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Útdráttur 

Í þessari ritgerð eru skoðaðar dýrasögur, sérstaklega tvær smásögur eftir Gest Pálsson og 

Þorgils gjallanda, „Skjóni“ og „Heimþrá“. Báðar sögurnar voru skrifaðar á raunsæistímanum 

á Íslandi þegar skilin milli manns og dýrs voru þokukennd í ljósi vísindakenninga Charles 

Darwin á 19. öldinni. Darwin hafði áhrif á rithöfunda víða um heim sem tileinkuðu sér nýjan 

hugsunarhátt gagnvart dýrunum og reyndu að sjá þau fyrir sér sem sjálfstæðar verur án 

tenginga við táknkerfi bókmenntahefðanna. Þannig urðu dýrasögurnar til á Íslandi, Gestur og 

Þorgils voru báðir mikilvægir í uppgangi raunsæisstefnunnar á landinu og reyndu fyrir sér á 

þessum nýja vettvangi bókmenntanna. „Skjóni“ birtist í blaði sem Gestur ritstýrði, Skuld árið 

1884 og fjöldi dýrasagna sem Þorgils skrifaði birtust í tímaritinu Dýravininum sem gefið var 

út á árunum 1885 til 1916, en „Heimþrá“ var gefin út árið 1910 í sérstöku dýrasagnabindi 

Þorgils, Dýrasögum I. Á þeim rúmu þrjátíu árum sem Dýravinurinn var gefinn út stuðlaði 

tímaritið að bættri meðferð á dýrum hér á landi og ritstjóri þess, Tryggvi Gunnarsson, hvatti 

til þess að sett yrði á fót dýraverndunarfélag á Íslandi. Eftir að útgáfu tímaritsins var hætt 

hurfu dýrasögurnar af yfirborðinu og hefur lítið borið á þess konar sögum á Íslandi síðan. 

Darwin lagði grunn að fjölmörgum vísindagreinum nútímans þar sem dýr og náttúra eru 

viðfangsefnið og með nýjum tímum hefur sprottið upp áhugi fyrir að kanna samband manna 

og dýra betur í menningar- og samfélagslegu samhengi. Dýrasögur raunsæisins hafa því öðlast 

nýtt líf með innkomu nýrra vísindafaga og smásögurnar tvær verða greindar í samhengi 

raunsæisins og nútímans.    
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Inngangur 

Með útgáfu á dýrasögu Gest Pálssonar „Skjóna“ þann 17. maí 1884 voru mörkuð hógvær 

tímamót í sögu íslenskrar bókmenntahefðar. Þessi stutta harmsaga um reiðhest hreppstjórans á 

Brú var fyrsta sinnar tegundar á landinu og gefur vísbendingar um þjóðfélagslegar hræringar í 

raunsæisumhverfi 19. aldar. Þá var fólk að vakna til vitundar um hinn náttúrulega heim og eðli 

manna og dýra. Viðfangsefni skálda var blákaldur raunveruleikinn, erfiði og strit lífsins og 

berskjaldaðar tilfinningar mannsins. Á 19. öldinni var Ísland enn að mestu leyti 

sveitasamfélag og unnið var náið með dýrum við búskapinn en þrátt fyrir það voru skáldverk 

tileinkuð dýrunum nánast ekki til nema sem hluti af þjóðsöguhefðinni. Ári eftir að saga Gests 

birtist í Skruðu, blaði sem hann sjálfur gaf út, varð til í Kaupmannahöfn tímaritið 

Dýravinurinn að tilstuðlan Tryggva Gunnarssonar bankastjóra.
1
 Tryggvi var forseti 

Þjóðviljans sem stóð fyrir útgáfu á þessu litla tímariti sem opnaði dyrnar fyrir þá rithöfunda 

sem höfðu áhuga á að kanna næstum ósnerta auðlind dýraheimsins í skrifum sínum. Í formála 

að fyrsta tölublaði Dýravinarins veltir Tryggvi fyrir sér af hverju sumir fara illa með dýr, þjá 

þau og pína fyrir engar sakir og sýnir jafnframt mikinn skilning á tilfinningum dýranna.
2
 

Tryggva finnst tími til kominn að menn fari að hugsa sinn gang þegar meðferð á dýrum er 

annars vegar og þakkar Dýraverndunarfélagi danskra kvenna fyrir að styrkja útgáfu blaðsins: 

„Þegar ég heyrði þetta, þótti mjer mjög vænt um það; jeg hafði lengi óskað, að eptirtekt 

manna á Islandi væri vakin á því, að meðferð á dýrum þar þyrfti að vera betri, en nú á sjer 

stað ...“
3
 Tryggvi hvatti konur sérstaklega til að stofna dýraverndunarfélag, sennilega að 

fyrirmynd þess danska, en það gekk illa og árið 1914 varð hann sjálfur formaður nýstofnaðs 

Dýraverndunarfélags Íslands.
4
 Hélt hann því embætti þar til hann lést árið 1917.   

                                                 
1
 Björn Teitsson, „Íslenskar Dýrasögur-Frá Upphafi Raunsæisstefnu til 1915“, Mímir, 9.árg., 2.tbl., okt. 1970, 

bls. 6 
2
 Tryggvi Gunnarsson, „Formáli“, Dýravinurinn, 1.árg., 1.tbl., bls. 3-4 

3
 Tryggvi Gunnarsson, „Formáli“, Dýravinurinn, 1.árg., 1.tbl., bls. 3 

4
 Tryggvi Gunnarsson, „Formáli“ Dýravinurinn, 16. árg. 16. tbl., bls. 3 
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Síðasta hefti Dýravinarins var gefið út árið 1916 en á þessum rúmu þremur áratugum 

sem það var í prentun náði það heilmiklum vinsælum og gaf út sögur eftir þjóðþekkta 

einstaklinga sem fikruðu sig áfram á nýjum vettvangi bókmenntanna. Einnig fundust í ritinu 

fjöldi sannsögulegra sagna, ritgerðir og fróðleikur um dýr og þeirra hegðun sem oft var frá 

Tryggva sjálfum kominn. Meðal þeirra sem áttu sögur í ritinu var Þorgils gjallandi en ásamt 

því að fá þó nokkrar sögur birtar í tímaritinu gaf hann einnig út sitt eigið dýrasagnasafn árið 

1910 og þar á meðal eina merkustu dýrasögu tímabilsins, „Heimþrá“ (skrifuð 1909) sem 

fjallar um hryssuna Stjörnu. Sagan er rétt um fimm blaðsíður en skilur mikið eftir sig, 

sérstaklega vegna þess hversu ýtarlega Þorgils reynir að gera sálarstríði Stjörnu skil og nær að 

sannfæra lesendur um tilfinningar dýrsins á umbúðalausan máta. Það sem er þó merkilegast 

við sögur Þorgils og Gests er hversu litla athygli þær hafa fengið í bókmenntaumfjöllun á 

Íslandi. Hvernig er hægt að útskýra þessa skyndilegu tilkomu dýrasagna sem svo hurfu af 

yfirborðinu eins hljóðlega og þær birtust?  

Dýrasögur náðu aldrei almennilegu flugi eftir að útgáfu Dýravinarins var hætt og hafa 

hingað til einungis verið settar í  hóp barnaefnis og táknsagna. Það sem gæti hjálpað til við að 

skilja af hverju dýrasögur fengu aldrei virðingameiri sess á Íslandi er að líta til hvernig dýr í 

bókmenntum og öðrum listum hafa verið túlkuð í sögulegu samhengi. Afdrif íslenskra 

dýrasagna eru ekki einsdæmi heldur hefur samspil lesenda og dýra í bókmenntum verið öldum 

saman háð flóknum táknfræðilegum skilningi. Það er ekki langt síðan við fórum að reyna að 

skilja dýr á vísindalegum grundvelli og rýna í möguleikann á innra tilfinningalífi þeirra. 

Gestur, Þorgils og önnur skáld sem snertu á sviði dýrasagna voru að mörgu leyti á undan 

sínum samtíma í að sýna áhuga fyrir dýpri skilningi á veröld smælingja. Þótt að raunsæið hafi 

þróast upp úr framsæknu umhverfi Evrópu 19. aldar vantaði mikið upp á löngun almennings 

til að líta á dýrin sem meira en vinnuafl og matvæli, en raunsæislegar dýrasögur reyna að brúa 



 

7 

 

bilið milli takmarkaðs skilnings mannfólks á dýrum og möguleikans fyrir því að dýrin ættu 

sér eitthvað í líkingu við sál.  

Eins og sjá má í Dýravininum og aðgerðum Tryggva Gunnarssonar til að hvetja 

Íslendinga til betri meðferðar á dýrum sínum voru komnar fram stórtækar hugmyndir um 

dýravelferð á Íslandi á 19. öldinni þó að þær hugmyndir hafi ekki sést í verki fyrr en mun 

seinna. Dýr hafa verið hluti af okkar daglegu lífi í aldaraðir og í dag höfum við ráð á að kafa 

dýpra í hugsanaferli þeirra en áður hefur verið mögulegt. Rannsóknum á hegðun og 

tilfinningalífi dýra fleytir áfram og með þeim fylgja siðferðilegar spurningar um meðferð 

okkar á þeim og hvernig dýrin upplifa mannfólkið. Þó að 19. öldin virðist tilheyra gleymdri 

fortíð þá gerast góðir hlutir oft hægt og umræða um dýravelferð á enn jafn mikið við í dag og 

hún átti á upphafsárum sínum. Dýrasögur Gests Pálssonar og Þorgils gjallanda mynda ákveðið 

upphaf og endi á góðæristímabili dýrasagna á Íslandi og þróunin í framsetningu á þess konar 

sögum sjást vel þegar rýnt er betur í verkin. Ásamt því að greina dýrasögur Gests og Þorgils 

með tilliti til þess tímabils sem þær voru skrifaðar á mun ég skoða bókmenntalegar hefðir í 

túlkun á dýrum og athuga hvort framrás í rannsóknum á dýrum í nútímanum geti haft áhrif á 

það hvernig við lesum dýrasögur nú á dögum.  

