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Útdráttur
Í ritgerð þessari er fjallað um aðdragandann að því er hús Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi
var keypt og það gert að minningarsafni um hann á sjöunda áratug síðustu aldar. Það var
mikill áhugi á Akureyri fyrir því að varðveita menningararf af ýmsu tagi á þessum tíma og var
Davíðshús þá þriðja skáldahúsið í bænum sem stofnað var til með nokkurra ára millibili. Hér
verður gerð grein fyrir því hvaða söfn hér er um að ræða og umræðum sem tengdust stofnun
þeirra. Fyrst og fremst er sjónum beint að stofnun Davíðshúss sem minningarsafni um Davíð
Stefánsson. Fjallað verður um stöðu Davíðs í nærsamfélaginu og einnig í íslenskri menningu
almennt á þessum tíma. Þessi „saga“ er skoðuð með hliðsjón af kenningum og sjónarmiðum
safnafræðinnar um rithöfundasöfn og í lokin er lagt mat á hvernig til hefur tekist að draga
upp mynd af Davíð Stefánssyni í þessum „leik að óljósum brotum“ sem slík minningarsöfn
vilja verða í reynd.
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Formáli
Þessi ritgerð er 30 ECTS eininga lokaverkefni til M.A. gráðu í safnafræði við Háskóla Íslands.
Leiðbeinandi er Sigurjón B. Hafsteinsson.
Ég vil þakka Sigurjóni B. Hafsteinssyni fyrir frábæra leiðsögn og mikla hvatningu við gerð
ritgerðarinnar. Eins vil ég þakka Aðalbjörgu Sigmarsdóttur héraðsskjalaverði við
Héraðsskjalasafnið á Akureyri og Láru Ágústu Ólafsdóttur skjalaverði fyrir aðstoð við
heimildavinnu á skjalasafninu. Fjölskyldu minni allri vil ég þakka ómetanlegan stuðning og
þolinmæði meðan á þessu verkefni stóð. Að lokum vil ég sérstaklega þakka dætrum mínum,
Aðalheiði Önnu og Elísabetu Birnu, fyrir að hafa verið mér hvatning og innblástur til þess að
ljúka þessu verki.
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1

Inngangur

Í þessari ritgerð er meginverkefnið að gera grein fyrir þeirri hreyfingu sem myndaðist um það
að „slá hring“ um minningu og arfleifð Davíðs Stefánssonar - sem endaði með því að
Davíðshús var sett á laggirnar. Þá þarf um leið að gera nokkra grein fyrir þeim jarðvegi sem
hugmyndin spratt úr og sem einkenndist af átökum hins „gamla“ og „nýja“. Þau átök voru
óhjákvæmileg á þeim miklu breytingatímum sem tuttugasta öldin var og tóku á sig
margvíslegar myndir.
Ætlunin er líka að skoða hugmyndir manna um Davíðshús í ljósi fræðilegra greininga á
rithöfundasöfnum og drepa á ýmis „vandkvæði“ sem hafa verið í rekstri skáldahúsanna á
Akureyri. Einnig er komið inn á þann óhjákvæmlega núning sem verður í öllum samfélögum,
og þá ekki síst í litlum samfélögum sem skynja sig í erfiðri „stöðubaráttu“, milli þeirra sem
halda á lofti hinum „æðri og tímalausu gildum lista, sögu og sjálfsvirðingar“ og hinna sem eru
hallari undir þau verðmæti sem eru „tímanleg“ ef svo má að orði komast og „mölur og ryð“
fá grandað, og horfa fyrst og fremst á fjárhagslegan kostnað. Sá núningur er alltaf til staðar,
en þau átök eru líklega óhjákvæmileg.1
Útgangspunktur og söguhetja þessarar ritgerðar er skáldið sjálft, Davíð Stefánsson frá
Fagraskógi. Án þeirrar sérstöku stöðu sem hann hafði í íslensku samfélagi og sérstaklega í
sínu heimahéraði um miðbik síðustu aldar, er öll sú atburðarás óskiljanleg sem hér er lýst.
Það er þó ekki sérstakt verkefni í þessari ritgerð að fjalla um hann sem skáld heldur gengið út
frá þeirri staðreynd að hann var gríðarlega vinsæll á þeim tíma sem hér er rætt um.
Í minni eigin fjölskyldu hef ég heyrt sögur af því í hversu miklum hávegum Davíð
Stefánsson var hafður í Eyjafirði á „velmektarárum” hans um og fyrir miðja síðustu öld.
Þannig sagði amma mín, Guðrún Jónsdóttir, sem ólst upp á Árskógsströnd í Eyjafirði (fædd
árið 1922) að mjög mikil áhersla hefði verið lögð á að nemendur barnaskólans lærðu kvæði
Davíðs utanbókar og í skólunum voru oftar en ekki myndir af honum á veggjum. Þá sögu hef
ég líka heyrt af afa mínum, Steingrími Aðalsteinssyni skipstjóra, að þegar hann var ungur

1

Sbr. orðræðuna sem varð til í umræðu dagblaðanna um Davíðshús og sem getið verður síðar í
ritgerðinni.
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maður til sjós undir skipstjórn Hreins Pálssonar (sem varð seinna þekktur söngvari og frægur
fyrir að syngja um „Dísu í Dalakofanum“) hafi það tíðkaðist þegar siglt var inn Eyjafjörð með
„fullfermi“ að skipstjórinn stillti hásetunum upp á þilfarinu og síðan var sungið hástöfum og
það voru ekki hvað síst hin vinsælu lög sem gerð voru við þjóðkunn ljóð Davíðs Stefánssonar
sem voru sungin. Þessar sögur með mörgu öðru gefa vísbendingar um það hversu háan sess
Davíðs skipaði í huga almennings á þessum tíma.
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2

Af rithöfundasöfnum

Söfn hafa þann eiginleika að stuðla að myndun sameiginlegra gilda og samfélagslegs skilnings
með mjög afgerandi hætti.2 Samband safna og minninga er margþætt og þeir hópar sem
túlka söfn eru af fjölþættum toga: karlar og konur, meirihluta- og minnihlutahópar,
fræðimenn, safngestir, fullorðnir og börn, og svona mætti lengi telja. Einstaklingar innan
þessara hópa aðgreina sig síðan hverjir frá öðrum og hafa mismunandi skoðanir og ólíkan
skilning. Það er þessi ólíki fjöldi einstaklinga sem sækir söfnin sem ákvarða síðan mikilvægi
safna og gildi þeirra.3

2.1 Ólík starfsemi og ólíkar skilgreiningar
Starfsemi og umfang staða sem stofnaðir hafa verið eða varðveittir hafa verið vegna tengsla
sinna við ákveðnar persónur, til að mynda rithöfunda eða myndlistarmenn, er flóknari heldur
en virðist á yfirborðinu. Þegar kafað er undir yfirborð umfjöllunar um slíka staði kemur í ljós
flókið net hugmynda og ólíkra skilgreininga sem koma úr ýmsum áttum. Staðir af þessum
toga geta ýmist verið heimili sem varðveitt er til minningar um persónuna, sögusvið bóka,
staðir sem veittu innblástur, fæðingarstaður, dánarstaður eða minnisvarði, svo eitthvað sé
nefnt. Einnig geta slíkir staðir verið án tengsla við viðkomandi persónu en vettvangurinn
búinn til með það fyrir augum að vera minningarsetur.
Misjafnt er hvernig staðir sem sinna minningarstarfsemi skilgreina sig, hvort þeir telji sig
til safns, seturs, stofnunar, eða jafnvel svæðis og oft geta hugtök sem notuð eru mætt
misskilningi, hvernig með þau er farið. Hér er átt við, hvort hægt sé að flokka með góðu móti
marga þessara staða sem „safn“ út frá hinu klassíska módeli ICOM.4 Eins og staðan er núna á
Íslandi eru söfn sem skilgreina sig sem minningarsöfn mörg það veikburða og starfsemi
þeirra svo rýr að þau standa ekki undir nafni sem „safn“ út frá skilyrðum Safnaráðs um það

2

Sjá Watson, Sheila. „Museums and their Communities“, Museums and their communities, ritstjóri
Sheila Watson, Routledge, London, New York, 2007, bls. 1.
3
Sjá Crook, Elizabeth. „Introduction“, Museums and Community: Ideas, issues and challenges.
Routledge, London, New York, 2007, bls. 1-6.
4
Sjá Íslandsdeild ICOM – Alþjóðaráð safna (International Committee of Museums), Siðareglur ICOM
(rafræn útgáfa).
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að söfn sinni söfnun, varðveislu, skráningu, rannsóknum og miðlun.5 Þessa staði mætti miklu
frekar telja til safnvísa samkvæmt 5. gr. safnalaga, þ.e.a.s. margir þeirra sinna einhverri
safnatengdri starfsemi en uppfylla ekki öll þau skilyrði sem þarf til þess að hljóta
viðurkenningu sem safn.6 En hver er þá staða og hlutverk slíkra „safna“ ef þau falla ekki undir
lagalega skilgreiningu þess að vera safn? Er hægt að nota hugtakið safn um staði af þessum
toga? Ef ekki, hvernig ber þá að líta á framlag þeirra til menningarinnar? Það er ljóst að söfn
vinna með minningar þess samfélags/samfélaga sem þau þjóna og það gera einnig þeir staðir
sem vinna með það að varðveita minningu ákveðinna persóna. Það mætti segja að þar sem
slíkir staðir geta varla í merkingu Safnaráðs verið kallaðir söfn þá séu þeir ákveðin „blanda” af
safnatengdri starfsemi og menningartengdri ferðaþjónustu.7
Hús eða staðir tileinkaðir rithöfundum hér á landi hafa einhverra hluta vegna fengið litla
athygli fræðimanna þannig að lítið er um rannsóknir sem gerðar hafa verið á hlutverki og
starfsemi slíkra staða. Hér verður því að styðjast við umfjöllun um slíka staði erlendis frá.
Erlend söfn um ævi og störf rithöfunda eru fjölmörg út um allan heim og fer starfsemi slíkra
staða ört vaxandi, m.a. vegna aukins áhuga ferðamenna á því að heimsækja þá. Það er þekkt
að hús rithöfunda hafa aðdráttarafl fyrir fólk en slík hús hafa vakið áhuga langt aftur í aldir.8
Á síðastliðnum árum og áratugum hafa fræðimenn á sviði menningarfræða, ferðamálafræða
og safnafræða farið að beina sjónum sínum að starfsemi rithöfundasafna en sérstakar
rannsóknir á þeim eru hins vegar tiltölulega nýjar af nálinni.
Harald Hendrix segir að bókin Writers´ Houses and the Making of Memory sé framlag
fræðimanna til að kynna og styrkja umfjöllun um hús listamanna og arkitekta og sé liður í
vaxandi áhuga fræðimanna, þar sem híbýli listamanna og arkitekta séu álitin gefa góða
vísbendingu um verk þeirra, félagslega stöðu og velgengni. Þótt Hendrix telji að söfn tengd
rithöfundum hafi þýðingu og merkingu fyrir þann sem þangað kemur, segir hann að tilurð

5

Sjá skilmála safnaráðs fyrir viðurkenningu safna á heimasíðu safnaráðs, www.safnarad.is.
Sjá Safnalög (2013), (rafræn útgáfa).
7
Sjá Sigurjón Baldur Hafsteinsson og Heiða Björk Árnadóttir. „Etnógrafísk endurnýjun íslenskra
safna“, Árbók Hins íslenzka fornleifafélags, 2014, bls. 91-112.
8
Sjá Hendrix, Harald. „The Early Modern Invention and Literary Tourism: Petrarch´s House in France
and Italy“, Writers Houses and the Making og Memory, Harald Hendrix ritsjóri, Routledge, London,
New York, 2008, bls. 15. Sjá einnig, Hendrix, Harald. „Writers´ Houses as Media of Expression and
Remembrance“, Writers´ Houses and the Making of Memory, Harald Hendrix ritstjóri, Routledge,
London, New York, 2008, bls. 1.
6
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slíkra safna byggist oft á vali þeirra sem fyrir þeim standa. Söfn af þessum toga eru þar með
oft birtingarmyndir ákveðinna sjónarmiða en ekki „algildur sannleikur“ um viðfangsefnið,
þótt sumir sem að söfnunum standi haldi því oft og tíðum fram.9 Rithöfundasöfn eru því ekki
einungis til vitnis um skáldin sem þar bjuggu heldur líka hugmyndafræði þeirra sem beittu
sér fyrir því að gera þau að minningarsöfnum og þá túlkun sem þeir vilja að áhersla sé lögð á.

2.2 Menningararfleifð og menningarlegt minni
Merking menningarfyrirbæra er breytingum háð. Það er ólíkur menningarlegur og
merkingarlegur skilningur á hverju tímabili fyrir sig sem ræður því hvernig fólk skilgeinir
menningararf, hvernig farið er með hugtakið og það sem flokkast undir það að vera
menningararfur.10 Sumir segja fyrirbæri vera menningararf vegna þess að þau séu hluti af
ákveðinni orðræðu sem hefur mótast í gegnum tíðina og sú orðræða ljái síðan tilteknum
hlutum gildi og merkingu sem menningararfur.
Harald Hendrix segir um söfn tengd rithöfundum, að þau geti verið birtingarmyndir
ákveðinna sjónarmiða hjá þeim sem fyrir þeim standa. Þá er það sem er álitið vera
menningararfur oft augljóslega tengt einhverjum ákveðnum hagsmunum eða áhuga
einhverra á því að setja einhver fyrirbæri á stall sem menningararf. Þannig er
skilgreiningarvaldið háð hugmyndum og pólitískum, félagslegum og efnahagslegum
kringumstæðum á hverjum tíma. Þannig voru til að mynda helstu forgöngumenn Davíðshúss
talsmenn þjóðlegra gilda sem þeir kölluðu svo og óttuðust um afdrif íslenskrar menningar í
„ölduróti tímans“, byggðaröskun og þessháttar breytingar sem voru í gangi. En á hinn bóginn
voru ekki til nein söfn eða engin krafa hafði komið um sérstök söfn svo dæmi séu tekin um
sögu kvenna, alþýðulistamanna eða vinnuhjúa.
Staðir eða hús rithöfunda sem fá stöðu sem menningararfur ýta undir myndun
menningarlegs minnis (e. cultural memory). „Aðstandendur“ slíkra verkefna eru oft í þeirri
aðstöðu að velja og hafna, þ.e.a.s. þeir geta valið tiltekna þætti fram yfir aðra í túlkun sinni á
persónunni og verkum hennar, eftir því hvað hentar í hverju tilviki fyrir sig. Starfsemi slíkra
9

Sjá Hendrix, Harald. „The Early Modern Invention and Literary Tourism: Petrarch´s House in France
and Italy“, Writers Houses and the Making og Memory, Harald Hendrix ritsjóri, Routledge, London,
New York, 2008, bls. 15.
10
Sjá Ólafur Rastrick og Valdimar Hafstein. „Gagnrýnin Menningararfsfræði: Rannsóknarsvið í
mótun“, Menningararfur á Íslandi: Greining og gagnrýni, Ólafur Rastrick og Valdimar Hafstein
ritstjórar, Háskólaútgáfan, Reykjavík, 2015, bls. 9-19.
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staða er oftar en ekki búin til að frumkvæði einstaklinga eða stofnana sem hafa að einhverju
leyti það að leiðarljósi að búa til vitund á meðal almennings um viðkomandi persónu og/eða
störf hennar. Hvatinn að baki stofnun slíkra staða getur þó verið misjafn; menningarlegur,
samfélagslegur, fjárhagslegur eða pólitískur, eða allt þetta í bland. Þá má nefna tilvik þar sem
aðilar hafa nýtt sér áhuga almennings á tilteknum höfundi með það fyrir augum að draga að
ferðamenn og fjármagn, og hefur það þá vegið þyngra en löngun til að halda á lofti minningu
persónunnar sem slíkrar.11

2.3

Menningartengd ferðaþjónusta

Á síðastliðnum árum hafa rithöfundasöfn orðið að stórum þætti í starfsemi
menningartengdrar ferðaþjónustu (e. heritage tourism) og farið ört vaxandi. Harald Hendrix
heldur því fram að aukinn áhugi almennings á rithöfundasöfnum eigi meðal annars þátt í
gerð bóka eða leiðarvísa (e. guidebooks) um slíka staði sem eigi að vekja áhuga lesenda og
ferðalanga á því að ferðast til slíkra staða, en útgáfurnar hafa ekki bara verið gefnar út
ferðamönnum til gagns, heldur einnig til gagns og gamans fyrir hinn almenna lesanda.12
Anne Trubek tekur undir með Hendrix í bók sinni A skeptic´s Gude to Writers Houses þar
sem hún segir að þessi vaxandi áhugi almennings á slíkum stöðum sé meðal annars vegna
aukinnar markaðssetningar á þeim og það hvernig aðdáun á persónulegu lífi höfundarins
birtist í nútímanum, t.d. í fjölmiðlaumræðu og útgáfu bóka sem eiga að gefa lesanda kost á
því að skyggnast inn í híbýli höfundarins. Trubek telur að þessi markaður lifi góðu lífi og ber
þessa tilhneigingu saman við það að lesa slúðurdálka dagblaðanna. Hún gerir grín að þessum
markaði og segir að mögulega sé hægt að nýta sér hann sem fjárfestingu til framtíðar, til
dæmis með því að kaupa íbúð núlifandi höfundar og stofna safn um hann eftir hans dag. En
það er hvorki hægt að veðja á höfundinn, íbúðamarkaðinn eða áhuga almennings – engin
leið er að vita hvort „veðjað sé á réttan hest“. Áhugaverður rithöfundur á ákveðnu tímabili
getur gleymst á skömmum tíma. Þess vegna, segir Trubek, er hægt að gera margt annað

11

Sjá Hendrix, Harald. „Writers´ Houses as Media of Expression and Remembrance“, Writers´ Houses
and the Making of Memory, Harald Hendrix ritstjóri, Routledge, London, New York, 2008, bls. 1.
12
Sjá Hendrix, Harald. „Writers´ Houses as Media of Expression and Remembrance“, Writers´ Houses
and the Making of Memory, Harald Hendrix ritstjóri, Routledge, London, New York, 2008, bls. 1-2.
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skynsamlegra til að varðveita eða fjalla um bókmenntir eða rithöfunda en að varðveita
gömul hús sem þurfa oft á miklu viðhaldi að halda.13
Að mati Trubek eru rithöfundasöfn mörg hver í grunninn stofnuð til þess að draga að
ferðamenn og hjálpa efnahagslífinu á svæðinu. Velgengni og orðspor höfundarins laðar að
ferðamenn. En starfsemi safnanna tengist einnig, að mati Trubek, varðveislu á sögulegum
minjum og leiðum til þess að mynda og búa til ákveðið menningarlegt minni. Það eru þó ekki
húsin sem eru afurðir höfundanna, heldur höfundaverkin: það eru verkin sem halda orðspori
þeirra á lofti þrátt fyrr vinsældir rithöfundasafna sem áfangastaða ferðamanna. Trubek segir
að það hafi enga merkingu hvaða rithöfundum sé haldið á lofti með safni og hverjum ekki:
hefðarveldi (kanónur) í bókmenntum sé ekki endilega tengt rithöfundasöfnum. Oft er
goðsögnum um höfundana haldið á lofti sem staðreyndum til þess að gera húsin aðlaðandi
og ferðamannavænni. Sum söfn, eins og hús Williams Shakespeares í Stratford á Englandi
(fæðingarbæ hans), hafa einnig verið það lengi starfandi að saga þeirra sjálfra verður smám
saman hluti af hvunndeginum og menningarlegu minni almennings og festist þannig í sessi.14
Hendrix segir að hús rithöfunda séu gerð að „minnismerkjum“ í grundvallaratriðum til
þess að varðveita minningu höfundanna en einnig til þess að tengja lesendur/gesti safnsins
við þá á annan hátt. Hér er gefið færi á því að tengjast „ímynduðum heimi“ höfundarins – í
því rými sem hann hefur skapað sér. Söfnin eru eins og áður sagði órjúfanlegur þáttur í
menningartengdri ferðaþjónustu og ferðamennska sem þeim er tengd gerir það að verkum
að þau verða sjálfkrafa hluti af minningarframleiðslu. Þessi söfn lifa þá góðu lífi vegna þess
að þau búa til ákveðna ímynd af höfundinum sem er hafin á stall sem „hin eina sanna og
rétta“. Starfsemin er álitin bjóða gestum þeirra sérstaka upplifun sem hafi einhverja
raunverulega þýðingu fyrir þá.

13

Trubek segir að það sé markaður fyrir það að bjóða upp á innlit inn á heimili jafnt lifandi sem
látinna rithöfunda. Þann áhuga má ef til vill sjá endurspeglast í viðburði Listahátíðar Reykjavíkur þar
sem þjóðþekktir rithöfundar buðu upp á „heimilislega húslestra í betri stofum bæjarins“.
http://www.listahatid.is/2011/dagskra-2011/huslestrar/. Sjá Trubek, Anne. A Skeptics Guide to
Writers ́Houses, University of Pennsylvania, Philadelphia, Oxford, 2011, bls. 5.
14
Sjá Trubek, Anne. A Skeptics Guide to Writers ́Houses, University of Pennsylvania, Philadelphia,
Oxford, 2011, bls. 5-7.
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2.4

Aðdráttarafl og eiginleikar bókmenntatengdra staða

Staði sem tengjast bókmenntum (e. literary places) er hægt að skilgreina á marga ólíka vegu,
eftir því hvernig þessum tengslum er háttað við viðfangsefni þeirra. Fyrst og fremst hljóta
staðirnir þó merkingu sína af þeirri tengingu sem þeir hafa við höfundinn, eða að þeir séu
vettvangur höfundarverka þeirra.15 Þessi tengsl við höfundinn og verk hans eru fjölbreytt og
geta einnig verið óskýr. Fólk heimsækir og hrífst af bókmenntatengdum stöðum af ýmsum
ástæðum. Sú hugmynd sem gesturinn hefur persónulega gert sér af höfundinum skiptir máli í
því hvernig hann upplifir það sem hann sér og einnig hver tilgangur heimsóknarinnar er. Sú
„hugmynd“ sem er til staðar hjá gestinum hefur áhrif á merkingu hlutanna sem tengjast
höfundinum og hverju leitað er að.
Fræðimaðurinn David Herbert heldur því fram að fólk heimsæki bókmenntatengda staði
af tveimur ástæðum: annars vegar vegna sérstöðu þeirra (e. exceptional) og hins vegar vegna
almennra (e. general) eiginleika. Sérstæðu eiginleikunum skiptir hann niður í fjóra
meginþætti. Í fyrsta lagi segir Herbert að fólk heimsæki staði tengda rithöfundum vegna þess
að staðurinn hefur eitt sinn verð heimili höfundarins og þar með í tengslum við líf hans og
starf. Staðir tengdir lífi og starfi höfundar geta myndað eða ýtt undir eftirsjá eða
saknaðarkennd eftir liðnum tíma, og stuðlað að aðdáun og virðingu fyrir þeim. Í öðru lagi
hafa ferðamenn áhuga á því að heimsækja staði tengda bókmenntum vegna þess að þeir
varpa ljósi á höfundarverkið sjálft og sögusvið þess. Í tengslum við sögusvið skáldsagna eru
það staðir sem rithöfundurinn þekkti og sem kunna að hafa veitt honum innblástur sem hafa
aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Einnig geta skáldsagnapersónur og staðsetningar í skáldsögum
haft sterk ítök í ímyndunarafli lesandans. Í þriðja lagi segir Herbert að sumir ferðamenn geti
laðast að bókmenntatengdum stöðum vegna víðtækari og dýpri ástæðna en vegna
höfundarins sjálfs eða verka hans. Minningar geta vaknað vegna tengsla við höfundaverk, t.d.
minningar og tilfinningar úr æsku. Höfundarverk getur ýtt undir þess konar minningar og
styrkt tengsl t.d. við heimili eða fjölskyldu. Í fjórða og síðasta lagi getur ástæðan byggst á
atburði í lífi höfundarins, staðnum þar sem atburðurinn gerðist, t.d. dánarstaður,

15

Sjá Herbert, David. „Literary places, Tourism and the Heritage Experience", Annals of Tourism
Research. John Tribe ritsjóri. Elsevier Science Ltd., vol.28., no. 2., 2001, bls. 312.
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giftingarstaður o.s.frv.16 Almenna eiginleika bókmenntatengdra staða telur Herbert vera mun
fleiri og nefnir eiginleika á borð við aðlaðandi umhverfi, aðstöðu og þjónustu, slíkir
eiginleikar séu einnig stór þáttur í aðdráttarafli bókmenntatengdra staða á ferðamenn.
Harald Hendrix hefur bent á mikilvæg tengsl efnislegra og óefnislegra þátta í sambandi
við staði sem tengjast rithöfundum. Hann segir hús eða híbýli höfunda búa yfir merkingu fyrir
utan það að hafa augljóst ævisögulegt heimildagildi um líf höfundarins. Hendrix segir að með
sköpunargáfu sinni setji höfundur visst mark á híbýli sín – slík sjálfstjáning hafi tengingu eða
áhrif á hið ritaða orð sem hann hefur sent frá sér og það geri hús höfundanna að eftirsóttum
stöðum fyrir ferðamenn. Hann telur að hús af þessum toga séu „miðlar tjáninga og
minninga“ þar sem höfundurinn varpi ljósi á hugmyndir sínar og miðli þeim þannig með
ýmsum hætti. Við hönnun á húsi eða hýbíli getur höfundinum gefist tækifæri til þess að
efnisgera hugmyndir sínar um byggingarlist17 og gert tilraun með tjáningarform sem sé ólíkt
hans eigin. Hús eða híbýli getur einnig haft ólíku hlutverki að gegna í lífi höfundarins. Hendrix
segir að stundum geti hús höfundar aðeins haft það hlutverk að vera honum „skjól til
sköpunar“, fyrir aðra getur hús haft það hlutverk að vera tjáning á samfélagslegri eða
menningarlegri stöðu (eða von um slíka stöðu) eða verið leið til þess að festa minningu sína í
sessi, svo eitthvað sé nefnt.18
Hendrix segir að sú umbreyting sem á sér stað þegar hús höfundar verður að
minnismerki (e. transformation into monuments) sé „annað stigið“ í hlutverki slíkra húsa
sem minningarstaða (e. second process of memory-making characteristc of Writer´s houses).
Hendrix telur að hús af þessum toga laði að lesendur sem hafa þörf fyrir að fara handan
vitsmunlegs sambands við textann og vilja finna efnislega tengingu við höfund hans og
staðinn þar sem verkið (eða höfundurinn) á upphaf sitt. Það er, staðurinn, húsið eða hlutirnir
sem eitt sinn voru í eigu höfundarins, veita lesandanum efnislega tengingu við hann. Þannig
getur lesandinn hafið sig yfir hina „vitsmunalegu tengingu“ og myndað nýtt samband við
höfundinn. Hinir efnislegu hlutir sem eru tengdir sögu höfundarins verða þannig hvati þess

