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Ágrip 
 

Í þessari ritgerð er líf og verk bóhemsins og skáldkonunnar Ástu Sigurðardóttur skoðuð í 

sögulegu samhengi við íslenskt samfélag og stöðu kvenna innan þess frá millistríðsárunum og 

fram á sjöunda áratug tuttugustu aldar. Færð eru rök fyrir því að Ásta hafi verið umdeild meðal 

Reykvíkinga og í augum þeirra farið yfir mörk borgaralegra gilda og siðferðis með ögrandi 

hegðun og útliti, ásamt nöktum fyrirsætustörfum á fimmta og sjötta áratugnum. Í þokkabót gekk 

hún þvert á óskráðar reglur íslensks samfélags árið 1949 þegar hún eignaðist barn utan 

hjónabands, átján ára gömul og í miðju kennaranámi. Það var með birtingu smásagna hennar á 

fyrri hluta sjötta áratugarins sem hneykslið í garð hennar náði hámarki. Sögurnar fjölluðu m.a. 

um kynferðislegt ofbeldi, fóstureyðingar, ástasambönd ógiftra einstaklinga og kynferðislegar 

langanir. Þær voru oft byggðar á eigin reynslu Ástu og gefa því innsýn í upplifun konu á 

kynferðis- og siðferðisviðhorfum á fimmta og sjötta áratug tuttugustu aldar á Íslandi. 

Hispurslausar og berorðar lýsingar Ástu komu fólki í opna skjöldu sem sýnir að það var óvant 

opinni umræðu um þessi efni. Viðbrögðin gefa til kynna að viðhorf íslensks samfélags til 

kvenna og kynfrelsis þeirra voru íhaldssöm um miðja öldina. Hins vegar sýnir ritgerðin fram á 

að viðbrögð bæjarbúa voru í algjörri andstæðu við viðtökur smásagna Ástu í 

bókmenntaheiminum. Jákvæðir ritdómar og umsagnir voru í meirihluta og ólíkt öðrum 

kvenrithöfundum fékk hún greiða inngöngu inn á hið karllæga bókmenntasvið. Þar sem skortur 

er á íslenskum kvennasögurannsóknum, og sérstaklega sagnfræðirannsóknum um kynferðis- og 

siðferðismál, á fimmta og sjötta áratugnum getur þessi ritgerð vonandi fyllt að hluta upp í það 

tóm. 
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Inngangur 
 

Listakonan og bóheminn Ásta Sigurðardóttir var með umdeildari Reykvíkingum á miðri 

tuttugustu öld. Með útliti sínu, hegðun og líferni vakti hún athygli bæjarbúa á seinni hluta 

fimmta áratugarins. Það var síðan með smásögum hennar í byrjun þess sjötta sem þessi athygli 

jókst enn frekar. Í þessari ritgerð verður til skoðunar hvað það var í fari, lífi og verkum Ástu 

sem fór yfir mörk borgaralegra gilda og siðferðis í augum Reykvíkinga og gerði hana umdeilda. 

Viðbrögð við sögum hennar, sem fjölluðu m.a. um kynferðislegt ofbeldi, fóstureyðingar og 

kynferðislegar langanir, verða skoðuð og reynt að sjá hvaða vísbendingar þau gefa um viðhorf 

til kvenna og kynfrelsis þeirra í íslensku samfélagi á fimmta og sjötta áratug tuttugustu aldar. 

Einnig verða ritdómar og umsagnir í tímaritum um verk hennar skoðuð til að greina viðtökur í 

íslenska bókmenntaheiminum. Ritgerðin nær frá millistríðsárunum og fram á sjöunda 

áratuginn, með áherslu á þann fimmta og sjötta. 

Ásta hefur helst verið rannsökuð í bókmenntafræðilegu samhengi og því er áhugavert 

að skoða líf hennar og verk nánar út frá sagnfræðilegu sjónarmiði. Lítið er um íslenskar 

kvennasögurannsóknir á seinni hluta fimmta áratugarins og á þeim sjötta, sérstaklega þegar 

kemur að siðferðis- og kynferðisviðhorfum. Með því að greina viðbrögðin við smásögum 

hennar og atburðum í hennar eigin lífi verður vonandi hægt að fylla upp í þá mynd.  

Helstu heimildir sem ritgerðin byggir á eru ævisaga Ástu, Minn hlátur er sorg frá árinu 

1992, eftir Friðriku Benónýsdóttur, smásögur Ástu, samtímaheimildir á borð við 

fréttaumfjöllun, tímaritsgreinar og ritdóma, ævisögur, viðtalsbækur, bókmennta- og 

sagnfræðirannsóknir, greinar og yfirlitsrit. Rétt er að taka það fram að það kom á óvart við 

vinnslu rannsóknarinnar hversu erfitt það var að nálgast viðbrögð Reykvíkinga frá þessum tíma. 

Vandkvæðin voru því í fyrsta lagi að hafa ekki betri og beinni heimildir um þau. Helst er byggt 

á umfjöllun í dagblöðum og vitnisburðum samtímamanna Ástu, sem sumir eru í formi 

endurminninga og því litaðir af því. Í öðru lagi eru bréf Ástu til móður sinnar, systur og barna, 

sem Friðrika Benónýsdóttir byggir ævisöguna að hluta til á, ekki aðgengileg á skjalasöfnum. Í 

þeim má eflaust finna betri innsýn í upplifun hennar, atburði og jafnvel viðbrögðin.  

Ásta átti við mikla erfiðleika að stríða, sérstaklega á seinni árum. Hún féll snemma frá, 

eða árið 1971, aðeins fjörtíu og eins árs gömul. Það hefur eflaust áhrif á endurminningar um 

hana, mögulega á þann hátt að hún sé sett á ákveðinn stall. Hins vegar er í þessari ritgerð leitast 
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við að horfa á hana á því tímabili sem hér er helst til skoðunar án þess að láta ímyndina sem 

skapaðist eftir lát hennar trufla þá sýn. 

Í fyrsta kafla verður dregin upp mynd af íslensku samfélagi og stöðu kvenna innan þess 

á millistríðsárunum og eftir stríð. Fyrst verður Ásta kynnt til sögunnar og fjallað um fyrstu ár 

hennar á Litla Hrauni í Kolbeinsstaðahreppi, eða þangað til hún flytur til Reykjavíkur árið 1944. 

Því næst verður staða kvenna skoðuð með áherslu á húsmæðrahugmyndafræðina sem þá var 

ríkjandi, menntunarmöguleika kvenna, viðhorf til kvenna í „ástandinu“, sköpun hinnar íslensku 

kynveru og stöðu kvenna í íslenskri bókmenntahefð. 

Í öðrum kafla er dregin upp nánari mynd af Ástu og lífi hennar í Reykjavík. Fjallað 

verður um fyrstu ár hennar í bænum frá 1944 og til fyrstu ára sjötta áratugarins. Þetta voru 

viðburðarík ár í lífi hennar því þá hófst „uppreisn“ hennar, ef svo má segja, gegn viðteknum 

venjum og smáborgaralegum viðhorfum. Ímynd hennar, hegðun og útlit, sem vakti athygli 

bæjarbúa, tók að mótast. Umtalið magnaðist þegar hún varð þunguð og eignaðist barn utan 

hjónabands árið 1949, í miðju kennaranámi, og þegar hún gerðist nakin fyrirsæta 

myndlistarnema. Í lok kaflans verður fjallað um bóhemlíf í Reykjavík og þátttöku Ástu í því.  

Í þriðja kafla er greint frá fyrstu skrefum Ástu á bókmenntasviðinu og fyrstu þrjár 

smásögur hennar verða teknar til skoðunar. Þau sterku viðbrögð sem þær vöktu hjá bæjarbúum, 

bókmenntaheiminum og dagblöðum verða greind og leitast verður við að sjá hvaða 

vísbendingar þau gefa okkur um viðhorf til kvenna og kynfrelsis þeirra í íslensku samfélagi um 

miðja tuttugustu öldina. 

Í fjórða og síðasta kaflanum er litið nánar á umsagnir og ritdóma um smásögur Ástu og 

sérstaklega smásagnasafn hennar sem kom út árið 1961. Einnig verður því velt upp af hverju 

íslensk kvennatímarit fjölluðu lítið sem ekkert um Ástu og verk hennar og hvað það var sem 

veitti henni greiðari aðgang en öðrum kvenhöfundum að hinum karllæga bókmenntaheimi. 

Síðast en ekki síst verða áhrif Ástu skoðuð.  
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1. Staða íslenskra kvenna 
 

1.1 Litla Hraun 

 

Ásta Jóna Sigurðardóttir fæddist 1. apríl 1930 á Litla Hrauni í Kolbeinsstaðahreppi. Þar 

stunduðu foreldar hennar búskap, þau Sigurður Benjamín Constantínus Jónsson og Þóranna 

Guðmundsdóttir. Jörð þeirra var smá og gæðalítil og því gat búskapurinn oft á tíðum verið 

erfiður. Þau voru orðin frekar fullorðin þegar barneignir hófust, en þegar Ásta fæddist var 

Þóranna um fertugt og Sigurður um fimmtugt. Tveimur árum seinna eignuðust þau aðra dóttur 

að nafni Ástríður Oddný.1  

Í ævisögu Ástu Sigurðardóttur, Minn hlátur er sorg, segist Friðrika Benónýsdóttir 

höfundur hennar reyna að draga upp eins sanna mynd af Ástu og henni var unnt. Hún segir í 

inngangsorðum bókarinnar að hún byggi á viðtölum við börn hennar, systur, fyrrverandi maka, 

vini, samstarfsmenn og aðra einstaklinga sem kynntust henni á meðan hún lifði. Einnig byggir 

hún á bréfum Ástu til barna sinna, móður og systur, ásamt handritum eftir hana á 

Landsbókasafni og samtímaheimildum eins og tímaritunum Lífi og list, Tímariti Máls og 

menningar, Helgafelli og Birtingi. Friðrika tekur það fram að bókin sé ekki einhvers konar 

annáll, heldur fyrst og fremst persónulýsing: „Mynd af listamanninum sem konu. Konu sem 

vakti athygli samtímamanna sinna og eftirkomenda með verkum sínum og lífi.“2 Bókin er ekki 

dæmigerð ævisaga og skrifuð á fremur skáldlegan hátt, en Friðrika segir allar fram- og 

sviðsetningar á hennar ábyrgð.3 Það getur því verið annmörkum háð að styðjast við verk 

Friðriku. En þar sem ævisagan er besta heimildin sem völ er á þegar kemur að ævi Ástu þá mun 

ritgerð mín byggja mikið á henni. Með ofangreint í huga verður því að taka lýsingar mínar á 

Ástu og upplifun hennar á atburðum með fyrirvara. 

Samkvæmt Friðriku varð Ásta mikill bókaormur um leið og hún lærði að lesa um fimm 

ára aldur. Hún var sólgin í lærdóm og þekkingu og las því allt sem hún komst yfir. Að þessu 

leyti var hún lík föður sínum, sem einnig var mikill lestrarhestur. Hann vildi komast til mennta 

og hafði ekki mikinn áhuga á búskap, öfugt við konu sína sem var dugleg búkona. Þóranna 

hafði fundið Guð í söfnuði aðventista og var mjög trúuð og guðrækin. Trúin virðist ekki hafa 

heillað dætur hennar jafn mikið, sérstaklega ekki Ástu. Það var æsingur og léttúð í henni sem 

                                                           
1 Friðrika Benónýsdóttir, Minn hlátur er sorg, bls. 15 og 34. 
2 Sama heimild, bls. 9–10. 
3 Sama heimild, bls. 10. 
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móðir hennar var lítt hrifin af. Ásta vildi hafa frelsið til að hlaupa niður í fjöru eða út í hraun að 

leika sér og láta sig dreyma aðra heima og ævintýri, syngja og dansa óheft af guðsótta og 

ströngum reglum, miðað við lýsingar ævisögunnar.4 Hún þráði einnig að mennta sig og komast 

í skóla. En menntun krafðist peninga og þeir komu með hernum. Eins og svo margir aðrir ákvað 

Sigurður Benjamín að grípa tækifærið og fara suður í Bretavinnuna. Á meðan sáu Þóranna, Ásta 

og Ástríður Oddný um búskapinn. Með launum Sigurðar hófst bygging nýs steinhúss á Litla 

Hrauni og hjónin byrjuðu að skipuleggja menntun og framtíð systranna.5  

Í menntaþrá Ástu virðist einnig hafa falist sá draumur að komast burt úr einangruðu 

sveitinni og flytja til Reykjavíkur þar sem glæsilegar konur í fallegum kjólum, eins og þær sem 

hún hafði séð í tímaritum, gátu dansað af vild. Líklegt er að Ásta hafi einnig viljað komast 

undan reglu og aga móður sinnar. Það hefur örugglega verið erfitt fyrir hana, táningsstúlku með 

sterka frelsisþrá, stóra drauma og mikla forvitni, að búa við strangt, trúarlegt uppeldi. Þegar hún 

var um þrettán ára gömul hafði hún sínar fyrstu blæðingar. Í ævisögunni er því lýst hvernig 

Ásta, ráðvillt og hrædd, leitaði til móður sinnar en viðbrögðin voru ekki eins og við hefði mátt 

búast. Móðir hennar sló hana utan undir og skammaði hana fyrir að tala um þetta. Fyrstu skrefin 

í að verða að konu voru því Ástu erfið.6 

Ásta kom úr heimi sem var mjög ólíkur þéttbýlinu. Í torfbænum á Litla Hrauni var ekkert 

rennandi vatn, ekkert rafmagn né útvarp. Afþreyingu var helst að finna í sögum föður hennar 

og í kvæðum og bænum móður hennar, annað hvort á daginn við vinnu eða á kvöldin í 

baðstofunni. Svo var skemmtunina ekki síst að finna í bókunum. Lífið í litla kotbýlinu á 

Snæfellsnesi gat því á margan hátt verið frábrugðið lífinu í Reykjavík.7 Hins vegar var það ekki 

tilfellið í öllum sveitum landsins. Margir bændur höfðu byggt steinhús og leitt þangað rafmagn 

og vatn, og höfðu tekið upp nútímalegri lífs- og atvinnuhætti. Margrét Guðjónsdóttir, oftast 

kennd við Dalsmynni, sagði í lífssögu sinni Með létt skap og liðugan talanda að sennilega hafi 

eitt af fyrstu útvörpunum á Snæfellsnesi verið í Kolviðarnesi, sem er skammt frá Litla Hrauni. 

Þar bjó Margrét og maður hennar Guðmundur Guðmundsson en hann var móðurbróðir Ástu.8 

Það gæti því vel verið að fyrstu kynni hennar við útvarp hafi verið í heimsóknum þangað. 

 

                                                           
4 Sama heimild, bls. 15–16 og 21–26. 
5 Sama heimild, bls. 33, 35 og 36. 
6 Sama heimild, bls. 28–30. 
7 Sama heimild, bls. 32 og 34. 
8 Anna Kristine Magnúsdóttir, Með létt skap og liðugan talanda, bls. 29 og 83.  
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1.2 Húsmæðrahugmyndafræðin 

 

Í íslenskri kvennasögu hefur lítið verið fjallað um fimmta og sjötta áratug tuttugustu aldar, ef 

frá eru taldar rannsóknir á „ástandinu“ á tímabilinu 1940–1945. Oft hafa árin 1920–1960 verið 

sögð einhvers konar kyrrstöðu- eða andspyrnutímabil kvennabaráttunnar. En eins og Sigríður 

Th. Erlendsdóttir sagnfræðingur hefur sýnt fram á í bók sinni Veröld sem ég vil – Saga 

Kvenréttindafélags Íslands 1907–1992 þá var margt í gangi í kvenréttindamálum á þessum 

árum og þar var Kvenréttindafélagið í aðalhlutverki.9 Samt liðu margir áratugir þar til konur 

fengu í einhverjum mæli aðgang að stjórn landsins og stofnunum hennar þrátt fyrir að hafa 

fengið full pólitísk réttindi á fyrstu áratugum tuttugustu aldar.10 Til dæmis var það ekki fyrr en 

undir lok aldarinnar sem konum fór verulega að fjölga á Alþingi, en fram til ársins 1978 höfðu 

einungis níu konur átt þar sæti.11 Það var í raun ekki fyrr en með komu Rauðsokka árið 1970 

sem eitthvað róttækt átti aftur eftir að gerast í íslenskri kvennabaráttu. 

Ásta fæddist á millistríðsárunum en þá höfðu verið ákveðnar deilur í íslensku samfélagi 

sem sneru að þróun þess í tengslum við nútímavæðingu. Þær tengdust menningardeilum sem 

áttu sér stað í Evrópu í lok fyrra stríðs en þar tókust á íhaldssöm þjóðernisstefna og 

frjálslyndisstefna. Þeir sem aðhylltust íhaldssama þjóðernisstefnu töldu hnignun og spillingu 

fylgja nútímanum. Hið ört vaxandi borgarasamfélag ógnaði íslenskri þjóðmenningu sem talið 

var best borgið í endurreisn þjóðlegrar bændamenningar. Eins og Sigríður Matthíasdóttir 

sagnfræðingur hefur fjallað um í verkum sínum þá þótti íhaldssinnum ógn steðja af 

nútímafrelsishugmyndum, eins og kvenréttindum, sem miðuðu m.a. að því að gera konum 

kleyft að stíga út fyrir einkasviðið og taka þátt í opinberu lífi. Þeir töldu hins vegar að konum 

bæri ákveðin þjóðfélagsleg skylda að sinna húsmóður- og móðurhlutverki með varðveislu 

þjóðlegra gilda og menningu að leiðarljósi. Því var haldið fram að konum væri eðlislægt að 

sinna þeim störfum og nánast hættulegt fyrir þær að vinna á hinu opinbera sviði. Það væri 

andstætt kveneðlinu og klárt merki um hnignun vestrænnar menningar.12  

 Þessar menningardeilur birtust m.a. á síðum íslenskra kvennatímarita, eins og í Hlín og 

19. júní, á þriðja áratugnum. Þar tókust á íhaldssamar og frjálslyndar hugmyndir um hlutverk 

kvenna í nútímavæðingu íslensks samfélags.13 Sigríður hefur sýnt fram á í doktorsritgerð sinni 

                                                           
9 Anna Dröfn Ágústsdóttir, „Frjálsar konur“, bls. 3 og 4; Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil.  
10 Sigríður Matthíasdóttir, „Hin svokallaða þjóð“, bls. 422. 
11 Ártöl og áfangar í sögu íslenskra kvenna, bls. 69. 
12 Sigríður Matthíasdóttir, „Menningardeilur og kvenleiki á árunum milli stríða“. 
13 Sama heimild, bls. 449–51. 
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Hinn sanni Íslendingur að íhaldssamari hugmyndir virðast hafa borið sigur úr býtum þegar kom 

að stöðu kvenna, enda var íhaldssöm þjóðernishyggja mjög útbreidd og ráðandi í 

þjóðfélagsumræðunni. Húsmóður- og móðurhlutverkið var hið eina sanna þjóðfélagslega 

hlutverk kvenna og átti húsmæðrahugmyndafræðin eftir að vera ríkjandi næstu áratugi þegar 

kom að stöðu íslenskra kvenna. Hins vegar náði þjóðernisorðræða íhaldssinna ekki yfirráðum í 

öðrum mikilvægum málum. Þrátt fyrir hvatningu til að halda fólki í sveitum þá hélt straumur í 

þéttbýlið áfram og hvorki var hægt að stöðva iðnvæðingu samfélagsins né breytta nútímalegri 

lifnaðarhætti.14 Í seinni heimsstyrjöldinni varð síðan algjörlega út um draum íhaldssinna að 

koma í veg fyrir nútímavæðingu íslensks samfélags. En hugmyndir þeirra virðast hafa lifað 

áfram í viðhorfum til þjóðfélagslegs hlutverks kvenna.15 Þær áttu að sitja eftir í fortíðinni sem 

verðir þjóðlegra gilda, siðferðis og menningar, á meðan nútíminn yfirtók aðra þætti 

samfélagsins. 

