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Ágrip 

Í þessari ritgerð eru sögulegar skáldsögur Sjóns, auk leikritsins Ufsagrýlur, skoðaðar með það 

að markmiði að greina þann þjóðfélagslega tón og þau pólitísku skilaboð sem leynast í 

textanum. 

 Aðferðafræði Sjóns er sett í samhengi við umræðu innan bókmenntafræða um getu og 

takmörk póstmódernískra skáldverka til að gagnrýna samtímann með pólitískum hætti. 

Sérstaklega er stuðst við hugmyndir Lindu Hutcheon sem segir að póstmódernisminn sé 

ávallt pólitískur; þar sem hann leitast við að gera það sem talið er „náttúrulegt“ í 

menningunni og þjóðskipulaginu aftur „ónáttúrulegt“. Það er gert með textatengslum, 

skopstælingu, kaldhæðni og endurvinnslu á sögu. Í því samhengi er rætt um fortíð eða 

fortíðarleysi í póstmódernískri menningu og þá tilhneigingu póststrúktúralista að skoða 

fortíðina sem túlkun á textum. Með því móti hafa póstmódernista öðlast tæki til þess að 

afbyggja, endurtúlka og ummynda menningarlega mótaðar hugmyndir um fortíðina og þar 

með samtímann.   

 Í fyrsta hluta ritgerðarinnar er leitað á náðir minningafræða og skoðað hvernig 

fræðimenn hafa skilgreint sameiginlegar minningar íslensku þjóðarinnar. Einnig er athugað 

hvernig sagnfræðingar hafa greint og skilgreint hugmyndafræði Íslendinga fyrr á tímum og 

sýnt fram á hvernig enn eymir en af þeim, til að mynda í stjórnmálaumræðu samtímans.  

 Þessi umfjöllun er síðan nýtt sem grunnur fyrir túlkun á pólitískum þáttum í 

sögulegum skáldverkum Sjóns. Fjallað er um skáldsögurnar Rökkurbýsnir, Skugga-Baldur, 

Mánasteinn, Argóarflísin og leikritið Ufsagrýlur í röð eftir sögutíma. Megináhersla er þó 

lögð á þríleikinn CoDex 1962, sem samanstendur af skáldsögunum Augu þín sáu mig, Með 

titrandi tár og Ég er sofandi hurð. Verkið er greint í heild og markast sú umfjöllun bæði af 

fræðiefninu og greiningu á hinum skáldsögum Sjóns. Meðal annars er fjallað um hvernig 

Sjón skrifar í verkum sínum markvisst um persónur sem eru á skjön við ráðandi samfélagsöfl 

og er jafnvel haldið niðri með kúgandi hugmyndafræði á borð við þjóðernishyggju, 

karlrembu og ofurmennistrú. Einnig er fjallað um notkun hans á raunverulegum 

fyrirmyndum, úr samtíma og fortíð, skilaboðum í sögum á goðsögulegum tíma, þjóð- og 

trúarbragðasagna og þá dómsdagsspá sem gengur í gegnum nær allt höfundarverk hans.      

 Í ritgerðinni er sýnt fram á hvernig Sjón á í samræðu við samtímann í gegnum söguleg 

skáldverk af póstmódernískum meiði en einnig hvernig hann markvisst ummyndar og 

afbyggir sameiginlegar minningar íslensku þjóðarinnar.  
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I. Inngangur 

I.I Skáldsögur á sögulegum og goðsögulegum tíma 

Byrjum á stuttri frásögn sem myndar „Forleik“ að sjöundu skáldsögu Sjóns; Rökkurbýsnum.1 

Í fyrstu persónu lýsir Lúsífer komu sinni í höll föðurins í himnaríki eftir að hafa veitt 

stáltenntan villigölt. Hann ætlar að leggja bráðina við fótskör föðurins og sanna þannig 

verðleika sína og styrk fram yfir bræður sína, hina englana á himnum. Þegar Lúsífer gengur 

inn í hallarsalinn sér hann að ekki er allt með felldu í himnaríki. Skelfingu lostnir englar 

hlaupa um hlæjandi, öskrandi og ælandi og í loftinu er þungur daunn líkamsvessa en slíkur 

þefur hafði fram til þessa aðeins fylgt jarðlífinu. Loks kemur Lúsífer að hásæti himnaföðurins 

og sér að hann er önnum kafinn við að dást að nýjasta sköpunarverki sínu, litlu mannsbarni, 

sem liggur í kjöltu hans. Honum við hlið stendur Mikael erkiengill og glottir svo Lúsífer 

greinir tvöfeldni í fasi bróður síns. Faðirinn skipar Lúsífer að lúta barninu, rétt eins og bræður 

hans hafa gert, en Lúsífer sér í hvað stefnir og ávarpar mannsbarnið: „ég sá að þessi munnur 

mundi aldrei fá nóg, að jaxlar hans mundu aldrei hætta að tyggja, að tungan þreyttist aldrei á 

að vera lauguð blóði annarra lifandi vera. Þá bærðust varir þínar. Þú reyndir að segja þitt 

fyrsta orð. Og orðið var: „ÉG“.“ Lúsífer greinir græðgina, sjálfselskuna og eyðingarmáttinn 

sem býr í manninum og neitar því að lúta þessu nýja „gæludýri“ skaparans. Fyrir vikið eru 

hann og fylgismenn hans gerðir brottrækir af himnum og þessari litlu sögu lýkur á skila-

boðum sem virðist beint til lesenda: „En þér, manneskja, gaf ég að skilnaði sýn mína á þig.“2  

 Sjón hefur skrifað níu skáldsögur sem vakið hafa athygli víða um heim og getið 

höfundi gott orð. Sjö af þessum skáldsögum má flokka sem sögulegar þótt þær falli misvel að 

þeirri skilgreiningu en höfundur er laginn við að afvegaleiða lesendur með táknum, vísunum 

og hliðarsögum. Þessi sögulegu skáldverk mynda nokkuð sérstakan sagnaheim og í gegnum 

þau öll ganga ákveðin þemu og umfjöllunarefni. Oft eru merkir atburðir eða róstursamir tímar 

í bakgrunni en í forgrunni eru alþýðlegar persónur sem eru á skjön við ráðandi samfélagsöfl. 

Hvert verk gerist á tilteknu tímabili og þess vegna er freistandi að raða þeim eftir sögutíma: 

  

- 16. öld - Rökkurbýsnir: Skáldsaga (2008) fjallar um ævi listamannsins og fjöl-

fræðingsins Jónasar lærða sem dæmdur er í útlegð fyrir að uppljóstra um 

Spánverjavíg Íslendinga. Sagan gerist á 16. öld með siðaskiptin í bakgrunni. 

- 19. öld - Skugga-Baldur: Þjóðsaga (2003) fjallar um grasafræðinginn Friðrik B. 