16

Sjá Herbert, David. „Literary places, Tourism and the Heritage Experience", Annals of Tourism
Research, John Tribe ritsjóri. Elsevier Science Ltd., vol.28., no.2., 2001, bls. 312-333.
17
Sjá Hendrix, Harald. „Writers´ Houses as Media of Expression and Remembrance“, Writers´ Houses
and the Making of Memory, Harald Hendrix ritstjóri, Routledge, London, New York, 2008, bls. 1-15.
18
Sjá Hendrix, Harald. „Writers´ Houses as Media of Expression and Remembrance“, Writers´ Houses
and the Making of Memory, Harald Hendrix ritstjóri, Routledge, London, New York, 2008, bls. 1.
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að hús hans verður að áfangastað áhugasamra lesenda eða annarra í tengslum við
mennningartengda ferðaþjónustu. Efnislegir hlutir sem tengjast rithöfundinum hafa því
ákveðið aðdráttarafl og ferðamenn vilja skoða þá. Pílagrímaferðir sem tengjast
rithöfundasöfnum geti haft margháttaða tengingu og trúarlegan blæ fyrir gestinn.19

2.5 Samband safns og samfélags
Söfn hafa löngum verið tengd við samfélagsleg eða pólitísk markmið tiltekinna (ráðandi)
hópa. Fræðikonan Elizabeth Crook fjallar í bók sinni Museums and Community: Ideas, Issues
and Challenges um það hvernig ýmsir samfélagshópar nýta sér söfn og eða safnatengda
starfsemi til þess að koma ákveðnum hugmyndafræðilegum skilaboðum á framfæri.
Samfélagshreyfingar sem Elisabet Crooke talar um í bók sinni hafa allar orðið til af einhverri
hvöt. Það búa til sitt eigið safn, að halda úti sýningum og að byggja safn upp, sé ákveðin leið
þeirra til þess að „tjá hugmyndafræðileg skilaboð“.20 Þessi leið sýnir að margir
samfélagshópar nýti sér söfn og menningararfleifð til þess að koma á framfæri ákveðnum
skilaboðum og til þess að ná fram ákveðnum markmiðum. Hóparnir viðurkenna þar með
möguleika og áhrif safna og menningararfsins til þess að hafa áhrif á samfélagslegt og/eða
pólitískt ástand og nýta sér þá leið sem ákveðið tæki. Samfélagshópar sem taka sig saman
með þessum hætti eru oft tengdir ákveðnum hugmyndum um mikilvægi samfélagslegra
umbóta (e. social activisim), eins og með einhverskonar samfélagslegri uppbyggingu og nota
söfn og menningararf til þess að fá markmiðum sínum framgengt.21 Það sem er ólíkt með
hinum sjálfsprottnu samfélagshreyfingum og samfélagslegum áherslum ríkissafna er að
frumkvæði hinna sjálfsprottnu hreyfinga á upptök sín í samfélaginu sjálfu.22 Crooke segir líka
að þrátt fyrir að slíkar hreyfingar starfi óháð íhlutun hins opinbera þá séu þær auðvitað ekki
skiljanlegar nema í samfélagslegu og pólitísku samhengi.
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Sjá Hendrix, Harald. „Writers´ Houses as Media of Expression and Remembrance“, Writers´ Houses
and the Making of Memory, Harald Hendrix ritstjóri, Routledge, London, New York, 2008, bls. 1-15.
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Sjá Crook, Elizabeth. „Museums and community movements“, Museums and Community: Ideas,
issues and challenges. Routledge, London, New York, 2007, bls. 109-130.
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Sjá Crook, Elizabeth. „Museums and community movements“, Museums and Community: Ideas,
issues and challenges. Routledge, London, New York, 2007, bls. 109-130.
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Sjá Crook, Elizabeth. „Museums and community movements“, Museums and Community: Ideas,
issues and challenges. Routledge, London, New York, 2007, bls. 109-130.
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Crooke vitnar í skrif Herberts Blumer frá 1950 um hin ólíku „þroskastig“ (e. lifestages)
sem samfélagshreyfingar á 20. öldinni gengu í gegnum. Blumer hélt því fram að slíkar
samfélagshreyfingar gangi í gegnum fjögur stig:
1. Fyrsta þroskastigið byrjar á samfélagslegum óróa eða óánægju með ástand mála.
2. Á öðru stigi þroskar hreyfingin með sér tilfinningu fyrir samstöðu og eflir baráttuþrótt
sinn.
3. Á þriðja þroskastiginu eru hagsmunamál hreyfingarinnar sett í formlegan búning með því
að þróa sérstaka hugmyndafræði viðkomandi samfélagshreyfingar.
4. Loks á fjórða stiginu er hreyfingin stofnanavædd (myndaðar reglur o.s.frv.) með því að
setja fram tilteknar vinnu/baráttuaðferðir.23

Þetta felur í sér að samfélagshreyfingar eru ekki staðnaðir hagsmunahópar heldur taka
breytingum með tímanum. Á hverjum tíma hefur hreyfing ólíkar þarfir eftir því hvort hún er
að taka sín fyrstu skref eða hvort hún hefur náð fótfestu.24

23

Sjá Crook, Elizabeth. „Museums and community movements“, Museums and Community: Ideas,
issues and challenges. Routledge, London, New York, 2007, bls. 110. (þýðing höfundar).
24
Sjá Crook, Elizabeth. „Museums and community movements“, Museums and Community: Ideas,
issues and challenges. Routledge, London, New York, 2007, bls. 109-130.
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3

Rithöfundasöfn

Eins og áður hefur komið fram þá hafa ekki verið gerðar miklar safnafræðilegar rannsóknir á
stöðum sem minnast einstaklinga á Íslandi, eins og rithöfunda eða annarra listamanna. Í
bókinni Ódáinsakur: Helgifesta þjóðardýrlinga fjallar Jón Karl Helgason um þær „fjölbreyttu
leiðir sem farnar eru til að rækta opinberlega minningu markverðra einstaklinga úr
fortíðinni“.25 Hann segir að umfjöllun bókarinnar sé ekki „heildstæð söguleg útekt“ heldur
tilraun til þess að fjalla um atriði tengd þessum hefðum. Hann segir það vera vegna þess hve
viðamikið rannsóknarsviðið er. Það sé „í eðli sínu þverfræðilegt, á óljósum mörkum
sagnfræði, bókmenntafræði, þjóðernisrannsókna, minnisfræða og menningarfræða“.26
Jón Karl talar um „veraldlega þjóðardýrlinga“ í bók sinni og segir að út frá
bókmenntasögunni gefi „upphafning tiltekins skálds oftast til kynna að verk viðkomandi séu
öðrum til fyrirmyndar eða hafi að minnsta kosti markað tímamót þegar þau voru samin“.
Jafnframt segir hann að „helgifesta slíks einstaklings sem veraldlegs þjóðardýrlings felur í sér
að minning og arfleifð hans skipti máli fyrir íbúa viðkomandi þjóðríkis með víðtækari
hætti“.27 Jón Karl segir að hugtakið „veraldlegur þjóðardýrlingur“ eiga sér hliðstæðu innan
kristinnar trúarhefðar, hvernig eigur hinna veraldlegu dýrlinga séu meðhöndlaðar eins og
„helgir dómar“ og hvernig þessir munir séu „orðnir leikmunir í samfélagslegum helgisiðum“.
Hugtakið „helgir dómar“ (e. relics) í trúarlegu tilliti vísar meðal annars „til jarðneskra leifa
dýrlings eða annarra gripa sem tengjast lífi og örlögum viðkomandi einstaklings“.28 Jón Karl
segir jafnframt að hægt sé að nota hugtakið í breiðari merkingu í tengslum við veraldlega
þjóðardýrlinga og hluti tengda þeim sem varðveittir eru með ýmsum hætti af opinberum
aðilum.29 Þessa nálgun Jóns Karls má að mörgu leyti heimfæra upp á tilurð og stöðu
Davíðshúss á Akureyri, sem og önnur rithöfundasöfn sem fyrir eru á Íslandi.

25

Sjá Jón Karl Helgason. Ódáinsakur: Helgifesta þjóðardýrlinga, Sögufélag, Reykjavík, 2013,bls. 9.
Sjá Jón Karl Helgason. Ódáinsakur: Helgifesta þjóðardýrlinga, Sögufélag, Reykjavík, 2013, bls. 9.
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Sjá Jón Karl Helgason. Ódáinsakur: Helgifesta þjóðardýrlinga, Sögufélag, Reykjavík, 2013, bls. 33.
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Sjá Jón Karl Helgason. Ódáinsakur: Helgifesta þjóðardýrlinga, Sögufélag, Reykjavík, 2013, bls. 43.
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3.1 Safnaumhverfi Akureyrar á 6. og 7. áratug 20. aldar
Til þess að gefa mynd af því í hvaða umhverfi Davíðshús varð til þá er þörf á því að fjalla um
þau söfn sem verið var að stofna til á þessum tíma á Akureyri. Á um það bil 10 árum, á
árunum 1957 til 1968, urðu til flest af þeim helstu söfnum sem prýða Akureyri í dag. Mikil
vakning og gróska var í varðveislumálum á þessum tíma á Íslandi. Ekkert safn var á Akureyri
(fyrir utan Amtsbókasafnið) þegar lagður var grunnur að Nonnahúsi, minningarsafni um Jón
Sveinsson, árið 1957. Fjórum árum síðar, árið 1961, voru Sigurhæðir gerðar að
minningarsafni um Matthías Jochumsson. Ári síðar, árið 1962, í tilefni af aldarafmæli
Akureyrarbæjar var Minjasafnið á Akureyri opnað.30 Davíðshús var opnað sem safn árið 1965
og Amtsbókasafnið tók loksins til starfa í nýrri byggingu árið 1968. Á skömmum tíma urðu til
söfn og minnisvarðar í bænum sem setja nú mark sitt á hann. Í flestum ef ekki öllum tilfellum
var það fyrir tilstuðlan áhugamanna að söfnin eru starfandi í dag. Þess má geta að saga og
upphaf Sigurhæða sem safns og það menningarstarf sem innt var af hendi svo að það gæti
orðið að veruleika væri efni í aðra ritgerð. Hér verður aðeins stiklað á stóru í því hvernig
Sigurhæðir urðu að safni en vonandi verður því starfi einhvern tímann í náinni framtíð gerð
skil (með t.d. útgáfu bókar um sögu skáldahúsanna í bænum og starfsemi þeirra). Það hefur
verið algengur misskilningur manna á meðal að Davíðshús (og Sigurhæðir) hafi í upphafi
verið keypt af Akureyrarbæ en svo er alls ekki raunin. Bakgrunnur safnanna og saga þeirra er
stærri og merkilegri og þyrfti hún að heyrast og vera sýnileg í starfi safnanna.

3.2 Nonnahús - Jón Sveinsson
Jón Sveinsson (1857-1944) ólst upp í „Nonnahúsi“ fram til 12 ára aldurs (húsið fór ekki að
ganga undir þessu nafni fyrr en löngu seinna þegar Zontasystur tóku við því) - en þá fór
hann til Frakklands, og eftir nám sitt gekk hann í Jesúítaregluna og gerðist trúboði. Árið 1913
kom fyrsta bók hans út um Nonna og Manna (fyrsta Nonnabókin kom út á íslensku árið
1922). Fram yfir miðja 20. öldina var Nonni þekktur barnabókahöfundur og höfundarnafn
hans víðfrægt. Bækur hans voru þýddar á mörg tungumál og prentaðar í milljónum eintaka.31
Nonni kom til Íslands árið 1930 í boði ríkisstjórnar Íslands til að vera viðstaddur 1000 ára
afmæli Alþingis Íslendinga. Þegar hann kom til Íslands fór hann til Akureyrar og gerðu
30

Sjá Sverrir Pálsson. Minjasafnið á Akureyri: Nokkrir þættir úr sögu þess, 1962-1987, Minjasafnið á
Akureyri, Akureyri, 1988.
31
Sjá Gunnar F. Guðmundsson. Pater Jón Sveinsson: Nonni, Bókaútgáfan Opna, Reykjavík, 2012, bls. 7.
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Akureyringar hann þá að heiðursborgara. Æskuheimili Nonna var íbúðarhús til ársins 1944
þegar síðasti íbúinn fluttist þaðan. Eftir það „drabbaðist“ húsið niður og var um tíma notað
sem geymsla.
Zontaklúbbur Akureyrar var stofnaður á Akureyri árið 1949. Sú hugmynd kom upp
fljótlega eftir stofnun hans að heiðra minningu Nonna og fór það svo að einkabarn síðasta
íbúa hússins gaf Zontasystrum húsið árið 1952.32 Zontasystur unnu sjálfar að því að koma
húsinu í fyrra horf. Ýmsir komu að fjármögnun þess svo hægt væri að opna húsið. Fimm
árum síðar, 16. nóvember 1957 á afmælisdegi Nonna, var húsið opnað sem safn. Zontasystur
sáum um rekstur safnsins til ársins 2008 þegar þær færðu Akureyrarbæ það að gjöf og hefur
Minjasafnið á Akureyri séð um rekstur þess síðan. Á hverju ári kemur fjöldi ferðamanna að
skoða safnið um Nonna.33

3.3 Sigurhæðir - Matthías Jochumsson
Hálfu ári eftir að Nonnahús var opnað var fundur haldinn í kapellu Akureyrarkirkju þann 5.
maí 1958, í þeim tilgangi að stofna til Matthíasarfélags á meðal bæjarbúa, félagsskapar til að
heiðra minningu Matthíasar Jochumssonar og stofna til minningarsafns um hann.34 En
hreyfingin um að varðveita minningu Matthíasar á sér lengri aðdraganda. Allt frá því að
Matthías lést árið 1920 vildu margir innan Stúdentafélagsins á Akureyri gera eitthvað til þess
að varðveita minningu hans með einhverjum hætti. Að byggt yrði fyrir Amtbókasafnið
eldtraust hús var lengi eitt helsta hugsjónamál Stúdentafélagsins og að húsið yrði síðan tengt
þeirri viðleitni að heiðra minningu Matthíasar Jochumssonar. Gekk sú hugmynd lengi undir
nafninu Matthíasarbókhlaða. Sú hreyfing sem kom nú aftur saman árið 1958 var framhald á
þeirri hugmynd Stúdentafélagsins. Með varðveislu á húsi Matthíasar (eins og á húsi Davíðs)
var ekki aðeins verið að varðveita efnislega hluti tengda honum, heldur líka þá
„menningarsögu“ sem tengdist persónu hans og veru hans í bænum og að gera hana eins
áþreifanlega eins og menn töldu sér mögulegt á þeim tíma. Leitaði félagið til ótal aðila til
þess að fá aðstoð við að fjármagna kaupin á neðri hæð Sigurhæða og fékk félagið það síðan
keypt og var safnið opnað árið 1961.

32

Sjá Jón Hjaltason. Nonni og Nonnahús, Bókaútgáfan Hólar, 1993, bls. 35-52.
Sjá „Margir skoða Nonnahúsið“ Alþýðumaðurinn, 34.árg., 38.tbl., 9. desember 1964, bls. 1.
34
Sjá Héraðskjalasafnið á Akureyri. F-16/2. Matthíasarfélagið á Akureyri. Gjörðabók.
33
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Mynd 2

Mynd 1

Nonnahús. Æskuheimili Jóns Sveinssonar (Nonna). Hann bjó þar til 12
ára aldurs. Myndheimild: Akureyrarbær/Ragnar Hólm.

Sigurhæðir. Hús Matthíasar Jochumssonar. Matthías lét byggja húsið
árið 1903 og bjó þar til dánardags árið 1920. Myndheimild:
Héraðsskjalasafnið á Akureyri.
22

3.4

Samantekt

Eins og áður var komið fram, þá hefur lítið verið fjallað um rithöfundasöfn út frá fræðilegu
sjónarhorni og út af fyrir sig er það áhugavert með tilliti til fjölda rithöfundasafna hér á landi
og stöðu bókmennta í sjálfsmynd Íslendinga.36 Frá því um síðustu aldamót hafa sprottið upp
söfn sem hafa það að markmiði að varðveita minningu skálda með einum eða öðrum hætti.
Má þar helst nefna Skriðuklaustur, Gljúfrastein og Þórbergssetur. Starfsemi þessara þriggja
húsa er öll styrkt með ríkisframlögum. Í þessu sambandi má bera saman skáldahúsin
Davíðshús og Gljúfrastein. Þau eiga sér ólíkt upphaf og ólíkan bakgrunn. Hús Halldórs
Laxness, Gljúfrasteinn, var keypt af íslenska ríkinu árið 2004 og fer mennta- og
menningarmálaráðherra með yfirstjórn þess.37 Hús Davíðs Stefánssonar var fjármagnað með
landssöfnun og var húsið síðan afhent Akureyrarbæ til umsjónar. Hér má sjá skýrt dæmi þess
eins og áður var komið inn á hér að framan í umfjöllun Crook, það sem hefur verið gert að
menningararfi (af samfélaginu og orðræðunni) getur átt sér ólíkan uppruna (hvernig safnið
verður til) þó að útkoman (stofnun minningarsafnsins) sé að mörgu leyti lík.38
Í þessu sambandi er líka athyglisvert að ríkisvaldið hefur aldrei með neinum afgerandi
hætti komið að rekstri skáldasafna á Akureyri. Þessi staðreynd ein og sér er athyglisverð þótt
hún sé ekki viðfangsefni þessarar ritgerðar. En hún leiðir þó hugann að því að rekstur
skáldasafnanna á Akureyri virðist alltaf hafa verið erfiður fyrir Akureyrarbæ eða að minnsta
kosti hefur aldrei verið tryggt fjárframlag til þeirra til lengri tíma með fullnægjandi hætti,
heldur hefur gengið upp og ofan í gegnum árin. Þess ber þó að geta í þessu sambandi að
úthlutun á vinnu- og húsnæðisaðstöðu til listamanna virðist hafa verið sá þáttur
starfseminnar í Davíðshúsi (og Sigurhæðum) sem alltaf hefur verið mest áberandi og sem
hefur alltaf verið í góðum höndum og aðstaðan verið mjög eftirsótt.

36

Sjá Marta Guðrún Jóhannesdóttir. Auður á Gljúfrasteini: Rithöfundasöfn og rannsóknir,
Meistararitgerð í safnafræði við Háskóla Íslands, 2014, sótt 25. ágúst 2016. Sjá Skemman.is.
37
Sjá Gljufrasteinn.is, Reglur um starfsemi safnsins, sótt 25. ágúst 2016.
38
Sjá Crook, Elizabeth. „Museums and community movements“, Museums and Community: Ideas,
issues and challenges, Routledge, London, New York, 2007, bls. 109-130.
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Mynd 3 Davíð ungur og myndarlegur. Myndheimild:
Héraðsskjalasafnið á Akureyri.
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4

Um mat á skáldinu Davíð Stefánssyni

Davíð Stefánsson fæddist 21. janúar 1895 að Fagraskógi, Arnarneshreppi í Eyjafirði. Hann
byrjaði snemma að yrkja og var 24 ára þegar fyrsta ljóðabók hans Svartar Fjaðrir kom út, árið
1919. Sú bók hitti í mark hjá þjóðinni og gerði hann að stjörnu sinnar samtíðar, ef svo má að
orði komast. Í fomála að ljóðasafni Davíðs frá árinu 1995 orðar Gunnar Stefánsson það svo
að vinsældir Davíðs á þeim tíma sem Svartar fjaðrir komu út megi jafna við „þá hylli sem
helstu stjörnur dægurtónlistar og kvikmynda njóta nú á tímum“.39 Það leið heldur ekki á
löngu fyrr en að bókin var orðin hluti af námsefni í skólum landsins og skólabörn látin læra
ljóð hans utanbókar.40
Sú ímynd Davíðs sem haldið hefur verið á lofti í opinberri umræðu er líklegast sú mynd
sem viðhaldist hefur allt frá því að hann steig fram á sjónarsviðið með fyrstu ljóðabók sína
Svartar fjaðrir árið 1919. Sú opinbera mynd af Davíð sem margir þekkja verður að teljast
heldur einhliða og hugsanlega hefur hún dregið úr möguleikum á að kannaðar hafi verið fleiri
hliðar á persónu hans eða verkum. Þorleifur Hauksson segir í grein þar sem hann fjallar um
ástarbréf Þóru Vigfúsdóttur41 og Davíðs Stefánssonar, að ævisagan um Davíð sem út kom
árið 2007 hafi ekki gert annað en að staðfesta þá „opinberu, upphöfnu og því miður lítt
áhugaverðu mynd þjóðskáldsins sem viðgengst hefur áratugum saman“. Þetta segir Þorleifur
vera miður vegna þess að fyrir „löngu hefur verið brýn ástæða til að endurmeta allt æviverk
Davíðs. Það eru mikil líkindi til að slíkt endurmat gæti birt nýjar og spennandi hliðar á
skáldskap hans og stuðlað að áframhaldandi skírskotun hans til íslenskra ljóðaunnenda“.42

39

Sjá Gunnar Stefánsson. „Hinn frjálsi söngvari. Um ævi og skáldskap Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi“,
Davíð Stefánsson. Ljóðasafn I, Svartar fjaðrir, kvæði, Vaka–Helgafell, Reykjavík, 1995, bls. 36.
40
Sjá Friðrik G. Olgeirsson. Snert hörpu mína. Ævisaga Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi, JPV útgáfa,
Reykjavík, 2007, bls. 13.
41
Þorleifur segir að í dagbók Þóru frá 8. júní 1976 segi hún frá því að hún hafi verið að fara í gegnum
50 ára gömul bréf frá Davíð og sé nú í vafa hvort eigi að láta þau til varðveislu á Landsbókasafnið.
Einnig spyrji hún: Á öll þjóðin rétt á að heyra hvernig skáld hennar fann til ástfanginn? Bréfin voru
afhent 8. september 1978 með þeirri kvöð að þau yrðu ekki opnuð fyrr en að 20 árum liðnum. Sjá
Þorleifur Hauksson. „Þú gafst mér alla gleði sem ég á: Um ástir Davíðs Stefánssonar og Þóru
Vigfúsdóttur“, Tímarit Máls og Menningar, 69. árg., 4.tbl., 2008, bls. 7.
42
Sjá Þorleifur Hauksson. „Þú gafst mér alla gleði sem ég á: Um ástir Davíðs Stefánssonar og Þóru
Vigfúsdóttur“, Tímarit Máls og Menningar, 69. árg., 4.tbl., 2008, bls. 5.
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Í ritgerðinni Náttúran er alt af heiðin frá árinu 1996 fjallar Sigríður Albertsdóttir um
„rómantík, erótík, andstæður og togstreitu“ í ljóðum Davíðs.43 Í ritgerðinni segir Sigríður að það
sé orðið svo lífseigt að flokka Davíð sem ljúfan og meinlausan og að þær hugmyndir um hann geri
hann að litlausara skáldi en hann sé í raun og veru. Á einum stað segir hún að Davíð sé:
[...] skáld sem færist undan einni afmarkaðri skilgreiningu hvort sem menn freista þess
að afgreiða hann sem væminn ástarsöngvaframleiðanda [...] Ég er þeirrar skoðunar að
Davíð hafi orðið storknuðu og einhæfu bókmenntamati að bráð og er reyndar ekki frá
því að hann hafi sjálfur, meðvitað eða ómeðvitað, ýtt undir og hjálpað til við að festa
þessa ákveðnu og ríkjandi túlkun í sessi [...]44

Sigríður segir að ef skoðaðir séu gamlir ritdómar og greinar um Davíð megi sjá að hann hafi
verið mjög vinsælt skáld á sínum tíma en umfjöllunin um hann hafi verið einhæf. Hún segir
að það hafi verið líkt og gagnrýnendur hafi gert með sér „þegjandi samkomulag um hvaða
mynd skyldi draga upp af kveðskapnum og manninum á bak við ljóðin“. 45 Steinn Steinar
gagnrýndi á sínum tíma þá umræðu sem í kringum Davíð hafði skapast og sagði:
[...] Sérhver kynslóð eignast sitt skáld, sem hún elskar og dáir umfram aðra menn [...]
Kveðskapur þeirra er fyrst og fremst tákn og ímynd þess andlega ástands kynslóðarinnar,
sem hann tilheyrir og fær hljómgrunn hjá. Davíð Stefánsson er skáld þeirrar kynslóðar,
sem nú er bráðum öll. Kvæði hans eru svo nátengd tilfinningum og draumlífi hennar, að
ég tel það mikið vafamál, hvort aðrir geta skilið þau og metið til fulls. Enda er mér sagt,
að samkoma sú, er haldin var í Háskólanum, og þetta útvarpsefni er komið frá, [dagskrá
á afmæli Davíðs] hafi líkzt bílasýningu miklu frekar en bókmenntakynningu.46

Kristján frá Djúpalæk skrifaði um Davíð og skáldskap hans í blaðið Verkamanninn stuttu eftir
andlát Davíðs. Þar tók hann í sama streng og Steinn Steinar hafði gert og segir að Davíð
gleymist ekki en samt verði að hafa það í huga að engin kynslóð hafi möguleika á að skilja
Davíð sama skilningi og sú kynslóð sem hann lifði með. Davíð hafi verið túlkandi tímabils
hennar og þetta verði framtíðin að skilja.47

43

Sjá einnig grein í Skírni haustið 1996 sem ber heitið "Ég verð konungur djöflanna" þar sem Sigríður
Albertsdóttir fjallar um efni M.A. ritgerðar sinnar „Náttúran er alt af heiðin“.
44
Sjá Sigríður Albertsdóttir. „Náttúran er alt af heiðin“. Um rómantík, erótík, andstæður og togstreitu
í kveðskap Davíðs Stefánssonar, M.A. ritgerð við Háskóla Íslands, Reykjavík, 1996a, bls. 108.
45
Sjá Sigríður Albertsdóttir. ,Ég verð konungur djöflanna: Ást og óhugnaður í ljóðum Davíðs
Stefánssonar“, Skírnir, 170 (haust) 1996, bls. 303.
46
Sjá Steinn Steinar (S.S.). „Bókmentakynning“ Alþýðublaðið, 37.árg., 4.tbl., 6. janúar 1956, bls. 5.
(athugasemd frá höfundi í hornklofa).
47
Sjá Kristján Einarsson (frá Djúpalæk) (K). „Skáldið frá Fagraskógi er látið“ Verkamaðurinn, 46.árg.,
10. tbl., 6. mars 1964, bls. 1.
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Það á við um marga sem í sviðsljósinu hafa verið, að ýmsar „goðsögur“ myndast um
slíkar persónur, og það á einnig við um Davíð. Sögurnar um hann tengjast til að mynda hinum
„ástfangna og fegurðarelskandi"48 Davíð en einnig hafa drykkjusögur og kvenhylli hans vakið
mikið umtal og eru enn mjög lífseigar. Hér má í þessu sambandi nefna þann orðróm að Davíð
Stefánsson gæti hafa verið faðir Bryndísar, móður Jakobs Frímanns Magnússonar
miðborgarstjóra Reykjavíkur. Jakob Frímann hefur fengið aðgang að lífssýnum Davíðs til þess
að fá úr því skorið hvort sá orðrómur sé á rökum reistur.49
Davíð á að hafa verið lítt mannblendinn og sagði Sigurður Nordal að hann hafi orðið það
sérstaklega á síðari árum, „einbúi og einsetumaður sem bjó við svo mikið fásinni, að vinir
hans höfðu áhyggjur af því“.50 Margir sem skrifað hafa um hann hafa einnig gefið í skyn að
hann hafi ekki verið „allur þar sem hann var séður“, að hann hafi búið yfir einhverjum
leyndarmálum.51 Sumir hafa líka viljað meina að myndin af Davíð skilgreinist líklega aldrei.52
Þá skoðun má síðan auðvitað aftur rekja til lífseigra goðsagna um Davíð og þann eiginleika
sem fólk ætlaði honum, að vera einrænn og dularfullur.