 

Dýrasögur 

Eins og svo margt annað í bókmenntaheiminum er erfitt að skilgreina hvað dýrasögur eru á 

einfaldan og afmarkaðan máta. Ein leið til að skilgreina þær er að dýrið þarf að vera 

miðpunktur sögunnar ef ekki aðalpersónan.  Stundum eru dýrin sjálf sögumenn og stundum 

ekki en í dýrasögum snúast atburðirnir um upplifanir og tilfinningar dýrsins og manneskjur 

eru í bakgrunni. Annað sem einkennir dýrasögur er að þær eru nánast alltaf túlkaðar sem 

táknsögur fyrir eitthvað sem á að enduspegla mannheima, sjaldan eru þessar sögur lesnar með 

sjónarhorn dýrsins í huga. Það er manninum að vissu leyti eðlislægt að vera miðpunkturinn í 
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sínum heimi og það þarf ákveðna áreynslu til að setja sig í spor dýrsins. Að lesa dýrasögur 

sem allegóríur kallar á eins konar samspil höfunds og lesanda; við vitum í raun aldrei allar 

ástæðurnar fyrir af hverju sögur eru skrifaðar og neyðumst til að fylla upp í eyðurnar með 

okkar eigin ímyndunarafli.  Í tilfelli dýrasagna er hefðin fyrir að nota dýr í táknfræðilegum 

skilningi svo sterk í menningarlegu samhengi að það er erfitt að slíta það sundur frá 

bókmenntum og reyna að lesa í dýrin sem sjálfstæðar verur með enga tengingu við 

táknfræðilegar hugmyndir.  

  Dýr hafa því löngum verið hentug í bókmenntum og öðrum listum sem eins konar 

milliliður raunveruleika og túlkunar. Til að setja fram hugmynd í listaverki þarf að setja hana í 

búning sem allir geta tengt við. Í gegnum aldirnar hafa mismunandi merkingar hlaðist á hverja 

dýrategund og það er hentugt að geta valið það dýr sem táknar best þær hugmyndir sem 

höfundurinn vill koma á framfæri. Simona Cohen, listfræðingur, fer stuttlega yfir sögu 

dýratákna í listum í bók sinni Animals as Disguised Symbols in Renaissance Art og rekur 

ritaðar heimildir um táknfræði til annarrar aldar eftir Krist.
5
 Cohen vísar þar í gríska 

textabálkinn Physiologus þar sem ljón og fönixar eru notuð sem tákn fyrir Jesú og upprisuna 

ásamt fjöldamörgum skemmtisögum um margvísleg önnur dýr. Physiologus sýnir hversu 

mikil áhrif kristni hafði í þróun þessarar hefðar og hversu snemma hún birtist í 

bókmenntasögunni. Það er því ekki að undra að við séum gjörn á að lesa dýr í listum fyrst og 

fremst sem tákn fyrir allt annað en þau sjálf því að annað hefur varla þekkst í listgreinum í 

rúmlega tvö þúsund ár.  

Rétt fyrir aldamótin 1900, árið 1896, kom út bók eftir kanadíska rithöfundinn Charles 

G. D Roberts, The Kindred of the Wild, a Book of Animal Life, þar sem hann talar um svipaða 

hluti og Cohen, eða hvernig kristin trú hafði áhrif á dýrasögur. Roberts var sjálfur 

afkastamikill dýrasagnahöfundur og var einn af frumkvöðlum á því sviði í Norður-Ameríku, 

                                                 
5
 Cohen, Simona,  Animals as Disguised Symbols in Renaissance Art, (Boston: Brill Academic Pub, 2008) Bls. 4 
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ásamt því að vera eitt fremsta skáld Kanada á öðrum sviðum.
6
 Skrif hans eru merkileg fyrir 

það hversu greinilega hann fer yfir sögu dýra og manna, hvernig við höfum þróast með dýrum 

og þau fléttast saman við okkar daglega líf. The Kindred of the Wild er dýrasagnasafn Roberts 

og í eins konar inngangi að dýrasögum sínum, „The Animal Story“, fer hann yfir þessi 

málefni og hvernig dýrasagan hefur þróast sem bókmenntagrein. Roberts stingur upp á að 

fyrstu dýrasögurnar hafi verið af veiðum frummanna, þegar árángursrík veiðiferð gat skilið 

milli lífs eða dauða og nóg af spennandi viðfangsefni var að finna í því umhverfi.
7
 Eftir því 

sem mennirnir drógu sig meira og meira saman í þéttbýli misstu þeir sín náttúrulegu tengsl 

sem gerði þeim kleift að skilja dýraheiminn á flóknari hátt. Þess í stað hafi einungis einfaldar 

skilgreiningar á einkennum hvers dýrs staðið eftir: „Það var auðvelt að muna að tígurinn var 

grimmur, refurinn slægur, úlfurinn rángjarn.“
8
 Þannig breikkaði bilið sífellt milli manna og 

dýra og þegar kristni breiddist út urðu skilin algjör; maðurinn drottnaði yfir dýraríkinu. Allt 

náttúrutengt varð að „óvininum“ og aðeins maðurinn hafði tengsl við hið guðlega.
9
 Á tímum 

Roberts var þessi hugsunarháttur þó farinn að taka breytingum og hann tók vel eftir því. Dýr 

voru farin að láta á sér kræla í ævintýralegum sögum þar sem veiðum var lýst sem spennandi 

tómstundum. Þær minntu á hina glæstu fortíð frummanna og vöktu til lífsins áhuga lesenda á 

að vita meira um dýrin sem komu þar fram.
10

  

Roberts hefur sennilega upplifað sína tíma svipað og okkur líður í dag. Hann var uppi 

á mikilli upplýsingaöld og rannsóknum fleytti fram á hinum ýmsu sviðum.
11

 Ekki síst er 

Roberts undir áhrifum frá Darwin og þróunarkenningu hans en  þó að darwinisma hafi verið 

illa tekið af fræðisamfélag Kanada fyrst eftir að þau voru sett fram nýttust þau vísindi sem 

                                                 
6
 Sandlos, John, „From Within Fur and Feathers“, TOPIA: Canadian Journal of Cultural Studies, no. 4, 2000, 

bls. 79 
7
 Roberts, Charles G.D, The Kindred of the Wild,  a Book of Animal Life, 25. útgáfa, (Clinton MA: Colonial 

Press Inc., 1953) Bls. 16 
8
 Roberts, Charles G.D, The Kindred of the Wild, bls. 19, þýðing mín 

9
 Roberts, Charles G.D, The Kindred of the Wild, bls. 20 

10
 Roberts, Charles G.D, The Kindred of the Wild, bls. 21 

11
 Roberts, Charles G.D, The Kindred of the Wild, bls. 21 
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innblástur rithöfunda náttúrulífsefna.
12

 Eitt atriði sem Roberts nefnir til í sambandi við álit 

fólks á dýrum á hans samtíma er athyglisvert: ásamt því að áhugi almennings á villtum dýrum 

fór vaxandi fóru menn að taka eftir ýmsu í fari gæludýra sinna sem bar þess merki að þau 

væru flóknari að byggingu en áður var talið. Þau leystu vandamál, sneru á keppinauta sína og 

nýttu sér umhverfi og auðlindir með, að því virtist, engu nema eigin hugviti.
13

 Þannig þurftu 

menn að horfast í augu við þann möguleika að dýrin hefðu eitthvert torskilið gáfnafar, snert af 

rökhugsun og umfram allt persónuleika sem var einstakur hverju dýri.
14

 Roberts vildi meina 

að rithöfundar dýrasagna væru í einstakri stöðu til að kanna þessa eiginleika dýranna nánar og 

líkti sér og öðrum sem skrifuðu um dýr við landkönnuði sem færu inn á ókunnar slóðir 

hugarheims dýranna.
15

 Framrás náttúruvísindanna væri grundvöllur þess að skilja þennan 

heim svo að hægt væri að byggja upp „sálfræðilegan rómans“ (e. psychological romance).
16

 

Þannig ættu hinar fyrirmyndardýrasögur að vera smíðaðar samkvæmt Roberts, en engin hefur 

stjórn á hvernig bókmenntir eru skrifaðar og skrif um dýr hafa skipst upp í flokka eftir því 

hversu mikið höfundar þeirra vilja manngera dýrin.  

Manngerving (e. anthropomorphism) er hugtak sem spilar stór hlutverk í skilningi og 

lestri á dýrasögum og hefur þekkst síðan í fornöld. Hægt er að rekja fyrstu fræðilegu 

vangavelturnar um manngervingu til gríska spekingsins Xenófanesar, en hann skrifaði um 

anthropos í sambandi við hvernig mismunandi þjóðir dýrkuðu guði sem líktust íbúum hverrar 

þjóðar fyrir sig. Grikkir sáu fyrir sér guði ljósa á hörund með blá augu á meðan guðir 

Afríkjuþjóða voru dökkir yfirlitum og þannig bjuggu mennirnir til guði sem líktust sjálfum sér 

og höfðu mannlega eiginleika.
17

 Allt síðan þá hafa fræðimenn rannsakað manngervingu í 

                                                 
12

 Sandlos, John, „From Within Fur and Feathers“, bls. 80 
13

Roberts, Charles G.D, The Kindred of the Wild, bls. 23 
14

Roberts, Charles G.D, The Kindred of the Wild, bls. 24 
15

 Roberts, Charles G.D, The Kindred of the Wild, bls. 24 
16

 Roberts, Charles G.D, The Kindred of the Wild, bls. 24 
17

 Waytz, Adam, Carey K. Morewedge, Nicholas Epley, George Monteleone, Jia-Hong Gao, og John T. 

Cacioppo, „Making Sense by Making Sentient: Effectance Motivation Increases Anthropomorphism“, Journal of 

Personality & Social Psychology, vol. 99, no. 3, 2010, bls. 410-435, bls. 410 
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sambandi við trúarbrögð, dauða hluti eins og farartæki og húsgögn, veðurfar og vélmenni og 

svo dýrin. Manngerving er hentugt verkfæri til alls konar auglýsinga og markaðssetninga og 

er notuð óspart á þeim vettvangi til að ná betur til neytenda.
18

 Manngerving er tvískipt: annars 

vegar er líkamlegum eiginleikum manna varpað á dýr eða hluti og hins vegar er þeim eignað 

mannlegt hugarástand. Oft eru báðar gerðir manngervingar notaðar svo að úr verður nánast 

almannlegt fyrirbæri. En síðari notkunin á hugtakinu er sérlega mikilvæg þegar kemur að 

dýrasögum og hegðun okkar gagnvart dýrum í daglegu lífi. Gæludýraeigendur eru duglegir 

við að útskýra hegðun dýra sinna með tilliti til tilfinninga sem oft eru taldar sérmannlegar, svo 

sem sektarkennd, afbrýðisemi eða skömm.
19

 Það virðist þversagnakennt að gera upp á milli 

tilfinninga þegar þessi ritgerð gerir ráð fyrir að dýr séu þess megnug að upplifa þær en það er 

stigsmunur á tilfinningum og þær henta misvel til rannsókna.  