Friðjónsson sem snýr aftur til Íslands eftir langa dvöl í Danmörku. Hann tekur að 

                                                 
1 „Forleikur“ var fyrst smásaga. Sjá: Sjón, „Gjöfin“, Tímarit Máls og menningar 66 (3), 2005: 16-18.     
2 Sjón, Rökkurbýsnir: Skáldsaga, Reykjavík: Mál og menning, 2008, bls. 10.  
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sér Öbbu sem er með Downs-heilkenni og inn í líf þeirra blandast presturinn, 

refaskyttan og íhaldsmaðurinn Baldur Skuggason. Sagan gerist á ofanverðri 19. 

öld og í bakgrunni er hugmyndafræðilegur ágreiningur sjálfstæðisbaráttunnar. 

- Upphaf 20. aldar - Mánasteinn: Drengurinn sem aldrei var til (2013) fjallar um 

ungan samkynhneigðan dreng á jaðri samfélagsins sem eyðir dögunum í kvik-

myndaáhorf og heillast af hinu erlenda. Þegar spænska veikin herjar á Reykvík-

inga riðlast samfélagsmyndin og Máni Steinn fær hlutverk. Sagan gerist árið 1918 

og í bakgrunni er upphaf fullveldis Íslendinga.   

- Stríðsárin - Augu þín sáu mig: Ástarsaga (1994). Sagan gerist í miðri seinni 

heimsstyrjöld og fjallar um gyðinginn Leó Löwe sem leitar sér hjálpar á gisti-

heimili í Kükenstadt í Neðra-Saxlandi eftir að hafa sloppið úr útrýmingarbúðum 

nasista. Á móti honum tekur Marie-Shopie og saman hnoða þau barn úr leir.   

- Eftirstríðsárin - Argóarflísin: Goðsaga (2005) fjallar um siglingu Valdimars með 

fraktskipi; þar sem hann kynnist Keneifi sem segir farþegum goðsögur. Valdimar 

trúir á yfirburði hins norræna kynstofns en kemst í kynni við breytta hugmynda-

fræði í Evrópu. Sagan gerist árið 1949 og greina má uppgjör við þjóðernis-

hugmynir sem náðu nýjum hæðum í heimsstyrjöldinni.  

- Kalda stríðsárin - Með titrandi tár: Glæpasaga (2001) er framhald af Augu þín 

sáu mig og fjallar um ferð Leós Löwe til Íslands, tilraunir hans til þess að koma 

sér fyrir í íslensku samfélagi og vonir um að lífga við leirbarnið sem hann skóp í 

fyrri bókinni. Sagan gerist um miðbik 20. aldar og í bakgrunni eru átök kalda-

stríðsáranna.  

- Ofanverð 20. öld / upphaf 21. aldar - Ég er sofandi hurð: Vísindaskáldsaga 

(2016) er lokahluti þríleiksins, CoDex 1962, þar sem uppeldissonur Leós Löwe 

segir frá sköpun sinni og ævi. Í ljós kemur að frásögn hans er upptaka og viðmæl-

andinn er Aleta sem vinnur fyrir erfðafræðinginn Hrólf Zóphanías. Í bakgrunni má 

annars vegar greina kalda stríðið og hins vegar framgang nýfrjálshyggju og 

uppgjör við góðærisárin á Íslandi. 

 

Við þennan lista má bæta öðrum verkum eftir Sjón en hann hefur skrifað margt fleira en 

skáldsögur á ferli sínum sem rithöfundur. Helst freistar að nefna leikritið Ufsagrýlur (2010) 

en í því tekur Sjón á bankahruninu með afgerandi hætti. Að því verki með töldu mynda sögur 

Sjóns eins konar sagnasveig sem spannar tímann frá siðabót til efnahagshruns. Sagnavefur 

skáldsins er einkar þéttur frá lokum 19. aldar fram til byrjunar 21. aldar. Lesendur sem fylgja 
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leiðsögn skáldsins, allt frá Skugga-Baldri til Ufsagrýlna, geta því nokkurn veginn fetað sig 

frá sjálfstæðisbaráttu til bankahruns í skáldlegri þjóð(ar)sögu Sjóns.  

Umrædd skáldverk eru kirfilega bundin við sögulegan tíma og byggja öll á rann-

sóknum höfundar á heimildum.3 Þrátt fyrir það er aðferðafræði Sjóns af póstmódernískum 

meiði og því einkennast textarnir af textatengslum og vísunum í alls kyns bókmenntir og 

texta, en auk þess má gjarnan greina nálægð höfundar, sjálfsöguleg einkenni og afbyggingu. 

Samhliða er þungur þjóðfélagslegur og pólitískur tónn í verkunum og ef hlustað er sérstak-

lega eftir honum verður greinilegt að í gegnum skáldverkin ganga ákveðin þemu. Í stuttu máli 

eru höfundi hugleikin aðgreining og misþyrming á þeim sem teljast öðruvísi innan samfélaga 

og eilíf barátta hins erlenda og hins þjóðlega í þjóðarvitundinni. Einnig gagnrýnir Sjón 

þjóðernishyggju sem birtist markvisst sem drifkraftur óréttlætis og drambsemi í skáldsögum 

hans. Hér eru þessi þemu greind í áðurnefndum sögulegum skáldverkum Sjóns og sýnt fram á 

hvernig skáldið beitir afbyggjandi aðferðafræði, sem tíðkast í sögulegum skáldskap á póst-

módernískum tímum, við ummyndun á þeim sameiginlegu minningum sem Íslendingar hafa 

skapað og tileinkað sér við túlkun á fortíð landsins. Í ritgerðinni er leitað svara við spurning-

unni: Hvers konar þjóð(ar)sögu dregur Sjón fram í sögulegum skáldverkum sínum og að 

hvaða leyti er hún viðsnúningur á sameiginlegum minningum Íslendinga? 

  Í upphafi var minnst á „Forleikinn“ að Rökkurbýsnum – sögunni af falli Lúsífers ofan 

af himnum eftir að hann neitar að lúta manninum. Sagan er áminning um að flest fyrrnefnd 

verk Sjóns gerast á tveimur tímaplönum, það er að segja bæði á sögulegum tíma og 

goðsögulegum tíma þjóðsagna, goðsagna og trúarbragðasagna. „Forleikurinn“ er dæmi um 

notkun höfundar á goðsögulegum tíma sem sóttur er í þann mikla sagnararf sem mannkynið 

hefur skapað og varðveitt í gegnum árþúsundin en í endurvinnslu á þeim arfi getur leynst 

beitt pólitísk gagnrýni.4 Hér er það sjálfur djöfullinn sem ásakar mannkynið um græðgi og 

ofgnótt sem hann er viss um að muni leiða heiminn til glötunar. Slík stef í höfundarverki 

Sjóns er vert að taka sérstaklega til athugunar; því á yfirborðinu virðast húmanísk gildi vega 

þar þyngst, reynt er að rétta hlut þeirra sem minna mega sín og mannleg sköpun og listir eru 

gjarnan hreyfiafl til framfara. Hins vegar verður ljóst, ef rýnt er í þann goðsögulegan tíma 

sem skáldið stillir upp samhliða sögulegum tíma, að í verkunum má einnig greina sterkan 

                                                 
3 Í viðtölum ræðir Sjón gjarnan um rannsóknarferlið á bak við bækur sínar. Sjá t.d.: Pétur Blöndal, „Sjón: Hér er 

eitt líf. Svona hljómar það. Er merkið sterkt?“, Sköpunarsögur: Viðtöl við 12 rithöfunda, bls. 32-65, Reykjavík: 

Mál og menning, 2007.    
4 Söguna af falli Lúsifers má reka til Jesaja 14: 12-15 og var „sérstaklega hugleikið höfundum hinna svonefndu 

fals-epigrafrita, rita sem skráð voru um Krists burð, svo sem Enoksbók. Sagan er þar í ýmsum tilbrigðum en 

eiginlega er hún yfirjarðnesk spegilmynd syndafallssögunnar.“ Karl Sigurbjörnsson, Bókin um englana, Reykja-

vík: Skálholtsútgáfan, 1994, bls. 77-78. 
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pósthúmanískan tón. Sjón fjallar um þann tortímingarmátt sem býr í sköpun mannsins en 

einnig taumlausa græðgi hans og afglöp.  