4.1

Akureyri 1925-1964

Eftir lát Davíðs og í umræðunni um hann og varðveislu eigna hans, var Amtsbókasafnið nefnt
sem ákjósanlegur staður til þess að varðveita minningu skáldsins. Af þeim sökum liggur beint
við að stikla á stóru um samband Davíðs við Amtsbókasafnið á Akureyri, en Davíð var fyrsti
opinberi bókavörðurinn á landinu utan Reykjavíkur.53

48

Sjá Sigríður Albertsdóttir. „Náttúran er alt af heiðin“. Um rómantík, erótík, andstæður og togstreitu
í kveðskap Davíðs Stefánssonar, M.A. ritgerð við Háskóla Íslands, Reykjavík, 1996a, bls.105.
49
Sjá Jakob Frímann fær lífsýni Davíðs“, Mbl.is, 7. nóvember 2012. Sjá einnig, „Veit ekki hvort Davíð
sé afi“, RÚV.is 29. apríl 2013.
50
Sjá Sigurður Nordal. „Davíð Stefánsson frá Fagraskógi: Minningarorð", Mannlýsingar III: Svipir,
Almenna bókafélagið, Reykjavík, 1986, bls. 236.
51
Sjá Sigríður Albertsdóttir. „Náttúran er alt af heiðin“. Um rómantík, erótík, andstæður og togstreitu
í kveðskap Davíðs Stefánssonar, M.A. ritgerð við Háskóla Íslands, Reykjavík, 1996a, bls. 107.
52
Sjá Helgi Sæmundsson. „Hús Davíðs á Akureyri og minning skáldsins“ Alþýðublaðið, 45. árg., 65.tbl.,
18. mars 1964, bls. 7.
53
Sjá Friðrik G. Olgeirsson. Snert hörpu mína. Ævisaga Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi, JPV útgáfa,
Reykjavík, 2007, bls. 185.
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Árið 1925 sótti Davíð um stöðu bókavarðar við Amtsbókasafnið á Akureyri.54 Áður en
bókavarðarstaðan var formlega auglýst sendi Davíð bókasafnsnefnd Amtsbókasafnsins bréf
um að hann vildi sækja um bókavarðarstöðuna. Í bréfinu segir að hann sæki um stöðuna ef
hægt verði að tryggja honum 4.000 kr. árslaun, en var þá ætlast til að Alþingi myndi leggja
Amtsbókasafninu styrk þann sem upp á vantaði til þess að safnið gæti tekið umsókn hans til
greina.55 Þessi viðbót yrði auk þess einskonar skáldastyrkur til Davíðs.
Björn Líndal, þingmaður Akureyrar, hafði ásamt fleiri þingmönnum, flutt tillögu á Alþingi
um að Amtsbókasafnið fengi 3.000 kr. aukastyrk að því tilskildu, að Davíð Stefánsson frá
Fagraskógi fengi starf bókavarðar.56 En sú tillaga var flutt samkvæmt tilmælum stjórnar
Amtsbókasafnsins.57 Björn Líndal hafði þetta að segja um styrkveitinguna:
Mjer er persónulega kunnugt, að Bókasafn Þingeyinga á Húsavík hefir haft mjög
menntandi áhrif á íbúa nærliggjandi héraða, enda hefur þar tekist óvenju vel, bæði val
bóka og forstaða safnsins að öðru leyti. Því miður er ekki hægt að segja það sama um
Amtsbókasafnið á Akureyri. Forstaða þess hefur oft verið fengin hinum og þessum
hlaupamönnum og ekki alltaf þeim hæfustu til starfans og bókaval ekki tekist eins vel og
skyldi sakir þess að bókavörðurinn hefur ekki borið nægilegt skynbragð á slíka hluti. Nú
er farið fram á að auka styrkinn til þessa bókasafns til þess, að fastara skipulagi og betri
reglu verði komið á það. En jafnframt liggur á bak við að hjálpa ungu og efnilegu skáldi,
sem þegar nýtur mikilla vinsælda með þjóðinni. Hann hefur óskað eftir því að fá stöðu
sem forstöðumaður safnsins og er hann, að því ég best veit, mjög vel til þess fallinn. Ég
álít að vel fari á því að slá hér tvær flugur í einu höggi, styrkja ungan og efnilegan
listamann og forða jafnframt safninu frá frekari vanrækslu en orðið er.58

Þann 5. júlí 1925 var Davíð ráðinn bókavörður við safnið, en sjö sóttu um stöðuna.
Bókasafnsnefndin tók ákvörðun sína með tilliti til þess að Alþingi hafði veitt safninu styrk
með því skilyrði að Davíð yrði ráðinn bókavörður við safnið. Þess má geta að Stefán
Stefánsson kennari og bóndi á Möðruvöllum í Hörgárdal, Eyjafirði, og seinna skólameistari
Menntaskólans á Akureyri, sat í bókasafnsnefnd Amtsbókasafnsins en hann var náinn
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fjölskylduvinur Davíðs og guðfaðir hans.59 (Stefán Stefánsson hefur að öllum líkindum mælt
með Davíð í starfið og nefndin sótt um stuðning til Björns Líndals þingmanns Akureyrar).

4.2

Davíð og Amtsbókasafnið

Blaðið Verkamaðurinn greindi frá því í október árið 1925 að Davíð væri fluttur til bæjarins og
tekinn við bókavarðarstöðu safnsins. Einnig ræddi blaðið um nauðsyn þess að byggt væri yfir
safnið fljótlega því húsrýmið hafi verið með öllu ófullnægjandi.60
Amtsbókasafnið varð eign Akureyrarkaupstaðar árið 1906 eftir að amtsskipulagið var lagt
niður árið 1904. Þá var bæjarfélaginu gefinn kostur á því að fá umráðarétt yfir safninu með
ákveðnum skilyrðum, m.a. að Akureyrarkaupstaður sæi til þess að byggt yrði yfir safnið
eldtraust geymsluhús og lestrarstofa. Bæjarstjórnin á Akureyri samþykkti að taka að sér
safnið með þeim skilyrðum sem sett voru, en hins vegar var óskað eftir því að fresta mætti
byggingu fyrir safnið um sinn. Amtsbókasafnið flutti þá á neðstu hæð húss Góðtemplarareglunnar (sem síðar varð samkomuhús bæjarins og leikhús) og fékk þar tvö herbergi til
umráða fram til 1920. Um 1920 var annað herbergið tekið af safninu til annarra nota.61
[...] bókum lestrarsalarins hafði verið dembt í hrúgur og bunka inn í bókaherbergið og
öllu ruglað saman vegna þrengsla. Húsgögnum lestrarsalarins hafði verið hent upp á
efsta loft í Samkomuhúsinu eða tekin til annarra nota og yfirleitt allir munir annaðhvort
týndir eða eyðilagðir. Þannig er lýsingin á ástandi Amtsbókasafnsins þegar Davíð
Stefánsson tekur við bókavörslu á miðju ári 1925 [...]62

Svo virðist sem málefni Amtsbókasafnsins hafi verið látin „reka á reiðanum“ alveg frá upphafi. Í
mörg ár starfaði Matthíasarnefnd í Stúdentafélaginu á Akureyri m.a. að því að vinna að fjáröflun
til Matthíasarbókhlöðu. Árið 1933 kom fram tillaga frá Matthíasarnefndinni um að byggja hús yfir
Amtsbókasafnið í tilefni af 100 ára afmæli Matthíasar Jochumssonar, á þeim reit sem safnið
stendur á nú í dag. Samþykkt var að hefja undirbúning að byggingu safnhúss sem átti að bera
nafnið Matthíasarbókhlaða. Auk þess að vera bókasafn bæjarins var einnig gert ráð fyrir að í
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framtíðinni yrði þar náttúrusafn og listasafn.63 Efnt var til samkeppni um teikningu á húsinu og
einnig hófst fjársöfnun fyrir byggingunni. Húsið átti að kosta 110 þúsund krónur en þar sem
fjárhæð vantaði upp í kostnaðinn og ekki þótti ráðlegt að taka lán var ákveðið að ráðast ekki
strax í framkvæmdirnar. Þess í stað var fjárfest í húsi að Hafnarstræti 81 þar sem bókasafnið var í
20 ár. Davíð lét af störfum bókavarðar árið 1951, þá fimmtíu og sjö ára gamall. Hann hætti þó
ekki alveg afskiptum af bókasafninu og var formaður bókasafnsnefndar til ársins 1962.
Árið 1958 ákvað bæjarstjórn að láta byggja hús undir Amtsbókasafnið í tilefni af
aldarafmæli Akureyrar árið 1962. Var þá leitað til arkitekta sem unnið höfðu samkeppnina
rúmlega tveimur áratugum áður og lögðu þeir fram nýrri og nútímalegri tillögu um útlit
hússins. Árið 1963 var tillagan samþykkt. Davíð var ekki ánægður með breytinguna á útliti
hússins og lét hann bóka í fundargerð byggingarnefndar eftirfarandi:64
Í vangá og í von um bætta samvinnu við arkitekta bókhlöðunnar undirritaði ég fyrri
fundargerðir án fyrirvara. En eins og nefndarmenn vita, hef ég alltaf verið og er því
andvígur, að flatt þak sé haft á bókhlöðunni, og svo er einnig um meginhluta
bókasafnsnefndar og flestalla bæjarmenn, sem ég hef rætt við um mál þetta. Sú þakgerð
hefur reynst illa á Vestur- og Norðurlandi og er auk þess í ósamræmi við landslag og
aðrar aðstæður. En þó að ég fái hér engu um þokað og ofríki arkitektanna virðist
alsráðandi, vil ég, að það sé ljóst öllum aðilum, að öll þau ár, sem ég hef beitt mér fyrir
smíði nýrrar bókhlöðu, hef ég vænst þess, fyrir hönd bæjarbúa, að hér rísi listræn og
fögur bygging, en ekki hús í hversdagslegum kassastíl [...] Af ofangreindum ástæðum
samþykki ég ekki teikningu arkitektanna.65

Frá því að Davíð settist að á Akureyri árið 1925 hafði honum verið umhugað um málefni
bókasafnsins. Árið 1964 lést Davíð og varð hann ekki þess aðnjótandi að sjá safnið verða að
veruleika, en hin nýja Amtsbókasafnsbygging reis árið 1968, í næsta nágrenni við íbúðarhús hans
að Bjarkarstíg 6. Eftir lát Davíðs hófst mikil umræða um hvort minning hans yrði betur varðveitt í
minningarsal í fyrirhuguðu Amtsbókasafni eða með því að varðveita hús hans og muni að
Bjarkarstíg. Sú tilhögun vekur hins vegar upp þá spurningu hvort það hefði verið viðeigandi,
vegna þess hve óánægður hann hafði verið með niðurstöðuna um útlit Amtsbókasafnsins.
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Samningur sem Akureyrarbær hafði gert við ættingja Davíðs hljóðaði upp á það að
bærinn myndi rýma hús Davíðs í upphafi árs 1965, en þá voru enn rúmlega þrjú ár þar til að
vígja átti Amtsbókasafnið. Gera má ráð fyrir að bókum og húsbúnaði Davíðs hefði verið
komið fyrir í geymslu meðan á byggingu safnsins stæði. Eins og með svo margt annað sem
sett er í geymslu á það til að rykfalla eða gleymast í dagsins önn. Hver veit nema að svo hefði
farið með húsbúnað og bækur Davíðs, að dánarbúið hefði verið látið „reka á reiðanum“ ef
ekki hefði farið af stað landssöfnun til að halda minningu hans lofti.

4.3

Bjarkarstígur 6

Þegar Davíð tók við stöðu bókavarðar árið 1925 var Amtsbókasafnið í kjallara
samkomuhússins á Akureyri, eins og áður sagði, og var þar til húsa til ársins 1930. Frá 1930 til
1948 var bókasafnið starfrækt við hliðina á samkomuhúsinu, í húsi Gamla Barnaskólans. Á
þessum árum, áður en Davíð fluttist í Bjarkarstíg, fékk hann leigt herbergi í kjallara
samkomuhússins og í Gamla Barnaskólanum, þegar safnið var flutt þangað.
Davíð lét byggja hús við Bjarkarstíg eftir teikningu Harðar Bjarnasonar arkitekts og fluttist í það
haustið 1944. Ekki var búið að leggja götuna Bjarkarstíg í desember 1941 þegar Davíð sótti um lóð
en í skipulagi bæjarins var gert ráð fyrir að gatan Krabbastígur, sem liggur milli Munkaþverárstrætis
og Helgamagrastrætis66 yrði framlengd og var óvíst hvenær sú viðbót yrði lögð.67 Davíð sótti aftur
um lóðina í júní 1942 og sendi þá inn fullnaðarteikningu af húsinu og var honum veitt leyfi í júlí
1942 til þess að byggja á lóð sinni við væntanlegan Krabbastíg.68 Í júní 1942 lagði byggingarnefnd til
að sú þvergata sem leggja ætti á milli Munkaþverárstrætis og Helgamagrastrætis yrði nefnd
Bjarkarstígur og var sú tillaga lögð fyrir bæjarstjórn. Ekki voru allir á einu máli í bæjarstjórn um að
skipta götunni í tvennt, eða hvort halda ætti nafninu Krabbastígur á allri götunni. Byggingarnefnd
tók málið aftur fyrir en vilji var fyrir því að skipta nafni götunnar í tvennt, og að hin nýja gata fengi
nafnið Bjarkarstígur. Var það samþykkt að lokum. Einnig komu fram uppástungur um að nefna nýju
götuna Menntabraut, Laugargötu eða Bugur.
Fjallað var um nafngiftina í Alþýðublaðinu en þar var fjallað um „undarlegar nafngiftir“ á
götum bæjarins. Þar segir að nafn götunnar sé ekki rétt með farið. Gatan hafi fengið nafnið
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Bjarkarstígur í stað Bjarkastígur, þ.e.a.s., hún sé aðeins kennd við eina björk, sem sé rangt, í
stað þess að kenna hana við margar. En heill bjarkagarður liggi að stígnum sunnanverðum.
Svo hneykslaður var höfundur greinarinnar að hann sagði að á Akureyri mætti byggja
„Framúrskarandi-vitleysubraut“ því það ætti Akureyri skilið í veganafnamálum.69
Til er sögusögn um hvernig stóð á því að nafn götunnar breyttist úr Krabbastíg yfir í
Bjarkarstíg, en sagt er að Davíð hafi viljað búa á „fögrum stað við götu sem bæri fagurt nafn“.
Davíð á að hafa þótt nafn götunnar Krabbastígur ekki nógu aðlaðandi, og segir sagan að
hann hafi komið því til leiðar að nýja gatan sem hús hans átti að standa við, fengi nafnið
Bjarkarstígur.70 Ekki hefur fundist bein tenging á milli Davíðs og breytingarinnar á nafni
götunnar, en það er óhætt að segja að nefndarmenn í byggingarnefnd og Davíð þekktust vel
og má því vel vera að Davíð hafi komið nafnabreytingunni að óformlega.

4.4 Blysför að heimili Davíðs árið 1945
Nokkru eftir að Davíð flutti inn í Bjarkarstíg 6, varð hann fimmtugur og var honum sýndur
margvíslegur heiður.71 Á fimmtugsafmæli sínu fékk hann gjafir sem eru varðveittar í húsi
hans í dag, skrifað var í blöðin honum til heiðurs og farin var blysför að heimili hans við
Bjarkarstíg í tilefni af afmælinu. Sigurður Guðmundsson (1878–1949), þáverandi skólameistari Menntaskólans á Akureyri, stóð fyrir blysförinni og tóku um tvö þúsund manns þátt í
henni, menntaskólanemar og aðrir bæjarbúar. Þess má geta að Sigurður bað Davíð að semja
hátíðarljóð fyrir skólahátíðina sem haldin var á Möðruvöllum í Hörgárdal í Eyjafirði árið 1930.
Hátíðin var haldin í tilefni þess að Gagnfræðaskólinn á Akureyri var þá að fá full réttindi sem
menntaskóli og breyttist þar með í Menntaskólann á Akureyri. Davíð samdi ljóð í fimm
hlutum sem heitir „Gagnfræðaskóli Norðurlands“. Hefur fimmti hluti þessa ljóðs upp frá því
verið skólasöngur Menntaskólans á Akureyri, “Undir skólans mennta merki” og samdi Páll
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Ísólfsson lag við ljóðið.72 Að mörgu leyti má segja að Davíð hafi tekið við stöðu Matthíasar á
Akureyri, þótt erfitt sé að bera saman áhrif þeirra á bæjarlífið. Til dæmis var skólasöngur
Gagnfræðaskólans, áður en honum var breytt í Menntaskóla, saminn af Matthíasi, en í þeim
efnum tók Davíð við af honum. Alltaf þegar Matthías átti afmæli fylktu nemendur Gagnfræðaskólans liði að heimili hans og sungu fyrir hann, líkt og síðar var gert Davíð til heiðurs.

4.5

Blysför og greinargerð

Sigurður Guðmundsson skrifaði grein um blysförina sem farin var á afmæli Davíðs sem heitir
„Blysför og greinargerð“ og var að einhverju leyti flutt fyrir minni Davíðs þegar hann varð
fimmtugur. Í þeirri greinargerð sagðist hann ætla að skýra frá því hvers vegna hann „tókst á
hendur ábyrgð á því, að Menntaskólinn á Akureyri fór blysför til Davíðs Stefánssonar, skálds“.73 En
það voru víst ekki allir á eitt sáttir um blysförina. Sigurður sagði meðal annars í greinargerð sinni:
En um hitt má deila aftur og fram og fram og aftur, hvað sé hæfilegt, er heiðra á skáld eður
aðra verðleikamenn, hve hátt eigi að hossa, mikið að hafa við, svo að verðlaun og verðleikar
standist á, einkum þá er jafn–ungur maður og þjóðskáld vort á í hlut. Á því hefir og verið
tæpt, að minnsta kosti í hálfyrðum, að einhverja viðhöfn yrði að geyma skáldinu til sextugs
afmælis þess. Spurt hefir verið, hvernig þá ætti að vegsama hann. Mér finnst auðvelt að
svara þessari spurningu: Þeir um það, sem þá verða lífs og stýra þessum bæ, stofnunum og
félögum, sem þá starfa hér. Og „enginn veit, hvort aftur hittumst önnur jól“ né hverjir eiga
eftir áratug kost á að votta skáldinu virðing og þökk fyrir list og ljóð. Mér hefir og stundum
þótt það sorg–broslegt, er merkismenn og mæringar, hvort heldur skáld eða aðrir, eru fyrst
hlaðnir sæmd og gjöfum reifðir, er þeir eru, að kalla, komnir í kör eða að fótum fram, virzt
þar næstum því verra seint en aldrei [...] Mál mitt er varnarræða, enda er mér manna
skyldast að verja blysförina. Ég heyrði það utan að mér, að nokkur gagnrýnigustur blés um
hana, þá er það barst út um bæ vorn, að hún væri fyrirhuguð [...] Hvernig sem framtíðin síar
og sáldrar, dæmir og deilir, er það víst, að Davíð Stefánsson hefir gefið þjóð sinni mörg ágæt
kvæði. Hann hefir aukið og auðgað fegurð lands vors og „ljóð vors lands“ [...] Ég er þess vís,
að skáldadómar framtíðarinnar telja hann maklegan þeirrar blysfarar, er æska hins
norðlenzka menntaskóla fór til hans á fimmtugs–afmæli hans.74

Greinargerð Sigurðar er tuttugu og átta blaðsíður að lengd. Þar fjallaði hann um framlag Davíðs
Stefánssonar til ljóðagerðar, um skáldskap hans almennt, viðhorf sitt og annarra til Davíðs, svo
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Sjá Friðrik G. Olgeirsson. Snert hörpu mína. Ævisaga Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi, JPV
útgáfa, Reykjavík, 2007, bls.221-222. Stúdentafélag Menntaskólans gerði Davíð að heiðursfélaga
sínum í tilefni af 60 ára afmæli hans árið 1955. Sjá Friðrik G. Olgeirsson. Snert hörpu mína. Ævisaga
Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi, JPV útgáfa, Reykjavík, 2007, bls. 376.
73
Sjá Sigurður Guðmundsson. „Blysför og greinargerð“, Stígandi, 3.árg., 1.tbl., 1. júlí 1945, bls. 3-28.
Ritstjóri Stíganda var Bragi Sigurjónsson sem talaði fyrir hönd Davíðshúsnefndar í bæjarstjórn þegar
umræða fór fram um að varðveita hús Davíðs.
74
Sjá Sigurður Guðmundsson. „Blysför og greinargerð“, Stígandi 3.árg., 1.tbl., 1. júlí 1945, bls. 4, 28.
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dæmi séu tekin. Hann fjallaði einnig um blysför sem hafði verið farin árið 1906 af stúdentum í
Reykjavík í tilefni áttatíu ára afmælis Benedikts Gröndal. Löngu seinna, árið 1974, var farin blysför
að heimili Þórbergs Þórðarsonar að Hringbraut 85, í Reykjavík, á 85 ára afmæli hans. Að
blysförinni stóðu vinir og aðdáendur hans. Það hefur án efa spilað inn í það að fólk skuli hafa
hneykslast á blysförinni sem farin var að Bjarkarstíg 6, hversu Davíð var þá ungur, aðeins
fimmtugur að aldri. Sem þykir ef til vill ungt í þeim skilningi að ekki hafi verið hefð fyrir því að
hylla skáld fyrr en eftir lát þeirra eða þá ekki fyrr en á þeir væru komnir á grafarbakkann. Sigurður
lést fjórum árum seinna, árið 1949, og náði því að hylla vin sinn á meðan báðir voru í fullu fjöri en
ekki „komnir í kör eða að fótum fram“.

4.6 Stúdentafélagið á Akureyri 1912-1970
Stúdentafélagið á Akureyri var stofnað árið 1912. Þeir munu hafa verið 11 talsins sem
tóku þátt í félagsstofnuninni, og voru Stefán Stefánson skólameistari (guðfaðir Davíðs) og
Matthías Jochumsson meðal stofnenda þess. Var Matthías gerður að heiðursfélaga á fyrsta
aðalfundi félagsins árið 1912. Um tilgang félagsins segir í 2. gr félagslaganna upphaflegu „að
hann sé að efla samhug og samvinnu stúdenta norðanlands til viðhalds og vakningar andlegu
lífi þeirra á meðal er svo mætti hafa vekjandi og bætandi áhrif út á við. Ekkert mál, sem
almenning varðar, lætur félagið sér óviðkomandi“.75 Félagið gekkst fyrir skemmtunum af
ýmsu tagi, ýtti undir margskonar umræðuefni og lagði báráttumálum lið.
Eftir lát Matthíasar árið 1920 vildu margir innan félagsins gera eitthvað til þess að
varðveita minningu Matthíasar með einhverjum hætti. Að byggt yrði fyrir Amtbókasafnið
eldtraust hús var lengi eitt helsta hugsjónamál Stúdentafélagsins á Akureyri og tengt þeirri
viðleitni að heiðra minningu Matthíasar Jochumssonar. Mikill áhugi var einnig innan félagsins
á að fá menntaskóla á Norðurlandi og tók félagið þátt í baráttunni um að svo gæti orðið og
var sigri í því máli fagnað árið 1930.
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Sjá Þórarinn Björnsson. „Stúdentafélagið á Akureyri 40 ára“, Rætur og vængir II: Mælt og ritað frá
æskuárum til æviloka. Útgefendur stúdentar M.A. 1962, Reykjavík, 1992, bls. 138. Sjá einnig,
Héraðsskjalasafnið á Akureyri. F-33/1. Stúdentafélagið á Akureyri. Gjörðabók 1912-1921.
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Mynd 4

Blysför Menntaskólanema að heimili Davíðs árið 1945 í tilefni 50 ára
afmæli hans. Myndheimild: Héraðsskjalasafnið á Akureyri.

Stúdentafélagið á Akureyri gerði Davíð að heiðursfélaga sínum 30. nóvember 1954 í tilefni
sextugs afmælis hans 21. janúar 1955. Það var Steingrímur St. Th. Sigurðsson menntaskólakennari, sonur Sigurðar Guðmundssonar skólameistara (sem stóð fyrir blysförinni í tilefni af
afmæli Davíðs) sem stóð fremstur í flokki fyrir því þegar það var ákveðið.77 Stúdentafélagið
hélt Davíð einnig hóf í tilefni afmælisins, en þar hélt Steingrímur ræðu og sagði:
Ég þarf raunar ekki að taka það fram, að það ber alls ekki að skoða þessa heiðursútnefningu sem borgaralega vegtyllu eða eitthvað í líkingu við fálkariddarakrossfestingu,
heldur leyfum við okkur í hjartans einlægni að ímynda okkur nafnbótina sem
lárviðarsveig, sem við í Stúdentafélaginu á Akureyri krýnum skáldið, vegna þess að hann
er sá manna hér um slóðir, sem hefur með reisn og norrænni heiðríkju og drenglund,
borið uppi merki andlegs aristókratís, og öll þau ár, sem hann hefur búið hér, verið
veitulastur manna hér á það, sem kallað er andlegt líf [...] Ferðalöngum, sem bæinn
gista, leikur fjölmörgum forvitni á að vita, hvar Davíð býr. Þegar þeir spyrja, virðast þeir
samfagna Akureyri. Það er ljómi yfir Akureyri, af því að hann býr þar. Ljóð hans og verk
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Sjá Friðrik G. Olgeirsson. Snert hörpu mína. Ævisaga Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi, JPV
útgáfa, Reykjavík. 2007, bls. 376.
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hafa mörg fæðzt hér á Akureyri á þeirri norðlægu breiddargráðu, sem við lifum á. Hversu
margir minnast ekki kvæðisins Sigling inn Eyjafjörð, þegar þeir nálgast Akureyri af sjó?78

Stúdentafélagið á Akureyri stóð fyrir því áratug síðar undir forystu Þórarins Björnssonar
þáverandi skólameistara Menntaskólans á Akureyri að hefja söfnun fyrir kaupum á húsi Davíðs
og munum hans. Í sögu gamla skólahúss Menntaskólans á Akureyri segir Tryggvi Gíslason
fyrrverandi skólameistari í bók sinni að ekkert eitt svar sé til við spurningunni hvað skóli sé. En
hann segir hins vegar að skóli sé meðal annars „samfélag, andblær, hugsun, þroski og viðhorf“.
Það var þessi andblær og þetta samfélag Menntaskólans á Akureyri sem átti þátt í því að hús
Matthíasar Jochumssonar og Davíðs Stefánssonar voru gerð að söfnum um þá.79
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Sjá Friðrik G. Olgeirsson. Snert hörpu mína. Ævisaga Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi, JPV útgáfa,
Reykjavík, 2007, bls. 376-377.
79
Sjá Tryggvi Gíslason. Lifandi húsið - saga gamla skólahúss Menntaskólans á Akureyri í myndum,
Völuspá, Akureyri, 2013, bls. 5.
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5

Davíðshús: Munaðarleysingi eða menningararfur?

