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Útdráttur 

Sænska listakonan Siri Derkert fór til Íslands árið 1949 og dvaldist þar í átta mánuði. Þessi 

ferð hennar, verk sem hún málaði hér á landi og tenging listakonunnar við skáldverkið 

Ungfrúna góðu og húsið eftir Halldór Laxness eru aðalviðfangsefni þessarar ritgerðar. Hér 

verður einkum spurt hvaða áhrif ferðin til Íslands hafði á líf og list Siri Derkert, en einnig 

verður fjallað almennt um listakonuna og greint frá ævi hennar.  
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Formáli  

Ritgerð þessi var að hluta til unnin í Svíþjóð veturinn 2011–2012. Það var ánægjulegt að 

kostur gafst á ritgerðarefni sem tengir saman þessi tvö lönd, Ísland og Svíþjóð, þar sem ég 

dvaldist í Svíþjóð meiri hluta þessa skólaárs. Meðal annars var leitað gagna um ferð Siri 

Derkert á Konunglega bókasafninu í Stokkhólmi. Upphafleg tillaga um þetta efni kom frá 

leiðbeinanda mínum, Aðalsteini Ingólfssyni, og þakka ég honum fyrir þarfar ábendingar og 

leiðsögn við að koma því í réttan farveg. Ég þakka starfsfólki Konunglega bókasafnsins fyrir 

veitta aðstoð og Jakob Derkert í Stokkhólmi, barnabarni listakonunnar sem ritgerðin fjallar 

um, fyrir veitt leyfi til að nota áður óbirta blýantsteikningu sem er að finna í gögnum Siri 

Derkert á Konunglega bókasafninu. Enn fremur þakka ég Jóni Reykdal, lektor við Háskóla 

Íslands, fyrir aðstoð við leit að myndum á Íslandi, svo og Snjólaugu og Sven Sigurðarbörnum 

fyrir myndir frá Íslandstíma Siri Derkert, sem eru birtar í ritgerðinni (málverk af hesti og 

kolamynd af vinnu á síldarplani). Svo heppilega vildi til að mjög stór sýning var haldin á 

verkum Siri Derkert í Moderna museet i Stokkhólmi 2011 og var það mikilvæg viðbót og 

upplifun við vinnslu ritgerðarinnar.  
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1 Inngangur 

 

Siri Derkert (mynd: Kungliga biblioteket – Sveriges nationalbibliotek). 

 

Árið 1949 kom sænska listakonan Siri Derkert í sína fyrstu og einu ferð til Íslands. Ferðin átti 

að vera stutt, ekki nema tvær vikur, en lengdist í átta mánuði. Ferðin var ekki eiginleg 

vinnuferð listamanns heldur tiltölulega óundirbúin og án sérstaks markmiðs. Hér verður greint 

frá þessari ferð Siri Derkert, kynnum hennar af landi og þjóð og áhrifum ferðarinnar á list 

hennar. Rannsóknarspurningin sem lagt er upp með er eftirfarandi: Hvaða áhrif hafði 

Íslandsferðin á líf Siri Derkert og list? Reynt verður að svara henni og meta hvort einhver 

breyting hafi átt sér stað í verkum hennar sem og listrænni hugsun.  

Kaflaskipting ritgerðarinnar er eftirfarandi. Í 2. kafla verður fjallað um helstu æviatriði Siri 

Derkert og í 3. kafla um Siri Derkert sem listakonu og stöðu hennar í sænskum listaheimi. Í 4. 

kafla verður greint frá ferð Siri Derkert til Íslands og upplifun hennar af landinu, og í beinu 

framhaldi verður í 5. kafla, sem er meginkafli ritgerðarinnar, fjallað um list Siri Derkert á 

Íslandi. Í undirköflum 5. kafla verður m.a. fjallað um nokkrar myndir sem Siri gerði á Íslandi 

og þær greindar. Síðan verður greint frá áhuga Siri Derkert á skrifum Halldórs Laxness og 

fjallað um myndskreytingar hennar í bókinni Ungfrúin góða og húsið eftir Halldór. 6. kafli er 

örstutt umfjöllun um bréf Siri Derkert og í 7. kafla verða niðurstöður dregnar saman og metið 

hver áhrif ferðarinnar voru á Siri sem manneskju og sem listamann. 

Persónuleg skjalasöfn Siri og sonar hennar, Carlos Derkert (1915–1994), eru nú komin í 

almenna eigu í Svíþjóð og hafa skjölin nýlega verið gerð aðgengileg til rannsókna í gegnum 

ríflegan fjárstyrk frá afmælissjóði sænska landsbankans (Riksbankens jubileumsfond). Er nú 

hægt að nálgast þau á Konunglega bókasafninu í Stokkhólmi. Þessi bréf og skjöl voru skoðuð 

við vinnslu þessarar ritgerðar, en fátt nýtt fannst sem ekki hefur verið birt áður. Reyndar er 
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það svo að þótt skrift Siri sé nokkuð falleg og skemmtileg er hún oftar en ekki illskiljanleg,
1
 

svo ekki er hægt að útiloka að mér hafi sést yfir eitthvað. Mun auðveldara er að lesa bréf Söru 

dóttur hennar, sem einnig eru í safninu. Að fara í gegnum þessi bréf var eins og að kynnast 

Siri á einhvern hátt og komast í nokkurs konar persónulegt samband við hana og fjölskyldu 

hennar. 

 

2 Siri Derkert: Helstu æviatriði 

Listakonan, uppreisnarseggurinn og femínistinn Siri Derkert fæddist í Stokkhólmi 1888. Hún 

var komin af fremur vel stæðu fólki og ólst upp í skerjagarðinum í Stokkhólmi. Siri stundaði 

nám við Caleb Althins målarskola og einnig við listaakademíuna í Stokkhólmi. Hún var þegar 

uppreisnargjörn ung að aldri og virðist hafa viljað brjótast út úr hinu hefðbundna mynstri 

yfirstéttarfjölskyldu í Svíþjóð og gerast listakona sem var ekki algengt meðal kvenna á 

þessum tíma. Móðir Siri virðist hafa verið veik á geði þegar Siri var að alast upp. – Með 

finnska listamanninum Valle Rosenberg eignaðist Siri með leynd soninn Carlo á Ítalíu, en að 

Carlo meðtöldum eignaðist hún þrjú börn með leynd og utan hjónabands, tvö með seinni 

ástmanni sínum, Bertil Lybeck, þær Söru og Liv; þær eignaðist hún í Danmörku. Börnin 

bjuggu framan af hjá fósturforeldrum
2
 og var tilveru þeirra haldið leyndri í nokkur ár en síðar 

náði Siri í þau og gerðist einstæð þriggja barna móðir. 

Siri varð fyrir nokkrum áföllum á lífsleiðinni. Sálufélagi hennar og barnsfaðir, Valle 

Rosenberg, lést úr berklum í stríðinu, ungur að aldri. Þá hafði Siri farið á undan til Svíþjóðar 

vegna stríðsástandsins og peningaleysis og vann um tíma fyrir sér sem tískufatateiknari, án 

mikils árangurs að vísu, en fékk við það mikla hjálp frá Valle sem sendi henni teikningar frá 

Ítalíu. Þau voru afar samstíga þegar kom að listinni. Árið 1938 lést Liv, dóttir Siri, úr berklum 

aðeins tvítug að aldri.  

Siri fór ekki að fá viðurkenningu fyrir list sína í listaheiminum fyrr en árið 1940, en á sama 

tíma fór hún að verða mjög meðvituð og pólitískt virk, einkum að því er varðaði stöðu og 

réttindi kvenna og umhverfis- og friðarmál. 

Siri Derkert var sterk og áberandi persóna en á sama tíma bitur og sérvitur, a.m.k. þegar leið á 

ævina. Það var eflaust erfitt að alast upp með móður sem var veik á geði, missa sálufélaga, 

                                                           
1
 Att alltid göra och tänka det olika (ritstj. Rohdin och Öhrner, 2011), bls. 9. 

2
 Lindberg 2005, bls. 144. 
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skilja börn sín eftir hjá fósturforeldrum og síðan að missa dóttur. Ekki var það heldur létt að 

vera einstæð þriggja barna móðir og reyna um leið að vinna fyrir sér sem listakona. Þessi 

lífsáföll ýttu undir beiskju hennar. Siri varð sérvitrari með aldrinum en varð um leið enn 

sterkari femínisti með árunum sem kemur mjög sterkt fram í list hennar. 