Í skáldskapnum mundar Sjón vopn póstmódernismans og afbyggir, snýr út úr og 

bókstaflega ummyndar viðurkennda túlkun okkar á fortíðinni, sameiginlegar minningar 

íslensku þjóðarinnar og menningarlega mótaðan hugsunarhátt. Í sögum hans má finna mikla 

siðferðislega boðun en gagnrýni höfundar verður þó aldrei að hreinni predikun. Þvert á móti 

eru sögurnar uppfullar af leikgleði Sjóns sem heillaðist ungur af sögum, listum og 

súrrealisma.  

 

I.II Drengurinn með röntgenaugun 

Sjón er skáldanafn Sigurjóns Birgis Sigurðssonar sem fæddur er í Reykjavík 27. ágúst árið 

1962. Hann ólst að mestu upp í Breiðholtinu og stundaði nám á myndlistabraut í ný-

stofnuðum fjölbrautaskóla hverfisins. Sjón sendi frá sér sína fyrstu ljóðabók, Sýnir (1978), 

sextán ára gamall og var þá undir áhrifum frá atómskáldunum. Hann var hins vegar fljótur að 

skipta um stefnu og næstu árin komu út fleiri ljóðabækur sem ortar voru eftir forskrift 

framúrstefnuhópa á borð við dadaista og súrrealista: Madonna (1979), Birgitta (hleruð 

símtöl) (1979), Hvernig elskar maður hendur? (1981), Reiðhjól blinda mannsins (1982), 

Sjónhverfingabókin (1983), OH! (isn´t it wild) (1985) og Leikfangakastalar, sagði hún, það 

er ekkert til sem heitir leikfangakastalar (1986). Samhliða því að yrkja var Sjón mikilvirkur í 

félags- og menningarlífi, innan sem utan skólans, og kynntist og starfaði með mörgum af 

þeim ungu listamönnum sem áttu eftir að setja svip sinn á íslenskt menningarlíf næstu árin. 

Árið 1979 stofnaði hann, ásamt þeim Þór Eldon, Ólafi Jóhanni Engilbertssyni, Einari Melax, 

Jóhamri og Matthíasi S. Magnússyni, fjöllistahópinn Medúsu sem starfaði til ársins 1985. 

Hópurinn stóð fyrir mörgum ljóðaupplestrum, myndlistarsýningum, gjörningum og tón-

leikum; oftast undir áhrifum súrrealisma. Á svipuðum tíma voru pönkið og nýbylgjan að 

ryðja sér til rúms í íslensku menningarlífi og því fylgdu miklar breytingar í listum og 

hugsunarhætti. Ungt fólk varð fyrir áhrifum frá anarkisma og níhilisma og var gjarnan í 

andófi gegn hvers kyns valdi.5 Sjón tilheyrði því jaðarhópum listamanna sem höfðu mikil 

áhrif í íslensku menningarlífi á miðjum níunda áratugnum. Nú er þetta sama fólk hluti af 

ráðandi menningarelítu hér á landi og jafnvel erlendis og hefur með ýmsum hætti komist til 

valda í samfélaginu. 

                                                 
5  Úlfhildur Dagsdóttir, Sjónsbók: Ævintýrið um höfundinn, súrrealisma og sýnir, Reykjavík: JPV, 2016, bls. 42-

50. 
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Sjón var talinn neðanjarðarskáld6 þar til ljóðaúrval hans kom út hjá einu virtasta 

bókaforlagi landsins, Máli og menningu, undir heitinu Drengurinn með röntgenaugun (1986). 

Í kjölfarið fór hann að prófa sig áfram við skáldsagnaskrif og lengri tími leið á milli 

ljóðabóka og skrif hans urðu metnaðarfyllri; án þess þó að missa snerpu og gáska æskunnar. 

Síðustu þrjá áratugi hefur Sjón sent frá sér fjórar ljóðabækur: ég man ekki eitthvað um skýin 

(1991), myrkrar fígúrur (1998), söngur steinasafnarans (2007) og gráspörvar og ígulker 

(2015), og eitt ljóðasafn (2010).7 

 Sjón var tuttugu og fimm ára gamall þegar hann gaf út sína fyrstu skáldsögu Stálnótt 

(1987). Sagan hefst þegar Johnny Triumph kemur akandi eftir hafsbotni með fullan bíl af 

djöflaeggjum. Hann nær landi, brunar til borgar og kemur eggjunum fyrir í útjaðri hennar. 

Sagan fjallar svo um fjóra unglinga sem þurfa að kljást við djöflana sem klekjast úr eggj-

unum, en framvindan er oft og tíðum ógreinileg; þar sem prósinn er fyrst og fremst 

myndrænn og sjálf frásögnin virðist aukaatriði. Í umfjöllun um bókina í Tímariti Máls og 

menningar sagði Jón Karl Helgason: 

 

Það leggur auknar kvaðir á lesandann að frásögnin er sjónræn. Kaflarnir minna á stutta búta úr þögulli 

kvikmynd þar sem við sjáum ýmist umhverfi og athafnir utan frá eða heiminn með augum persónanna. 

Að þessu leyti er nær að tala um söguauga en sögumann í Stálnótt. Útskýringar og afstaða eru af 

skornum skammti. Hvergi er fullyrt að í upphafi bókar komi Johnny akandi norður Atlantshafs-

hrygginn, taki land í fjörunni á Mýrdalssandi, keyri sem leið liggur til Reykjavíkur og komi djöfla-

eggjunum fyrir á Vatnsendahæðinni þar sem fyrir er afgirtur kjarnorkusprengjugígur. Því síður er sagt 

að unglingarnir fjórir alist upp í Reykjavík snemma á 21. öldinni eða að það séu djöflar Johnnys sem 

fylla þá helkulda í bókarlok. Þetta er aðeins minn hugarburður, skilyrtur af þeim veruleika, raunveru-

legum og ímynduðum, sem ég þekki, ekki síður en þeirri sjón sem við blasir í bókinni.
8
     

 

Verkið þótti óvenjulegt og Jón Karl líkti því meðal annars við kvikmyndir á borð við Blade 