Áhugavert er að skoða aðdragandann að kaupum á húsi Davíðs Stefánssonar, sérstaklega
þegar litið er til þeirrar landssöfnunar sem fram fór og umfjöllunarinnar sem átti sér stað,
bæði um Davíð sjálfan og um hús hans, muni og bókasafn. Umræðan sem fór af stað eftir lát
hans einskorðaðist ekki aðeins við Akureyri eða Eyjafjörð, þó hún hafi í stórum dráttum átt
upphaf sitt þar, heldur fór hún einnig fram á landsvísu, en áhrif fjölmiðla á umræðuna voru
þó nokkuð mikil. Davíð mun ekki hafa ráðstafað eigum sínum og ekki var eftir neinum
yfirlýstum vilja hans að fara eða fyrirmælum hvernig nota ætti fyrirhugað minningarsafn.80
Hins vegar má eins ætla að hann hafi samt sem áður verið meðvitaður um skoðanir ýmissa
manna á varðveislu á munum tengdum honum eftir hans dag.

Mynd 5 Davíðshús líklega í kringum 19471948. Ekki er búið að byggja mikið í kring.
Hér má sjá girðingu og hlið að húsi Davíðs
sem ekki er til staðar í dag. Myndheimild:
Akureyrarbær/Ragnar Hólm.

5.1

Mynd 6 Davíðshús í dag. Einhverjar
breytingar hafa verið gerðar á húsi og garði frá
því að Davíð bjó í húsinu. Skipt hefur t.d. verið
út gólfi í íbúð svo eitthvað sé nefnt.
Myndheimild: Minjasafnið á Akureyri.

Ekki er ráð nema í tíma sé tekið

Árið 1962 fagnaði Akureyri hundrað ára kaupstaðarafmæli sínu. Í umfjöllunum í tilefni
tímamótanna var yfirleitt stiklað á stóru í sögu Akureyrar og um það sem bæinn prýddi.
Heiðursborgaraskáldanna

Matthíasar

Jochumssonar,

Jóns

Sveinssonar

og

Davíðs

Stefánssonar var minnst með stolti og húsa þeirra sem bæjarprýði. Yfirleitt má lesa úr
80

Sjá „Hvað verður um hús og bókasafn Davíðs?“, Alþýðumaðurinn, 12. mars 1964, bls. 8.
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þessum umfjöllunum að hús þeirra þriggja séu hluti af sögu og menningu Akureyrar,
varðveisla þeirra sé mikilvægur liður í því að varðveita þá sögu og þau séu styrkur fyrir
menningarlega stöðu Akureyrar á landsbyggðinni.
5.1.1 Aldarafmæli Akureyrar árið 1962
Einar Kristjánsson rithöfundur skrifaði í blaðið Verkamanninn um nokkra þætti úr sögu
menningarmála Akureyrar í tilefni afmælisins. Þar sagði hann meðal annars að þegar
menning samfélags sé dæmd beri fyrst að skoða þá listsköpun og listdýrkun sem þar fari
fram, hvernig að menntastofnunum er búið sem fyrir hendi eru og hvernig fólk hirðir um
umhverfi sitt, þ.e.a.s. hvernig vott það ber um „fegurðarþrá" og „smekkvísi“. Einar ræddi um
Matthías Jochumsson, Davíð Stefánsson, Lystigarðinn og Menntaskólann á Akureyri, svo að
dæmi séu tekin. Um hús Davíðs sagði Einar að honum fyndist yfir því ríkja „óvenjuleg kyrrð
og dularfullur hátíðleiki, líkt og sögufrægum álfakletti í kyrrlátum hvammi, fjarri alfaraveg“.81
Það má túlka þessa athugasemd Einars um hús Davíðs á ýmsa vegu, og hana má tengja við þá
umræðu sem á eftir kom um varðveislu á húsi Davíðs. Einar setur þarna að mörgu leyti húsið
í samhengi við ævintýraheim þjóðsögunnar og það seiðandi aðdráttarafl sem sagt er vera í
kringum bústaði álfa og huldfólks. Í íslenskri þjóðtrú er bústaður þeirra í klettum eða
steinum, þau lifa líkt og mennirnir en vilja vera látin í friði, og þeim sem raskar bústað þeirra
hefnist iðulega fyrir.82 Davíð var oft líkt við einbúa, hann vildi vera út af fyrir sig í húsi sínu í
Bjarkarstíg. Eins og sjá má á umræðunni eftir lát hans, um hús hans og persónu, þá var því
oft haldið fram að það væri framtíðinni til heilla að varðveita húsið, anda hússins þurfi að
varveita og þar hafi Davíð skapað og mótað sér heimili sem væri einstakt. Með öðrum orðum
má segja að Davíðshús hafi haft yfir sér einhverskonar dularfullan ævintýraljóma (Davíð þótti
vera dularfullur) sem var frábrugðið öllu öðru í landslagi þess, það skar sig úr.
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Sjá „Akureyrarkaupstaður 100 ára“, Þjóðviljinn, 27.árg., 193.tbl., 30. ágúst 1962, bls. 6-7. Sjá einnig,
Einar Kristjánsson. „Menning-Listir“, Verkamaðurinn, 45.árg., 32.tbl., 25. ágúst 1962, bls. 12-13.
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Þess má geta að langömmubróðir Davíðs var Jón Árnason þjóðsagnasafnari og fyrsti
Landsbókavörður Íslands og fyrsti forstöðumaður Forngripasafns Íslands, nú Þjóðminjasafn Íslands.
Ólafur Davíðsson móðurbróðir Davíðs var einnig þekktur fyrir framlag sitt til þjóð- og náttúrufræða.
Sjá Friðrik G. Olgeirsson. Snert hörpu mína. Ævisaga Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi, JPV útgáfa,
Reykjavík, 2007, bls. 28.
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Í Morgunblaðinu birtist stutt umfjöllun um akureyrskar bókmenntir í tilefni
aldarafmælisins og akureyrskra skálda var minnst.83 Í hátíðarblaði Dags var Matthíasar og
Davíðs minnst sem fyrsta og síðasta heiðursborgara Akureyrar. Í sama blaði birtist einnig
grein undir nafninu „Ferðamannabærinn Akureyri“. Þar var fjallað um stöðu Akureyrar sem
ferðamannabæjar og þann vaxandi straum ferðamanna sem heimsækja bæinn síðan
samgöngur urðu greiðari innanlands og að Akureyringar hafi til þessa lagt stund á það að búa
í haginn til þess að bjóða ferðamenn velkomna. Rætt var um fegurð Akureyrar og
ræktunarmál til þess að gera bæinn að „mesta blómabæ landsins“ og minnst var á hús
Nonna og Matthíasar sem sögð voru draga að sér fjölda manna.84
Alþýðumaðurinn gaf út hátíðarritið „Í ljóðum mælt“, með grein eftir Hjört Pálsson, sem
nefndist „Kvöldþankar um ljóðlist á Akureyri“. Í greininni ræddi Hjörtur um nokkur skáld sem
kenna má við bæinn með einhverjum hætti. Þar sagði Hjörtur að þó svo að fá skáld hafi fæðst í
bænum geti Akureyri verið stolt af því hve margir þjóðþekktir höfundar hafi dvalist þar um lengri
eða skemmri tíma og átt þar búsetu. Akureyri og umhverfið í kring hafi verið þeim tilefni til
sköpunar, veitt skáldunum innblástur í ljóðagerð sinni [...] „þessi fagri og kyrrláti, aldargamli bær
við Pollinn hefur ekki brugðist hlutverki fóstrunnar, þegar tökubörnin leituðu hjá henni skjóls“.
Hjörtur nefndi sérstaklega Matthías Jochumsson og Jón Sveinsson, en hann minntist einnig á
Davíð og hús hans í bænum. Hann sagði þetta um dvalarstaði skáldanna:
Matthías Jochumsson var í senn sálusorgari og andlegt leiðarljós þessa bæjarfélags allan
síðari hluta ævi sinnar [...] Sigurhæðir minna okkur á hann, og aldrei verður mér gengið
svo fram hjá húsinu hans í Fjörunni, að ég minnist þess ekki, að hann kvað þar um
hafísinn, og vitanlega trúði hann því þá eins og endranær, að lífið bæri sigurorð af
dauðanum. Það eru ekki allir bæir, sem hafa fengið að njóta slíkra skörunga. Og átti ekki
Nonni bernsku sína að nokkru leyti inn í Fjöru? Lagði hann ekki þaðan upp út í heiminn,
óreyndur ferðalangur, að gera Ísland og bæinn sinn frægan í útlöndum? Við Bjarkarstíg
situr Davíð Stefánsson og yrkir á sjötugsaldri ljóð, sem öll þjóðin les úr pennanum, en á
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Sjá Jakob Ó. Pétursson. „Heilsaðu frá mér öllum: Stutt rabb um Akureyskar bókmenntir“,
Morgunblaðið [fylgiblað], 49.árg., 196.tbl., 29. ágúst 1962, bls. 6.
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Sjá „Ferðamannabærinn Akureyri“, Dagur 45.árg., 42.tbl., 29. ágúst 1962 bls. 3,6-7. Þess ber að
geta að Davíð var ekki síðasti heiðursborgari Akureyrar. Jakob Frímannsson kaupfélagsstjóri KEA og
einn þeirra manna sem komu Minjasafninu á Akureryri á fót var gerður heiðursborgari árið 1974.
Síðasti heiðursborgari Akureyrar var Steindór Steindórsson frá Hlöðum sem gerður var að
heiðursborgara árið 1994.
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Akureyri hefur starfsdagur hans liðið síðan hann flaug með arnsúg inn í íslenzkan
ljóðaheim á sínum svörtu fjörðrum fyrir 43 árum.85

Í dagblaðinu Tímanum var einnig umfjöllun um Akureyri í tilefni afmælisins.86 Þar var
ýmislegt nefnt, þar á meðal hús þeirra Jóns Sveinssonar og Matthíasar Jochumssonar. Það
skal tekið fram að á þessum tíma var tiltölulega nýlega búið að opna hús Nonna og
Matthíasar fyrir almenningi. Nonnahús var opnað af Zontasystrum á hundrað ára
fæðingarafmæli hans 16. nóvember árið 1957 og Sigurhæðir 24. júní 1961 af
Matthíasarfélaginu. Davíð Stefánsson var í Matthísarnefnd Stúdentafélags Akureyrar sem
stofnað var árið 1925 og vann nefndin að því að Matthíasarbókhlaða myndi rísa á Akureyri.
Hann var einnig félagi í Matthíasarfélaginu sem stofnað var árið 1958 sem stóð að því að
Sigurhæðir yrði gert að minningarsafni. Við opnun Matthíasarhúss hélt Davíð ræðu um
skáldið á Sigurhæðum og um miklvægi ræktarsemi við íslenskan menningararf. Þar sagði
hann meðal annars:
Framsýnir menn og þjóðhollir hafa unnið að því að festa kaup á húsi þjóðskáldsins og
þannig bætt fyrir vanrækslusyndir og skammsýni þeirra manna sem stjórnað hafa bæ og
ríki síðustu fjóra áratugi [...] Hús séra Matthíasar er ekki aðeins friðlýst og verndað
honum til heiðurs, heldur umfram allt til þess að minna aldna og óborna á verk hans og
boðskap. Það er hlutverk hússins, að veggirnir tali til þeirra, sem um veginn fara, og leiði
þá inn í helgidóminn. Vel mætti vera, að einhverjir ókunnugir færu þá af forvitni að
kynna sér kvæði Matthíasar til þess að sjá og ganga úr skugga um, hvað hann hefur sér til
ágætis unnið, og þá má öldin vera öfugsnúin, bætist honum ekki nýir og tryggir
lesendur.87

Ræða Davíðs lýsir þeirri miklu virðingu sem hann bar fyrir Matthíasi en Davíð safnaði öllu því
sem hann fann um Matthís, ekki bara bókum heldur líka auglýsingum sem tengdust
Matthíasi – stóru sem smáu. Það er án efa þessi ákafi áhugi Davíðs á Matthíasi sem varð til
þess að hann tók þátt í stofnun minningarsafnsins um hann. Það má skilja betur áhuga
Davíðs á Matthíasi í lýsingu Þorsteins Jósefssonar í grein hans um bókasafn Davíðs í bókinni
Skáldið frá Fagraskógi:
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Sjá Hjörtur Pálsson. „Kvöldþankar um ljóðlist á Akureyri“, Alþýðumaðurinn [hátíðarrit], 32. árg., 30.,
tbl., 28.ágúst 1962, bls. 2-3.
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Sjá Þorsteinn M. Jónsson. „Akureyri - 100 ára kaupstaður“, Tíminn [hátíðarblað], 46.árg., 196.tbl.,
29. ágúst 1962, bls. 3.
87
Davíð stefánsson. „Að Sigurhæðum“. Skáldið á Sigurhæðum. Safn ritgerða um þjóðskáldið Matthías
Jochumsson. Davíð Stefánsson frá Fagraskógi tók saman, Bókaforlag Odds Björnssonar, 1963, bls.
383-389.
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[...] Matthías Jochumsson, hefur Davíð lagt meiri rækt við en nokkurn annan höfund. Það
er ekki einvörðungu, að hann hefur safnað hverri bók eftir hann, hverjum bæklingi og
hverjum tvíblöðung, tækifæriskvæðum jafnt og erfiljóðum, heldur hefur hann og safnað
leikskrám, sem snerta skáldið, auglýsingamiðum um fyrirlestra hans eða upplestra,
kvæðum um hann og ritgerðum o.s.frv.88

Mynd 7 Davíð heldur ræðu á Sigurhæðum
þegar safnið opnaði á 1961.
Myndheimild: Héraðsskjalasafnið á
Akureyri.
Í áðurnefndri umfjöllun um Akureyri í Tímanum var einnig minnst á Davíðshús. Þar nefndi
greinarhöfundur, Þorsteinn M. Jónsson, húsakynni Davíðs á Akureyri og hvatti bæjarstjórn
Akureyringa til að leita samninga við Davíð um varðveislu á munum hans, bókum og húsi eftir
hans dag. Þorsteinn benti á mikilvægi þess að varðveita hús og muni Davíðs „eins og hann

88

Sjá Þorsteinn Jósefsson. „Bókasafn Davíðs Stefánssonar“, Skáldið frá Fagraskógi. Endurminningar
samferðarmanna um Davíð Stefánsson, Kvöldvökuútgáfan, Reykjavík 1965, bls. 185.
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skilur við það“, en það var grundvallaratriði hjá þeim sem stóðu að söfnun til að kaupa hús
Davíðs, tveim árum síðar, að engu yrði sundrað.
Þorsteinn var útgefandi Davíðs um langa hríð, bæjarfulltrúi og skólastjóri
Gagnfræðaskólans á Akureyri. Hann var mikill bókasafnari og í viðtali við Dag, 10 árum áður,
árið 1952, sagði hann um bókasafn sitt og ráðstöfun þess til Kennaraháskóla Íslands eftir sinn
dag, að þrátt fyrir að bókasafn hans hverfi úr bænum þá væri annað einkasafn „engu
ómerkara, sem bærinn eða stofnanir gætu e.t.v. tryggt að yrði hér til frambúðar“ - og átti
hann þar við bókasafn Davíðs.89 Dagur ítrekaði athugasemd Þorsteins annars staðar í sama
blaði og sagði að hægt væri að tryggja að bókasafn Davíðs yrði staðsett í bænum til
frambúðar ef leitað yrði eftir því strax. Einnig var talað um að engum ætti að blandast hugur
um að það væri menningarlegt tjón fyrir Akureyri ef bæði bókasöfnin hyrfu til Reykjavíkur,
afnot annars þeirra ætti að tryggja eftirkomendum og athugun á því þyrfti að fara fram sem
allra fyrst.90
Það hafði verið umræða um nokkurt skeið manna á meðal að styrkja stöðu Akureyrar
eða öllu heldur landsbyggðarinnar gagnvart Reykjavík, og „frumkvæði að því, sem gera skal
til þess að tryggja framtíð byggðanna í landinu, verði að koma frá þeim, sem í þessum
byggðum eiga heima og inna af hendi lífstarf sitt.“91 Það getur verið að það hafi einmitt verið
einn undirliggjandi þáttur í varðveislu á húsi Davíðs Stefánssonar eða Matthíasar
Jochumssonar, að styrkja stöðu bæjarins út á við, með því að koma á þennan hátt á framfæri
„menningarlegri sérstöðu“ hans. Gísli Guðmundsson alþingismaður sagði í grein í
hátíðarblaði Dags um forystuhlutverk Akureyrar, að á þessum tímamótum, á aldarafmæli
Akureyrar „ala margir þá von í brjósti, að Akureyri auðnist að verða háborg þeirrar
nýmenningar með þjóðinni, sem sprottin er úr íslenzkri jörð. Að andi þjóðskáldanna, sem
lifað hafa og starfað á Akureyri og hinir spöku menn, sem stýrt hafa menningarstofnunum
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Sjá „Sambúiðin við bókmenntaarf þjóðarinnar hefir reynzt bezti skólinn“, Dagur, 35. árg., 8.tbl., 20.
febrúar 1952, bls. 7,6,11.
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Sjá „Sambúiðin við bókmenntaarf þjóðarinnar hefir reynzt bezti skólinn“, Dagur, 35. árg., 8.tbl., 20.
febrúar 1952, bls. 7,6,11.
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Sjá Gísli Guðmundsson „Foryrstuhlutverk Akureyrar“, Dagur [hátíðarblað], 45.árg., 32.tbl., 29. ágúst
1962, bls. 10.
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hennar, haldi áfram að vekja nýjar kynslóðir til dáða. Að á fjöllum hennar brenni þeir vitar,
sem vísi Norðlendingum veginn.“92
Davíð var sá eini sem á lífi var sem bar heiðursborgaratitilinn á aldarafmæli Akureyrar og
kom það í hans hlut að flytja hátíðarræðuna, en vegna veikinda gat hann ekki flutt hana svo
að Gísli Jónsson menntaskólakennari las ræðuna upp í hans stað. Tveimur árum síðar, 1.
mars árið 1964, lést Davíð, 69 ára gamall. Nokkru síðar fór að bera á umræðu manna á meðal
og í blöðum landsins um það hvernig varðveita ætti minningu hans. Í þessari umræðu var oft
vitnað til ræðu Davíðs um Matthías þegar Matthíasarsafn var opnað á Sigurhæðum.93

5.2

Aðdragandinn að kaupum á húsi Davíðs

Umræðan sem fór af stað í fjölmiðlum var af margvíslegum toga. Má þar nefna innsendar
greinar, þar sem menn sögðu skoðun sína á því að kaupa Davíðshús, umfjöllun um eigur
Davíðs, ritstjórnargreinar, umfjöllun blaðamanna, viðtöl við vini og kunningja Davíðs og
umfjöllun um málið í bæjarstjórn Akureyrar. Margir létu í ljós skoðun sína á því hvernig
varðveita ætti eignir Davíðs og hvernig minning hans yrði sem best varðveitt, og voru flestir í
grundvallaratriðum sammála um að varðveita ætti minningu hans með einhverjum hætti.
Eins og sjá má hér á undan þá var búið að vekja máls á mikilvægi varðveislu á eigum Davíðs í
fjölmiðlum áður en hann lést. Líklegt þykir að það hafi því þótt liggja beint við að bókasafn
hans yrði keypt þó að varðveisla á húsi Davíðs og öðrum munum hans hafi ekki komið til tals í
bæjarstjórn Akureyrar fyrr en eftir lát hans.
Fyrsta skrefið sem tekið var í að heiðra minningu Davíðs eftir lát hans tók
Ungmennasamand Eyjafjarðar. Samþykkt var á ársþingi Ungmennasambands Eyjafjarðar í
apríl árið 1964 að skora á öll félagasamtök í héraðinu að beita sér fyrir því að reistur yrði
minnisvarði um Davíð Stefánsson að Fagraskógi.94 Tóku margir þátt í því að leggja fé til
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Sjá Gísli Guðmundsson. „Foryrstuhlutverk Akureyrar“, Dagur [hátíðarblað], 45.árg., 32.tbl., 29.
ágúst 1962, bls. 12.
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Bragi Sigurjónsson sem sat í bæjarstjórn á Akureyri sagði í viðtali við blaðið Íslending 3. desember
1964 að orð Davíðs í ræðunni um Matthías þegar Matthíasarsafnið var opnað á Sigurhæðum ættu að
vera áminning. Vitnað var oft til þessarar ræðu Davíðs og til ljóða hans. Sjá „Bókasafn og munir
Davíðs varðveitt í Amtsbókasafninu“, Íslendingur, 50.árg., 45.tbl., 3. desember 1964, bls. 1.
94
Sjá t.d. „Minnisvarði um Davíð Stefánsson“, Dagur, XLVII. árg., 31.tbl., 15. apríl 1964, bls. 1. Sjá
einnig, „Davíðshúsið“, Dagur, XLVII.árg., 37.tbl., 6. maí 1964, bls.1. Sjá einnig, „43.þing UMSE að
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minnisvarðans, en leitað var bæði til félagssamtaka og einstaklinga.95 Höfðu sumir skoðun á
því hvar minnisvarðanum yrði komið fyrir. Eftirfarandi er bréf frá konu sem sendi
framkvæmdanefnd skoðun sína á því hvar og hvernig minnisvarðinn um Davíð ætti að vera:
[...] það er tvennt sem mér kemur í hug um útlit minnismerkis um Davíð skáld frá
Fagraskógi. 1. Að sýna hann, standandi á fögrum fótstalli, eins og hann leit út þegar hann
las ljóð sín. 2. Að sýna hann sem náttúru-skoðara, yrkjandi, með hné sitt fyrir skrifborð.
Og svo leyfi ég mér að benda á það að ólíklegt má telja að ættingjar skáldsins búi um
aldur og æfi í Fagraskógi. Verður minnismerkið ekki eign þjóðarinnar? Davíð skáld hefur
sjálfur reist sér andlegan minnisvarða í Fagraskógi og gert staðinn samgróinn sínu nafni,
og varpað ljóma á hvortveggja, sem seint mun yfir skyggja. Mér sýnist að minnismerkið
eigi að standa í Listigarði Akureyrar, - þar sem fólkið kemur og veitir skáldinu lotningu,
jafnt útlendir sem innlendir menn. Mörg móðirin segir og hefur sagt barni sínu hver
Matthías Jochumsson var, og það er staldrað við og horft með virðingu á minnismerki
hins mikla skáldjöfurs. En ef að sá minnisvarði hefði nú verið reistur að Skógum í
Þorskafirði. Hvílík skammsýni hefði það verið. Ég bið yður vinsamlega að íhuga þetta, að
minnismerki skáldsins okkar ástsæla, sé staðsett þar sem flestir eiga leið um, þar sem
þjóðbraut liggur. Þá munu börnin spyrja, hver var þessi maður, og öðlast á þeirri stund,
sína fyrstu hugmynd af skáldinu Davíð frá Fagraskógi.96

Fjársöfnun fyrir minnismerkinu hófst árið 1965, á sama tíma og fjársöfnun stóð yfir til kaupa
á húsi Davíðs. Það var þó ekki fyrr en í júlí árið 1971 að haldin var samkoma í Fagraskógi og
minnisvarði af Davíð afhjúpaður. Auk UMSE stóðu Búnaðarsamband Eyjafjarðar og Samband
eyfirskra kvenna að samkomunni og fjársöfnun til gerðar á minnisvarðanum. 97 Þess má geta
að Samband eyfirskra kvenna eru samtök kvenfélaga á Eyjarfjarðarsvæðinu sem stofnuð voru
árð 1945, en fyrsti formaður sambandsins var Þóra Stefánsdóttir, systir Davíðs. 98 Innan þessa
sambands er Kvenfélagið Freyja í Arnarneshreppi sem stofnað var árið 1918, en móðir
Davíðs, Ragnheiður Davíðsdóttir, var meðal stofnenda félagsins.99
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5.2.1

Samningur milli Akureyrarbæjar og ættingja Davíðs

Í byrjun apríl 1964 hófust viðræður á milli bæjarstjórnar Akureyrar og ættingja Davíðs um
bókasafn hans og aðrar eignir. Dagblöðin fylgdust með framvindu málsins og þeim viðræðum
sem fram fóru á milli málsaðilanna. Blöðin létu mörg í ljós væntingar um að allar eignir hans
yrðu varðveittar og fjallað var um málið eins og að fyrirhugað væri að semja um kaup á húsi
Davíðs, eða öllum eignum hans.100 Í viðtali við blaðið Vísi sagði Friðjón Skarphéðinsson
bæjarfógeti á Akureyri að Akureyrarbær hefði hug á því að kaupa húsið og koma þar upp
Davíðssafni.101 Í blaðinu Degi var sagt að væntanlega myndu einhverjir þingmenn taka málið
upp innan veggja Alþingis til þess að tryggja framgang þess.102
Áður en samningur var gerður létu ættingjar Davíðs meta hús og muni Davíðs sem yrði síðan
grundvöllur áframhaldandi viðræðna. Til þess að meta bókasafn, málverk og aðrar eignir voru
fengnir Þorsteinn Jósepsson blaðamaður og Sigurður Benediktsson listaverkakaupmaður.103
Niðurstaðan varð sú að íbúðarhús hans var metið á kr. 1.350.000, bókasafnið á um kr. 2.800.000
og innanstokksmunir á kr. 300.000.104

