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Ágrip 

Í þessari ritgerð er hugað að veðurfari í ljóðum Jóns Óskars. Veðrið er ríkur þáttur í ljóðum 

skáldsins allt frá fyrstu bók hans, Skrifað í vindinn (1953) til hinnar síðustu, Hvar eru 

strætisvagnarnir? (1995). Náttúrufyrirbæri og umhverfi geta öðlast ákveðna merkingu í 

ljóðum Jóns Óskars. Þau hafa áhrif á og endurspegla líðan og hugsanir mannanna. Sólin 

sendir geisla sína til jarðarinnar og það virðist sem hún reyni ávallt að gera heiminn betri. 

Vindurinn getur verið verndandi, þrátt fyrir að vera háskalegt náttúruafl. Byltingarstormar 

geisa og léttur andvari leikur sér. Kuldinn bítur jafnt á Íslandi sem í Frakklandi. Stundum 

stendur ógn af snjónum, en hann getur líka verið friðarsnjór. Regnið er fagnaðar- og 

frelsisregn og einnig getur það vakið upp einmanaleika og sorg. Veðrið ríkir úti í náttúrunni 

en ekki síður innra með einstaklingnum, þar sem það endurspeglast í ákveðnu sálarástandi 

eins og hræðslu. Milli þess sem veðuröflin eru þögul ræða þau um landsins gagn og 

nauðsynjar. Veðrið í ljóðum Jóns Óskars tengist oft skynjun og upplifun á tónlist og 

endurspeglar næmi hans og samkennd gagnvart öllu lífi og virðingu fyrir náttúrunni. Einnig 

samlíðun hans með hinum minnstu meðbræðrum og systrum og tilfinningu fyrir hinu 

smágerða og viðkvæma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Formáli 

Í BA-námi mínu í íslensku hafði ég lengi velt því fyrir mér að skrifa lokaritgerð um skáldið 

Jón Óskar, tengdaföður minn, sem lést árið 1998. Þegar ég var síðan að fletta ljóðabókinni 

hans Nóttin á herðum okkar frá 1958 og las setninguna: „Þú vaknar morgun einn og sérð til 

veðurs“, þá hugsaði ég að það væri gaman að skoða veðrið í ljóðum hans. Ég þakka 

leiðbeinanda mínum, Sveini Yngva Egilssyni, kærlega fyrir ómetanlega aðstoð og fyrir að 

draga mig niður til jarðarinnar, þegar ég var full mikið uppi í skýjunum á skáldafákinum. Ég 

vil þakka Trausta Jónssyni veðurfræðingi fyrir veitta aðstoð varðandi veðurfar, en hann er 

ótæmandi viskubrunnur þar að lútandi. Einnig þakka ég köttum nágranna míns, þeim Múffí og 

Pókó, fyrir að veita mér góðan félagsskap meðan á skrifum stóð. Þá fær eiginkona mín og 

dóttir skáldsins, Una Margrét Jónsdóttir, innilegar þakkir fyrir þolinmæðina, yfirlestur og 

spjall um föður sinn. Þessi ritgerð er tileinkuð henni.  
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Inngangur 

Árið 1958 sendi Jón Óskar frá sér ljóðabókina Nóttin á herðum okkar. Eitt af ljóðum 

bókarinnar er Draumur heimsins sem hefst á orðunum: „Þú vaknar morgun einn og sérð til 

veðurs.“ Í þessari ritgerð verður gáð til veðurs með skáldinu Jóni Óskari og reynt að greina 

veðurfarið í ljóðum hans. Hvernig birtist veðrið og hvað merkir það? Hvað táknar til dæmis 

rigningin? Hefur rigning í einu ljóði sömu merkingu og rigning í öðru ljóði? Í fyrrnefndu ljóði 

segir að einhver vakni morgun einn og sjái til veðurs. Hér skulu gluggatjöldin dregin frá og 

reynt að lýsa því sem fyrir augu ber þegar skyggt er fyrir augu og rýnt út um gluggann. 

 En hver er maðurinn? Áður en ljóð Jóns Óskars verða viðruð skal hugað að því. Þegar 

skýin eru dregin frá sést inn í fortíðina og með vindinum berst ómur liðinna ára. Árið er 1921 

og kauptúnið er Akranes. Þar er húsfreyja að nafni Sigurlaug Einarsdóttir og maður hennar 

Ásmundur Jónsson (Þorsteinn Jónsson 1991:80). Í júlímánuði á þessu ári, 1921, hafa skýin 

dregist saman aftur og það er rigningatíð vestan lands fram yfir tuttugasta (Trausti Jónsson 

1993:64). Það rignir á götur og gönguslóða Akranesskauptúns og hinn 18. júlí fæðist þeim 

hjónum Sigurlaugu og Ásmundi sonur sem fær nafnið Jón Óskar. Hann er næstyngstur fimm 

systkina, þrjár eldri systur og yngri bróðir (Þorsteinn Jónsson 1991:81) og það kemur fram í 

óbirtum endurminningum móður hans, sem hún skrifar á sínum efri árum, að þegar Jón Óskar 

er þriggja ára flyst fjölskyldan úr litla bænum Hóli á Akranesi í stærra húsnæði í húsinu 

Dvergasteini, sem einnig er á Akranesi.  

 Á bernskuheimili Jóns Óskars er ekki mikið um bókmenntir. Þar eru engar ljóðabækur 

og litlar fagurbókmenntir. Lítið er til af þjóðsögum og engar Íslendingasögur (Jón Óskar 

1969:18). Það er samt um jólin 1940, þegar Jón Óskar er nítján ára, að hann situr heima á 

Akranesi, horfir heillaður á Stjörnur vorsins eftir Tómas Guðmundsson og les að nú sé veður 

til að skapa (Jón Óskar 1969:97–98). Þá segir Jón Óskar að hann hafi snemma kynnst ljóðum 

Jónasar Hallgrímssonar. Það hafi verið gömul kona á sveitabæ, þar sem hann var 

snúningastrákur, sem vakti áhuga hans á kveðskap með því að láta hann læra utanbókar 

Gunnarshólma Jónasar (Jón Óskar 1969:18). Að sögn Jóns Óskars hét þessi aldna kona 

Halldóra Pétursdóttir og var hún móðir Þorgeirs Sveinbjarnarsonar skálds. Veðrið er gott, það 

má sjá má fyrir sér ungan snúningastrák í sveit munda hrífuna og sólin skín á sumarvegi yfir 

landinu. 

 Ekki hefur þessi utanbókarlærdómur farið öfugt ofan í drenginn, því hann segir síðar 

að Gunnarshólmi sé einhver fallegasti skáldskapur íslenskrar tungu (Jón Óskar 1969:19). Og 

hann bætir við að í Gunnarshólma sé svipuð hrynjandi og í sumum af hans eigin atómljóðum. 
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Hann ber til dæmis línur Gunnarshólma: „Skein yfir landi sól á sumarvegi / og silfurbláan 

Eyjafjallatind“ saman við línur úr ljóði sínu Draumur heimsins: „Þú vaknar morgun einn og 

sérð til veðurs / og bak við þig er heimsins mikli draumur“. Jón Óskar segir að þetta veki síst 

undrun sína og mætti því segja að ljóðagrunnur atómskáldsins Jóns Óskars sé að nokkru 

byggður á ljóðum Jónasar Hallgrímssonar. 

 Veturinn 1937 til 1938, þegar Jón Óskar er sextán ára gamall, er hann í 

héraðsskólanum í Reykholti (Jón Óskar 1979:9) og þar kynnist hann fyrst almennilega 

íslenskum bókmenntum. Eftir héraðsskóladvölina liggur leiðin í gagnfræðaskólann Flensborg 

í Hafnarfirði og drengurinn orðinn sautján ára (Jón Óskar 1969:7). Hann er einn og hálfan 

vetur í Flensborg og það er í febrúarmánuði ársins 1939 sem ungi maðurinn fer að hnoða 

saman skáldskap (Jón Óskar 1969:10–11). Fyrstu bernskubrekin eru lítið annað en stælingar á 

kvæðum skálda eins og Bólu-Hjálmars, Þorsteins Erlingssonar og Kristjáns Fjallaskálds (Jón 

Óskar 1969:20). En eftir því sem hann sökkvir sér niður í ljóðagerð fer hann að verða 

gagnrýninn á þann skáldskap sem hann les, finnst til dæmis kvæðið Þú nafnkunna landið eftir 

Bjarna Thorarensen vera leirburður. Ísland finnst Jóni Óskari ekki vera þekkt um allar jarðir 

og ljóðlínan: „Fjöll sýni torsóttum gæðum að ná“ stirð í munni (Jón Óskar 1969:26–27). 

 Það er í gagnfræðaskólanum Flensborg sem fer að bera á miklum námsleiða hjá Jóni 

Óskari. Eftir að hann fer að leggja sig eftir yrkingum og lestri skáldskapar sannfærist hann um 

að langskólaganga muni ekki leiða til annars en dauða sálarinnar (Jón Óskar 1969:35). 

Íslensku- og sögukennari Jóns Óskars fær heitið doktor B. í endurminningum hins síðarnefnda 

og virðast þeir ekki hafa átt skap saman. Jón Óskar gefur lítið fyrir málfræðikennslu doktors 

B. og í eitt sinn vísar þessi kennari nemanda sínum út úr tíma fyrir óþægilegar spurningar (Jón 

Óskar 1969:27–28). Þá gengur doktor B. einu sinni um bekkinn og spyr nemendur út úr 

námsefninu. Hann kemur að borði Jóns Óskars, lítur niður á hann undan gleraugunum og tjáir 

honum að hann sé lélegasti nemandinn í sögu. Nemandinn í sætinu gýtur augum fast á 

kennara sinn og reynir að leggja mikla fyrirlitningu í augnaráðið (Jón Óskar 1969:32). Það má 

velta fyrir sér hvort þessi fyrirlitning nemandans sé upphafið á ævilangri óbeit Jóns Óskars á 

skólalærdómi. Honum finnst þetta vera tímasóun, þar sem hann hefur tekið þá ákvörðun að 

verða rithöfundur (Jón Óskar 1969:61). 

 Námsmaðurinn ungi skrifar reglulega bréf til móður sinnar á Akranesi þar sem hann 

útlistar fyrir henni framvindu námsins. Ef árin eru gengin aftur á bak, mætti vel sjá fyrir sér 

armæðusvipinn á móður hans á Dvergasteini við lestur bréfanna. Í einu bréfinu segist hann 

vera búinn að lesa bækur eins og Ljóðmæli Kristjáns Fjallaskálds, Sögur Rannveigar eftir 

Einar H. Kvaran og Á vegum andans eftir Grétar Fells (Jón Óskar 1969:39). Og svo slær hann 
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út síðasta trompinu til að sannfæra móður sína um það að hann sé að lesa réttu bækurnar, 

þessa stundina sé hann að lesa bókina Aldahvörf í dýraríkinu eftir Árna Friðriksson. Það er 

skemmtileg tilviljun að Ljóðmæli Kristjáns Fjallaskálds og Sögur Rannveigar má finna á lista 

yfir bækur sem Sigurlaug móðir hans las sjálf á unglingsárunum, en hún telur þær upp í óbirtu 

endurminningunum, sem áður er getið. 

 Eftir veru Jóns Óskars í Flensborgarskóla reyna foreldrar hans á Akranesi enn og aftur 

að ryðja námsbrautina fyrir hann svo hann geti gengið menntaveginn. Því ákveða þau 1940 að 

setja soninn á gagnfræðanámskeið í Menntaskólanum í Reykjavík, sem haldið er fyrir 

utanskólanemendur (Jón Óskar 1969:54). Drengurinn fær inni hjá frændfólki sínu í miðbæ 

Reykjavíkur og situr langdvölum á bókasafni þar rétt hjá. Þar liggur hann yfir ritverkum 

Brandesar og tímaritinu Eimreiðinni í stað þess að læra undir gagnfræðapróf. Í Eimreiðinni 

fær Jón Óskar sér far með nýjum verkum Halldórs Laxness og kynnist þar smásögum hans á 

borð við Og lótusblómið angar og Napóleon Bónaparte (Jón Óskar 1969:57).  

 Þá rignir fleiru en annarra manna skáldskap niður í huga Jóns Óskars. Hann er sjálfur 

að reyna að raða saman orðum og hið fyrsta, sem kemur eftir hann á prenti eru greinar er 

birtast í skólablaði gagnfræðaskólans í Flensborg í Hafnarfirði 1939 (Jón Óskar 1969:44–45). 

Ein greinin fjallar um ásýnd heimsins þegar árið 1940 gengur í garð. Stríðsógnin er 

alltumlykjandi og greinarmælandi stendur við gluggann og horfir út. Úti í hinum stóra heimi 

geisar stríð og ungi maðurinn horfir á flugeldana kljúfa loftið og heyrir í þeim hvellina. Hann 

sér fyrir sér trylling stríðsins, byssustingina og horfir um leið á friðsælan faðm blárra fjalla. 

Hann horfir til veðurs og sér hvernig ríkir stafalogn. En lognið varir ekki lengi, því Jón Óskar 

rithöfundur veit betur en greinarmælandi. Árið 1940 er Ísland hernumið. Og segja má að þessi 

fyrstu skrif skáldsins kallist á við ljóð hans Draumur heimsins sem birtist síðar. Þar segir í 

upphafi ljóðsins: 

  Þú vaknar morgun einn og sérð til veðurs 

  og bak við þig er heimsins mikli draumur 

  um fegra líf og sáttfúsari hendur 

  og allra brauð og allra sólskinsstundir, 

   (Jón Óskar 1958:26) 
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Atómskáld í augsýn 

Jón Óskar er að uppgötva íslenska nútímahöfunda (Jón Óskar 1969:66). Hann les til dæmis 

ljóðabókina Bí bí og blaka eftir Jóhannes úr Kötlum og svört glósubók, ætluð fyrir 

gagnfræðanámskeiðið í Menntaskólanum í Reykjavík, er fljót að fyllast af ljóðatengdu efni. 

Þrátt fyrir það stenst hann prófið en nær ekki þeirri einkunn, sem þarf til að setjast í 

menntaskólann (Jón Óskar 1969:80). 

 Jón Óskar uppgötvar skáldin og hann er sjálfur uppgötvaður. Það er fylgst með 

honum, þar sem hann situr á Alþýðubókasafninu í Reykjavík. Honum er síðan fylgt eftir ofan 

eftir Bankastræti og inn á almenningssalernið Núllið, þar sem Jón Óskar þarf að kasta af sér 

vatni. Miðbæjarklósett þykir ekki vera nógu fínn staður til að ávarpa skáld og því er fylgst 

með honum áfram niður í Austurstræti. Og þar vindur sér að Jóni Óskari ungur maður í 

þykkum frakka með hatt og spyr formálalaust hvort hann hafi áhuga á bókmenntum (Jón 

Óskar 1969:71–73). Ungi pilturinn heitir Hannes Sigfússon og hann er að leita að 

upprennandi andans mönnum fyrir félag rithöfunda og á að halda stofnfund daginn eftir. 