Húsmæðrahugmyndafræðin átti eftir að styrkjast enn frekar þegar húsmæðraskólar voru 

settir á fót um land allt16 en um miðja 20. öld jókst aðsókn í hússtjórnarmenntun og 

húsmæðraskólar blómstruðu.17 Það ætti í raun ekki að koma á óvart miðað við að framtíðar 

starfssvið flestra kvenna lá innan heimilanna og ekki á almennum vinnumarkaði. Eins og 

Sigríður Th. Erlendsdóttir segir í bók sinni Veröld sem ég vil þá var einungis litið á það sem 

tímabilsástand ef kona, gift eða ógift, vann úti því markmið langflestra kvenna var hjónaband 

og barneignir.18 Þess vegna þótti hússtjórnarmenntun vera hagnýtasta menntunin sem konur 

áttu völ á því þar fékkst besti undirbúningurinn fyrir framtíðarstarf þeirra. Kvenréttindakonur 

börðust fyrir eflingu húsmæðrafræðslu þar sem þeim fannst mikið áhyggjuefni að konur kynnu 

ekki nógu vel til verka. Heimilsstörf voru nær eingöngu í verkahring kvenna og þau reyndust 

þeim erfið, meðal annars vegna skorts á kunnáttu.19 En hússtjórnarmenntun var ekki eina 

menntunin sem íslenskar konur höfðu aukinn áhuga á um miðja öldina. Með fjölbreyttara 

námsvali fjölgaði konum í framhaldskóla-, háskóla- og iðnnámi.20  

Í ævisögu Vigdísar Finnbogadóttur, sem fædd er sama ár og Ásta, má finna góða innsýn 

inn í samfélagið á þessum tíma og stöðu kvenna innan þess, ásamt því hvernig viðhorfin voru 

                                                           
14 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 362–67. 
15 Sigríður Matthíasdóttir, „Menningardeilur og kvenleiki á árunum milli stríða“, bls. 455. 
16 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 347. 
17 Anna Ólafsdóttir Björnsson, „Af konum og menntun á 20. öld“, bls. 280 og 283. 
18 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 16. 
19 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 320. 
20 Anna Ólafsdóttir Björnsson, „Af konum og menntun á 20. öld“, bls. 279–280; Guðmundur Hálfdanarson, 
„Embættismannaskólinn 1911–1961“, bls. 242–43.  
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hjá konum sem sóttu aukna menntun. Vigdís lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum í 

Reykjavík árið 1949 og hélt síðan út til Frakklands í háskólanám. Þar byrjaði hún að finna fyrir 

togstreitunni á milli þeirra mennta- og framadrauma sem hún hafði og þess hefðbundna 

hlutverks sem kallaði á hana sem konu. Hana langaði að giftast og eignast fjölskyldu, feta hina 

hefðbundnu kvennabraut.21 Gera má ráð fyrir að þetta hafi verið algeng togstreita hjá konum 

sem vildu mennta sig og byggja upp frama. Erfitt var tvinna saman fjölskyldumarkmiðinu og 

öðrum áhugasviðum og metnaði, og einnig lítt til siðs að konur ynnu úti eftir giftingu. Eflaust 

hafa margir séð lítinn tilgang í prófgráðum kvenna.22  

Til að átta sig betur á stöðu kvenna þegar Ásta elst upp verður að hafa þessa þætti í huga. 

Þegar hún fæddist voru að festast í sessi ríkjandi hugmyndir um þjóðfélagslegt hlutverk kvenna 

sem áttu eftir að vera áhrifamiklar mestalla hennar ævi. Þó svo að fjölbreyttari menntun hafi 

verið að opnast konum á þessum árum þá hefur áherslan á undirbúning fyrir framtíðarhlutverk 

þeirra sem húsmæður örugglega vegið þungt í námsvali þeirra. En þetta virðist ekki hafa truflað 

Ástu eins og seinna kemur fram í tiltölulega fjölbreyttum námsferli hennar. 

 

1.3 Ástandið 
 

Hernám Íslands þann 10. maí árið 1940 markar þáttaskil í sögu landsins. Stríðið og hersetan 

höfðu margvísleg áhrif á íslenskt samfélag t.a.m. uppgang í íslensku efnahags- og atvinnulífi 

og almennt bættari lífskjör. Hins vegar hafði innflutningur þúsunda hermanna til Íslands í för 

með sér ýmis vandkvæði að mati margra á þeim tíma. Þau fólust t.d. í samskiptum íslenskra 

kvenna og erlendra hermanna, eða „ástandinu“ svokallaða. Þessi samskipti voru litin hornauga 

og talað um konurnar sem „ástandskonur“ eða að þær væru „komnar í ástandið“ ef talið var að 

þær ættu samneyti við hermenn.23 Ásakanirnar létu ekki á sér standa því hvort sem stúlkurnar 

áttu raunverulega í nánu sambandi við hermennina eða fóru einungis á hermannaböll eða með 

þeim í bíó þá voru þær margar hverjar sakaðar um vændi.24  

Samkvæmt Þór Whitehead sagnfræðingi virðast íslenskir ráðamenn, með Hermann 

Jónasson þáverandi forsætis- og dómsmálaráðherra fremstan í flokki, hafa reynt að ýta undir 

                                                           
21 Páll Valsson, Vigdís, bls. 105, 166 og 169. 
22 Guðmundur Hálfdanarson, „Embættismannaskólinn 1911–1961“, bls. 243–47. Einnig má nefna að á fimmta 
og sjötta áratug tuttugustu aldar lauk yfirgnæfandi meirihluti kvenna í Háskóla Íslands ekki prófi og konur í 
háskólanámi sagðar í „biðsal hjónabandsins“. 
23 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. öld, bls. 220, 227 og 228. 
24 Þór Whitehead, „Ástandið og yfirvöldin“, bls. 103–107 og 124. 
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neikvæð viðhorf almennings gagnvart samskiptum íslenskra kvenna við hermenn. Með 

rannsókn Jóhönnu Knudsen yfirhjúkrunarkonu á siðferðisástandinu í Reykjavík og skýrslu 

ástandsnefndarinnar svokölluðu, sem birt var haustið 1941, segir Þór að „alda andúðar og ótta“ 

við ástandið hafi náð hápunkti. Hann bendir réttilega á að smæð þjóðarinnar hafi átt stóran þátt 

í hræðslunni því í júlí 1941 voru um þrjátíu þúsund hermenn á landinu, sem samsvaraði um 

fjórðungi landsmanna. Fjöldi karlmanna hafði því margfaldast suðvestanlands. Hermennirnir 

sóttu mikið í skemmtanalífið á meðan dvölinni stóð og óttuðust margir að íslenskar konur 

myndu snúa baki við íslensku karlþjóðinni. Því var haldið fram að íslenskt þjóðerni og menning 

lægi að veði ef konurnar létu heillast af útlendingum. Þó svo áhyggjurnar hafi minnkað þegar 

leið á stríðið þá vill Þór meina að yfirgnæfandi meirihluti Íslendinga hafi líklega aldrei látið af 

andstöðu sinni við náin samskipti kvenna og hermanna, enda hafi þjóðernishyggja haldið áfram 

að vera ríkjandi og að sumu leyti náð hámarki með lýðveldisstofnuninni 1944.25 

Bára Baldursdóttir sagnfræðingur hefur greint ákveðna texta á árum seinni 

heimsstyrjaldar á Íslandi í ljósi kenningar félagsfræðingsins Nira Yuval-Davis, sem segir það 

hlutverk kvenna að vera útverðir þjóða. Þetta hlutverk kemur fram í þjóðernislegri orðræðu og 

gengur út á að konum sé ætlað að viðhalda þjóðum og menningu þeirra. Fyrir utan þann 

líffræðilega eiginleika kvenna að ala börn þá eru þær einnig einhvers konar menningarlegir 

„landamæraverðir“ sem verða að halda sig innan marka samfélags síns með „viðeigandi“ 

framkomu og klæðnaði. Eins og Bára bendir á þá má greinilega sjá hvernig kenningin passar 

við hugmyndir og viðhorf sem finna mátti í íslensku samfélagi. Bára segir að þjóðernisleg 

orðræða hafi sett ákveðna ábyrgð á konur við að vernda íslenska menningu og siðferði, sem 

ástandskonur brugðust með því að eiga samneyti við erlenda hermenn.26 

 Á þessum tíma sáu Íslendingar fyrir endann á sjálfstæðisbaráttu sinni og ýmsar 

vangaveltur voru um hvernig þjóð þeir voru og hvernig þjóð þeir vildu vera. Það var því 

einhvers konar sjálfsmyndarsköpun í gangi en samfélagið var undir miklum áhrifum 

þjóðernisstefnu, eins og komið hefur fram.27 Ástandskonan passaði sannarlega ekki inn í þá 

sjálfsmynd Íslendinga sem þeir vildu skapa sér. Í hugum þeirra hafði hún ekki að sjónarmiði að 

varðveita þjóðleg gildi og menningu og myndi dæma þjóðina til glötunar með lauslæti sínu.  

Þorgerður Þorvaldsdóttir sagn- og kynjafræðingur hefur bent á að ákveðin þáttur í 

rannsóknum ástandsins hafi jafnan gleymst og það er sköpun hinnar íslensku kynveru. Í athygli 

                                                           
25 Þór Whitehead, „Ástandið og yfirvöldin“, bls. 92–97, 122–127 og 131–139. 
26 Bára Baldursdóttir, „Kynlegt stríð: Íslenskar konur í orðræðu síðari heimsstyrjaldar“, bls. 64–65 og 74. 
27 „17. júní á morgun. Þjóðernislegar sjálfsmyndir þarf að endurnýja“, Dagblaðið Vísir 16. júní 2004, bls. 24. 
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erlendra hermanna upplifðu konur sig sem kynverur í fyrsta sinn í miklum mæli. Allt í einu 

voru þær ekki einungis tilvonandi mæður og eiginkonur, heldur var ný kvenímynd komin á 

yfirborðið. Þær gátu einnig sett sig í spor kvenpersóna Hollywood kvikmyndanna sem þá 

streymdu inn í landið: „Þær voru draumadísirnar sem karlhetjan þráði og hlýtur það að hafa 

mótað sjálfsmynd þeirra á þessum umrótartímum, í bland við fordóma samfélagsins.“28 Herdís 

Helgadóttir mannfræðingur var að komast á unglingsaldur á þessum tíma og sagði í bók sinni 

Úr fjötrum. Íslenskar konur og erlendur her að bandarískar kvikmyndir hafi þá verið í fyrirrúmi 

og að bíóferðir voru henni og fleirum ástríða. Einn viðmælandi Herdísar í bókinni sagði að á 

hermannaböllum hafi verið tekið á móti þeim eins og drottningum og jafnvel tveir eða þrír 

hermenn dansað við sömu stúlkuna. Herdís bendir á að ungar konur, sem oft hafi fundist þær 

lítils metnar og jafnvel eins konar „öskubuskur“, hafi allt í einu getað valið úr karlmönnum. 

Hermennirnir veittu þeim óvænta athygli, m.a. með köllum og flautum, sem sumar voru uppi 

með sér af. En miðað við vitnisburð viðmælanda hennar var fordæmingin mikil í garð stúlkna 

og kvenna sem töldust eiga í samskiptum við þá. Þær urðu fyrir aðkasti úti á götum og kallaðar 

„mellur“, „druslur“ eða álíka.29  

Vafalaust hefur viðhorfið til kvenna í ástandinu, þjóðernisleg orðræða og hugmyndir um 

þjóðernisleg hlutverk kvenna náð til landsbyggðarinnar og sveita landsins. Ásta hefur því 

líklega komist í kynni við þessi viðhorf áður en hún flutti til Reykjavíkur og síðan enn meira 

þegar hún var komin suður. Hún var um tíu til fimmtán ára þegar þessi umræða var í gangi og 

hefur örugglega haft áhrif á hana, sérstaklega á svo mótandi tímabili sem táningsárin eru. 

Skilaboðin voru skýr, ástarmál kvenna voru ekki einkamál þeirra, heldur vörðuðu þau alla 

þjóðina og framtíð hennar. Kynfrelsi kvenna var því skorðum sett innan þröngs ramma 

þjóðernislegra hugmynda. 

 

1.4 Íslenskir kvenrithöfundar 
 

Í fjórða bindi Íslenskrar bókmenntasögu segir að tuttugasta öldin, sérstaklega millistríðsárin, 

hafi verið öld íslenskrar skáldsagnagerðar eftir að hafa legið í dvala frá ritunartíma 

Íslendingasagna. Sagt er að blómaskeið skáldsögunnar hefjist upp frá fullveldisárinu 1918.30 Á 

tímabilinu 1919 til 1929 voru gefnar út á Íslandi um 80 sagnabækur, þ.e. skáldsögur eða 

                                                           
28 Þorgerður Þorvaldsdóttir, „Af fegurðardísum, ástandskonum og fjallkonum“, bls. 497–98. 
29 Herdís Helgadóttir, Úr fjötrum, bls. 167–68, 172 og 182–92. 
30 Guðmundur Andri Thorsson, „Inngangur“, bls. 11. 
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smásögur, af 31 höfundi. Þetta voru u.þ.b. fimm til tíu bækur á ári og bera þessar tölur vitni um 

mikinn uppgang í sagnagerð og –útgáfu. Hins vegar var hlutur kvenhöfunda rýr, af þessum 31 

höfundi voru einungis sex konur. Aðeins ein þeirra gaf út þrjár bækur eða fleiri á þessu tímabili 

og það var Kristín Sigfúsdóttir, með þrjár skáldsögur og eitt smásagnasafn. Hún skrifaði oftar 

en ekki um sveitakonur og samskipti kynjanna en hún var gagnrýnin á ráðandi viðhorf til kynlífs 

og hjónabands. Konur í sögum hennar hafa kynhvöt sem þær reyna að bæla en hjá íslenskum 

kvenrithöfundum var þetta nýtt sjónarmið. Aðrir kvenrithöfundar á fyrri hluta aldarinnar sem 

vert er að nefna eru t.d. Theodóra Thoroddsen sem hóf að birta þulur sínar 1914 og gaf út 

smásagnasafn 1920, Unnur Benediktsdóttir Bjarklind, eða Hulda, sem vakti athygli með ljóðum 

sínum og gaf út átta smásagnasöfn og skáldsögu í tveimur hlutum á árabilinu 1915–1940 og 

Guðrún Lárusdóttir sem gaf út margar skáld- og smásögur en árið 1949 var gefið út ritsafn í 

fjórum bindum með verkum hennar.31 Síðan má nefna Ragnheiði Jónsdóttur sem gaf út átján 

barna- og unglingabækur, níu skáldsögur fyrir fullorðna ásamt leikritum og smásögum til ársins 

1967.32  

Þórunn Elfa Magnúsdóttir var einn af þeim höfundum sem vöktu athygli á fjórða 

áratugnum. Fyrsta bók hennar, Dætur Reykjavíkur I, kom út árið 1933 og inniheldur sex 

smásögur um líf samtímakvenna í Reykjavík. Árið 1934 og 1938 komu síðan út annað og þriðja 

bindi Dætra Reykjavíkur en einnig gaf hún út tvær aðrar skáldsögur á þessum árum. Þórunn var 

aðeins 23 ára gömul þegar fyrsta bókin kom út og að því leyti var hún frábrugðin öðrum 

kvenrithöfundum á þessum tíma sem flestir voru mun eldri. Einnig gerðust sögur hennar í 

Reykjavík, en ekki í sveitum sem var helsta sögusvið íslenskra skáldsagnahöfunda, og fjalla um 

samskipti kynjanna og kvenfrelsi. Sögur Þórunnar eru feminískar, með kröfur um rétt kvenna 

til listsköpunar, sjálfstæðis og þátttöku í pólitík, og nútímalegar að því leyti að í þeim er einnig 

krafist réttinda þeirra til lífsnautna.33 Og í sögunum er frelsisvon kvenna að finna í borginni þar 

sem nútíminn er, eins og lýst er í fjórða bindi Íslenskrar bókmenntasögu: 

Í borginni og nútímanum felast möguleikar kvenna til frelsis, en hið hefðbundna 

samfélag sveitarinnar og smábæjarins einkennist af hræsni og kúgun. Þannig 

verður samfélagsmynd Þórunnar Elfu býsna ólík því sem lesa má úr öðrum 

skáldverkum tímabilsins. Frá sjónarhóli kvennanna er nútíminn svarið.34 

                                                           
31 Árni Sigurjónsson, „Sagnagerð á þriðja áratug aldarinnar“, bls. 21–23, 35–38, 93–94 og 107. 
32 Dagný Kristjánsdóttir, Kona verður til, bls. 11. 
33 Jón Yngvi Jóhannsson „Lausamálsbókmenntir á fjórða áratugnum“, bls. 264–68. 
34 Sama heimild, bls. 268. 
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Þetta virðist vera svipað viðhorf og finna mátti hjá Ástu á Litla Hrauni að því leyti að hún þráði 

að komast burt úr heftandi sveitinni og til Reykjavíkur þar sem hún taldi myndi finna frelsið. 

Ofangreindir kvenrithöfundar, ásamt öðrum ónefndum, skera sig úr hópi annarra 

rithöfunda fyrir þá einföldu ástæðu að vera konur. Langflestir rithöfundar á Íslandi voru, og 

höfðu verið, karlmenn.35 Þeir réðu ríkjum í heimi bókmennta, menninga og lista.36 Þótt liði á 

öldina átti lítið eftir að breytast, en Dagný Kristjánsdóttir bókmenntafræðingur áætlaði lauslega 

árið 1985 að hlutur kvenna af bókmenntaframleiðslu landsins hefði um árabil verið innan við 

25%. Ástæðuna fyrir því telur hún að megi m.a. finna í hefðbundnum kvenhlutverkum. Á milli 

húsverka og barnauppeldis, sem hvíldu nær eingöngu á herðum kvenna, fannst lítill tími og 

næði fyrir skriftir.37 Það gæti útskýrt háan aldur kvenrithöfunda þegar þær byrjuðu að skrifa og 

þau löngu hlé sem urðu oft á ferli þeirra eins og Helga Kress hefur bent á. Hún segir ástæðuna 

fyrir fáum konum í hópi rithöfunda einnig felast í stöðu þeirra gagnvart ríkjandi bókmenntahefð 

og bókmenntastofnun sem karlmenn hafa ráðið og mótað á hverjum tíma. Hún tekur íslenska 

sagnahefð sem dæmi um hvernig efni, stíll, málnotkun og sjónarhorn viðurkenndra bókmennta 

séu mótuð af karlmönnum, enda fyrst og fremst um ævintýri og líf þeirra. Konur koma afar 

sjaldan við sögu því hefðin krefst þess að eitthvað spennandi gerist, sem líklegra er að finna í 

ferðalögum karlmanna en innan heimila kvenna. Það var því erfitt fyrir konur að skrifa með 

þessa hefð að leiðarljósi og t.d. sagði Svava Jakobsdóttir rithöfundur að í byrjun síns ferils hefði 

henni ekki fundist hún búa yfir þeirri lífsreynslu sem bókmenntir virtust byggja á.38 Enda segir 

Helga að „íslensk skáldsagnaritun síðari tíma er upphaflega sprottin upp úr frásögnum af lífi 

sem hefur verið eins andstætt hefðbundnum hlutverkum kvenna og hugsast getur.“39 

Í inngangi bókar sinnar Stúlka. Ljóð eftir íslenskar konur segir Helga að myndmál 

smæðarinnar hafi einkennt allan skáldskap íslenskra kvenna fyrr og síðar og bendir á að fyrsta 

orðið í fyrstu ljóðabókinni sem kom út eftir íslenska konu er „lítil“. Það var ljóðabókin Stúlka 

eftir Júlíönu Jónsdóttir sem kom út árið 1876.40 Helga segir: 

Í lífi sínu og menningu eru konur ofurseldar félagslegu valdi sem er stærra en 

þær. Þær samsama sig því gjarnan því sem er lítið og minnimáttar. Blóm, fuglar, 

                                                           
35 Sama heimild, bls. 264. 
36 Erla Hulda Halldórsdóttir, „Ritdómar“, bls. 199–202. 
37 Dagný Kristjánsdóttir, „Konur og listsköpun“, bls. 7. 
38 Helga Kress, „Kvennabókmenntir“, bls. 23–25. 
39 Sama heimild, bls. 24. 
40 Helga Kress, Stúlka, bls. 13 og 48. 
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fiðrildi, litlir hlutir og lítil dýr, eru mjög algeng í myndmáli þeirra, einnig börn. 