 

3 Listamaðurinn Siri Derkert  

Að námi loknu í Stokkhólmi var ferðinni heitið til Parísar til þess meðal annars að vinna við 

frjálsu akademíurnar þar. Í byrjun árs 1914 fór Siri til Alsír og setti sú ferð svip á list hennar 

og hafði mikil áhrif á hana. Það var vinsælt á þessum tíma meðal sænskra og annarra evrópska 

listamanna að ferðast til Norður-Afríku til að mæta nýjum og framandi myndefnum og verða 

fyrir innblæstri. Að lokinni dvöl í Alsír fór Siri aftur til Parísar. Þar hrærðist hún í listaheimi 

Parísar, ásamt vinkonum sínum úr listaskólanum sem höfðu farið með henni til Alsír, þeim 

Ninnan Santeson og Lisu Bergstrand, og hittu þær meðal annars umboðsmann Picassos og sáu 

eflaust verk eftir hann sem þá voru ekki orðin víðfræg.
3
 

Þegar fyrri heimsstyrjöldin hófst sneri Siri aftur til Svíþjóðar. Málverk hennar frá þessum tíma 

voru undir sterkum kúbískum áhrifum. Hún skoðaði listastefnuna ofan í kjölinn með 

þáverandi ástmanni sínum, Valle Rosenberg, og má segja að um þær mundir hafi hún verið 

hreinræktaður kúbisti.
4
 Kúbismi Siri var þó ólíkur þeim torræða kúbisma sem Picasso og 

Braque stunduðu um 1910 og mun meira í anda Cézanne, fínlegri og fágaðri.
5
 Siri var óhrædd 

við að nota hina ýmsu miðla. Hún vann m.a. með plast og gerði skúlptúra úr leir og bronsi,
6
 

vann með samlímingar (collage), lágmyndir úr ryðfríu stáli, skúlptúra úr girði, frummyndir úr 

myndvefnaði og stórar myndir úr steinsteypu í lit. Miðillinn skipti ekki máli, bara að hann 

kæmi tilfinningunum til skila.
7
 Um tíma málaði Siri meðal annars manneskjur, sín eigin börn 

og börn annarra. Pólitískar skoðanir hennar áttu eftir að koma mjög sterkt fram í seinni 

verkum hennar og sem dæmi má nefna verkin Kvinnopelaren (frá 1958) sem er í 

neðanjarðarlestarstöð í Stokkhólmi og Ristningar i naturbetong (frá 1965) sem einnig er 

neðanjarðar, á lestarstöðinni við Östermalmstorg í Stokkhólmi. Hún varð æ þekktari sem 

                                                           
3
 Sbr. modernamuseet.se.  

4
 Öhrner 2011, bls. 13. 

5
 Sbr. Aðalsteinn Ingólfsson 1976, bls. 10. 

6
 Öhrner 2011, bls. 6. 

7
 Morgunblaðið 18. maí 2002, bls. 30; Aðalsteinn Ingólfsson 1976, bls. 10. 
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listakona, hélt stóra sýningu í Moderna museet árið 1960 og tók þátt í Feneyjatvíæringnum 

árið 1962. Siri Derkert lést árið 1973 og var þá vel þekkt listakona í sænsku menningarlífi.
8
 

 

3.1 Um stíl Siri Derkert 

Stíll Siri Derkert breyttist í tímans rás, eins og við mátti búast. Hér verða tekin nokkur dæmi 

frá ferli hennar til að sýna hvernig stíllinn þróaðist og breyttist.  

 

Þessi mynd er Självporträtt eftir Siri frá árinu 1915, frá kúbismaskeiði hennar. Myndin er 

vissulega mjög frábrugðin myndunum frá Íslandi, sem við sjáum síðar, en þó má greina 

dálítið svipuð áhrif í vatnslitamynd hennar af hesti frá Íslandstímanum. Myndbyggingin þar 

ber dálítinn keim af þessari og einnig litavalið; dauftóna litir. 

 

                                                           
8
 Att alltid göra och tänka det olika (ritstj. Rohdin och Öhrner, 2011), bls. 9. 
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Næsta mynd er frá sama tímabili, árinu 1914, og heitir Kvinna i vit dräkt. Þótt þetta verk sé 

málað á kúbíska tímabili Siri má í því sjá greinileg áhrif expressjónisma. Þessi mynd er mjög 

ólík fyrri myndinni en er gott dæmi um fjölhæfni Siri sem listakonu strax á fyrstu árum 

hennar.
9
 

 

Þriðja myndin sem hér er tekin sem dæmi er Liten flicka (olía á panel)
10

 frá 1930–1939 og er 

hún verulega ólík fyrri myndunum tveimur. Stíllinn hefur breyst mikið og þróast. Hér notar 

Siri jarðliti og ljósa liti og útlínur eru daufar og útmáðar. 

 

Fjórða myndin er Ristningar í naturbetong (1961–1965, Östermalmstorgs tunnelbanestation). 

Hér má sjá gjörólíkan stíl, mjög frábrugðinn hinum verkunum, bæði þeim frá 1914–1915 og 

myndinni frá fjórða áratugnum, og minnir hann nokkuð á myndskreytingarnar í Ungfrúnni 

góðu og húsinu á þann hátt að þar er Siri farin að „teikna“ fremur en mála, stíllinn orðinn 

grófari og notkun lita minni. Á þessum tíma málaði hún út frá pólitískum hugmyndum og 

miðillinn skipti meira máli en litirnir, en þarna vinnur hún með steypu. 

                                                           
9
 moderna museet: http://www.modernamuseet.se/Stockholm/Utstallningar/2011/Siri-Derkert/  

10
 Artnet: http://www.artnet.com/Artists/LotDetailPage.aspx?lot_id=B126E187F423F80B8B59C9C6DFDD9362  

http://www.modernamuseet.se/Stockholm/Utstallningar/2011/Siri-Derkert/
http://www.artnet.com/Artists/LotDetailPage.aspx?lot_id=B126E187F423F80B8B59C9C6DFDD9362
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4 Ferðin til Íslands  

Að því er best verður séð tíðkaðist ekki að sænskir listamenn færu til Íslands til að sækja sér 

innblástur um þær mundir sem Siri Derkert heimsótti landið árið 1949. Fremur tíðkaðist að 

listamenn færu til Parísar eða Þýskalands, og til Norður-Afríku eða annarra slíkra framandi 

staða ef þeir vildu leita út fyrir nánasta umhverfi sitt, eins og Siri hafði sjálf gert á yngri 

árum.
11

 Þótt ýmsum þyki Ísland e.t.v. vera dálítið „framandi“ á okkar dögum var þekking 

listafólks á því takmörkuð um miðja 20. öld. Siri, sem hafði hrærst í sænskum og frönskum 

listaheimi, vissi lítið sem ekkert um Ísland og þekkti líklega ekki aðra Svía sem höfðu komið 

til landsins. Á 20. öld varð Ísland ekki framandi og spennandi staður fyrir erlenda listamenn 

og tónlistarmenn fyrr langt var liðið á öldina.  

Við skoðun á bréfum Siri Derkert kemur oftar en einu sinni í ljós að hún fór ekki til Íslands til 

að mála heldur fór hún þangað til að heimsækja Íslendinga sem hún hafði kynnst í Svíþjóð.
12

 

Árið 1943 hafði Siri kynnst Þorleifi Kristóferssyni sem þá var við nám í Stokkhólmi. Hann 

hýsti hana síðar þegar hún dvaldist í Reykjavík og ferðaðist einnig með henni um landið. Eftir 

að Þorleifur sneri til Íslands árið 1945 reyndi hann ítrekað að fá Siri til að koma í heimsókn.
13

 

Það varð ekki fyrr en 1949 að Siri lét verða af því. Ein helsta ástæðan fyrir því að hún valdi 

þennan tíma til ferðarinnar var sú að til stóð að gera upp heimili hennar, „Lillstugan“ á 

Lidingö, og átti það að taka um það bil mánuð. Upphaflega ætlaði Siri sér því aldrei að 

dveljast á Íslandi í meira en tvær til fjórar vikur, en dvölin varð að átta mánuðum. 

Þó að hún segi sjálf að hún hafi ekki farið til Íslands í þeim tilgangi að mála tók hún engu að 

síður með sér tuttugu túpur af lit og góða rúllu af pappír í farangrinum eins og sannri listakonu 

sæmir.
14

 Í minnispunktum, sem er að finna í bréfasafni hennar, skrifar hún: „Varför far ni till 

Island egentligen? men ej söderut. -Jag far ej dit som målare, men för att besöka Isländare 

som [...] tänkte stanna där 14 dagar [...] trodde ej det var ett målarland.“
15

 

 

  

                                                           
11

 modernamuseet.se.  
12

 „Utkast till ett föredrag av SD om varför hon for till Island“. Safn Siri Derkert, Konunglega bókasafninu í 

Stokkhólmi, bréfaaskja 2009/93. 
13

 Öhrner 1989. Den goda fröken och Huset eftir H.K.L. í þýðingu Peter Hallberg. Eftirmáli, bls. 103.  
14

 Björn Th. Björnsson 1950, Bæjarblaðið. „Vad van Gogh skulle ha älskat detta land“, bls. 114. 
15

 „Af hverju fóruð þér eiginlega til Íslands? En ekki suður á bóginn? -Ég fór ei þangað í þeim tilgangi að mála, 

heldur til að heimsækja íslenska vini [...] ætlaði að vera þar í 14 daga [...] taldi ekki að þetta væri málaraland“. 