Vandamálið við að yfirfæra svo sérstæðar tilfinningar á dýrin eins og í dæmunum hér 

að ofan er að við getum ekki með góðu móti gert rannsóknir á þeim, hvort dýrin upplifi þær 

og séu meðvituð um ástæður þess að þau upplifi þessar tilfinningar. Aðrar tilfinningar er 

auðveldara að mæla, svo sem gleði, sorg og söknuð. Hægt er að ráða í ytri merki þessara 

tilfinninga sem eru á svipuðu rófi hjá mörgum tegundum.
20

 Ástæðan á bak við þá lensku að 

manngera nánast allt sem verður á vegi okkar er margþætt, en í grunninn er það einfaldlega  

ósjálfrátt viðbragð þegar við þurfum að gera grein fyrir hlutum sem við skiljum ekki 

almennilega. Ekki eru þó allir sammála því að manngerving sé óhjákvæmilegur hluti af því 

hvernig við skiljum heiminn. Líffræðingurinn Marc Bekoff heldur því fram að það sé 

mögulegt að setja sig í spor dýra ef við gerum okkur grein fyrir að hver dýrategund upplifir 

tilfinningar á mismunandi hátt, það er að segja, gleðitilfinning hjá mannfólki er frábrugðin 

                                                 
18

 Waytz, Adam, Carey K. Morewedge, Nicholas Epley, George Monteleone, Jia-Hong Gao, og John T. 

Cacioppo, „Making Sense by Making Sentient“ bls. 410 
19

 Waytz, Adam, Carey K. Morewedge, Nicholas Epley, George Monteleone, Jia-Hong Gao, og John T. 

Cacioppo, „Making Sense by Making Sentient“, bls. 411 
20

 Bekoff , Marc, „Wild Justice and Fair Play: Cooperation, Forgiveness, and Morality in Animals“, Biology and 

Philosophy, vol. 19, no. 4, 2004, bls. 498 
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gleði hjá hundum sem er svo frábrugðin gleði simpansa og svo framvegis.
21

 Bekoff er 

sammála um að sem manneskjur getum við aldrei fullkomlega útilokað okkar mannlega 

sjónarhorn, en við getum gert okkar besta til að sjá fyrir okkur hvernig tiltekið dýr upplifir 

tilfinningar á sinn sérstaka hátt.
22

 Við ættum í raun alls ekki að ímynda okkur að dýrin finni 

nákvæmlega sömu tilfinningar á sama hátt og mennirnir en heldur ekki láta það koma í veg 

fyrir að viðurkenna að þau upplifi tilfinningar á einhvern hátt sem við getum ekki skilið. Til 

dæmis segist Bekoff reyna að koma sér í „hundamiðað“ hugarástand þegar hann gerir 

rannsóknir á hundum, hann leggur áherslu á að ímynda sér hvernig hundarnir sjá heiminn og 

hvernig þeir upplifa gleði eða sorg á sínum eigin forsendum.
23

 Að mati Bekoffs ætti þetta að 

vera sjálfgefinn hugsunarháttur manna þegar kemur að dýrum í stað þess að útiloka 

tilfinningar dýra á þeim forsendum að þær séu ekki nákvæmlega eins og okkar. Manngerving í 

tengslum við dýr gæti í raun talist úrelt hugtak vegna þess að við vitum að dýr upplifa 

fjölbreyttar tilfinningar og við þurfum ekki lengur að vísa í mannlega eiginleika til að útskýra 

hegðun þeirra og upplifanir.  

Það er því að ýmsu að huga þegar greina á dýrasögur og mörg atriði spila þar inn í, 

bæði hvað varðar höfund og lesanda. Eins og er vitum við ekki betur en að tilbúningur og 

fantasía séu sérmannleg fyrirbæri og aðstæðurnar sem rithöfundar geta búið til fyrir dýrin 

takmarkast við það hvernig þeir ímynda sér að viðkomandi dýr myndi hugsanlega bregðast 

við. Ekki geta allir verið sérfræðingar í náttúruvísindum eða hegðun dýra, en skrif um dýr og 

þeirra tilfinningalegu upplifanir gera ráð fyrir að minnsta kosti grunnþekkingu á dýralífinu til 

að sagan verði ekki með öllu ótrúverðug. Oft grípa höfundar því til þess að manngera dýrin 

algjörlega, klæða þau í föt og láta þau tala og lifa lífinu í sögunni eins og hver önnur 

manneskja. Við þetta hverfur togstreitan milli tegunda við lesturinn og dýrin falla notalega inn 

í mannlegan hversdagsleika. Manngerving dýra í bókmenntum þjónar þannig að minnsta kosti 

                                                 
21

 Bekoff, Marc, „Wild Justice and Fair Play“ bls. 494-5 
22

 Bekoff, Marc, „Wild Justice and Fair Play“ bls. 494-5 
23

 Bekoff, Marc, „Wild Justice and Fair Play“ bls. 494-5 
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einum mikilvægum tilgangi: með því að gefa dýrunum talmál í sögum sínum eru höfundar að 

tjá undirliggjandi þrá mannkynsins eftir því að skilja hvað dýrin eru að hugsa því flestir hafa 

velt fyrir sér hvernig heimurinn væri ef dýrin hefðu þennan hæfileika. Tungumálið er það sem 

einna helst myndar gjá á milli okkar og annarra dýrategunda og fantasíur um talandi dýr munu 

því alltaf vera stór hluti af dýrabókmenntum.   

 Algjör manngerving er þó ekki nauðsynleg til að ljá dýrum tungumál í bókmenntum 

eins og sjá má í einni frægustu dýrasögu fyrr og síðar, Fagra Blakki (1877) eftir Önnu Sewell. 

Þar segir aðalpersónan, Fagri Blakkur sögu sína og talar hestamál við aðra hesta en er annars 

að öllu leyti skrifaður sem hestur og hagar sér sem slíkur. Hnegg og önnur hljóð sem hestar 

gefa frá sér eru gerð að talmáli hestanna sem menn geta aldrei skilið. Sewell leggur hins vegar 

áherslu á að hestarnir í sögunni skilji heldur ekki mannfólkið sérstaklega vel þó þeir geti lært 

skipanir og léttan orðaforða frá eigendum sínum. Fagri Blakkur lærir að þekkja raddir og 

orðaskil húsbónda sinna, en eðli og hegðun mannfólksins er hestunum í sögunni oft torskilin. 

Í upphafi sögunnar segir móðir Fagra Blakks, Duchess, um háskalegar veiðiferðir mannanna 

þar sem hestar og menn slasast reglulega: „En við erum aðeins hestar og þetta skiljum við 

ekki.“
24

 Þó að það sé ekki sagt beinum orðum aftur eru fjölmörg atriði þar sem setning 

Duchess á vel við og hestarnir þurfa að fylgja skipunum eigenda sinna þó að þeir skilji ekki 

allar ástæðurnar á bak við þær. Sewell virðist vera á svipuðum slóðum og Bekoff tróð síðar 

meir, hún reynir að setja sig í huga hestsins og mælir atburði út frá því sjónarhorni. Í fyrstu 

útgáfum á bókinni segir Sewell að hún hafi þýtt ævisögu hestsins úr „upprunalegu hestamáli“ 

(e. original equine).
25

 Það gefur til kynna að tilætlun Sewell hafi verið að segja söguna alfarið 

útfrá sjónarhorni hestsins. Blakkur er ekki settur í sérmannlegar aðstæður heldur einblínir 

höfundurinn á kringumstæður Fagra Blakks á Viktoríutímabilinu á Englandi og þær þolraunir 

sem hestar og önnur dýr þurftu að ganga í gegnum fyrir duttlunga mannfólksins. Fagri 

                                                 
24

 Sewell, Anna, Fagri Blakkur: Ævisaga hests, sögð af honum sjálfur, Oscar Clausen þýddi, (Reykjavík: 

Ingólfsprent, 1948) Bls. 12 
25

 Francis, Pauline, Black Beauty-Retold by Pauline Francis, (London: Evan Brothers Limited, 2010) Bls. 4 
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Blakkur er oft nefndur til sem dæmi um þróun dýrasagna á raunsæistímabilinu í 

bókmenntasögunni enda skrifuð á því tímabili, en Charles Roberts þykir sú staðreynd að 

Blakkur tali við aðra hesta of mikil manngerving til að sagan geti talist raunsæisleg, það gefur 

til kynna að „sálfræði þeirra er mennsk“.
26

 Engu að síður var Fagri Blakkur tímamótaverk 

vegna þess að það lýsir aðstæðum hesta á vofeiflegan hátt. Roberts viðurkennir það, en telur 

að dýrasaga sé ekki raunsæ nema búið sé að afmá sem allra flest manngervingartengsl við 

dýrakarakterana.
27

  

 

Tungumálið 

Tungumál og bókmenntir eru óaðskiljanleg í eðli sínu og samspil þeirra leiðir okkur að 