Eitthvað þótti honum Jón Óskar vera gáfulegur, því hann átti að vera í þeim hópi. Það er 

blæbrigðamunur á fyrstu kynnum félaganna þegar lýsing Jóns Óskars er borin saman við 

lýsingu Hannesar Sigfússonar (1981:144). Á lestrarsal Alþýðubókasafnsins hafði Hannes 

tekið eftir alvörugefnum manni með viljasterka höku, sem valdi sér svipað lesefni og hann 

sjálfur og þessa stundina er að lesa færeyskt ljóðasafn. Honum finnst hann vera eitthvað 

geðvonskulegur á svipinn, þorir ekki að ávarpa hann en eltir hann inn á salernið í 

Bankastrætinu, þar sem hann þykist kasta af sér vatni við hliðina á honum. Svo er það í 

Austurstrætinu sem hann snýr sér að Jóni Óskari og spyr eins og ekkert sé sjálfsagðara: 

„Skrifar þú?“ Jón Óskar mætir á fyrirhugaðan skáldafund þar sem til dæmis sextán ára gamall 

piltur, Elías Mar, heldur ræðu. Þessi fundur upprennandi skálda er nokkuð vel sóttur af bæði 

konum og körlum (Jón Óskar 1969:74–75). 

 Hannes Sigfússon heldur áfram að klófesta ung skáld og þegar Jón Óskar er við 

næturvörslu í Landsímahúsinu, sjálfvirku símstöðinni í Reykjavík, kemur Hannes eina nóttina 

með nýjan afla (Jón Óskar 1970:122–123). Þetta er ungur maður með hvassa höku, 

kraftalegur og hefur verið til sjós. Þá nefnir Jón Óskar að kvæðið Gamall sjómaður hafi birst 

eftir hann í tímaritinu Helgafelli. Unga skáldið heitir Stefán Hörður Grímsson og Hannes 

ætlar þeim Jóni Óskari að kynnast. Eysteinn Þorvaldsson (1980:105) bendir hins vegar 

réttilega á að kvæði Stefáns Harðar heitir Gamall fiskimaður og birtingarárið er 1943. 
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 Það eru síðan eftirfarandi ljóðlínur í Tímariti Máls og menningar 1945 sem benda 

Hannesi Sigfússyni á næsta framtíðarsnilling: 

  Dúfurnar sofa ljúft hjá lágu þaki. 

  Löngu eru smiðir hættir sínu bangi. 

Ljóðsmiðurinn er sextán ára, fölleitur og heilsulítill og þarf stundum að gista sjúkrastofnanir 

(Jón Óskar 1971:27–29). Drengurinn heitir Sigfús Daðason, mikill námsmaður, bráðþroska og 

fullorðinslegur í tali. Þeim Jóni Óskari verður afar vel til vina og verður Sigfús, ásamt 

Hannesi, helsti andlegi félagi hans. Sigfús og Jón Óskar byrja snemma að þýða saman kvæði 

þar sem þeir sitja yfir kaffibollum á kaffihúsinu Hressingarskálanum, sem var í þá daga kallað 

Skálinn (Jón Óskar 1971:30). 

 Það er árið 1953 sem Jón Óskar situr hjá Stefáni Herði Grímssyni og þeir ræða saman 

um útgáfu á ljóðatímariti (Jón Óskar 1977:21–22). Þeir eru bjartsýnir og Jón Óskar hefur á 

orði að sú bjartsýni hafi örugglega komið frá ungum manni, sem sat með þeim. Hann er 

nýkominn frá Svíþjóð og heitir Einar Bragi. Hann er fullur af nýjum hugmyndum og vill gefa 

út ljóðatímarit. Í þessu sambandi talar Jón Óskar um ferskan blæ frá útlöndum og kallast það 

skemmtilega á við veðrið í einu ljóða Halldórs Laxness (1930:83), þar sem hann segir að í 

útlöndum sé ekkert skjól, heldur eilífur stormbeljandi. Fyrirhugað tímarit verður ekki að 

veruleika, en aftur á móti hefur Einar Bragi útgáfu á bókmenntablaðinu Birtingi 1953 og 

stendur sú útgáfa fram á árið 1954 (Jón Óskar 1975:249). Jón Óskar nefnir að þetta blað 

Einars Braga hafi verið fyrirrennari tímaritsins Birtings, sem byrjar að koma út árið 1955. 

 Á kaffistaðnum Miðgarði situr oft sérkennilegur maður, tæplega tvítugur að aldri, 

drekkur molakaffi, teiknar og raðar orðum í skáldskap. Þetta er Jónas Svafár og honum dugir 

ekkert minna en tveggja manna borð (Jón Óskar 1971:142–143). Ef gengið er að sumarlagi 

um Vatnsmýrina eða fyrir framan háskólann í fylgd Jóns Óskars, má sjá tjaldið sem Jónas 

Svafár hefur reist sér. Og ef íverustaður sá er opnaður verður gestinum ef til vill litið á Jónas, 

þar sem hann situr og borðar lauk og annað hrámeti. Ef til vill býður Jónas Svafár komumanni 

upp á mjólk og brennivín. Fylgdarmaður fær einnig að drekka og vekur athygli gestsins á 

einkennilegri bók, sem liggur í einu horni tjaldsins. Þetta er myndskreytt ljóðabók, 

handskrifuð á ljósmyndabæklinginn Selected pictures from Iceland. Ljóðin rituð milli 

ljósmyndanna og útklipptar, litaðar teikningar límdar á auðar síður bæklingsins. Þessi 

sérkennilega bók heitir Það blæðir úr morgunsárinu (Jón Óskar 1975:160–161). Höfundur 

hennar Jónas Svafár er stundum kallaður hið eina og sanna atómskáld (Silja Aðalsteinsdóttir 

2006:81). 
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Af atómskáldi, atómskáldum og öðrum skáldum 

Sá skáldahópur sem hér er að verða til gengur almennt undir nafninu atómskáld. Jón Óskar 

(1966a:3) segir síðar: „Atómskáldin okkar eru þessi: Sigfús Daðason, Hannes Sigfússon, 

Stefán Hörður Grímsson, Jónas Svafár, Einar Bragi og undirritaður.“ Á árunum í kringum 

1948 er undarlegur kveðskapur farinn að sjást í tímaritum og bókum. Það er einmitt á fimmta 

áratugnum sem atómskáldin birta fyrstu ljóð sín í tímaritum, losa um form ljóðanna og verða 

módernískir í hugsun og tjáningu (Silja Aðalsteinsdóttir 2006:42–43). Halldór Laxness notar 

orðið fyrstur á prenti í Atómstöðinni (1948). Jón Óskar (1971:146) segir skemmtilega frá því 

að á Gljúfrasteini hafi Halldór ekki fengið neinn frið fyrir fólki sem var í senn gefið fyrir 

skáldskap og víndrykkju. Til að hafa eitthvað upp úr þessu ónæði, þá notaði hann þessa 

einstaklinga í sögu sína og kallaði einn þeirra atómskáld. Og þetta nafn fékk sjálfstætt líf og 

varð einskonar neikvæður merkimiði á skáldunum sem einna helst voru talin bera ábyrgð á 

þessum nýjastílskveðskap, skáldum eins og Jóni Óskari, Jónasi Svafár og Hannesi Sigfússyni 

(Jón Óskar 1971:149). Silja Aðalsteinsdóttir (2006:43-44) segir að blær orðsins atómskáld 

hafi orðið jákvæðari með tímanum og reynst ágætt orð yfir formbyltingarskáldin og skáldskap 

þeirra. Silja telur atómskáldin vera fimm og er það Jónas Svafár, sem hún hefur ekki með í 

upptalningu sinni, þrátt fyrir að hann hafi verið nefndur hið eina og sanna atómskáld. Eysteinn 

Þorvaldsson (1980:131) segir að Jónas Svafár teljist til atómskáldakynslóðarinnar, en nefnir 

hann ekki sem eitt af atómskáldunum.  

 Jón Óskar kynnist fleiri skáldum. Góð kynni takast með honum og Arnfríði 

Jónatansdóttur (Jón Óskar 1969:149) og Ásta Sigurðardóttir situr í dimmri kaffistofunni að 

Laugavegi 11 með kolsvartar augabrúnir, sterkrauðar varir og hrafnsvart hár (Jón Óskar 

1975:51). Þá segir Jón Óskar að hann hafi kynnst Steini Steinarr snemma miðað við innvígslu 

sína í bókmenntalíf Reykjavíkur (Jón Óskar 1970:49). Það má sjá Stein Steinarr fyrir sér 

ganga um miðbæinn milli þess sem hann situr hugsi á Skálanum með kaffi eins og Kristján 

Þórður Hrafnsson (1997:9) kemst að orði. Oft situr hann þar við gluggaborð, bætir Jón Óskar 

(1975:49) við. Þá iðar allt af lífi þegar ritsmiðurinn ungi frá Akranesi uppgötvar og kynnist 

skáldunum Jóni úr Vör, Jóni Dan, Ólafi Jóhanni Sigurðssyni og Jóhannesi Steinssyni sem 

vakna hver á eftir öðrum af værum blundi liðinna ára (Jón Óskar 1969:119–120). 

 Það er fimmti áratugurinn. Hinn 1. desember 1949 birtist í Tímariti Máls og 

menningar ljóðið Bifreiðin sem hemlar hjá rjóðrinu eftir Stefán Hörð Grímsson og hefst það 

svo: 
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  bifreiðin sem hemlar hjá rjóðrinu 

  í líki svartrar pöddu 

Og í tímaritinu Landneminn birtist 1. október árið 1947 ljóðið Nóttin og vegurinn eftir Jón 

Óskar og hefst það á orðunum: 

  Þó að bifreið aki um veginn 

  sem ég kveð um meðan nóttin 

Ljóðið var prentað handskrifað með hendi Jóns Óskars og myndskreytt af listamanninum 

Jóhannesi Jóhannessyni. Það er athyglisvert að bifreið ekur um bæði þessi ljóð og nútíminn 

með tækni sinni hefur því haldið innreið sína. Hinn 26. nóvember 1947 birtist í blaðinu 

Íslendingi á Akureyri háðsk umfjöllun, „Skáldskapur ungkommúnista“, um ljóðið Nóttin og 

vegurinn og í lokin er lesandinn ávarpaður og hann spurður hvort honum finnist þetta ekki 

vera alveg stórfenglegur skáldskapur og djúp speki. 

 En þess má geta að eitt hið fyrsta sem Jón Óskar sendir frá sér er ljóð með nokkuð 

hefðbundnu sniði, þar sem skáldið heldur í ljóðstafi og rím. Það er ljóðið Ég sagði við þig og 

það birtist 1. apríl 1941 í Tímariti Máls og menningar. Upphaf ljóðsins er eftirfarandi: 

  Ég sagði við þig: Ertu saklaus og hrein, 

  ertu sumarsins mær? 

  og þú sagðir og brostir: Ég syndga ekki meir 

  en ég syndgaði í gær. 

Árið 1949 kemur út fyrsta ljóðabók Hannesar Sigfússonar Dymbilvaka og þegar lesendur 

opna bókina blasir við þeim eftirfarandi setning: „Eg sem fæ ekki sofið“. Í októberhefti 

tímaritsins Líf og list frá 1950 eru tvö smáljóð eftir Sigfús Daðason með nýstárlegu 

myndmáli, þar sem hann, í öðru ljóðinu, lætur mosavaxið hraun hlusta á fjöll langt í fjarska og 

einnig taka flugvélarnar, vindarnir og hafið til starfa.  

 Í þessu sama hefti af Lífi og list er viðtalið „Hið hefðbundna ljóðform er nú loksins 

dautt“ við skáldið Stein Steinarr, þar sem hann er spurður hvort hann hafi trú á þessum 

atómskáldum. Hann svarar því til að eins og sakir standa virðist Hannes Sigfússon vera þeirra 

efnilegastur. Steinn er einnig spurður hvort form hins nýja atómkveðskapar eigi eitthvað skylt 

við abstraktform í málaralist. Jón Óskar (1975:64–65) vekur athygli á svari Steins, þar sem 

hinn síðarnefndi segir: „Nei, það held ég ekki. Þetta svokallaða nýtízku ljóðform virðist einna 

helst eiga rætur sínar í súrrealismanum, hvort sem skáldin sjálf vilja viðurkenna það eða 

ekki.“ Ljóst virðist af þessu að Steinn Steinarr telur sig ekki eitt af atómskáldunum, enda sést 



11 
 

það til dæmis í tíunda hluta ljóðabálksins Tíminn og vatnið, sem kom út árið 1948 hvað hann 

heldur fast í hefð ríms og ljóðstafa: 

  Frá vitund minni 

  til vara þinna 

  er veglaust haf. 

  En draumur minn glóði 

  í dulkvikri báru 

  meðan djúpið svaf. 

  Og falin sorg mín 

  nær fundi þínum 

  eins og firðblátt haf. 

   (Steinn Steinarr 1986:170–171). 

Og í ljóðabók hans Ferð án fyrirheits, sem kom út árið 1942 er ljóðið Að sigra heiminn. Það 

er einnig byggt upp af stuðlum, höfuðstöfum og rími: 

  Að sigra heiminn er eins og að spila á spil 

  með spekingslegum svip og taka í nefið. 

  (Og allt með glöðu geði 

  er gjarna sett að veði). 

  Og þótt þú tapir, það gerir ekkert til, 

  því það er nefnilega vitlaust gefið. 

   (Steinn Steinarr 1986:133). 

 

Af ljóðbyltingum 

Pétur Már Ólafsson (1998:5) hefur fjallað um skáldskap Steins Steinars. Það sem hefur verið 

sagt að ofan er ekki alveg í samræmi við það sem Pétur Már segir. Pétur Már nefnir réttilega 

að nýtt skeið hafi verið að hefjast í íslenskri ljóðagerð, en hann segir að ljóðin í Tímanum og 

vatninu hafi verið á skjön við flest það sem ort hafi verið hér á landi árin á undan útgáfu 

bókarinnar. Hann bætir við að í ljóðum Steins sé sleginn nýr tónn og þar varpi skáldið að 
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mestu stuðlum og höfuðstöfum fyrir róða, auk þess sem rímið sé horfið úr ljóðunum. Þannig 

megi segja að þetta hafi verið mikil bylting. 

 Þorsteinn Þorsteinsson (2007:80) spyr í hverju byltingin í ljóðagerð á fimmta 

áratugnum hafi falist. Hann veltir fyrir sér hvort byltingarskáldunum hafi fundist hefðbundin 

ljóðform ekki geta fjallað um ný yrkisefni, sem borgarvæðingin hafi alið af sér (Þorsteinn 

Þorsteinsson 2007:88). Þorsteinn leitar í smiðju Peters Carleton þegar hann útskýrir mun á 

hefðbundnu ljóði Stefáns frá Hvítadal Vorsól og nútímaljóðinu Eyðilandið eftir T.S. Eliot 

(Þorsteinn Þorsteinsson 2007:82–84).  

 Í fyrsta lagi er svið ljóðanna gjörólíkt, sveitin og náttúran hjá Stefáni en borg og 

nokkurs konar ónáttúra eða firring hjá Eliot. Stefán byggir ljóð sitt á lofgjörð um vorið meðan 

kaldhæðni og fjarlægð er ríkjandi hjá Eliot. Í annan stað nefnir Þorsteinn að í ljóðinu Vorsól 

sé bragurinn reglulegur með formföstu rímmynstri og reglulegri ljóðstafasetningu. Hjá Eliot 

er bragformið hins vegar leyst upp með mislöngum ljóðlínum og óreglulegri hrynjandi. Og 

Þorsteinn bætir við að rímið sé valkostur eða stílbragð hjá Eliot meðan það fylgir ströngum 

reglum hjá Stefáni. 