Runner, Mad Max og Alien og sagði að hægt væri að finna hliðstæður í sögunni við allt frá 

unglingabókum til Biblíunnar.9 Sagan gerist í Breiðholti framtíðarinnar og landið virðist vera 

að jafna sig eftir kjarnorkuslys. Í forgrunni eru fjögur ungmenni: Jonninn, blökkumaður alinn 

                                                 
6 Í einni fyrstu fræðigrein um skáldskap Sjóns kallar Ástráður Eysteinsson hann náttúruskáld og líkir honum við 

Jónas Hallgrímsson en titlar hann „neðansjávarskáld“, frekar en neðanjarðarskáld, þar sem yrkisefni hans voru 

gjarnan tengd hafinu og hafsbotni. Sjá: Ástráður Eysteinsson, „Eru augu (s)kynfæri?“ [1987], bls. 310-319, 

Umbrot: Bókmenntir og nútími, Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1999. 
7 Nokkrir hafa skrifað um ljóðagerð Sjóns, þá sérstaklega Guðni Elísson og Úlfhildur Dagsdóttir. Sjá: Guðni 

Elísson, „Við ysta myrkur: Forboðnir listar í ljóðum eftir Sjón“, Ritið 11 (2), 2011: 67-84, Guðni Elísson, 

„Eftirmáli að lestrarbók handa nemendum í sextíuogátta ára bekk: Eða: Aðferð til þess að koma ekki of mikilli 

reglu á hlutina.“, bls. 347-372, ljóðasafn, Reykjavík: Bjartur, 2008 og Úlfhildur Dagsdóttir, „„upphaf að nýjum / 

tímum í bókmenntum heimsins“: Súrrealismi, Sjón og ljóð“, Sjónsbók, bls. 110-177. 
8 Jón Karl Helgason, „Setningar mola veggi“, Tímarit Máls og menningar 49 (3), 1988: 375-381, hér 376.  
9 Jón Karl bar saman borgarmyndina í Stálnótt, Miðnætursólborginni (1989) eftir Jón Gnarr, Byggingunni 

(1988) eftir Jóhamar og Borg (1993) eftir Rögnu Sigurðardóttur og sá margt sameiginlegt með verkunum. Segja 

má að saman myndi þessar sögur upphaf að póstmódernískum skáldskap um dystópíur á Íslandi og víkki út 

ramma bókmenntalandslagsins með lýsingum á kyn- og saurlífi. Sjá: Jón Karl Helgason, „„Og borgin tekur 

mig“: Borgarkort fjögurra sagnaskálda“, Skírnir 173 (haust), 1999: 481-493.  
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af hvítri móður, Dísan, ættleidd stúlka af asísku bergi brotinn, Annan, fötluð stúlka sem 

styðst við hækjur, og mótorhjólakappinn Finnurinn. Persónur sögunnar, frásagnarmátinn og 

fagurfræði verksins voru ögrandi og á skjön við ráðandi bókmenntalandslag og menningu 

Íslands við miðbik níunda áratugarins. Á Íslandi var Sjón því forgöngumaður þegar að kom 

að póstmódernískum skáldsagnaskrifum, þótt hjá honum sé ætíð stutt í vinnubrögð framúr-

stefnu.10   

 Næsta skáldsaga Sjóns, Engill, pípuhattur og jarðaber (1989), er heldur jarðbundnari 

þótt hún sé langt frá því að teljast raunsæ. Sagan gerist í evrópsku þorpi við sjávarsíðuna og 

skiptist í tvennt. Annar hlutinn fjallar um ungt par, Mjöll og Stein, sem ákveða að eyða 

deginum á ströndinni. Þangað taka þau strætisvagn, koma við á kaffihúsi, hitta fólk á leiðinni 

en missa af síðasta strætisvagni dagsins og þurfa því að leigja tveggja manna hjól til 

heimferðarinnar. Hinn hlutinn fjallar um sama Stein sem ferðast víða um í tíma og rúmi með 

skugga sem leiðsögumann. Þeir hitta marga á leiðinni, þar á meðal framliðinn mann og 

talandi stól, og að lokum tvímenna þeir einnig á hjóli. Söguþræðirnir rekast svo bókstaflega 

saman þegar hjól Steins og skuggans lendir í árekstri við hjól Mjallar og Steins. Súrrealismi 

er allsráðandi í sögunni og í Sjónsbók setur Úlfhildur Dagsdóttir söguna í samhengi við 

kenningar um framúrstefnu, þá sérstaklega súrrealisma, og reynir þannig að komast til botns í 

verki sem markvisst afneitar skýrt afmarkaðari merkingu. Hún segir að byltingarþema gangi í 

gegnum söguna og bætir við: „Hinn pólitíski og félagslegi þáttur liggur [...] í hugmynda-

fræði framúrstefnuhreyfinganna um listina sem samfélagslegt afl til róttækra umbreytinga og 

hugarfarsbyltingar.“11 Úlfhildur greinir pólitískan brodd í fyrstu tveimur skáldsögum Sjóns 

vegna formtilraunanna sem þar eru stundaðar en hún greinir einnig pólitík eða uppreisn í 

sögunum sjálfum:       

 

En gegn hverju er uppreisnin? Í samhengi sögunnar virðist sem svo að byltingin beinist fyrst og fremst 

að kúgunarvaldi raunsæisins, gegn hinu röklega sem krefst lykils, skýringar eða lausnar á sögunni og 

völundarhúsi hennar. Því þegar vel er að gáð hverfist sagan um að brjóta gegn öllum tilraunum til að 

koma skipulagi á atburði og persónur: hún einfaldlega gengur ekki upp. Ekki sem skáldverk, sem 

súrrealískt skáldverk gengur hún fullkomlega upp, en innan sögunnar gengur ekkert upp heldur fellur 

frekar í sundur – og reyndar saman líka. Þetta kemur, eins og áður segir, einnig fram í myndmálinu sem 

er sífellt að veifa táknum fyrir framan nefið á okkur, rúsínu, tafldrottningu, kveikjara, engli, pípuhatti 

og jarðarberi, en öll þessi tákn eru ekkert endilega að vísa á eitthvað sérstakt eða segja okkur eitthvað, 

annað en að hér hafi orðið óvænt stefnumót ólíkra fyrirbæra að hætti súrrealismans.12   

 

                                                 
10 Í grein um upphafið á íslenskum póstmódernisma segir Jón Yngvi Jóhannsson að nær ómögulegt sé að 

staðfesta upphaf menningarstefnu á borð við póstmódernisma þar sem alltaf er hægt að rekja rætur hennar lengra 

aftur. Sjá: Jón Yngvi Jóhannsson, „Upphaf íslensks póstmódernisma: Um fyrstu ljóðabækur Einars Más 

Guðmundssonar“, bls. 125-142, Kynlegir kvistir: tíndir til heiðurs Dagnýju Kristjánsdóttur fimmtugri, ritstj. 

Soffía Auður Birgisdóttir, Reykjavík: Uglur og ormar, 1999, bls. 125.    
11 Úlfhildur Dagsdóttir, Sjónsbók, bls. 220-221. 
12 Sama rit, bls. 225-226.  
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Í öllum skáldverkum Sjóns má finna það sem Úlfhildur kallar „óvænt stefnumót ólíkra 

fyrirbæra að hætti súrrealisma“ en eftir þessi fyrstu skáldverk urðu frásagnir hans þó almennt 

jarðbundnari, raunsærri og sögulegri. 