Þann 26. nóvember 1964 gerðu Akureyrarbær og

erfingjar Davíðs samning á grundvelli þess að komið yrði upp í fyrirhuguðu Amtsbókasafni
minningarsal um Davíð. Samninginn gerðu Magnús Guðjónsson bæjarstjóri og Jón Sólnes forseti
bæjarstjórnar, fyrir hönd bæjarstjórnar og Valdimar Stefánsson saksóknari ríkisins, bróðir Davíðs,
fyrir hönd erfingja Davíðs.105 Samningurinn hljóðaði þannig að Akureyrarbær skyldi kaupa af
erfingjum bókasafn Davíðs fyrir matsverð kr. 2.824.000, sem yrði síðan í framtíðinni deild í
Amtsbókasafninu, í vörslu amtsbókavarðar.106 Hafði Akureyrarbær einnig snúið sér til
menntamálaráðherra til þess að fá ríkið sem meðeiganda að safninu eða fá það til þess að styrkja
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kaupin. Menntamálaráðherra hafi gefið vilyrði um styrk við þessi kaup með því að leggja fram
eina milljón króna, og var það skilyrði sett að ríkið kæmi ekki að rekstri safnsins. Erfingjar myndu
gefa Akureyrarbæ húsmuni sem standa ættu í minningarsalnum, að nokkrum undanskildum,
sem samkomulag var um, að ekki væri ástæða til að hafa til sýnis. Samkvæmt þessum samningi
átti Akureyrarbær að sjá um flutning húsbúnaðarins úr Bjarkarstíg fyrir 31. janúar 1965.107
Viðræður á milli Akureyrarbæjar og ættingja Davíðs höfðu staðið yfir um alllangt skeið,
eða í rúmlega hálft ár, þegar þarna var komið sögu. Blaðið Vísir sagði frá því að málið hefði
dregist vegna ósamkomulags á milli Akureyrarbæjar og erfingja Davíðs um greiðslufresti, en
erfingjarnir hafi „gefið eftir á síðustu stundu“ og talað var um að það virtist sem að það væri
ekkert kappsmál af hálfu ættingja Davíðs að selja húsið.108 Leggja átti samninginn fyrir
bæjarstjórnarfund þann 1. desember 1964 og yrði málið þá endanlega afgreitt þar, eftir þann
fund átti að birta fréttatilkynningu um niðurstöðu bæjarstjórnar.109
5.2.2 Áskorun til bæjarstjórnar Akureyrar
Vinir og kunningjar Davíðs á Akureyri og annars staðar á landinu voru þeirrar skoðunar að
það ætti ekki aðeins að kaupa bókasafn hans heldur einnig húsið að Bjarkarstíg 6 og í stað
þess að færa muni hans og bókasafn úr húsinu yrði öllu haldið óbreyttu. Umræðan sem fór
fram snerist því ekki aðeins um varðveislu á bókasafni hans heldur einnig á húsi hans og
öðrum eignum. Var þeirri umfjöllun sem af stað fór því að mörgu leyti beint til
Akureyrarbæjar um að stíga skrefið til fulls í að kaupa hús Davíðs, þó einnig hafi verið
skírskotað til þjóðarinnar um að eignast húsið. Margir töldu að hús, bókasafn og aðra muni
þyrfti að varðveita sem „eina heild“ og yrði allt lítilsvirði eftir að búið yrði að rýma húsið.
Betra væri að vinna að málinu núna meðan allt væri í sama horfi heldur en síðar meir þegar
bækur og munir kynnu að hafa tvístrast, eins og í tilfelli Matthíasarsafnsins á Sigurhæðum.110
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Munurinn á því að varðveita hús Davíðs í stað fyrirhugaðs minningarsalar í Amtsbókasafninu
væri eins mikill og á „lifandi blómum og gerviblómum“.111
Vitað var að samningar hefðu staðið yfir á milli bæjarstjórnar og erfingja Davíðs en
mörgum þótti hvíla leynd yfir þeim samningaviðræðum, um hver þróun málsins yrði. Þó
virtust einstakir þættir þess vera á margra vitorði, eins og sjá má í umfjöllun blaðanna. 112 Frá
því að ættingjar Davíðs og Akureyrarbær hófu viðræður sín á milli og þar til samningur var
gerður, var lítil sem engin umfjöllun í blöðunum um hús Davíðs. Það var ekki fyrr en um eða
eftir 26. nóvember 1964, sem líf fór aftur að færast í umræðuna um varðveislu á eignum
hans, en þá varð kunnugt að ekki stæði til að hálfu Akureyrarbæjar að kaupa hús hans heldur
aðeins bókasafnið.
Á forsíðu blaðsins Tímans sagði að menn vilji kaupa Davíðshús á Akureyri, en að
bæjarstjórn sé aðeins heimilað að kaupa bókasafn Davíðs, og upp séu komnar deildar
meiningar um hvað beri að gera við muni hans. Ef Akureyrarbær hafi ekki bolmagn til að
kaupa húsið þurfi ríkið að koma til og styrkja málefnið.113 Blaðið Dagur gagnrýndi í frétt um
samninga milli Akureyrarbæjar og erfingja Davíðs, þá menn sem ráða málefnum Akureyrar,
þeir þekki ekki sinn „vitjunartíma“, og var þar óbeint verið að vitna til ræðu Davíðs um
Matthías þegar Matthíasarsafnið var opnað á Sigurhæðum. „Síðari tími mun ekki láta sig
skipta, hvort götukafli var malbikaður árið 1965. En hann kann að spyrja óþægilegra
spurninga um þá menn sem nú ráða málefnum Akureyrar og þekkja ekki sinn
vitjunartíma.“114 Morgunblaðið sagði svo frá að Akureyringar væru óánægðir með
niðurstöðu málsins, bæjarbúar meti góðan vilja bæjarstjórnarinnar um að bækur og aðrar
eignir Davíðs megi varðveitast en mörgum finnist þó of skammt gengið.115
Tveim dögum síðar, þann 28. nóvember 1964 eftir að samningur hafði verið gerður á
milli Akureyrarbæjar og ættingja Davíðs, tóku nokkrir bæjarbúar sig saman, þar á meðal
Þórarinn Björnsson skólameistari MA, Erlingur Davíðsson ritstjóri Dags, Sigurður O. Björnsson
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Sjá Helgi Valtýsson. „Fagriskógur. Minning Davíðs skálds Stefánssonar frá Fagraskógi“, Dagur,
XLVII.árg., 88.tbl., 5. desember 1964, bls. 8.
112
Sjá „Akureyri eignast bókasafn og muni Davíðs?“, Morgunblaðið, 51.árg., 271.tbl., 29. nóvember
1964, bls. 31.
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Sjá Menn vilja Davíðshús á Akureyri“, Tíminn, 48.árg. 244.tbl., 29. nóvember 1964, bls. 1.
114
Sjá „Akureyrarbær kaupir bókasafn þjóðskáldsins?“, Dagur, XLVII. árg., 86.tbl., 28. nóvember 1964, bls. 1.
115
Sjá „Akureyri eignast bókasafn og muni Davíðs?“, Morgunblaðið, 51.árg., 271.tbl., 29. nóvember
1964, bls. 31,32.
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prentsmiðjustjóri og Sverrir Pálsson skólastjóri Gagnfræðaskólans, um að safna undirskriftum
í bænum til þess að afhenda á bæjarstjórnarfundi 1. desember og sýna á þann hátt vilja
bæjarbúa til að halda húsinu eins og Davíð skildi við það.116 Undirskriftirnar studdu áskorun
sem Þórarni Björnsyni skólameistara hafði verið falið að semja, þar sem skorað var á
bæjarstjórn að sjá til þess að allt: hús, bókasafn og munir Davíðs kæmust í eigu bæjarins –
engu yrði sundrað. Áskorunin var prentuð laugardagskvöldið 28. nóvember og borin á milli
húsa á sunnudeginum, mánudeginum og fram til hádegis þriðjudaginn 1. desember.117
Áskorunin hljóðaði svo:
Hverjum manni og hverjum stað er það ef til vill mest nauðsyn að finna, hvað hann á
bezt, og leggja rækt við það. Tvennt mun það, sem Akureyri hefur bezt hlotnazt:
þjóðskáld og unaður náttúrunnar. Akureyringar hafa sýnt að þeir kunna hvort tveggja að
meta. Þeir hafa lagzt á eitt með náttúrunni að fegra bæinn sinn og þeir hafa hafizt handa
um að varðveita minningu þjóðskálda sinna. Matthíasarsafn er þegar risið. Næst er það
Davíðssafn. Þar sem kunnugt er, að Akureyrarbæ stendur til boða að eignast hús Davíðs
Stefánssonar, Bjarkarstíg 6, með bókasafni og öllum munum, nákvæmlega eins og
skáldið skildi við það, leyfum vér oss, undirritaðir Akureyringar, að skora á háttvirta
bæjarstjórn að sjá til þess, að allt, hús, bókasafn og munir, komist í eigu bæjarins og
verði ekki sundrað. Á þann veg einan varðveitist gildi þess til hlítar. Og þá mun Akureyri
ekki síður hafa veg af menningarlegri ræktarsemi við andleg verðmæti en af blómgróðri
og fögrum trjágörðum.118

Lystigarðurinn var og er stolt Akureyringa og hefur hann mikið aðdráttarafl fyrir ferðmenn. Í
þessari áskorun gæti einnig verið fólgin tilvísun til Fegrunarfélagsins sem stofnað var árið
1949. Félagið átti að vera einskonar „samviska“ bæjarins í fegrunarmálum. Hlutverk
Fegrunarfélagsins var að koma með ábendingar um hvað þyrfti að laga, fegra og snyrta
innanbæjar. Þau verkefni sem félagið sinnti var að losna við illgresi og órækt, ónýta skúra,
ruslahauga af ónýtum hlutum og annað sem þyrfti á viðhaldi að halda - „losna við ljótleika“
hér og þar í bænum. Einnig veitti félagið verðlaun fyrir fagra skrúðgarða, gaf bæjarbúum kost
á ódýrri húsamálningu og það bauð fólki í bílferðir um bæinn til þess að „þroska
fegurðarskyn“ íbúanna.119 Því má segja - eins og fram kemur í lýsingu á starfsemi félagsins –
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Sjá „Ekki Davíðshús á Akureyri“, Vísir, 54.árg., 267.tbl., 2. desember 1964, bls. 6. Sjá einnig, „Hver
kaupir stærsta einkabókasafn á Íslandi? “, Vísir, 54.árg., 267.tbl., 2. desember 1964, bls. 6,16.
117
Sjá „Ekki Davíðshús á Akureyri“ Vísir, 54.árg., 267.tbl., 2. desember 1964, bls.6 . Sjá einnig „Hver
kaupir stærsta einkabókasafn á Íslandi? “ Vísir, 54.árg., 267.tbl., 2. desember 1964, bls. 6,16.
118
Sjá Héraðsskjalasafnið á Akureyri. A-62/4. Davíðshúsnefnd. Fjársöfnun. Sjá einnig, „Áskorun til
bæjarstjórnar um Davíðshús“, Dagur, XLVII.árg., 87.tbl., 2. desember 1964, bls.1. Sjá einnig, Viðauka I.
119
Sjá „Fegrunarfélagið“, Dagur [hátíðarblað], 45.árg., 32.tbl., 29. ágúst 1962, bls. 45.
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að þeir sem stóðu fyrir áskorun bæjarbúa til bæjarstjórnarinnar hafi að mörgu leyti tengt þá
ræktarsemi sem Fegrunarfélagið sinnti, við annarskonar ræktarsemi, sem bærinn og íbúar
hans gætu sýnt, að varðveita hús Davíðs, sýna persónulega í verki „menningarlega
ræktarsemi við andleg verðmæti“. 120
5.2.3

Óljós framvinda: Davíðsalur eða Davíðshús?

Þann 1. desember 1964 var samhljóða samþykkt á bæjarstjórnarfundi að kaupa bóksafn
Davíðs af erfingjum hans en ekki Bjarkarstíg 6.121 Þær 1400 undirskriftir sem söfnuðust
meðal bæjarbúa og afhentar höfðu verið bæjarstjórn voru ekki teknar til greina.122 Bragi
Sigurjónsson bæjarfulltrúi nefndi að áskorendalistinn sýndi að Akureyringar vildu taka á sig
fjárhagslega kvöð til þess að svo mætti verða að húsið yrði keypt. Einnig vitnaði hann í ræðu
sem Davíð flutti við opnun Matthíasarsafnsins á Sigurhæðum, um vanrækslusyndir og
skammsýni manna við að varðveita hús Matthíasar á sínum tíma. Hann sagði einnig að sig
grunaði að framtíðin ætti eftir að dæma bæjarstjórn Akureyrar, þetta tækifæri myndi ekki
bjóðast aftur um langa framtíð. Sagðist hann hlynntur því að húsið yrði keypt og taldi það
sjálfsagt að bæjarstjórnin reyndi að standa saman um málið.123
Þeir sem sátu í bæjarstjórn voru sammála því að varðveita ætti minningu Davíðs en besta
(og kannski hagkvæmasta) leiðin til þess væri að kaupa bókasafn hans og varðveita það
ásamt

nokkrum
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í
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Amtsbókasafninu.125 Magnús Guðjónsson bæjarstjóri
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Akureyrar sagði í ræðu á

bæjarstjórnarfundinum að erfingjarnir hefðu gefið bænum kost á því að kaupa hús Davíðs en
í ljós hefði komið að það hefði verið bænum ofviða að festa kaup á öllum eignum Davíðs. Þó
að safnast hefðu undirskriftir þá mætti ekki gera málið að „tilfinningamáli“, þetta væri fyrst
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Íslendingur, 50.árg., 45.tbl., 3. desember 1964, bls.1,5. Sjá einnig, „Davíðsstofa“, Verkamaðurinn,
46.árg., 42.tbl., 4. desember 1964, bls. 1.
121

49

og fremst fjárhagslegs eðlis. Einnig sagði hann að ef til vill síðar gæti orðið af því að kaupa
húsið. Það stæði á sínum stað ef áhugi og tök yrðu á því að kaupa það síðar, en bæjarfulltrúar
hefðu reynt að leysa þetta mál og lagt sig fram um það.126
Þeir sem hlynntir voru því að koma upp Davíðssal innan veggja Amtsbókasafnsins töluðu
m. a. um að kostnaðurinn við kaup á húsi Davíðs væri of mikill, en hús Davíðs var metið á
rúmlega eina milljón króna. Þeir sem vildu stofna til sérstakrar deildar innan hins fyrirhugaða
Amtsbókasafns hugsuðu mest um nýtingu á bókasafni Davíðs enda töldu þeir það „kjarna
heimilisins“. Einnig voru spurningar á lofti um hvaða starfsemi ætti að fara fram í húsinu við
Bjarkarstíg, hvernig rekstrinum skyldi hagað og að í því efni myndu menn „renna blint í
sjóinn“. Einnig var talað um, að með því að varðveita allt eins og Davíð skildi við það, væri
það eins og að læsa bókasafnið þar niður „undir lás og gleri“, menn gætu því einungis horft á
kili bókanna en enginn gæti haft gagn eða gaman af þeim. Heimili Davíðs var meðal annars
talið sérstætt að eðli vegna bóksafnsins og að í tengslum við Amtsbókasafnið yrði það
„nýtilegt og frjótt“ í menningarlífi bæjarins. Fleiri raddir heyrðust í svipuðum dúr, að það
væru verk skálda sem héldu minningu þeirra lengst á lofti en ekki dauðir hlutir. Davíð hefði
einnig unnið ævistarf sitt á bókasafninu, verið þar bókavörður í áratugi. Safnið hafi verið
„óskabarn“ Davíðs og best færi á því að stofnað yrði til minningarsafns um hann í þeirri
stofnun sem honum var hjartfólgnust.127 Safn í húsinu við Bjarkarstíg yrði „dautt“ safn.128
Þeir sem vildu varðveita húsið eins og Davíð skildi við það voru sammála því að
bókasafnið yrði mjög dýrmætur hluti safnsins, en ef til vill yrði þó stærsti þátturinn „andi
Davíðs“ sem húsið myndi búa yfir og það þyrfti að varðveita hina „frjóu þögn“ sem húsið býr
yfir.129 Hér var ekki aðeins bókasafnið aðaltriðið heldur „samhengið í hlutunum“ í húsi
Davíðs. Páll Ísólfsson tónskáld, sem var náinn vinur Davíðs, sagði í viðtali að hann þættist
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Sjá „Akureyrarbær kaupir bókasafn Davíðs“, Morgunblaðið, 51.árg., 273.tbl., 2. desember 1964,
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bls. 27-28.
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Sjá „Davíðshús væntanlega opnað í vor“ Dagur, XLVIII.árg., 15.tbl., 24. febrúar 1965, bls. 4–5.
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fullviss að Davíð hefði þótt einkar vænt um það að hús hans yrði gert að minningarsafni. Í
húsi hans væri dýrmætt safn muna sem hann hefði valið af „vandvirkni“ og búið sér þannig til
umhverfi og andrúmsloft þar sem hann lifði einn. Bækur og munir Davíðs hafi þannig verið
hluti af honum sjálfum og honum hefði áreiðanlega verið sárt um ef því yrði sundrað eða
flutt úr sínu rétta umhverfi.130
5.2.4

Framkvæmdarnefnd Davíðshúss

Eftir að bæjarstjórn Akureyrar samþykkti að kaupa aðeins bóksafn Davíðs fór fram umæða
um „félagsstofnun um Davíðshús“ sem myndi starfa að því að safna fyrir kaupum á húsinu.131
Leitað yrði til þjóðarinnar allrar, en þó yrði sérstaklega heitið á Akureyringa og aðra
Eyfirðinga „sem fengið höfðu að njóta Davíðs öðrum fremur um hans daga.“ Þórarinn
Björnsson sagði í viðtali að lítill tími væri nú til stefnu, en flytja átti safn Davíðs úr húsinu í lok
janúar 1965, af þeim sökum þyrfti að „hraða aðgerðum í þessu máli“.132
Á eyfirskum bændafundi sem haldinn var á Hótel KEA 9. desember 1964 hélt Þórarinn ræðu
um Davíðshús. Hann skýrði þar frá málavöxtum, um að Akureyrarbær hefði keypt bókasafn
Davíðs og erfingjar hans hefðu gefið muni sem varðveita ætti í minningarsal í húsi sem reisa ætti
yfir Amtsbókasafnið. Hann skýrði einnig frá því að margir væru þeirrar skoðunar að æskilegast
væri að hús Davíðs fengi að standa óhreyft. Þar sem í ljós hefði komið að húsið sjálft fylgdi ekki
með í samningi erfingja við Akureyrarbæ hefði kviknað sú hugmynd að stofna félag sem starfaði
að því að eignast húsið og koma í veg fyrir að eigum Davíðs yrði sundrað. Þórarinn tók þó fram að
félagið væri enn á umæðu- og könnunarstigi en félagið myndi leita til þjóðarinnar um fjárframlög
og til eyfirskra bænda yrði eflaust leitað í þessu efni, og hét Þórarinn á þá að styðja málefnið og
láta ekki sitt eftir liggja ef samtök yrðu stofnuð. Þórarinn sagði einnig að Davíð hefði verið meira
en Eyfirðingur og Akureyringur. Líklega hefði enginn geymt meira af þjóðarsálinni en einmitt
hann og e.t.v. af því hve rót hans stóð sterk og traust hér í Eyjafirði. Við mættum vera þakklátir
fyrir það, að skáldið vildi búa hér og stækka með því staðinn og byggðina alla. „Staðurinn og við
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bls 6,16.
131
Sjá „Kaupir þjóðin hús?“, Tíminn, 48.árg., 247.tbl., 3. desember 1964, bls.12. Sjá einnig, „Stofnun
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öll hefðum vaxið af návist Davíðs Stefánssonar.“ Var sagt að máli Þórarinns hafi verið tekið með
„fögnuði og dynjandi lófataki“. 133
Fleiri fundir voru haldnir í bænum á vegum Stúdentafélagsins á Akureyri og blöðin
fjölluðu um málið.134 Á fundi Stúdentafélagsins sem haldinn var á Hótel KEA 10. desember
1964 var fundarefnið fyrirhugað Davíðshús og hugmyndin um kaupin á húsi hans. Þórarinn
Björnsson skólameistari Menntaskólans á Akureyri, Ingólfur Árnason rafveitustjóri,
Guðmundur Karl Pétursson yfirlæknir, Brynjólfur Sveinsson yfirkennari við Menntaskólann og
fleiri tóku til máls á fundinum. Framkvæmdanefndin átti viðræður við fulltrúa bæjarstjórnar
um að til stæði að hefja söfnunina. Þann 15. desember sendi framkvæmdanefndin formlegt
bréf til bæjarstjórnarinnar þar sem tilkynnt var að í ráði væri að efna til samskota með
þjóðinni allri til kaupa á Bjarkarstíg 6.
Í tilefni þessa leyfum vér oss að beina þeirri fyrirspurn til háttvirtrar bæjarstjórnar, hvort
hún muni, að húsinu fengnu, heimila, að bókasafn og húsmunir skáldsins verði kyrrir þar,
sem þeir nú eru, og húsið með öllum innanstokksmunum varðveitt sem Davíðssafn.
Bókasafnið teldist þó eftir sem áður hluti af Amtsbókasafni og lyti stjórn bókavarðar. Um
fyrirhugaðan rekstur safnsins að öðru leyti getum vér eigi á þessu stigi lagt fram
ákveðnar tillögur [...] Vér viljum taka fram að erfingjar Davíðs hafa fyrir sitt leyti
samþykkt, að allt megi haldast óhreyft í húsinu fyrst um sinn, á meðan söfnun stendur
yfir, en hún mun varla taka minna en þrjá mánuði.135

Blaðið Dagur greindi frá því í ritstjórnargrein þann 16. desember að Davíðshúsi hafi borist
fyrsta peningagjöfin. Þó að fjársöfnunin hafi ekki verið hafin þá barst peningagjöf til blaðsins
og þar sagði að hún væri frá áhugamönnum „sem ekki eru við auðsæld kenndir.“136
Í upphafi árs 1965 hófst fjársöfnun til kaupa á húsinu. Fréttamenn á Akureyri mættu á
fund í kennarastofu Menntaskólans á Akureyri þar sem Þórarinn Björnsson talaði fyrir hönd

133

Sjá „Félagsstofnun um Davíðshús rædd á bændafundi nyrðra“, Morgunblaðið, 51.árg., 279.tbl., 9.
desember 1964, bls. 2. Sjá einnig, „Davíðshús á Akureyri„, Morgunblaðið, 51.árg., 279.tbl., 9.
desember 1964, bls. 3. Sjá einnig, „Eyfirzkir bændur troðfylltu Hótel KEA“, Dagur, XLVII.árg., 89.tbl., 9.
desember 1964, bls. 4,8. Sjá einnig, „Verða stofnuð samtök til að kaupa hús Davíðs Stefánssonar?,
Alþýðumaðurinn, 34.árg., 38.tbl., 10. desember 1964, bls. 8.
134
Sjá „Stúdentafundur á Akureyri um Davíðssafn og Davíðshús“, Morgunblaðið, 51.árg., 281.tbl.,
11. desember 1964, bls. 31. Sjá einnig, „Davíðshús“, Morgunblaðið, 51.árg., 281.tbl.,11. desember
1964, bls. 16. Sjá einnig, „Stúdentafundur á Akureyri um Davíðshús“, Dagur, XLVII.árg., 90.tbl., 12.
nóvember 1964, bls. 1.
135
Sjá Héraðsskjalasafnið á Akureyri. A-1/223. Skjöl frá bæjarstjórn, bæjarstjóra og bæjargjaldkera.
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Sjá „Fyrstu gjafir til Davíðshúss“, Dagur, XLVII.árg., 91.tbl., 16. desember 1964, bls. 4-5. Sjá einnig,
„Gjafir berast í Davíðshús“, Morgunblaðið, 51.árg., 285.tbl., 16. desember 1964, bls. 2.
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framkvæmdanefndarinnar og tilkynnti að það væri að hefjast fjársöfnun til kaupa á húsi
Davíðs. Hann sagði að það væri ekki verið að kaupa húsið Davíðs vegna, hann lifir í ljóðum
sínum, heldur verði að „kaupa húsið almennings vegna, af ræktarsemi við það sem Davíð var
öllum. Þannig er stuðlað að því að þjóðin eignist eitt af sínum helgustu menningarvéum.“137
Þann 9. janúar 1965 sendi framkvæmdanefnd Davíðshúss frá sér ávarp í blöðin. Þar sagði
meðal annars:
Að Bjarkarstíg 6 á Akureyri stendur hús Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi. Hús þetta lét
Davíð sjálfur reisa og bjó þar einn meira en tvo áratugi. Húsið með öllu, sem í því er,
minnir á Davíð einan. Hver hlutur geymir brot af hugsun hans og smekk. Hér kvað hann
ýmis fegurstu ljóð sín, og segja má, að sjálf þögn hússins sé eitt af ljóðum skáldsins. [...]
Davíð var meira en Akureyringur eða Eyfirðingur. Hann var Íslendingur, þjóðskáldið, sem
langa ævi naut meiri ástsældar en flest, ef ekki öll íslenzk skáld fyrr og síðar. List hans öll
stóð djúpum rótum í íslenzkri þjóðmenningu og þjóðarsál. Hér er það einmitt
þjóðarinnar allrar að sýna þakklæti í verki og ræktarsemi. Á því vaxa allir [...] Áhugamenn
á Akureyri, ásamt stúdentafélaginu á Akureyri, hafa tekið höndum saman um að efna til
samskota með þjóðinni til kaupa á húsi Davíðs. Vér treystum því, að þeim mörgu
Íslendingum, víðs vegar um land, sem sótt hafa yndi í ljóð Davíðs Stefánssonar á liðnum
árum, sé það ljúft að gjalda svo skuld sína við skáldið, að þeir leggi eitthvað af mörkum,
til þess að heimili Davíðs frá Fagraskógi megi varðveitast sem eitt af véum íslenzkrar
menningar. [...] Dagblöðin í Reykjavík sem og önnur blöð í bæjum landsins eru beðin að
birta ávarp þetta, og jafnframt er þess vænzt, að þau taki á móti framlögum. Einnig er
mælzt til þess að unnendur Davíðs út um land, í sveit og við sæ, að þeir hafi forgöngu um
fjársöfnun, og geta þeir snúið sér til einhvers úr framkvæmdarnefnd og fengið senda
söfnunarlista [...]138

Undir þetta skrifuðu eftirfarandi sem sátu í framkvæmdarnefndinni, en þau voru: Þórarinn
Björnsson skólameistari Menntaskólans, Brynjólfur Sveinsson yfirkennari við Menntskólann,
Guðmundur Karl Pétursson yfirlæknir, Sigurður O. Björnsson prentsmiðjustjóri, Sverrir
Pálsson skólastjóri Gagnfræðaskólans, Freyja Eiríksdóttir verkalýðsforingi, Ragnheiður
Árnadóttir yfirhjúkrunarkona, Aðalgeir Pálsson yfirkennari í Iðnskólanum á Akureyri (seinna
skólastjóri) og Haraldur Sigurðsson bæjargjaldkeri.
Þann 21. janúar 1965, opnaði framkvæmdanefnd hús Davíðs til sýninga í tilefni af
sjötugsafmæli Davíðs og var húsið opið í fjóra daga. Aðgangur var ókeypis, gestabók lá í
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Sjá „Fjársöfnun áhugamanna til kaupa á Davíðshúsi“, Morgunblaðið, 51.árg., 6.tbl., 9. janúar 1965,
bls. 24. Sjá einnig, „Ávarp um Davíðshús“ Morgunblaðið, 51.árg., 6.tbl., 9. janúar 1965, bls. 23-24. Sjá
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andyrinu sem síðan átti að varðveitast í húsinu. Einnig voru einhverjir til staðar þessa daga,
sem tóku á móti gestum og leiðbeindu þeim og fræddu.139 Varð þetta einskonar „auglýsing“
fyrir söfnunina til kaupa á húsinu, en í tilkynningu um opnun hússins þessa daga kom fram að
þetta væri kjörið tækifæri fyrir þá sem áhuga hefðu á að kynnast heimili og vinnustað Davíðs,
að skoða húsið sem væri í brennidepli um þessar mundir. Rúmlega 1100 manns heimsóttu
húsið þessa daga (til viðmiðunar þá voru gestir sumarsins 2011 í Davíðshúsi um 130). Í
fréttatilkynningu um þá daga sem safnið var opnað sagði að
[...] umgengni og framkoma gesta var til fyrirmyndar. Menn gengu hljóðlátlega um
húsið, töluðu saman í hálfum hljóðum og undruðust með lotningu og aðdáun hve
merkilegt var þarna að sjá. Menn skynjuðu helgi hússins og stundarinnar og margir dróu
skó af fótum sér áður en að þeir gengu inn.140