ákveðinni útskýringu á af hverju það reynist lesendum erfitt að sjá dýr fyrir sér sem 

sjálfstæðar verur. Tungumálið er einnig fremsta samskiptaleið mannfólks, vandlega þróað 

kerfi sem er einstakt hverri þjóð á meðan dýr hafa fyrst og fremst verið talin málleysingjar 

sem gefa frá sér hljóð ekki orð.
28

 Bókmenntir verða til í gegnum frásögn og persónusköpun 

sem hrífur lesanda inn í heim sögunnar, allt með skrifuðum orðum á tungumáli sem einungis 

menn skilja. Innri díalógi aðalpersónunnar er eitt það mikilvægasta í persónusköpuninni og 

verður að vera til staðar til að ná almennilega til lesandands, hvort sem hann kemur fram í 

fyrstu eða þriðju persónu. Þegar dýr eru sett inn í þessa jöfnu þurfa höfundarnir að reiða sig á 

að lesendur geti vikið frá sannfæringu sem þeir hafa búið við um langt skeið og ímyndað sér 

að dýrin geti staðið sem hugsandi og talandi (þó ekki nema innra með sér) karakterar innan 

sögunnar en samt verið náttúruleg dýr á sínum eigin forsendum. Smásögurnar tvær sem 

hafðar eru til hliðsjónar í þessari ritgerð eru af því tagi að dýrin sjálf tala ekki neitt mál. Skjóni 

og Stjarna eru hestar að öllu leyti og sögumenn lýsa upplifunum þeirra. Höfundarnir tala fyrir 

                                                 
26

 Roberts, Charles G.D, The Kindred of the Wild, bls. 27 
27

 Roberts, Charles G.D, The Kindred of the Wild, bls. 24-27 
28

 de Haan , J. A. Bierens, „Animal Language in its Relation to that of Man“, Biological Reviews, vol. 4, no. 3, 

1929 
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dýrin eins og þeir myndu tala fyrir mennska sögupersónu og leiða lesendur að þeirri 

niðurstöðu að gjörðir og hugsanir hestanna séu rökréttar samtímis því að skapa til 

samúðarfullt umhverfi sem lesandinn getur sökkt sér í. Ein spurning sem menn hafa lengi velt 

fyrir sér er sú hvort rökhugsun og tilfinningalíf sé mögulegt án tungumáls eða hversu 

mikilvægt tungumálið sé í að greina okkar vitsmuni frá dýrum. Tungumál var lengi vel 

skilgreint sem talað mál, orð sem voru tjáð með hljóðum og höfðu þróast í þúsundir ára og 

táknmál heyrnalausra var ekki almennilega viðurkennt sem tungumál fyrr en um 1960.
29

 

Málfræðingurinn Stephen R. Anderson ber saman í bók sinni Doctor Doolittle‘s Delusions 

tungumál manna og fjölbreytt samskiptarkerfi margvíslegra dýrategunda, enda geta flestallar 

verur, frá bakteríum til prímata, miðlað upplýsingum með einhverjum hætti á milli 

einstaklinga innan tegundarinnar.
30

 Þessar aðferðir geta verið líkamlegar eða framsettar með 

hljóðum en eitt er víst, það er ekki til ein föst skilgreining á tungumáli og við getum ekki 

útilokað að samskiptaleiðir dýra flokkist undir tungumál.       

    

Dýr á Íslandi 

Eins og áður sagði voru Íslendingar lengst af bændaþjóð og voru landsmenn hjátrúarfullir 

fram eftir öldum ef marka má lýsingar á búskap þeirra á fyrri tímum. Duttlungar bænda komu 

vel fram í samskiptum þeirra við dýr og voru úrráð þeirra við uppákomum eða særindum 

dýranna oft ekki í takt við tímann heldur byggð á aldagömlum hefðum. Í skemmtilegri bók 

eftir Séra Jónas Jónasson, Íslenskir Þjóðhættir, sem var fyrst gefin út 1934, útlistar Jónas 

hvernig staðið var að íslenskum búskap og dýrahaldi og það er augljóst við lesturinn að 

höfundurinn var ekki sáttur við meðferð Íslendinga á búfénaði. Bókin var gefin út eftir dauða 

Jónasar og er samansafn af skrifum hans um líf Íslendinga fyrr á öldum sem hann rannsakaði 

á lífsleið sinni á milli þess sem hann kenndi og sinnti öðrum störfum. Honum kemur á óvart 

                                                 
29

 Anderson, Stephen R. Doctor Doolittle‘s Delusions, Animals and the Uniqueness of Human Language, (New 

Haven/London: Yale University Press, 2004) Bls. 233 
30
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16 

 

að þrátt fyrir einangrun og strjálbýli hafi ekki myndast sérstök tengsl manna við dýrin og 

Íslendingar hafi látið dýrin að miklu leyti sjá um sig sjálf:  

 

Það virðist hafa verið arfur, sem Íslendingar fluttu með sér frá Noregi og hvaðan sem 

þeir komu, að láta skepnurnar verða að hafa fyrir sér sem mest sjálfar. Af því stafaði 

svo, að tilfinningin fyrir þeim og þjáningum þeirra hélt áfram að vera sljó og dauf, þó 

að þær þjáðust og píndust af harðviðrum og hungri og dæju úr sulti.
31

  

 

Jónas finnur engin svör við þessari hegðun landans og segir að allt of lengi hafi þetta staðið 

yfir, hann sé rétt að taka eftir betrumbætingum á sínum efri árum.
32

 Jónas furðar sig á 

viðbrögðum Íslendinga við kvillum og óþekkt í dýrunum en af einhverjum ástæðum var lítill 

áhugi fyrir að kanna nýjar leiðir í meðhöndlun og margar aðferðirnar virðast lítið annað en 

pynting (s.s að hella salti í eyru dýra, skera í nasir og leggi o.s.frv.). Þrátt fyrir að Horfellislög 

svokölluð hafi verið sett á Alþingi árið 1884 sem kváðu til um réttláta meðferð á búfénaði til 

varnar að því þau dræpust úr hungri og kulda
33

 var þeim illa fylgt eftir og í tímaritum sem 

gefin voru út á seinni hluta 19. aldar er mikið kallað eftir herðingu á lögunum og betra eftirliti 

í sveitum.
34

  

 Það er því greinilegt að vakning hafi orðið í samfélaginu á 19. öldinni varðandi velferð 

dýra á landinu. Jónas Jónasson var samtímamaður Gests og Þorgils og Íslenskir Þjóðhættir 

sýnir togstreitu eldri tíma og nýrra; Jónas lýsir skottulækningum bænda forðum sem enn 

þekktust á þeim tíma sem hann vann að skráningum sínum á meðan samfélagið þróaðist sífellt 

hraðar inn á nútímalegar brautir. Eins og áður kom fram stuðlaði Dýravinurinn að hugvekju 

um almenna dýravelferð á Íslandi og það má gera ráð fyrir að þeir höfundar sem sendu inn 

sögur í tímaritið hafi tekið undir þá hvatningu, enda margar sögurnar ljúfsárar og gagnrýnar. 

                                                 
31

 Jónas Jónasson, , Íslenskir Þjóðhættir, 4.útgáfa, Einar Ól. Sveinsson bjó undir  

prentun, (Reykjavík: Bókaútgáfan Opna, 2010) Bls. 147 
32

 Jónas Jónasson, Íslenskir Staðarhættir, bls. 148 
33

 Þjóðviljinn, 2.árg., 3.tbl., 1887, bls. 11. 
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 Fjallkonan,  15.árg., 9. tbl., 1898 bls. 34 
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Reyndar hefur sérstaklega verið talað um hversu vel Þorgils gjallandi vildi dýrunum sem hann 

hélt við búskap sinn og gerði hann ekki upp á milli tegunda heldur sýndi bæði hestum og búfé 

gott atlæti.
35

 Þorgils virðist hafa almennt náð vel til dýra og ein frásögn um hryssu sem 

Þorgils tamdi sýnir vel framá alúð hans við hesta. Þorgils hafði þá tamið rauðjarpa hryssu sem 

var hverjum hesti gæfari og traustari og eftir reið frá afmælishátíð Kaupfélags Þingeyinga 

með Jóni Haraldssyni árið 1907 heim á Litluströnd þar sem Þorgils bjó „strauk hann báðum 

höndum ofan höfuð hryssunnar, lyfti snoppunni og kyssti hana. Kvað hann nafna sinn ekki 

þurfa að undrast þau atlot.“
36

 Þorgils naut þess að stunda búskap mun meira en skáldskapinn 

og hefur nýtt sér vinnu sína sem innblástur að hugljúfum sögum um raunir dýranna.
37

  

Raunsæið snerist ekki einungis um að skrifa um raunverulegar tilfinningar og kaldar 

staðreyndir lífsins, heldur mátti yfirfæra raunsæið á hvernig rithöfundar upplifðu umhverfi sitt 

og horfðust í augu við staðreyndir lífsins. Miðað við skrif Þorgils og Gests og hlutverk þeirra í 

raunsæisstefnunni á Íslandi er hægt að ímynda sér að, rétt eins og Jónasi, hafi þeim fundist 

Íslendingar óþarflega harðbrjósta gagnvart dýrum og fundið sig knúna til að vekja athygli á 

misréttinu. Höfundarnir tveir fóru sína hvora leiðina að viðfangsefninu en báðir einblína á 

mögulegt hugarferli dýranna. Í sögu Gests má finna heimspekilega undirtóna sem varða 

náttúru mannsins, hegðun hans og innræti á meðan „Heimþrá“ snýst um sorgir og þrár hryssu 

sem tortímist ein í auðninni.  

 

Raunsæið 

Sjaldan eiga hreyfingar í bókmenntaheiminum sér augljóst upphaf og endi og er það raunin 

með raunsæisstefnuna sem hafði hvað mest áhrif á íslenskar bókmenntir 19. aldarinnar. 

Umbrot í vísindarannsóknum og hugmyndum manna um veröldina, náttúruna og mannlegt 
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 Arnór Sigurjónsson, Jón Stefánsson, Rithöfundurinn Þorgills Gjallandi, (Reykjavík: Helgafell, 1945) Bls. 74-
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eðli sem áttu sér stað í Evrópu höfðu áhrif á Norðurlöndin og víkkuðu sjóndeildarhring 

rithöfunda sem fundu sér innblástur í þessu nýja umhverfi.
38

 Ein mikilvægasta persóna 

tímabilsins sem hafði hvað mest áhrif á raunsæishyggjuna var Charles Darwin sem með 

kenningum sínum um þróun lífvera umbylti fyrri hugmyndum kristinnar trúar um upphaf 

heimsins og stöðu mannsins í náttúrunni og opnaði dyrnar að nýju hugarfari almennings.
39

 

Það má því segja að raunsæisstefnan hafi ekki siglt rólega inn í bókmenntaumhverfi 19. 

aldarinnar heldur braust hún fram með látum og bar með sér framúrstefnulegar hugmyndir 

sem hjálpuðu til við að fleyta vestrænu samfélagi áfram inn í upplýsingavædda framtíð. 