Samhliða skáldsagnaskrifum hefur Sjón sinnt margskonar menningarstarfi og skrifað 

kvikmyndahandrit, leikrit, libretto og söngtexta. Hann er formaður mannréttindasamtakanna 

PEN á Íslandi sem berjast meðal annars fyrir tjáningarfrelsi rithöfunda og auknum sam-

skiptum á milli menningarsvæða í gegnum lestur bókmennta. Einnig tók hann þátt í framboði 

Besta flokksins í sveitarstjórnarkosningum í Reykjavík og sat í stjórn bókmenntaborgar 

UNESCO. Sjón hefur því í um langt árabil verið áberandi og mótandi í íslensku menningar-

lífi. Hann er boðberi framúrstefnu, mannréttinda og nýrra hugmynda – ekki síst í þeim 

sögulegu skáldverkum sem hér eru til umfjöllunar.      

 

I.III Markmið og bygging ritgerðar 

Í þessari ritgerð verður reynt að greina undirliggjandi pólitíska þræði í sögulegum skáld-

verkum Sjóns með sérstakri áherslu á póstmóderníska endurvinnslu hans á sögunni. Skáld-

sögurnar Rökkurbýsnir, Skugga-Baldur, Mánasteinn og Argóarflísin, auk handrits að leik-

ritinu Ufsagrýlur, eru hér lagðar til grundvallar. Hins vegar er megináhersla lögð á þríleikinn 

CoDex 1962 sem samanstendur af skáldsögunum Augu þín sáu mig, Með titrandi tár og Ég 

er sofandi hurð. Ritgerðinni er skipt upp í þrjá meginmálskafla sem síðan eru flokkaðir í 

undirkafla.  

Fyrsti kafli fjallar um það fræðiefni sem liggur greiningunni til grundvallar og skiptist 

í þrjá undirkafla. Byrjað er á yfirliti yfir skrif Úlfhildar Dagsdóttur um skáldskap Sjóns, þá 

sérstaklega í Sjónsbók (2016), enda á greining mín á höfundarverki Sjóns í samræðu við skrif 

hennar. Úlfhildur kemur víða við í umfjöllun sinni en leggur þó megináherslu á frásagnar-

fræðilega þætti og stíleinkenni skáldsins, auk þess sem hún hefur lyft grettistaki í útlistun og 

útskýringum á þeim nær óteljandi tilvísunum sem finna má í skáldtextum Sjóns. Í kaflanum 

er fjallað um helstu áherslur í umfjöllun Úlfhildar og samhliða er sagt frá söguþræði og 

byggingu þríleiksins CoDex 1962. Næsti undirkafli er tileinkaður fræðilegri umræðu um 

fortíðina og sagnfræði í sögulegum skáldskap af póstmódernískum meiði. Skoðað er hvort 

póstmódernískt menningarefni sé pólitískt eða aðeins styrkjandi fyrir rökvísi síðkapítal-

ismans. Í því samhengi eru kynntar til leiks kenningar Lindu Hutcheon um söguleg skáld-

sagnaskrif af póstmódernískum meiði og þá sérstaklega hugtakið sagnaritunarsjálfsaga (e. 

historiographic metafiction), sem síðan er notað til þess að skilgreina skáldskap Sjóns. Í 

síðasta undirkaflanum um fræðiefnið er fjallað um minningafræði út frá skrifum íslenskra 
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fræðimanna um sameiginlegar minningar þjóðar, þá sérstaklega skrif Þorsteins Helgasonar, 

Kristínar Loftsdóttur og Sverris Jakobssonar. Einnig eru skoðuð skrif sagnfræðinganna 

Guðmundar Hálfdanarsonar og Sigríðar Matthíasdóttur um pólitíska notkun á sögunni. 

Þannig er skapaður grundvöllur fyrir greiningu á þeirri söguskoðun sem fram kemur í 

skáldverkum Sjóns.   

 Annar kafli samanstendur af umfjöllun um skáldverk Sjóns í tímaröð eftir sögutíma. 

Fyrst er fjallað um Rökkurbýsnir, síðan Skugga-Baldur, næst Mánastein, þá Argóarflísina og 

að lokum leiktexta Ufsagrýlna. Þessi verk eru stuttlega greind með hliðsjón af áðurnefndu 

fræðiefni og sérstaklega er einblínt á þjóðfélagsleg málefni og pólitík. 

 Síðasti kaflinn er helgaður þríleiknum CoDex 1962, sem skoðaður er sem eitt samfellt 

verk í greiningu sem skipt er í fimm undirkafla. Í fyrsta undirkafla er Augu þín sáu mig í 

fyrirrúmi og rætt er um þær persónur sem minna mega sín eða eru jaðarsettar í samfélaginu 

og reynt er að skilja þá pólitík sem felst í textatengslum sögumanns. Í næsta undirkafla er 

skoðað hvernig Sjón vinnur með goðsögulegan tíma í verkinu og greint hvernig tvíhyggju er 

þar ögrað. Í þriðja undirkafla er Með titrandi tár í forgrunni og fjallað er um birtingarmyndir 

þjóðernishyggju og drambsemi í sögunni. Skoðað er hvernig slíkar hugmyndir hafa áhrif á 

persónur og það sett í samhengi við umfjöllun sagnfræðinga um sama efni. Í fjórða undirkafla 

er fjallað um íslenskar fyrirmyndir að persónum í sögum Sjóns. Fyrst er tæpt á gagnrýni 

Önnu Bjarkar Einarsdóttur á vinnubrögðum skáldsins við sköpun Valdimars úr Argóar-

flísinni. Næst er Gísli Sigurbjörnsson skoðaður sem fyrirmynd fyrir persónu Hrafns nasista í 

Með titrandi tár og því næst Kári Stefánsson sem fyrirmynd að erfðafræðingnum Hrólfi 

Zóphanías í Ég er sofandi hurð. Rætt er hvað það þýðir að tengja persónur í skáldskap við 

raunverulegar fyrirmyndir úr fortíð annars vegar og úr samtímanum hins vegar. Í síðasta 

undirkaflanum er Ég er sofandi hurð miðlæg í umfjöllun um þá dómsdagsspá sem gengur í 

gegnum mest allt höfundarverk Sjóns. Þá verður tekið á endalokunum sjálfum, gjör-

eyðingunni í eftirmála að CoDex 1962, og skoðað hvernig þau tengjast póstmódernískum 

níhilisma og undirliggjandi hræðslu um hvert mannlegt hugvit getur leitt okkur.  