Safn Siri Derkert, Konunglega bókasafninu í Stokkhólmi, bréfaaskja 2009/93 („Viktiga Islandsbrev“).  
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4.1 Landið með augum Siri Derkert 

Þetta var fyrsta sinn sem Siri steig upp í flugvél. Hún taldi Ísland vera ósnortið fjallahálendi, 

og að mestu þakið ís, en svo var ekki, henni til undrunar. Landið heillaði Siri á ýmsan hátt og 

hún sá það og mat bæði með augum listamannsins og gestsins. Í einu af bréfum sínum skrifar 

Siri: „Allt er öðruvísi, loftið í Reykjavík er svo ferskt að það hreinlega stakk eins og 

saumnálar fyrsta daginn, og ljósið er hvítt, og hluti gamla bæjarins þar sem ég bý er fallegur.“ 

Hún líkti bænum við Napoli, séð frá Viktors Emanuels-vatnsleiðslunni, þar sem hún eignaðist 

Carlo, og eins líkti hún Reykjavík við Kiruna í Norður-Svíþjóð og við Flórens á Ítalíu. Birtan 

var eins og í Kiruna, sagði hún, með þessu einstaklega hvíta ljósi. Henni þótti allt vera „svalt-

blátt“ og henni fannst sólin meira að segja vera hvít en ekki gul eins og í Napoli og 

Stokkhólmi. Grasið væri frískt og grænt, það gulnaði aldrei og liti út fyrir að vera ungt og 

frjósamt að eilífu.
16

  

Siri þótti sérlega fallegt í Hafnarfirði og þangað sótti hún mörg mótíf og var greinilega afar 

hrifin af hrauninu.  Á einum stað segir hún að henni hafi fundist Hafnarfjörður svo fallegur að 

hún hafi ekki getað málað heldur bara horft.
17

 Hún fór að Gullfossi og upp að Geysi en varð 

fyrir vonbrigðum yfir því að 70 kg af sápu þurfti til að fá Geysi til að gjósa.
18

 Í kjölfarið segir 

hún: „Och som det är för Geysir, som inte vill spruta för alla busslaster turister som kommer, 

så kan inte befolkningen följa med i den moderna effektiva galoppen.“
19

 

Siri fór eina ferð á Snæfellsnes. Hún hreifst af jöklinum og minnist á að Jules Verne hafi hafið 

ferð sína að miðpunkti jarðar frá Snæfellsjökli (í skáldsögunni Voyage au centre de la terre, 

1864; ísl. þýðing Leyndardómar Snæfellsjökuls, 1944). Henni þótti merkilegt að íbúarnir litu á 

jökulinn sem eitthvert æðra máttarvald og að fyrsta og síðasta hugsun dagsins væri tileinkuð 

jöklinum. En henni fannst erfitt að mála jökulinn og svæðið; það væri svo mikið af grænum 

tónum í umhverfinu, dálítið svipað og hinir mörgu gulu tónar hjá van Gogh.  

Á ferð frá Snæfellsnesi til Siglufjarðar hreifst Siri af umhverfinu og hinni undarlegu 

tímaskekkju sem íslenskar byggðir hljóta að hafa verið í augum útlendinga um miðja 20. öld. 

Henni fannst stundum sem hún væri komin aftur til 11. aldar, rétt eftir að kristnin barst til 

landsins. Maður gerir það sem maður heldur að sé best fyrir sjálfan sig og það var greinilega 

                                                           
16

 Söderberg 1974, bls. 129. 
17

 Björn Th. Björnsson 1950, Bæjarblaðið, viðtal við Siri Derkert bls. 114. 
18

 Safn Siri Derkert, Konunglega bókasafninu í Stokkhólmi, bréfaaskja 2009/93:1:3. 
19

 „Og eins og á við um Geysi, sem vill ekki gjósa fyrir allar þessar túristarútur, þá vill íslenska þjóðin ekki fljóta 

með í nútímaframförum“. Safn Siri Derkert, Konunglega bókasafninu í Stokkhólmi, bréfaaskja 2009/93. 



11 

 

þannig sem hún upplifði íslenskan hugsunarhátt.
20

 Hún lýsti torfbæjunum af einlægni og sagði 

frá 100 ára gamalli konu sem hún vingaðist við og þótti mikið til koma, og sem bjó í torfhúsi. 

Siri fannst hestarnir líkjast risavöxnum dýrum þar sem þeir birtust út úr agnarsmáum hlöðum 

og hesthúsum. Myndlist aldanna var hennar samanburður, og henni fannst sem hún væri 

komin inn í eitt hinna gömlu hollensku málverka.
21

 Þessi tilfinning hefur vafalaust haft áhrif á 

hana sem listamann og orðið henni innblástur. 

Á ferðum sínum þáði Siri mat og veitingar á þeim bæjum sem hún heimsótti og greiddi fyrir 

sig með því að mála heimafólkið, húsbændur og börnin.
22

 Sérlega áhugavert fannst henni að 

tala við elstu kynslóðina, fólkið sem hafði unnið hörðum höndum alla tíð.
23

 Íslensku húsdýrin 

heilluðu Siri og þá einkum kýrnar sem henni fannst vera frábrugðnar öðrum kúm, þótti þær 

bæði litríkar og expressjónískar. 

 

4.2 Gagnrýni á Ísland 

Náttúra Íslands höfðaði á margan hátt til Siri en hún hafði líka sitthvað neikvætt að segja um 

land og þjóð. Eitt af því fyrsta sem hún tók eftir varðandi Íslendinga var óstundvísin, að 

ekkert væri ákveðið fyrirfram, tilviljunin ein réði för. Margt virðist hafa farið í taugarnar á 

henni, en Siri var vissulega orðin roskin og sérvitur kona þegar hún kom til Íslands og fljót að 

dæma. Landið var gamaldags og frumstætt í hennar augum og hún hafði ekki skilning á 

áhrifum fámennis og því að landið væri að brjótast út úr mikilli fátækt. En því má ekki 

gleyma að Siri kom af vel stæðu fólki og þótt hún hafi tekist á við ýmsan vanda í lífi sínu þá 

bjó hún við fjárhagslegt öryggi. 

Meðal þess sem henni fannst sérkennilegt og frásagnarvert var grænmetisleysið, að ekkert 

grænmeti væri ræktað á Íslandi, ekkert (sagði hún) grænmeti væri flutt inn og enginn 

Íslendingur þekkti neitt grænmeti nema tómatinn. Þetta finnst okkur e.t.v. einkennilegt val á 

gagnrýnisefni, en það segir samt sitt bæði um tímann, um land og þjóð og sömuleiðis um 

sjónarhorn þess sem gagnrýnir. Einnig þótti henni sérkennilegt hvað landið var fátækt af 

villtum dýrum. Reyndar nefnir hún sérstaklega að hvorki sé þar að finna ánamaðka né bjöllur 

svo að ljóst er að hún hefur ekki lagst í djúpar athuganir á þessu efni.  

                                                           
20

 Sbr. Söderberg 1974, bls. 134. 
21

 Björn Th. Björnsson 1950, Bæjarblaðið 6. mars 1950; Söderberg 1974, bls. 132. 
22

 Það væri efni í serstaka athugun að leita að myndum eftir Siri sem hún hefur hugsanlega notað sem greiðslu 

fyrir aðstoð og hjálp á ferðum sínum, en það hefði orðið of tímafrekt fyrir þessa ritgerð.  
23

 Söderberg 1974, bls. 130. 
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Það ber einnig á vissri fyrirlitningu gagnvart Íslendingum þegar Siri nefnir að á 11. öld hafi 

tveir Svíar verið drepnir á Íslandi fyrir að hafa verið óhefðbundnir, framúrstefnulegir og 

berserkir
24

 og segist hún þakka fyrir að hún hafi ekki verið stödd á Íslandi á þeim tíma því að 

þá hefði hún líklega verið drepin líka. 

Eins og áður hefur komið fram var Siri Derkert mikill femínisti og hún leiðir því hugann að 

stöðu kvenna. Henni finnst konur stjórna heimilunum á Íslandi. Hún lýsir íslenskum konum 

sem háværum og með „beittar“ raddir, en að þær standi ekki framarlega hvað varði 

kvenréttindi eða kvenfrelsi. Þær hugsi um heimilin, eldi, saumi og prjóni; þeirra völd liggi 

innan dyra heimilisins. Skrýtnast finnst henni að þær skuli enn vera sáttar við húsmóðurstarfið 

og stöðu sína í samfélaginu, séu ekki einu sinni komnar á það stig að vera bitrar út í karlana. 