Í ljóði eftir ljóði lýsa konur sér sem litlum.41 

Skáldkonan Ólöf Sigurðardóttir frá Hlöðum og ljóð hennar hennar eru skýrt dæmi um þetta, en 

hún gaf út tvær ljóðabækur árið 1888 og 1913, báðar að nafni Nokkur smákvæði. Seinni bókin 

hennar var kölluð „kver“ í ritdómi, en það merkir lítil bók eða bæklingur og var miklu oftar 

notað um bækur kvenna en karla. Helga segir að auðveldlega megi tengja smæðarmyndmál 

Ólafar við stöðu hennar sem skáld í ríkjandi karlmenningu42 en þrátt fyrir það lá hún ekki á 

skoðunum og tilfinningum í ljóðum sínum sem eru mjög persónuleg og nýstárleg að ákveðnu 

leyti: „Þau fjalla mest um hana sjálfa ... [og] eru sprottin af skorti og sterkri þrá, lýsa uppreisn 

og mikilli togstreitu, en einnig vonbrigðum, svikum, ósigrum og uppgjöf.“43 

Að ákveðnu leyti má segja að svipaðir þættir einkenni verk Ástu. Smásögur hennar fjalla 

mikið um hana sjálfa, upplifun hennar og reynslu, og eru þrungnar tilfinningum, jákvæðum sem 

neikvæðum. Einnig má augljóslega sjá smæðarmyndmál í sögum hennar og ljóðum sem fjalla 

oftar en ekki um börn, dýr og þá sem minna mega sín. Matthías Viðar Sæmundsson 

bókmenntafræðingur benti á í greiningu sinni á „Sunnudagskvöldi til mánudagsmorguns“, 

fyrstu smásögu Ástu, að sögukonan samsami sig músum og „lifir neind sína í heimi karllegra 

tákna, sem rísa henni yfir höfuð.“44 

Það er að minnsta kosti ljóst að þegar Ásta var á yngri árum var hafin mikil gróska í 

skáldsagnagerð. Kvenfyrirmyndirnar sem hún gat sótt úr hópi íslenskra rithöfunda voru fáar en 

sérstaklega voru ungir kvenrithöfundar af skornum skammti. Útskýringar á því má finna í 

þjóðfélagslegri stöðu kvenna og hefðbundnum hlutverkum þeirra, þ.e. sem húsmæður og 

mæður. Þær höfðu margar hverjar lítinn tíma og næði en einnig var erfitt fyrir þær að skapa sér 

grundvöll innan karllægrar bókmenntahefðar. Það voru því margar hindranir í vegi ungra 

kvenna með langanir til listrænna tjáninga, eins og skáldsagnagerð. 

 

 

 

                                                           
41 Sama heimild, bls. 48. 
42 Sama heimild, bls. 48–49 og 52. 
43 Sama heimild, bls. 51. 
44 Matthías Viðar Sæmundsson, „Götustelpan“, bls. 161. 
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2. Ásta og Reykjavíkurlífið 
 

2.1 Reykjavík 

 

Ásta flutti til Reykjavíkur lýðveldisárið 1944, þá fjórtán ára gömul. Hún sótti skóla aðventista 

og bjó hjá Magnínu J. Sveinsdóttur, vinkonu móður hennar úr aðventistasöfnuðinum í 

Reykjavík, og eiginmanni hennar Magnúsi Helgasyni í Baugsvegi 3 í Skerjafirði. Samkvæmt 

Friðriku Benónýsdóttur virðist Ástu hafa kviðið fyrir að búa hjá ókunnugum aðventistum með 

svipaðar skoðanir og móðir hennar, en hún hlakkaði þó fyrst og fremst til að komast í bæinn og 

í skóla. Hún hafði lítið fyrir náminu og því gafst tími til að laumast niður í bæ á kvöldin. Máluð 

og uppstríluð í háhæluðum skóm frá dóttur Magnínu stalst hún til að kíkja á lífið og lætin í hinni 

ört vaxandi Reykjavíkurborg.45 Það hlýtur að hafa verið mikil upplifun fyrir Ástu að sjá 

bæjarlífið. Hún hafði alist upp við nokkra einangrun í sveit og var nú stödd í nýjum heimi. 

 Í byrjun fimmta áratugarins bjuggu um 44 þúsund manns, eða 36% Íslendinga,  á 

höfuðborgarsvæðinu og þar af 38 þúsund í Reykjavík. Þetta var sannkallaður innflytjendabær 

því um miðja öldina var um helmingur bæjarbúa fæddur utan Reykjavíkur.46 Íbúafjöldi átti eftir 

að halda áfram að vaxa alla öldina en á sjötta áratugnum fluttu að meðaltali þúsund manns á 

hverju ári til borgarinnar. Það streymdi ekki aðeins fólk í bæinn, heldur einnig ensk-amerísk 

menning í kjölfar hernámsins og nýir dans-, tónlistar- og tískustraumar numu hér land.47 

Hernámið hafði því á margan hátt lífleg áhrif á bæjarlífið í Reykjavík.48 En Ásta tók ekki bara 

eftir spennandi nýjungum heldur sá hún einnig mismuninn á milli ríkra og fátækra sem henni 

misbauð.49 Næg atvinna var í boði í Reykjavík á fyrri hluta fimmta áratugarins og kaupmáttur 

náði hámarki árið 1947. En eftir það fór atvinnuleysi að aukast og kaupmáttur rýrnaði á árunum 

1947–1952. Í byrjun sjötta áratugarins voru á þriðja hundrað manns atvinnulaus.50 Þessu fékk 

Ásta að finna fyrir eins og sést í einkabréfum hennar frá árunum 1951–1953 sem Silja 

Aðalsteinsdóttir og Kolbeinn Þorsteinsson vitna til í eftirmála smásögusafns Ástu Sögur og 

ljóð: „Hér er ægilegt atvinnuleysi, – ég er búin að reyna að fá eitthvað að gera í hálfan þriðja 

mánuð og allstaðar er 60–70 manna biðröð ef eitthvað er auglýst.“51 Einnig talaði hún um að 

                                                           
45 Friðrika Benónýsdóttir, Minn hlátur er sorg, bls. 30–33 og 36.  
46 Eggert Þór Bernharðsson, Saga Reykjavíkur 1940–1990 I, bls 7–10. 
47 Dagný Kristjánsdóttir, Kona verður til, bls. 355 og 360. 
48 Um bæjarlíf í Reykjavík á fimmta og sjötta áratug, sjá: Eggert Þór Bernharðsson, Saga Reykjavíkur 1940–1990 
II, bls. 304–463. 
49 Friðrika Benónýsdóttir, Minn hlátur er sorg, bls. 49. 
50 Eggert Þór Bernharðsson, Saga Reykjavíkur 1940–1990 II, bls. 40. 
51 Ásta Sigurðardóttir, Sögur og ljóð, bls. 228. 
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hafa verið húsnæðislaus á tímabili og stundum soltið heilu hungri. Hún þekkti því vel stöðu 

þeirra sem minna máttu sín í Reykjavík.52 Þessa reynslu og upplifun átti hún eftir að nota í 

verkum sínum, með Reykjavíkurbæ og götur hans sem sögusvið. 

Ásta lauk fullnaðarprófi með góðum árangri um vorið 1944. Eftir það virðist hafa verið 

svolítið brölt á henni. Hún fékk vinnu í nýlenduvörubúð á Laugavegi og bjó áfram á 

Baugsveginum til að byrja með. En eftir um hálft ár hætti hún í vinnunni og réð sig í vist, en 

hætti einnig í henni. Hana langaði að mennta sig frekar og ákvað því að undirbúa sig undir 

landspróf á Litla Hrauni. Hún lauk því árið 1946 og fór síðan á sex vikna myndlistarnámskeið 

hjá Kurt Zier um vorið og gekk vel, en ekki er tekið fram í ævisögunni hvar hún sótti það. Um 

sumarið var hún síðan ráðin sem kaupakona á Fellsenda í Miðdölum.53 Á þeim tíma komu upp 

deilur á milli föður Ástu og systur hans Þóru um nýtingu jarðarinnar á Litla Hrauni. Það fór svo 

að Sigurður Benjamín og fjölskylda máttu bara nýta einn þriðja af litlu jörðinni sem gerði það 

að verkum að þau ákváðu að flytja til Reykjavíkur. Í kjölfarið var Ástu bannað að tala við Þóru 

og hennar fjölskyldu en það þótti henni óskynsamlegt.54 Hún vildi taka málinu með ró og þroska 

eins og sést í bréfum hennar til móður sinnar sumarið 1946: „að tala ekki við Þóru framar eitt 

orð eða neitt af hennar skylduliði finnst mér óskynsamlegt í fremsta máta ... Og tíminn, sem 

flest vinnur, getur kælt eða slökkt eld hatursins smám saman.“55 En hún neitaði því ekki að hún 

myndi sakna Litla Hrauns: „það er einkennilegt hvað þessi litla jörð getur seitt mann til sín ... 

En æskan er fljót að líða og fullorðinsárin koma og leggja skugga áhyggjanna og alvörunnar á 

fólk, svo það tapar æskugleðinni og eldmóðnum, – en heimþráin fylgir manni víst eins og 

skugginn manns, – því miður.“56 Í þessum bréfum, sem og öðrum sem Friðrika vitnar í 

ævisögunni, má sjá að Ásta var vel máli farin og þroskuð í hugsun með tilliti til aldurs. 

Þóranna, móðir hennar, og Oddný, systir hennar, fluttu í kjallara á Bræðraborgarstíg en 

ekki er ljóst í ævisögu Ástu hvar hún sjálf og Sigurður Benjamín, faðir hennar, bjuggu eftir 

flutning frá Litla Hrauni. Einhvern tímann á tímabilinu 1947–1950 keypti hann bragga í Kamp 

Knox C 10 sem áður hafði verið notaður sem kirkja hermanna og þar bjó Ásta með honum, en 

                                                           
52 Sama heimild, bls. 228. 
53 Friðrika Benónýsdóttir, Minn hlátur er sorg, bls. 36–37. 
54 Sama heimild, bls. 37–38. 
55 Friðrika Benónýsdóttir, Minn hlátur er sorg, bls. 38. 
56 Sama heimild, bls. 39. 
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skipting fjölskyldunnar er ekki útskýrð frekar.57 Á þeim tíma stækkaði braggabyggðin og náði 

hámarki árið 1952 þegar 2320 manns, eða um 4% Íslendinga, bjuggu í bröggum.58 

 Ásta ákvað að halda áfram menntaveginn haustið 1946 og hóf nám í Kennaraskólanum. 

Eins og áður fór hún létt með námið en hún vakti sérstaka athygli kennara í íslensku og 

teikningu. Það má kannski segja að metnaður hennar hafi helst legið í hinu síðarnefnda.59 Þegar 

leið á námið var Ásta óviss með hvað tæki við að prófi loknu en hún virðist ekki hafa haft áhuga 

á kennslustörfum. Hún var byrjuð að mála og listin átti hug hennar allan. Mikill samgangur var 

á milli Kennaraskólans og Myndlista- og handíðaskólans á þessum tíma og Ásta varð tíður 

gestur þess síðarnefnda þar sem hún leitaði þekkingar og ráða. Hún fór í einkatíma hjá Jóhanni 

Briem listmálara og sótti einnig kvöldskóla Félags íslenskra frístundamálara. Hins vegar segir 

Friðrika að hún hafi áttað sig á erfiði og hindrunum listaferilsins, sérstaklega fyrir konur.60 Nína 

Tryggvadóttir listmálari lýsti þeim hindrunum í viðtalið í Melkorku árið 1949 en hún sagði að 

erfiðara væri fyrir konur en karla að fara út á listabrautina. Hún nefndi að konur fengu síður 

styrki, m.a. vegna þess að búist var við því að þær giftu sig og eignuðust börn. Þá yrði lítill sem 

enginn tími fyrir listsköpun.61 Þetta rímar við feril kvenrithöfunda og 

húsmæðrahugmyndafræðina sem fjallað var um í fyrsta kafla.  

Sumarið 1948 kynntist Ásta ungum myndlistarnema að nafni Jóhannes Geir Jónsson. 

Þrátt fyrir að hafa verið ólík þá féllu þau fyrir hvort öðru. Hún var opin og ófeimin, öfugt við 

hann, eins og Friðrika lýsir: „Hann hræðist hugmyndir hennar og framkomu. Finnur ekki í henni 

staðfestingu þeirrar kvenhugmyndar sem ungir menn á þeim tíma hafa í huga þegar þeir líta í 

kringum sig eftir eiginkonu. Skammast sín fyrir óforskömmugheit hennar.“62 En það skipti ekki 

máli því þau voru ung, frjáls og ástfangin. En þá gerðist það sem svo oft vildi verða fylgifiskur 

frelsis og ásta fyrir tíma pillunnar og lykkjunnar; Ásta varð ólétt. Eins og við mátti búast þá 

voru þau ekki viðbúin þessum aðstæðum. Bæði voru þau í námi, Ásta átti tvo vetur eftir í 

Kennaraskólanum og Jóhannes Geir ætlaði erlendis í myndlistarnám.63 Þó svo fóstureyðing hafi 

kannski ekki verið inn í myndinni hjá þeim þá má halda því til haga að á þessum tíma var ekki 

auðvelt að fá hana samþykkta þrátt fyrir að fóstureyðingar hafi verið leyfðar með takmörkunum 

                                                           
57 Sama heimild, bls. 40 og 62. 
58 Eggert Þór Bernharðsson, Saga Reykjavíkur 1940–1990 I, bls. 301. 
59 Friðrika Benónýsdóttir, Minn hlátur er sorg, bls. 39–40. 
60 Sama heimild, bls. 51, 59–60. 
61 „Viðtal við Nínu“, Melkorka desember 1949, bls. 93. 
62 Friðrika Benónýsdóttir, Minn hlátur er sorg, bls. 51. 
63 Sama heimild, bls. 55. 
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frá 1935.64 Ásta vildi að þau myndu taka á þessari ábyrgð saman, að þau yrðu fjölskylda. Það 

gekk hins vegar ekki eftir. Jóhannes virðist ekki hafa verið tilbúinn í þetta hlutverk og fór til 

Kaupmannahafnar.65 Samkvæmt Friðriku var Ásta vonsvikin og sár, enda erfið staða fyrir átján 

ára ótrúlofaða stúlku að vera barnshafandi á þessum árum. Í litlum samfélögum veit fólk oft 

mikið um hvert annað og erfiðara er að halda hlutum leyndum. Eflaust hefur Ásta orðið vör við 

störur og hvísl eftir því sem þungunin varð augljósari og með því fylgdi skömm, eins og lýst er 

í ævisögunni: „Og skömmin bætist ofan á reiðina. Ástu finnst hún vera óhrein. Nú er hún fallin 

kona. Hvert getur slík kona snúið sér nema til þeirra sem hefur verið útskúfað?“66 Ásta átti eftir 

að lýsa þessari reynslu og nota hana sem efnivið í smásögum sínum, en nánar verður vikið að 

því í þriðja kafla. 

Í Kona verður til heldur Dagný Kristjánsdóttir því fram að fyrir seinna stríð hafi 

Íslendingar verið frekar frjálslyndir í kynferðismálum miðað við aðrar þjóðir. Útskúfun eða 

fordæming samfélagsins þurfti ekki að koma í kjölfar kynlífs fyrir hjónaband eða óskilgetins 

barns. Hún segir þetta hafa breyst með nýju siðgæðisviðhorfi á stríðsárunum og á fimmta og 

sjötta áratugnum. Fordæmingin varð meiri og siðferðiskröfunum var aðallega beint að konum.67 

Rannsóknir á siðferðisviðhorfum á Íslandi á tuttugustu öld eru af skornum skammti og því ekki 

hægt að slá föstu því sem Dagný heldur fram. Vísbendingar um viðhorf til svipaðra aðstæðna 

og Ástu má hins vegar finna í bók Þórunnar Erlu- og Valdimarsdóttur Stúlka með maga. Hún 

fjallar um ævi móður hennar, Erlu Þórdísar Jónsdóttur, en lýsingar Þórunnar byggja m.a. á 

dagbókum og bréfum Erlu. Hún eignaðist barn utan hjónabands árið 1947, einungis átján ára 

gömul líkt og Ásta. Viðbrögðin sem hún mætti voru mjög svipuð þeim sem Ásta upplifði. Hún 

gekk í Menntaskólann í Reykjavík og fann fyrir mikilli hneykslun innan hans þegar þungunin 

varð augljósari og enginn trúlofunarhringur sjáanlegur. Það kom rektornum Pálma Hannessyni 

á óvart að Erla ætlaði að halda áfram að sækja skólann, en á endanum guggnaði hún undan 

augnagotum og var utanskóla seinustu vikurnar. Einnig lét vonsvikni í garð Erlu innan 

fjölskyldu hennar ekki á sér standa því faðir hennar og afi töluðu ekki við hana fyrst um sinn. 

Hún fæddi dreng um jólin 1947 og kláraði námið sitt um vorið 1948 með þriðju hæstu 

einkunn.68 Við útskriftina varð hún hins vegar fyrir mikilli niðurlægingu af hálfu rektors, eins 

og Þórunn lýsir frá sjónarhorni móður sinnar:  

                                                           
64 Kristín Ástgeirsdóttir, „„Fyrst og fremst einkamál kvenna““, bls. 58. 
65 Friðrika Benónýsdóttir, Minn hlátur er sorg, bls. 56. 
66 Sama heimild, bls. 56. 
67 Dagný Kristjánsdóttir, Kona verður til, bls. 388–91. 
68 Þórunn Erlu- og Valdimarsdóttir, Stúlka með maga, bls. 7, 20–21, 396–97, 400–401 og 410–11. 
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... tek við skírteininu glöð og brosandi, rétti fram höndina og ... þá kemur 

hryllingsmómentið ... Hann ætlar ekki að veita mér handsalið. Hik, vandræði, 

andstyggilegt augnaráð, kinnroði ... ég skynja hvað allir hugsa, rektor hefur ekki 

hugsað sér að hylla mig með handsali eins og hina. Hann stingur hendinni í 

vasann og horfir á mig. Salurinn veit, allir hafa sagt frá því heima, og hér stend 

ég – hryllingurinn með magann.69 

Miðað við þessar lýsingar, sem og reynslu Ástu, virðist raunveruleg skömm og fordæming hafa 

geta fylgt barni utan hjónabands um miðbik tuttugustu aldar á Íslandi. En hvort þess konar 

íhaldssöm viðhorf hafi fyrst orðið ráðandi á þessum árum er ekki hægt að fullyrða. Vissulega 

urðu siðferðiskröfur, sérstaklega í garð kvenna, strangari á tímum hersetunnar og „ástandsins“ 

og mögulega einnig með vaxandi borgarastétt, en það er þar með ekki sagt að viðhorfin hafi 

verið frjálslynd áður.70 

Athyglisvert er að sjá hvernig Ásta brást við aðstæðum sínum. Í staðinn fyrir að draga 

sig til hlés og láta lítið á sér bera þá lét hún óléttuna ekki hindra sig í náminu og mætti í skólann 

með sitt kolsvarta litaða hár, mikinn andlitsfarða og í öðruvísi fötum sem hún saumaði sjálf. 