 Þegar litið er til upphafs raunsæisstefnu á Íslandi er áhrifamesti maðurinn í þeirri 

þróun danski bókmenntafræðingurinn Georg Brandes sem gagnrýndi samlanda sína harðlega 

fyrir að fylgja ekki eftir raunsæisstraumum Evrópu.
40

 Hann taldi mikilvægt að lyfta höftum 

kirkjunnar af frelsi einstaklingsins og barðist fyrir því að menn tileiknuðu sér sjálfstæðan 

hugsunarhátt sem svo kæmi fram í verkum þeirra. Það er öruggt að skoðanir Brandes hafi 

höfðað til íslenskra námsmanna í Danmörku en árið 1871 hélt hann fyrirlestra í 

Kaupmannahafnarháskóla um kenningar sínar sem hann nefndi Meginstraumar í bókmenntum 

nítjándu aldar (d. Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur).
41

 Um það bil átta 

árum síðar þýddi Jón Ólafsson hluta úr fyrirlestraröð Brandes og gaf út í blaðinu Skuld sem 

hann ritstýrði og með því má segja að stefnan hafi verið komin til Íslands.
42

 Eftir því sem hún 

svo þróaðist hér á landi spruttu upp þau tvö skáld sem mest létu til sín taka á tímabilinu, 

Gestur Pálsson og Þorgils gjallandi. Gestur var afdrifamikill bókmenntagagnrýnandi og 

                                                 
38

 Matthías V. Sæmundsson, „Raunsæisstefnan“ Íslensk Bókmenntasaga III, ritstj. Halldór Guðmundsson, 

(Reykjavík: Mál og Menning, 1996) Bls. 771 
39

 Matthías V. Sæmundsson, „Raunsæisstefnan“, bls. 771 
40

 Matthías V. Sæmundsson, „Raunsæisstefnan“, bls. 774 
41

 Matthías V. Sæmundsson, „Raunsæisstefnan“, bls.773 
42

 Matthías V. Sæmundsson, „Raunsæisstefnan“, bls. 775 



 

19 

 

mikilvægur þáttakandi í útgáfu á raunsæisblaðinu Verðandi á meðan Þorgils fullmótaði hina 

raunsæislegu skáldsögu og vakti umtal hjá þjóðinni með afdráttarlausum skrifum sínum.
43

  

 Nákvæm skilgreining á einstökum bókmenntastefnum er oft vandmeðfarin vegna 

fjölbreytileika aðstæðna og mismunandi túlkunar en það er hægt að segja að megininntak 

raunsæisins liggi í orðinu, reynt var að hugsa alla hluti út frá raunverulegu sjónarhorni, hráar 

tilfinningar og raunhæfar aðstæður urðu viðfangsefni höfunda. Reynt var að svara spurningum 

um eðli manna og náttúru og rýnt var í hvernig þessi tvö atriði spiluðu saman. Ef tekið er mið 

af Dýravininum er skýrt að þessi efni voru til grundvallar í skrifum tímabilsins um dýr á 

Íslandi. Kenningar Darwins hafa náð til Íslendinga líkt og til annara þjóða og grafið undan 

fyrrum sannfæringu fólks um uppruna sinn og tengsl við náttúruna. Dýr voru ekki lengur 

óæðri nytjaverur heldur fjarskyldir ættingjar mannanna. Erfitt var að skilgreina sérmannlega 

eiginleika og möguleikar fyrir dýpri skilning á hugarstarfsemi dýranna urðu að til. Tímaritið 

var sérlega vinsælt meðal mæðra sem lásu úr því fyrir börn sín og hjálpuðu til við að bera út 

boðskap bættrar meðferðar á dýrum og hafa sögurnar sem í ritinu birtust því verið nokkuð 

víðlesnar á meðan á útgáfu stóð.
44

 Það er því undarlegt að sjá hversu litla athygli dýrasögur 

Gests og Þorgils fá í bókmenntaumfjöllun á Íslandi, því að í raun má segja að sögur þeirra séu 

fulltrúar raunsæisstefnunnar í samþjappaðri útgáfu. Þær velta fyrir sér stöðu mannsins sem 

drottnara náttúrunnar á tíma þegar sú ímynd stóð höllum fæti; þær grennslast fyrir um 

ástæðurnar á bak við hegðun mannsins og hvernig hégómi eitrar út frá sér; og að lokum nýta 

þær sér hræringar tímans til að rannsaka andlegar hliðar dýranna sem lifðu svo náið með 

landsmönnum svo að úr verða „sálfræðilegir rómansar“ í anda Charles Roberts.  
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Gestur Pálsson 

Gestur Pálsson var lykilpersóna í uppgangi raunsæisstefnunnar á Íslandi. Hann var 

afkastamikill og fjölhæfur í skrifum og eftir hann sitja fjölmargar blaðagreinar, smásögur og 

nokkur ljóð. Gestur fæddist árið 1852 í Barðastrandarsýlsu og á fullorðinsárum var hann 

mikið á flakki milli Íslands og Kaupmannahafnar þar sem hann reyndi tvisvar að útskrifast úr 

guðfræðideild Kaupmannahafnarháskóla en flosnaði upp úr náminu í bæði skiptin. Hann lauk 

svo ævi sinni í Vesturheimi árið 1891. Í Kaupmannahöfn hefur Gestur hrifist af straumum og 

stefnum bókmenntanna og þar tók hann þátt í útgáfu tímaritsins Verðandi ásamt Einari H. 

Kvaran, Hannesi Hafsteini og Bertel Þorleifssyni.
45

 Tímaritið var einungis gefið út einu sinni 

og var Gestur sá eini af fjórmenningunum sem fylgdi raunsæinu til Íslands og hélt sig við 

stefnuna alla sína skáldatíð.
46

  

Gestur hafði afdráttarlausar skoðanir og var gagnrýninn á samfélagið og aðra menn. 

Innra með honum togaðist á óbilandi sannleiksþorsti sem var honum innblástur í skrifum og 

persónuleg trúrækni sem mótaði lífssýn hans.
47

 Í skáldverkum vildi hann sjá mannlega 

náttúru, ekki endalausar ímyndanir og myndlíkingar og fyrir það var hann gagnrýndur af 

Benedikti Gröndal, höfuðskáldi rómantísku stefnunnar, sem furðaði sig á harðorðuðum 

skoðunum Gests á skáldum sem „sitja eins og goð á stalli, og tala óskiljanleg orð, er engin 

veit hvað eigi að þýða.“
48

 Það er því viðeigandi að maður sem var innbklásinn af svo sterkri 

raunsæishyggju hafi skrifað fyrstu dýrasöguna. Óbeit Gests á myndlíkingum kallast á við 

hugmyndir Charles Roberts sem vildi skrifa um dýrin á þeirra eigin forsendum og ekki 

ólíklegt að þessi óbeit hafi verið hvatning að raunsæislegum skrifum um Skjóna. Áður höfðu 

dýr vissulega komið fyrir í sögum og þá í þjóðsögum sérstaklega, en  „Skjóni“ er ein sú fyrsta 

þar sem hægt er að sjá einhverjar vangaveltur um innra líf dýranna, hvaða áhrif góð og slæm 
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meðferð hefur á þau og jafnframt leitar Gestur svara við því hvað lá á baki grimmd manna 

gagnvart dýrum sínum.  

 

„Skjóni“ 

Reiðhesturinn Skjóni kemur fram í sögunni sem hinn fullkomni þjónn. Hann þekkir eiganda 

sinn, Jón hreppstjóra á Brú, betur en nokkur annar og tekur ákvarðanir fyrir hann ef þess er 

þörf. Þeir eru frægir félagarnir og sérviska beggja er þekkt um allan hreppinn. Jón fer vel með 

hestinn að öllu leyti nema hann ríður honum heldur mikið, en Skjóni er hraustur og heldur í 

við Jón.  Hvörf verða í sögunni þegar Skjóni bjargar lífi hreppstjórans síns eftir fyllerí sem 

leiðir þá að og yfir straumharða Brúará, en þrekvirkið gengur svo nærri Skjóna að hann bíður 

þess aldrei bætur. Eftir þetta atvik verður Jóni greinilegt að Skjóni er ekki eins kraftmikill og 

hann áður var og byrjar frægðarsól hestsins að dvína. Skjóni eldist og hrörnar með tímanum 

en hreppstjórinn ætlast alltaf mikils til af honum: „Skjóni var enginn maður, því síður 

hreppstjóri. Hann gat hvorki eftir guðs eða manna lögum heimtað virðingu fyrir sinni elli.“
49

 

Þessi litla setning bindur saman kvaðir dýranna sem Gestur hefur greinilega séð skýrt á sínum 

tíma og minnir á hversu mikilvægt tungumálið er þegar kemur að yfirráðum mannfólksins.  

Jón tengir ímynd Skjóna beint við sína eigin og þegar hesturinn bregst honum í kapphlaupi 

refsar Jón honum með barsmíðum og kaupir sér yngri fola sem verður hans nýja dálæti. 

Skjóni er eftir þetta nýttur sem áburðarhestur og reiðhestur vinnufólks, og þrátt fyrir elli og 

þreytu er hann ávalt viljugur og þýður. Einn daginn ákveður Jón að það sé best að skjóta 

hestinn og fylgir því eftir á köldum haustdegi. Endar sagan svo: 

 

Hreppstjórinn hafði ekki sýnt Skjóna nein velvildaratlot í mörg ár, og Skjóni varð eins 

og utan við sig af ánægju af þessu öllu. Hann einblíndi ljósgráu augunum sínum á Jón, 

eins og til þess að ganga úr skugga um að þetta væri gamli húsbóndinn, sem hann 
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hafði marga bratta borið. Svo lagði hann flipann sinn ofurhægt í hönd hans, ánægður 

og öruggur. Og hreppstjórinn strauk honum mjúklega og hlýlega eins og í gamla daga, 

og Skjóni stóð grafkyrr. En svo reið kúlan af, og Skjóni féll.
50

  

 

Það er hægt að ímynda sér samband Skjóna og Jóns sem svipað og á milli barns og föður enda 

eru börn og dýr oft sett saman í hóp sakleysingja sem eru undir aðra komin. Skjóni vill ekkert 

annað en að þóknast húsbónda sínum og fyrirgefur honum barsmíðar og afskiptarleysi fyrir 

langþráð atlot og umhyggju eins og barn sem veit ekki betur en að elska foreldri sitt. Skjóni er 

ímynd trygglinda þjónsins, það sem hestar stóðu fyrir áður en bílar komu til sögunnar, en eins 

og bílar áttu hestar sinn endingartíma og staðgenglar fyrir útkeyrða hesta voru á hverju strái. 