Þetta finnst henni sorgleg sjón. – Á Siglufirði er Siri persónuleg í skrifum sínum og telur sig 

eiga skilin verðlaun fyrir að ferðast um landið, hressa upp á íslenskar konur og vera þeim 

hvatning um kvenréttindi! Konur sem hún hitti höfðu greinilega áhuga á því sem hún hafði að 

segja og einhverjar sögðust vilja haga lífi sínu á nýjan hátt, t.d. sauma minna, prjóna minna, 

læra ensku, félagspólitík, sálfræði og spila á gítar svo nokkuð sé nefnt.
25

 Og vel má vera að 

Siri hafi í raun verið innblástur fyrir þær íslensku konur sem hún hitti, en sjálfsagt er of seint 

að fá staðfesta vitneskju um það nú, rúmum 60 árum síðar. 

 

4.3 Menning og mannlíf 

Listakonan Siri virðist velta fyrir sér og hafa skoðun á nánast öllu sem tengist íslenskri 

menningu, mannlífi og náttúru. Hún ræðir t.d. íslenska tónlist og er þeirrar skoðunar að á 

Íslandi sé engin almennileg tónlist til, nema e.t.v. orgelspil og svolítið gítarspil. Þá segir hún 

að nánast engin listræn verk né skreytingar hafi verið að sjá á heimilum sem hún kom á. Vel 

er hugsanlegt að hún skjóti þarna yfir markið, enda ekki víst að hún hafi kynnst nógu mörgum 

heimilum til að geta metið þetta vel. En sjálfsagt er nokkuð til í því að á venjulegum 

alþýðuheimilum utan þéttbýlisins hafi um miðja 20. öld verið mun minna um listrænar afurðir 

en Siri var vön úr Svíþjóð, a.m.k. úr því umhverfi sem hún þekki best til. Á Íslandi er enginn 

almúgi, segir hún, en jafnframt engin menning, bara skreytingar fyrir yfirstéttina. Þetta mat 

hennar kemur okkur e.t.v. nokkuð á óvart, en það er samt eftirtektarvert að erlendur 

                                                           
24

 Óvíst er hvað hún á við, en hún gæti hér verið að vísa til frásagnar Eyrbyggja sögu af sænskum berserkjum, 

Halla og Leikni, sem ráðnir voru til starfa á Íslandi í lok 10. aldar, og drepnir á heldur ómanneskjulegan hátt (sbr. 

Netútgáfan, http://www.snerpa.is/net/isl/eyrbygg.htm).  
25

 Söderberg 1974, bls. 137. 
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listamaður sem ferðaðist allmikið um landið og dvaldist hér um átta mánaða skeið árið 1949 

skuli hafa þessa skoðun. Auðvitað voru íslenskir listamenn byrjaðir að mála fyrir aldamótin, 

löngu áður en heimsókn Siri átti sér stað, svo margt hefur farið fram hjá henni. Það getur 

hugsast að hún hafi ekki sett sig í samband við íslenska listaheiminn, að hún hafi ekki 

umgengist rétta fólkið. Frá dvöl hennar í Reykjavík heyrum við mest um Þorleif og sænskar 

yfirstéttarkonur sem voru of snobbaðar til að bjóða hinni sérvitru og djörfu Siri í jólaboðin eða 

lúsíuveislurnar, eða nenntu e.t.v. ekki að standa í henni. Og ekki er þess að vænta að 

sveitafólk í moldarkofum, sem bjó við sjálfsþurftarbúskap, eltist við listaheiminn og hefði 

veggina þakta með glæsilegum listaverkum.
26

 Siri hélt því fram að þeim Íslendingum sem hún 

hitti líkaði ekki við Svíþjóð og að hún vildi helst ekki setja upp sýningu á verkum sínum hér 

því að á Íslandi væri enginn listaáhugi. Einungis ein áhugaverð listasýning hafi verið uppi 

meðan hún var á Íslandi, og enginn hafi sótt hana. Vonsvikin talar hún um að allir listamenn á 

Íslandi undir fertugu séu abstrakt listamenn. „När allt är avmänskligat, då tappar jag intresset. 

Nej, det dunkla, oklara, oprecisa det älskar jag, då kan jag hålla på“, sagði expressjónistinn 

Siri.
27

 Þótt Siri hafi verið jákvæð gagnvart flestum miðlum virðist hún ekki hafa verið opin 

fyrir öllum listastefnum, a.m.k. ekki hreinni abstrakt myndlist, ef til vill af einhverri sérvisku; 

og þrátt fyrir orð sín sýndi hún myndir sínar á Íslandi.
28

  

Ýmislegt bendir raunar til að Siri Derkert hafi ekki verið sérlega vel að sér um íslenska 

samtímalist þegar hún dvaldist hér en þó minnist hún á það í viðtali við Björn Th. Björnsson í 

Bæjarblaðinu 1950 að hún hafi verið sérlega hrifin af Jóni Stefánssyni (1881–1962) og 

Ásmundi Sveinssyni (1893–1982), svo víst er að hún kynntist einhverri list á Íslandi.
29

 Þessir 

menn, ásamt t.d. Ásgrími Jónssyni (1876–1958) og Jóhannesi S. Kjarval (1885–1972), voru 

virkir og það er langt í frá að engin listsköpun hafi átt sér stað á Íslandi á þessum tíma. Þó 

nokkrir af sömu kynslóð og Siri fengust einmitt við list af sama tagi og hún. Ekki voru margir 

eiginlegir listahópar starfandi en þó var til hópur listafólks sem hélt saman sýningar sem 

nefndust septembersýningar (Septem-hópurinn). Abstrakt list var mjög áberandi á þessum 

tíma, á Íslandi og í Svíþjóð sem annars staðar, og á septembersýningunum var mikið um hálf-

abstrakt og abstrakt verk, sem Siri geðjaðist ekki vel að, sem fyrr segir. Þessi listamannahópur 

hélt sýningar sínar frá 1947 til 1952. Engin sýning var árið 1949 vegna þess að stór hluti 

hópsins dvaldist erlendis. Það var því ef til vill ekki mikið á seyði innan myndlistar á Íslandi 

                                                           
26

 Söderberg 1974, bls. 139. 
27

 „Þegar allt hefur verið fjarlægt hinu mannlega (þ.e. gert abstrakt), þá missi ég áhugann. Nej, ég elska það 

hulda og óljósa, þá finnst mér gaman að mála“.  
28

 Söderberg 1974, bls. 138. 
29

  Björn Th. Björnsson 1950, Bæjarblaðið 6. mars 1950, bls. 119. 
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einmitt þá mánuði sem Siri dvaldist í landinu, sem skýrir gagnrýni hennar sem var öðru vön 

og hafði hrærst í sænskum og frönskum listaheimi. Hún segir í viðtalinu við Björn Th. 

Björnsson að henni finnist vera ákveðið tómarúm í Reykjavík þar sem henni finnist vanta 

fleiri listagallerí í borgina, og hefur það eflaust verið rétt hjá henni.
30

 

Þegar bréfasafn Siri Derkert er skoðað sést að hún hefur skrifað fáein símanúmer í eina 

dagbókina,
31

 og þar eru meðal annars númer nokkurra myndlistarmanna svo ljóst er að hún 

hefur verið í sambandi við slíka á Íslandi, eða a.m.k. haft möguleika á því. Þar eru meðal 

annars nefndir þeir Jón Engilberts (1908–1972), Gestur Þorgrímsson (1920–2003) (við nafn 

hans hefur Siri skrifað „keramiker“) og Gunnlaugur Scheving (1904–1972) (hún skráir hann í 

„Hverigerde“). Það kemur hins vegar hvergi fram að hún hafi hitt þessa menn. 

Álfatrú Íslendinga er útlendingum framandi og hún varð stórborgarkonunni Siri tilefni til 

umhugsunar. Á einum stað minnist hún á að á Íslandi séu til engi og grastún sem bannað sé að 

slá vegna álfabyggðar. Hún nefnir að fólk beri út mat fyrir álfana og að menn veiði ekki í 

ánum nema vissa daga því að hina dagana veiddu „hinir“. Það er ekki að efa að þetta hefur 

snert streng hjá listakonunni og ýtt undir fantasíuna. Henni fannst furðulegt að kristnin hefði 

ekki fest sig betur í sessi á Íslandi
32

 og hún kallaði Íslendinga heiðingja. Hún líkti því, hvernig 

Íslendingar leituðu í og litu á Eddukvæðin, með nokkurri fyrirlitningu við það ef Svíar myndu 

enn vera að sýsla við Harald hárfagra (sem að vísu var norskur) eða eitthvað því um líkt. – 

Það er dálítið merkilegt að hugsa til þess að kona sem var frjálsleg að svo mörgu leyti, hafði 

ferðast víða, lifði fyrir listina, var óhrædd við að nota hina ýmsu miðla og aðferðir, fór jafnvel 

inn og út um glugga í stað þess að nota dyr, að því er sögur segja, hafa verið svona hissa og 

nánast fordómafull gagnvart svo mörgu sem varðaði land og þjóð. 