Þetta var ögrandi útlit sem líklega hefur ekki þótt hæfa ungri óléttri stúlku, enda var hún umdeild 

meðal nemenda og kennara.71 Samkvæmt því sem Friðrika Benónýsdóttir heldur fram var Ásta 

orðin umtöluð í bænum fyrir þennan tíma vegna óvenjulegrar framkomu. Hún virtist vera í 

uppreisn gegn viðteknum venjum.72 Hún gaf lítið fyrir álit fólks sem horfði gagnrýnisaugum á 

hana en það er þar með ekki sagt að það hafi ekki haft áhrif á hana. Hneykslunin í kringum 

þungun hennar gæti hins vegar hafa ýtt henni enn meira í átt að hinu óvenjulega. En hún lét eins 

og ekkert væri, hvorki á meðan þunguninni stóð né eftir að barnið var fætt. Hún eignaðist dreng 

sem skírður var Geir Reginn og ákveðið var að móðir hennar myndi sjá um hann á 

Bræðraborgarstígnum meðan Ásta kláraði námið.73 

                                                           
69 Sama heimild, bls. 411. 
70 Már Jónsson, Dulsmál 1600–1900, bls. 11–13. Már segir að fyrr á öldum hafi verið ætlast til þess að börn 
fæddust innan hjónabands og að löggjöf hafi alla tíð miðað við það. Af félags-, fjárhags- og siferðislegum 
ástæðum voru óskilgetin börn óæskileg, m.a. vegna þess að þau báru vitni um refsivert og siðlegt athæfi. Hins 
vegar bendir hann á að þótt augljóslega hafi mikið verið talað í sveitum ef kona varð þunguð utan hjónabands, 
þá er ekki hægt að fullyrða að ógiftar mæður hafi verið útskúfaðar, eins og dæmi voru um í Svíþjóð. Honum 
finnst líklegra „að hérlendis hafi nokkurs umburðalyndis gætt í þeirra garð og barnanna“. Rannsókn Más nær 
eingöngu til aldamóta 1900 og því erfitt að segja hvort þetta hafi einkennt siðgæðisviðhorf fyrri hluta 
tuttugustu aldar. 
71 Friðrika Benónýsdóttir, Minn hlátur er sorg, bls. 58–59. 
72 Sama heimild, bls. 50. 
73 Sama heimild, bls. 58 og 63. 
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Síðasta veturinn í Kennaraskólanum gerðist Ásta nakið módel á kvöldin hjá Félagi 

íslenskra frístundamálara. Engin kona fékkst til að sitja fyrir og Ástu þurfti á peningum að 

halda. Hún virðist ekki hafa verið spéhrædd eða óörugg með líkama sinn. Hún tók upp á því að 

ganga um nakin í pásum eins og ekkert væri eðlilegra, og síðan byrjuðu karlmódelin að gera 

það líka. Hún sagðist bara vera í vinnufötunum ef einhver spurði en með tímanum kippti sér 

enginn upp við þetta nema utanaðkomandi aðilar. Sagt er frá einu atviki í ævisögunni þegar 

tvær miðaldra konur voru að kynna sér myndlistarnámskeið og ræddu við Kjartan Guðjónsson 

myndlistarkennara inni á skrifstofu. Allt í einu gekk Ásta inn nakin, konunum til mikillar 

undrunar og þegar þær gerðu sig tilbúnar fyrir brottför kom inn til viðbótar allsber karlmaður.74 

Konunum er öllum lokið. Þær hraða sér út sem mest þær mega og spyrst ekki til 

þeirra meir. En sagan öðlast þegar í stað vængi og flýgur um bæinn með 

ógnarhraða. Og verður æ mergjaðri við hverja frásögn. Ásta módel er orðin eitt 

vinsælasta umræðuefni bæjarbúa.75 

Eftir að hún lauk kennaraprófinu árið 1950 hélt hún áfram módelstörfum í þrjú ár. Hún hafði 

ekki mikið upp úr vinnunni og fór að leiðast hún. Kjaftasögurnar sem um hana gengu eiga 

eflaust þátt í því. Þrátt fyrir að virðast vera með sterka skel þá tók hún sögusagnirnar líklega inn 

á sig að einhverju leyti.76 

Ef miðað er við ævisögu Ástu virðist einhvers konar óvissu- og uppreisnartímabil hafa 

tekið við í lífi hennar eftir að hún lauk fullnaðarprófi vorið 1944. Hún staldraði stutt við í 

störfum en virðist hafa fundið stöðugleika í námi, enda gekk henni vel í því. Hins vegar voru 

framtíðaráætlanir hennar á reiki og ekki hefur þungunin bætt úr skák. Þegar hún lauk 

kennaraprófinu árið 1950 virtist hún hafa gert upp hug sinn um að halda á braut 

myndlistarinnar77 en það leið ekki á löngu þar til skáldlistin tók yfir. 

 

 

 

                                                           
74 Sama heimild, bls. 60–61. Þar sem Friðrika Benónýsdóttir byggir framsetningu sína m.a. á viðtölum við 
Kjartan Guðjónsson má ætla að þessar lýsingar séu marktækar. 
75 Sama heimild, bls. 61. 
76 Sama heimild, bls. 60, 61 og 64. 
77 Sama heimild, bls. 59–60.  
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2.2 Smáborgaraleg viðhorf 

 

Í bók Matthíasar Viðars Sæmundssonar bókmenntafræðings Stríð og söngur má finna viðtöl 

við sex rithöfunda sem fæddir voru á milli stríða.78 Þar á meðal er skáldið Þorsteinn frá Hamri, 

sem seinna varð eiginmaður Ástu og átti með henni fimm börn. Hann segir að á yngri árum 

sínum hafi verið algengt að einstaklingar sem voru eitthvað öðruvísi en aðrir yrðu fyrir 

aðkasti.79 Því fékk Ásta að finna fyrir að gerðar voru athugasemdir um útlit hennar, hegðun og 

starf. Steingrímur St. Th. Sigurðsson, sem ritstýrði tímaritinu Líf og list og birti fyrstu smásögu 

Ástu, sagði að hún hefði verið lagleg og áberandi ung stúlka sem klæddi sig skringilega. Til 

dæmis talaði hann um að hún hefði stundum klæðst pels sem þá þótti mjög djarft og meira segja 

verið í strigaskóm við. Hann bar saman tísku þess tíma þegar hann skrifaði þessi orð um Ástu, 

1986, við litríkan klæðnað hennar og djarfa hárgreiðslu á sínum tíma. Hann virtist sjá einhvern 

samanburð og talaði um „diskófrík“ stíl hjá henni en tekur það fram að yfir henni hafi verið 

ákveðin reisn.80 Guðrún Helgadóttir rithöfundur sagði að Ásta hafi verið sér minnisstæð enda 

þannig útlits að erfitt væri að gleyma. Hún sagði hana hafa verið dæmalaust falleg kona, með 

djúpa rödd og mikið máluð.81 Jón Óskar rithöfundur lýsir henni svipað í bók sinni Kynslóð 

kalda striðsins og segir hana m.a. hafa haft „sterkrauðar“ varir og að hún hafi verið „með 

afbrigðum sérkennileg.“82 Hneykslaðir bæjarbúar hafa mögulega gert tengingu milli útlits Ástu 

og ímyndar drósarinnar eða ástandskonunnar sem enn var í algleymingi. Þorgerður 

Þorvaldsdóttir kynja- og sagnfræðingur hefur fjallað um þessa ímynd og segir: „förðuð andlit 

og eldrauðar varir, tákn kynverunnar, einkenndu ástandskonuna. Þess rauðari sem varirnar urðu, 

þeim mun spilltari var konan.“83 Jafnvel hafa einhverjir mjög íhaldssamir borgarar séð lítinn 

mun á að fá borgað fyrir að sitja fyrir nakin og að stunda vændi. Guðrún Helgadóttir talaði 

einnig um að hún hefði drukkið mikið,84 sem hefur líklega ekki þótt fínt fyrir kvenmenn á 

þessum árum.  

Ásta passaði ekki inn í hefðbundinn ramma samfélagsins um hvernig fólk átti að vera, 

og sérstaklega ekki hvernig konur áttu að vera en þar lá einmitt mikilvæg forsenda 

gagnrýninnar. Eins og fjallað var um í fyrsta kafla þá voru sterkar kröfur gerðar til kvenna um 

                                                           
78 Matthías Viðar Sæmundsson, Stríð og söngur, bls. 7–8. 
79 Sama heimild, bls. 185. 
80 Steingrímur St. Th. Sigurðsson, „Ásta og Líf og list“, bls. 165. 
81 Matthías Viðar Sæmundsson, Stríð og söngur, bls. 32. 
82 Jón Óskar, Kynslóð kalda stríðsins, bls. 51–52. 
83 Þorgerður Þorvaldsdóttir, „Af fegurðardísum, ástandskonum og fjallkonum“, bls. 497. 
84 Matthías Viðar Sæmundsson, Stríð og söngur, bls. 32. 
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að þær hegðuðu sér og lifðu lífinu á hefðbundinn hátt, í samræmi við þeirra þjóðfélagslegt 

hlutverk sem húsmæður og verndarar íslenskra gilda og þjóðlegs siðferðis. Þjóðernislegar 

kvenleikahugmyndir settu konum þröng mörk um hvað mætti og mætti ekki.85 Erla Hulda 

Halldórsdóttir sagnfræðingur nefnir einmitt í ritdómi sínum um ævisögu Vigdísar 

Finnbogadóttur fyrrverandi forseta Íslands, og jafnöldru Ástu, að ef til vill megi segja svo að 

hún „hafi verið í uppreisn gegn hefðbundnum kvenlegum gildum og borgaralegum 

hugsunarhætti“ á sínum tíma þegar hún valdi sér óhefðbundna leið fyrir unga stúlku og ákvað 

að fara í háskólanám til Frakklands.86 Það sýnir að það þurfti ekki mikið til að stúlkur töldust 

vera utan hefðbundins farvegs og í einhvers konar uppreisn undir lok fimmta áratugarins. Hins 

vegar komu Vigdís og Ásta úr ólíkum aðstæðum og því erfiðleikum bundið að bera saman 

uppreisnir þeirra sem voru mjög frábrugðnar. 

Í grein um Ástu í Lesbók Morgunblaðsins árið 2000 segir Kristín Rósa Ármannsdóttir 

bókmenntafræðingur að Ásta hafi storkað „viðteknu siðgæði og ger[t] uppreisn gegn ríkjandi 

gildum samfélagsins um konur og gegn smáborgaralegum viðhorfum til kvenna.“87 Friðrika 

Benónýsdóttir heldur því fram að Ásta hafi ekki ætlað að festast í hefðbundnu kvenhlutverki 

sem húsmóðir og eiginkona og ekki þolað þær kvenlegu dyggðir sem móðir hennar talaði um. 

Hún virtist líta á kröfur til kvenna um lítillæti sem tól til að halda þeim niðri, enn eitt bragð 

ráðandi afla gegn þeim smáu í samfélaginu. Það var um átján ára aldurinn sem andúð Ástu á 

smáborgurum og viðhorfum þeirra hófst og hún lék sér að því að ögra þeim.88 Hún var ekki ein 

um slíka hegðun því hún var vel þekkt meðal hluta ungs fólks á þessum tíma, einkum 

listamanna, sem tileinkaði sér „and-borgaralegan“ lífsstíl.89 Þorsteinn frá Hamri sagði að hann, 

ásamt þeim listamannahópi sem hann umgekkst, hafi fyrirlitið smáborgarana svokölluðu og 

borgaralega lífshætti þó svo þau hafi ekki gengið eins langt og ´68 kynslóðin síðar.90 

Í Stríð og söngur segir Þorsteinn að það hafi verið leiðinlegt og fordómafullt viðmót í 

garð listamanna á þessum árum og í sömu bók talaði Thor Vilhjálmsson rithöfundur um mikla 

heift gagnvart þeim. Thor nefndi einnig hvernig útlit gat hneykslað fólk en samkvæmt honum 

var enginn í Reykjavík með alskegg nema hann og tveir aðrir á þessum tíma og gaf til kynna að 

                                                           
85 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 355. Hins vegar nær rannsókn Sigríðar aðeins til 1930. 
86 Erla Hulda Halldórsdóttir, „Ritdómar“, bls. 200. 
87 Kristín Rósa Ármannsdóttir, „Ásta Sigurðardóttir – Líf hennar og list“, Lesbók Morgunblaðsins 3. júní 2000, 
bls. 4. 
88 Friðrika Benónýsdóttir, Minn hlátur er sorg, bls. 50–51. 
89 Dagný Kristjánsdóttir, Kona verður til, bls. 378. 
90 Matthías Viðar Sæmundsson, Stríð og söngur, bls. 185–86. 
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hann hafi verið gagnrýndur fyrir það.91 Það voru því ekki bara konur sem urðu fyrir aðkasti 

vegna útlits, þó svo það hafi kannski verið af öðrum toga en gagnrýni í garð karlmanna. En ef 

draga ætti saman ástæður fyrir fordómum bæjarbúa gegn Ástu á fimmta áratugnum þá væru 

þær fjórar; hún eignaðist barn utan hjónabands á tímum nýrrar siðgæðisbylgju, útlit hennar og 

hegðun var ögrandi fyrir konu, starf hennar sem nakin fyrirsæta þótti hneykslanlegt og hún var 

listamaður. Það var því margt í fari hennar og lífi sem gerðu hana umdeilda í Reykjavík.  

 

2.3 Bóhemlífið 

 

Fljótlega eftir útskrift úr Kennaraskólanum fór Ásta að velta fyrir sér hvort hún ætti betur heima 

í skáldlistinni en í myndlistinni. Hún hafði fengið mikið hrós fyrir ritgerðir sínar í 

Kennaraskólanum og skólastjórinn sjálfur og íslenskukennarinn Freysteinn Gunnarsson hvatti 

hana til að halda áfram á þeim vettvangi. Hana langaði að komast í betri kynni við skáld og 

þeirra heim og nefndi það við Kjartan Guðjónsson. Hann bauð henni því með eitt kvöldið á 

vikulegan fund í klúbbi listamanna á annarri hæð í Café Höll við Austurstræti. Þar var fjallað 

um ákveðið efni hverju sinni. Fundurinn var byrjaður þegar þau mættu og Ásta virðist hafa 

vakið athygli fundargesta þegar þau gengu inn en konur voru þar sjaldséðar. Enn meiri athygli 

vakti hún síðan á miðjum fundinum þegar hún stóð upp tjáði sig full öryggis.92 Einnig kynntist 

Ásta skáldum og öðrum listamönnum á kaffihúsum bæjarins, eins og á Hressingarskálanum, 

Miðgarði og Laugavegi 11.93  

Kaffihús í Reykjavík blómstruðu á fimmta og sjötta áratugnum. Hressingarskálinn, eða 

„Skálinn“, á Austurstræti var mjög vinsæll, ekki síst hjá þeim sem tilheyrðu lista- og 

menningarlífinu og þar mátti finna marga virta rithöfunda og skáld. En þegar bandarískir 

hermenn fóru að venja komur sínar þangað eftir endurkomu herliðsins þá fluttu margir sig yfir 

á aðra staði.94 Sósíalískir eða vinstrisinnaðir listamenn og bókmenntafólk fóru á Miðgarð á 

Þórsgötu 1, eða svokallað „Kommakaffi“, sem Sósíalistaflokkurinn rak.95 Meirihluti íslenskra 

listamanna á fimmta og sjötta áratugnum voru á vinstri væng stjórnmálanna en Dagný 

Kristjánsdóttir segir að það hafi nánast verið skilyrði til komast í félagsskap þeirra. Þar höfðu 

                                                           
91 Matthías Viðar Sæmundsson, Stríð og söngur, bls. 162 og 186. 
92 Friðrika Benónýsdóttir, Minn hlátur er sorg, bls. 64–66. Þar sem Friðrika Benónýsdóttir byggir framsetningu 
sína m.a. á viðtölum við Kjartan Guðjónsson má ætla að þessar lýsingar séu marktækar. 
93 Sama heimild, bls. 69–72. 
94 Sama heimild, bls. 69–70; Eggert Þór Bernharðsson, Saga Reykjavíkur 1940–1990 II, bls. 348–49.  
95 Eggert Þór Bernharðsson, Saga Reykjavíkur 1940–1990 II, bls. 349–50. 
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Halldór Laxness og Kristinn E. Andrésson, sem leitt höfðu menningar- og bókmenntaumræðu 

frá fjórða áratugnum, verið áhrifamestir.96 Laugavegur 11, eða „Ellefu“ eins og sumir kölluðu 

staðinn, var með líflegustu stöðunum en þar hópaðist saman mikið af ungu fólki, mennta- og 

háskólanemendum, listamönnum, rithöfundum, skáldum og leikurum. Til að teljast 

menningarlega sinnaður á þessum árum var mikilvægt að stunda Laugaveg 11.97 Þar mátti finna 

mismunandi hugmyndir og viðhorf, enda ólíkar kynslóðir sem þarna sátu. Það mætti segja að 

línan hafi skipst á milli yngri og eldri kynslóða. Sú yngri bjó við öryggi og þekkti ekki erfiði 

lífsins á kreppuárum líkt og eldri kynslóðin. Lífsviðhorfin gátu hins vegar verið 

þversagnakennd eins og sagt er frá í Sögu Reykjavíkur:  

unga fólkið var að leita að sjálfu sér í bland við þá sem eldri voru og höfðu m.a. 

markað nýja stefnu í skáldskap og öðrum listum. Sumir höfðu háleitar 

hugmyndir um listina, þóttust hafa andúð á því sem þeir kölluðu „borgaralega 

lífshætti“, vildu ögra umhverfinu og ekki þótti spilla ef dálítið bar á því þegar 

drukkið var vín. Lítið var samt svallað þótt ýmsum þætti nóg um ... Í tísku var 

að hneyksla og ekki þurfti alltaf mikið til þess að ganga fram af náunganum.98  

Unga fólkið fór yfirleitt ekki langt yfir mörkin og Elías Mar rithöfundur, sem tilheyrði eldri 

kynslóðinni og var fastagestur á „Ellefu“, sagði að andóf þeirra yngri gegn þjóðfélaginu hafi 

verið „gerviuppreisn“. En hvort sem um var að ræða yngri eða eldri kaffihúsagesti á Laugavegi 

11 þá litu ýmsir bæjarbúar neikvæðum og vafasömum augum á þá og lífið þar. Kaffihúsaseta 

var almennt illa séð á þessum árum, þótti vera merki um iðjuleysi og vera svartur blettur á 

bæinn.99 Indriði G. Þorsteinsson rithöfundur orðaði þetta á þann hátt að þessir einstaklingar 