Mynd 8 Dagskrá í Davíðshúsi janúar 1965 í tilefni af afmæli Davíðs. Kristján
Rögnvaldson (hér fyrir miðri mynd) var fyrsti umsjónarmaður
Davíðshúss. Myndheimild: Minjasafnið á Akureyri.
Þórarinn Björnsson hélt þar ræðu og þakkaði m.a. bæjarstjórn Akureyrar og aðstandendum
Davíðs fyrir „góðfúslegt leyfi“ til að almenningi gæfist kostur á að skoða heimili Davíðs.
„Mikilmenni gera heilaga þá jörð sem þeir ganga á. Þess vegna komum við hingað með lotningu“
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Sjá „Um 1100 manns heimsóttu Davíðshús“, Morgunblaðið, 52.árg., 21.tbl., 26. janúar 1965,
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sagði hann meðal annars í ræðu sinni. Í söfnuninni komu
fjárframlög alls staðar frá; skólakrakkar söfnuðu, Lionsklúbbar,
stúdentafélög, fyrirtæki, dagblöðin, menningarsjóður KEA,
húsmæður, Íslendingar erlendis, svo að dæmi séu tekin.
Haldin voru Davíðskvöld víðsvegar um landið til fjármögnunar
kaupunum á húsinu. Á þessum Davíðskvöldum var Davíð
„kynntur“ og safnað til húsakaupanna.141 Stúdentafélagið
gekkst fyrir kvöldskemmtun í Sjálfstæðishúsinu á Akureyri
(Sjallanum) 26. mars 1965 til þess að afla fjár fyrir
Davíðssöfnunina.142 Einstaklingar eða hópar gátu fengið Mynd 9 Endurminningar
samferðarmanna um
senda söfnunarlista sem höfðu verið útbúnir af
Davíð. Bókin kom út í
lok ársins 1965.
framkvæmdanefndinni og hjálpað þannig til við söfnunina í
sinni heimabyggð. Framlögin voru síðan ýmist send til dagblaðanna sem sendu þau síðan áleiðis
til framkvæmdanefndar eða þau voru send beint til nefndarinnar. Haraldur Sigurðsson
bæjargjaldkeri var gjaldkeri söfnunarinnar.143 Nöfn þeirra sem tóku þátt í söfnuninni voru síðan
birt í blöðunum (en sumir óskuðu eftir nafnleynd, þ.e. vildu ekki láta nafn síns getið í blöðum um
að hafa strykt söfnunina).144
Þórarinn Björnsson (1905–1968) skólameistari hafði sig mest frammi um að hús Davíðs
yrði gert að safni. „Kyrrðin“ og „þögnin“ var Þórarni mjög hugleikin þegar hann fjallaði um
varðveislu á húsi Davíðs. Hann sagði í viðtali að það sem honum væri mest í mun að
varðveita væri húsið, kyrrð þess og þögn. „Það sem mannheim vanhagar kannski mest um
núna er kyrrð og þögn einhvers staðar. Það er hvergi friðaður reitur. Davíð tókst að skapa
þetta.“ Hann sagðist geta séð fyrir sé að þeir sem hefðu þörf á því að komast í kyrrð og þögn
til þess að geta hugsað í næði, „jafnvel búið eitthvað fagurt til“, fengju að vera þarna í
einhverja daga í húsinu.145
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Davíð sagði á einum stað í ræðu sinni um Matthías þegar minningarsafn um skáldið var
opnað á Sigurhæðum að við varðveislu á Sigurhæðum væri von bundin við það að húsið
myndi eiga erindi við kynslóðir framtíðarinnar - húsið myndi tala til þeirra, hafa gildi eitt og
sér. Sama má segja um hugmynd framkvæmdanefndarinnar um gildi Davíðshúss fyrir
framtíðina - möglegir gestir hússins væru kynslóðir framtíðarinnar, frekar en t.d. erlendir
ferðamenn. Húsið myndi hafa gildi fyrir heimamenn þegar til lengri tíma væri litið sem
grundvallast á þeirri sannfæringu þeirra að Davíðhús væri hluta af íslenskri
menningararfleifð, og þekking á henni (arfleifðinni og Davíð sem hluti af sögu bæjarins)
myndi veita bænum í framtíðinni mikilvægan grunn og væri áminning um sögu bæjarins.
Segja má einnig að bókin Skáldið frá Fagraskógi sem var gefin út árið eftir að Davíð lést sé
einskonar „leiðsagnarbók“ um húsið, framlag til þess að sögur um Davíð gleymdust ekki.146

5.3

Umfjöllun um Davíð og eignir hans á tímabilinu 1962-1965

Fjölmiðlar tóku virkan þátt í umræðunni um varðveislu á munum Davíðs og þá sérstaklega
akureyrsku blöðin.147 Umfjöllun í dagblöðum er aðalheimildin um það samfélagslega átak
sem af stað fór til varðveislu á munum í eigu Davíðs, söfnunina á meðal almennings, viðhorf
manna og hugmyndir um varðveisluna. Blöðin fylgdust með því hvernig málið þróaðist innan
bæjarstjórnar og sögðu fréttir af framvindu málsins, en blönduðu sér einnig í umræðuna.
5.3.1

Akureyrarblöðin

Blaðið Dagur fjallaði mikið um Davíð og hús hans og gróft á litið mætti segja að blaðið hafi
verið „upphafsaðili“ að umfjöllun um mikilvægi varðveislu á húsi Davíðs. Ritstjóri Dags frá
árinu 1956 var Erlingur Davíðsson sem tók þátt í undirskriftasöfnun um að heimili Davíðs
kæmist í eigu bæjarins. Hvatti hann til þess að hús hans yrði varðveitt með umfjöllun um
málið í ritstjóraleiðurum sínum og annarri umfjöllun til að undirstrika nauðsyn á stuðningi
samfélagsins við það.

Þann 4. mars 1964, þremur dögum eftir lát Davíðs, stóð í

ritstjóraleiðara:
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Sjá Skáldið frá Fagraskógi. Endurminningar samferðarmanna um Davíð Stefánsson. Árni
Kristjánsson og Andrés Björnsson ritstjórar. Kvöldvökuútgáfan, Reykjavík, 1965.
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Á þessum tíma (1964-1965) voru gefin út á Akureyri fjögur „Akureyrarblöð". Þau voru Dagur, sem
stofnaður var árið 1918, Verkamaðurinn sem hóf göngu sína árið 1918, Íslendingur stofnaður árið
1915 og Alþýðumaðurinn stofnaður árið 1931. Dagur var blað framsóknarmanna, Íslendingur var blað
sjálfstæðismanna, Verkamaðurinn var málgagn sósíalista og kratar gáfu út Alþýðumanninn.
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Þjóðin syrgir þjóðskáldið frá Fagraskógi. Akureyri er fátækari en áður. Norðurland er
svipminna en það var. Við finnum allt í einu, hve Davíð Stefánsson frá Fagraskógi átti
mikinn þátt í reisn okkar sjálfra, hvers og eins. En hve mikið eigum við þá ekki að þakka,
að eiga ljóðin hans öll, hafa kynnst honum persónulega og notið hans svo lengi? 148

Dagur þakkaði vinsemd Davíðs í sinn garð á liðnum árum og spurði hve mikið ætti nú að
þakka fyrir ljóð hans og kunningsskap. Því má segja að Dagur varpi til lesenda blaðsins þeirri
spurningu hvað þeir geti (persónulega) gert til þess að halda minningu Davíðs á lofti og mætti
túlka þetta sem einskonar undanfara þeirrar umræðu sem var að hefjast um hús Davíðs á
síðum blaðanna. Þann 7. mars birti Dagur mynd af Bjarkarstíg 6 á forsíðu, textinn undir
myndinni lét í ljós ósk um að húsið verði varðveitt til minningar um Davíð. Þann 12. mars
sagði í ritstjóraleiðara Dags að í vissum skilningi væri hús Davíðs helgistaður, húsið væri vígt
af „þjóðskáldinu og einsetumanninum“ Davíð Stefánssyni og Akureyringar, Norðlendingar og
þjóðin öll þurfi að eignast húsið. „Þúsundir manna um land allt þurfa að eiga þess kost, að
draga skó af fótum sér, ganga inn í hús þjóðskáldsins við Bjarkarstíg og eignast þar hljóða
hátíðarstund“. Ennfremur sagði að hugsa verði til komandi kynslóða, ekki megi „vanrækja
málið“, hægt Þjæoðværi

að líta til þess hve seint hefði verið

brugðist við með hús

Matthíasar og ætti það að vera til viðvörunar. Í lok leiðarans sagði:
Bjarkarstígur 6 á Akureyri getur orðið veglegur minnisvarði um Davíð Stefánsson frá
Fagraskógi, ef Norðlendingar skilja sinn vitjunartíma. Um vilja almennings þarf enginn að
efast, og hann hlýtur að knýja á og krefjast aðgerða. [...] Hver getur með jafnaðargeði horft
á bækur skáldsins, handritin, listaverkin og já húsmunina alla, borna út úr húsinu?149

Stuttu síðar skrifaði Jónas frá Hriflu í blaðið Dag efnismikla grein þar sem hann rökstuddi
ítarlega hvers vegna varðveita ætti hús og muni Davíðs. Þar vitnaði hann í ritstjórnargreinina
sem hafði áður birst í Degi og þá afstöðu sem birtist þar um að minning Davíðs ætti að vera í
heiðri höfð. Jónas sagði Sigurhæðir og Nonnahús bera vott um hve vel menn muna „andleg
stórvirki skáldanna“ sem dvöldu þar og því næst sagði hann:
Nú leggur Dagur til, að Davíðshús bætist í röð hinna glæsilegu minningartákna í
bókmenntasögu landsins [...] Hús hans er sýnilegt tákn um starf hans og þýðingu á
Akureyri [...] Dagur hefur gert skyldu sína. Hann er hið gamla áhrifablað Norðlendinga og
hefur komið til leiðar mörgum góðum og eftirminnilegum framkvæmdum. Nú hefur
hann vakið máls á því, sem þúsundir hafa hugsað um, að hús Davíðs á Akureyri ætti að
verða minningarstaður. Nú þarf að skipa í nefnd til bráðabirgða eða fullra starfa til að
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Sjá „Þjóðskáldið Davíð Stefánsson“, Dagur, XLVII.árg., 18.tbl., 4. mars 1964, bls. 4-5.
Sjá „Hús skáldsins“, Dagur, XLVII.árg., 21.tbl., 12. mars 1964, bls. 4-5.
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hrinda minningarmálum þessum í framkvæmd. Sóknin þarf að hefjast í ættbyggð Davíðs,
Eyjafirði og starfsbæ hans, Akureyri. Síðan komi aðrir landsmenn og þjóðin öll til fylgis
við þetta góða mál.150

Jónas frá Hriflu tók hér undir skoðun ritstjóra Dags um varðveislu á húsi Davíðs og ýtti undir
mikilvægi málsins. Í greininni sýndi Jónas einnig fram á fordæmi í þessum efnum erlendis.
Hann nefndi þar m.a. minningasöfn á hinum Norðurlöndunum og rökstuddi mál sitt varðandi
Davíðshús með því að vísa til ákveðinnar hefðar annarra þjóða um að varðveita minningu
skálda sinna. Segja má að grein Jónasar hafi verið einskonar „stefnuyfirlýsing“ þeirra sem
vildu stuðla að því að hús Davíðs yrði gert að minnismerki um hann.151
Í blaðinu Alþýðumanninum þann 12. mars var spurt hvað verði nú um hús og bókasafn
Davíðs. Þar sagði að allir láti í ljós ósk og von um að hús hans og munir verði varðveitt til
minningar um hann og að öllum væri ljóst að um einstakt tækifæri væri að ræða sem ekki
mætti tapast fyrir „seinlæti“. Enn fremur sagði að Akureyringar og Eyfirðingar þurfi að taka
höndum saman í samráði við nánustu ættingja Davíðs, en að Akureyrarbær og ríkið ættu að
hafa forgöngu í málinu. Einnig var lagt til að almenningur tæki þátt í verkefninu því að
minningarstofnunin og varðveisla hennar myndu kosta mikla fjármuni, og að hús hans yrði
einskonar dvalarstaður fyrir fræðimenn.152
Í ritstjóraleiðara Dags frá 28. nóvember 1964 er lýsing á mikilvægi þess fyrir framtíðina
að varðveita muni Davíðs. Ritstjóraleiðarinn er það lýsandi fyrir umræðuna sem myndaðist
um málið að nauðsynlegt er að birta þessa umfjöllun í heild sinni:
Eftir andlát Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi gafst þjóðinni kostur á að eignast og
varðveita hús skáldsins á Akureyri, hið fágæta bókasafn, listmuni og aðrar eigur þess.
Þjóðskáldið ástsæla og einbúinn í Bjarkarstíg 6, sem þjóðin dáði meira en nokkurt annað
skáld samtíðarinnar var hinn ókrýndi konungur vitsmuna og listar og hús hans helgaður
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staður. Það var þá þegar ósk fjölda manna, að hús skáldsins og innbú, yrði varðveitt sem
minningarsafn um ókomin ár. Að sjálfsögðu bar Norðlendingum og þá fyrst og fremst
Eyfirðingum og Akureyringum að hafa forgöngu í þessu máli, þar sem Davíð var sprottinn
úr eyfirskri mold, sem hann unni en átti þó lengi heima á Akureyri og var heiðursborgari
kaupstaðarins. Erfingjar skáldsins settu engan stein í götu þeirra áforma, að húsið við
Bjarkarstíg yrði varðveitt eins og það var við andlát skáldsins og enn er óhreyft hið ytra
og innra. Þeir og bærinn létu meta eiginir þessar til verðs og stóð bærinn þá frammi fyrir
þeim vanda að velja eða hafna. Hér var einstakt tækifæri fyrir bæjarstjórn
Akureyrarkaupstaðar að vinna sér það inn til frægðar og framtíðinni til heilla, að ganga
frá kaupunum og eignast hús og eigur þess eina skálds, sem svo að segja hvert
mannsbarn í þessu landi ann af hjarta. Og einmitt þessa dagana eru bæjarstjórnarmenn
að gera upp við sig hvort þeir eigi að hrökkva eða stökkva. Eflaust munu þeir allir vilja, að
varðveitt sé minning skáldsins frá Fagraskógi, en þegar það kostar fjármuni, hefjast átök
á milli efnis og anda. Þeim veitist örðugt að meta hið einstæða tækifæri til verðs, en þeir
ættu jafnframt að gera sér það ljóst að það kemur aldrei aftur og óvíst að nokkurt skáld
skipi sæti Davíðs frá Fagraskógi næstu áratugi eða aldir. Djúphyggja, karlmennska,
drengskapur og einstök ljóðlist Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi lyfti okkur - gerði
okkur meiri menn. - Hann var stolt okkar og ljóð hans hluti af okkur sjálfum. En er okkur
ekki einnig skylt, að veita afkomendum okkar og síðari tímum eins mikla hlutdeild í
hinum andlegu verðmætum og okkur er unnt? Það getum við m. a. með því að varðveita
heimili hans og vinnustað svo að innlendir menn og aðrir eigi kost á, að krjúpa við hina
„gullnu lind“, þar sem skáldið orti mörg sín fegurstu ljóð. 153

Kristján frá Djúpalæk vann við blaðið Verkamanninn og skrifaði hann 27. nóvember um húsið
og spurði hvort það verði ekkert af því að húsið verði keypt af hálfu bæjarins og óskaði eftir
því að það verði gert svo að „stemmning hússins“ geti staðið. Hann sagði ennfremur það
vera harmsefni og ásökunarefni framtíðarinnar ef það verði ekkert gert í málinu. Hann
skoraði á alla sem hlut eiga að máli að láta þetta mál verða að veruleika svo að heimili Davíðs
geti varðveist sem „unaðar - og menningarauki“ fyrir framtíðina.154
Þann 4. desember skrifaði Kristján aftur um málið og fjallaði um þær deilur sem hefðu
skapast um varðveislu á eignum Davíðs. Hann sagði að það hafi verið talið sjálfsagt að
Akureyrarbær og aðrir málsaðilar kæmu sér saman í kyrrþey um verðgildi hússins og muna
og þar hefði ekki þurft atfylgi annarra. Hann gagnrýndi þá aðferð að meta minningu
listamanna eingöngu til peninga, „sljóleika“ yfirvalda og þau rök að það verði síðar hægt að
kaupa húsið þegar efni stæðu til. Hann spurði í því samhengi hvort að „hlutur öðlist því
aðeins gildi sé honum glatað“. Hann viðurkenndi framtak bæjarstjórnarinnar um að kaupa
bókasafn Davíðs en þess beri að gæta að Davíð hafi fyrst og fremst verið skáld, „andi“, ekki

153

Sjá „Hús skáldsins“, Dagur, XLVII.árg., 86.tbl., 28. nóvember 1964, bls. 4-5.
Sjá Kristján Einarsson frá Djúpalæk. „Verður ekkert Davíðshús?“, Verkamaðurinn, 46.árg., 41.tbl.,
27. nóvember 1964, bls. 1.
154

59

bókasafnari og þjóðin unni honum ekki vegna þess áhugamáls hans. Þjóðin unni ekki stól
hans, skrifborði, penna né húsi sem slíku, aðskildu frá persónuleika hans. Kristján lagði
áherslu á að það væri „samstæða þessara hluta sem varðveita eigi, umgjörð, hinn ytri
veruleika Davíðs, eins og hann bjó hann til sjálfur, aðeins þannig verði munir hans lifandi
heild.“ Hann minnti á að þetta mál ætti ekki að valda deilum en fólkið sem hann orti fyrir
muni standa fyrir því að varðveita hinn „helga stað“ sem hann bjó sér til.155
Helgi Valtýsson rithöfundur skrifaði grein í Dag um minningu Davíðs. Þar hneykslaðist
hann á því hvers vegna ákvörðun hafi ekki verið tekin um málið, að kaupa hús Davíðs. Hann
taldi Akureyringa ekki þurfa að leggja eina út fyrir kaupum á húsinu, málið snerti allt Ísland.
Hann sagði að Davíð hafi verið byrjaður að gróðursetja og hugsa um garðinn sinn og þess
vegna vilji hann sjá að það verði gerður einskonar Fagriskógur í kringum hús hans, það hafi
verið eitt af áhugamálum Davíðs.156
Kristján frá Djúpalæk skrifaði aftur um málið 15. janúar í blaðið Verkamanninn og fjallaði
um fundinn sem Þórarinn skólameistari hélt með fréttamönnum í tilefni söfnunarinnar og
nefndi að Þórarinn hefði talað um hve þjóðlegur Davíð hefði verið. Kristján sagði að sú þjóð
sem ekki verndi og rækti sérkenni sín og forna hefð verði aðeins „alþjóðlegt viðundur“. Hin,
sem hlúi að sínu og gerist ekki annarra api, vekur athygli og virðingu og kemur til með að
„geyma þau verðmæti sem hinum eru sýnd“. Varðveisla fornminja, sögu og þjóðhátta væri
mest um vert. Nonnahús, Sigurhæðir og Davíðshús féllu undir þessa „lífsnauðsyn“.157
Þann 21. janúar 1965 hefði Davíð orðið sjötugur. Í tilefni þess var haldin hátíðarsýning
hjá Leikfélagi Akureyrar á verki Davíðs Munkarnir á Möðruvöllum. Við það tækifæri tók
Þórarinn Björnsson við peningagjöf leikfélagsins í söfnunarsjóð Davíðshúss. Flutti Þórarinn
ávarp í tilefni af hátíðarsýningunni og fyrir hönd Davíðshúss og þeirra sem stóðu að
fjársöfnuninni. Í ávarpinu gerði hann grein fyrir Davíð sjálfum, því átaki sem farið var af stað
og þeim ástæðum sem að baki stóðu. Hér er birtur hluti ávarpsins sem fjallar um hús Davíðs:
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Fyrir hönd Davíðshúss og þeirra, sem standa að fjársöfnun til kaupa á því, leyfi ég mér að
færa Leikfélagi Akureyrar einlæga þökk fyrir gjöfina og þá viðurkenningu, sem í henni
felst, á þeirri hugmynd, að heimili þjóðskáldsins góða, Davíðs Stefánssonar, skuli
varðveitt eins og hann skildi við það. Mörgum er það áreiðanlega hugleikið, að svo verði,
og sú mun og hafa verið ætlun bæjarstjórnar Akureyrar í upphafi. Með því að vinna að
þessu máli er því aðeins fylgt þeirri stefnu, er bæjarstjórn markaði. Naumast þarf að taka
það fram, að slíkt er ekki gert vegna skáldsins. Sjálfur hefur Davíð reist sér þann
minnisvarða með ljóðum sínum, að þar þarf engu við að bæta. Það eru ljóðin og
maðurinn að baki ljóðanna, sem gefa húsinu gildi, en ekki húsið sem eykur gildi ljóðanna.
Það er af tvennum ástæðum, sem við beitum okkur fyrir því, að heimili Davíðs
Stefánssonar varðveitist. Í fyrsta lagi gerum við það fyrir sjálf okkur, af tryggð og
ræktarsemi og þakklátsemi við það, sem hefur verið okkur mikils virði og okkur þykir
vænt um. Í öðru lagi gerum við það fyrir framtíðina. Auðævi þjóðanna eru fólgin í
möguleikum þeirra, efnislegum og andlegum. Það er megin skylda hverrar kynslóðar að
skila framtíðinni sem flestum möguleikum. Það er þess vegna, að við viljum varðveita
heimili þjóðskáldsins og afhenda það framtíðinni. Enginn veit, hvað hún kann að gera úr
því. En íslenzk framtíð verður einum möguleika auðugari, íslenzk menning, vonum við,
einni stoðinni styrkari, og mun sízt af veita í heimsróti komandi tíða [...] Mitt í ys og þys
aldarinnar hafði Davíð tekist að skapa sér kyrrlátt umhverfi. Það var eitt táknið um
sjálfstæði hans. En í þögninni, sem umlukti hann heima að Bjarkarstíg, lagði hann hlustir
við huldumál lífsins og nam dyn tveggja heima [...] Og með hljóðlátri návist sinni veitti
hann lífi þessa bæjar aukna fyllingu. Við hvarf hans varð sviðið allt auðara og eðlisþyngd
bæjarins minni.158

5.3.2

Aðrir fjölmiðlar sem fjölluðu um málið

Í Alþýðublaðinu fjallaði Helgi Sæmundsson ritstjóri og formaður menntamálaráðs um álit sitt
á varðveislu á húsi Davíðs og minningu hans. Hann byrjaði á því að taka fram þá sérstöðu
sem hann telur Akureyri hafa á Íslandi í því að sýna minningu skálda ræktarsemi. Hans rök
fyrir því að opna ætti minningarsafn um Davíð á heimili hans voru m.a. þau að hann hafi
„varpað bjarma“ á átthaga sína, og auk höfundaverkanna taldi hann bókasafnið einna
merkast af því sem Davíð lét eftir sig og ætti það að vera aðgengilegt þeim sem heimsækja
safnið. Húsin þrjú um Nonna, Matthías og Davíð verði stolt Akureyringa. Helgi nefndi hús
Þorsteins Erlingssonar í Reykjavík og sagði það kjörið minningarsafn um hann en að
verkalýðshreyfingin og borgarstjórn Reykjavíkur telji augljóslega „snilli“ hans ekki vera slíka
að stofna ætti til minningarsafns um hann, því ekki væri vandamál með peninga. Akureyri
ætti að gera Íslendingum í nútíð og framtíð greiða með því að varðveita Davíðshús og leyfa
öðrum að njóta þess en ekki bara þeim sem voru samtíða Davíð:
Mér var strax hugsað til heimilis Davíðs Stefánssonar á Akureyri, þegar ég spurði andlát
hans [...] Húsið að Bjarkarstíg 6 verður varla talið fagurt, en í stofum þess sat Davíð á tali
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við gesti sína, þar las hann og skrifaði, sofnaði að kvöldi til og vaknaði á nýjum morgni í
áratugi. Þarna eru bækurnar, sem hann safnaði að sér á langri ævi, annaðist af frábærri
ræktarsemi og einstakri alúð, deildi geði við í harmi og gleði, kunni margar upp á sína tíu
fingur og lét koma í stað þess, sem hann fór sjálfviljugur á mis. - Komi ég þangað, mun
mér löngum finnast Davíð Stefánsson nærstaddur, rödd hans heyrist ekki framar, ásjóna
hans lýsir ekki lengur yfir stofuna, en mig grunar, að mér finnist ég kenna návist hans í
stólnum út við gluggann, þar sem hann sat, þegar ég kvaddi hann síðast [...] Mig langar
að hitta hann þar oftar, meðan ég bíð eftir ferjunni.159

Páll H. Jónsson kennari á Laugum skrifaði í blaðið Tímann um „hús skáldsins“. Það er sama
stefið í þeirri umfjöllun eins og hjá öðrum sem létu málið sig varða. Páll fjallaði um stöðu
Akureyrar í því að fóstra „andleg stórmenni“ og nú verði landsmenn að taka höndum saman
um að varðveita hús Davíðs. Varðveita ætti húsið með sömu ummerkjum og Davíð skildi við
það, húsið ætti að vera dvalarstaður fyrir skáld og listamenn, þá verði það ekki aðeins
„minjagripur“ heldur hefði það hagnýta þýðingu. Húsið yrði þjóðinni til „sóma og
nytsemdar“.160
Blaðið Vísir tók viðtal við Pál Ísólfsson tónskáld sem var náinn vinur Davíðs og spurði
hann álits á því að varðveita hús Davíðs eftir að það kom í ljós að Akureyrarbær hugðist
kaupa bókasafn hans en ekki húsið að Bjarkarstíg. Páll sagði að hann hefði alltaf séð fyrir sér
að Davíðshús yrði minjasafn. Hann sagði að sér hefði aldrei komið neitt annað til hugar en að
Akureyringar og Norðlendingar myndu varðveita húsið eins og Davíð skildi við heimili sitt.
Davíð var Norðlendingur og þess vegna ættu Norðlendingar að njóta þeirra „sérréttinda“ að
heiðra minningu hans. Páll nefndi að það væri sjálfsagt að efna til almennrar fjárssöfnunar ef
Akureyringar gætu ekki keypt hús Davíðs. Páll sagði að Davíð hefði ekki talað um að hann
hafi viljað að hús hans yrði gert að minjasafni, hann hafi verið dulur og hlédrægur maður. En
hann þóttist þess fullviss að Davíð hefði þótt vænt um það, bækur og munir hans voru „hlutir
af honum sjálfum“ og honum hefði áreiðanlega verið sárt um að því yrði sundrað eða flutt úr
sínu rétta umhverfi.161
Blaðið Tíminn spurði þann 3. desember hvort þjóðin myndi kaupa húsið þar sem
Akureyrarbær hefði ákveðið að gera það ekki. Fram kom að það væri ekki útséð um örlög
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hússins, því að það væru uppi raddir um að einstaklingar taki sig til og kaupi húsið svo að ekki
verði úr að munir Davíðs og bækur verði flutt úr því. Þar sagði einnig að það linnti ekki
hringingum til Akureyrar frá brottfluttum Akureyringum og Eyfirðingum og ýmsum vinum og
kunningjum Davíðs víða um land sem hefðu skoðun á málinu.
Dálkahöfundur Alþýðublaðsins, „Hannes á Horninu“, sagði þann 4. desember að minning
Davíðs væri stödd á „markaðstorgi“. Það væri rifist um muni hans, erfingjar gerðu tilboð, létu
falt, bæjarstjórn veldi úr og hafnaði. “Hannes á horninu” minnti líka á “að allar þjóðir verndi
minningu þjóðskálda sinna“. Hús þeirra, jafnvel fjallakofar eða hreysi „anda að gestum
minningum“ sem lifa en verða „áþreifanlegri við sjón og þreifingu auga og handar“. Hús
Davíðs ætti að standa með munum hans öllum. Það væri vilji þjóðarinnar sem gerði hann að
þjóðskáldi að hús hans varðveittist. Ennfremur var bent á að „sál skálds væri í verkum þess“
en „einnig í húsi þess“.
Fjallað var um Davíðshús í ritstjóraleiðara Morgunblaðsins 5. desember. Þar sagði að
Íslendingar unni fornbókmenntum sínum og vilji láta kalla sig söguþjóð en væru undarlega
„ræktarlausir“ gagnvart „minjum liðins tíma“. Hrafnseyri, fæðingarstaður Jóns Sigurðssonar
var tekin sem dæmi og að sá staður væri við það að leggjast í eyði. Það væri þjóðinni til sóma
að varðveita minningu Davíðs og eðlilegt væri að sameiginlegt átak þjóðarinnar yrði gert til
þess að kaupa hús hans og gera það að minjasafni um líf hans og starf. Davíð hafi unnað
Eyjafirði og þjóð sinni. Þess vegna ættu Íslendingar að sameinast um að varðveita minningu
hans og gefa komandi kynslóðum tækifæri til þess að kynnast því umhverfi þar sem hann
„lifði og hrærðist, gladdist og hryggðist, þjáðist og þráði“.162
Guðmundur Hraundal háskólakennari skrifaði í Morgunblaðið og tók undir umræðu um
að hús Davíðs verði að varðveita. Hann sagði að bókasafn hans myndi missa gildi sitt ef það
yrði fjarlægt úr húsinu og komið fyrir á Amtsbókasafninu, og spurði hann hvers virði hús
Davíðs væri án bókasafnsins og allra muna hans. Hús og munir Davíðs væru eitt, þar sem „sál
Davíðs“ væri líka og sagði greinarhöfundur að hann hafi „ekki orðið fyrir sterkari áhrifum í
nokkru húsi á Íslandi“. Varðveisla á húsi og munum Davíðs verði til þess að auka
„menningarlegt hlutverk“ Norðurlands. Akureyringar og þjóðin þurfi að taka höndum saman
og varðveita hús hans. „[...] við vildum svo sannarlega greiða okkar nefskatt svo að engu yrði

162

Sjá Helgi Valtýsson. „Fagriskógur“, Morgunblaðið, 51.árg., 276.tbl., 5. desember 1964, bls.17.