 Í ritgerðinni er reynt að gefa heildstætt yfirlit um þjóðfélagsleg málefni eða pólitík í 

höfundarverki Sjóns og ummyndun hans á sameiginlegum minningum íslensku þjóðarinnar. 
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II. Sameiginlegar minningar þjóða og söguleg skáldverk  

II.I Ævintýrið um höfundinn, súrrealisma og sýnir 

Úlfhildur Dagsdóttir hefur í áraraðir fjallað um skáldskap Sjóns, við ýmis tækifæri og frá 

mörgum sjónarhornum, og í þessari ritgerð verður bæði átt í samræðum við og vitnað til 

þeirra skrifa.13 Árið 2016 sendi Úlfhildur frá sér fræðibókina Sjónsbók sem inniheldur 

umfjöllum um allar ljóðabækur og skáldsögur Sjóns en auk þess setur hún skáldskap hans í 

samhengi við bókmenntasögu Íslands. Skrif Úlfhildar eru auðvitað ekki tæmandi rannsókn á 

höfundarverki skáldsins, til dæmis fjallar hún afar takmarkað um leikrit, söngtexta eða 

kvikmyndahandrit eftir Sjón.14 Hún leggur megináherslu á frásagnar- og bókmenntafræðileg 

fyrirbrigði og reynir að rekja marga af þeim óteljandi þráðum og vísunum sem finna má í 

skáldtextum hans. Greining Úlfhildar auðveldar vinnu þeirra sem taka við keflinu og rétt er 

því að fara stuttlega yfir megináherslurnar í könnun hennar. Samhliða verður sagt frá sögu-

þræði og byggingu þríleiksins CoDex 1962.    

Úlfhildur segir: „Eitt einkenni verka Sjóns er einmitt hvernig hann vinnur 

(ó)markvisst með ýmsar hugmyndir og kenningar, að þessu leyti fela verk hans í sér könnun á 

bókmenntafræðilegum fyrirbærum ekki síður en rannsókn á skáldskap og skáldskapar-

fræðum.“15 Hún notar því skáldskap Sjóns til þess að ræða fræðin, og fer til dæmis rækilega í 

saumana á umræðu bókmenntafræðinga um höfundavirkni við greiningu á bókmennta-

verkum. Lengi var litið svo á að höfundar væru ægivald og uppspretta merkingar verka sinna 

og því hlutverki gegna þeir að nokkru leyti enn. Hlutverk höfundar var hins vegar tekið til 

róttækar endurskoðunar innan bókmenntafræða á ofanverðri 20. öld, þar sem að hluta til var 

vikið frá fyrra viðhorfi og lesendum fært aukið vægi til greiningar og túlkunar.16 Úlfhildur 

sýnir fram á hvernig Sjón leikur sér með höfundarhugtakið og gerir höfundinn nær órjúfan-

legan hluta af sögum sínum, þar sem hann á það til að lýsa sjálfum sér bæði í ljóðum og 

skáldsögum. Engu er líkara en Sjón sé skugginn sem leiðir Stein áfram í Engli, pípuhatti og 

jarðaberi og að það sé hann sem birtist Jónasi lærða í guðsmynd í Rökkurbýsnum. Í Skugga-

                                                 
13 Orðaleikur með sviga í titli þessarar ritgerðar, „Þjóð(ar)saga“, er fengin úr umfjöllun Úlfhildar Dagsdóttur um 

Augu þín sáu mig og Með titrandi tári í Sjónsbók, bls. 248.   
14 Fátt hefur verið skrifað fræðileg um „hliðar“ verkefni Sjóns. Má þó nefna grein Guðna Elíssonar um fagur-

fræði kvikmyndarinnar Reykjavik Whale Watching Massacre; þar sem hann fjallar talsvert um handritaskrif 

Sjóns. Sjá: Guðni Elísson, „Undir hnífnum: fagurfræði slægjunnar og Reykjavík Whale Watching Massacre“, 

Ritið 10 (2), 2010: 67-96.     
15 Úlfhildur Dagsdóttir, Sjónsbók, bls. 182.  
16 Þessi umræða innan bókmenntafræði hófst með greinum Barthes og Foucault. Sjá: Roland Barthes, „Dauði 

höfundarins“ [1968], þýð. Kristín Birgisdóttir og Kristín Viðarsdóttir, bls. 173-180, Spor í bókmenntafræði 20. 

aldar: Frá Shklovskíj til Foucault, ritstj. Garðar Baldvinsson, Kristín Birgisdóttir og Kristín Viðarsdóttir, 

Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, 1991 og Michel Foucault, „Hvað er höfundur?“ [1969], 

þýð. Björn Þorsteinsson, Garðar Baldvinsson og Sigurður Ingólfsson, bls. 69-94, Alsæi, vald og þekking: Úrval 

greina og bókakafla, ritstj. Garðar Baldvinsson, Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, 2005.  
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Baldri virðist Friðrik B. Friðjónsson nátengdur Sigurjóni B. Sigurðsyni og í Stálnótt heitir ein 

aðalpersónan Johnny Triumph sem er beinþýðing á nafninu Sigurjón yfir á ensku (en auk 

þess var það sviðsnafn Sjóns þegar hann tróð upp með Sykurmolunum á níunda áratugnum). 

Einnig eru aðalpersónurnar í Argóarflísinni og Mánasteini tengdar Sjóni ættarböndum og 

þannig mætti lengi halda áfram. Þennan leik skáldsins greinir Úlfhildur sem póstmódernískt 

fyrirbæri án merkingar:  

 

Þrátt fyrir, og kannski einmitt vegna þess að höfundurinn er á stöðugum flækingi um textann, þá skýrir 

nærvera hans nákvæmlega ekki neitt; ef eitthvað er þá virðist hlutverk höfundarins frekar vera að fokka 

upp í textanum og rekja vel og vandlega upp alla þá merkingarþræði sem leynast hér og þar. Einmitt 

með því að bjóða upp á nærverandi höfund er höfnun nærverunnar innbyggð í textann sem beinlínis 

vinnur gegn einsleitri merkingu og opnar stöðugt fyrir nýja möguleika túlkunar og merkingar.17 

 

Í Ég er sofandi hurð hefur nærvera höfundar hins vegar margbrotna merkingu en þar sem 

Sjónsbók kom út sama ár og Sjón lokaði þríleiknum CoDex 1962 er síðasti hlutinn ekki 

tekinn til umfjöllunar í bók Úlfhildar.18  

Í fyrstu tveimur bókunum, Augu þín sáu mig og Með titrandi tár, er frásagnarmátinn 

afar sérstakur. Sögumaður segir áheyranda söguna og sá síðarnefndi grípur inn í framvinduna 

að vild, spyr spurninga og kemur jafnvel með athugasemdir. Sagan er því munnleg frásögn 

og er þar af leiðandi öll innan gæsalappa. Allt frá byrjun er ljóst að sögumaður verkanna er 

leirbarn, sem heitir Jósef Löwe, og frásögnin er bæði hans eigin sköpunarsaga og saga 

foreldra hans. Hins vegar kemur ekki í ljós hver hinn innbyggði viðtakandi sögunnar er fyrr 

en í síðasta hluta verksins. Áheyrandinn heitir Aleta og er transkona frá Úkraínu sem vinnur 

fyrir íslenska fyrirtækið CoDex sem er framtakssamt í erfðavísindum. Hún tekur frásögn 

Jósefs upp á segulband og fyrstu tvær skáldsögurnar eru í raun sú upptaka. Þær geta staðið 

sem sjálfstæð verk, þrátt fyrir að mörgum spurningum sé þar ósvarað en Ég er sofandi hurð 

er illskiljanleg nema í samhengi við fyrri tvær bækurnar, enda er hún ekki sjálfstæð saga 

heldur viðbót og svar við ráðgátum fyrri verkanna.  