„héldu að þeir gætu leyst lífsgátuna með háfleygu skrafli, hálflærðir menn á litlu kaffihúsi í 

lítilli borg í litlu landi“ og að „þeir hefðu verið betur komnir í slóðadrætti einhvers staðar.“100 

Þetta var hið svokallaða bóhemlíf. Óstöðvandi umræður um lífið, listina og allt mögulegt á 

kaffihúsum.101 Steingrímur St. Th. Sigurðsson listamaður lýsti því þannig að hann og aðrir 

bóhemar hafi þóst vera að „stunda andann og listina“.102 Þorsteinn frá Hamri sagði að á þessum 

árum hafi sér stundum fundist hann vera að slæpast þegar umræður stóðu fram á nótt. En í seinni 

                                                           
96 Dagný Kristjánsdóttir, Kona verður til, bls. 359–60. 
97 Friðrika Benónýsdóttir, Minn hlátur er sorg, bls. 71; Eggert Þór Bernharðsson, Saga Reykjavíkur 1940–1990 II, 
bls. 350–53. 
98 Eggert Þór Bernharðsson, Saga Reykjavíkur 1940–1990 II, bls. 351–52. 
99 Sama heimild, bls. 352–53; Matthías Viðar Sæmundsson, Stríð og söngur, bls. 185–86. 
100 Matthías Viðar Sæmundsson, Stríð og söngur, bls. 55. 
101 Friðrika Benónýsdóttir, Minn hlátur er sorg, bls. 69. 
102 Steingrímur St. Th. Sigurðsson, „Ásta og Líf og list“, bls. 165. 
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tíð þegar hann hugsaði til baka þótti honum það ekki. Hann sagði að þau hafi deilt með hvort 

öðru hugsunum sínum og draumum og í því hefði verið nokkurs konar sjálfsleit.103 

Ásta var tíður gestur á öllum þessum kaffihúsum og þar komst hún í kynni við 

mikilvæga þátttakendur í menningar- og listalífi Reykjavíkur og helstu stefnur og strauma sem 

þar kraumuðu.104 „Atómskáldin“ svokölluðu voru á þessum tíma að umbylta íslenskri ljóðagerð 

með óhefðbundnu ljóðum sínum. Þau áttu þátt í að ryðja braut módernismans á Íslandi.105 Ásta 

var hins vegar á báðum áttum með þessar nýjungar í ljóðagerð. Hún var sammála að þörf væri 

á breytingum en sjálf orti hún á hefðbundinn hátt og hélt mikið upp á Jónas Hallgrímsson og 

Grím Thomsen. Á „Ellefu“ kynntist hún nánar ungum rithöfundum, eins og Geir Kristjánssyni 

sem varð elskhugi hennar um tíma. En mestan samhljóm fann hún með þeim sem stunduðu 

Kommakaffi. Þar var fólk eins og hún, sem vildu verja þá sem minna máttu sín gagnvart 

valdhöfum.106 Ásta tók því þátt í bóhemlífinu og var, eftir því sem Steingrímur sagði, ein af 

fyrstu íslensku kvenbóhemunum.107 Sagt er í ævisögunni að hún hafi ekki haft sömu áhugamál 

og flestar stúlkurnar sem sóttu kaffihúsin. Hún vildi verða fullgildur meðlimur í hópi listamanna 

en „ekki skrautmunur og fylgikvendi“ eins og Friðrika lýsir.108 Eins og nefnt var í fyrsta kafla 

þá voru bókmenntir, listir og menning heimur karla á þessum árum. Því var erfitt fyrir konur að 

hasla sér völl á þessum sviðum sem tilheyrðu karlmönnum og ekki sjálfgefið að þær væru teknar 

alvarlega, líkt og Erla Hulda Halldórsdóttir hefur bent á.109 En Ásta tók virkan þátt í samræðum, 

kom skoðunum sínum á framfæri og hræddist ekki að svara fullum hálsi. Hún var greind, 

sérstaklega þegar kom að bókmenntunum. Ásamt fegurð hennar þá voru það ekki síst þessir 

eiginleikar sem vöktu athygli og heilluðu marga.110 Allar þessar lýsingar á Ástu gefa eindregið 

til kynna að hún hafi verið mjög sterkur persónuleiki, bæði að utan og að innan. Það þurfti kjark 

til að fara á móti straumnum á þessum árum í eins litlu samfélagi og Reykjavík var. 

 

 

 

                                                           
103 Matthías Viðar Sæmundsson, Stríð og söngur, bls. 185. 
104 Friðrika Benónýsdóttir, Minn hlátur er sorg, bls. 69–72. 
105 Eggert Þór Bernharðsson, Saga Reykjavíkur 1940–1990 II, bls. 393–94. 
106 Friðrika Benónýsdóttir, Minn hlátur er sorg, bls. 69–72. 
107 Steingrímur St. Th. Sigurðsson, „Ásta og Líf og list“, bls. 165. 
108 Friðrika Benónýsdóttir, Minn hlátur er sorg, bls. 71. 
109 Erla Hulda Halldórsdóttir, „Ritdómar“, bls. 199–200; Páll Valsson, Vigdís. 
110 Friðrika Benónýsdóttir, Minn hlátur er sorg, bls. 68. 
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3. Viðhorf til kynfrelsis 
 

3.1 Sunnudagskvöld til mánudagsmorguns 

 

Ásta lagði stund á leirkerasmíð og hafði unnið í leirkeraverksmiðju Funa hjá Ragnari 

Kjartanssyni, þó henni hafi reyndar fundist lítið til þeirrar framleiðslu koma.111 Ásta skrifaði 

grein um leirmunalist þar sem hún gagnrýndi meðal annars íslensk fyrirtæki sem ráku 

leirkeraverksmiðjur einungis í gróðaskyni og seldu almenningi „nauðaljótt skran“.112 Hún sýndi 

Steingrími St. Th. Sigurðssyni, ritstjóra Lífs og listar, greinina sem hann ákvað að birta í byrjun 

árs 1951.113 Hann minntist kynna þeirra í öðru hefti Tímariti Máls og menningar árið 1986 en 

þá var hluti þess tileinkaður Ástu, þeirri „sérkennilegu skáldkonu“, og hennar verkum.114 

Steingrímur segir frá því að hún hafi komið heim til hans í Barmahlíð til að ræða greinina, sem 

honum fannst vera merkilega vel skrifuð. Þau spjölluðu mikið og hann fylgdi henni heim í 

kampinn. Þá sagði hún honum frá leiðinlegu atviki sem gerst hafði nokkrum dögum áður. Sagan 

hafði svo mikinn áhrifamátt að Steingrímur bað hana um að skrifa hana niður.115 Hún varð að 

ósk hans og nokkrum dögum seinna var hún búin með sína fyrstu smásögu, „Sunnudagskvöld 

til mánudagsmorguns“.116  

 Sagan fjallar um unga drukkna stúlku sem veldur látum í samkvæmi í bænum. Hún 

sælist í karlmennina á staðnum og er hent út fyrir að grípa og toga í hárið á einum þeirra og 

endar í átökum. Alein gengur hún einmanna um auðar götur miðbæjarins og grætur. Allt í einu 

birtist miðaldra föðurlegur maður sem spyr hví hún gráti svona. Hann býður henni heim til sín 

og hún er þakklát fyrir góðmennsku hans. En fljótlega eftir að þangað er komið kemur í ljós 

það sem hann hafði í huga. Hann nýtir sér veika aðstöðu hennar og beitir hana kynferðislegu 

ofbeldi. Hún berst á móti í fyrstu, missir næst máttinn en rekur síðan upp skerandi öskur sem 

verður til þess að maðurinn hrekkur við og stoppar. Hún flýtir sér í fötin og hleypur út í 

nístingskuldann en hefur í engan stað að venda. Hún kemur sér fyrir í ólæstum bíl og sofnar en 

vaknar við það þegar eigandinn kemur og rekur hana úr honum. Þá var kominn morgunn og 

sólin byrjuð að skína. Góðlátir verkamenn bjóða henni í kaffi, brauð og sígarettu í hlýjum 

                                                           
111 Friðrika Benónýsdóttir, Minn hlátur er sorg, bls. 63–64. 
112 Ásta Sigurðardóttir, „Um keramik (leirmunalist)“, bls. 9. 
113 Steingrímur St. Th. Sigurðsson, „Ásta og Líf og list“, bls. 163. 
114 „Til lesenda“, bls. 130. 
115 Steingrímur St. Th. Sigurðsson, „Ásta og Líf og list“, bls. 163; Friðrika Benónýsdóttir, Minn hlátur er sorg, bls. 
79–80. 
116 Friðrika Benónýsdóttir, Minn hlátur er sorg, bls. 80–81. 
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vinnuskúr og sagan endar á því að hún gengur kát og glöð inn í daginn, með endurnýjaða trú á 

góðmennsku manna.117 

 Steingrímur birti söguna í aprílhefti Lífs og listar og kynnti Ástu til leiks á eftirfarandi 

hátt: „Líf og list birtir nú sögu eftir ungan kvenrithöfund, næstum aldrei þessu vant. Ungfrúin 

er tvítug, snæfellsk, kennari að mennt, módel að atvinnu, leggur gjörva hönd á margt: yrkir, 

málar, teiknar, rennir og skreytir leirker“.118 Sagan vakti mikla athygli, bæði góða og slæma. 

Samkvæmt vitnisburðum samtímamanna Ástu og því sem lesa má í ævisögu hennar voru margir 

bæjarbúar hneykslaðir, þeim þótti sagan of opin, djörf og siðlaus.119 Friðrika Benónýsdóttir 

lýsir því þannig að bærinn hafi nánast verið heltekin af þessari stuttu en sterku sögu sem skildi 

eftir sig ótal spurningar. Margir voru sannfærðir um að hún væri sönn og að aðalpersónan væri 

Ásta sjálf. Vangaveltur fóru af stað um hver væri hinn alræmdi miðaldra maður og stungið var 

upp á ýmsum framámönnum í Reykjavík.120 Það er eðlilegt að fólk hafi dregið þá ályktun að 

sagan væri byggð á reynslu Ástu. Í fyrsta lagi ber aðalpersónan sama nafn og hún, í öðru lagi 

er sagan skrifuð í fyrstu persónu og í þriðja lagi þá birtist alvarleg portrett mynd af Ástu á fyrstu 

síðu sögunnar sem gerði lesendum auðvelt með sjá hana fyrir sér í hlutverki ungu stúllkunnar á 

meðan þeir lásu. Ef marka má grein Steingríms árið 1986 þá er enginn vafi á því að stúlkan sé 

Ásta og að sagan sé byggð á sönnum atburðum úr lífi hennar sem gerst höfðu nokkrum dögum 

áður en hún skrifaði hana. 

Þótt margir hafi verið hneykslaðir, þá voru margir líka hrifnir. Sérstaklega voru það 

bókmenntamenn sem gáfu sögunni góða dóma og þótti hún merkileg í bókmenntalegu 

samhengi.121 Í aðsendu bréfi var ónefndur lesandi Lífs og listar jafn hrifinn og hann var hissa: 

Þá kem ég að sögunni hennar Ástu. Fyrst langar mig til að spyrja þig: Á hún 

(sagan eða stúlkan) nokkurs staðar sinn líka? Hefir það gerzt áður, að kvenmaður 

gangi jafn-hiklaus, ófeimin og án blygðunar fram fyrir fjöldann og tjái jafn-

opinskátt persónulega reynslu sína . . . og blótsiði í hofi Erosar, — í jafn-vel 

skrifaðri sögu? . . . Mér finnst hvort tveggja mjög óvenjulegt, að tvítug stúlka 

íslenzk skuli geta skrifað jafn-snjalla sögu (boðskapur hennar er e. t. v. léttvægur, 

                                                           
117 Ásta Sigurðardóttir, Sögur og ljóð, bls. 7–20. 
118 Ásta Sigurðardóttir, „Sunnudagskvöld til mánudagsmorguns“, bls. 14. 
119 Steingrímur St. Th. Sigurðsson, „Ásta og Líf og list“, bls. 164; Matthías Viðar Sæmundsson, Stríð og söngur, 
bls. 186–87; Friðrika Benónýsdóttir, Minn hlátur er sorg, bls. 81–84; Matthías Viðar Sæmundsson, 
„Götustelpan“, bls. 148. 
120 Friðrika Benónýsdóttir, Minn hlátur er sorg, bls. 81–83. 
121 Steingrímur St. Th. Sigurðsson, „Ásta og Líf og list“, bls. 164; Friðrika Benónýsdóttir, Minn hlátur er sorg, bls. 
84. 
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en ég á við framsetninguna) og hreinsað sig jafn-gjörsamlega af allri kvenlegri 

blygðunarkennd, sem er, þegar öllu er á botninn hvolft, aðeins eitt táknið um 

úrkynjun þá, sem er siðmenningunni samfara. — Vel á minnzt, það mátti ljóslega 

sjá á grein hennar um keramik, að höfundurinn hefði einhvern tíma bögglað 

saman málsgrein. Af öllu má ráða, að stúlkan fari geysi-haglega með flesta 

hluti.122 

Miðað við þessi skrif þá var greinilega mikið mál að kona talaði opinskátt um „persónulega 

reynslu sína“ sem ég geri ráð fyrir að vísi sérstaklega til kynferðisofbeldisins og kynferðislegra 

langana hennar sjálfrar. En eins og Steingrímur sagði þá var þetta „bláttáfram“ saga skrifuð 

með óvæmnum hætti og merkileg því „að þetta er sennilega fyrsta sagan eftir kvenrithöfund 

sem hefur það að hugsjón að ljóstra upp um karlrembuháttinn í íslensku samfélagi og víðar.“123 

Helga Sæmundssyni, blaðamanni Alþýðublaðsins, fannst smásaga Ástu bera af efni tímaritsins 

og var ekki í vafa um sannleiksgildi hennar: 

Langmestur fengur er að smásögu eða frásöguþætti Ástu Sigurðardóttur, 

Sunnudagskvöld til mánudagsmorguns, sem kvað hafa hneykslað Reykvíkinga 

svo eftirminnilega, að heftið sé uppselt, en það er óvenjuleg framtakssemi í þessu 

andlega letibæli. Sagan eða þátturinn er að vísu laus í reipunum, en leynir þó á 

sér tæknilega, og bersögli og hreinskilni höfundarins kemur blessunarlega á 

óvart. Þetta er óneitanlega grófur skáldskapur, en þó vafalaust sönn lýsing á því 

sem gerist í skugga reykvískrar borgarastéttar. Höfundurinn býr yfir 

tryllingslegri frásagnargleði og dirfsku og handleikur pennann svo óþvingað og 

fimlega, að mann rekur í rogastanz. Kannski er hér komin fram á sjónarsviðið 

skáldkona eða rithöfundur, sem stingur á kýlum og segir vægðarlausan sannleik, 

án þess að reyna að steypa yfir sjálfa sig nunnukufli frammi fyrir lesendum? Ekki 

væri vanþörf á!124 

Hin berorða lýsing Ástu kom Helga greinilega á óvart og ætla má að upplifun annarra lesenda 

hafi einnig verið svipuð, þó svo margir hneykslaðir Reykvíkingar hafi ekki verið jafn hrifnir. 

 

                                                           
122 „Aðsent bréf“, bls. 6. 
123 Steingrímur St. Th. Sigurðsson, „Ásta og Líf og list“, bls. 163–64. 
124 Helgi Sæmundsson, „Gerir fremur að vekja en svæfa“, Alþýðublaðið 12. maí 1951, bls. 5. 
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3.2 Gatan í Rigningu 

 

Næsta smásaga Ástu vakti ekki síður athygli og umtal. Hún bar nafnið „Gatan í rigningu“ og 

birtist í Líf og list í október 1951.125 Hún var nokkurs konar lýsing á líferni hennar en var 

upphaflega skrifuð sem stíll í Kennaraskólanum hjá Freysteini Gunnarssyni.126 Sagan fjallar um 

drukkna konu í bænum sem í kvöldsólinni og rigningunni lendir á einlægu spjalli við 

drykkjumann og er boðið skjól af lögreglumönnum en lætur vel um sig fara á grasflöt. Hópur 

ungra manna hefur síðan afskipti af henni og vilja rétta henni hjálparhönd en það eina sem hún 

biður um er eldspýta til að geta kveikt í sígarettustubbnum sínum. Í lokin styttir upp og hún 

liggur alsæl á grasinu með sígarettuna sína.127 Með sögunni birtist mynd sem Jón Kaldal 

ljósmyndari tók af henni sérstaklega fyrir tímaritið, en þeir Steingrímur voru frændur.128 Sú 

mynd var ein af þremur sígarettumyndunum svokölluðu, sem áttu eftir að spila mikilvægan þátt 

í ímynd hennar og minningu.  

Malgorzata Jakubiak skoðar og greinir ljósmyndirnar í B.A. ritgerð sinni frá árinu 2011 

og segir þær endurspegla bóhemíska ímynd hennar og viðhorf. Á þeim er hún nakin og með 

sígarettu, sem var mikilvægt bóhemskt tákn. Kaldal stillti ljósmyndunum upp í glugga 

ljósmyndastofu sinnar á Laugavegi en ein þeirra náði niður að brjóstum svo það sást í aðra 

geirvörtu hennar.129 Myndin vakti mikla athygli og olli jafnvel uppþoti því rúðurnar voru 

brotnar og segir sagan að Kaldal hafi þurft að skipta þrívegis um gler.130 Það hefur líklega verið 

forboðið á þessum árum að sýna opinberlega ljósmynd af nöktum kvenmanni í sýningarglugga 

og hún því farið fyrir brjóstið á vegfarendum. Hins vegar skipti einnig máli að þetta var ekki 

hvaða nakta stúlka sem er. Þetta var Ásta, hin umdeilda skáldkona sem virtist hrista upp í 

bænum með hverri birtingu smásagna sinna. Það hefur örugglega átt sinn þátt í rúðubrotunum. 

Hefti Lífs og listar seldist upp í tveimur upplögum og líklega hefur Ásta, með smásögu 

sinni, ljósmynd og orðspori, átt stóran þátt í því. Til dæmis birtist á forsíðu Alþýðublaðsins 

mynd af Ástu og sagt að í nýju hefti Lífs og listar mætti finna nýja sögu eftir hana.131 Í Tímanum 

birtist einnig mynd af henni og sagt að af innihaldi heftsins muni smásaga hennar líklega vekja 

                                                           
125 Ásta Sigurðardóttir, „Gatan í rigningu“, bls. 28–32. 
126 Friðrika Benónýsdóttir, Minn hlátur er sorg, bls. 85. 
127 Ásta Sigurðardóttir, Sögur og ljóð, bls. 21–32. 
128 Steingrímur St. Th. Sigurðsson, „Ásta og Líf og list“, bls. 166. 
129 Malgorzata Jakubiak, „Hugsað um hverfulleikann og hvernig tíminn dæmir okkur“, bls. 6, 11 og 29–30. 
130 Steingrímur St. Th. Sigurðsson, „Ásta og Líf og list“, bls. 166; Friðrika Benónýsdóttir, Minn hlátur er sorg, bls. 
87. 
131 „Bók eftir Ástu Sigurðardóttur kemur út á næstunni“, Alþýðublaðið 15. nóvember 1951, bls. 1 og 8. 
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mesta athygli.132 Í frétt Þjóðviljans var minnst á flest það sem ritið innihélt en titill fréttarinnar 

var „Þrefalt hefti af Líf og list, með nýrri sögu eftir Ástu Sigurðardóttur“ og síðan mynd af 

henni.133 Einnig var það nefnt í Morgunblaðinu að nýja sagan hennar vekti mesta athygli af efni 

ritsins.134 Það fer því ekki á milli mála að hún var aðalatriðið. Í sömu frétt Morgunblaðsins stóð 

að „þessi nýja saga virðist bera vitni um ótvíræða hæfileika og spáir góðu um framtíð þessa 

unga rithöfundar.“135 En viðbrögðin sem Ásta fékk á götum bæjarins var af öðrum toga því 

samkvæmt Friðriku varð hún fyrir aðkasti þar sem fólk kallaði á eftir henni „skækja“ eða sagði 

henni að skammast sín.136  

 

3.3 Draumurinn 

 

Árið 1952 gaf Ásta út sérprentaða bók með smásögunni „Draumurinn“ og enn og aftur tókst 

henni að hneyksla. Eins og fyrri sögur var þessi skrifuð í fyrstu persónu en hún fjallar um konu 

sem á sér dýrmætt leyndarmál, hún er nefnilega þunguð. Hún er full tilhlökkunar en elskhugi 

hennar er ekki á sama máli. Hann vill að hún láti eyða fóstrinu og fer frá henni þegar hún neitar 

að verða við því. Eftir því sem þungunin verður augljósari finnur hún fyrir fordómum fólks. 