 

  

                                                           
30

 Björn Th. Björnsson 1950, Bæjarblaðið 6. mars 1950, bls. 120; Sögueyjan, http://www.sagenhaftes-

island.is/islensk-list/myndlist/-sögueyjan.  
31

 Safn Siri Derkert, Konunglega bókasafninu í Stokkhólmi, bréfaaskja 2009/91.  
32

 Söderberg 1974, bls. 138. 

http://www.sagenhaftes-island.is/islensk-list/myndlist/-sögueyjan
http://www.sagenhaftes-island.is/islensk-list/myndlist/-sögueyjan
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5 Ísland í verkum Siri Derkert  

Hér verður annars vegar greint frá níu myndum og einni blýantsskissu eftir Siri frá 

Íslandsverunni í kafla 5.1. og hins vegar fjallað um myndskreytingar hennar við sögu Halldórs 

Laxness, Ungfrúna góðu og húsið, í kafla 5.2. Greind verða tvö verk sem hún málaði á 

Íslandi, en verkin eru í eigu þeirra Snjólaugar Sigurðardóttur og Svens Sigurðssonar. Þriðja 

myndin er skissa sem er að finna í minnispunktum Siri á Konunglega bókasafninu í 

Stokkhólmi, en fengið var leyfi til að birta hana við gerð þessarar ritgerðar. Reynt verður að 

setja myndirnar í samhengi við fyrri stíl hennar og athugað hvort eitthvað nýtt sé að sjá í 

myndunum frá Íslandi og því hvernig listakonan túlkar íslenskt umhverfi. Einnig verður 

fjallað um það hvers vegna Siri Derkert tók að sér að myndskreyta bók, sem hún hafði aldrei 

gert fyrr, nokkrar myndskreytingarnar verða greindar og verk Íslandsverunnar að nokkru leyti 

borin saman við þær.  

  

5.1 Myndir á Íslandi 

Siri var orðin föst í skissum um tíma á Íslandi og var ekki nógu ánægð með það. Hana vantaði 

liti og hún fann fyrir þörf fyrir að mála mynd og ljúka henni, ekki einungis ganga um 

náttúruna og skissa. Henni fannst það sjálfri koma fram í stíl sínum hvernig hún hreifst af 

hlutum þar sem hún horfði út um gluggann og sá nýtt mótíf í svo mörgun hlutum, gat ekki 

lokið vinnu gærdagsins því að hún var strax byrjuð á nýju mótífi, óð úr einu í annað. Það er 

næstum eins og viðfangsefnin hafi verið orðin of aðgengileg og of mörg, næstum truflandi. 

Stíll hennar virðist hafa verið farinn að einkennast af hröðum og áköfum pensilstrokum. Hún 

hafði lengi beðið eftir litum sem hún pantaði frá Svíþjóð og ekkert virtist bóla á þeim. Þeir 

skiluðu sér þó á endanum. – Eftir Íslandsferðina og í yngstu list Siri notar hún oft enga liti og 

eru verkin meira teiknuð en máluð; það er e.t.v. langsótt en má þó leika sér með þá hugmynd 

að skissutímabil og litaleysi Íslandsdvalarinnar hafi haft einhver áhrif á þetta.  

Fyrir Siri var veðrið á Íslandi óútreiknanlegt og þannig lýsir hún því. Hún varð að flýta sér 

svo að hún næði sólarglætunni sem varaði kannski bara stutta stund. Það var nýtt fyrir 

útlending að veðrið gæti tekið stakkaskiptum á tíu mínútna fresti og að hægt væri að upplifa 

árstíðirnar fjórar á sama deginum. Hún þurfti því að hafa hraðar hendur til þess að ná 

augnablikinu. Siri hafði verið kúbisti á yngri árum en hafði færst yfir til expressjónisma sem 

höfðaði einnig til hugsunarháttar hennar gagnvart málverkinu. Þessar íslensku aðstæður hafa 
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því átt mjög vel við hana og stíl hennar og íslensk náttúra vafalítið ýtt enn frekar undir 

expressjónismann og fantasíuna í verkum hennar og verið henni innblástur.  

Siri hreifst mjög af landslaginu þegar kominn var vetur og eins var hún mjög hrifin af 

hrauninu, hrifnari af því en af fjöllunum. Hún sagðist alls ekki hafa saknað trjánna, þessa 

sérkennis Svíþjóðar og Skandinavíu, sagðist í raun eftir þessa ferð vera komin með aðra og 

nýja sýn eða viðhorf til trjáa en hún hafði áður haft.
33

 Siri segist hafa velt því fyrir sér hvers 

vegna engir súrrealistar væru á Íslandi því að ef hún myndi lýsa landinu með einu orði þá væri 

það í hennar augum „súrrealískt“. 

 

 

Þessi vatnslitamynd frá Íslandsdvölinni (í eigu Sven Sigurðsson) er af íslenskum hesti og 

íslensku landslagi. Þarna kemur vel fram litanotkun Siri og expressjónískur stíll hennar. Siri 

var expressjónísk í vinnubrögðum og a.m.k. á seinni árum lagði hún sig ekki sérstaklega eftir 

fínlegum eða nosturssamlegum vinnubrögðum. Myndin er litrík en litirnir eru fremur daufir. 

Daufir eða nánast engir litir eru mjög algengir í verkum hennar. Sjá má hraðar strokurnar og 

rétt er að minnast þess sem hún sagði um að flýta sér að ná mótífum á meðan þau vörðu. Hún 

sér svo margt að hún veður úr einu í annað; greinileg hreyfing er í myndinni og sjá má að Siri 

hefur reynt að fanga andartakið og raunveruleikann eins og hún skynjar hann. Myndin er gott 

dæmi um blöndu af ofsa og einhvers konar ljóðrænni innlifun. Listakonan brýtur upp 

myndefnið og skilar því frá sér í grófum og hratt dregnum einingum. Myndin sýnir hest á 

hlaupum, í hvassviðri að því er virðist. Grátt er yfir og það virðist vera skýjað en samt eru 

                                                           
33

 Björn Th. Björnsson 1950, Bæjarblaðið, viðtal við Siri Derkert; sbr. Den goda fröken och Huset 1989, bls 119. 
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litirnir hlýir og ferskir og það er eins og finna megi ferska lykt af hressum vindi og nýju grasi 

á gráum degi. Þarna er eitthvað sem er einkennandi fyrir Ísland og Siri nær íslensku landslagi 

afskaplega vel á þessari mynd. Að vissu leyti minnir myndin á hestamyndir þýska 

expressjónistans Franz Marc. 

Siri var á Siglufirði í eina 12 daga. Þar fannst henni gaman að teikna og umgangast 

síldarstúlkurnar, en henni virðist hafa fundist þær vera eitt af áhugaverðustu viðfangsefnum 

sínum. Þess má geta hér að Siri fór einnig til Akraness sérstaklega til þess að mála þar eina 

ákveðna síldarstúlku.
34

 

 

Þessi kolamynd frá Íslandsdvöl Siri (í eigu Snjólaugar Sigurðardóttur) er mjög frábrugðin 

fyrri myndinni og virðist að vissu leyti vera skissa. Hún er gömul og illa farin og hefur verið 

tjaslað saman með límbandi. Myndin er hrá og gróf. Minna má á í þessu sambandi að Siri 

vantaði liti í dágóðan tíma á meðan á Íslandsdvölinni stóð. Þarna sjáum við fólk við 

fiskvinnslu eða síldarsöltun, og e.t.v. eru áðurnefndar síldarstúlkur vinstra megin á myndinni. 

Hér má greina snögg handbrögð og myndbyggingin er fremur kaótísk en samt einföld. Þrátt 

fyrir grófan stíl er sjálf myndin líka fremur einföld en fangar ákveðið augnablik og ákveðinn 

raunveruleika sem hún á sameiginlegan með fyrri myndinni. Siri nánast rissar hér út frá 

tilfinningalegum kjarna myndefnisins. Á þessari mynd er stíll hennar að breytast og farinn að 

líkjast meira þeim stíl sem sjá má í yngri verkum hennar, t.d. í Kvinnopelaren eða Ristningar i 

naturbetong.  

 

                                                           
34

 Söderberg 1974, bls. 137. 



18 

 

 

Hér má sjá aðra mynd af síldarsöltun og er myndbyggingin mjög svipuð í þessari og í 

myndinni að ofan, og stíllinn sá sami. (Myndin er tekin úr myndskreyttu útgáfunni Den goda 

fröken och Huset, úr viðtali Björns Th. Björnssonar í lok bókarinnar.)  

 

Þessi mynd, af tveimur hestum á beit,  er umtalsvert frábrugðin vatnslitamyndinni af hesti hér 

að ofan og líkist fremur myndskreytingum Siri í Ungfrúnni góðu og húsinu. (Myndin er tekin 

úr myndskreyttu útgáfunni Den goda fröken och Huset, úr viðtali Björns Th. Björnssonar.) 

 

Hér er enn mynd af húsdýrum, og má hér sjá kýr á beit. Sami stíll er í þessari mynd og í 

myndinni af hestum á beit hér næst að ofan, en þessi er þó ívið kaótískari og minnir talsvert á 
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sumar af myndskreytingum Siri. (Myndin er tekin úr myndskreyttu útgáfunni Den goda 

fröken och Huset, úr viðtali Björns Th. Björnssonar.)  