63

hróflað í húsi Davíðs, og það væri áreiðanlega það fyrsta, sem börnin okkar myndu spyrja um
þegar við kæmum til Akureyrar, hvar hús Davíðs væri.“163
Í ritstjóraleiðara Morgunblaðsins 11. desember var farið yfir stöðu málsins og hvernig
umræðan hefði þróast um muni Davíðs. Þar sagði að mikið hefði verið rætt og ritað um hús
Davíðs og hvatti Morgunblaðið til góðrar samvinnu þeirra aðila sem um málið fjalla. Varað
var við „ógeðfelldum blaðaskrifum sem ekki væru til annars en að stofna til sundrungar þar
sem samstarf á að ríkja” og “að allt verði gert til þess, að þetta viðkvæma mál verði til lykta
leitt á farsælan og menningarlegan hátt.“164
Í blaðinu Frjáls þjóð var fjallað um eigur Davíðs og erfðalögin. Þar sagði að þær aðstæður
sem væru í máli á kaupum á eignum Davíðs hafi orðið til þess að huga þurfi að því hvernig
íslensk erfðalög virki. Þar sagði að erfðalögin stríddu
[...] gegn óspilltri siðgæðisvitund. Akureyrarbær keypti bókasafn Davíðs af „erfingjum“
hans. En í raun réttri áttu erfingjar hans ekki eina einustu bók í safni hans. Þeir höfðu því
engan rétt til að selja það, og eru þannig illa komnir að þeim milljónum sem þeir fá
greiddar fyrir það. Þeir höfðu ekkert lagt til safnsins og eiga þess vegna engan
siðferðilegan rétt að hljóta nokkuð fyrir það. Ég myndi segja að landið eða þjóðin ætti
bókasafn Davíðs frá Fagraskógi eftir hann látinn - ef einhver þarf að eiga það; og það
væri alveg sjálfsagt hlutverk Akureyrarbæjar að annast það framvegis án þess að þurfa
að kasta milljónum í einhverja einstaklinga út á Árskógsströnd eða suður í Reykjavík. Nú
vilja þessir einstaklingar að auki gína yfir húsi hans - sem hann reisti sjálfur fyrir eigin
pening - hirða það fyrir ekki neitt eða selja það fyrir of fjár. Húsið er merkilegt fyrir það
eitt, að þar bjó um langa hríð einn af andlegum aðalsmönnum þjóðarinnar. Ég segi: það á
enginn maður að fá peninga fyrir það, að annar maður var höfðingi eða stórskáld.
Erfingjar Davíðs frá Fagraskógi eiga engan siðferðislegan rétt á húsi hans. Akureyrarbær
á að hafa það í sinni vörzlu og kosta viðhald þess, af því það stendur einmitt á Akureyri en ekki ausa fyrir það peningum í Valdimar saksóknara og frændur hans.165

Ólafur Jónsson bókmennta- og leiklistargagnrýnandi Alþýðublaðisins skrifaði í Alþýðublaðið
15. janúar 1965 um Davíðshús og gagnrýndi þá umfjöllun sem fram hafi farið um hús og
eignir Davíðs. Hann sagði að það framtak sem áhugamenn um Davíðshús væru að vinna að,
að kaupa hús Davíðs, væri gott og gilt, en hann ætti erfitt með að sjá fyrir sér að húsið muni
verða eitthvað annað og meira heldur en „staður utan um dauða safnmuni á hillu“. Hann
taldi að minning Davíðs væri best varðveitt innan Amtsbókasafnsins, í þeirri stofnun sem
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Sjá Guðmundur Hraundal. „Davíðshús“, Morgunblaðið, 51.árg., 280.tbl., 10. desember 1964, bls.
12.
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Sjá „Davíðshús“, Morgunblaðið, 51.árg., 281.tbl., 11. desember 1964, bls. 16.
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Sjá „Eigur Davíðs og erfðarlögin“ Frjáls Þjóð, 13.árg., 46.tbl., 11. desember 1964, bls. 9.
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hann starfaði. Hann spurði hvort minning Matthíasar hefði eflst til muna eftir að hús hans
var gert að minningasafni um hann og hvort það væri ekki nær að vinna að rannsóknum og
útgáfu á verkum hans sem enn væri ófullkomin. Ólafur taldi þó hús Jóns Sveinssonar
(Nonna) hafa sérstöðu vegna aldurs síns, sem „forvitnilegt dæmi um hýbíli almennings í
íslenskum kauptúnum á 19. öld, en húseign Davíðs að Bjarkarstíg hafi ekkert
menningarsögulegt gildi“. Hann tók síðan fram að „dauðir hlutir varðveiti ekki minningu eins
né neins einir og sér þegar notkun þeirra sleppir“. Minning Davíðs væri öll komin undir
verkum hans og sá Ólafur litla ástæðu að hafa áhyggjur af minningu Davíðs í bráð. Að hans
mati væri mögulegt að tengja nafn eða minningu Davíðs við stofnun eða starfsemi, þ.e.a.s.
„lifandi starfandi stofnun í stað lífvana safnhúss.“ 166
Ragnar Jónsson í Smára var forleggjari Davíðs frá árinu 1952. Ragnar skrifaði í
Morgunblaðið grein sem hann nefndi „Sundurlausa þanka á afmæli Davíðs Stefánssonar“.
Þar fjallaði hann aðeins um Davíð og skáldskap hans og sagði:
Á veraldarvísu var Davíð Stefánsson siðvandur og réttlátur, og byggði í þeim efnum á
strangri þjóðlegri erfð. Sá sem ná vill dýrmætri eign, verður miklu til að kosta. Davíð
skuldaði engum, og vildi heldur ekki að neinn borgaði fyrir sig, eins og núna er í tísku. Sá
sem eignast vill mitt hús, verður að greiða það fullu verði, og með geði glöðu og hreinu,
annars er það engum falt. Þannig mundi hann sennilega hafa hugsað í dag, þó ég telji mig
ekki þurfa að efast um tilgang hans með söfnun hinna þjóðlegu verðmæta, sem geymd eru
í húsi hans. Hús skáldsins á Akureyri stendur nú autt og yfirgefið af mönnum. En fáar
byggingar munu til í þessu landi, þar sem fjölskrúðugara lífi er lifað innan veggja. Rammur
þefur af gömlum skræðum og fornum munum, blandast á hverju nýju vori ilmi af laufgaðri
björk og greninálum, sem góðir andar, fornir og nýir, nærast á. Davíð byggði sjálfur þetta
hús í Drottins nafni, og safnaði þangað bókum, listaverkum og öðrum þjóðlegum
gersemum, eða tók í umsjá sína, með ekki ólíkum hug og Árni Magnússon fyrr á öldum. Og
þessir hlutir og þjóðminjar urðu smám saman óaðskiljanlegir skáldinu Davíð Stefánssyni frá
Fagraskógi. Ást hans á þjóð sinni og bjástri hennar um aldir má lesa úr hverjum krók, eins
og hverri línu í skáldskap hans. Þeir menn ynnu þarft verk fyrir land sitt, sem stuðluðu að
því að allt fengi að vera með ummerkjum í húsi Davíðs skálds, og það yrði eign alþjóðar. Sú
fullvissa að hlutverk hans væri að yrkja, okkar að skilja, hlaut að rísa öndverð gegn því að
hann færði mönnum gjafir af þessum heimi, eða þæði þær. Það er hlutur okkar, hinna
almennu njótenda í heiminum, að skilja, meta og útbreiða, eins og við höfum afl til. Öll
skulum við þess minnug er við í dag hyllum þjóðskáldið, að við kaupum ekki þetta hús hans
vegna, heldur okkar vegna, og hvorki hann sjálfur né nokkur annar gat að eigin geði og vild
afhent það neinum, vegna þess að það var andstætt sáttmála skáldsins við lífið, að útskýra
hug sinn nánar, fyrir öðrum en Guði einum.167
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Sjá Ólafur Jónsson. „Davíðshús“, Alþýðublaðið, 45.árg., 11.tbl., 15. janúar 1965, bls. 7.
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Magnús Kjartansson, ritstjóri Þjóðviljans skrifaði dálka í blaðinu undir dulnefninu „Austri“. Í
grein sem bar heitið „Hvað er ræktarsemi?“ með þessu dulnefni fjallaði hann um stöðu
menningarmála í landinu. Þar gagnrýndi hann hið opinbera fyrir framkvæmdaleysi sitt
varðandi menningu landsins. Í því samhengi nefndi hann gamalt loforð hins opinbera fyrir því
að reisa Kjarvalshús sem ekkert bólaði á (fyrsta skóflustunga að húsinu var tekin árið 1966).
Hann hafði orð á því að söfnunarmálið vegna Davíðshúss sé sótt af miklum dugnaði, margir
hefðu áhuga á því að styðja það að hús Davíðs verði að eign þjóðarinnar - en skaut að og
efaðist um að þegar Davíð hafði í huga að byggja sér hús á sínum tíma að þjóðfélaginu hefði
dottið í hug að kaupa húsið handa Davíð ef hann hefði þurft á því að halda meðan hann lifði.
Magnús gagnrýndi hve lítið væri stutt við lista- og menntamenn í landinu og sagði „aðeins
afrek nútíðarinnar geta tengt okkur fortíðinni. Við heiðrum gengna snillinga með því einu að
efla listamenn og menntamenn okkar tíma til afreka: að öðrum kosti er svokölluð ræktarsemi
við minningu þeirra innantóm fordild og dauður hégómi.“168
Valdimar Stefánsson, bróðir Davíðs, skrifaði síðan grein í Alþýðublaðið sem bar heitið
„Yfirlýsing”. Þar vildi hann gera mönnum grein fyrir meginþáttum um stofnun minningarsafnsins
um Davíð og svara gagnrýnisröddum. Hann útskýrði þar þau rök sem sett voru fram fyrir því að
minningarsalurinn í Amtsbókasafninu væri betri kostur sérstaklega vegna bókasafnsins. Húsið
hefði ekki jafn góða aðstöðu til lestrar og minningarsalurinn myndi hafa. Hann taldi að einnig
væri tvísýnt með aðsókn að slíkum minningarsöfnum eins og Bjarkarstígur yrði og slíkum söfnum
hætti við þegar fram í sækti að verða að „hálfgerðum eyðistöðum“ sem verði minningu þeirri
sem þeir eiga að geyma engu að síður til „óþurftar en sóma“. Hann rakti það ferli sem áður hefur
komið fram og sagði að sú niðurstaða sem fékkst í málið á milli Akureyrarbæjar og erfingja hafi
þeir verið sáttir við. Þegar samtökin voru stofnuð til kaupa á húsi Davíðs hafi hún verið flestum
ættingjum Davíðs á móti skapi en þeir hefðu ekki sett sig upp á móti söfnuninni og mun þar
hafa ráðið um hverjir að samtökunum stóðu. Þá hafi síðan ekki órað fyrir „hvílíkri skapraun“ þessi
söfnun bakaði bæði ættingjum og öðru fólki sem lét sig hana skipta. Þeir sem að henni stæðu
hefðu ekki aðgætt nægilega inn á hve „viðkvæmt svið“ þeir voru að ráðast. Það sem erfingjunum
hefur verið „legið á hálsi“ frá því að söfnunin hófst var að hafa ekki gefið húsið.169
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5.4

Hvað svo? Davíðshús frá 1965 til dagsins í dag

Það var í byrjun ágúst árið 1965 að safnið var opnað almenningi og vantaði þá aðeins um
20.000 krónur á að andvirði hússins væri safnað. Það var þá afhent Akureyrarbæ til eignar
með þeim tilmælum að sem minnstu í húsinu yrði raskað. Bæjarráð Akureyrar samþykkti á
fundi 16. júlí 1965 að kjósa þriggja manna Davíðsnefnd er kosin væri til eins árs í senn og
hefði hún yfirstjórn og umsjón með Davíðshúsi. Í nefndina voru skipaðir Þórarinn Björnsson
skólameistari,

sem

var

formaður,

Stefán

Stefánsson

bróðursonur

Davíðs

og

bæjarverkfræðingur og Stefán Reykjalín byggingarmeistari. Þá var Kristján Rögnvaldsson
ráðinn sem húsvörður safnsins, einnig sá hann um lóðina og hirðingu hennar.170 Nefndin
ákvað einnig að húsið skyldi vera opið á milli 3 til 5 alla daga frá 1. ágúst 1965, þar til annað
yrði ákveðið. Árið 1966 var samþykkt að húsið yrði aðeins opið yfir sumartímann. En hvernig
þróaðist síðan starfsemi Davíðshúss?
5.4.1 Starfsemin í Davíðshúsi
Sjá má á dagbókarfærslum Davíðshússnefndar eftir að nefndin tók við stjórn safnsins og búið
að var að ráða Kristján Rögnvaldsson171 sem hafði aðeins „tekið að sér vörslu fyrst um sinn“,
að starfsemin var með svipuðum hætti fyrstu árin.172 Um 1976 hafði Kristján ekki lengur tök
á því að sinna starfi sínu sem safnvörður í Davíðshúsi (þá var hann orðinn 79 ára gamall).
Þrátt fyrir að vera þá hættur sem safnvörður þá sá Kristján eitthvað um safnið ef þess þurfti.
Það var síðan í upphafi ársins 1986 að hin upprunalega Davíðsnefnd lét af störfum og fól
bókasafnsnefnd og Amtsbókasafninu húsið með nokkrum skilyrðum. Davíðshús átti að vera rekið
sem deild í Amtsbókasafninu og efri hæð þess að vera opin almenningi eins og hafði verið. Muni
og bókasafn á aðalhæð hússins ætti að varðveita eins og það hafði verið en bókasafnsnefnd
ákvað þó að einstakar bækur yrðu fluttar í traustari geymslu af öryggisástæðum. Bókasafnið yrði
notað í fræðilegum tilgangi og stefnt að því að skrá það samkvæmt skráningarreglum um
bókasöfn. Amtsbókasafnið myndi fela ákveðnum starfsmanni sínum, bókaverði eða fræðimanni,
170

Sjá „Davíðshús opið“ Vísir, 55.árg., 173.tbl., 4. ágúst 1965, bls. 1. Sjá einnig, Héraðsskjalasafnið á
Akureyri. A-62/1. Davíðshúsnefnd. 1965-1986. Fundargerðir.
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Kristján Rögnvaldsson (1897-1988). Samhliða því að vera safnvörður í Davíðshúsi var Kristján
Rögnvaldsson garðyrkjumaður sem sá um umhirðu á Lystigarðinum á Akureyri ásamt bróður sínum,
Jóni Rögnvaldssyni, sem var forstöðumaður garðsins. Kristján vann einnig um tíma sem safnvörður
hjá Náttúrugripasafninu á Akureyri og á Sigurhæðum ásamt því að vera í Davíðshúsi.
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Árið 1969 höfðu um 1000 manns skráð sig sem gesti í gestabók hússins það árið og 1200 árið
1970. Sjá nánar, Héraðsskjalasafnið á Akureyri. A-62/1. Davíðshúsnefnd. 1965-1969. Fundargerðir.
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umsjón með bókasafninu og Davíðshúsi. Fræðimenn og áhugamenn fengju aðgang að
bókasafninu í Davíðshúsi. Einnig var rætt um að Amtsbókasafnið myndi hafa umsjón með
kjallaraíbúð hússins. Íbúðin yrði lagfærð og endurbætt og búin góðri aðstöðu til fræðistarfa í
tengslum við Davíðssafn og Amtsbókasafnið.173
Síðari hluta ársins 1986 var bókasafnsnefnd lögð niður og færð undir nýskipaða
menningarmálanefnd bæjarins. Menningarfulltrúa þeirrar nefndar var falið að sjá um það sem
viðkom skáldahúsunum í bænum. Fljótlega var byrjað á endurbótum á íbúðinni á neðri hæð
Davíðshúss og hún síðan leigð út til listamanna og fræðimanna til lengri eða skemmri tíma.
Einhver menningardagskrá var í húsinu annað slagið af ýmsum toga, eins og upplestrar úr
verkum Davíðs eða annarra akureyrskra skálda.174 Safnið var líka opið fyrir skólaheimsóknir.175
Sigurhæðir voru lokaðar frá árinu 1990 til ársins 1995 vegna viðhalds og endurbóta á efri hæð
hússins, en bærinn hafði þá nýlega keypt efri hæðina. Á sama tíma var verið að endurskoða
nýtingu hússins út frá breyttum aðstæðum. Skipaður var starfshópur til þess að skoða
framtíðarnýtingu Sigurhæða og skilaði hópurinn af sér skýrslu til menningarmálanefndar.
Áhugaverð umræða skapaðist þar um hlutverk og tilgang skáldasafna í bænum.176
Það var síðan árið 1997 að ráðinn var forstöðumaður í hálfa stöðu við Sigurhæðir. Hið
nýja hlutverk Sigurhæða - sem hafði þá fengið nýtt nafn „Setur íslenskrar orðlistar - Hús
skáldsins“ - var að vera miðstöð ritlistar og bókmennta samkvæmt tillögu áðurnefnds
starfshóps. Nokkur herbergi á efri hæð hússins voru leigð út til fræðimanna og á neðri hæð
var áfram haldið úti minningarsafni um Matthías. Erlingur Sigurðarson kennari við
Menntaskólann á Akureyri var ráðinn sem forstöðumaður. Hélt hann úti ýmiskonar dagskrá í
húsinu eins og ljóðakvöldum, námskeiðum, fyrirlestrum og kynningum, umræðufundum,
móttökum og heimsóknum.177
Um áramótin 2000 ákvað bæjarstjórn Akureyrar að færa undir einn hatt umsjón og rekstur
Davíðshúss og Sigurhæða. Af því leiddi að starfsemi húsanna heyrði undir sömu stofnun sem var
„Hús skáldsins: Sigurhæðir - Davíðshús“ og var þá um leið starfssvið forstöðumannsins stækkað í

173

Sjá Héraðsskjalasafnið á Akureyri. A-62/1. Davíshúsnefnd.
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heila stöðu. Átti þessi stofnun að sjá um að reka menningarmiðstöðvar í skáldahúsunum. Árið
2003 lét Erlingur af störfum sem forstöðumaður á Sigurhæðum og í Davíðshúsi og var starfsemi
húsanna og helstu verkefni færð annarsvegar aftur til Amtsbókasafnsins sem sá um bókasafn
Davíðshúss og hinsvegar til nýrrar Menningarmiðstöðvar í Listagili á Akureyri sem tók til starfa í
upphafi árs 2004 og hafði aðsetur í svokölluðu Ketilhúsi í Gilinu. Lagðist þá sú starfsemi niður
sem hafði verið haldið úti í húsunum en áfram var haldið með sumaropnun og íbúðin á neðri
hæðs Davíðshúss leigð út til fræði- og listamanna. Akureyrarstofa tók til starfa undir mitt ár 2007
og í kjölfarið voru málaflokkar menningarmála færðir undir hana, þar á meðal skáldahúsin í
bænum. Það var síðan árið 2011 að Minjasafnið á Akureyri tók við umsjón með skáldahúsunum
en safnið hafði þá unnið náið með Akureyrarstofu að uppbyggingu húsanna.178
Það er ljóst af þessu að það hafa verið hæðir og lægðir í starfsemi skáldahúsanna á
Akureyri og ýmsar tilraunir verið gerðar í starfsemi þeirra en oft hafa þar ráðið ferðinni
hugmyndir um „samlegðaráhrif“ í rekstri og skipulagsbreytingar í stofnanakerfi bæjarins og
líklega verið misjafnlega mikill áhugi hjá bæjaryfirvöldum á menningarmálum. Hér er ekki
ætlunin að gera úttekt á hvernig starfið í skáldasöfnunum er nú í dag eða hvar þau eru
staðsett í skipulagi menningarmála á Akureyri. Ýmislegt bendir þó til þess að nú sé loksins að
færast meira fjör og aukinn kraftur í starf skáldahúsanna.179 Vandamálið er þó að ríkið leggur
ennþá engan peninga til safnanna.180
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6

Umræða: Maður og staður

Akureyringar hafa alltaf verið stoltir af þeim skáldum sem búið hafa í bænum og hefur hann
stundum verið kallaður Skáldabærinn Akureyri vegna þeirra.181 Davíðshús er arfleifð samfélags
og tíðaranda síðari hluta 20. aldar og ber öll merki þess. Á hverju tímaskeiði eru einstaklingar
sem setja mark sitt á samfélagið með einhverjum hætti, ekki síst listamenn og skáld182 eins og í
tilviki Davíðs Stefánssonar. Hvort heldur í bókmenntalegri umfjöllun eða annarri umræðu voru
persóna Davíðs og verk hans oftar en ekki talin „holdtekning hins þjóðlega“ og
„rammíslenska“. Hann var svo að sjálfsögðu líka hluti af því sem margir mundu hafa kallað
„norðlenska menningu" - hvernig svo sem ber að skilgreina það hugtak sem þó var notað í
umræðunni - og að margra mati var Davíð glæsilegasti fulltrúi hennar í lífi sínu og starfi. Eftir lát
hans fannst mörgum liggja beint við að varðveita bæri hús hans og muni sem minnisvarða
vegna mikilvægis hans og framlags til norðlenskrar og íslenskrar menningar. Eftir lát hans var
almenningur hvattur til - sérstaklega þeir sem höfðu fengið „orð hans að láni“, „þeir sem hann
hafði gefið mál með ljóðum sínum“ - að „gjalda skuld sína“ við Davíð og „slá um hann hring“ og
styðja í verki hugmyndina um að gera hús hans að minningarsafni um hann.
Í umræðunni sem fram fór í kjölfarið um varðveislu á húsi Davíðs voru nokkur stef
endurtekin í sífellu. Vísað var til menningararfleifðar til þess að rökstyðja mikilvægi hússins.
Hús Davíðs væri hluti af bæjarmynd Akureyrar, ef þess nyti ekki við eftir hans dag þá hyrfi af
sjónarsviðinu mikilvægur partur af sögu bæjarins. Í umræðunni sem fór af stað var einnig
skírskotað til stöðu Davíðs sem þjóðskálds. Húsið hefði því ekki aðeins mikilvægi fyrir
norðlenska menningu heldur einnig þjóðina alla. Hugmynd þeirra sem vildu kaupa hús Davíðs
og vildu láta það standa óbreytt var að sjálfsögðu ekki hugsað út frá einhverjum fræðilegum
hugmyndum um starfsemi og skipulag safna þó að hugtakið minningarsafn hafi oft verið
notað í þessari umræðu. Hugmyndir manna um söfn á þessum tíma tengdust varðveislu á
þjóðlegum arfi, enda voru margir sem stóðu að kaupum á húsi Davíðs þátttakendur í söfnun
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á öðrum menningarminjum. Líkt og Crook bendir á í umfjöllun sinni um tengsl safna og
samfélags þá er varðveisla menningararfs, af því tagi sem forsvarsmenn þessa verkefnis
höfðu í huga, aldrei óháð hugmyndafræðilegri baráttu hvers tíma. En einmitt á þessum tíma
voru miklar sviptingar í íslensku samfélagi og þær einkenndust ekki hvað síst af búseturöskun
og borgarmyndun og átökum milli „hins gamla og nýja tíma“ sem birtust ljóslega í
hugmyndum manna um hvað væri íslenskt með sanni og hvað væri eftiröpun af útlenskum
tískustraumum

sem

gætu

orðið

„hættulegir“

íslensku

þjóðerni

og

menningu.