Hún tekur eftir augngotum á götum úti, vinkonurnar hverfa og hún fær ekki vinnu. Síðan tekur 

við óhugnalegur hluti sögunnar sem á að vera draumur hennar en breytist fljótlega í martröð. 

Hún er með barni sínu þegar einhvers konar vera tekur það og tætir í sundur. Veran reynist 

síðan vera hún sjálf. Þegar raunveruleikinn tekur við á ný kemur í ljós að hún hafi farið í 

fóstureyðingu og í lok sögunnar vandrar hún drukkin um bæinn með blóðstorku aftan á kjólnum 

sínum, en fær ekki þá fyrirgefningu sem hún þráði og hélt að hún myndi fá frá umhverfinu með 

því að taka út „refsingu“ sína.137 

 Miðað við ævisögu Ástu þá byggði „Draumurinn“ á raunverulegri reynslu hennar. 

Sagan var skreytt með dúkristum eftir hana, eins og hinar smásögurnar, og á einni þeirra var 

mynd af elskhuganum en samkvæmt Friðriku var hann auðþekkjanlegur sem Geir Kristjánsson 

rithöfundur og elskhugi Ástu. Ef marka má smásöguna þá hafði Ásta orðið ólétt eftir Geir en 

hann heimtað fóstureyðingu sem hún lét síðan verða af. Sumir litu á söguna sem nokkurs konar 

                                                           
132 Tíminn 15. nóvember 1951, bls. 2. 
133 „Þrefalt hefti af Líf og list“, Þjóðviljinn 15. nóvember 1951, bls. 3. 
134 „Flytur líf og list að vanda“, Morgunblaðið 17. nóvember 1951, bls. 2. 
135 Sama heimild, bls. 2. 
136 Friðrika Benónýsdóttir, Minn hlátur er sorg, bls. 87. 
137 Ásta Sigurðardóttir, Sögur og ljóð, bls. 33–46. 
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persónulega hefnd Ástu gagnvart Geir og þótti hún ganga of langt.138 En Friðrika vill meina að 

hún hafi ekki bara verið að hefna sín á honum, heldur öllum þeim, sérstaklega karlmönnum, 

sem vildu nota hana eða hafa gott af meðan þeim hentaði og skildu hana eina eftir með 

skömmina og sársaukann: „Það hrópar enginn ókvæðisorð á eftir þeim á götunum. Áfellist þá 

enginn. Það er alltaf hún sem verður að borga.“139 Ásta hafði fengið að upplifa þessa skömm 

áður þegar hún var þunguð af Geir Reginn, eins og nefnt var í öðrum kafla. Sagan er því í sjálfu 

sér merkileg heimild um upplifun þungaðrar konu utan hjónabands á miðri tuttugustu öld og þá 

fordóma sem fylgdu þeim aðstæðum, þó sleginn sé varnagli vegna skáldlegs eðlis hennar. Ekki 

síst er hún heimild um upplifun konu af fóstureyðingu á þessum tíma en með því að fjalla um 

það opnaði Ásta á mjög forboðið umræðuefni og braut „eitt sterkasta tabú samtímans“ eins og 

Friðrika bendir á.140 Hin táknræna lýsing fóstureyðingarinnar í sögunni er í þokkabót mjög gróf 

og átakanleg: „Veran sleit þau [augun] úr og eftir urðu holar augnatóftirnar, gapandi, blóðugar 

... veran tætti barnið í sundur, hægt og hægt, lið fyrir lið ... Litli líkaminn lá sundurtættur í 

forinni“.141 Enn fremur spyr konan að því í lokahluta sögunnar: „Vissi það [fólkið] þá ekki ... 

[að] litla líkið af fallega barninu mínu hafði verið limlest hryllilega og látið í svarta sorpfötu?“142  

Ekki kemur fram í ævisögunni hvort Ásta hafi farið í löglega fóstureyðingu en á þessum 

árum voru ólöglegar fóstureyðingar tíðar á Íslandi. Árið 1948 hélt Vilmundur Jónsson 

landlæknir því fram að almennt væri vitað að þær væru stundaðar, jafnvel í stórum stíl.143 

Fóstureyðingarlöggjöfin var ströng og „framkvæmd þeirra undanþága, sem hún [veitti], [var] 

svo fyrirferðarmikil, að hlutaðeigendur, sem [hefðu viljað] notfæra sér þær, [veigruðu] sér við 

því“, samkvæmt grein í Tímanum árið 1950.144 

Í Helgafelli birtist ritdómur um „Drauminn“ árið 1953 en þar var sagt að óalgengt væri 

að sérprentaðar smásögur vektu athygli. Bent var á að það hefði þessi smásaga líklega ekki gert 

ef ekki væri fyrir hinar tvær „óvenju hispurslausu“ sögur hennar sem gripu athygli margra.145 

Friðrika segir í ævisögunni að gagnrýnendur Helgafells hafi verið mismunandi einstaklingar 

undir dulnefninu Crassus en hafði að þessu sinni verið Elías Mar, rithöfundur og vinur Ástu.146 

                                                           
138 Friðrika Benónýsdóttir, Minn hlátur er sorg, bls. 91–92 og 103. 
139 Sama heimild, bls. 92. 
140 Sama heimild, bls. 91. 
141 Ásta Sigurðardóttir, Sögur og ljóð, bls. 43. 
142 Sama heimild, bls. 44. 
143 Vilmundur Jónsson, „Vilmundur Jónsson: Um lyfsölumál. Baráttusaga. IX–X. Fluga í glasinu“, Alþýðublaðið 
19. febrúar 1948, bls. 5. 
144 X+Y, „Mál Jónasar Sveinssonar“, Tíminn 21. júlí 1950, bls. 5. 
145 „Draumurinn“, bls. 118. 
146 Friðrika Benónýsdóttir, Minn hlátur er sorg, bls. 92. 
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Í heildina séð gaf hann henni góðan dóm og sagði allra helstu kosti hennar vera einlægnina og 

þá ósviknu reynslu sem skín í gegn. Enn fremur sagði hann: 

Hér er nefnilega berorð og raunsæ tjáning, frásögn af skilningsskorti, öfund, 

þröngsýni, illvilja, grimmd, þekkingarskorti og borgaralegri íhaldssemi í 

siðferðismálum, lýsing á viðbrögðum fjöldans við því ókristilega fyrirbæri, 

þegar ungur kvenmaður leyfir sér að elska takmarkalaust og þráir að njóta 

ávaxtarins — ala barn.147 

Þetta var því spurning um kynfrelsi konu, hvað hún mátti og mátti ekki í ástarmálum samkvæmt 

ráðandi viðmiðum og gildum samfélagsins.  

 

3.4 Viðbrögð og viðhorf 
 

Fyrstu þrjár smásögur Ástu opinberuðu hana á ákveðinn hátt enda vísa þær allar í hennar eigið 

líf og reynslu. Með ljósmyndum Kaldals og nekt hennar á þeim gekk hún lengra í afhjúpun á 

sjálfri sér og undirstrikaði hana. Hún hafði ekkert lengur að fela, eins og Malgorzata bendir á.148 

En líklega fólst einnig í myndunum, sem og smásögunum, tilraun til ögrunar og hneykslunar 

eins og Ástu einni var lagið. Segja má að það hafi tekist miðað við viðbrögðin sem hún fékk 

við verkum sínum. Sagt var í Alþýðublaðinu að smásögur hennar hafi komist „langt með að 

setja bæinn á annan endann.“149 Þorsteinn frá Hamri segir að viðtökurnar segi mikið um viðhorf 

þess tíma og gefur til kynna að þær viðtökur sem Ásta þurfti að kljást við hefðu verið erfiðar:  

Smásálirnar gutu augum og köstuðu hnútum. Það segir töluvert um tíðarandann 

að smásögum Ástu Sigurðardóttur var yfirleitt tekið með mesta kotungsbrag. 

Þær þóttu hneykslunarhella og jafnvel hinn versti ósómi. Nú orðið kann fólk hins 

vegar að meta þær sem fagrar bókmenntir. Þegar ég kynntist Ástu þótti mér alveg 

óskaplegt hvað fólk gat verið smátt í sálinni. Smám saman fór manni að standa 

á sama um þessi viðhorf fólks. Þótti þau svo ómerkileg að það tæki því ekki að 

láta sér sárna. En ég viðurkenni að stundum fýkur ennþá í mig þegar ég hugsa til 

þessara tíma.150 

                                                           
147 „Draumurinn“, bls. 118. 
148 Malgorzata Jakubiak, „Hugsað um hverfulleikann og hvernig tíminn dæmir okkur“, bls. 30. 
149 „Ungir höfundar lesa upp í Austurbæjarbíó“, Alþýðublaðið 1. maí 1953, bls. 12. 
150 Matthías Viðar Sæmundsson, Stríð og söngur, bls. 186–87. 
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Þótt erfitt sé að komast í návígi við viðbrögðin sjálf þá má eflaust treysta á vitnisburð 

samtímamanna Ástu, sem og umfjöllun um viðtökurnar í blöðum á þessum árum. 

Vitnisburðirnir og umfjallanirnar bera öll vitni um mikla athygli og hneykslun íslensks 

samfélags í garð Ástu og verka hennar. Þótt sumir væru hrifnir þá kom hún þeim einnig í opna 

skjöldu með viðfangsefnum sínum, líkt og umsögn Helga Sæmundssonar og lesenda Lífs og 

listar um fyrstu smásögu hennar leiddi í ljós. Það gefur því til kynna að Íslendingar hafi verið 

óvanir svo berorðuðum lýsingum á viðfangsefnum eins og kynferðislegu ofbeldi, 

fóstureyðingum og kynferðislegum löngunum kvenna. Hneykslunin og aðkastið sem Ásta fékk 

segir okkur að ríkjandi viðhorf til kynfrelsis kvenna á Íslandi voru ekki frjálslynd, heldur réðust 

þau af „borgaralegri íhaldssemi í siðferðismálum“, eins og Elías Mar orðaði það. Það sýna 

einnig viðbrögð samfélagsins við aðstæðum Ástu þegar hún varð þunguð og eignaðist barn utan 

hjónabands átján ára, og síðan nokkrum árum seinna þegar hún varð aftur þunguð og fór í 

fóstureyðingu, eins og lýst er í „Draumnum“. Ógift kona sem leyfði sér að eiga elskhuga og 

ástarlíf, og fagnaði þar með kynfrelsi sínu, virðist því hafa gengið þvert á óskráðar reglur og 

gildi í íslensku samfélagi á þessum tíma, ekki síst þegar barn kom undir. En hvort sem kona 

ákvað að eiga barnið eður ei, þá virðist fordæming samfélagsins hafa verið komin til að vera, 

eins og konan í „Draumnum“ lýsir: „Og ég, sem hafði vonað, að þegar vöxtur minn væri kominn 

í samt lag aftur mundi fólkið fyrirgefa mér ... Nú sá ég að mér hafði skjátlast. Mér mundi aldrei 

verða fyrirgefið.“151 Þótt hún hafi farið í fóstureyðingu og tekið út sína „refsingu“ fyrir „þá sælu 

sem [hún] hafði stolist til að njóta“152, þá var hún orðin brennimerkt af samfélaginu.  

Í grein sinni „Something Old, Something New: Women Between the Two World Wars“ 

fjallar Renate Bridenthal m.a. um kynferði kvenna á millistríðsárunum í Evrópu, en hún segir 

að þrátt fyrir aukið kynfrelsi þá hafi það aðeins verið réttmætt innan hjónabands.153 Þó rannsókn 

hennar endi við upphaf seinni heimsstyrjaldar þá má samt sem áður sjá líkindi milli niðurstöðu 

hennar og stöðu kynfrelsis kvenna á Íslandi um miðja öldina, til dæmis í kynfræðslubókum og 

-bæklingum þar sem skýrt kemur fram hverjir máttu eiga ástalíf.  

Á fimmta áratugnum komu út sex bækur um kynferðismál á Íslandi og fjölluðu þær um 

hinar ýmsu hliðar kynlífsins, getnaðarvarnir og takmarkanir barneigna. Þeim var beint til hjóna 

en fyrst og fremst giftra kvenna, sem einkenndi fræðslu um þessi mál frá 1880–1960, eins og 

Kristín Ástgeirsdóttir sagnfræðingur hefur bent á.154 Í bók Kristínar Ólafsdóttur læknis, 

                                                           
151 Ásta Sigurðardóttir, Sögur og ljóð, bls. 45. 
152 Sama heimild, bls. 45. 
153 Bridenthal, „Something Old, Something New: Women Between the Two World Wars“, bls. 495. 
154 Kristín Ástgeirsdóttir, „„Fyrst og fremst einkamál kvenna““, bls. 59–60. 



 36  
 

Heilsufræði handa húsmæðrum, frá árinu 1943 kemur skýrt fram að ekki var ætlast til þess að 

ókvæntir einstaklingar ættu í kynferðislegu sambandi. Hún hélt því fram að lausung í 

kynferðismálum væri gagnstæð náttúrulegu eðli mannskepnunnar og leiddi ekkert nema illt af 

sér: „Lausung í ástamálum er öllu sæmilegu fólki óvirðing og leiðir aldrei nema til ills eins, 

óhamingju flestra, sem hlut eiga að máli, mannskemmandi óheilinda og andlegra vanþrifa.“155 

En þessar bækur sýna einnig breytt viðhorf um að konur geti og eigi að njóta kynlífs, en fyrst 

og fremst, ef ekki alfarið, konur innan hjónabands. Sumar þeirra undirstrika mikilvægi þess 

fyrir hjónabandið að konur njóti kynlífsins og gefa ýmis ráð því til bóta.156 Renate Bridenthal 

bendir einmitt á að konur sem kynverur hafi fengið viðurkenningu á réttinum til fullnægingar á 

millistríðsárunum og athyglin beinst að mikilvægi kynferðislegs sambands hjóna.157 Til dæmis 

má nefna Hjónaástir frá árinu 1918 eftir Marie C. Stopes, sem var frumkvöðull að takmörkun 

barneigna í Englandi, en bókina átti að vera leiðarvísir fyrir samlíf hjóna.158 Árið 1928 þýddi 

Björg C. Þorláksson ritið og bætti auk þess við frumsömdum kafla um getnaðarvarnir og var 

það fyrsta fræðslan um þær ætluð almenningi sem komst á prent á Íslandi. Fram til þessa hafði 

nánast engin opinber umræða átt sér stað um kynferðismál á landinu enda vakti bókin mikla 

athygli og umfjöllunin um getnaðarvarnir hneykslaði marga samkvæmt ævisögu Bjargar. Efni 

bókarinnar var svo mikið feimnismál að fólk nefndi ekki titilinn á almannafæri og bað það t.d. 

um „nýju bókina“ í bókabúðum.159 Vanþekking um þessi mál var mikil og kemur skýrt fram í 

formála Frjálsra ásta eftir Katrínu Thoroddsen.160 Hún hélt opinberan fyrirlestur árið 1931 sem 

fjallaði m.a. um takmarkanir barneigna, en eftir miklar fyrirspurnir almennings um nánari 

upplýsingar og þá fáfræði um þessi efni sem Katrín sagðist hafa tekið eftir í aðsendum bréfum, 

ákvað hún að láta prenta fyrirlesturinn.161 En þrátt fyrir aukna útgáfu á kynferðis- og fræðsluefni 

á Íslandi þá voru þau enn um miðja öldina feimnismál sem helst mátti ekki tala um 

opinberlega162 og sumir, meira að segja, harðlega andsnúnir útgáfu þeirra og töldu þau 

siðspillandi.163  

                                                           
155 Kristín Ólafsdóttir, Heilsufræði handa húsmæðrum, bls. 19. 
156 Havil, Raunhæft ástalíf, bls. 31–34; Skjerve, Heilsufræði hjóna, bls. 52–53. 
157 Bridenthal, „Something Old, Something New: Women Between the Two World Wars“, bls. 475 og 493–94. 
158 Stopes, Hjónaástir, bls. 5–11. 
159 Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, Björg, bls. 264–66. 
160 Katrín Thoroddsen, Frjálsar ástir, bls. 3–4; Gunnlaugur Claessen, „Fræðsla um kynferðismál“, Menntamál 
desember 1935, bls. 145–46. 
161 Katrín Thoroddsen, Frjálsar ástir, bls. 3–4; Gunnhildur Sigurhansdóttir, „„Þá er hrópað hátt um líf og synd og 
glæp““, bls. 32–33. 
162 „Karl í Koti: Úr mínum bæjardyrum“, Tíminn 17. maí 1946, bls. 2; Dagný Kristjánsdóttir, Kona verður til, bls. 
390. 
163 Sveinn Sigurðsson, „Forboðinn ávöxtur“, bls. 222–24. 



 37  
 

Lýsingar á kynferðislegum löngunum kvenna í smásögum Ástu fóru því líklega fyrir 

brjóstið á íhaldssömum borgurum, en í „Draumnum“ er sérlega erótísk lýsing á ástum konunnar 

og elskhuga hennar. Hún segist ekki getað „fundið neitt ljótt í þessu, – [henni] fannst dásamlegt 

að minnast þess og [hún] rifjaði það upp aftur og aftur.“164 Á meðan hún sér fallegan atburð í 

lífi sínu, sjá aðrir syndugan hlut og kalla hana skækju fyrir það.165 Ólíklegt er að karlmaður 

hefði fengið jafnmikla fordæmingu á þessum árum og kona fyrir að taka þátt í sama athæfi. Það 

var því tvöfalt siðgæði við líði þegar kom að kynferðismálum kynjanna. Útskýringin á því 

liggur líklega í þeirri hræðslu að kynfrelsi kvenna myndi grafa undan samfélagslegu skipulagi. 