 Í þriðja lagi felst munur ljóðanna einnig í myndmálinu. Þorsteinn nefnir að það komi 

fram í beinum myndum hjá Stefáni, þar sem svanir fljúga eða þá einföldum myndhverfingum, 

þar sem til dæmis löngunin leiðir lítið barn og svört nóttin er dáin. Þá segir Þorsteinn að 

ljóðmælandi tali til hugtaka eins og vorsólarinnar. Hjá Eliot eru myndhverfingarnar og 

samlíkingarnar nýstárlegri að mati Þorsteins. Eitt dæmi sem hann tekur úr öðru ljóði eftir Eliot 

er þegar borgin um kvöld liggur mót himninum eins og sjúklingur í svefndái á skurðarborði. 

Þá segir Þorsteinn að í Vorsól sé sami hugblær frá upphafi til enda sem sé ekki hjá Eliot í 

Eyðilandinu. Þar sé farið úr einni tóntegund yfir í aðra og hugblærinn breytist þegar minnst 

vari. Og að lokum nefnir Þorsteinn að í Vorsól séu fimm samskonar erindi. Ljóðlínur eru 

bundnar saman og erindin með jöfnum bragliðum, þar sem þung og létt atkvæði skiptast á. 

Þetta samræmi er ekki til staðar hjá Eliot, þar sem ljóðlínur eru ólíkar að gerð og hrynjandi 

ljóðsins nálgast talað mál. 

 Eftir að hafa leitað í smiðju Peters Carleton bendir Þorsteinn Þorsteinsson (2007:89–

90) á að ung skáld finni hjá sér þörf til að brjótast undan oki gamalla hefða og eldri kynslóða 

og reyni að uppgötva eigin tón. Þannig sé til dæmis frelsi undan bragreglum ein af forsendum 

þeirrar hugsunar sem einkenni nútímaljóð. Jón Óskar (1971:11–12) hefur sagt að stöðnun 

íslenskrar ljóðagerðar hafi til að mynda birst í verðlaunaljóðum lýðveldisstofnunarinnar á 

Þingvöllum 1944. Þar hafi Hulda ort um bláan sand, bjarmaband, hreinan blæ og bláan sæ, 

allt saman margjórtraðar tuggur, eins og Jón Óskar orðar það. Hins vegar nefnir Þorsteinn 
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Þorsteinsson (2007:32) að þrátt fyrir þessar ógöngur sýni til dæmis ljóð Hannesar Péturssonar 

í bókinni Ljóð ungra skálda og ljóðabókin Úr landsuðri eftir Jón Helgason að þanþol 

hefðbundinnar ljóðagerðar hafi ennþá verið töluvert.  

 Þegar hefðbundinn bragur bundinn ljóðstöfum og rími hættir að vera grundvöllur 

ljóðagerðar verða til tvær nýjar ljóðtegundir, prósaljóð og fríljóð eða óbundið ljóð (Þorsteinn 

Þorsteinsson 2007:95). Þorsteinn segir í framhaldi að ljóðlínur séu frjálsar og mislangar í 

fríljóðum, hrynjandi óregluleg og tekur Þorsteinn ljóðið Sorg eftir Jóhann Sigurjónsson sem 

dæmi um fríljóð. Prósaljóðin skiptast ekki í ljóðlínur, heldur eru sett upp eins og óbundið mál. 

Þau hafa mörg einkenni ljóðstílsins eins og skáldlegt val á orðum, myndnotkun og 

samþjöppun (Halldór Guðmundsson 2008:206). 

 Hið síðastnefnda kallast á við eitt af þremur megineinkennum nútímaljóða samkvæmt 

Eysteini Þorvaldssyni (1980:196) en það er samþjöppun í máli og hin tvö einkennin eru 

óbundið form og frjálsleg og óheft tengsl myndmálsins. Samþjöppun er mikilvæg tilhneiging í 

nútímaljóðum (Þorsteinn Þorsteinsson 2007:103). Í staðinn fyrir skýra framvindu og stundum 

langorðar lýsingar í hefðbundnum kvæðum var lagt mikið upp úr þéttleika ljóðanna. Þannig 

var jafnvel reynt að segja sem mest í sem fæstum orðum. Þá er myndmálið sterkur þáttur í 

nútímaljóðlist (Þorsteinn Þorsteinsson 2007:101). Hér nefnir Þorsteinn myndhverfingar eða 

metafórur og samlíkingar. Hann tekur setninguna: Lífið er draumur sem dæmi um 

myndhverfingu, þar sem merkingarþættir eins orðs flytjast yfir á annað orð. Þá segir hann 

setningu eftir Halldór Laxness: Tilveran er sem einn túkall vera dæmi um samlíkingu, en þar 

er samanburðarorð notað til að draga upp líkingu. Samlíking er það sem Óskar Halldórsson 

(1993:92) kallar viðlíkingu. 

 Ljóðbyltingin á Íslandi á fimmta áratug tuttugustu aldar verður ekki skilin nema í 

samhengi við þá byltingu í ljóðagerð er verður í Frakklandi á síðari hluta nítjándu aldar 

(Þorsteinn Þorsteinsson 2007:80). Jón Óskar (1988:11) er á því að byltingin í Frakklandi hafi 

að nokkru leyti orðið vegna áhrifa frá rómantísku stefnunni í Þýskalandi og einnig vegna 

áhrifa frá amerískum og enskum bókmenntum. Þá hefur Frakkinn Charles Baudelaire (1821–

1867) stundum verið talinn sá einstaklingur sem helst mætti kalla föður nútímaljóðlistar og er 

T.S. Eliot í hópi þeirra skálda sem líta á Baudelaire sem fyrirrennara sinn (Þorsteinn 

Þorsteinsson 2007:91).  

 Ung skáld á Íslandi á fimmta áratugnum höfðu kynnst miklu af erlendum 

nútímaljóðum og að þeirra dómi var ljóðagerð á Íslandi ekki í samræmi við samtímann 

(Þorsteinn Þorsteinsson 2007:119). Því fannst þeim nauðsynlegt að rjúfa þá einangrun sem var 

einkennandi fyrir íslenska skáldskapargerð. Jón Óskar (1977:168) segir að formbyltingin á 
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Íslandi hefði tæpast getað orðið nema vegna áhrifa frá lestri ljóða eftir erlenda höfunda. Og 

efnisval íslensku skáldanna breytist. Jón Óskar (1977:52–53) segir að hann og hin 

atómskáldin hafi til dæmis aldrei ort ljóð um sögulegan atburð úr Íslendingasögunum eða ljóð 

upp úr goðafræði eða þjóðsögum eins og nítjándu aldar skáldin og aldamótaskáldin. Þeim 

hefði fyrirgefist margt ef þeir hefðu gert það. Jón Óskar bætir við að þetta sé munurinn á þeim 

og fyrri tíðar skáldum og orsakanna sé að leita í þjóðfélagsbreytingunni. Allt var breytt, 

sveitamenningin, Reykjavík og þjóðfélagið sjálft. Hins vegar segir Þorsteinn Þorsteinsson 

(2007:122) að atómskáldin hafi ekki verið fjandmenn allrar fyrri ljóðlistar, þrátt fyrir að 

endurnýjun íslensks ljóðskapar hafi verið nauðsynleg. Þannig má finna hefðbundna tóna í 

fyrstu ljóðabók Jóns Óskars, skáldsins sem átti sinn þátt í að hrista upp í ljóðagerðinni: 

  Við hússins hljóðu glugga 

  ég heyri regnið falla 

  um niðadimma nótt. 

  Í djúpið dauðamyrka 

  það drýpur stillt og hljótt. 

 

Veðurfar í skáldskap 

Það rignir í ljóðinu hér að ofan og í tengslum við það má spyrja hvernig veður geti verið hluti 

af bókmenntatexta. Rigningin kemur víða við sögu í íslenskum ljóðum og fellur til dæmis á 

þennan gamla húsgang: 

  Nú er úti veður vott, 

  verður allt að klessu, 

  ekki fær hann Grímur gott 

  að gipta sig í þessu. 

   (Íslenzk þjóðlög 1974:861–862). 

Hér verður allt að einu forarsvaði einmitt þegar Grímur ætlar að fara að gifta sig. Segja má að 

neikvæðar tilfinningar séu tengdar þessu regni og það sýnir kannski einnig hvað lífið er 

tilviljunum háð. Einnig kallar þetta á skemmtilegar andstæður, þar sem annarsvegar er gleðin 

tengd giftingunni og hinsvegar leiðinn tengdur rigningunni. Regnið er einnig í vísu Hannesar 

Hafstein Þótt hann rigni: 
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  Þótt hann rigni, 

  þótt jeg digni, 

  þótt hann lygni 

  aldrei meir, 

  fram skal stauta 

  blautar brautir, 

  buga þraut 

  uns fjörið deyr. 

   (Hannes Hafstein 1925:241) 

Hér má segja að regnið sé tákn fyrir erfiðleikana, sem þarf að sigrast á. Hannes reynir í 

kvæðinu að efla mönnum kjark. Maðurinn þarf að glíma við regnið, auk stormsins, eins og 

segir í niðurlagi kvæðis Hannesar Undir Kaldadal:  

  Jeg vildi það yrði nú ærlegt regn 

  og íslenskur stormur á Kaldadal. 

   (Hannes Hafstein 1925:47) 

Sveinn Yngvi Egilsson (2014:69–70) nefnir að margir listamenn á átjándu og nítjándu öld hafi 

tjáð hið háleita í verkum sínum. Hann telur að þá hafi til dæmis hrikaleg náttúran fengið 

uppreisn æru, þar sem hún hafi áður ekki þótt fögur samanborið við láglendi suðrænna landa. 

Sveinn Yngvi segir að þetta hafi tengst hinni andlegu upphafningu, sem til dæmis háfjöllin 

áttu að geta framkallað í sál mannsins. Hann bætir við að Englendingurinn William Turner 

(1775–1851) hafi til að mynda málað stórbrotnar myndir af stormum á hafi úti, sem áttu að 

vekja háleitar kenndir hjá áhorfanda. Þessar óveðursmyndir Turners mætti tengja við hinar 

rómantísku hugmyndir Hannesar Hafstein um storminn og baráttu mannsins við hin óblíðu 

náttúruöfl. 

 Þá má finna rigningu í erlendum ljóðum. Regnið er tákn fyrir frelsi, frið og hamingju í 

ljóðinu Barbara eftir franska skáldið Jacques Prévert sem Jón Óskar þýddi. Ljóðmælandi talar 

við Barböru og gleðin er ríkjandi þegar hann minnir hana á regnið í upphafi ljóðsins: 

  Mundu það Barbara 

  Hve mikið rigndi í Brest þann dag 

  Og þarna gekkst þú brosandi 

  Blómleg og heillandi 
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  Í regninu 

   (Jón Óskar 1988:223) 

Í þessu ljóði eftir Prévert er regnið einnig notað til að leika með andstæðurnar stríð og frið, 

þar sem regnið breytir um eðli og í ljóðinu segir: „Í þessu regni af járni“. Þá hefur nítjándu 

aldar Englendingurinn John Ruskin skilgreint hugtakið samúðarvilla (pathetic fallacy) en hún 

felst í því að maðurinn yfirfærir tilfinningar sínar eða líðan til dæmis yfir á jurtir og dauða 

hluti (Ruskin 1959:326). Ruskin vitnar í skáldsöguna Alton Locke eftir Charles Kingsley, þar 

sem talað er um grimmt sjávarlöður, er skríði um. Ruskin segir að hvorki sé löðrið grimmt né 

hafi það hæfileikann til að skríða. Hann bætir við að maðurinn, sem yfirfæri þessa mannlegu 

eiginleika á sjávarlöðrið, sé í uppnámi vegna sorgar. Þannig séu það sterkar tilfinningar, sem 

skapi innra með einstaklingnum þessi hughrif varðandi til dæmis náttúruöfl og dauða hluti. 

Hér er veðrið ekki undanskilið því Ruskin (1959:328) vitnar í enska skáldið Alexander Pope 

þegar hann talar til dæmis um hangsandi vind. Ruskin bætir við að það sé hans einlæga von að 

lesendur hafi ekki ánægju af þvílíkum samanburði. Samúðarvillan virðist vera nokkuð áþekk 

því sem Óskar Halldórsson (1993:98–101) kallar persónugervingu, en hún getur til dæmis 

falist í því að óhlutbundin, afstrakt hugtök eins og gleði séu persónugerð. Og Óskar segir í 

framhaldi að persónugerving geti einnig falist í því að fyrirbæri náttúrunnar öðlist mannlega 

eiginleika. Óskar nefnir sem dæmi ljóðið Veðurvísu eftir Hannes Pétursson, en þar stikar 

stormurinn, hinn grályndi jötunn, eftir hjörnum gjallanda rómi.  

 Í ljóðinu Vor eða haust? eftir Ólaf Ragnarsson er skáldið statt á mörkum rigningar og 

snjókomu, umhverfið er hálf grámóskulegt og ljóðmælandi virðist ekki vera viss um árstíðina, 

sem er ríkjandi: 

  Rigningarhraglandi 

  lemur kinn. 

  Grábrúnir hestar í höm 

  við gulslikjað barð. 

  Umhverfið allt 

  í íslenskum sauðalitum. 

  Stórir dropar hlaupa 

  eftir grængráum  

  hálffrosnum tjörnum 

  við vegarbrún. 
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  Stigin ofan við núll 

  eru færri en fingur 

  annarrar handar. 

  En svo heyrist í lóu 

  sem komin er að sunnan 

  að kveða burt snjóinn. 

  Þetta var þá vor 

  en ekki haust. 

   (Ólafur Ragnarsson 2008:15) 

Hér er veðrið bæði hið ytra og í huga ljóðmælanda. Regnblaut snjókornin gæðast lífi og slá 

fast á kinnar hans. Það er kalt, umhverfið er hálffrosið og hvítt ásamt svörtu eru ríkjandi litir. 

Þetta er hálfdapurleg mynd sem ljóðmælandi málar og tengir það síðan við haustið. Þá fær 

ljóðið gleðilegri blæ í lokin, þegar hann heyrir í lóunni og uppgötvar að það er vor en ekki 

haust og sumarið er á næsta leyti.  

 Það er heldur minni gleði, sem tengist vorinu í ljóðinu Í vorsól eftir Gyrði Elíasson: 

  Mér heyrist 

  að verið sé  

  að brýna ljá 

  en það getur  

  varla verið 

  svona snemma  

  vors 

  Þó glampar 

  á stál við 

  bláa húsið 

   (Gyrðir Elíasson 1996:26) 

Vorsólin skín en eitthvað er óhugnanlegt við þetta veðurlag. Lesandi gæti séð fyrir sér hvernig 

glampar á ljá eða hnífsblað í sólarbirtunni. Þá má einnig tengja ljáinn við dauðann. 

 Annar andblær ríkir í ljóðinu Síðdegi í september eftir Vilborgu Dagbjartsdóttur: 

  Í haustvindinum 

  blakta drifhvít sængurver 
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  grannkonu minnar 

  rétt eins og óskrifuð blöð 

  sem biðja mig um ný ljóð 

   (Vilborg Dagbjartsdóttir 2010:26) 

Vindar haustsins blása og þetta ljóð er fullt af gleði og lífi. Hér er dregin upp einföld og 

hversdagsleg mynd af þvotti, sem hangir úti á snúru. Hvít sængurverin bylgjast í vindinum og 

allt virðist vera hreint og tært. Haustið boðar upphaf og ljóðmælandi sér fyrir sér auðar, hvítar 

pappírsarkir, sem bíða eftir nýjum skáldskap. Í ljóði Vilborgar eru jákvæðar tilfinningar 

tengdar haustinu en hjá Gyrði er neikvæður hugblær yfir vorinu og má segja að þetta sé 

viðsnúningur á hefðbundnum kenndum er tengjast þessum árstíðum.  