Augu þín sáu mig hefst þegar gyðingurinn Leó Löwe reikar illa leikinn inn á 

gistiheimili í smáþorpinu Kükenstadt í Neðra-Saxlandi eftir að hafa sloppið úr útrýmingar-

búðum nasista. Hann er settur í umsjá Marie-Sophie sem hlúir að honum en um leið tekst hún 

á við ofbeldisfullan kærasta. Með tímanum fella þau Leó Löwe og Marie-Sophie hugi saman 

og skapa síðan leirbarn úr „mold undan Altneue-sýnagógunni í Prag, dögg af blómstrandi 

rósum í Kastalagarðinum, regni af götusteinum gyðingahverfisins“ og líkamsvessum Löwe: 

                                                 
17 Sama rit, bls. 228. Þetta fullyrðir Úlfhildur í umfjöllun um sjálfsmeðvitund og nálægð höfundar í skáld-

sögunum Stálnótt og Engill, pípuhattur og jarðaber.  
18 Úlfhildur fjallar um Ég er sofandi hurð í langri og ítarlegri umsögn í TMM. Sjá: Úlfhildur Dagsdóttir, 

„Samsteypa sagna, segulbandsupptökur og stökkbreytingar“, Tímarit Máls og menningar 78 (2), 2017: 127-135.   
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„hráka, blóði, svita, nefslími, merg, saur, þvagi, munnvatni og sæði [sem hann hnoðaði] 

saman við leirinn jafnt og þétt í gegnum árin ásamt með nöglum af fingrum og tám, hári og 

húðflygsum.“19 

Úlfhildur rekur tengingar verksins við gólemsögur úr kabbalha eða dulspeki gyðinga 

og setur í samhengi við hugmyndir um skapað líf og sæborgir. Hún segir að leirbarnið sé 

gólem eða skapað skrímsli, sem bæði er þekkt úr Biblínunni og þjóðsögum úr gyðingdómi. 

Hún bætir við: „Þótt hann sé ekki eins þekktur og skrýmsli Frankensteins þá er góleminn ein 

mikilvægasta fígúran í þeirri deild skrýmslafræða sem snýr að sköpunarsögu gervimennisins 

eða sæborgarinnar (cyborg). Og sköpunarsaga sæborgarinnar hefur, eins og ljóst má vera, 

öðlast aukið mikilvægi í nútímaumræðu um líftækni og erfðavísindi.“20 Þekktustu söguna um 

gólem má rekja til gyðingahverfisins í Prag á 16. öld; þar sem gyðingar sættu miklum 

ofsóknum. Sagan fjallar um rabbínann Löwe sem skapar gervimennið, góleminn, til að ráðast 

gegn ofræði Rúdólfs II, keisara hins heilaga rómverska ríkis. Rabbíninn missir hins vegar 

stjórn á góleminu og stofnar þannig gyðingahverfinu í hættu.21 Úlfhildur bendir á að gólem-

saga Sjóns eigi sér einnig stað á tímum ofsókna á hendur gyðingum og eigi í samræðum við 

frumtextann.22 Þannig býr þríleikur Sjóns yfir mörgum lögum og eitt þeirra er sjálf 

mannkynssagan.        

 Undir lok fyrstu bókar heldur Leó Löwe til Íslands með Goðafossi og í farangrinum er 

hattaskja með leirbarninu sem enn hefur ekki öðlast líf. Með titrandi tár fjallar um fyrstu ár 

Leós á Íslandi og tilraunir hans til þess að aðlagast íslensku samfélagi. Hann sækir um 

ríkisborgararétt, fær úthlutað íslensku nafni og kynnist öðrum erlendum aðkomumönnum; til 

dæmis bandaríska blökkumanninum Anthony Brown og Rússanum Mihaíl Pushkin. Leó þarf 

að endurheimta alkemíugull, sem hann notaði til að greiða fargjaldið til Íslands, til að lífga 

við leirbarnið. Hann fær vini sína í lið með sér og saman blandast þeir inn í atburðarás sem 

felst meðal annars í viðskiptum með sjaldgæft frímerki við nasistann og frímerkjasafnarann 

Hrafn og bróður hans þingmanninn Má. Undir lok sögunnar breytist Hrafn í varúlf og eftir að 

Leó nær alkemíugullinu úr skolti hans getur hann loks gætt leirbarnið lífi. Jósef Löwe fæðist í 

                                                 
19 Sjón, CoDex 1962, Reykjavík: Mál og menning, 2016, bls. 179. Fyrsta útg.: Sjón, Augu þín sáu mig: 

Ástarsaga, Reykjavík: Mál og menning, 1994.    
20 Úlfhildur Dagsdóttir, Sjónsbók, bls. 237. Úlfhildur skrifaði heila bók um sæborgir þar sem hún fjallar meðal 

annars um gólembækur Sjóns. Sjá: Úlfhildur Dagsdóttir, Sæborgin: Stefnumót líkama og tækni í ævintýri og 

veruleika, Reykjavík: Bókmennta- og listfræðistofnun Háskólaútgáfu, 2011, bls. 310-317. Hún byggir rann-

sóknir sínar á skilgreiningum Donnu Haraway á sæborgum. Sjá: Donna J. Haraway, Simians, Cyborgs and 

Women: The Reinvention of Nature, London: Routledge, 1991, bls. 173.  
21 Chajim Bloch og fl., The Prague Golem: Jewish Stories of the Ghetto [1920], þýð. Soňa Marešová, Prag: 

Vitalis, 2004, bls. 45-46 og víðar.   
22 Úlfhildur Dagsdóttir, Sjónsbók, bls. 239. 
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Reykjavík 27. ágúst árið 1962, sama dag og höfundurinn sjálfur. Með titrandi tár ber 

undirtitillinn Glæpasaga og er reyfarakennd, ýkt, ævintýrarík og gagnrýni á þjóðerniskennd 

og íslenska þjóð er skýrari en í öðrum verkum Sjóns.  

Í þriðju og síðustu bókinni, Ég er sofandi hurð, liggur Jósef Löwe á dánarbeði vegna 

erfðasjúkdóms og segir Aletu frá lífi sínu og uppruna. Ljóst er að Jósef er að skálda sína eigin 

sköpunarsögu því hin raunverulega saga lífs hans er of átakanleg. Það skýrir þráláta útúrdúra 

og bókmenntalegar tengingar sem einkenna frásögn hans:  

 

 UMSKIPTIN 

Einn morgun, þegar Jósef L. vaknaði heima í rúmi sínu eftir órólegar draumfarir, hafði hann breyst í 

risavaxinn hvítvoðung. [...] 