 

Þessi mynd er af íslensku landslagi og er fjallið mest áberandi. Þegar myndin er skoðuð nánar 

sést manneskja fyrir miðju hennar. Ef rýnt er í fjallið virðist mega greina tröllkonu vinstra 

megin sem gnæfir yfir, en það er þó e.t.v. umdeilanlegt. Vel má hugsa sér að að Siri hafi þarna 

verið undir áhrifum íslenskra þjóðsagna. (Myndin er tekin úr myndskreyttu útgáfunni Den 

goda fröken och Huset, úr viðtali Björns Th. Björnssonar.)  

Siri var stöðugt að líkja mótífum í náttúru Íslands við myndir eftir van Gogh og hún sagði eitt 

sinn: „Hvað van Gogh hefði elskað þetta land!“. Margt bendir til að myndlist hennar frá 

árunum kringum Íslandsförina hafi verið undir áhrifum frá van Gogh. Carlo sonur hennar 

hafði kynnt sér van Gogh og skrifaði fræðiritgerð um hann og hún hafði aðstoðað hann við 

það. Hún reyndi sérstaklega að komast að því hvaða litablöndun van Gogh hefði notað. 

Íslenska landslagið og náttúran minntu hana á verk eftir van Gogh, og einkum minntu litirnir í 

náttúrunni hana á litaval hans í málverkum sínum, eins og áður hefur verið nefnt.
35

  

                                                           
35

 Söderberg 1974, bls. 137;  Öhrner 1989 í þýðingu Hrafnhildar Schram, bls. 4 og 5, hefti úr Lesbók Mbl. 
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Á þessari skissu frá Íslandsdvölinni (áður óbirt, varðveitt á Konunglega bókasafninu í 

Stokkhólmi) er meðal annars teikning af hesti, en Siri þótti gaman að mála íslensk húsdýr. 

Þarna má einnig sjá skissu sem virðist vera af fiskvinnslu eða frá síldarplani, en þetta er þó 

ekki alveg sama mynd og kolamyndin hér að framan. Hún er þó svipuð og ekki er ólíklegt að 

sú mynd hafi verið gerð eftir þessari skissu. Það er þó ekki fullvíst því að Siri þótti 

skemmtilegt að mála síldarstúlkurnar, sem fyrr segir, og málaði líklega nokkrar slíkar myndir. 

Ofarlega á skissunni má sjá einhverskonar landslag. Vinstra megin virðast vera strá milli 

steina; þar sést jafnvel glitta í mosa. Hægra megin ímynda ég mér að séu kýr á beit upp við 

álfhól. Það er skemmtilegt að þegar skissan er skoðuð er eins og í henni sé vindur í öllum 

fjórum hlutum. Á þessari skissu koma í ljós flest þau mótíf sem heilluðu Siri mest á Íslandi, 

íslensku húsdýrin, álfhóll, síldarstúlkur.  
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Hér má sjá portrett af Þorleifi Kristóferssyni frá Íslandstímanum en Siri málaði talsvert af 

portrettum á ferli sínum. Hér sést að stíll hennar er sá sami og beitir þegar hún myndskreytir 

Ungfrúna góðu og húsið. (Myndin er úr eftirmála Anniku Öhrner í Den goda fröken och 

Huset.) 

 

 

Þessi mynd af hesti frá Íslandstímanum er í hinum teiknaða skissu-stíl Siri og er mjög svipuð 

myndinni hér að neðan sem hún gerði talsvert seinna í Svíþjóð, en svo er að sjá að neðri 

myndin sé gerð eftir þessari mynd. (Myndin er úr eftirmála Anniku Öhrner í Den goda fröken 

och Huset.) 

  

Þetta verk er frá 6. áratugnum og heitir Islandshäst. Myndin er undir áhrifum 

Íslandsferðarinnar, og ekki aðeins undir áhrifum heldur gerð eftir skissu úr sjálfri ferðinni.
36

 

Þarna má sjá að Siri er farin að vinna með aðra miðla og stíll hennar er orðinn verulega grófur 

og frábrugðinn eldri list hennar, en expressjónistinn Siri Derkert skín ávallt í gegn. 

– 0 – 

                                                           
36

 Siri Derkert, http://siri.derkert.com/, Bildgalleri (http://siri.derkert.com/inc/hast.html?key=q), „Efter en äldre 

förlaga som är gjord under en Islandsresa 1949–50“.  

http://siri.derkert.com/
http://siri.derkert.com/inc/hast.html?key=q
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Siri fékk að hengja Íslandsmyndir sínar upp í veitingastofunni Miðgarði við Óðinstorg yfir 

jólin 1949. Af því tilefni var sýningin auglýst í Þjóðviljanum og Tímanum og þess m.a. getið 

að listakonan væri þekkt fyrir einstaklega smekkvísi í meðferð lita.
37

 Siri fékk einnig að sýna 

skissur sínar á kaffihúsi í Reykjavík
38

 og líkaði greinilega vel við fólkið sem þar vann. Hún 

dró upp kolateikningar af börnum og í mars var hún m.a. komin með pantanir fyrir sex 

andlitsteikningar. Þarna var hún farin að fá greitt fyrir verk sín og var, undir lok dvalar sinnar 

í Íslandi, greinilega búin að skapa sér nokkuð gott orðspor og vekja áhuga Íslendinga.
39

 

 

5.2 Ungfrúin góða og húsið 

Ekki liggja fyrir upplýsingar um að Siri Derkert hafi þekkt sérstaklega til Halldórs Laxness 

áður en hún fór til Íslands, a.m.k. ekki meira en gera má ráð fyrir að listakona hafi þekkt til 

verka annars listamanns á öðru sviði. Í bréfunum og minningarbrotunum, sem er að finna á 

Konunglega bókasafninu í Stokkhólmi, er ekki að sjá að Siri skrifi neitt um Halldór Laxness. 

Við athuganir fyrir þessa ritgerð í október 2011 og febrúar 2012 rakst ég á nafn hans á 

fáeinum stöðum í skrifum hennar, en þá aðeins í mjög almennum tilvísunum. – En að því 

kom, hvenær sem það annars var, að Siri fór að kynna sér skáldverk Halldórs Laxness. Hún 

lýsir hrifningu sinni á honum, að hann sé svo góður rithöfundur að því sé hreinlega erfitt að 

lýsa. Svo mjög heillaðist hún af skrifum Halldórs að hún sagðist vilja getað málað eins og 

Laxness skrifaði. Henni finnst Halldór Laxness nálgast það sem hún kallar ótrúlega 

raunveruleikann, „den otroliga verkligheten“, eða skynjun augans á umhverfinu. Þetta er í 

reynd sama leið og sú sem hún sjálf taldi sig alltaf hafa farið, þ.e. að vinna myndir sínar 

hvorki út frá hugtökum né neins konar „innri“ myndum heldur einmitt út frá þessu 

sjónarmiði.
40

 

Þegar Siri var komin aftur til Svíþjóðar eftir Íslandsdvölina las hún skáldsögu eða nóvellu 

Halldórs Laxness, Ungfrúna góðu og húsið, og heillaðist af henni og ákvað að myndskreyta 

hana. Þessi stutta skáldsaga kom út á íslensku sem aðalsaga í sagnasafninu Fótatak manna 

árið 1933 en 20 árum seinna var hún birt á sænsku sem framhaldssaga í tímaritinu Vi ásamt 

                                                           
37

 Þjóðviljinn 16. desember 1949, bls. 5; sbr. Tíminn 22. desember 1949, bls. 8. 
38

 Ég hef því miður ekki upplýsingar um hvaða kaffihús það var. 
39

 Sbr. Annika Öhrner í þýðingu Hrafnhildar Schram, bls. 6, hefti úr Lesbók Mbl.  
40

 Öhrner 1989, bls. 4 og 5, Morgunblaðið 27. maí. 
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myndskreytingum Siri Derkert. Þegar sagan kom út á sænsku í bókarsniði árið 1954, voru 

myndskreytingar Siri þó ekki látnar fylgja með.
41

 

Bréf milli Siri og Halldórs Laxness virðast ekki vera 

varðveitt, en ljóst er að þau hafa verið kunnug og hafa 

hist á Íslandi eins og kemur betur fram  síðar. Engin 

bréf er að finna á Konunglega bókasafninu í 

Stokkhólmi og á Landsbókasafni-Háskólabókasafni er 

einungis skráð ein ódagsett og örstutt þakkakveðja, 

skrifuð í flýti með blýanti. Hún er send skömmu eftir 

að Siri sneri heim frá Íslandi, og þakkar hún þar fyrir 

bók sem Laxness hefur sent henni: „Reykjavik Tele. Tusen tack – när man har familj och 

vänner som älskar författaren H. K. Laxness måste man ha något att berätta om honom då 

man kommer hem från Island. – – Nu har jag boken med dedikation. – Tack! Siri Derkert“.
42

  

Siri þótti sagan um ungfrúna góðu og húsið að einhverju leyti endurspegla sitt eigið líf. Hún 

kom sjálf, eins og sögupersónan Rannveig, úr borgaralegri fjölskyldu. Í texta Laxness fann 

hún samlíkingar við eigið líf og eigin tilfinningar, eins og þær að eignast barn án þess að vera 

gift, að vera svo aðskilin frá barninu og að lifa nokkurskonar tvöföldu lífi gagnvart 

fjölskyldunni sem gat ekki sætt sig við ýmislegt í lífi hennar.
43

 Siri gat tengt skáldskapinn við 

raunveruleika sem hún þekkti mjög vel og mestu máli skiptir að hjá Halldóri finnur hún 

sambærileg listræn viðhorf. Myndskreytingar Siri eru formlegar og vandlega unnar þó að 

e.t.v. geti ekki allir greint það í gegnum grófan, expressjónískan stíl hennar. 