 Þá er veðrið oft hluti af stærri heild í bókmenntum og þá annaðhvort sem hluti af 

náttúrulýsingu eða tilfinningum, innri líðan (Sveinn Yngvi Egilsson 2014:115–116). Sveinn 

Yngvi kallar hið síðarnefnda innra landslag og má túlka það þannig að ákveðið veðurfar sé 

innra með einstaklingnum og endurspeglist í ákveðnu sálarástandi hans. Sveinn Yngvi segir til 

dæmis að í ljóðinu Veðraskiptin innri eftir Steingrím Thorsteinsson sé hugaræsingi lýst sem 

óveðri og tiltekur Sveinn Yngvi eftirfarandi brot úr ljóðinu: 

  Æsir hug minn ofurstríð, 

  Angur, hatur, reiði, 

  Rétt sem ský, er rokna hríð 

  Rekur yfir heiði, 

  Þétt af vætu, þrungin glóð; 

  Þjóta í tindum vindahljóð. 

Sveinn Yngvi Egilsson (2014:127) talar um að með táknsæisstefnunni á seinni hluta nítjándu 

aldar og módernismanum á fyrri hluta hinnar tuttugustu verði landslagið sálfræðilegra í 

ljóðum og því sé þá varpað inn á við. Þá nefnir Sveinn Yngvi (2014:224–225) að innra 

landslag í ljóðum Gyrðis Elíassonar sé oft nokkurs konar umritun fyrir sálarástand og tiltekur 

Sveinn Yngvi eftirfarandi línur úr bók Gyrðis Hugarfjallið: 

  En innra er hann  

  lotinn af stormum 

  Laufin slitin 

  af Lífstrénu 
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  á miðju 

  sumri 

Þá má finna í sömu bók Gyrðis ljóðið Vonleysi, en þar lýsir ljóðmælandi þokunni, sem liggur 

yfir huganum: 

  Þokan sem liggur yfir öllu 

  þokan sem aldrei fer 

  hann fálmar sig gegnum 

  hana, grípur í hvítmáluð 

  grindverk, sér glitta í 

  grænar jurtir bak við 

  þau 

  Hann sem sá 

  í gegnum  

  holt og hæðir 

   (Gyrðir Elíasson 1999:26) 

Í þessu ljóði er veðurfarið þoka hluti af tilfinningum þess einstaklings sem ljóðmælandi lýsir. 

Þokan endurspeglast í depurð eða þunglyndi, sem virðist hrjá hann. Hinni ytri þoku, sem ríkir 

úti í náttúrunni, léttir að lokum en það virðist ekki vera raunin varðandi innri þokuna, sem 

grúfir yfir huganum. Ljóðmælandi gefur í skyn að henni létti aldrei. 

 Þá má segja að innra veðurfar ríki í kvæðinu Í vorþeynum eftir Jón Helgason 

(1948:79–80). Á ritunartíma kvæðisins býr Jón Helgason og starfar í Kaupmannahöfn. Við 

lestur kvæðisins gæti hvarflað að lesanda að Jóni finnist hann samt vera eins og gestur í 

Danmörku. Ljóðmælandinn er sem „hafrekið sprek á annarlegri strönd“ og líðan hans 

endurspeglast í veðrinu, sem ríkir hið ytra og einnig innra með honum: 

  Drýpur af hússins upsum erlent regn, 

  ókunnir vindar kveina þar við dyr. 

 

Þar sem veðurfarið er skrifað í vindinn  

Og frá Jóni Helgasyni til Jóns Óskars. Ljóðabækur hins síðarnefnda skulu dregnar úr hillu og 

viðraðar. Það er goluþytur þegar fyrsta ljóðabók skáldsins er opnuð. Bókin heitir: Skrifað í 
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vindinn og kemur út árið 1953. Hinn 23. desember er getið um það í Þjóðviljanum að bókin sé 

komin út. Í desember þetta ár er mjög umhleypinga- og illviðrasamt og mikil úrkoma (Trausti 

Jónsson 1993:129). Segja má að það kallist ágætlega á við heiti bókarinnar. En hvernig birtist 

veðrið í bókinni? Lítum nánar á ljóðið sem vitnað var stuttlega í hér að ofan og heitir Ég heyri 

regnið falla: 

  Við hússins hljóðu glugga 

  ég heyri regnið falla 

  um niðadimma nótt. 

  Í djúpið dauðamyrka 

  það drýpur stillt og rótt. 

  Ég heyri stöðugt hljóðið 

  í húmsins kalda myrkri. 

  er raular regnið hljótt. 

  Dagsins jurtir drúpa 

  og deyja kannski í nótt. 

  Ég hlusta hljóður inni 

  og heyri regnið falla 

  í rökkvans rauða svið. 

  Það grætur einhver úti 

  sem enginn kannast við. 

   (Jón Óskar 1953:17–18). 

Það rignir bæði úti og inni. Regnið fellur niður úr skýjum og það fellur niður kinnar. Hér notar 

skáldið persónugervingu þegar það lætur regnið raula í myrkrinu og með raulinu svífur 

einhver óhugnaður yfir vötnum. Í ljóðinu er regnið myndhverfing fyrir neikvæðar tilfinningar 

eins og einmanaleika og sorg. Það er engin gleði í þessu regni, það streymir niður kinnar þess, 

sem grætur úti og um leið rignir í sálu hans. Regnið skapar því ákveðið sálarástand, ótta, 

ókunnugleika og einsemd. Einmanaleikinn er einnig undirstrikaður í því að enginn veit hver 

grætur úti. En það sem birtist þó skýrt í ljóðinu og einkennir skáldskap Jóns Óskars er 

samúðin með því lífi sem er lifað, hvort heldur er um að ræða menn, dýr eða jurtir. Vitundin 

um lífsháska annarra, þó að maður sjálfur sé í vari inni í húsi, setur því sterkan svip á ljóðið. 

 Lífsháski annarra getur til dæmis falist í gráum skriðdreka, sem er hlaðinn hatri til 

lífsins. Þessi járndreki skríður um ljóðið Á vori 1951. Það er nótt, birtustundir sólarhringsins 
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lengjast og sólin skín. Ljóðmælandi óskar eftir friði til handa fólkinu og talar í upphafi 

ljóðsins: 

  Að þið fengjuð að lifa í friði 

  að þið fengjuð að elska innan luktra dyra 

  að þið fengjuð að hjúkra sjúkum börnum ykkar 

  að þið fengjuð að dansa í ljósi vornæturinnar 

  að þið fengjuð að lyfta höndum til himins 

  í friði 

   (Jón Óskar 1953:62) 

Samúðin er með fólkinu, sem er berskjaldað fyrir stríðsógninni. Hún er einnig með einu litlu 

barni, sem ljóðmælandi sér í ljóðinu Á götunni þarna. Það er kalt í veðri og barnið er 

varnarlaust gagnvart kuldanum: 

  Á götunni þarna fann ég kulvíst barn 

  og sagði Vermdu þig í örmum mínum 

  Ég er sá sem fór í gær og kom 

  í morgun ég er sá sem vissi og veit 

  að vorið hlær í kvöld í augum þínum 

  Og mjúkir lófar finna yl og kuldinn 

  er burt af þessum vegi lífið hlustar 

  á hjartslátt þinn og ég sem fann þig áðan 

   (Jón Óskar 1953:21) 

Hér er samkenndin með hinum smáa. Virðing er borin fyrir lífi hinna smáu jafnt sem hinna 

stóru og ljóðmælandi er fullviss um að alltaf sé unnt að koma til aðstoðar. Lítil barnshönd 

finnur hlýjan lófa og kuldinn hrekst í burtu.  

 Og meðaumkunina má einnig finna gagnvart lífi landsins eins og kemur til dæmis 

fram í ljóðinu Landið. Það er morgunn og sólin er að koma upp: 

  Þegar ljósið kemur til mín 

  gegnum myrkur langra daga 

  og ég vakna og ég horfi 

  yfir land mitt er það kemur 

  og ég horfi á land mitt rísa 

  gegnum myrkur langra daga 
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  sé það rísa landið hvíta 

  Og það rís með opinn faðminn 

  og ég heyri rödd þess segja 

  Ég sem hélt ég ætti að deyja 

  Og það rís í nýju ljósi 

  og ég heyri í nýju ljósi 

  rödd þess hvísla morgunbjarta 

  nú slær aftur fjallsins hjarta. 

   (Jón Óskar 1953:52) 

Morgunsólin skín og hún sendir geisla sína til jarðarinnar. Ljóðmælandi vaknar í birtunni og 

sér landið sitt rísa í þessu nýkviknaða ljósi. Landið vaknar einnig í bókstaflegum skilningi, 

breiðir út faðminn mót birtunni og talar til ljóðmælanda. Í þessu nýja sólarljósi fagnar landið 

lífinu, það hafði óttast að deyja en það lifir. Hjarta fjallsins slær aftur og til að það geti slegið 

áfram þarf mannfólkið að vernda náttúruna og ganga um hana af virðingu.  

 Sólin er þannig mikilvæg í fyrstu ljóðabók Jóns Óskars Skrifað í vindinn og leikur 

sólskinið um mörg af ljóðunum. Sólin í ljóðinu Varið ykkur hermenn hefur til dæmis brýnt 

hlutverk: 

  Varið ykkur hermenn 

  því að álfarnir hafa vaknað 

  og landvættirnar bylta sér 

  og nóttin líður 

  og dagurinn rís 

  og sólin rís 

  og forynjur verða að steini 

  og forynjur verða að steini 

   (Jón Óskar 1953:50) 

Óskar Halldórsson (1993:122) kallar það eina gerð epífóru þegar síðasta lína kvæðis eða 

erindis er endurtekin og segir hann að áhrif hennar geti verið dulúðug. Hér leikur Jón Óskar 

sér meðal annars að þjóðsagnaminninu um nátttröllin, þar sem segir að þau megi ekki sjá 

dagsljós og verði að steini ef sólin nái að skína á þau (Íslenzkar þjóðsögur og æfintýri – fyrsta 

bindi 1864:142). Erlendir hermenn bregða sér í gervi hinna ókunnugu og ógnvekjandi trölla 

og vættir landsins vakna. Um leið lifnar þjóðsagnaarfurinn við og sólin sendir geisla sína á 
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forynjurnar, sem verða steinrunnar. Og lokalínan er sett í forgrunn ljóðsins með 

endurtekningu. Athyglisvert er að þarna gægist þjóðsagnaminnið fram og er það í nokkurri 

mótsögn við þá staðhæfingu Jóns Óskars, sem áður hefur verið vitnað til, að atómskáldin hafi 

aldrei ort um þjóðsögur. 

 Sólin er einnig á lofti í ljóðinu Árið 1942 kvatt, þar sem eftirfarandi línur standa: 

  meðan soltnu börnin signir 

  sólin hlý; 

  meðan kona og maður unnast  

  myrkri í; 

   (Jón Óskar 1953:25) 

Árið 1942 er að kveðja og það geisar stríð. Veðrið er gott og sólin skín. Þótt heit sólin nái að 

hlýja börnunum, þá megnar hún ekki að gefa þeim að borða. Börnin svelta hvort sem hún skín 

á himninum eða ekki. Sólin er vakin til lífsins og hið besta sem hún getur gert er að signa yfir 

þau. Samt getur verið gott að leita á náðir sólarinnar gegn dauðlegri veröld eins og í ljóðinu 

Þýðlega: 

  Þýðlega heyri ég þjóta í laufi vorsins 

  og þínar rauðu varir 

  mig dreymir meðan dauðinn virðist fjarri, 

  í sólskinsheimi sé ég, 

  og síðan ek ég burt til nýrra drauma. 

   (Jón Óskar 1953:28) 

Veðrið er margvíslegt í fyrstu bók skáldsins og þegar sólin hverfur af himninum getur komið 

hríð eins og í ljóðinu Þó mjöllin rjúki: 

  Þó mjöllin rjúki 

  og veturinn kreppi hnefann 

  og hristi úfinn kollinn 

  til að skelfa mig 

  og öll mannúð virðist lokuð inni 

  í þeim kreppta hnefa 

  þá mun ég samt ekki gefa upp alla von 

  ef ég má treysta hörpudísinni 

  vini mínum frá í fyrra 
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  jafnvel þó hún hafi meitt sig í fingri 

  að hún heilsi mér alltaf brosandi 

   (Jón Óskar 1953:38) 

Það er eitthvað harðneskjulegt við þetta veður, sem má segja að eigi upptök sín á höfði eða í 

hári vetrarins. Veturinn er gæddur lífi, hann hristir höfuðið og þá snjóar. Með 

persónugervingu er veturinn manngerður og hann kemur lesanda fyrir sjónir sem ágengur og 

reiður einstaklingur. Auk þess að dreifa snjófjúkinu í kringum sig steytir hann hnefann og það 

virðist sem mennskan eða miskunnsemin sé lokuð í greip hans. Veðurhræðsla gæti einnig 

komið í hug lesanda, þar sem ljóðmælandi tekur fram að veturinn sé að kalla fram veðrið til 

að skelfa sig. En það er von í ljóðinu, þar sem vetrarhríðin lætur undan að lokum. Harpa er 

fyrsti sumarmánuðurinn og spurning hvort það er dís þess mánaðar, sem gefur ljóðmælanda 

von um betra veður. En harpan er einnig alþekkt tákn skáldskaparins og því má einnig skilja 

þetta sem tilvísun til skáldskapargyðjunnar.  

 

Í ýmsum veðrum með nóttina á herðum okkar 

Árið 1958 gefur Jón Óskar út sína aðra ljóðabók. Hinn 21. febrúar það ár getur Morgunblaðið 

þess að þann tiltekna dag komi þrjár nýjar bækur. Það er í fyrsta lagi sagan Kaupangur eftir 

Stefán Júlíusson, í annan stað Íslenzkir sagnaþættir 1–2 eftir Brynjólf frá Minna-Núpi og í 

þriðja lagi ljóðabókin Nóttin á herðum okkar eftir Jón Óskar. Sá sem heldur á penna í 

auglýsingu Morgunblaðsins getur þess að hér líti dagsins ljós nokkur af hinum fegurstu 

ljóðum ungu skáldanna. Ljóð þessa unga skálds birtast lesendum sínum á snjóþungum 

febrúarmánuði en þurrviðrasömum á Reykjavíkursvæðinu. Jafnvel leikur nokkur svali um 

ljóðin, þar sem hiti er undir meðallagi (Trausti Jónsson 1993:138).  