Hégómleiki hreppstjórans verður Skjóna að falli, Jón hugsar fyrst og fremst um orðspor sitt 

þegar hann skiptir um reiðhest og gleymir farsælu samstarfi sínu við Skjóna á einu 

augabragði. Svona aðskiljast tveir heimar sögunnar, Jón heldur áfram sínu starfi sem 

virðingamikill embættismaður í samfélaginu en Skjóni sekkur dýpra í eymd dýraheimsins sem 

ævarandi þjónn mannanna.  

 Ekki er jafn mikið vitað um viðhorf Gests til dýra eins og um Þorgils og því er 

uppruni „Skjóna“ heldur dularfullur. Gestur er varkár í lýsingum sínum á hvað hesturinn gæti 

verið að hugsa og notar orðasambandið „eins og“ nokkuð oft, eins og til að halda sig í ágætri 

fjarlægð frá því sem hann er óöruggur með:   

 

„Hann [Skjóni] hengdi hausinn niður og horfði einhvernveginn [sic] svo raunarlega á 

húsbónda sinn, alveg eins og hann sárskammaðist sín yfir því, hvernig til hefði 

tekist.“
51

  

„Það var eins og Skjóni væri öldungis hissa;“
52

  

„Svo gekk hann að traðahliðinu, nuggaði hausnum við hliðlokin og hneggjaði hvað 

eftir annað, eins og  hann vonaðist eftir að húsbóndinn kæmi og lyki upp fyrir sér.“
53
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Gestur er þarna að reyna fyrir sér í fyrsta skipti í dýrasögusmíð og fer varlega að. Textinn 

viðheldur ávallt ákveðinni fjarlægð við sálarlíf dýrsins, með óbeinum lýsingum, en nær engu 

að síðu að koma upplifunum hestsins skýrlega til skila. Skjóni er ringlaður á atburðum og 

enginn getur útskýrt fyrir honum hver vegna hreppstjórinn fer svona illa með gamla vin sinn. 

Orð Gests um þá sem sitja eins og goð á stalli yfir öðrum endurspeglast í smásögunni um 

hestinn sem gleymist í metorðagirnd mannanna. 

 

Þorgils gjallandi 

Þorgils gjallandi, fæddur Jón Stefánsson árið 1851, byrjaði skáldskaparferil sinn heldur seint á 

ævinni, eða um fertugt en sögur hans vöktu strax mikla athygli í samfélaginu og um leið umtal 

og hneykslan.
54

 Hann bjó allt sitt líf í Þingeyjarsýslu og eftir að hann giftist Jakobínu 

Pétursdóttur árið 1877 settust þau að við búskap á Litlu-Strönd. Þorgils var framsækinn í 

skoðunum sínum á mannlegri náttúru og tilfinningum og um ástina sagði hann: „...að ástin sé 

ölvan, eins konar æði, sem fæstir stjórni skynsamlegu viti fyrir.“
55

 Hann virðist hafa ætlað að 

koma umróti á hefðbundnar skilgreiningar á þeim helstu hlutum sem hafa áhrif á okkur í 

daglegu lífi og gerði það í takt við straumana sem bárust til hins rólynda sveitasamfélags 19. 

aldarinnar. Í skrifum sínum veltir Þorgils fyrir sér tvíeðli mannsins, það er, hans náttúrulega 

og frumstæða dýrseðli og svo því sem hann lærir við að alast upp í flóknu menningar-og 

siðferðiskerfi samfélagsins. Andstæður þessar kallast á og verða sögupersónum hans að falli 

eins og sjá má í einni frægustu sögu hans Hjónabandi (Gamalt og Nýtt) (1892) þar sem 

samfélagslegt hjónaband grefur undan náttúrulegri þrá persónanna til að leita sér sannrar 

ástríðu á sínum eigin forsendum.
56

 Svipað og Gestur gagnrýndi Þorgils hégóma samfélagsins, 
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yfirlæti einstaklinga og afskiptasemi almennings; ósiður var að skilja obinberlega en 

„...[menn] gerðu minna veður út af því þótt hjónabandið væri svikið í launkofum; yfirvarpið 

skipti öllu máli.“
57

 Eins og áður kom fram fór orðspor af Þorgilsi sem sérlega dýrelskum og 

það kemur því ekki á óvart að margar af hans fallegustu sögum fjalli um dýr. Það er ekki 

ólíklegt að Þorgils hafi velt fyrir sér hvort dýrin væru með mannlegt eðli í sér á móti dýrseðli 

mannsins, að náttúran öll væri samtengd flóknum böndum sem menn voru rétt að byrja að 

ímynda sér á þessum tímum í  kjölfar skrifa Darwins. Fyrir ritsafnið Dýrasögur 1 vann Þorgils 

til heiðurpenings frá dýraverndunarfélagi í Svíþjóð og auk þess að hljóta viðurkenningu frá 

Alþingi fyrir bókina
58

 voru viðtökurnar góðar meðal almennings á landinu.
59

  Sú saga sem er 

viðurkennd sem eitt fallegasta verk Þorgils, „Heimþrá“ er sú yngsta í safninu og sú eina sem 

birtist ekki í Dýravininum. Það má velta fyrir sér hvað skáldið hafði í huga þegar hann nefndi 

safnið, var von á fleiri dýrasögum?   

 

„Heimþrá“  

Í þriðja bindi af Íslenskri Bókmenntasögu er þetta að segja um „Heimþrá“ Þorgils gjallanda:  

Svipaður andi kemur fram í Dýrasögum I sem komu út 1910, en þar nær listfengi 

Þorgils hámarki sínu, til dæmis í Heimþrá [sic], ljúfsárri táknsögu um hlutskipti þess 

sem hlýðir rödd hjartans, sinni sterkustu þrá, en fer villur vegar, þjáist og pínist, í 

„auðn og öræfum“. Sögurnar sýna að Þorgils hafi snúið baki við efnishyggju fyrri 

daga. Ástin er ekki lengur blind ástríða náttúrunnar heldur tilfinningaleg samvera, reist 

á raunhæfri lífsþekkingu, vegur til æðri þroska.
60

  

 

Þarna er sagan snögglega afskrifuð sem táknsaga og ekkert meira um hana sagt og ekkert er 

heldur minnst frekar á hinar dýrasögur Þorgils sem finna má í sagnabindi hans. Það er ekki 

óalgengt að sögur sem fjalla um dýr fái þessa meðferð en eitt þekktasta dæmi um það eru 
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sögur Franz Kafka. Kafka notaði dýr mikið í sögum sínum og hafa þau oftar en ekki verið 

skilin sem tákn fyrir mannleg gildi.
61

 Bókmenntafræðingurinn Naam Harel stingur upp á því 

að dýr séu almennt ekki talin nógu merkilegt eða áhugavert viðfangsefni til að geta staðið á 

eigin fótum í sögum og eru því lítillækkuð eða smækkuð (e. reduced) niður í fulltrúa 

mannlegra umræðuefna.
62

 Dýrin í sögum Kafka voru ekki endilega raunsæisleg enda allflest 

gædd mannlegum eiginleikum: þau tala, hugsa og hegða sér eins og mannfólk en það þarf þó 

ekki að koma í veg fyrir að þau hafi verið sett fram sem dýr á eigin forsendum. 
63

  

Það sem kannski skiptir mestu máli í þessu samhengi tengist upphafslínunum í 

„Heimþrá“ þar sem Þorgils segir frá innblæstrinum að sögunni. Skáldið hafði rekist á bein af 

hrossi á ferð sinni um Hvannalindir austur á landi sem ásóttu hann í svefni og vöku og úr 

draumum sínum spann hann þessa litlu sögu um hryssuna Stjörnu.
64

 Ekkert gefur til kynna að 

sagan sé ætluð sem táknsaga.  Formálinn bendir einfaldlega til þess að Þorgils hafi fundið til 

með dýrinu sem þarna var ekkert annað en beinahrúga og séð sig knúinn til að ímynda sér 

afdrif þess, alveg óháð mannlegum táknmyndum. Svipað er uppi á teningunum í sögu Kafka 

„Skýrsla til Akademíunnar“ (þ. „Ein Bericht für eine Akademie“) sem fjallar um apann 

Rotpeter sem ákveður að læra að hegða sér eins og maður, lærir tungumál og vegi mannanna. 