Í grein sinni „Female sexuality“, sem nær frá átjándu öld til loka þeirrar tuttugustu, segir Anna 

Clark sagnfræðingur að yfirvöld í Evrópu hafi oft á tíðum óttast að kynferðislegar langanir 

kvenna yrðu óstjórnanlegar og myndu t.d. ógna helgi hjónabandsins sem var mikilvæg 

samfélagsstofnun. Almennar áhyggjur um samfélagsbreytingar einblíndu oft á hina ósiðlegu 

konu (e. the immoral woman)166, sem Ásta gat auðveldlega fallið undir. Skýrasta tilfellið á 

Íslandi er „ástandskonan“ á tímum hersetunnar, en á þeim tíma kom einmitt fram sú kvenímynd 

sem virðist hafa haft áhrif á Ástu, þ.e. kynveru sjálfsmyndin sem Þorgerður Þorvaldsdóttir hefur 

bent á og rætt var um í fyrsta kafla. Eins og ástandskonan var Ásta kynferðislega virk ógift kona 

sem virti ekki velsæmismörk síns tíma.167 

Anna Clark segir að kynferði eða kynverund (e. sexuality) kvenna sé eitt erfiðasta efni 

kvennasögunnar því kynferðislegar langanir þeirra hafa bæði verið mjög áberandi og 

ósýnilegar. Tilfelli um hið fyrrnefnda væru t.d. vændiskonur, lesbíur eða einstæðar mæður, þ.e. 

einhvers konar brotlegt eða afbrigðilegt kvenkynferði (e. transgressive female sexuality). Það 

hefur oft á tíðum dregið að sér mikla athygli því siðapostular óttuðust að það myndi valda 

samfélagslegri óreiðu. Hins vegar hafa þessar myndir frekar verið tengdar ímyndunum og 

áhyggjum heldur en raunverulegum upplifunum kvenna. Erfitt er að komast í snertingu við 

frásagnir þeirra um sínar eigin þrár og upplifanir því kynferðisleg mál hafa oftast legið í skugga 

skammar og leyndar.168 Ásta náði bæði að vera áberandi kona sem fór út fyrir mörkin, og að 

koma fram með raunverulegar upplifanir og langanir í gegnum smásögur sínar. Í augum 

bæjarbúa var hún líklega dæmi um brotlegt kvenkynferði. 

                                                           
164 Ásta Sigurðardóttir, Sögur og ljóð, bls. 37. 
165 Sama heimild, bls. 37, 45–46. 
166 Clark, „Female Sexuality“, bls. 54. 
167 Þorgerður Þorvaldsdóttir, „Af fegurðardísum, ástandskonum og fjallkonum“, bls. 497 og 499. 
168 Clark, „Female Sexuality“, bls. 54. 
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Viðbrögð við Ástu, lífi hennar og verkum sem hér hefur verið fjallað um – störf hennar 

sem nektarmódel, ástarsambönd og þunganir utan hjónabands, ljósmyndir Kaldals og 

viðfangsefni smásagna hennar – benda til þess að viðhorf í siðferðismálum og til kynfrelsis 

kvenna í íslensku samfélagi undir lok fimmta áratugarins og í byrjun þess sjötta hafi verið 

íhaldssöm. Ásta ögraði reglum og gildum samfélagsins með því að vera kynvera og lýsa því í 

sögum sínum. Fyrir það uppskar hún aðkast og gagnrýni, en einnig sess í hópi umtöluðustu og 

athyglisverðustu Reykvíkinga á miðri tuttugustu öld.  
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4. Viðtökur í bókmenntaheimi 
 

4.1 Til Reykvíkinga 

 

Ásta hélt áfram að birta smásögur sínar í tímaritum. Sagan „Í hvaða vagni“ birtist í Tímariti 

Máls og menningar árið 1953169 og „Súperman og blú pælott“ kom í tveimur hlutum í Birtingi 

1953 og 1954.170 En síðan tók við eins konar þagnartímabil því ekkert kom frá henni fyrr en 

1958 þegar 19. júní birti „Kóngaliljur“.171 Seinna sama ár kom einnig frá henni sagan „Vor fyrir 

utan“ sem birtist í Vikunni172 og ári síðar birti Tímarit Máls og menningar „Skerplu“.173 Það var 

síðan 1961 sem hún gaf út smásagnasafn sitt Sunnudagskvöld til mánudagsmorguns hjá 

Helgafelli. Fremst í bókinni stóð „Til Reykvíkinga“ en Einar Bragi Sigurðsson skáld segir í 

umsögn sinni um bókina þá tileinkun vera enga tilviljun.174 

  Safnið innihélt tíu smásögur, m.a. allar ofantaldar ásamt tveimur til viðbótar sem höfðu 

ekki birst áður, „Dýrasaga“ og „Maðurinn og húsið hans“.175 Í Vísi birtist fremur stór auglýsing 

um bókina með mynd af Ástu og eftirfarandi kynningu: „Fyrsta bók þjóðkunns höfundar Ástu 

Sigurðardóttur ... hispurslaus frásögn úr hversdagslífinu, heillandi, látlaus, hrottaleg. Bók fyrir 

þá, sem þora að horfast í augu við veruleikann. Snilldarlega vel skrifuð bók.“176 Í 

Morgunblaðinu birtist einnig auglýsing með sömu mynd og sagt var að þetta væri bók fyrir 

„unga kvenfólkið, sem vill vita hvernig lífið er, sjá egta, miskunnarlausa mynd af því.“177 

Bókinni var vel tekið samkvæmt Steingrími St. Th. Sigurðssyni178 og umsagnirnar sem hún 

fékk voru góðar. Sverrir Kristjánsson sagnfræðingur skrifaði um hana í Tímarit Máls og 

menningar og sagði mikinn feng fólgin í að sögurnar væru komnar saman á einn stað. Honum 

fannst fyrstu sögurnar „meistaralega vel gerðar“ og rifjaði upp að þegar þær birtust fyrst um 

áratugi fyrr „mun flestum karlmönnum að minnsta kosti hafa komið saman um, að nú væri risin 

                                                           
169 Ásta Sigurðardóttir, „Í hvaða vagni“, bls. 216–221. 
170 Ásta Sigurðardóttir, „Súperman og blú pælott“, bls. 1–5 og 14–16; Ásta Sigurðardóttir, „Súperman og blú 
pælott“, bls. 7–13. 
171 Ásta Sigurðardóttir, „Kóngaliljur“, 19. Júní 1958, bls. 22–26. 
172 Ásta Sigurðardóttir, „Vor fyrir utan“, Vikan 23. október 1958, bls. 8–9, 52–53, 55 og 57.  
173 Ásta Sigurðardóttir, „Skerpla“, bls. 230–39. 
174 Einar Bragi Sigurðsson, „Ásta Sigurðardóttir: Sunnudagskvöld til mánudagsmorguns, sögur“, bls. 53. 
175 Ásta Sigurðardóttir, Sögur og ljóð, bls. 229. 
176 Vísir 21. desember 1961, bls. 5. 
177 Morgunblaðið 19. desember 1961, bls. 11. 
178 Steingrímur St. Th. Sigurðsson, „Ásta og Líf og list“, bls. 167. 
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upp meðal vor pennafærasta kona á íslandi.“179 Einnig sagðist hann mundu verða vonsvikinn ef 

smásagan „Draumurinn“ yrði ekki tekin í úrvalssöfn íslenskra smásagna.180 

Þetta er athyglisvert í ljósi þeirrar umræðu sem átti eftir að hefjast stuttu síðar, árið 1964, 

þegar Sigurðar A. Magnússon skrifaði grein um „kellingabækur“, en viðhorfið sem þar kom 

fram litaði flesta umfjöllun um kvennabókmenntir. Í umræðunni fólst sú skoðun að „kerlingar“ 

og góður skáldskapur ættu ekki saman en Helga Kress útskýrir í grein sinni „Bækur og 

„kellingabækur““ hvernig orðið hefur verið notað sem andstæða „bókar“ eða frásagnar sem 

taldar eru verðugar og viðurkenndar af ríkjandi bókmenntastofnun hvers tíma. Hún segir að í 

þessari umræðu hafi sést opnari andstaða við bókmenntir kvenna en áður og í blaðaskrifum 

mátti sjá dæmi um að það hafi þótt vera fyndið og fráleitt að vera bæði rithöfundur og kona.181 

Þó svo smásagnasafn Ástu hafi komið út áður en þessi umræða fór á fullt þá höfðu þessi viðhorf 

einnig verið til staðar á tímabilinu sem hún gaf út verk sín. Þau höfðu bara aldrei komið jafn 

skýrt fram því áður hafði andstaða við verk kvenrithöfunda helst falist í því að þaga um þau.182 

Það gerir ummæli Sverris um ritfærni Ástu merkilegri fyrir vikið, sem og aðra jákvæða dóma 

sem hún fékk. Einnig kemur skemmtilega á óvart að sjá það sem Sigurður A. Magnússon 

skrifaði í Lesbók Morgunblaðsins árið 1986, en þar segir hann hafa dáð Ástu strax frá fyrstu 

sögu hennar.183 

Einar Bragi skrifaði umsögn í Birting og fagnaði komu smásagnasafns frá Ástu. Hann 

talaði sérstaklega um „Drauminn“, „Dýrasögu“ og „Í hvaða vagni“ en honum fannst hún vera 

„ein hin bezta, sem íslenzkur nútímahöfundur hefur skrifað, átakanleg og þó laus við alla 

væmni, uppgerðarlaust eintal særðrar móður“.184 Hann sagði að Ásta hafi náð að blanda eða 

sameina kvenleika og karlmennsku: „Í fari Ástu Sigurðardóttur blandast skemmtilega sannur 

kvenleiki (svo sannur, að sumar af sögum hennar gæti karlmaður ekki hafa skrifað) og ósvikin 

víkingslund, framúrskarandi drengileg: hún er órög að vega menn, en aldrei skal hún vega 

öðruvísi en beint framan að þeim — og ástæðan til að hún klýfur þá í herðar niður er næstum 

alltaf sú, að þeir hafa níðzt á lítilmagnanum.“185  

                                                           
179 Sverrir Kristjánsson, „Ásta Sigurðardóttir: Sunnudagskvöld til mánudagsmorguns“, bls. 89. 
180 Sama heimild, bls. 90. 
181 Helga Kress, „Bækur og „kellingabækur““, bls. 369, 374–75, 378 og 384. 
182 Sama heimild, bls. 378. 
183 Sigurður A. Magnússon, „Spurt um konur og bókmenntahefð“, Lesbók Morgunblaðsins 19. apríl 1986, bls. 5. 
184 Einar Bragi Sigurðsson, „Ásta Sigurðardóttir: Sunnudagskvöld til mánudagsmorguns, sögur“, bls. 54. 
185 Sama heimild, bls. 55. 
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Þetta eru ákveðin kynleg viðbrögð og kynjuð ummæli en eins og Auður Aðalsteinsdóttir 

fjallar um í doktorsritgerð sinni Bókmenntagagnrýni á almannavettvangi þá hefur umfjöllun 

um verk kvenna einkennst af áherslu á kyn þeirra í gegnum tíðina. Til dæmis voru ritdómarar 

mjög uppteknir af kyni Ólafar frá Hlöðum, en hún var fyrsta íslenska skáldkonan sem fékk 

jákvæðar umsagnir.186 Samkvæmt Auði er einblínt á konurnar, en ekki verkin sjálf sem þær 

skrifa, því verið er „að skilgreina hvað það sé sem einkennir skáldskap kvennanna sem eru að 

stíga inn á íslenska bókmenntasviðið – og hvar sá skáldskapur falli í hinu óhjákvæmilega 

stigveldi sviðsins“, en helsti mælikvarðinn er hversu karlmannlegur skáldskapurinn er.187 

Miðað við umsögn Einars Braga virðist Ásta hafa búið yfir nógu karlmannlegum eiginleikum í 

skrifum sínum til að þau teldust góð og gild innan bókmenntasviðsins og líkir henni meira að 

segja við vegandi víking. Þó svo hann segi ekki nákvæmlega í hverju karlmennska hennar felst 

þá virðist hann með víkingalíkingu sinni eiga við eiginleika eins og kjark og djarfleika. Það 

voru því líklega hinir djörfu efniviðir smásagna hennar og berorðar lýsingar sem honum finnst 

karlmannlegt. Með hinum sanna kvenleika Ástu á Einar Bragi líklega við reynsluheim hennar 

sem konu er inniheldur atvik sem karlmenn gætu ekki upplifað, heimur sem hafði í gegnum 

tíðina þótt of lítill fyrir bókmenntirnar.188 Það virðist hins vegar ekki hafa truflað ritdómara í 

tilfelli Ástu. 

 

4.2 Kvennablöðin 

 

Athyglisvert er að þegar Ásta var helst í deiglunni, í byrjun sjötta áratugarins, var ekkert fjallað 

um hana eða verk hennar í kvennablöðunum, eins og í Nýju kvennablaði, 19. júní eða Melkorku. 

19. júní birti smásögu hennar „Kóngaliljur“, eins og áður var nefnt, en það var ekki fyrr en árið 

1958.189 Í Nýju kvennablaði var hún aðeins nefnd einu sinni, þegar taldar voru upp útgefnar 

bækur árið 1961 eftir kvenrithöfunda. Þar var hún á listanum með smásagnasafnið 

Sunnudagskvöld til mánudagsmorguns.190 Aðeins einu sinni var minnst á Ástu í Melkorku og 

það var líka tengt bók hennar þegar Drífa Viðar skrifaði umsögn um hana árið 1962.191 Það var 

einnig tilfellið í blaðinu Húsfreyjan sama ár.192 Það var því ekki fyrr en eftir að bók hennar kom 

                                                           
186 Auður Aðalsteinsdóttir, Bókmenntagagnrýni á almannavettvangi, bls. 224 og 228. 
187 Sama heimild, bls. 225–26. 
188 Sama heimild, bls. 224. 
189 Ásta Sigurðardóttir, „Kóngaliljur“, 19. júní 1958, bls. 22–26. 
190 Nýtt kvennablað janúar 1962, bls. 12. 
191 Drífa Viðar, „Umsögn um tvær bækur“, Melkorka apríl 1962, bls. 16–17. 
192 S. Th., „Sunnudagskvöld til mánudagsmorguns“, Húsfreyjan janúar 1962, bls. 30. 
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út, og þegar öldurnar í kringum hana hafði lægt ef svo má segja, sem Ásta fékk umfjöllun í 

kvennablöðunum. Ólíklegt er að hún og verk hennar hafi farið framhjá þeim miðað við 

athyglina, umtalið og hneykslunina sem hún olli í byrjun sjötta áratugarins, enda var sagt í 

umsögnum Húsfreyjunnar og Melkorku árið 1962 að smásögur Ástu hafi verið mörgum kunnar 

og vakið mikla athygli.193 

Fjarvera Ástu í kvennablöðunum vekur upp þær spurningar hvort hún hafi verið of stór 

biti að kyngja fyrir kvenréttindakonur á þessum tíma? Gekk hún of langt í hreinskilni sinni í 

smásögunum að þeirra mati? Gekk hún of langt í ögrun sinni gagnvart borgaralegum gildum og 

siðferði? Fór hún of langt yfir mörk viðurkennds kvenleika? Þögnin um Ástu í kvennablöðunum 

virðist að minnsta kosti benda til þess að það var eitthvað við hana og verk hennar sem kom í 

veg fyrir umfjöllun á þessum árum. En ekki er annað að sjá en að umsagnirnar sem hún fékk 

eftir útgáfu bókar sinnar hafi verið jákvæðar. Í umsögn Húsfreyjunnar var sagt að sögurnar 

skildu engan eftir ósnortinn og sérstaklega var talað um drykkjuskap í þeim: „Ef ... að orð á 

blaði fældu menn frá drykkjuskap, efast ég um að aðrir íslenzkir nútímahöfundar komist nær 

að ná þeim áhrifum en Ásta Sigurðardóttir.“194 Það er engu líkara en að Ásta sé hér gerð að 

liðsmanni bindindishreyfingarinnar sem kvennahreyfingin á Íslandi hafði stutt árum saman.195 

Í Melkorku sagði Drífa Viðar að fyrstu sögur Ástu væru „æðisgengnar“ og fannst líklegt að 

sögurnar væru skrifaðar í skapofsa. En henni fannst þær einnig nýstárlegar og sagði að Ásta 

hefði verið djarfari en flestir aðrir rithöfundar á Íslandi. „Þær hlutu því að koma upp um vonzku 

siðgæðis og hatur borgaraskaparins á eðli og náttúru mannsins.“196 Drífa var hrifnari af seinni 

sögum hennar því þær voru rismeiri og sérkennilegri að hennar mati og innihéldu ekki of miklar 

líkingar eins og fyrri sögurnar. En Drífa sagði að þrátt fyrir smávægilega galla þá skiptu þeir 

ekki máli því við lesturinn héldu menn óskiptri athygli og gleymdu sér í sögunum sem höfðu 

þá undir áhrifum lengi eftir að bókinni var lokað.197 Miðað við þessa jákvæðu dóma virðist lítið 

benda til þess að kvennablöðunum hafi þótt hún ganga of langt þegar umsagnirnar voru 

skrifaðar. En hafa verður í huga að þær voru gerðar um áratug eftir helsta hneykslunartímabilið. 

Margt gæti hafa breyst á þeim tíma, m.a. viðhorf þeirra. En kannski fannst þeim einfaldlega of 

                                                           
193 Drífa Viðar, „Umsögn um tvær bækur“, Melkorka apríl 1962, bls. 16; S. Th., „Sunnudagskvöld til 
mánudagsmorguns“, Húsfreyjan janúar 1962, bls. 30. 
194 S. Th., „Sunnudagskvöld til mánudagsmorguns“, Húsfreyjan janúar 1962, bls. 30. 
195 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 440–41. 
196 Drífa Viðar, „Umsögn um tvær bækur“, Melkorka apríl 1962, bls. 16. 
197 Sama heimild, bls. 16–17. 
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erfitt að kljást við Ástu og verk hennar þegar hápunktur umræðunnar var í gangi og þögnin því 

orðið ofan á, ómeðvitað eða meðvitað.  