Nútímavæðingin kynnti undir heitum umræðum um þessi málefni og það er ekki nokkur vafi
á því að Davíð var talinn vera einn af fulltrúum íhaldssamra viðhorfa í þessum efnum,
sérstaklega undir lok ævi sinnar (sbr. ummæli Steins Steinars sem áður hafa komið fram).
Þó er áhugavert að umræðan sem fór af stað um Davíðshús leiddi til merkilegra
skoðanaskipta á opinberum vettvangi, þ.e.a.s í blöðum, um starfsemi minningarsafna í víðara
samhengi. Þær hugmyndir sem menn gerðu sér um hlutverk þeirra og möguleika og dæmi
voru rakin um ýmislegt sem þyrfti að gera á þeim vettvangi, eins og áður hefur komið fram í
þessari ritgerð.

6.1

Maður

Það má deila um þá upphafningu sem persóna Davíðs fékk í lifanda lífi og eftir að hann lést en
á því leikur enginn vafi að hann átti gríðarmarga aðdáendur og áhrifaríka vini og öll sú velvild
skipti að sjálfsögu miklu máli þegar sú hreyfing fór af stað um að hús hans yrði gert að sérstöku
minningarsafni um hann. Það má ætla af heimildunum sem hér hafa komið fram, að þeir sem
þar stóðu fremstir í flokki hafi verið í hópi þeirra sem töldu að verk Davíðs og minningin um
hann gæti orðið einskonar "brjóstvörn" gegn „óþjóðlegum straumum“ í nútíðinni.
Ef til vill er nú um stundir lag til þess að örva nýjan skilning og nýjan áhuga á Davíð og
verkum hans, frá öðru sjónarhorni en hinni hefðbundnu hugmynd sem festi sig rækilega í
sessi. Auk hinnar „opinberu myndar“ sem til er af þjóðskáldinu Davíð Stefánssyni þá er hægt
að segja að til sé ákveðin „óljós mynd“ af hinum „dularfulla“ Davíð Stefánssyni, myndin af
listamanninum sem fer sínar leiðir, brýtur af sér hlekki smáborgaralegra siða og venja. Þá
vaknar spurningin, hvor myndin ræður ríkjum í Davíðshúsi? Ýmislegt bendir til að upp á
síðkastið hafi verið reynt að sameina þessar tvær myndir í starfi Davíðshúss og þar hjálpar til
að ekki fyrir löngu voru birtar ýmsar heimildir um einkalíf hans sem þykja áhugaverðar.
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Hvernig er hægt að draga upp trúverðuga mynd af manneskju (eins og tíðkast á
rithöfundasöfnum) þegar lítið annað er hægt að setja fram um hana en óljós brot úr
opinberu lífi hennar? Hver er sá Davíð sem húsið átti að vera til minnis um? Hafi það verið
hinn „opinberi Davíð“ þegar safnið var sett á laggirnar, er frekar líklegt að það verði meira
um hinn dularfulla Davíð þegar fram líða stundir. Það er eins og sú mynd höfði meira til
tíðarandans í dag heldur en hin „gamla“ íhaldssama mynd af Davíð.
Eins og Harald Hendrix kemur inn á eru hús skálda sem gerð eru að minningarsöfnum í
einhverjum skilningi „sjálfstjáning“ í víðari skilningi en einungis það sem finna má í verkum
þeirra. Pílagrímaferðir sem tengjast rithöfundasöfnum geta því haft yfir sér margháttaða
tengingu og trúalegan blæ fyrir gestinn.183 Það má auðveldlega tengja þessa athugasemd
Hendrix við umræðuna um Davíðshús: að með því að varðveita hús og hluti Davíðs á sínum
stað væri einnig verið að varðveita „hina frjóu þögn“ sem húsið býr yfir, sú upplifun myndi til
dæmis ekki fást í minningarsalnum á Amtsbókasafninu. „Andinn“ tilheyrir húsinu sjálfu,
skapaður af Davíð sjálfum og lífi hans þar. Þessi andi varðveitist í „samhengi hlutanna“ og
veitir þeim sem heimsækja safnið nánast trúarlega upplifun og nálægð við Davíð. Líkt og Jón
Karl bendir á þá eru tengsl á milli þessarar upplifunar sem fólk fær í heimsóknum sínum á
staði sem hafa fengið viðurkenningu sem „helgur dómur“ veraldlegs þjóðardýrlings og má
segja að Davíðshús sé slíkur staður út frá þessari skilgreiningu.
Húsið getur þess vegna verið tjáningarmiðill, „rammi utan um hið innra sjálf“
höfundarins. Það er mögulegt að lesa í hús sem mótuð eru af skáldum og rithöfundum sem
„óhefðbundna ævisögu“, og jafnvel skoða þau sem einskonar „sjálfsmyndir“.184 Líkt og sagt
var frá hér að ofan var hús Davíðs talið vera þess konar „sjálfsmynd“ – húsið, andi Davíðs og
hlutir hans mynduðu órofa heild – eða eins og Þórarinn Björnsson sagði og áður var vikið að:
„Húsið með öllu, sem í því er, minnir á Davíð einan. Hver hlutur geymir brot af hugsun hans
og smekk. Hér kvað hann ýmis fegurstu ljóð sín, og segja má, að sjálf þögn hússins sé eitt af
ljóðum skáldsins.“185 Hendrix segir að höfundurinn fái „útrás“ í því rými sem hann hefur búið
sér, hann fær að tjá sjálfan sig á annan hátt heldur en hann gerir í skrifum sínum. Rýmið sem
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hann býr til verður einskonar endurspeglun á hans innra sjálfi, tilfinningum hans og
minningum.186 Ekki er hægt að segja að hús Davíðs að Bjakarstíg hafi aðeins verið honum
„efnislegur rammi“ sem hann notaði sem „skjól til sköpunar“ eins og er með rithöfunda sem
velja sér tilviljunarkennda samastaði til þess að skapa verk sín.187 Sagt hefur verið að eftir að
Davíð fluttist í Bjarkarstíg hafi hann að miklu leyti dregið sig inn í skel, húsið og hann hafi
orðið eitt, og það sem hann óskaði heitast þegar hann var á ferðalagi var að geta verið
heima.188 Hann hafi því verið þar í einskonar „innri útlegð“ ef svo mætti að orði komast.
Davíð átti alltaf samastað í Fagraskógi eftir að hann flutti þaðan en það var ekki fyrr
en hann fluttist í Bjarkarstíg að hann eignaðist í fyrsta skipti fastan samastað. Hendrix minnist
á að það sé ekki aðeins höfundurinn sem móti hús sitt heldur geti húsið einnig mótað þann
sem í því býr. Þó að Bjarkarstígur hafi ekki aðeins verið fyrir Davíð „efnislegur rammi“ þá
getur húsið hafa orðið honum eins konar hjálpartæki. Húsið gerði honum kleift að leggja
meiri rækt við bókasöfnun, hann kom sér upp flokkunarkerfi og hugsaði vel um bækurnar
sínar. Hann lét binda þær inn eftir eigin hugmyndum og raðaði þeim í volduga bókaskápa í
stofunni hjá sér. Hann bjó sér til aðstöðu þar sem hann gat setið og skrifað, með útsýni út um
gluggann í áttina að Fagraskógi. Auk þess hékk stór teikning eftir Sölva Helgason á veggnum
fyrir framan skrifborðið hans en Davíð skrifaði bók um Sölva. Davíð sá í Sölva
„eftirlætismanngerving sinn, einfara og listamann“.189
Húsið, samastaðurinn, heimilið, skelin, athvarfið, tækið eða tólið – þarna inni hefur hann
skipulagt líf sitt á annan hátt en áður og hannað sitt eigið einkarými. Hendrix segir jafnframt
að það að skipuleggja sitt eigið rými sé á margan hátt eins og að koma skipulagi á hugsanir
sínar, að koma þeim fyrir í ákveðnu fomi sem gerir það að verkum að hægt sé að vekja
hugsanir og minningar upp þegar hentar.190 Hendrix segir ennfremur að hús rithöfundar
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verki líkt og minningageymsla, hlutir og rými beri vitni um vitsmunalega og tilfinningalega
þætti í æviferli höfundarins. Í húsi sínu gat Davíð haldið utan um þær minningar sem honum
voru mikilvægastar.

6.2

Staður

Verkefni okkar er að vega og meta hvort enn megi sækja verðmæti í það sem varðveitt hefur
verið af forfeðrum okkar. Þeir sem heimsækja Davíðshús á okkar tímum, telja sig finna fyrir
þessum margumrædda „anda“ hússins, anda liðins tíma. Davíðshús sker sig ekki frá öðrum
húsum íbúðarhverfisins hvað útlit varðar. Það er hinsvegar tilfinningin við að koma inn í
húsið sem gerir það að verkum að þú finnur að það er sérstakt. Það er engin klukka sem
gengur og dagatalið á símaborðinu sýnir ártalið 1963. Þú ert kominn inn á heimili persónu
sem er ekki lengur til en allir hlutir hennar eru á sínum stað mörgum áratugum síðar.
Þegar hús rithöfundar hefur verið gert að safni hverfur húsið frá hinu „persónulega rými“
rithöfundarins yfir í hið „almenna“ og túlkun á húsi hans og munum verður opin hverjum
sem er. Rithöfundasöfn eru því ekki einungis til vitnis um skáldin sem þar bjuggu heldur líka
hugmyndafræði þeirra sem beittu sér fyrir því að gera þau að minningarsöfnum og þá túlkun
sem þeir vilja að sé lögð áhersla á. Í upphafi og fyrstu árin eftir stofnun Davíðshúss var alveg
ljóst hvaða hlutverki húsið hafði að gegna (eins og aðsóknartölur sýna). Fyrstu árin sem
safnið var opið komu um 1.000 manns að skoða hús Davíðs. Ef skoðaðar eru aðsóknartölur
síðustu ára sést að rétt um 250 til 450 manns koma að skoða safnið á hverju sumri.191
Gunnar Stefánsson segir í inngangi að ljóðasafni Davíðs að það sé „alkunna að skáld sem
samtíðin hrífst af mæta stundum tómlæti eftirkomenda. Svo fór um Davíð, að því leyti að
gagnrýnendur og menntamenn seinni kynslóðar hafa lítt haldið honum fram, þótt jafnan hafi
hann notið vinsælda meðal alþýðu manna.“192 Framtíðin mun túlka Davíð á annan hátt en
samtíðarmenn hans gerðu. Munirnir í húsinu geyma margþætta sögu og minningar sem efitt
er að skilja með því aðeins að horfa á þá. Davíðshús er minnismerki, efnislegur hlutur sem
býr yfir huglægu gildi sem komið er frá þeirri kynslóð sem lifði á sama tíma og Davíð. Skilyrði
fyrir því að upplifa eitthvað áhugavert í Davíðshúsi er auðvitað að fólk hafi þekkingu á Davíð
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og skáldskap hans. Að því leyti er hægt að taka undir þær gagnrýnisraddir sem heyrðust í
byrjun, að skáldskapurinn væri grundvöllurinn en ekki hlutir Davíðs þó svo að þeir geti
skapað „nýja vídd“ og upplifun á Davíð Stefánssyni frá Fagraskógi.
Ljóðskáldið Tómas Guðmundsson sagði í einu kvæða sinna að landslag yrði lítils virði ef
það héti ekki neitt. Staðhæfingin getur falið m.a. í sér að einhverskonar lágmarksþekking sé
skilyrði þess að til dæmis safngestir tengi sig við þá hluti sem þeir eru að skoða. David
Herbert sagði aðdráttarafl bókmenntatengdra staða felast m.a. í þeirri hugmynd sem
gesturinn hefur persónulega gert sér af höfundinum, hvernig hann upplifir það sem hann sér
og einnig hver tilgangur heimsóknarinnar er. Sú „hugmynd“ sem til staðar er hjá gestinum
hafi þar með áhrif á merkingu hlutanna sem tengjast höfundinum, hverju sé verið að leita að
í heimsókninni. David segir jafnframt að þrátt fyrir áhuga ferðamanna/safngesta á stöðum
sem tengjast rithöfundum geti ástæðurnar fyrir heimsókninni verið persónulegar. Gott dæmi
um það er að finna í bók Sólveigar Einarsdóttur um föður sinn Einar Olgeirsson. Þar segir hún
frá því þegar hún ferðaðist til Akureyrar til þess að kynnast betur átthögum föður síns þegar
hún var að undirbúa bókarskrifin. Einar Olgeirsson og Davíð Stefánsson þekktust vel frá yngri
árum á Akureyri. Hún segir frá því hvernig henni leið þegar hún kom í Davíðshús:
Hugurinn klökknaði því svo margt minnti á gamla heimili fjölskyldunnar á Hrefnugötu 2.
Mér varð skyndilega ljóst hversu margt þessir tveir vinir, Einar og Davíð, höfðu átt
sameiginlegt en þó fyrst og fremst ástina til landsins. Þarna hékk málverk Kjarvals af
Hraundröngum Jónasar Hallgrímssonar. Hugmynd sem Kjarval síðan útfærir svo
snilldarlega í teikningu sem hann gaf föður mínum [...] Báðir áttu Einar og Davíð hluti úr
tré listilega skorna af Ríkharði Jónssyni. Margt bókanna var hið sama og þannig mætti
lengi telja. Full depurðar yfir hverfulleika tímans varð mér gengið að glugga þar sem
Kaldbakur blasti við í tignarlegri fegurð og sefjandi ró. Saga af vinkonu fjölskyldunnar,
leikkonunni, kom upp í hugann. Henni hafði eitt sinn verið boðið í dans af Davíð, er hann
var kominn á efri ár. Leikkonan sagðist hafa fengið í hnén - svo magnað aðdráttarafl
hafði skáldið enn á konur. Og Kaldbakur brosti til mín og ég brosti á móti.193

Eins og Herbert hélt fram hafa slíkir staðir oft dýpri merkingu en ætla má í fljótu bragði.
Ferðamenn eða gestir sem heimsækja slíka staði geta laðast að bókmenntatengdum stöðum
vegna víðtækari og dýpri ástæðu heldur en vegna höfundarins sjálfs eða verka hans.
Minningar geta vaknað vegna tengsla, t.d. minningar og tilfinningar úr æsku. Staðurinn getur
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ýtt undir þesskonar minningar. Hér má augljóslega sjá hvernig slík tengsl geta orðið eins og
Sólveig lýsti upplifun sinni við að koma inn í Davíðshús.

6.3 Að lokum
Í Davíðshúsi býr andi Davíðs Stefánssonar. En hver skilur hann og nemur hann? Eru það ekki
þeir sem deila að einhverju leyti sömu skoðunum og minningum og Davíð sjálfur? Davíðshús
hefur ekki sömu skírskotun til almennings á Íslandi eins og það hafði þegar því var
upphaflega komið á laggirnar. Ástæðan er að sú kynslóð eða þær kynslóðir sem höfðu Davíð
mest í hávegum eru horfnar eða eru að hverfa af vettvangi. Því má halda fram að þekking á
Davíð Stefánssyni og verkum hans er miklu minni nú en áður, þótt sum kvæða hans séu enn
mjög vinsæl og sungin af alþjóð. Það fálæti sem Davíð bjó við af hálfu ýmissa „róttækra
menntamanna“ virðist ekki lengur jafn áberandi og áður og það er hugsanlegt að það verði til
þess að örva nýjan skilning og nýjan áhuga á honum og verkum hans. Til þess þyrfti að gera
átak í útgáfu og kynningu á verkum hans og má vel vera að það ætti að vera eitt af
verkefnum Davíðshúss sem stofnunar í framtíðinni. Það er ómögulegt að spá fyrir um það
hvort áhugi Íslendinga á Davíð Stefánssyni muni aukast í nálægri framtíð. Kannski að athyglin
dragist skyndilega aftur að Davíð árið 2100 eða 2250 þegar loksins má opna dularfullt
bréfasafn hans.194 Hvað er þar að finna? Þá raðast líklega fleiri púsl í heildarmyndina af Davíð
og hulunni verður e.t.v. svipt af þeirri dulúð sem einkalíf hans er sveipað. Kannski er eitthvað
að finna í bréfunum sem höfðar sterkt til yngri kynslóða, eitthvað sem ljær persónunni Davíð
Stefánssyni ennþá meiri ævintýraljóma. Eins og Anne Trubek hefur bent á þá eru listamenn í
nútímanum markaðsettir út frá persónu þeirra frekar en verkum. Kannski verður hægt að
blása nýju lífi í goðsögnina um Davíð, hvort sem það er til heilla eður ei. Verkin hans standa
óbreytt um alla eilífð og þau standa fyrir sínu. En hvað sem því líður verður líklega ævinlega
til all nokkur hópur fólks sem þykir mikið til hans koma og fyrir þennan hóp verður Davíðshús
þá dálítill gimsteinn sem hægt er að njóta.
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Viðauki I

Undirskriftarlisti sem gerður var til þess að hvetja Akureyrarbæ að kaupa hús Davíðs og
sýna vilja bæjarbúa að húsið yrði keypt og varðveitt.
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Viðauki II

Söfnunarlisti framkvæmdarnefndar Davíðshúss.

89

Viðauki III
Svar Haraldar Þórs Egilssonar safnstjóra Minjasafnsins á Akureyri við fyrirspurn
höfundar um stefnu og áherslur safnsins í málefnum skáldahúsanna á Akureyri 8. ágúst
2016:

Í stuttu máli þá er þetta svarið við fyrirspurninni þinni varðandi Skáldahúsin á Akureyri.
Yfirmarkmið verkefnisins er að styðja við uppbyggingu elstu skáldasafna á Íslandi og
stuðla að varðveislu og miðlun þeirra menningarverðmæta sem í þeim felast.
Starfsemi skáldahúsanna þriggja fylgir grunnatriðum safnastarfs:
Safna - skrá - varðveita og miðla munum og minjum sem voru í eigu skáldanna sjálfra eða
fjölskyldu þeirra. Einnig er markmið að safna efni sem byggir á skáldverkum Jóns
Sveinssonar, Matthíasar Jochumssonar og Davíðs Stefánssonar, hvort sem er um skáldverk,
tónlist, sjónvarpsefni, leiklist eða myndlist.
Annað megin markmið er að halda nöfnum skáldanna á lofti með rekstri húsanna þriggja,
með viðburðum sem tengjast þeim og með útgáfu.
Hugmyndin er að tengja söfnin saman sem Skáldahúsin á Akureyri bæði í rekstrarlegu
tilliti og faglegu.
Á undanförnum árum hefur starf skáldahússanna verið byggt markvisst upp, opnunartími
aukinn, kynningarmál efld og fræðsla til skóla fest í sessi og þróuð. Viðburðir tengdir
skáldunum hafa haldið nafni þeirra á lofti langt út fyrir bæjarmörk Akureyrar. Aukin kraftur í
starfi skáldahúsanna hefur ýtt undir endurútgáfu verka skáldanna, vakið áhuga tónlistarfólks,
rithöfunda og leikskálda á samstarfi við skáldahúsin. Þannig varð til útvarpsleikrit ársins 2014
Söngur hrafnanna í samstarfi við RÚV og Leikfélag Akureyrar.
Unnið hefur verið markvisst að því að efla skáldahúsin sem vettvang og uppsprettu
safnfræðslu í samstarfi við öll skólastig.
Ýmsir viðburðir hafa verið haldnir í tengslum við skáldin t.d. á afmælis degi þeirra og með
sögugöngum og í tengslum við hátíðir Akureyrarbæjar. Sumarið 2015 var farið af stað með
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fasta viðburði á fimmtudögum kl. 15 þar sem Valgerður Bjarnadóttir, safnvörður í
Davíðshúsi, tvinnaði saman manninum og skáldinu í fjölbreyttum dagskrám. Valgerður flutti
þessar dagskrár einnig í Hannesarholti og víðar veturinn 2015-2016. Sumarið 2016 var
þráðurinn tekinn upp aftur auk þess sem tónlistarfólk hefur tekið þátt í dagskránni. Haustið
2016 mun Sigríður Soffía Níelsdóttir danshöfundur fjalla um hvernig Dansverkið Svartar
fjaðrir varð til og ýmsir fleiri um áhrif gömlu skáldanna á nýja sköpun.
Saman dregið er markmiðið að safna hlutum og skáldverkum en jafnframt láta verk
þeirra lifa áfram og verða öðrum innblástur til nýrra verka. Markmiðið er ekki að búa til
grafhýsi skáldanna láta þá rykfalla á stalli.
Öll þessi markmið hvíla auðvitað á fjárhagslegu svigrúmi sem Akureyrarbær gefur
verkefninu.
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Viðauki IV
145. löggjafarþing — 134. fundur, 17. ág. 2016.
Athugasemd Brynhildar Pétursdóttur við svari menntamálaráðherra:
Virðulegur forseti. Mig langar að ræða aðeins um skáldahúsin þrjú á Akureyri, Davíðshús,
Nonnahús og Sigurhæðir, í samhengi við það hversu mikilvægt það er að jafnræðis sé gætt
þegar við útdeilum fjármagni. Maður fær oft á tilfinninguna, og það er ekki gott, að það sé
tilviljun sem ræður för eða jafnvel tengsl við einstaka alþingismenn eða embættismenn sem
tímabundið fara með einhver völd sem þeir geta nýtt sér. Ein ástæða þess að safnliðirnir
voru teknir út úr fjárlaganefnd var að gera umsóknarferlið gagnsærra og réttlátara. Það sem
hefur gerst með skáldahúsin þrjú á Akureyri er að þau hafa fallið á milli skips og bryggju. Þau
fengu styrk á fjárlögum, heilar 2,5 milljónir á ári 2009–2012 en þá féll styrkurinn niður, og
síðan þá hafa þessi söfn ekki fengið neinn styrk frá ríkinu.
Ég sendi skriflega fyrirspurn til menntamálaráðherra í fyrra og spurði út í þetta. Þá fékk ég
þau svör að söfnin hefðu átt að sækja í menningarsamninga landshluta. Þeir voru einmitt
lækkaðir á sama tíma þannig að söfnin áttu sem sagt að sækja í sjóði sem höfðu minna til
umráða.
Þegar ég spyr ráðherrann hvort hann telji að gætt hafi verið jafnræðis skáldahúsanna
þriggja og annarra sambærilegra menningarstaða er svarið að samningssamband sé á milli
mennta- og menningarmálaráðuneytisins og Gunnarsstofnunar, Snorrastofu og Laxnesssafns
á Gljúfrasteini. Þá spyr ég: Af hverju er ekki menningarsamband á milli
menningarmálaráðuneytisins og skáldahúsanna þriggja á Akureyri? Mér finnst það
fullkomlega óskiljanlegt. Ég kalla eftir því að ráðherra beiti sér eitthvað í þessu máli. Það er
óþolandi að úthlutun fjármagns sé tilviljanakennd. Við erum að tala um þrjú söfn sem fá 70–
80 milljónir á ári samanlagt. (Forseti hringir.) Ég er ekkert að væla yfir því, þetta eru mjög góð
söfn og mikilvæg, en svo eru þrjú söfn sem fá ekki krónu.
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Viðauki V
145. löggjafarþing 2015–2016.
Þingskjal 724 — 412. mál.
Svar mennta- og menningarmálaráðherra við fyrirspurn frá
Brynhildi Pétursdóttur um skáldahúsin á Akureyri:
1. Hvers vegna fá skáldahúsin þrjú á Akureyri, Davíðshús, Nonnahús og Sigurhæðir, enga
rekstrarstyrki frá ríkinu og hafa ekki fengið a.m.k. frá árinu 2012?
Á fjárlögum 2011 fengu Akureyrarstofa og Minjasafnið á Akureyri 2,5 millj. kr. styrk vegna
skáldahúsanna á Akureyri. Árið 2012 var ýmsu fyrirkomulagi breytt í meðferð og ákvörðun
styrkja. Var ákveðið að veita stofn- og rekstrarstyrki innan menningarsamninga og fengu þá
landshlutasamtökin hvert um sig fjárhæð til ráðstöfunar hvert á sínu svæði. Þá var á
fjárlögum ársins 2012 fyrirkomulagi við úthlutun styrkja til félaga, samtaka og einstaklinga
breytt hvað varðar aðkomu fjárlaganefndar Alþingis og úthlutun færð til ráðuneyta. Á
grundvelli þessa sótti Minjasafnið á Akureyri um styrk til skáldahúsanna þriggja en fékk
synjun með eftirfarandi rökstuðningi: „Ráðuneytin munu einungis úthluta styrkjum til
verkefna sem falla undir málasvið þeirra að svo miklu leyti sem þau falla ekki undir
lögbundna sjóði eða samninga, svo sem menningarsamninga eða vaxtarsamninga.“ Þá ber í
þessu samhengi að nefna samning um samstarf ríkis og Akureyrarbæjar um menningarmál á
Akureyri, sem hefur verið í gildi óslitið í hartnær 20 ár, en að samkomulagi varð að þær
fjárveitingar sem renna til Akureyrar af hálfu ríkisins væru eyrnamerktar Leikfélagi Akureyrar,
Listasafni Akureyrar og Sinfóníuhljómsveit Norðurlands. Ekki hefur ríkt ágreiningur um þessa
forgangsröðun við Akureyrarbæ. Í undirbúningi er endurnýjun samningsins til næstu ára.
Sömu markmið eru þar sett fram auk þess að efla starfsemi menningarhússins Hofs.
2. Telur ráðherra að jafnræðis sé gætt þegar kemur að úthlutun ríkisfjár til höfundasafna
á landinu?
Starfsemi Minjasafnsins á Akureyri er fjölbreytt og stendur safnið fyrir fjölmörgum
viðburðum auk sýningarhalds. Markmið Minjasafnsins er að safna, varðveita og rannsaka
menningarsögulegar minjar, einkum þær sem eru lýsandi fyrir daglegt líf og atvinnuvegi í
Eyjafirði. Minjasafnið á Akureyri er viðurkennt safn samkvæmt safnalögum, nr. 141/2011, og
hefur á þeim grundvelli sótt um og hlotið styrki úr safnasjóði sem nema alls 12.750 þús. kr. á
síðastliðnum fjórum árum. Skáldahúsin á Akureyri, Sigurhæðir, Davíðshús og Nonnahús eru
hluti af Minjasafninu á Akureyri, þar sem þremur þjóðskáldum er gert hátt undir höfði, og
nokkrir verkefnastyrkja úr safnasjóði sérstaklega verið ætlaðir til verkefna á þeirra vegum.
3. Hvernig hefur ráðherra gætt jafnræðis skáldahúsanna þriggja og annarra
sambærilegra menningarstaða á landsbyggðinni?
Samningssamband er á milli mennta- og menningarmálaráðuneytis og nokkurra
skáldasafna á landinu. Gunnarsstofnun á Skriðuklaustri, Snorrastofa í Reykholti og Laxnessafn
að Gljúfrasteini eru rekin á landi í eigu ríkisins. Þórbergssetur að Hala í Austur-Skaftafellssýslu
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er staðsett á stað sem skilgreindur hefur verið sem brotthætt byggð og því hefur það verið
vilji stjórnvalda að styrkja svæðið á undanförnum árum með sérstökum samningi.
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