Þegar farið er í gegnum gögn Siri sést að margar skissur liggja á bak við hverja mynd og að 

hluta myndskreytinganna er hægt að rekja til teikninga sem hún hafði gert þegar hún dvaldist 

á Íslandi.
44

 Siri hafði mikinn áhuga á bókmenntum og las mikið og það lýsir sér í því hvaða 

þætti sögunnar hún ákvað að myndskreyta.  

                                                           
41

 Öhrner, 1989: Siri Derkert och Halldór K. Laxness, „Den goda fröken och Huset“, bls. 101, eftirmáli. 
42

 „Þúsund þakkir – þegar maður á fjölskyldu og vini sem elska rithöfundinn H. K. Laxness verður maður að geta 

sagt eitthvað frá honum þegar maður kemur heim frá Íslandi. Nú er ég komin með bókina með tileinkunn. Takk, 

Siri Derkert.“ (Ég þakka Erni Hrafnkelssyni á Landsbókasafni-Háskólabókasafni fyrir veittar upplýsingar og 

mynd af bréfi Siri Derkert til Halldórs Laxness.) 
43

 Öhrner, 1989: Siri Derkert och Halldór K. Laxness, „Den goda fröken och Huset“, bls. 104 og 105. 
44

 Öhrner, 1989: „Den goda fröken och Huset“, bls. 105. 
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Á þessari mynd sést hvar sögupersónan Rannveig er að skrifa bréf. Þarna má sjá einlitan, 

frekar grófan en þó um leið mjúkan, expressjónískan stíl og líkist þessi stíll, og yfirleitt 

myndskreytingarnar við söguna, stílnum sem við sáum ofar á myndinni af síldarsöltunar-

stúlkunum. Einnig sjást svipuð drög í blýantsskissunni.
45

 

Siri dregur einmitt fram þá hluti sem „Húsið“ vill breiða yfir, örlagastundirnar í lífi 

„ungfrúarinnar góðu“. Vissulega túlkar hún frásögn Halldórs en þó einkum frásagnarhátt 

hans. Á einni myndinni sýnir „ungfrúin góða“ stolt á svip konum úr þorpinu lausaleiksbarn 

sitt. En í „Húsinu“ má sjá Þuríði þunga á brún sem taldi það ekki við hæfi að Rannveig sýndi 

svo opinskátt smánarblett sinn og mistök.
46

  

 

Á þessari mynd má sjá hvar Katrín Hansdóttir, dóttir Rannveigar, er að leik með öðrum 

börnum. Hún var alltaf svo lasin og veikburða miðað við hin börnin, gat ekki hlaupið jafn 

                                                           
45

Halldór K. Laxness. 1933  Den goda fröken och huset, bls. 28 og 29. Í þýðingu Peter Hallberg, 1989. 
46

 Öhrner, 1989: Siri Derkert och Halldór K. Laxness; „Den goda fröken och Huset“, bls. 4. 
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hratt og þau og þetta gerði Rannveigu leiða.
47

 Stíllinn er svipaður og í myndinni að framan, en 

það er mikil hreyfing og mikið að gerast í þessari mynd. Myndbyggingin er skemmtileg og 

listakonan notar dýptina á athyglisverðan hátt, svipað og í síldarsöltunarmyndinni. 

 

Á þessari mynd kom sögupersónan Viggo heim um miðja nótt, kenndur og vildi fara að dansa. 

Stíllinn er svipaður og í fyrri myndunum en samt svolítið öðruvísi; minnir mig á einhvern 

furðulegan hátt á van Gogh. Húsið á myndinni er aukaatriði og dansandi parið skiptir mestu 

máli. Það er líf í myndinni og gegnsæi hússins undirstrikar hlutverk dansandi parsins. 

 

                                                           
47

 Halldór Laxness, 1933, Den goda fröken och Huset í þýðingu Peters Hallberg 1989, bls. 90 og 91. 
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Þessi mynd minnir mjög á húsdýramyndir Siri frá Íslandsferðinni og eflaust hefur hún nýtt sér 

þær við vinnslu myndarinnar.
48

 Myndbyggingin er svipuð og stíllinn hinn sami. (Þessi mynd 

og myndirnar að ofan í þessum kafla eru sóttar í Den gode fröken och Huset eftir H.K.L. í 

þýðingu Peter Hallberg.)  

 

Til samanburðar við ofangreindar myndir vil ég taka þessa mynd eftir Siri af Veru Nilson frá 

árinu 1935. Hún minnir um margt á stíl Siri við myndskreytingarnar í bók Laxness. Það er því 

greinilegt að hún var farin að tileinka sér þennan stíl áður en hún kom til Íslands. (Myndin er 

sótt á modernamuseet.se.) 

 

5.3 Hvað olli því að Siri Derkert fór að myndskreyta sögu Laxness?  

Kynnin af bókum Halldórs og ættlandi hans höfðu mikil áhrif á Siri Derkert. Hún hafði aldrei 

fyrr lýst sögum heldur einvörðungu fjallað um „raunveruleikann“; alltaf bara málað 

augnablikin í núinu (fyrir utan tískuteikningar sem hún gerði þegar hún vann fyrir tískufata-

fyrirtæki). Það er vitað að á þessum tíma var hún með hugann við myndskreytingar látinnar 

dóttur sinnar sem skreytti meðal annars ævintýri H.C. Andersens. Eins og fram kom fyrr í 

ritgerðinni lést Liv tvítug að aldri úr berklum. Sorgarferli móðurinnar stóð yfir í mörg ár og 

                                                           
48

 Halldór Laxness, Den goda fröken och Huset í þýðingu Peters Hallberg 1989, bls. 45.  
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lengi vel undirritaði hún bæði myndir og bréf með undirskriftinni Siriliv; þessa undirskrift má 

einmitt sjá sumstaðar í bréfum þeim frá Íslandstímanum og í kringum hann sem skoðuð voru 

við gerð þessarar ritgerðar. Vel má vera að Siri hafi tekið þetta verkefni að sér sem hluta af 

sogarferlinu. 

Siri og Halldór hittust undir lok dvalar hennar á Íslandi. Siri fór ásamt nokkrum vinkonum 

sínum í heimsókn til hans eitt kvöldið þar sem þau spjölluðu og hún teiknaði af honum 

portrett.
49

 Um Siri sagði Halldór: „Það er sjaldan sem ég hef hitt jafn gáfaða og vitra og 

skemmtilega roskna konu“.
50

 

 

Hér má sjá portrettið af Halldóri.  

Eins og margt annað í list Siri frá 6. áratugnum einkennast margar af myndskreytingum 

hennar fyrir bók Halldórs Laxness af því að hún tekst á við rýmið og skoðar möguleika þess. 

Rýmið virkar þar eins og nokkurs konar leiksvið.
51

  

 

  

                                                           
49

 Öhrner 1989. Den goda fröken och Huset. Eftirmáli, bls. 104. 
50

 Öhrner 1989. Morgunblaðið 27. maí, bls. 4. 
51

 Öhrner 1989. Sbr. Den goda fröken och Huset. Eftirmáli, bls. 108. 



28 

 

6. Bréf Siri Derket 

Siri var mjög afkastamikil í bréfaskrifum, dagbóka- og minningaskrifum og virðist hafa skráð 

niður allt sem henni datt í hug, á hvers kyns snepla, smjörpappír, pappírsstrimla, notuð 

umslög og allskonar annan pappír. Þegar bréfin hennar eru skoðuð sést að allt er þetta fremur 

óskipulagt og hún var greinilega mikill „krassari“, krotaði upp mikið af litlum myndum. Til 

eru margir hillumetrar af slíku efni eftir hana á Konunglega bókasafninu í Stokkhólmi. Frá 

ágúst 1949 til mars 1950 skrifaði Siri löng bréf með dagbókarsniði frá Íslandi, m.a. til barna 

sinna, Carlos og Söru, og til Ninnan Santeson og Maj Bring, vinkvenna sinna og 

samlistakvenna.
52

  

Heillandi og stundum heiftarleg viðbrögð hennar gagnvart sérlunduðu fólki og sérstæðri 

náttúru eru þar sett fram í sérkennilegum og brotakenndum búningi. Mjög mörg bréf hennar, 

þau sem hún sendi til barna sinna Carlos og Söru, eru ferðalýsingar í bland við hugleiðingar 

um hitt og þetta. Stundum rissar hún upp myndir, eins og í einu bréfi þar sem hún lýsir 

íslenska kvenbúningnum og dregur upp mynd af konu sem klæðist honum (og lýsir hári 

hennar), og mjög oft fylgir lítið, upprissað Íslandskort frásögninni með heitum þeirra staða 

sem hún segir frá. 