 Það rignir. Árið er 1971 og Jón Óskar gefur út endurminningabókina Gangstéttir í 

rigningu. Þar reikar hugur skáldsins til baka og það rignir á fleira en gangstéttir. Íslendingar 

halda hátíðlega upp á lýðveldisstofnunina 1944 og Jón Óskar er á Þingvöllum. Þetta er ein 

mesta fagnaðarstund lífs hans og það rignir á Þingvöllum (Jón Óskar 1971:10). Jón Óskar 

segir í framhaldi að Helgi Hjörvar hafi lýst athöfninni í útvarpi og sagt að himinninn hafi 

grátið fögrum tárum. Eitt af ljóðunum í bókinni Nóttin á herðum okkar frá 1958 heitir 

Vorkvæði um Ísland. Þar rignir. Það eru liðin tíu ár frá lýðveldisstofnuninni 1944 og Jón 

Óskar er staddur í París. Hann fær bréf frá móður sinni á Íslandi, þar sem hún lýsir 

hátíðarhöldunum 17. júní 1954 (Jón Óskar 1977:95–96). Samkvæmt móður hans er mikill 
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þjóðhátíðarhugur í fólki á tíu ára afmæli endurreists lýðveldis. Og Jón Óskar hugsar að 

íslenska þjóðin sé að vakna eða farin að skynja landið sitt í gegnum svefninn. Hann segir það 

ekki beint, en mann grunar að hann eigi við þann svefnþorn sem erlendur her hefur stungið 

þjóðinni. Honum finnst að þjóðin muni vakna einn dag af þeim svefni og koma til sjálfrar sín 

og til landsins síns. Og hann situr í París og undir áhrifum frá rigningunni á Þingvöllum 17. 

júní 1944 yrkir hann Vorkvæði um Ísland:  

  Einn dag er regnið fellur 

  mun þjóð mín koma til mín 

  og segja manstu barn mitt 

  þann dag er regnið streymdi 

  um herðar þér og augu 

  og skírði þig og landið 

  til dýrðar nýjum vonum 

  þann dag er klukkur slóu, 

  ó manstu að þú horfðir 

  á regnið eins og spegil 

  sem speglar þig og landið 

  í kristaltærum dropum 

  þann dag er lúðrar gullu 

  með frelsishljóm, ó manstu 

  þann dag er regnið streymdi 

  og regnið var þinn spegill 

  og regnið var þitt sólskin 

  um herðar þér og augu 

  þann dag er landið hvíta 

  varð frjálst í regnsins örmum 

  og gleðin tók í hönd þér 

  í sólskinsörmum regnsins. 

 

  Einn dag er regnið fellur 

  mun þjóð mín koma til mín; 

  einn dag er regnið fellur. 

   (Jón Óskar 1958:9). 
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Í þessu ljóði má segja að veðurfarið endurspeglist í ákveðnu sálarástandi og það ástand sé 

gleði og einnig frelsi. Óskar Halldórsson (1993:101) fjallar um allegoríu eða táknsögu og 

segir að hún sé framsetningarform sem byggist á líkingamáli, eitthvað táknar þá annað en það 

er í raun. Einhverju huglægu fyrirbæri er lýst með einhverju hlutlægu og þannig má segja að 

þetta ljóð sé ein táknsaga. Regnið er tákn fyrir frelsið. Myndhverfingin eða metafóran: regnið 

er frelsi helst ljóðið á enda. Frelsisregnið streymir um ljóðmælanda í gegnum ljóðið, þar sem 

til dæmis má finna þá samlíkingu að regnið sé eins og spegill. Íslenska þjóðin minnir 

ljóðmælanda á það að hann hafi horft á regnið eins og spegil. Þannig hafi ljóðmælandi 

speglast frjáls í kristalstærum regndropunum. Og hér er einnig innra veðurlag, þar sem 

frelsisregnið verður sólskin í huga ljóðmælanda. Og auk hans verður landið frjálst í örmum 

regnsins, sem eru sólskinsarmar. Gleðin, vonin og frelsið eru þannig alltumlykjandi í regninu. 

Óskar Halldórsson (1993:123) segir að stundum myndi endurtekning umgjörð utan um erindi 

eða kvæði og eru þá upphafsorð eða línur endurteknar í lokin. Í ljóðinu Vorkvæði um Ísland 

er mikilvægi regnsins áréttað í lokin með endurtekningu setningarinnar: „Einn dag er regnið 

fellur“, sem myndar ramma utan um ljóðið. Að auki er þessi setning notuð sem umgjörð utan 

um ljóðlínuna: „mun þjóð mín koma til mín“. Þessi litli ljóðrammi verður þannig eins og 

kjarni ljóðsins, aðskilinn frá hinum ljóðlínunum. 

 Veðrið gerir vart við sig í fleiri ljóðum í bókinni Nóttin á herðum okkar frá árinu 1958. 

Og í einu ljóðinu, Draumur heimsins, er gáð til veðurs og það virðist vera sem morgunninn sé 

góður tími til veðurathugana: 

  Þú vaknar morgun einn og sérð til veðurs 

  og bak við þig er heimsins mikli draumur 

  um fegra líf og sáttgjarnari hendur 

  og allra brauð og allra sólskinsstundir, 

  þú vaknar morgun einn og heyrir brotna 

  í afargreipum vindsins fúna stofna 

  og bak við þig er heimsins mikli draumur 

  um allra brauð, þú heyrir vindinn spyrja: 

  Hvað dvelur þig? og fingur þínir kreppast 

  og vöðvar þínir hnyklast, og þú segir: 

  Ef bróðir minn hefur vaknað, ef hann vaknar 

  á þessari stundu, ef hann hlustar með mér 

  á söngva vindsins, ef hann ljær mér afl sitt 
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  og fær mitt afl og ef hann söðlar hest sinn 

  og ef ég söðla hest minn og við söfnum 

  liði í hverri sýslu, austur, vestur, 

  norður, suður, vinum okkar og þeirra 

  vinum, sem hafa brauð sitt vætt í tárum 

  og óska þessum heimi fegri landa 

  og uppskerustunda hverju svöngu barni, 

  þá gæti draumur okkar rætzt á morgun 

  um betra líf og sáttfúsari hendur. 

  Þú vaknar morgun einn og sérð til veðurs. 

   (Jón Óskar 1958:26) 

Eins og í ljóðinu Vorkvæði um Ísland er hér einnig setning, sem myndar ramma utan um 

ljóðið. Það er mikilvægt að vakna og gá til veðurs. Það er mikilvægt að vakna og hrinda í 

framkvæmd draumnum um sanngjarnan og sáttfúsan heim. Einstaklingurinn er vaknaður og 

þetta er ekki lengur draumur, heldur eru breytingar og einhverskonar bylting í nánd. Og 

vindurinn virðist vera það veðurfyrirbrigði sem einna helst boðar byltingu. Á undan Jóni 

Óskari höfðu jafnólík skáld og P.B. Shelley (Ode to the West Wind), Hannes Hafstein 

(Stormur) og Stephan G. Stephansson (Við vatnið) ort um þetta byltingarkennda náttúruafl. Í 

ljóði Jóns Óskars er vindurinn vakinn til lífsins og greipar hans hreinsa burt staðnað 

þjóðfélagsástand í formi fúinna stofna, ekki ósvipað og í ljóði Hannesar Hafstein. Frekari 

lífvæðing vindsins veldur því að hann fær mál og spyr hvað dvelji fólkið, af hverju það sé 

ekki farið að hreinsa til og breyta heiminum. Fleiri þurfi að vakna af draumnum um betra líf 

og hlusta á söngva vindsins. Segja má að byltingin sé skrifuð í vindinn. Og eitt af því sem á 

að koma út úr byltingunni eru sólskinsstundir fyrir alla einstaklinga. Þarna er veðurlag 

ákveðið takmark, sem reynt er að stefna að. 

 Vindar blása í fleiri ljóðum bókarinnar Nóttin á herðum okkar. Í minningu Magnúsar 

Ásgeirssonar skálds og þýðanda orti Jón Óskar ljóðið Laufin, trén og vindarnir. Þar blæs 

haustvindur: 

  Í allan dag hefur haustvindurinn þotið um greinar 

  trjánna. Ég hef setið undir trjánum og hugsað um 

  lauf sumarsins og undarlegt líf þeirra. Þau héldu 

  á regndropunum eins og gimsteinum þangað til þyrstur 

  sumarvindurinn kom að fá sér að drekka. Þau héldu 



28 
 

  ánægð á fiðrildunum sem voru komin til að elskast. 

  Og á kvöldin kom mannkynið til að elskast undir 

  laufunum. Ó, hversu margt var líf trjánna. Og nú falla 

  laufin í vindinum. En rætur trjánna eru sterkar og 

  trén eru sterk og greinarnar svigna en brotna ekki. 

  Og fyrr en varir eru laufin aftur á greinum trjánna 

  og mannkynið situr undir laufunum og laufin halda 

  ánægð á fiðrildunum og það er mikið líf í trjánum. 

   (Jón Óskar 1958:29) 

Hér er ort um lífsins tré. Og ljóðmælandi situr undir trjánum í haustvindinum. Táknsagan eða 

allegorían í ljóðinu snýst um líf mannsins, trén í þessum skógi eru lífskeið mannsins og á 

haustin eru endalokin í nánd. Þá blása haustvindar og laufin falla. Æviskeið mannsins er stutt 

eins og lífsferill laufsins. Vindurinn er tákn fyrir lífsins gang, sem þeysist áfram og skiptir þá 

ekki máli hvort það er sumarvindur, sem lífgæðist og drekkur í sig regndropa laufanna eða 

haustvindur er fellir laufin. En lífið er sterkt og lífið er hringrás. Lífið svignar undan ágangi 

erfiðleikanna, en brotnar ekki. Þessvegna kviknar lífið að nýju og aftur verða trén 

laufskrúðug. 

 Þannig má segja að lífið sé eins og nokkurskonar kraftaverk og ekki þarf mikið til að 

sjá kraftaverkið. Ljósglæta í morgunsárið er oft nóg eins og má sjá í ljóðinu Undrið: 

  Ég ók eftir veginum frá Keflavík 

  til Reykjavíkur. Það var að haust- 

  lagi og áliðið nætur. Og rökkrið hvíldi 

  þungt á augum mér, svo mér fannst 

  að ég mundi aldrei sjá landið framar. 

  Þá var það, að björt ljósrák þrengdi 

  sér gegnum rökkurþykknið á austur- 

  himni og áður en ég vissi af stigu 

  fjöllin fram úr skuggunum böðuð 

  í skínandi morgundýrð. Ég vissi 

  ekki að ég reis upp í sæti mínu. 

  Ég vissi ekkert nema það, að 

  morgunninn hélt áfram að ljóma. 

   (Jón Óskar 1958:12) 
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Eins og í ljóðinu Laufin, trén og vindarnir má sjá í þessu ljóði að lífið er sterkara en dauðinn. 

Og hér er einn sólargeisli tákn fyrir þetta undur að lífið sigrar dauðann. Himinninn er þykkur 

og svartur, sólin stígur upp á himininn og geisli hennar þrengir sér í gegnum svart þykknið. 

Þetta bjarta morgunveður verður þess valdandi að fjöllin vakna og stíga fram úr skuggunum. 

Rökkrið hvílir á himninum og rökkrið hvílir einnig á augum ljóðmælanda. Þannig mætti segja 

að dimmt og þungbúið veðurlag sé innra með honum en það er eins og það birti einnig til í 

huga hans um leið og sólin fer að skína. 

 Í ljóðinu Haust er það vindurinn sem leikur aðalhlutverkið: 

  Þýtur vindur um upsir 

  lýkur upp auga 

  haustdagur kaldur, og angan 

  sumarsins líður burt 

  í fangi vindsins 

  Kular um brjóst 

  Leitar einmana söngur 

  að næmri hlust, fljúga 

  svanir austur heiðar 

  Leitar ástfangin hönd 

  að hvítu brjósti, mávur 

  gargar hátt við strendur 

  Leitar skjóllaus maður 

  að skjóli, myrkur grúfir 

  yfir hverri vörðu 

  Titrar þó í brjósti 

  strengur vona 

  sprottinna undan fingrum 

  sumarsins, hrópa raddir 

  á raddir, tónn á tóna. 

  Þýtur vindur um upsir. 

   (Jón Óskar 1958:30) 

Í ljóðinu Í vorþeynum eftir Jón Helgason er það erlent regn, sem drýpur af upsum og í þessu 

ljóði Jóns Óskars er það vindurinn, sem þýtur um upsir. Í báðum ljóðum tengist veður 

þakskeggi og tilfinningarnar sem tengjast veðrinu eru frekar neikvæðar. Um er að ræða 
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óuppfyllta heimþrá í ljóði Jóns Helgasonar og hægt er að skynja söknuð í ljóði Jóns Óskars. 

Haustvindurinn, sem þýtur í þakskegginu er settur í forgrunn með endurtekningu í fyrstu línu 

og hinni síðustu. Og sú endurtekning myndar þannig ramma um allt ljóðið. Í ramma vindsins 

virðist vera dapurleg haustmynd, sem máluð er með litríku myndmáli. Haustið opnar augun, 

brjóstum verður kalt, einmana söngur leitar að næmri hlust og ástfangin hönd reynir að finna 

hvítt brjóst. Og fyrir utan að mynda umgerð um ljóðið virðist vindurinn bera ábyrgð á ilmleysi 

þessa kalda haustdags, þar sem hann tekur ilm sumarsins og ber hann burt í fangi sínu. Með 

fingrum sínum slær þó sumarið á strengi í einu brjósti og gefur fyrirheit um breytta tíð.  

 

Þegar veðrið tók breytingum við sönginn í næsta húsi 

Hinn 20. janúar árið 1967 er þess getið í Morgunblaðinu að komin sé út hjá Helgafelli 

ljóðabókin Söngur í næsta húsi eftir Jón Óskar. Færðin er slæm í desember árið 1966 og tíðin 

er óhagstæð, köld og umhleypingasöm (Trausti Jónsson 1993:155). Veður og umhverfi setja 

sterkan svip á bókina Söngur í næsta húsi eins og vel kemur fram í samnefndu ljóði: 

  Undir gráum himninum er ég einsog lítið strik 

  lítið korn. 

  Það urgar í hjólum 

  Strætisvagninn gætir ekki að söngnum. 

  Í næsta húsi. 

  Ég held mér í götuna 

  Það byrjar að snjóa 

  Ég vil fara 

  Hvert? 

  Mjöllin rýkur 

  söngur í næsta húsi. 

  Var það í Róm eða Napólí 

  sem þeir drápu unglinginn með svörtu augun? 

  Mjöllin rýkur, söngur í næsta húsi. 
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  Unglingurinn með svörtu augun var sonur landlausa bóndans, 

  þess er réðist á órækt heiðanna. 

  Það var án leyfis. 

  Ég er lítið korn, sem lyftist upp af götunni. 

  Eitt korn 

  sem rýkur 

  frá Róm til Sælingsdals 

  eða frá Sælingsdal til Rómar. 

   (Jón Óskar 1966b:37–38) 

Eftir að hafa lesið setninguna: „Síðan héldu þau áfram“ og lokið þannig við síðara bindi 

Sjálfstæðs fólks blasir við lesanda eftirfarandi setning: „Reykjahlíð – Laugarvatni, 

snemmsumars, 1935“ (Halldór Laxness 1935:347). Þessir tveir staðir eru ritunarstaðir 

bókarinnar. Og í frumdrögum Jóns Óskars af ljóðinu Söngur í næsta húsi hefur hann skrifað 

fyrir neðan ljóðið: „Róm – Sælingsdal, 1964–1965“ (Una Margrét Jónsdóttir, munnleg 

heimild 1. apríl 2018). Hin ítalska Róm og hinn íslenski Sælingsdalur eru ritunarstaðir 

ljóðsins og það er í veðrinu, sem þeir tengjast. Í ljóðinu er grár himinn og má geta sér þess til 

að það sé þungbúið veður. Undir þessum stóra, gráa himni segir ljóðmælandi að hann sé 

einsog lítið korn og vindurinn feykir því frá Ítalíu til Íslands. Segja má að þessi notkun 

myndmáls sé viðlíking eða samlíking, þar sem samanburðarorðið „einsog“ er notað til að 

draga fram líkingu. Þá hljómar söngurinn frá næsta húsi sem stef í gegnum ljóðið. Snjórinn er 

einnig settur í forgrunn með endurtekningu og með aðstoð vindsins rýkur mjöllin í ljóðinu. 

