að 

næturnar 

flýja yfir 

varir 

 

Hennar í 

munn minn. 

 

Hún kastar 

logandi 

könguló að 

fótum 

mínum 
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Og nuddar 

hlátrinum 

inn undir 

Föt mín. 

Vorið er 

tími 

framhjá 

halds.
76

 

 

Dínur er súrrealískur texti þó að vissulega megi finna ákveðin þemu (konan/ástin/lostinn og 

nóttin) og er Dínur að því leytinu til nokkuð lík Oh!( Isn‘t it wild) eftir Sjón, þar sem 

hryllingur og erótík blandast saman í súrrealískri fyrstu persónu frásögn að næturlagi. Báðir 

textarnir lýsa draumkenndum heimi þar sem ekki er allt sem sýnist. Áherslan er ekki jafn 

mikil á hryllinginn, en sá draumaheimur sem lýst er í Dínum, er alls ekki þægilegur draumur, 

gróteskan er allt um lykjandi. Hér má nefna frásögnina í ljóðinu „Aðeins mér viðkomandi I” 

 

Ég stend á rúminu við vegginn 

og bíð eftir myndatöku. 

Dvergurinn tyllir sér á hné 

móður sinnar og talar í 

nakið hárið. Ég skoða smá- 

auglýsingar og leita að 

þvottavél. Ég lýt höfði. Eftir 

stutta bæn er skorið á háls- 

inn. 

Mér að sagt að höfuðið sökkvi sífellt dýpra án 

nokkurrar áreynslu. Sendið 

mér kefli til að vinda 

hár mitt upp á.
77

 [Sjá mynd 8, bls. 41]. 

 

Áhrif bókarinnar eru sótt í popplistina, enda er myndasagan (og Andrés Önd og aðrir Disney 

karakterar sérstaklega) ákveðinn holdgervingur afþreyingarmenningarinnar. Þó er líklega nær 
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 Matthías Magnússon, Dínur, Reykjavík: Medúsa, 1984 [blaðsíðutal vantar]. 
77

 Sama rit [blaðsíðutal vantar]. 
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lagi að benda á sitúasjónismann sem megin áhrifavald, en sitúasjónistar notuðu gjarnan  

umsnúning á afurðum poppmenningarinnar sem vopn gegn sjálfum sér og gagnrýndu 

popplistina: 

 

Ólíkt hlutlausri endurframleiðslu popp-listamanna samtímans á menningarafurðum síðkapítalismans, sem 

sitúasjónistar telja að „einkennist jafnt efnislega og „hugmyndafræðilega” af skeytingarleysi og þungbúinni 

fullnægju”, gegna „umsnúningarnir” því hlutverki að stela afurðum sýningarsamfélagsins og afhjúpa 

hugmyndafræðilega virkni þeirra með því að setja þær í nýtt samhengi.
78

 

 

Í Dínum er Disney myndasögunni umsnúið til að sýna mun myrkari og lostakenndari heim 

heldur en vanalega gerist í slíkum myndasögum. Þar er „[snúið] upp á hefðbundnari merkingu 

táknanna og þvinga[ð] þau til að vísa í nýjar áttir.”
79

 Það kemur vel fram í þessu verki hversu 

margir af áhrifavöldum Medúsu komu ekki einungis úr súrrealismanum eða evrópsku 

framúrstefnunni, heldur kemur innblásturinn víða að og hópurinn er sífellt að vinna úr þessum 

áhrifum. Ef að við lítum á þessi þrjú verk sem ég hef tekið hér fyrir er þetta afar greinilegt. 

Einnig má sjá hvernig hópurinn lék sér fyrst um sinn með hin ýmsu framúrstefnueinkenni og 

aðferðir en í Dínur má sjá mun þróaðri og einbeittari verk sem sýnir hvernig leikur hópsins 

með framúrstefnuna í upphafi þróaðist yfir í ákveðna fagurfræði sem hópurinn starfaði eftir.

                                                        
78

 Benedikt Hjartarson, „Staðlausir staðir: Um útópíska arfleifð í menningargagnrýni póstmódernista”, Ritið, 
1/2002, bls. 73 – 94, hér bls. 89. 
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Örlítið um endalok og framhaldslíf Medúsu 

 

Um miðjan 9. áratuginn fór af stað umræða hér á landi um það hvort ljóðlistin væri innilokuð 

í fílabeinsturni og virtist ljóðskáldum á Íslandi þá vera skipt í tvo hópa, útgefin skáld og hin 

svokölluðu fjölritaskáld.
80

 Medúsa var í hópi þeirra sem féllu undir hugtakið fjölritaskáld. 