Verk Siri Derkert voru ekki fyrirfram hugsuð (hún málaði samt eftir skissum) og að ná fram 

hinu óvenjulega í hversdagsleikanum var nokkurs konar rauður þráður í list hennar í gegnum 

tíðina. Í minnispunktum hennar má greina eins konar „hugsunarskrif“ (stream of 

consciousness): Hún skrifar eins og hún sé að mála, skrifar hratt, óljóst, notar hugarflæði, 

hleypur úr einu í annað og meðal þess sem einkennir skrif hennar eru síendurteknir 

þrípunktar.
53

 

 

7 Niðurstöður og lokaorð 

Það er ekki svo að Siri hafi einungis verið neikvæð gagnvart þeirri þjóð sem hýsti hana í nær 

átta mánuði. Hún getur þess m.a. að henni finnist Íslendingar alls ekki vera þungir í lund, eins 

og hún hefði haldið áður en hún fór í ferð sína, heldur væru þeir fremur eins og 

Suðurhafseyjabúar, létt, áhyggjulaust og glatt fólk sem lifði fyrir daginn í dag. Hún nefnir 

sérstaklega, og finnst það mjög jákvætt, að á Íslandi séu engin morð framin og engin slagsmál 
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stunduð.
54

 Henni fannst sjálfri ferðin til Íslands vera „en riktig hästkur för mitt måleri, var så 

god, klara det här, här finns motiv, en massa att måla, mål! Ja, det är bra, lös uppgiften.“
55

 

Ísland hafði mikil áhrif á hana, bæði land og þjóð. Átta mánaða dvöl þar bar ríkan ávöxt í list 

hennar. Annika Öhrner bendir á í inngangsorðum sýningarskrárinnar frá 1989, bls. 2,
56

 að 

afrakstur Íslandsferðarinnar hafi verið umtalsverður, þar á meðal fjöldi kolateikninga og 

andlitsmynda af börnum, landslagsmyndir, m.a. með íslenskum hestum og sauðfé, og 

litkrítarmyndir úr íslenskum þorpum og frá sveitabæjum.  

Sjálfsagt leynast teikningar og málverk eftir Siri Derkert á heimilum á Íslandi en óvíst er þó 

hversu mikið hefur varðveist, og erfitt reyndist að finna myndir eftir hana frá Íslandsferðinni. 

Við gerð ritgerðinnar var haft samband við Norræna húsið, þar sem sýningar á verkum hennar 

voru haldnar; einnig var m.a. leitað til Viktors Smára Sæmundssonar og Ólafs Inga Jónssonar, 

forvarða, og mér var bent á nokkra aðila sem væru líklegir til að vita eitthvað um hvar verk 

eftir Siri gætu verið niður komin, en afskaplega lítið kom úr krafsinu; einungis tvær myndir 

fundust í einkaeigu og svo blýantsteikningin á Konunglega bókasafninu í Stokkhólmi.
57

 

Nokkrar teikningar eftir hana eru í eftirmála myndskreyttu útgáfunnar af Ungfrúnni góðu og 

húsinu og einnig eru myndir úr viðtali Björns Th. Björnssonar við hana í sömu bók, sem birtar 

voru hér að ofan. Í bréfi frá helsta sérfræðingi um verk Siri Derkert, Anniku Öhrner, til 

höfundar þessarar ritgerðar segir hún að til séu myndir frá Íslandstíma Siri í Moderna museet í 

Stokkhólmi og telur hún að þær séu aðgengilegar á netsíðu safnsins (svo er því miður ekki, 

þegar þetta er skrifað).
58

 Einnig minnist Öhrner á að til séu Íslandsmyndir í dánarbúi Siri á 

Lidingö. Þessar upplýsingar komu því miður fram eftir að ég var komin til Íslands. Það væri 

vel hugsandi að rannsaka þetta nánar í framtíðinni.  

Að myndskreyta eftir sögu var í raun andstætt við stíl Siri Derket eins og hann hafði verið 

fram að því, þótt hann hafi verið margbreytilegur. Þar var föngun augnabliksins og 

expressjónisminn ríkjandi, það að mála hið raunverulega, ekki að myndskreyta sögu. En Liv 

dóttir hennar hafði fengist við myndskreytingar þegar hún var á lífi og vel kann að vera að Siri 

hafi ákveðið að takast á við slíkt verkefni til þess að setja sig í svipaðar listrænar stellingar og 

Liv hafði verið í; til þess að nálgast hana á einhvern hátt. Og ekki má gleyma áhuga Siri á 
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Halldóri Laxness sem rithöfundi og því hvernig hún samsamaði sig sögunni um ungfrúna 

góðu og húsið.  

Að mínu mati er Siri Derkert dæmi um listamann sem speglar líf sitt og tilfinningar í list sinni. 

Hún lifði mikið í gegnum listina og þann pólitíska áróður sem kemur svo sterkt fram í list 

hennar. Verk hennar breyttust með þroska persónuleika hennar og með því sem hún gekk í 

gegnum; verkin lýsa persónuleika hennar. Líf hennar mótaði þannig list hennar. Hún átti 

viðburðaríkt líf, upplifði margan missi og mikið mótlæti og varð með tímanum einn fremsti 

femínisti Svíþjóðar, sem skín einnig mjög svo í gegn í verkum hennar. Hún var þess háttar 

listamaður að list hennar og líf voru eitt. 

Það hefur verið eins og ferskt loft fyrir sveitafólkið á Íslandi að fá Siri inn á heimili sín, og 

fyrir síldarkonurnar á Siglufirði og aðrar konur sem hún hitti að fá innblástur femínískra 

sjónarmiða frá konu sem kom frá meginlandinu þar sem umræðan ólgaði af femínískum 

spurningum og þar sem konur gátu unnið fyrir sér sem listamenn. Þrátt fyrir framandi 

aðstæður hefur Siri þótt hún hafa margt að kenna íslensku þjóðinni um lífið. Á hinn bóginn 

má ekki gleyma því að hræringar í málum kvenréttinda voru hafnar á Íslandi og nokkrar konur 

höfðu boðað róttækar skoðnir á fyrri hluta 20. aldar. Bríet Bjarnhéðinsdóttur (1856–1940) 

hafði boðið sig fram til Alþingis fyrst kvenna, Kvenréttindafélag Íslands hafði verið stofnað 

þegar árið 1907 og kvenréttindatímaritið 17. júní hóf að koma út árið 1949,
59

 en ritstjóri þess, 

Inga Lára Lárusdóttir, var virk í umræðu um kvenréttindamál á Íslandi. Konur voru ekki langt 

komnar í baráttu sinni en kvenréttindaólgan var hafin. Siri fór á einn kvenréttindafund á 

Íslandi og hélt þar erindi um sænsku kvennahreyfinguna og hefur það vafalaust sett lit á 

fundinn og ef til vill hvatt íslenskar konur til róttækni.
60

 Að því er varðaði list á Íslandi er 

nokkuð ljóst að Siri Derkert hefur ekki kynnt sér hana nógu vel þegar hún slær um sig og 

segir enga raunverulega list vera til hér heldur bara skreytingar fyrir yfirstéttina. En rétt er það 

að listalíf var mun smærra í sniðum á Íslandi, ekki síst utan höfuðborgarinnar, og alls ekki 

jafn áberandi og í nágrannalöndunum. Það þarf því ekki að vekja furðu að Siri hafi fundist 

skorta á list á Íslandi þessa mánuði sem hún dvaldist hér.  

List Siri Derkert breyttist ef til vill ekki í grundvallaratriðum vegna dvalarinnar á Íslandi. Hún 

var að mótast á þessum árum þó að hún hafi verið orðin roskin kona, og eins og fram hefur 

komið var hún þegar byrjuð að tileinka sér skissustílinn sem hún notaði í myndskreytingunum 
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og á síldarsöltunarmyndinni. Hún varð grófari og róttækari í list sinni með árunum og það 

sem einkennir list hennar helst eftir Íslandsferðina, og í raun þá list sem hún varð fræg fyrir, 

eru gróf, einföld og skissuleg verk. Oft skrifaði hún eitthvað á verkin, gjarnan með pólitísku 

innihaldi, og textinn fór að verða áberandi þáttur í list hennar, sem og það að vinna með aðra 

miðla en strigann. Íslandsferðin hefur eflaust veitt henni innblástur og verið hluti af 

þroskaferli hennar sem listakonu. 
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