Sagan var strax túlkuð sem allegoría um ýmis mál sem tengdust nýlendutímanum í Evrópu, 

mannréttindum, kynþáttaárekstrum og gagnrýni á listformið sjálft. Sjálfur sá höfundurinn 

söguna aðeins fyrir sér sem beina dýrasögu og í bréfi sem hann skrifaði til ritstjóra Der Jude, 

blaðsins sem gaf söguna út, biður hann sérstaklega um að sagan verði ekki kölluð dæmisaga, 

heldur einfaldlega „dýrasaga“.
65

 Kafka hreifst af kenningum Darwins á unga aldri eins og svo 

margir á aldahvörfum 19. aldarinnar en lítill gaumur virðist hafa verið gefinn að áhrifum 
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Darwins á skrif Kafka, þótt undarlegt sé, enda liggur beint við, eins og Harel bendir á, að saga 

um apa sem verður að manni væri lesin sem darwinískt verk.
66

  

Viðtökur og greiningar á dýrakarakterum í verkum Kafka hafa verið gagnrýndar eftir 

því sem bókmenntafræðin hefur þróast og vaxið,
67

 en enn er langt í land þegar kemur að 

dýrasögum eins og sjá má í textabrotinu um „Heimþrá“ úr Íslenskri Bókmenntasögu. Aðrar 

heimildir eru nokkuð nær því að skilja verk Þorgils á sama raunsæislega háttinn og þau voru 

skrifuð, en í hjartnæmri bók sem skrifuð er af Stefáni Einarssyni er þetta að segja um 

dýrasögur Þorgils: 

 

En undiraldan, sem brotnar í Dýrasögum Þorgils gjallanda, er einmitt hin heita 

tilfinning hans, samúð með málleysingjunum, ást hans og aðdáun á kostum þeirra, 

fegurð og hreysti, þreki þeirra og þoli í hinum óteljandi þrautum, sem hörð náttúra og 

hugsunarleysi manna leggja á braut þeirra. Allir eiga gripirnir ítak í hjarta hans, kýr og 

ær, hundar og hestar. Og þó einkum hestarnir, þessar frjálsbornu, fallegu, þrekmiklu og 

langminnugu skepnur.
68

   

 

Enn á ný er Þorgilsi lýst sem hinum mesta dýraunnenda og það virðist ekki hafa verið 

leyndarmál hversu vel hann unni hestum. Í „Heimþrá“ skrifar hann um Stjörnu af alúð, aldrei 

tilgerðarlega heldur blátt áfram, eins og hann hafi ekki efast um að ýmislegt leyndist í 

hugarfylgsnum dýranna. 

Uppbygging sögunnar endurspeglar áhuga Þorgils á tvíeðli heimsins, menningu og 

náttúru og þeim andstæðu öflum sem mynda endalausa togstreitu milli tveggja heima því að í 

henni koma fram tvö sjónarhorn, hið mannlega og hið dýrslega. Lesendur byrja að fylgjast 

með atburðunum frá sjónarhorni tveggja bræðra sem verða uppnumdir af þessari fallegu 

hryssu og óska þess að faðir þeirra kaupi hana. Hún er órólegasti hesturinn í hópnum sem 
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drengirnir gæta og snemma er útskýrt að folald sem hún átti hafi verið vanið undir aðra hryssu 

áður en hún var seld. Þá kynnumst við föður drengjanna sem kaupir hryssuna en í miðri 

sögunni er skyndilega klippt á mannlega frásögn og flyst sjónarhornið alfarið yfir á Stjörnu 

þar sem hún strýkur frá Brekku og tekst á við náttúruöflin til að komast heim til stóðsins síns. 

Andstætt Gesti kafar Þorgils djúpt í huga hryssunnar og gerir vel grein fyrir innra sálarstríði 

hennar þar sem hún berst við torfært landslagið og veslast upp í kulda og einsemd. Heimþráin 

sem rekur Stjörnu áfram er átakanleg og hún lætur ekki ótta og meiðsli draga úr sér: 

„Heimþráin sterk og angursöm, var ein óskert og ævakandi“,
69

 „Dauðans angist, og 

kvalasvitinn draup af henni í steikjandi sólhitanum“.
70

 Einnig er móðurástin sterk í hryssunni 

og folaldið sem minnst var á í upphafi sögunnar er einn drifkraftur hennar: „Hún stefndi mun 

sunnar en leiðin liggur. Í áttina til hrossafjöldans heima og gleðinnar í afréttarfrelsinu, --- og 

fallega folaldið horfna...“
71

 Það er svo í lok sögunnar sem höfundurinn staðfestir sína skoðun 

á hamförum Stjörnu með fallegu niðurlagi: „Mér líður nærri hjarta hugsunin um hana, sem 

hlýddi rödd tilfinninga sinna og sterkustu þrá hjartans; fór vill vegarins og gekk refilstigu. 

Sem þessvegna þjáðist og píndist; ein, horfin og gleymd.“
72

 Ólíkt Skjóna sem fær huggun 

hreppstjórans á síðustu stundum sínum endar líf Stjörnu í einsemd og kulda.   

 

Rannsóknir á dýrum  

Þegar skoða á hvernig rannsóknum á dýrum er háttað í dag er af mörgu að taka. Náttúrulífs–

og þróunarathuganir Darwins á 19. öldinni hafa þróast yfir í fjölbreyttar vísindagreinar sem 

taka á allri sögu lífríkis á jörðinni, hegðun þess og útlits. Charles Darwin er lykilímynd 19. 

aldarinnar og hinna miklu framfara sem urðu í rannsóknum og upplýsingaflæði tímabilsins, en 

minna er vitað um hvernig rannsóknum var háttað fyrir tíma Darwins. Sannarlega hafði fólk 
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áhuga á náttúrunni og þróun hennar áður en Darwin birti kenningar sínar og fundist hafa 

heimildir um það frá fræðimönnum víðsvegar um Evrópu og í Norður-Ameríku fyrir 

19.öldina.
73

 Eitthvað hefur þó vantað upp á til að þessar eldri hugmyndir fengu hljómgrunn og 

Darwin stendur uppi sem andlit náttúruvísindaþróunar okkar tíma. 19. öldin var þó ekki 

einungis tileinkuð þróunarkenningum og tengslum manna við dýrin heldur voru þar stigin 

fyrstu skrefin að athugunum á greind dýra, en eins og áður sagði var fólk farið að taka eftir 

hæfileika gæludýra sinna til að leysa úr ýmsum þrautum. Ein af fyrstu fræðilegu 

rannsóknunum á þessu sviði fór fram í lok aldarinnar, árið 1898, þegar Edward L. Thorndike 

birti niðurstöður úr rannsóknum sínum á lærigetu dýra eftir aðferðum sem hann sérhannaði. Í 

formála að niðurstöðum rannsóknarinnar gagnrýnir Thorndike fyrri athuganir á gáfnafari dýra 

sem hann telur hafa löngum verið hlutdrægar gagnvart greind dýranna (litið framhjá heimsku 

þeirra) og jafnframt of atviksbundnar, ekki vísindalegar.
74

 Prófið sem Thorndike notaði var 

eins konar þrautakassi sem dýrin, mestmegnis kettir, voru sett inn í. Þau þurftu að stíga á 

lyftistöng til að komast úr kassanum og fá verðlaun og Thorndike mældi tímann sem tók dýrin 

að átta sig á lausninni. Einnig athugaði hann hvort dýrin lærðu af öðrum dýrum við að sjá þau 

opna kassann. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að mikill meirihluti dýranna lærðu stig 

af stigi hvernig best var að losna úr kassanum, ekki með því að fylgjast með öðrum eða með 

sérsöku innsæi í rót vandamálsins.
75

 

 Líkt og Darwin var Thorndike brautryðjandi á sínu sviði og greindarrannsóknir hafa 

þróast og breyst í tímanna rás, en þrautir svipaðar og Thorndike notaði eru þó ennþá í notkun í 

dag. Greind og heilastarfsemi dýra er eitthvað sem heillar okkur og er á sama tíma erfitt að 

mæla því að öll próf sem við notum eru hugsuð út frá mannlegri greind. Hvernig við mælum 

rökhugsun, úrlausnir á þrautum, innsæi og annað sem telst til vitsmuna er allt bundið okkar 

                                                 
73

 Corsi, Pietro, „Before Darwin: Transformist Concepts in European Natural History“, Journal of the History of 

Biology, vol. 38, no. 1, 2005, bls. 67-83 
74

 Thorndike, Edward L. "Animal Intelligence: An Experimental Study of the Associative Processes in Animals." 

Psychological Monographs: General and Applied 2, no. 4, 1898, bls. i-109 
75

 Thorndike, Edward L. "Animal Intelligence“,  



 

29 

 

mannlegu skilgreiningum. Vangaveltur um vitsmuni dýra kom þó ekki fyrst fram á 19. öldinni 

þótt að almennilegar rannsóknir hafi byrjað þá. Lengi vel hafði áður verið þrætt um hvort dýr 

hefðu yfir höfuð getuna til að hugsa eða hvort þau gengu algjörlega á eðlisávísuninni og hefur 

umræðan um þessi mál löngum verið tengd heimspekilegum hugmyndum. Árið 1646 setti 

franski stærðfræðingurinn René Descartes fram þá fullyrðingu að dýr gætu einfaldlega ekki 

hugsað á borð við menn og gjörðir þeirra réðust alfarið af eðlisávísun, hvort sem þau væru að 

éta eða láta í ljós gleði, ótta eða sorg – það væru all lærð tjáningarform, ekki hugsun.
76

 Þetta 

skrifaði Descartes sem andsvar við hugmyndum franska húmanistans Montaigne sem rúmlega 

öld áður (1533) hafði sett fram sannfæringar sínar um að dýr væru annað og meira en bara 

skynlausar skepnur.
77

 Montaigne taldi ómögulegt fyrir nokkurn mann að halda því fram að 

dýr væru skynlaus vegna þess að enginn getur skilið „... innri og leyndar hræringar 

skepnanna“
78

 og því ekki verið hæfur til að dæma um þau á neinn hátt. Montaigne kastaði 

einnig fram merkilegri spurningu um hvað dýrin sjá þegar þau horfa á okkur. dæma þau okkur 

eins skynlaus og við þau?
79

 Gagnrýna hugsun á samband manna og dýra má rekja að minnsta 

kosti aftur til grískrar fornaldar þegar Pýþagóras tjáði sína skoðun að á milli tegundanna væri 

ákveðin frændsemi (e. kinship) og neitaði á þeim forsendum að leggja sér kjöt til munns. 
80

 

 Það er augljóst að fjölmörg málefni tengd dýrum hafa verið vafist fyrir mönnum frá 

örófi alda og einungis eðlilegt að þau hafi smogið inn í bókmenntasögu Íslendinga. Nú á 

dögum er erfiðara að setja fram sterkar staðhæfingar um eitt eða neitt því að við vitum að 

hugtök eins og greind og vitsmunir eru afstæð, ekki auðmælanleg og staðföst. Ein leiðin til að 

komast nær því að skilja samband manna og dýra hefur þróast í sérstök fræði á síðasliðnum 
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árum og kallast á ensku „human-animal studies“
81

 eða HAS. Ekki er enn til ákveðið hugtak 

yfir fræðin á íslensku og héðan í frá mun ég tala um HAS í samhengi við þau.  