Einnig má velta fyrir sér hvort veðrið tengist innri líðan eða tilfinningum skáldsins Jóns 

Óskars. Rýkur mjöllin í huga skáldsins, þegar staðirnir Róm og Sælingsdalur eru orðnir hluti 

af minningum þess? 

 Heldur virðist hafa dregið úr vindinum, þar sem ljóðmælandi á langt spjall við goluna í 

sömu bók, Söngur í næsta húsi, og ljóðið er Skáldið (Jón Óskar 1966b:66–68). Ljóðmælandi 

fer villur vegar og golan kemur og spyr hvort hún megi ekki strjúka hár hans. Ljóðmælandi 

spyr eftir ástinni og golan svarar og segir að það sé hún. Golan segist vera ljóðsins líf og kona. 

Ljóðmælandi segist efast um að þau geti sofið saman og golan segir að hann sé skáld og hann 

eigi að vaka í örmum sér. Hann segist þurfa að sofa en golan segir að það megi hann ekki. 

Hún bætir við að hún sé ljóðið sem veki hann ef hann ætli að sofna. Golan segist í raun vera 

honum allt og enginn elski hann nema hún ein. Sú eina sem elski hann sé golan, sem fari 

mildum höndum um hár hans. Hún getur meira að segja stagað í sokkana hans og bætt fötin 
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hans. Ljóðmælandi virðist sannfærast um traust golunnar og beygir sig bljúgur að höndum 

hennar og segist í lokin ákalla goluna alltaf þegar hann villist.  

 Segja má að ljóðið byggist upp á einni mynd, þar sem veðurfyrirbrigðið gola er tákn 

fyrir skáldskapinn eða skáldskapargyðjuna, sem skáldið þarf að þjóna en það er gagnkvæmt 

því að hún sinnir einnig þörfum hans. Þannig má segja að þetta sé táknsaga, þar sem stóru 

heildarmyndinni er haldið ljóðið á enda en ýmsar smærri myndir eru notaðar til að fylla upp í 

stóru myndina. Golan er til dæmis konan, ástin og ljóðsins líf. Veðrið sem náttúrufyrirbæri 

fær bæði mannlega eiginleika og mannlega mynd, þar sem golan talar og fær hendur að auki. 

Skáldið hefur helgað sig skáldskapargyðjunni og vakir í örmum hennar. Skáldið er vakið og 

sofið yfir köllun sinni. Skáldið má ekki sofa, þar sem það verður sífellt að benda á ranglæti 

heimsins. Skáldskapargyðjan hefur fullvissað skáldið um að hún sé hið eina sem það þurfi. 

Hún sjái um allar þess þarfir. Þetta er gamansamt ljóð, þar sem skáldinu hættir til að vera fast 

í bókstaflegum þörfum hversdagsins. Skáldið þarf að sofa og vill að einhver bæti fötin sín. 

Golan eða skáldskapargyðjan gerir lítið úr slíkum þörfum. Það er listin sem skiptir máli. 

 Þessi bók, Söngur í næsta húsi, virðist að nokkru leyti vera söngur til sólarinnar, þar 

sem nokkur ljóð hafa með sólskinið að gera. Ljóðið Dansljóð er í sjö hlutum, þar sem segir í 

fimmta hluta: 

  Jafnvel ljóð mitt er ekki nógu sterk sól. 

  Þú hefur sveipazt þykkum hjúpi 

  þar sem brosið er einsog mánudagur eftir langt svall. 

   (Jón Óskar 1966b:9) 

Þarna er myndhverfingin: ljóðið er sól, en vandamálið er að ljóðið er ekki nógu sterk sól. 

Einhverskonar þunglyndi virðist hrjá þann sem ljóðmælandi talar við og sólin virðist geta 

brætt þennan hjúp, sem hefur umlukt viðkomandi. Þá er skemmtileg notkun á sólinni í ljóðinu 

Skáld, hvað er klukkan? þar sem segir í upphafi ljóðsins: 

  Hvar fæ ég skýlt mér fyrir umturnun hugmyndanna? 

  Hvar fæ ég drukkið sólargeislana 

  sem koma til að trúa á nýtt líf? 

   (Jón Óskar 1966b:12) 

Hugmyndir koma og fara og hugmyndakerfi eru reist og þau hrynja. Í þessum fallvalta heimi 

hugmyndakerfanna leitar ljóðmælandi að skjóli. Og hann leitar í veðrið, hann leitar í birtu og 

hlýju sólarinnar. Sólin er eitthvað sem má trúa á, hún er hugmyndakerfi reist á traustum 



33 
 

grunni. Og ljóðmælandi spyr hvar hann geti drukkið í sig sannleik sólarinnar. Í sólardrykknum 

er trúin á nýtt upphaf. Hér er ósnertanlegur en raunverulegur hlutur eins og sólargeisli gerður 

hlutlægur og í raun drykkjarhæfur líka.  

 Þá er sólin eitthvað svo sérstaklega íslensk í ljóðinu Náttúruundrin, sem hefst á 

eftirfarandi hátt: 

  Það var unaðslegt veður á annan páskadag. 

  Við fórum til Stokkseyrar að gleðjast yfir náttúruundrunum. 

  Það voru allir í vinnu í frystihúsinu. 

  En það var hestur úti á túni og við undruðumst fegurð hans 

   (Jón Óskar 1966b:35) 

Það er annar í páskum og veðrið er unaðslegt að sögn ljóðmælanda. Kona er í för með honum 

og þau gleðjast yfir undrum náttúrunnar. Þau leita síðan að stað til að snæða nestið sitt og 

finna hann undir kirkjuvegg. Og það er kalt í veðri: 

  Hve það var kalt þetta land 

  Páskar 

  glitrandi af mjöll 

   (Jón Óskar 1966b:36)  

Síðan segir í framhaldi af ljóðinu: 

  Hún leit ekki í spegilinn einsog konur eru vanar 

  heldur horfði sigri hrósandi í augu mér 

  þar sem hún speglaði sjálfa sig og landið 

  um leið og ég vermdi kalda fingur hennar 

  á þessum frostkalda sólskinsdegi 

Í augum ljóðmælanda speglar konan sjálfa sig og landið sitt. Og konunni er kalt og það er 

frostkaldur sólskinsdagur. Hér er dregin upp mynd af nokkuð þekktu íslensku veðri, sem má 

segja að sé frekar algengt í kringum páska í mars, apríl. Sólin skín björtum geislum en það er 

ennþá vetur og sólin nær ekki að verma landið. Þrátt fyrir það getur veðrið verið afar heiðríkt 

og fagurt. 
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Þú sem hlustar á veðrið  

Árið 1973 kemur út fjórða ljóðabók Jóns Óskars. 7. apríl það ár segir í Alþýðublaðinu að 

Almenna bókafélagið sendi frá sér þrjár nýjar bækur. Eru það bækurnar Saga 

Borgarættarinnar eftir Gunnar Gunnarsson, Hugvitsmaðurinn eftir Hjalta Þórðarson og ný 

ljóðabók eftir Jón Óskar: Þú sem hlustar. Það er einnig 7. apríl 1973 sem segir í Vísi að Þú 

sem hlustar sé ein af þeim bókum Almenna bókafélagsins, sem komi út utan jólavertíðar. Og 

lesendur ársins 1973 geta gluggað í þessa nýju ljóðabók í aprílmánuði í hagstæðri tíð, þar sem 

hiti er nærri meðallagi (Trausti Jónsson 1993:168). 

 Þú sem hlustar hefur að geyma ljóðaflokkinn Faðir minn og hafið. Í þriðja hluta 

flokksins er sambýlinu við storminn lýst: 

  Aldrei aldrei talaði hann um sjóinn 

  eftir tvo tugi ára á sjónum, 

  en keypti orgel handa ungum fingrum 

  svo þeir lékju eitthvað ljúft 

  um fegursta blómið og bjartasta brosið, 

  ég hugði það vera fegursta blómið sem sæist frá hafinu 

  og bjartasta brosið sem sæist frá hafinu 

  og síðan, þegar ég gat leikið, hvað gat ég annað 

  en leikið fyrir hann það sem hann bað um: 

  „Ég elska hafið æst, er stormur gnýr“. 

  Og hvort skilur þá einhver, að ég hræðist ekki hafið 

  þegar ég hræðist hafið og kenni dóttur minni  

  að hræðast ekki hafið þegar hún hræðist hafið? 

  Það kemur þráfaldlega fyrir mig 

  að ég sezt við orgelið og leik og syng 

  fullum hálsi: Ég elska hafið æst 

  er stormur gnýr. – Klukkan slær. 

   (Jón Óskar 1973:75) 

Í þessum hluta ljóðsins er tónlistin ríkjandi. Jón Óskar var menntaður píanóleikari og lék á 

fimmta áratugnum í jazzhljómsveit (Jón Óskar 1970:140–141;1971:53). Og hér talar 

ljóðmælandi um að orgel hafi verið keypt handa litlum fingrum. Í ljóðinu er leikið með 

andstæður á áhrifamikinn hátt. Ungir fingur og veðurbarin sjómannshönd föður hans, sem 
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lesandi getur séð fyrir sér. Fegursta blómið og ægileg náttúran í formi úfins hafs. Og ljúfir 

orgeltónar mæta gný stormsins. Hið smágerða myndar mótvægi við hið stórbrotna. Fyrir 

sjómanninn föður sinn leikur ljóðmælandi lag við ljóðið Ég elska hafið æst, er stormur gnýr 

(Guðmundur Guðmundsson 1954:277). Þótt ljóðmælanda standi ógn af ægifegurð náttúrunnar 

og náttúruaflanna, þá er hann ekki hræddur. Veðrið lætur öllum illum látum, hafrótið þeytist í 

storminum og ljóðmælandi sér fegurðina. Þeir sem eru úti á sjónum þurfa að glíma við 

háskaleg náttúruöfl og mælandi ljóðsins og dóttir hans horfa á sjónarspilið. Litlu stúlkunni er 

kennt að hræðast ekki náttúruna og í ljóðinu kemur vel fram virðingin fyrir hinu smáa og 

viðkvæma, fyrir hinu stóra og háskalega og fyrir tónlistinni, sem getur sefað óttann. 

 Í ljóðinu Þú sem hlustar er heyrt í storminum en ljóðmælandi vill að hlustuninni sé 

beint í aðra átt: 

  Segðu ekki mikið, 

  þú sem heyrir í storminum. 

  Ef þjóðirnar tortímast, hver tortímir þeim 

  nema gjammandi vargurinn? 

  Þú heyrir í storminum. 

  Hlustaðu á þögnina. 

  Án þess að segja mikið 

  óx grasið yfir auðnir 

  stríðsins. 

  Þú sem hlustar, 

  hlustaðu á þögnina, 

  Þú sem heyrir í storminum. 

   (Jón Óskar 1973:27) 

Ljóðmælandi talar um stríðstíma, þar sem þjóðir tortímast af gjammandi byssukjöftum. Í 

ljóðinu er það hljóðið í veðrinu, hvinur stormsins, sem er tákn fyrir hávaða drápsvélanna og 

ljóðmælandi biður þann sem hlustar að leita eftir þögninni. Gildi hins hljóðláta, þagnarinnar, 

er stillt upp við hlið hins háværa, stormsins, það er hið lágværa og stillta, sem mun að lokum 

græða sár stríðsins. 

 Veðrið er einnig gott í bókinni Þú sem hlustar og náttúran brosir stundum sínu 

breiðasta eins og í ljóðinu Stjörnuskin.  Þar segir í upphafi ljóðsins: 
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  Náttúran er í sólskinsskapi 

  það sést á trjánum 

  sem halda á þröstum og næturdöggum 

  og vita ekki af neinu tapi 

  þó stjörnur hrapi. 

   (Jón Óskar 1973:47) 

Í þessari einföldu mynd er fallegt og stillt veður. Ljóðmælandi les í veðrið út frá trjánum. Það 

er stafalogn, þar sem trjágreinarnar hreyfast ekki. Stillan er það mikil að daggardroparnir 

haldast á laufum trjánna. Og þótt það verði hrap á stjörnum himinsins, nær það ekki niður til 

mannlífsins. Veðrið er kyrrt, sól og logn er sett í samhengi við gott geðslag og þær tilfinningar 

eru yfirfærðar á náttúruna, sem gæðist lífi. 

 Í ljóðinu Gangstéttardrápa er margskonar veðri þjappað saman í stuttum texta: 

  Sjálfur er ég grátandi 

  og hleyp í fang stormsins. 

  Það er veik von að hann lyfti mér upp úr tárunum sem ég 

  ösla í. Nei ég hef ekki lengi séð önnur eins bros 

  og geisla sólarinnar í regninu 

  sem streymir úr augum elskunnar. 

   (Jón Óskar 1973:39) 

Ljóðmælandi virðist vera nokkuð vanur íslensku veðri, þar sem vindur, sól og regn getur allt 

verið á sama augnablikinu. Eitthvað virðist hann hafa orðið ósáttur við ástmey sína og gaman 

að sjá hvernig hann segist ösla í tárunum. Ljóðmælandi grætur og veðurlagið stormur virðist 

vera hið eina sem hugsanlega gæti létt honum lundina. Ljóðmælandi notar persónugervinguna 

til að reyna að komast í fang stormsins, sem á að lyfta honum upp úr táraflóðinu. Þá undrast 

ljóðmælandi fegurð veðurlagsins, þegar sólargeislarnir kljúfa regndropana. Og náttúruregnið 

fær samsvörun við tár mannanna. 

 Þá snjóar í ljóðinu Jólabörn og sá snjór tengist friði: 

  Ég heyri börnin hlakka 

  til jólanna, það snjóar 

  á jólum eða ekki, 

  en börnin sé ég ljóma 

  af tilhlökkun og spyrja 
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  um jólin og ég heyri 

  í fjarlægð dimma óma 

  frá stríði milli manna, 

  svo daprast hugarsýnin. 

  En barnagleðin lýsir, 

  og trú mín verður meiri 

  á friðinn, er ég heyri 

  að börnin fara að kyrja 

  og klukkurnar að óma, 

  og stjörnuaugun ljóma. 

   (Jón Óskar 1973:22) 

Hér kemur í ljós samkennd Jóns Óskars með hinu smáa og ást hans á lífinu. Jólin eru að koma 

með sinn friðarboðskap og börnin ljóma af tilhlökkun. Jólasnjórinn er hluti af hinni barnslegu 

gleði og sú spurning hvort snjói eða ekki. Sökum stríðsástands úti í heimi er ljóðmælandi að 

missa trú á mannkynið en sakleysi, eftirvænting og gleði barnanna gefa honum von. Í 

veðurstillu desemberskammdegisins sér hann stjörnur himinsins speglast í augum þeirra. 

 

Veðrabrigði í næturferð 

Hinn 24. nóvember 1982 er þess getið í Morgunblaðinu að bókin Næturferð eftir Jón Óskar sé 

nýlega komin út á vegum Menningarsjóðs. Og það ætti að viðra þokkalega fyrir þessa ferð. 

Það er hagstæð tíð í nóvembermánuði ári 1982 og hiti undir meðallagi (Trausti Jónsson 

1993:187). 