 

4.3 Aðgangur að bókmenntaheimi 

 

Sögur Ástu voru miklvægur þáttur í breytingu smásagnagerðar á Íslandi um miðja öldina og 

voru merki um hina nýju smásögu sem var þá að ryðja sér til rúms í bókmenntum. Hún og aðrir 

höfundar eins og Jón Óskar, Geir Kristjánsson, Steinar Sigurjónsson og Thor Vilhjálmsson 

leyfðu sér frjálsara form en venjan hafði verið. Matthías Viðar Sæmundsson 

bókmenntafræðingur útskýrði nýju smásöguna á þann hátt að hún „opnaði leið til huglægari 

tjáningar, rökvísi ímyndunaraflsins kom í stað samþykktra hugmynda, tiltekið hugarástand í 

stað atviks, rannsókn sálarlífs í stað könnunar á ytri aðstæðum. Formbylting í prósa.“198 

Mikilvægasti vettvangur smásagnanna voru tímaritin, en þau helstu hafa öll verið nefnd 

hér. Það virðist hafa verið erfitt fyrir kvenhöfunda að fá smásögur sínar birtar því lítið var um 

sögur eftir þær í tímaritum. Sem dæmi birti Líf og list tuttugu og fjórar sögur á sínum líftíma, 

1950–1953, en einungis fjórar þeirra voru eftir konur og Ásta átti tvær þeirra. Hinar voru eftir 

Svövu Jakobsdóttur og Sigríði Freyju Sigurðardóttur. Af tuttugu og fimm sögum sem birtust í 

Birtingi á tímabilinu 1953–1958 áttu Halldóra B. Björnsson og Ásta fjórar þeirra. Í 19. júní 

birtust sögur eftir þær báðar, ásamt Ragnheiði Jónsdóttur, Sigríði Einarsdóttur, Líneyju 

Jóhannesdóttur, Guðlaugu Benediktsdóttur, Unni Eiríksdóttur o.fl. Merkilegt er að Ásta var eini 

kvenhöfundurinn sem birti sögur í öllum helstu tímaritunum.199 Einnig var hún eina konan af 

sextán höfundum með smásögu í Árbók skálda. Smásögur ungra höfunda 1940–1955 sem kom 

út árið 1955. Það var sagan „Gatan í rigningu“ en í fjórða bindi Íslenskrar bókmenntasögu segir 

að einungis um þriðjungur smásagnanna hafi gefið til kynna eitthvað nýtt í íslenskri 

smásagnagerð og hafi getað talist sem nýjungar í framsetningu og lífssýn, þar á meðal sagan 

hennar Ástu.200  

Árið 1956 kom út sýnibókin Íslenzkir pennar. Sýnisbók íslenzkra smásagna á tuttugustu 

öld sem innihélt tuttugu og fimm smásögur eftir jafnmarga höfunda. Þar voru ekki gerðar kröfur 

um aldur höfunda, eins og í Árbók skálda, heldur aðeins að sögurnar hefðu komið á prent á 

tuttugustu öld. Fimm bókmenntagagnrýnendur dagblaðanna í Reykjavík voru valdir til að koma 

                                                           
198 Matthías Viðar Sæmundsson, „Götustelpan“, bls. 148. 
199 Dagný Kristjánsdóttir, „Árin eftir seinna stríð“, bls. 645–47. 
200 Sama heimild, bls. 640–43. 
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með tillögur um tuttugu og fimm rithöfunda og þrjár smásögur eftir hvern þeirra. Þá sögu sem 

þeir vildu birta áttu þeir að setja í efsta sæti. Gagnrýnendurnir voru þeir Guðmundur Daníelsson 

hjá Vísi, Bjarni Benediktsson hjá Þjóðviljanum, Helgi Sæmundsson hjá Alþýðublaðinu, 

Kristmann Guðmundsson hjá Morgunblaðinu og Andrés Kristjánsson hjá Tímanum en enginn 

þeirra hafði samráð við annan. Síðan báru þeir saman niðurstöður sínar og eftir útreikninga á 

atkvæðum var komið að þeirra mati gott sýnishorn íslenskrar smásagnagerðar á öldinni. Ásta 

og sagan „Gatan í rigningu“ varð fyrir valinu en hún og Kristín Sigfúsdóttir voru einu konurnar 

sem enduðu með sögu í bókinni. Ásta var í þokkabót yngsti höfundurinn.201 Það er merkilegt 

og óvenjulegt að svo ung kona næði að skapa sér nafn í íslenska bókmenntaheiminum á þessum 

tíma, en hún var aðeins um tuttugu og eins árs gömul þegar „Sunnudagskvöld til 

mánudagsmorguns“ var birt í Líf og list. Eins og rætt var um í fyrsta kafla réðu þar karllæg 

sjónarmið, enda langflestir rithöfundar karlmenn. Kvenrithöfundar voru oftast komnir á efri ár 

þegar þeir fóru að gefa út verk sín vegna þess að lítill tími og næði gafst á yngri árum frá 

húsverkum og barnauppeldi.202 Það var ekki fyrirstaða hjá Ástu á þessum árum þar sem hún 

vildi ekki festa sig í hefðbundnu húsmóðurhlutverki. Hún vildi ekki skuldbinda sig í 

„smáborgaralegu“ hjónabandi og þótt hún ætti barn þá bjó það hjá móður hennar sem virðist 

hafa séð um uppeldið.203 Hún hafði því tímann og næðið fyrir skrif og listræna sköpun.  

Miðað við ofantalin dæmi þá virðist Ástu og verkum hennar hafa verið veittur aðgangur 

að hinum karllæga bókmenntaheimi að ákveðnu leyti. Hún fékk að birta í tímaritum, fékk góðar 

umsagnir og var valin í úrvals- og sýnibækur. En spurningin er, hvers vegna fékk Ásta greiðari 

aðgang en aðrir kvenhöfundar? Kannski voru það hinir „karlmannlegu“ eiginleikar sagna 

hennar sem Einar Bragi talaði um í umsögn sinni. Eins og Auður Aðalsteinsdóttir bendir á þá 

fela inntökuskilyrði inn á bókmenntasviðið í sér „innlimun inn í karllæga hugmyndafræði“. Til 

dæmis er eitt skilyrðið þekking á hinum karllæga kanón204 en eins og kemur fram í ævisögu 

Ástu þá bjó hún yfir henni.205 En hvert sem svarið er þá virðast viðtökur bókmenntaheimsins 

hafa verið í algjörri andstæðu við viðbrögð bæjarbúa. 

 

                                                           
201 Guðmundur Daníelsson, „Íslenzkir pennar“, Vísir 5. desember 1956, bls. 9; Bjarni Benediktsson, 
„Bókmenntir. Greinargerð um Íslenzka penna“, Þjóðviljinn 21. nóvember 1956, bls. 6. 
202 Dagný Kristjánsdóttir, „Konur og listsköpun“, bls. 7; Helga Kress, „Kvennabókmenntir“, bls. 23. 
203 Friðrika Benónýsdóttir, Minn hlátur er sorg, bls. 50–51 og 63. 
204 Auður Aðalsteinsdóttir, Bókmenntagagnrýni á almannavettvangi, bls. 223. 
205 Friðrika Benónýsdóttir, Minn hlátur er sorg, bls. 68–70. 



 45  
 

4.4 Áhrif 

 

Dagný Kristjánsdóttir segir að smásögur Ástu hafi haft mjög sterk áhrif á hana þegar hún las 

þær sem unglingur. Henni fannst hún vera mesti rithöfundur Íslands og var hennar 

„átrúnaðargoð“ eins og hún orðar það.206 Einnig sagði Fríða Á. Sigurðardóttir rithöfundur í 

viðtali árið 1993 að Ásta hafi haft mikla þýðingu fyrir sig.207 Eflaust höfðu sögur Ástu áhrif á 

margar stúlkur og konur enda voru þær oftast skrifaðar frá sjónarhorni kvenna, um kvenlegar 

upplifanir og málefni og voru einstæðar að því leyti „að í þeim lýsti höfundur persónulegri 

reynslu sinni sem konu og listamanns“ á einlægari hátt en venjan var.208 Sænska listakonan 

Anna Hallin sagði árið 1998 að áhugi hennar á nútíma íslensku hafi vaknað fyrir alvöru þegar 

hún las „Sunnudagskvöld til mánudagsmorguns“ tíu árum fyrr.209 Sögur Ástu höfðu því áhrif 

og vöktu innblástur langt fram eftir öldinni, og gerir líklegast enn. 

Í B.A. ritgerð sinni um Svövu Jakobsdóttur rithöfund fullyrðir Dagný Kristjánsdóttir að 

bækur hennar hafi haft mikil áhrif á að vekja íslenskar konur til umhugsunar um stöðu sína. 

Hún bendir á að þær komu allar út á tímabilinu 1965–1969, þ.e. áður en hin nýja kvennahreyfing 

byrjaði.210 Þátttakendur í Rauðsokkahreyfingunni hafa sjálfir sagt að sögur Svövu höfðu áhrif 

á þá, sérstaklega Tólf konur frá 1965, Veisla undir grjótvegg frá 1967 og leikritið Hvað er í 

blýhólknum?211 Í leshringum hreyfingarinnar voru lesin verk eftir íslenska kvenrithöfunda212 og 

eflaust hafa einhverjar smásögur Ástu verið þar á meðal. Rauðsokkur ákváðu að vinna að 

menningardagskrá um Ástu en Helga Ólafsdóttir segir það hafa verið sér kærkomið að fá að 

taka þátt í því verkefni: „Rauðsokkur vildu minnast hennar fyrir hve heiðarlega og opinskátt 

hún fjallaði um líf og vandamál kvenna í verkum sínum.“213 Hún segir að Ásta hafi verið góð 

listakona sem var á undan sinni samtíð214 en í starfshópnum sem stóð að dagskránni voru, ásamt 

Helgu, Silja Aðalsteinsdóttir, Bríet Héðinsdóttir, Elísabet Gunnarsdóttir og Kristín Anna 

Þórarinsdóttir.215 Árið 1977 var kynningin síðan haldin í Norræna húsinu fyrir troðfullum sal. 

                                                           
206 Dagný Kristjánsdóttir, „Myndir“, bls. 168. 
207 Steinunn Jóhannesdóttir, „Að opna glufu. Þrír verðlaunahöfundar“, 19. júní mars 1993, bls. 16. 
208 Matthías Viðar Sæmundsson, „Götustelpan“, bls. 148. 
209 „Íslensk náttúra verkar sterkt á mig“, Lesbók Morgunblaðsins 7. nóvember 1998, bls. 17. 
210 Dagný Kristjánsdóttir, „Frelsi og öryggi: um sögur Svövu Jakobsdóttur og íslenska kvennahreyfingu“, bls. 16. 
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Fluttur var fyrirlestur um ritverk hennar, smásögurnar og óbirt ljóð voru lesin upp og 

myndlistarverk hennar sýnd.216 Færri komust að en vildu og vegna fjölda áskorana var ákveðið 

að endurtaka dagskránna.217 Bragi Ásgeirsson myndlistarmaður skrifaði um kynninguna í 

Morgunblaðið og sagði hana lofsvert framtak.218 Rauðsokkar fluttu dagskránna einnig á 

Neskaupstað í boði Menningarnefndar staðarins en það vekur athygli að sá einstaklingur sem 

skrifaði um kynninguna í Austurland sagði Ástu lítt þekkta í listaheiminum, aðallega vegna 

þess að hann hafði aldrei heyrt um hana áður.219 Það gefur mögulega til kynna að Ásta og 

smásögur hennar hafi fallið í gleymsku að einhverju leyti. Í tilefni lokaárs kvennaáratugar 

Sameinuðu þjóðanna árið 1985 var m.a. ákveðið að halda stóra listahátíð kvenna í Reykjavík. 

Að henni stóð svokölluð ´85 nefndin sem var samstarfsnefnd tuttugu og tveggja nefnda og 

félaga kvenna. Þá opnaði Kjallaraleikhúsið í Hlaðvarpanum og þar var leikverkið 

„Reykjavíkursögur“ eftir Ástu frumflutt undir stjórn Helgu Bachmann.220 Þessar sýningar og 

kynningar eru til marks um að Ásta og sögur hennar þóttu fljótlega mikilvægar í íslenskri 

bókmennta-, lista-, menningar- og kvennasögu, enda hafði hún eflaust áhrif á marga, þar á 

meðal einhvern hluta kynslóðarinnar sem stóð að nýju kvennahreyfingunni hér á landi. Ásamt 

því að vera brauðryðjandi kvenna í hinum íslenska bókmenntaheimi þá þorði hún að tala upphátt 

um málefni sem þagað var um og snertu konur. Hún átti því þátt í að opna umræðuna, þó svo 

hún ætti ekki eftir að opnast til fulls fyrr en eftir andlát hennar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
216 Helga Ólafsdóttir, „Barátta Rauðsokka: Forðabúr femínismans“, bls. 119. 
217 „Sýning á verkum Ástu endurtekin“, Tíminn 13. mars 1977, bls. 28. 
218 Bragi Ásgeirsson, „Sýningar í Norræna húsinu“, Morgunblaðið 15. mars 1977, bls. 15. 
219 V.Á., „Rauðsokkar kynna verk Ástu Sigurðardóttur“, Austurland 11. mars 1977, bls. 4. 
220 Sigríður Th. Erlendsdóttir, Veröld sem ég vil, bls. 449–50. 
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Niðurstöður 
 

Hér hefur verið dregin upp mynd af íslensku samfélagi og stöðu kvenna frá árunum milli stríða 

og til upphafs sjöunda áratugar tuttugustu aldar til að skilja nánar umhverfið sem Ásta 

Sigurðardóttir ólst upp í og þreifst. Hún fæddist á millistríðsárunum, stuttu eftir mikla sigra í 

íslenskri kvennabaráttu sem átti ekki eftir að verða róttæk aftur fyrr árið 1970 með 

Rauðsokkahreyfingunni. Hún ólst upp í sveit, en varð einn af „innflytjendum“ Reykjavíkur á 

lýðveldisárinu 1944 til að sækja sér menntun. Á uppvaxtarárum Ástu var 

húsmæðrahugmyndafræðin að fá byr undir vængi en framtíð flestra kvenna lá innan heimilanna 

við húsverk og barnauppeldi. Eftir því sem nær dró miðri öldinni varð námsval kvenna 

fjölbreyttara. En þar sem markmið flestra kvenna var að giftast og stofna heimili og fjölskyldu, 

var langtímanám eða umsvifamikill starfsferill ekki í hugum margra þeirra. Erfitt var fyrir konur 

að feta braut lista eða bókmennta þar sem lítill tími gafst til sköpunar innan hinna hefðbundnu 

kvenhlutverka. Ef tíminn og næðið var til staðar þá tók við baráttan við hinn karllæga 

menningarheim sem viðurkenndi ekki verk kvenna. Þessu fengu kvenrithöfundar að finna fyrir 

frá byrjun íslenskra kvennabókmennta. Það er því ljóst að Ásta lifði á tímum þar sem margar 

hindranir mátti finna á listaferli kvenna. 

 Ásta fór fljótlega að vekja á sér athygli í Reykjavík. Það virðist hafa verið í kringum 

átján ára aldurinn sem uppreisn hennar gegn smáborgaralegum viðhorfum hófst. Hún fór að 

ögra viðteknum venjum með hegðun, klæðnaði og málningu og með sinn „sterkrauða“ varalit 

passaði hún vel inn í ímynd drósarinnar eða „ástandskonunnar“ sem enn var í algleymingi frá 

hersetutímanum. Ásta komst eflaust í kynni við ríkjandi viðhorf til kvenna í „ástandinu“ þótt 

hún hafi búið í sveit á hápunkti þeirrar umræðu. Á þeim árum varð einmitt til ný kvenímynd 

sem virðist hafa haft áhrif á hana, þ.e. hin íslenska kynvera, en þá upplifðu konur sig sem 

kynverur í miklum mæli í fyrsta sinn á Íslandi. Hins vegar var kynfrelsi kvenna skorðum sett, 

eins og glögglega kom í ljós í þjóðernislegri orðræðu á tímum hernámsins, og gefa viðbrögð 

við lífi og sögum Ástu til kynna að það hafi ekki breyst eftir stríð.  

 Umtalið og augnagotur jukust þegar Ásta varð þunguð og eignaðist barn án 

trúlofunarhrings á fingri aðeins átján ára gömul árið 1949 og sérstaklega þegar hún gerðist nakin 

fyrirsæta myndlistarnema. Hún tileiknaði sér bóhemískan lífsstíl og var með fyrstu 

kvenbóhemum Reykjavíkur. Hún vildi skapa sér nafn innan myndlistarinnar en á einni nóttu 

árið 1951 var hún orðin þekktur rithöfundur en þá birtist smásaga hennar „Sunnudagskvöld til 

mánudagsmorguns“ í Lífi og list. Sagan hneykslaði bæjarbúa rækilega miðað við vitnisburð 
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samtímamanna og blaðaumfjöllun. Innan skamms hafði hún birt tvær aðrar sem uppskáru 

svipuð viðbrögð. Ástæða hneykslsins var efniviður sagnanna sem voru m.a. kynferðislegt 

ofbeldi, fóstureyðingar, ástalíf milli ógiftra einstaklinga og kynferðislegar langanir. Sögurnar 

voru skrifaðar í fyrstu persónu og byggðar á hennar eigin reynslu, m.a. á fordæmingu 

samfélagsins þegar hún var þunguð. Smásögur hennar veita því góða innsýn í upplifun konu á 

þessum aðstæðum og þeim siðferðiskröfum sem gerðar voru til kvenna. Aldrei áður hafði kona 

lýst „syndugum“ reynsluheimi sínum svo djarflega og hispurslaust en berorðar lýsingar hennar 

komu fólki í opna skjöldu, hvort sem það var hrifið eða ekki. Samkvæmt vitnisburði 

samtímamanna og umfjöllun dagblaða voru bæjarbúar mjög hneykslaðir og varð Ásta jafnvel 

fyrir aðkasti á götum úti. Viðbrögðin gefa til kynna að bæjarbúar hafi ekki verið vanir opinni 

umræðu um þessi efni, sem er í takt við viðtökur kynfræðsluefnis á árunum á undan, og að 

viðhorf til kvenna og kynfrelsis þeirra hafi verið nokkuð íhaldssöm á fimmta og sjötta áratug 

tuttugustu aldar. Ásta virðist enn fremur hafa gengið þvert á reglur íslensks samfélags með því 

að eiga í kynferðislegu sambandi utan hjónabands og eignast barn. Þótt bækur um kynferðismál, 

sem komu út á þessum árum, hafi viðurkennt að konur gætu notið kynlífs þá var einungis átt 

við innan hjónabands. Annað var ósiðlegt en að mati Kristínar Ólafsdóttur læknis var „lausung 

í ástamálum“ gegn eðli karla sem kvenna. Þetta hefur ekki fallið í kramið hjá Ástu því hún vildi 

vera frjáls undan „smáborgaralegu“ hjónabandi og virðist hafa viljað fagna kynfrelsi sínu og 

„njóta ávaxtarins“ ef þar að kæmi. Viðbrögð samfélagsins sýndu að það var ekki ásættanlegt.  

Ljóst er að í augum Reykvíkinga fór Ásta yfir mörk borgaralegra gilda og siðferðis með 

ögrandi útliti sínu og hegðun sem þótti ekki hæfa kvenmanni, með starfi sínu sem nakin 

fyrirsæta, fyrir berorðar sögur sínar um kynferðismál og fyrir það að vera kynferðislega virk 

ógift kona. Að nokkru leyti fylla niðurstöður þessarar ritgerðar upp í gloppótta mynd af 

kynferðis- og siðferðisviðhorfum í íslensku samfélagi á fimmta og sjötta áratug tuttugustu aldar. 

Hins vegar þarf fleiri rannsóknir er snerta þessi efni, ásamt stöðu íslenskra kvenna, kynverund 

þeirra og kynlíf á þessu tímabili, til að gera þá mynd skýrari. Niðurstöðurnar kalla því á stærri 

og víðari sagnfræðirannsóknir á þessu sviði. 

 Það er athyglisvert hvað kvennablöðin voru þögul um Ástu á hápunkti umræðunnar um 

hana og sögurnar, eins og hér hefur verið komist að. Í raun vekur þögn þeirra upp fleiri 

spurningar en hún svarar. Það er ekki fyrr en með útgáfu smásagnarits hennar árið 1961 sem 

finna má nokkrar umsagnir í þeim. Þær eru þó jákvæðar, sem og hjá öllum öðrum ritdómurum. 

Með því að skoða ritdóma og umfjöllun um verk Ástu er ljóst að hún fékk mjög greiðan aðgang 

að bókmenntaheiminum miðað við að hún hafi verið kona að skrifa um reynsluheim sinn. Til 
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dæmis birti hún í öllum helstu tímaritum landsins, var valin í úrvals- og sýnirit og jafnvel kölluð 

„pennafærasta kona á íslandi“. Ástæðurnar liggja mögulega í karlmannlegum einkennum sagna 

hennar eins og dirfsku og kjarki. Á það virðist Einar Bragi Sigurðsson skáld benda í umsögn 

sinni, en í gegnum tíðina hafði helsti mælikvarði skáldskapar verið hversu karlmannlegur hann 

var. Viðtökur bókmenntaheimsins voru því í algjörri andstæðu við viðbrögð bæjarbúa. En ljóst 

er að með sögum sínu og lífi náði Ásta Sigurðardóttir að skipa sér í hóp með umdeildustu og 

athyglisverðustu Reykvíkingunum um miðbik tuttugustu aldar. Hún hefur fengið stað í íslenskri 

bókmennta- og kvennasögu, enda brautryðjandi kvenna í bókmenntaheiminum, og hefur haft 

áhrif á marga með opinni umræðu sinni á málefnum er snertu konur, meðal annars suma 

Rauðsokka sem stóðu að nýju kvennahreyfingunni.  
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