 

Human-animal studies  

Þrátt fyrir að dýr hafi lengi verið viðfangsefni ótal vísindagreina hafa athuganir sem snúa að 

tilgangi dýra í samfélagi manna ekki verið áberandi þangað til heldur nýlega. HAS fræðin sem 

hafa þróast á síðustu tuttugu árum eða svo
82

 einbeita sér að þessum ósnerta þætti vísindanna 

ásamt því að líta til allra þeirra aðstæðna sem dýr og menn mætast og hafa mæst í gegnum 

söguna. Eins og bandaríski mannfræðingurinn Margo deMello, sem kennir fræðin við Central 

New Mexico Community College, bendir á í Animals and Society: An Introduction to Human-

Animal Studies (2012) er nærvera dýra í samfélaginu yfirþyrmandi, hvort sem við gerum 

okkur grein fyrir því eða ekki.
83

 Því er af mörgu að taka þegar kemur að rannsóknum á 

þessum nýja vettvangi og við erum sífellt að rekast á ný mið þar sem dýr og menn fléttast 

saman. HAS fræði ná til dæmis yfir siðferðislegar spurningar sem varða mismunandi afstöðu 

manna gagnvart gæludýrum og húsdýrum, hvers vegna fólk sækist í dýragarða, hvernig dýrin 

upplifa okkur mannfólkið, hvernig mennsk hegðun kemur þeim fyrir sjónir og hvernig menn 

og dýr hafa áhrif á hvort annað bæði í mannabyggð og náttúru.  

Rannsóknir á dýrum hafa löngum verið bundnar við líffræði- og raunvísindagreinar en 

HAS sameinar náttúru- og hugvísindi með þverfaglegum athugunum á öllu sem viðkemur 

samlífi manna og dýra. Mikil áhersla er lögð á að skoða dýrin innan menningarsamfélags 

mannfólksins á margvíslegan hátt, til dæmist með hliðsjón af siðferðislegum spurningum, 

heimspekilegum umræðum og atferlisfræðilegum rannsóknum. DeMello ber HAS við 

feminísk fræði sem leituðust í upphafi við að staðsetja „konuna“ og hið kvenlega í öllum 
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helstu fræðigreinunum, á svipaðan hátt reyna HAS fræðin að staðsetja „dýrið“ innan 

fræðiheimsins.
84

 Það sem fræðin sýna helst fram á er vaxandi vilji til að greina dýrin sem eru 

svo stór hluti af lífi okkar sem meira en bara hlutverkin sem þau gegna, hvort sem það er 

alidýr eða varðhundur. Þau leitast í raun við að svara af hverju dýr eru sett í hlutverk á annað 

borð, hvað hlutverkin þýða fyrir dýr og menn og hvort dýr sé ávallt bundið skilgreiningu sinni 

út frá notagildi við mannfólk, eins og t.d sem gæludýr eða fararskjóti í tilfelli hesta? Hafa dýr 

engan tilgang nema þann sem mennirnir leggja á þau? Þó að fagið sé nýtt í sögulegu samhengi 

þá rýnir það í spurningar sem eru alls ekki nýjar af nálinni heldur hafa einungis ekki haft stað 

innan afmarkaðra fræða fyrr en nú.  

 Það er augljóst að þeim fjöldamörgu spurningum sem HAS fræðin vekja upp verður 

ekki svarað í þessari ritgerð, en fagið tengist umfjöllun ritgerðarinnar þó að því leyti að Gestur 

og Þorgils voru báði að velta fyrir sér svipuðum málefnum og þeir sem hafa þróað fagið 

áfram. „Skjóni“ er reyndar sérlega framsækin að því leyti að hún tekur fyrir samband manns 

og dýrs, veltir fyrir sér á hvaða stoðum það samband byggir, og hversu mikið vald maðurinn 

hefur yfir örlögum þessa sambands. Mennirnir hafa búið þannig um saumana að dýrin eru 

nánast alveg undir okkur komin. við eigum, nýtum og étum þau eins og okkur sýnist og 

spyrjum þau einskis. Í báðum sögum er gagnrýni á þessa tilhögun að finna – Þorgils lýsir 

hjálpleysi Stjörnu við að vera tekin frá stóði sínu og afkvæmi og afleiðingum heimþránnar á 

meðan Gestur reynir að sjá höfnun og vinamissi frá sjónarhorni dýrs. Það er því greinilegt að 

dýrasögur raunsæistímabilsins eru ennþá þýðingamiklar í umhverfi nútímans þar sem nýjar 

uppgötvanir eru gerðar nánast daglega. Það sem var kannski álitið ótrúverðugt og ímyndun á 

19. öldinni, eins og söknuður og sorg dýra, þykir í dag sjálfsagt og sannað.
85

 Þó að margt sé 

ennþá á huldu varðandi tilfinningalíf dýra þá kemur sjaldan á óvart þegar þeim eru eignaðar 
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tilfinningar sem við þekkjum sjálf úr eigin reynsluheimi því að skilningur okkar á dýrum er 

sífellt að aukast og ekkert er lengur útilokað. 

  

Lokaorð 

Dýrasögur standa mitt á milli fantasíu og veruleika. Hvort sem þær fjalla um talandi kanínur í 

jakkafötum eða hljóðar þrautir raunveruleikans þá er alltaf til staðar dulúð sem við komumst 

ekki nálægt, takmarkaður skilningur á leyndardómum dýraríkisins heldur okkur í ákveðinni 

fjarlægð frá viðfangsefninu og við neyðumst til að fylla upp í eyðurnar. En sjaldan hefur verið 

skortur af áhuga á að skilja dýrin betur eða náttúruna yfir höfuð og rannsóknir tengdar 

náttúrulífinu hafa lengi heillað okkur. Það var þó fyrst á 19. öldinni sem áhuginn breyttist í 

raunveruleika og farið var að leggja almennilega áherslu á vísindalegar rannsóknir á 

náttúrunni, dýrunum, eðli þeirra og þróun mannsins. Þó að vísindalegar athuganir hafi verið 

takmarkaðar á Íslandi bárust merki umbrotatíma 19. aldarinnar hingað í stefnum og straumum 

bókmenntanna og ný grein af bókmenntum varð til  hér á landi, dýrasögur. 

 Dýrasögur raunsæisstefnunnar einkenndust af nokkuð stuttum en fallegum sögum um 

dýr af fjölbreyttum toga, og mikið bar á því að höfundar lýstu raunum dýranna undir ofurvaldi 

mannanna. Sú saga sem oft er talin marka upphaf þessarar bókmenntagreinar er „Skjóni“ 

Gests Pálssonar frá árinu 1884 og um tíma áttu dýrasögur sem birtust í kjölfarið á „Skjóna“ í 

tímaritinu Dýravininum hug og hjarta íslenskra húsmæðra og barna. En þó að tímaritið hafi 

heillað yngri kynslóðirnar tók hún á þungarvigtarmálefnum sem snerust að velferð dýra og 

vakti athygli á þeirri slæmu meðferð sem dýrin máttu oft þola hér á landi. Fyrstu 

dýraverndunarsamtökin voru svo stofnuð af ritsjóra Dýravinarins, Tryggva Gunnarssyni, 

þegar tilraunir hans til að hvetja konur á Íslandi að setja á fót slíka stofnun mættu fálæti. 

Dýrasögurnar áttu hér nokkuð stuttan líftíma og stuttu eftir aldamótin, þegar útgáfu 

Dýravinarins var hætt um 1916, leið gróskutímabil þeirra undir lok. Ein yngsta dýrasaga 
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raunsæisstefnunnar, skrifuð um 1909, hefur verið hyllt sérstaklega fyrir hjartnæmi og ritsnilld, 

enda var höfundur hennar, Þorgils gjallandi, þekktur dýravinur og frægur fyrir góða umönnun 

á dýrum sínum.  

Bæði Gestur og Þorgils voru áhrifamenn innan raunsæisstefnunnar og hafa verk þeirra 

sem ekki tengdust dýrum verið notuð sem fulltrúar þessara merkilegu tíma en dýrasögurnar 

hafa orðið undir í umræðunni eins og gerast vill með sögur af því eðli. Dýr í bókmenntum eru 

oft skilin sem tákn fyrir merkingar sem hlaðist hafa á þau í gegnum aldirnar og eru dýrasögur 

því oft afgreiddar sem einfaldar táknsögur í stað þess að vera metnar að verðleikum sem sögur 

um upplifanir og tilfinningar dýra. Dýr eru því oft manngerð í bókmenntum en manngerving 

er flókið kerfi sem hefur þróast með mönnum til að hjálpa þeim að setja heiminn í samhengi 

við upplifanir sínar. Kenningar Charles Darwins um eðli og uppruna manna og dýra um 

miðbik 19. aldarinnar breytti hugsunarhætti vestræna heimsins til frambúðar og braut niður 

fyrri hugmyndir manna um yfirburði þeirra yfir náttúrulega heiminum. Rithöfundar víða um 

heim fundu innblástur í darwinískum fræðum sem leiddi þá inn á áður ókannaðar slóðir 

sálfræði dýranna. Raunsæisleg dýrasaga snýst um að segja frá atburðum frá sjónarhorni 

dýrsins og reyndu höfundarnir að gera sér í hugarlund hvernig dýrin upplifa lífið og hegðun 

mannfólksins.  

Þróunarkenning Darwins lagði grunnninn að fjölmörgum náttúruvísindagreinum sem 

þekkjast í dag og rannsóknum á dýrum hefur fleytt fram í gegnum árin. Ein nýjasta 

fræðigreinin sem sprottið hefur upp sameinar náttúru og hugvísindi og einbeitir sér að dýpri 

skilningi á sambandi manna og dýra. Svokölluð „human-animal studies“ eða HAS fræði rýna 

í alla króka og kima menningarsamfélaga þar sem dýr er að finna og rannsaka orsakir og 

afleiðingar hinna flóknu samskiptamynstra tegundanna.  Þó svo að langt sé síðan Gestur og 

Þorgils skrifuðu sínar stuttu sögur þá eru viðfangsefni sagnanna ekki síður viðeigandi í 

umræðunni í dag með tilliti til framþróunnar dýrarannsókna. Skjóni og Stjarna kunnu að hafa 
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hlotið dapurleg örlög í söguheimum sínum en í raunheimi nútímans er von til að þeim verði 

búinn sá sess sem þeim ber.  
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