 Í tengslum við ljóðið Ég heyri regnið falla, sem er í fyrstu ljóðabók Jóns Óskars, var 

minnst á samúð Jóns með því lífi sem er lifað og samúðina með lítilmagnanum. Undirtitill 

bókarinnar Næturferð er: Ljóð um frelsi og fyrsti hluti hennar heitir Náttfarabálkur. Hann 

fjallar um þrælinn Náttfara sem, samkvæmt Landnámu, er talinn hafa komið með 

landnámsmanninum Garðari Svavarssyni og Jón Óskar (1982:10) vísar til. Í ljóðabálki Jóns 

Óskars er þrælnum Náttfara fylgt eftir og hann fær rödd. Garðar Svavarsson siglir burt frá 

Íslandi en Náttfari og nafnlaus ambátt ná að flýja og það er stormur. Í ljóðinu segir: 

  en nokkrir tjaldar heilsa þeim í fjöru, 

  þegar þau stíga á land og konan hnígur 
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  örþreytt í sandinn, heyrir hvin í vindi, 

  og skyndilega leikur vestanstormur 

  við hvissandi bárur, ýfir þær og tætir, 

  svo það er sem þær leggi á flótta í austur, 

  en konan rís á fætur, lyftir höndum 

  fagnandi, kyssir storminn, kyssir manninn, 

  því nú veit hún að skipið þar sem helsið 

  beið þeirra, það kemur ekki aftur, 

  en þýtur undan svipu vestanvindsins 

  rétt eins og hestar undan ólmum hundum 

  og fer í austur, heim til Svíagrundar, 

   (Jón Óskar 1982:15–16) 

Samúð Jóns Óskars er með þrælunum og til að þeir nái frelsi, þá leitar hann aðstoðar 

vestanvindsins. Þetta náttúruafl gæðist lífi og hrekur skip Garðars burt frá landinu. Hvass 

vindurinn ýfir öldurnar og slær frá sér og myndmálið er gert áhrifameira með svipunni, sem er 

í hendi hans. Svipan getur verið tákn um helsið, þrælahaldarinn beitir henni á þann, sem er í 

ánauð og nú er það Garðar Svavarsson, er má þola svipuhöggin. Konan fagnar frelsinu og 

þakkar storminum með kossi. 

 Vindurinn kemur síðar við sögu í Náttfarabálki, þar sem konan og Náttfari sofa: 

  tvö mannabörn í rjóðri hlið við hlið 

  með trjálim eitt að þaki á nýrri jörð 

  heillandi frelsis, vissu ekki neitt 

  hvað gerast mundi, en sváfu eins og börn 

  hjá góðri móður eftir strangan dag, 

  og vindur lék um þeirra sofnu brár 

  og kvöldsólin um vindsins mjúku hendur. 

   (Jón Óskar 1982:22) 

Náttfari og konan sofa frjáls og áhyggjulaus eins og börn. Framtíðin er óljós en öllu er óhætt, 

þar sem sólin og vindurinn gæta þeirra. Hér kemur í ljós virðing Jóns Óskars fyrir lífinu, það 

þarf að vernda hinn smáa. Vindurinn, sem getur slegið grimmilega frá sér fer mjúkum 

höndum um viðkvæm augnlok barnanna sinna og kvöldsólin vakir yfir þeim eins og móðir.  
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 Náttfarabálkur er fyrsti hluti bókarinnar Næturferð. Annar hluti heitir Frelsi og haf og 

þar reikar hugur skáldsins til æskuáranna á Akranesi. Eitt ljóðið í þeim hluta er Kona og börn 

við sjóinn, en þar kemur einnig fram öryggi hins viðkvæma og smáa í viðsjárverðum heimi: 

  Og þegar veðurofsinn lamdi og hristi  

  hús og báta, sleit og reif og feykti 

  gömlu og nýju, hvæsti um staura og þekjur, 

  og knúði í hjörtum beyg, og kona vakti 

  og starði út í myrkrið, þar sem hafið 

  öskraði tryllt með hvítfyssandi bylgjum 

  sem gátu í einni svipan hrifið skipið 

  með björg hennar og von og framtíð alla, 

  þá sváfu vært á fletum sínum börnin 

  og heyrðu ekki brimsins þungu drunur 

  og sáu ekki haf og storma geisa 

  í augum hræddrar móður vökuþreyttum. 

   (Jón Óskar 1982:50) 

Stormurinn geisar bæði úti og inni. Þrátt fyrir það sofa börnin frjáls. Hér er veðrið, 

hvassviðrið, tákn fyrir ákveðið sálarástand. Það er rok í augum konunnar, sem starir út í 

myrkrið og hún er hrædd. Meðan fárviðrið gnauðar úti sofa börnin örugg og áhyggjulaus. 

Konan er einnig örugg en þrátt fyrir það er hún fangi vindsins, buguð af veðurhræðslu. Hér 

gefur náttúruaflið engin grið. Vindurinn er í æstu skapi og mjúkar hendur hans í ljóðinu á 

undan lemja nú og hrista allt sem fyrir verður. Sjómenn tengdir konunni eru við vinnu sína úti 

á hafi og hún óttast um þá. Hér er eins og stormurinn skeyti engu um það þó hann hvolfi 

bátnum og drekki mönnunum. En börnin sofa og vita ekki af miskunnarleysi vindsins. 

 Í ljóðinu Vindaský er það önnur kona, sem situr við gluggann og horfir á bátana fara í 

róður. Veðrið virðist öruggt en hugsanlega eru blikur á lofti, þar sem segir: 

  Hún Anna situr við glugga 

  og sér þegar bátarnir fara  

  í róður og kvöldið er kyrrlátt. 

  Hve ljósaröðin er glaðleg 

  og smali vindanna hljóður 

  og himinninn er blár og góður. 
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  En hvort er ský út við himinrönd? 

  Hvað ber það um haf og strönd? 

  Malli kom ekki á næsta ball. 

  Hún Anna sat heima þá. 

  Hún Anna sat heima upp frá því 

  og hugsaði um ljós og vindaský 

  og Malla sem fór í róður. 

   (Jón Óskar 1982:65–66) 

Í þessu ljóði er ekkert sagt beinum orðum og lesandi þarf að lesa á milli línanna. Hvað boðar 

skýið sem sést út við himinrönd? Hugsanlega gæti það boðað feigð. Anna situr við gluggann 

og undir heiðskírum, bláum himni fer Malli í róður. En af hverju kemur Malli ekki á næsta 

ball? Og af hverju situr Anna þá heima og situr heima upp frá því og hugsar um vindaský? 

Hér er myndhverfingin að vindurinn sé kindur eða kindahópur og smalinn gætir þess að ærnar 

hlaupi ekki í burtu. Þó kindurnar bíti gras í rólegheitum verður smalinn að hafa varann á, þær 

gætu stokkið af stað og þá getur verið erfitt að smala þeim saman aftur. Það er logn en blikur 

eru á lofti og ský út við sjóndeildarhringinn getur boðað storm. Sá stormur getur verið 

lífshættulegur fyrir sjómenn í sjávarplássum Íslands og svipt þá örygginu og frelsinu. 

 Kuldinn bítur einnig á síðum bókarinnar Næturferð. Og þá getur verið gott að hafa 

sumarið á sér eins og í lokaljóði bókarinnar Ljóðið: 

  Ljóðið fer ekki, ljóðið er, 

  það þrúgast og pínist 

  undir vélgengnum ofsa. 

  Enginn bíður, 

  og þó bíður ljóðið 

  og leitar að manni 

  sem kemur inn í bílinn 

  úr kulda norðurhjarans 

  með flösku af sumri 

  þegar farþegarnir dotta. 

   (Jón Óskar 1982:120) 

Í ljóðinu Samkoma segir Þorsteinn frá Hamri (1985:20) að ljóðið rati til sinna. Í ljóðinu að 

ofan bíður það eftir manni, sem að öllum líkindum mun kunna að meta það. Jón Óskar 
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bregður upp skemmtilegri mynd af íslenskri rútuferð. Ljóðið hefur tengingu við önnur ljóð, 

sem hafa birst fyrr í bókinni Næturferð. Í ljóðinu Bíllinn á ferð er sagt frá Magnúsi á 

Hvammstanga, sem kemur inn í rútu með flösku og þylur ljóð yfir farþegum. Í ljóðinu Og 

bíllinn enn á ferð er Magnús horfinn, en ærandi popphávaði úr útvarpinu fyllir bílinn. Ljóðið 

þrúgast og pínist í langferðabílnum en samt er enn von um að Magnús muni birtast að nýju, 

maður með flösku, sem er full af yl og sumri. 

 

Steinn sem syngur um veðrið 

Árið 1993 er bókin Steinn sem syngur eftir Jón Óskar gefin út í Frakklandi. Hún er 

samstarfsverkefni hans og sænsku myndlistarkonunnar Maj-Siri Österling. Bókin er 

ljóðaflokkur ortur af Jóni Óskari með akrýlverkum eftir Österling. Hinn 14. desember 1993 er 

fjallað um útkomu bókarinnar í Morgunblaðinu. Þá er hægviðrasamt og gott tíðarfar þrátt fyrir 

kulda (Trausti Jónsson, munnleg heimild 12. apríl 2018). 

 Bókin Steinn sem syngur er óður til náttúrunnar og veðrið er glaðlegt: 

  Jörðin dunar, fjöllin syngja 

  upp í himininn: Dansið vindar! 

   (Jón Óskar 1993:18) 

Áður hefur verið greint frá tónlistarmenntun Jóns Óskars og í þessum línum gæti lesandi 

skynjað tónlist, léttleika og fögnuð til lífsins. Jörðin dunar af hljóðfæraslætti, tónar fjallanna 

berast upp í himininn og vindarnir eru beðnir um að dansa. Hér er náttúran fönguð með 

einföldu myndmáli, þar sem lífgæðing fjallanna hefur áhrif á veðurfarið. Og vindarnir þurfa 

einnig að öðlast líf til að heyra og skilja ósk fjallanna.  

 Sólin skín einnig í ljóðaflokknum: 

  Heiðin kemur í fang mér fjallið 

  kemur sólin 

  rís yfir fjallið hafið 

  kemur sólin drekkur 

  hafið heiðin er farin 

  fjallið er farið hafið 

  er farið sólin kemur 

  og heiðin 



42 
 

  ég er. 

   (Jón Óskar 1993:22) 

Í tengslum við tónlistarmenntun Jóns Óskars má segja að hann eigi auðvelt með að skapa 

ákveðinn hugblæ í ljóðum sínum. Í þessum hluta ljóðaflokksins er sérstakur taktur eða 

hrynjandi og nær Jón Óskar henni til dæmis með óvenjulegum línuskilum. Síðasta orð línu 

getur þannig átt við næstu línu fyrir neðan. Hér er sólarveður að morgni dags. Sólin stígur upp 

á himininn og Jón Óskar nær að fanga augnablikið þegar hún er að koma yfir hafflötinn og 

litar hann rauðgulan. Þannig er engu líkara en að hún sé að drekka í sig hafið. Hér er einnig 

fjallað um tengsl manns og náttúru, manninn í náttúrunni og náttúruvernd. Heiðin kemur í 

fang mannsins og er farin síðar í ljóðinu.  

   

Hvar eru strætisvagnarnir í þessu veðri? 

En hvar eru strætisvagnarnir? Svo spyr skáldið Jón Óskar og er þetta heiti á síðustu ljóðabók 

hans. Hinn 30. nóvember 1995 er þess getið í Alþýðublaðinu að ljóðabókin Hvar eru 

strætisvagnarnir? sé komin út. Þann dag var skýjað í Reykjavík um hádegisbilið og töluvert 

um skúrir (Trausti Jónsson, munnleg heimild 10. mars 2018). Strætisvagninn virðist vera 

farinn og er því ekki skjól fyrir regninu, sem streymir um síður bókarinnar.  

 Í ýmsum ljóðum Jóns Óskars sem hér hefur verið fjallað um tengist veður tónlist eða 

listrænni skynjun. Mjöllin tengist söngnum í næsta húsi og skáldið leggur áherslu á hlustun af 

ýmsu tagi. Að ofan hefur komið fram að Jón Óskar var menntaður píanóleikari og lék í 

jazzhljómsveit. Næmi skáldsins fyrir hljómrænum og skynrænum þáttum veðurfars og 

náttúruafla kemur því ekki á óvart. Eitt af ljóðunum í bókinni Hvar eru strætisvagnarnir? er 

Á vinstri bakkanum. Þarna er ort um vinstri bakka Signu í París og nú rignir. Regnið beinir 

huga skáldsins að listinni: 

  Ég er á göngu í París, vinstri bakkinn 

  undir fótum þar sem forðum gekk 

  fönguleg kona á síðum buxum, vindill 

  í munni, glóð í augum, stolt í fasi, 

  byltingarhaf í hugans leynum, kona. 

Konan sem um ræðir er rithöfundurinn George Sand (1804–1876) og Jón Óskar yrkir um 

ástarsamband hennar og tónskáldsins og píanóleikarans Frédérics Chopin (1810–1849): 
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  Ungur Pólverji, Frédéric Chopin, 

  gekk þar einnig um götur, konan 

  dró úr hug hans hreina tóna 

  í hörpu augna sinna og orða... 

  Fyrir það lágu menn henni á hálsi stundum, 

  að mér er sagt, ég minnist þessa núna. 

Frédéric Chopin og George Sand eru saman á Majorka 1838 (Brown 1994:37) og skáldið Jón 

Óskar leggur við hlustir: 

  Ég hlusta, rigningarprelúdían hljómar, 

  hjartaslög af þungu geði og ljúfu, 

  á Majorka falla dropar dimmt og létt. 

Og regnið táknar ástina en regnið liggur samt þungt yfir og George Sand segir frá því að þau 

Frédéric Chopin hafi verið saman á Majorka, þegar hann hafi samið prelúdíu sem virtist 

endurspegla regnið er dundi á þakinu (Törnbom 1943:85–86). Í því sambandi nefnir Sand við 

Chopin að sér finnist eins og tónar verksins minni á rigningu og þannig verður nafnið til – 

rigningarprelúdían. 

 En það er þungt yfir og regnið skolar ástinni burt: 

  Pólverji þessi, vonsvikinn í ástum, 

  sem Apollinaire, þeir voru af sömu rótum 

  og breyttu listinni um hnöttinn hálfan 

  og fengu báðir hvíld í franskri mold 

Og regnið fellur á moldina frönsku og konurnar: 

  Því báðir unnu snilld og frönskum konum. 

  Það er farið að kvölda þegar ég held heim 

  Það er mikið líf í Heilags-Andrésar-götu 

Og skáldið Jón Óskar gengur í huganum eftir Heilags-Andrésar-götu og í París eru gangstéttir 

í rigningu. Regnið felur í senn í sér ástina, vonbrigðin og listina. Og regnið streymir: 

  Regnprelúdían hljómar út um glugga  

  við Heilags-Andrésar-götu og er enn 



44 
 

  í eyrum mér þegar ég er kominn 

  í neðanjarðarlestina, regn, regn. 

Það rignir ekki í París en skáldið Jón Óskar hlustar og hann heyrir í regninu. Það rignir í höfði 

hans. Regnið er aldrei bókstaflega í ljóðinu, þrátt fyrir að regnið sé ákveðinn rammi utan um 

ljóðið. Og lesandi getur skynjað regnið í gegnum tónlist Chopins. Fyrir áhrif frá regninu lifnar 

París við í ljóði skáldsins. George Sand og Frédéric Chopin eru nálæg. Regnprelúdían hljómar 

út um franskan glugga, það er líf í Heilags-Andrésargötu og Parísarregnið fylgir skáldinu inn í 

neðanjarðarlestina. Segja má að það sé gleði í þessu regni sem er blandin fortíðarþrá. Ástin 

speglast í regndropunum og henni fylgja einnig vonbrigði. Hljóðlega streymir regnið í 

gegnum ljóðið þar til það er undirstrikað í lokaorðunum: regn, regn.  