Sjón hélt t.d. erindi um þetta mál á sérstöku málþingi sem bókmenntafræðinemar við Háskóla 

Íslands stóðu fyrir þetta ár. Fjölritunarstofan Letur var fremst í flokki við að prenta verk 

fjölritaskáldanna og Alfa í Hafnafirði sá um snældur sem þessi skáld gáfu gjarnan út.
81

 

Nýbylgjurokkið var mjög vinsælt hér á landi á þessum tíma og nutu þær hljómsveitir sem 

kenndu sig við það góðs af því að útgáfa á snældum var eins auðveld og raun bar vitni. 

Hljómplötuverslunin Gramm seldi afurðina bækur og snældur fyrir fjölritaskáldin. Einn 

eigandi þeirrar verslunar var Sykurmolinn Einar Örn og auk hans unnu flestir meðlimir 

Sykurmolanna þar á einhverjum tímapunkti. Medúsuhópurinn seldi verk sín mikið í þessari 

verslun og því tengdust þessir hópar nokkuð.
82

 Sirkusdútl var fjöllistahópur stofnaður af 

meðlimum Kukl og Medúsumönnum og var sá hópur undanfari Smekkleysu. Medúsa „dó“ 

því í raun aldrei heldur þróaðist hún hægt og rólega yfir í Smekkleysu, sem varð þekkt 

samsteypa á sínum tíma.
83

 Þess má geta að Smekkleysa gaf út sína eigin stefnuyfirlýsingu, 

Heimsyfirráð eða dauði nefndist hún, svo að þeir áhrifavaldar sem skópu Medúsu héldu áfram 

inn í þennan nýja fjöllistahóp. 

 

Medúsuhópurinn hefur mikla sérstöðu innan íslenskrar bókmenntasögu að því er varðar 

sjálfstæða útgáfu þeirra á miklum fjölda verka og útgáfu tímarita. Sérstaða þeirra liggur einnig 

í innkomu þeirra í íslenskt menningarlíf sem súrrealistahópur; hópurinn var skipulögð 

hreyfing listamanna sem komu fram undir sama stimplinum, sem þeir sjálfir byggðu upp með 

útgáfustarfsemi sinni, stefnuyfirlýsingum og framkomu út á við. Í umfjölluninni hér að 

framan hef ég litið á þrjú sýnishorn af afurðum Medúsu þar sem listræn sérstaða hópsins 

kemur skýrt fram, en einnig hef ég skoðað og farið ofan í kjölinn á tímaritaútgáfu þeirra, sem  

undirstrikar sérstöðu hópsins jafnvel enn fremur en verkin sem einstaklingar innan hópsins 

settu saman. Í tímaritunum kemur sjálfsmynd hópsins glögglega fram og starfið sem í 

kringum hann fór verður hér augljóst. Ég fjalla örlítið um upphaf módernismans og fæðingu 
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framúrstefnunnar í Evrópu á fyrstu árum 20. aldarinnar, sem fór að stóru leyti fram í kringum 

útgáfu á tímaritum og helstu afurðir þessara hópa komu þar fram. Þetta gefur skýra mynd af 

þeirri hefð sem Medúsuhópurinn skrifaði sig meðvitað inn í. Samanburður við Fjölni og 

Birting sýnir enn frekar fram á mikilvægi þessarar hefðar og þar með sérstöðu Medúsu, því 

hópurinn steig skrefi lengra en þeir hópar sem áður höfðu staðið að útgáfu menningartímarita 

hér á landi. Lífið og listin eru ekki aðskilin hjá Medúsu, þeirra verkefni var að afmá öll 

landamæri þar á milli. Í ritgerðinni kannaði ég jafnframt að hvaða marki um fjöllistahóp var 

að ræða, með því að minnast á brot af þeim listasýningum sem hópurinn stóð fyrir og 

framkomum. Enn frekar má skoða myndrænan þátt hópsins í viðauka við þessa ritgerð þar 

sem sést glögglega hversu ríka áherslu hópurinn lagði á hið myndræna, ljóðabækurnar eru 

allar myndskreyttar og margar hverjar leggja meiri áherslu á myndræna þáttinn en textann. 

Þar koma líka fram einkenni nokkurra framúrstefnuhópa svo sem sitúasjónista og 

konkretismans, hryllingur og erótík í bland við naíva eða bernska myndlist. Medúsa nýtti sér 

vel hversu myndræn stefna súrrealisminn er og það kemur mjög skýrt fram.
84

 Áhrif starfs 

Medúsu má t.a.m. sjá í Nýhil, hópi sem stofnaður var af nokkrum ungum skáldum sem gefið 

hafa út talsvert efni. Nýhil hópurinn hefur haldið upplestra vítt og breytt um landið og verið 

nokkuð sterk eining. Þó hefur enginn bókmenntahópur á Íslandi eftir Medúsu verið jafn sterk 

eining og hún var, enda enginn hópur sem hefur haldið áfram tilraun framúrstefnunnar  til að 

afmá mörkin milli lífs og listar á jafn afgerandi hátt og Medúsa. 
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