 Frédéric Chopin, pólska tónskáldið og píanóleikarinn, er einnig nálægur í ljóðinu 

Chopin og þar gætir áhrifa sólar: 

  Stundum er einsog ekkert geti verið betra 

  en þessir slaghörputónar 

  í valsi eða nætursöng 

  tónaslaufur sem titra 

  dapurlega og létt 

  glampi frá sól á vegg 

  tunglskin frá glugga. 

   (Jón Óskar 1995:30) 

Þetta ljóð lýsir mikilli virðingu fyrir tónlistinni og fyrir Frédéric Chopin. Stundum er gott að 

leita til fegurðarinnar í tónlistinni og hér er veðrið notað til ýta undir áhrif hins fagra. 

Tunglskin á björtu kvöldi eða sólarglampi, sem lýsir upp hýbýli ljóðmælanda. Veðrið er 

fagurt og sú náttúrufegurð hefur áhrif á sálarástand hans. Ljúfir tónar Chopins óma innra með 

ljóðmælanda og þar skín sólin. 

 Og Parísarregnið er alltumlykjandi í ljóðinu Ljóð um París: 

  Einkennilegt 

  Á kaffistétt rétt við Signu 

  að kvöldi sunnudags 

  þegar himinninn er fagur 

  eftir margra daga regn 

  dettur mér í hug 
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  óumræðilegt ljóð 

  um þetta einstaka 

  sem er París 

  og um leið og ég ætla að festa það á blað 

  er það gleymt 

  allt sem var svo fagurt 

  allt er það farið 

  og ég get ekki 

  sagt frá þessu einstaka 

  sem er París. 

   (Jón Óskar 1995:32) 

Í þessu ljóði er það veðrið, sem kallar fram þörf ljóðmælanda til að yrkja ljóð. Ljóð um París 

lýsir þannig þörfinni til skáldskapar og hvað það er, sem kveikir á slíkri þörf. Himinninn er 

fagur yfir Parísarborg og það hefur rignt í marga daga. Hugsanlega gæti lesandi séð fyrir sér 

regnblautar kaffistéttirnar og hann gæti fundið hve loftið er hreint eftir þvott regnsins. 

Ljóðmælandi ætlar að fanga þessa einstöku Parísarmynd. Ljóðið er aftur á móti hverfult og fer 

sínar eigin leiðir. Þegar penninn er gripinn til að festa ljóðið á blað, þá er það farið. Og eins er 

það með veðrið, ákveðin veðrabrigði geta horfið á augabragði og önnur komið í staðinn. 

Þarna má segja að veðrið hverfist inn á við og ríki í huga ljóðmælanda. Parísarregnið og 

fegurðin í kjölfar þess verður hluti af sálarástandinu og myndar ljóð, sem ljóðmælandi reynir 

að skrifa. 

 Þá bregður fyrir kulda á síðum bókarinnar Hvar eru strætisvagnarnir? Stundum getur 

verið mjög kalt eins og í ljóðinu París að morgni: 

  Þú sem varst í hjarta mínu  

  höfuðborg, nú sé ég brúna 

  á Signu þar sem ég var dag einn 

  eða var það nótt sem ég orti 

  eða var það ljúfleg stúlka 

  hljóðlát meðan dagsbrún hefur 

  upp sinn lampa og gyllir fljótið 

  húsin vakna og vörubílar 

  þokast sem í leit að orðum 
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  ljóðskáld stiki um og hiki 

  uns það hleypur til og grípur 

  penna nemur staðar dregur 

  pappír upp úr vasa sínum 

  skrifar fljótt fljótt fljótt 

  finnur hönd á öxl sér Monsjör 

  Mætti ég biðja um nokkra franka 

  eins og fyrir einni flösku 

  Það var hrollkalt undir brúnni í nótt. 

   (Jón Óskar 1995:17)  

Flaskan sem var í lokaljóði bókarinnar Næturferð getur kallast á við flöskuna í þessu ljóði. 

Kalt veður tengist báðum þessum flöskum, þar sem innihald flasknanna á að vernda gegn 

kuldanum. Annars vegar er það íslenski kuldi norðurhjarans og hins vegar næturkuldinn í 

París. Franski útigangsmaðurinn segir ljóðmælanda að það hafi verið hrollkalt undir brúnni í 

nótt. Jón Óskar dregur upp nokkuð gamansama Parísarmynd að morgni, sem er samt eitthvað 

svo raunsönn. Þá er myndnotkunin skemmtileg, þar sem dagsbrúnin kemur lampa sínum, 

sólinni, fyrir á himinfestingunni. Búast mætti við því að sólargeislarnir næðu eitthvað að hlýja 

franska útigangsmanninum, sem vonandi fékk flöskuna sína. 

 Veðrið tengist tónlistinni í ljóðinu Norrænt vor:  

  Er nú kórinn 

  hagléljanna 

  hljóður orðinn? 

  Söngvar berast 

  utan úr geimnum 

  óravíðum. 

  Nema þeir ómi 

  upp úr moldu 

  Þei – þei.  

   (Jón Óskar 1995:40) 

Í þessu ljóði nær skáldið að fanga íslenskt vor. Þá getur verið afar kalt í veðri enda spyr 

ljóðmælandi hvort haglélið sé gengið yfir. Hart snjóhaglið skellur á jörðinni og í eyrum 

ljóðmælanda er sú skynjun tengd tónlist. Veðrið persónugerist og myndar kór. Ljóðmælandi 
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skynjar söngva og þegar hann hlustar betur finnst honum jafnvel að þeir komi upp úr 

moldinni. Þetta sýnir lesanda næmi Jóns Óskars fyrir hinu smágerða og lágstemmda. Er 

hugsanlegt að söngurinn komi frá lífi, sem er að kvikna í moldinni? Eru þetta raddir laukanna, 

sem bráðum munu gægjast upp úr jörðinni? Það verður að hafa hljótt til að heyra þessa veiku 

rödd. 

 Árstíðaskiptin, þegar vor tekur við af vetri, koma einnig fram í ljóðinu Vorið: 

  Hver ert þú sem hingað 

  mjúkum undurmjúkum 

  höndum yfir hafið 

  kemur einsog undur 

  óbirt ljóð sem andar 

  undurlétt á ljósri 

  vöku meðan vindar 

  kyrrast kuldinn sjatnar 

  og ég finn sem fingur 

  snerti háls minn hlýir 

  einsog bros sem birtir 

  bjarta nótt Hvað ert þú, 

  undur? Ert þú vorið? 

   (Jón Óskar 1995:48) 

Í þessu ljóði felst samlíkingin í því að vorið sé einsog undur, einsog óbirt ljóð. 

Persónugervingin er fólgin í því að óhlutbundið hugtak, vorið, fær hendur og þær eru mjúkar 

og viðkvæmar þegar þær koma yfir hafið. Þessar hendur eru síðan notaðar til að vinna smám 

saman á vetrinum. Það geisar köld vetrartíð og vindar blása en óbirta ljóðið fær líf og andar 

undurlétt á móti harðneskjunni. Ljóðmælandi sýnir töfra vorsins og töfra ljóðsins, sem virðist 

fært um að draga úr kulda og kyrra vinda. Þá er styrkur þessa ljóðs hvað það er lágstemmt. 

Unnið er á kulda og sterkum vindum með mjúkum hreyfingum og léttum snertingum. 

 Tíminn líður og komið er fram í október árið 1998. Miðað við árstíma má gera ráð 

fyrir að haustrigningar geri öðru hverju vart við sig. Framan af mánuðinum er milt veður en 

um hann miðjan gengur vetur snögglega í garð. Og sökum skyndilegrar snjókomu reyna 

bændur að bjarga búfé sínu með því að taka það á hús (Trausti Jónsson, munnleg heimild 29. 

mars 2018). En þrátt fyrir komu vetrar er hæglætisveður 20. október, alskýjað, hægur vindur 

og ágætt skyggni. Það er þennan dag sem skáldið Jón Óskar deyr. 
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Lokaorð 

Jón Óskar lítur til himins. Sólin skín og það er gott veður í dag. „Nú er veður til að skapa“ 

eins og Tómas Guðmundsson segir í samnefndu ljóði sínu í bókinni Stjörnur vorsins. Veðrið 

reynist Jóni Óskari drjúgt til sköpunar og það er margvíslegt veðurlag í bókum hans. Sólin á 

himninum skín oft í ljóðunum og stundum er hún sett í samhengi við gott geðslag og létta 

lund. Meira að segja á náttúran það til að vera í sólskinsskapi. Það þarf til dæmis ekki nema 

einn geisla sólar til að verða vitni að kraftaverki lífsins. Henni er unnt að bræða hjúp 

depurðar, sem hefur umlukið ljóðmælanda og það má segja að ekki finnist í ljóðum Jóns 

Óskars neikvæður eða óhugnanlegur blær yfir sólinni eins og í fyrrgreindu ljóði eftir Gyrði 

Elíasson. Sólin í ljóðum Jóns Óskars er verndandi og gott er að leita í sólskinsheiminn gegn 

dauðlegri veröld. Sólin gætir landsins auk mannfólksins og hún verndar þjóð sína gegn 

erlendum her. Þá reynir hún að gera sitt besta fyrir lítil börn, sem þjást af hungri. Nokkuð er 

rætt um byltingu í ljóðum Jóns Óskars og þar skiptir sólin máli. Ljóðmælandi nefnir að allra 

sólskinsstundir sé eitt takmark byltingarinnar. Sólin er máluð skemmtilegu myndmáli, þar sem 

hún tengist til dæmis flösku fullri af sumri og sólin drekkur í sig hafið þegar hún rís upp á 

himininn. Þá er hinum íslensku sólardögum vel lýst í ljóðum Jóns Óskars, þar sem sólin nær 

ekki að verma landið á köldu vori. 

 Þannig er stundum kalt í ljóðunum, kalt er á norðurhjara heimsins og jafnvel verður 

franska útigangsmanninum, sem biður um pening fyrir einni flösku, hrollkalt. Þrátt fyrir að 

það ljóð sé sett upp á gamansaman hátt, verður lesanda ljós samúðin, sem Jón Óskar sýnir 

fólkinu er verður undir í veröldinni. Næmi Jóns Óskars fyrir hinu fíngerða kemur í ljós þegar 

léttum snertingum og mjúkum hreyfingum er stillt upp gegn kuldahörkum, sem láta undan. 

Þar er það einnig ljóðið, sem blæs undurblítt á frostið. 

 Frost og snjór sýna sig í ljóðum Jóns Óskars. Stundum er það harðneskjuleg snjókoma, 

þar sem veturinn lífgæðist og sýnir hörkulegt eðli sitt. Hann gerir allt til að hræða fólkið, 

steytir hnefann, lætur snjóa úr hári sínu og virðist loka mannúðina inni. Þó getur snjórinn 

verið mildur jólasnjór og haft tengingu við barnslega gleði og frið í stríðshrjáðum heimi. 

Jólasnjórinn tengist börnunum og það er í gegnum börnin, sem ljóðmælandi öðlast trú á 

mannkynið. Þá getur snjórinn í ljóðum Jóns Óskars tengst tónlist. Mjöllin rýkur og þá er unnt 

að skynja sönginn í næsta húsi. Söngvar himinsins virðast óma frá kór hagléljanna, en þegar 

ljóðmælandi hlustar betur er mögulegt að þeir berist upp úr moldinni. Í stað kraftmikils 

hagléljakórs koma lágværar raddir frá smágerðum, viðkvæmum vorlaukum, sem eru að 

vakna. Hinu lágstemmda er stefnt gegn hinu hávaðasama. 
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 Það á einnig við varðandi gný stormsins. Það er oft ansi vindasamt í ljóðum Jóns 

Óskars og stundum er stormurinn tákn fyrir gný drápsvéla og stríðstrylling. Vonin er í hinu 

lágstemmda og sá sem heyrir ærandi veðurhávaðann er beðinn um að hlusta eftir þögninni. 

Ljóðmælandi bætir við að það sé hið hljóðláta og rólynda, sem smám saman fari með sigur að 

hólmi. Að auki tengist tónlistarskynjun vindinum og við hljóðfæraslátt jarðarinnar og söng 

fjallanna getur hann dansað af fögnuði og gleði. Þá er tónlistinni beint gegn drunum stormsins 

og hafrótinu, sem hann ýfir upp. Smáir barnsfingur leika ljúfa orgeltónlist, sem er ætlað að 

sefa náttúruöflin. Ásamt lítilli dóttur sinni virðir ljóðmælandi fyrir sér samspil náttúruaflanna, 

ægifegurð hafsins og hinna hættulegu vinda og gæti lesandi fengið á tilfinninguna að feðginin 

séu að horfa saman á óveðursmynd eftir William Turner. Sambýlið við hrikalega náttúruna 

felst í því að bera virðingu fyrir henni án þess að hræðast hana. Þegar gáð er til veðurs og 

stormur er í aðsigi, er rétti tíminn til að blása til sóknar og hefja byltingu. Vindurinn er því 

byltingaraflið, sem leggur grunn að réttlátu þjóðskipulagi. Hann hreinsar þannig til í 

þjóðfélaginu og hjálpar þeim, sem reyna að leita réttar síns. En hann getur einnig verið 

miskunnarlaus. Fólkið er bugað af veðurhræðslu og það er rok í augum þess. Sálarástandið 

endurspeglast í veðrinu og vindurinn gefur engin grið. Samt bærist meðaumkunin með 

honum, því ljóðmælandi tekur fram að börnin sofi örugg í rúmum sínum. Vindurinn á þannig 

sínar mildu hliðar og getur verið verndandi þegar hann strýkur með mjúkum höndum yfir 

augu sofandi fólks. Og þegar öslað er í táraregni getur verið eftirsóknarvert að komast upp í 

fang stormsins. 

 Þannig getur regnið í ljóðum Jóns Óskars verið táraregn. Regnið fellur og einhver er 

að gráta. Regnið endurspeglar einmanaleika og sorg, samúðin er með hinum þjáða. Regnið 

fellur og það er fagnaðarregn, lýðveldið Ísland er baðað frelsis- og gleðiregni. Og skynjun 

regnsins tengist tónlistinni, það rignir innra með ljóðmælanda og regnprelúdía Chopins ómar. 

Fyrir áhrif frá regninu vaknar París í huganum. Og þar er mögulegt að upplifa öll vonbrigðin 

auk þess sem ástin og listin eru innan seilingar. Þörfin til sköpunar, þörfin til að yrkja ljóð, 

kviknar í regnblautri Parísarborg.  

 Það má því segja að ljóð Jóns Óskars tengist veðurfarinu sterkum böndum og í 

gegnum veðrið má til dæmis sjá styrkinn, sem hið lágstemmda veitir ljóðunum. Það er einnig 

veðrið í ljóðum Jóns Óskars sem leiðir í ljós ást hans á lífinu, landinu og fólkinu sem byggir 

þessa jörð. Fólkið þarf að sýna náttúrunni virðingu og umgangast hana af aðgát. Lífinu á 

jörðinni er lifað í samspili við náttúruna og náttúruöfl eins og vindinn. Miskunnarlausir 

hrammar hans geta breyst í verndandi hendur, sem gæta mannanna. Ljóð Jóns Óskars eru 

einnig skrifuð í vindinn og þannig munu þau berast áfram til nýrra kynslóða. 
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