 

„Ekki fleiri sögur!“ 

 „En þetta er bókmenntaleg tilvísun!“  

 „Og hvað með það?“ 

 „Hún dýpkar söguna af Marie-Sophie og vesalingnum, föður mínum, og lætur hana kallast á 

við heimsbókmenntir.“23 

 

Hér takast á áheyrandi og sögumaður, eða öllu heldur þau Aleta og Jósef. Sá síðarnefndi vísar 

í Ummyndanirnar (1915) eftir Franz Kafka og þessa sömu tilvitnum í Augu þín sáu mig notar 

Úlfhildur til að benda á hve meðvituð og áberandi textatengsl og vísanir eru í sögunni.24 Í 

síðasta hluta bókarinnar kemur í ljós að Jósef Löwe er ekki leirbarn sem skapað var í Neðra-

Saxlandi og gætt lífi upp á Íslandi. Í raun er hann munaðarleysingi sem Leó Löwe tók að sér 

og ættleiddi. Ólíkt fyrri bókunum tveimur er texti síðastu bókarinnar ekki allur innan 

gæsalappa og samanstendur því ekki aðeins af samræðum þeirra Aletu og Jósefs. Í staðinn 

grípur sögumaður inn í frásögnina og segir í þriðju persónu frá getnaði Jósefs sem kom undir 

á viðburðaríkri nóttu hjá útigangskonu í Reykjavík. Getnaðinn bar að við ofbeldisfullar 

aðstæður og það er þess vegna sem Leó Löwe segir syni sínum ósannar sögur um uppruna 

hans sem Jósef þróar svo áfram, bætir við og skáldar.  

Líkt og fram kom í tilvitnuninni hér að ofan þá fara gerð sögunnar og endurvinnsla á 

öðrum textum fram fyrir opnum tjöldum og lesendum er gert ljóst að um skáldskap er að 

ræða. Verkið fellur því undir skilgreiningar á sjálfsögu, sem Úlfhildur útskýrir svo:      

 

Orðið sjálfsaga vísar til skáldverka sem afhjúpa eigið sköpunarferli og sýna þannig (að meira eða 

minna leyti) meðvitund um stöðu sína sem skáldskapur. Þessi tilhneiging sem hefur verið kennd við 

póstmódernisma varð mjög áberandi í skáldsögum á áttunda og níunda áratugnum og vakti miklar 

áhyggjur gagnrýnenda og fræðifólks sem taldi hana merki um kreppu skáldsögunnar. Sjálfsagan var að 

margra mati dæmi um flótta skáldsögunnar frá veruleikanum, að skáldsagan treysti sér ekki lengur til 

að takast á við menn og málefni og væri þess í stað farin að hverfast eingöngu um sjálfa sig, aðrar 

skáldsögur og sjálfan skáldskapinn. [...] Síðan hafa þessar deilur hins vegar hjaðnað mjög, enda kom í 

                                                 
23 Sjón, CoDex 1962, bls. 182-183.    

24 Úlfhildur Dagsdóttir, Sjónsbók, bls. 243-244.  
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ljós að sjálfsagan gerði hvorugt, að drepa niður raunsæisskáldsöguna eða hætta að vera pólitískt 

verkfæri [...]. Gólem-bækur Sjóns eru einmitt gott dæmi um verk sem á yfirborðinu virka létt og 

leikandi, full af skrítnum sögum og fyndnum tilvísunum í bókmenntir og kvikmyndir. En þegar betur er 

að gáð afhjúpa skáldsögurnar átök um stöðu mennsku og ímynd þjóðar og þannig ætti að vera ljóst að 

sjálfsagan er ekki bara spurning um einfalda yfirborðsleiki með texta og tilvísanir.25   

 

Sjálfsagan og nálægð höfundar nær nýjum hæðum í Ég er sofandi hurð; þegar Jósef Löwe 

segir stoltur frá því að hann hafi stundað nám við Fjölbrautaskólann í Breiðholti, skólaárið 

1980-1981. Þar var hann samnemandi Sjóns og eins og flestir nemendur skólans þá vissi hann 

að skáldið var bæði sjálfskipaður súrrealisti og lærisveinn listamannsins Alfreðs Flóka. Einn 

dag taka Sjón og Jósef tal saman og sá síðarnefndi kynnir sig með nokkuð óvenjulegum 

hætti: „Ég er parísarhjól, ég er kuðungur, ég er sofandi hurð.“ Skáldið hlær en ári síðar birtast 

sömu línur í ljóðinu „Pappír“ í ljóðabókinni Reiðhjól blinda mannsins.26 Jósef endar þessa 

sögu á því að segja stoltur: „Þar skildi ég eftir mig spor.“27 En fyrir lesendur liggur ljóst fyrir 

að Jósef hefur skilið eftir sig stærra spor, þar sem Sjón hefur í raun ritað þríleik um hann, og 

það er jafnframt undirstrikað með titli síðustu bókarinnar.  

Í síðustu bókinni er árgangurinn sem fæddur er á Íslandi árið 1962 í brennidepli og 

gefið er í skyn að hann hafi hlotið varanlegan skaða af kjarnorkutilraunum stórvelda á þessu 

sama ári. Verkið er sjö sinnum brotið upp með köflum sem heita „Dansinn“ og eru samsettir 

af hátíðlegri sviðsframkomu þeirra sem fallið hafa frá úr árganginum. Fyrst á svið eru 

smábörnin sem fæddust andavana, lentu snemma á ævinni í slysi eða dóu vöggudauða. Næst 

eru það börnin, þá unglingarnir og að lokum fullorðnir sem falla fyrir eigin hendi, af völdum 

sjúkdóma eða vegna slysa. Hver kafli endar á setningunni: „Kæru bræður og systur, fædd árið 

nítjánhundruðsextíuogtvö, við bíðum ykkar hér.“ Undir lok skáldsögunnar deyr svo Jósef 

Löwe af veikindum sínum og hann er jafnframt síðastur á svið í lokakafla „Dansins“ og fer 

með síðustu setningu verksins: „Kæri Sjón, ég bíð þín hér.“28  

Eins og áður var nefnt er Sjón fæddur árið 1962 en höfundurinn er langt frá því að 

vera dauður; þótt bókmenntafræðingar hafa lengi tekist á um líf höfundar og vægi hans innan 

skáldskapar. Með vinnubrögðum sínum tekst Sjón æði oft að verða miðlægur í allri greiningu 

og umfjöllun um hans eigin skáldskap, eins og bæði skrif Úlfhildar Dagsdóttur og höfundar 

þessarar ritgerðar eru til marks um. Nálgun okkar er þó ólík, en eins og áður segir leggur 

Úlfhildur megináherslu á frásagnafræðileg einkenni á skáldskap Sjóns, meðan hér er gerð 

                                                 
25 Sama rit, bls. 269-270.  
26 Ljóðið „Pappír“ í heild: „Hún er með tvö höfuð / vaxhöfuð vafið inn í svart klæði / og skrautmálað fuglshöfuð 

úr tré / úr gogginum seytlar grænn vökvi / það er hafið / hún safnar því í skál / frystir og skrifar á ísinn: / Ég er 

parísarhjól ég er kuðungur / ég er sofandi hurð.“ Sjá: Sjón, Reiðhjól blinda mannsins, Reykjavík: Medúsa, 1982, 

bls. 34.   
27 Sjón, Ég er sofandi hurð, CoDex 1962, bls. 501.   
28 Sama rit, bls. 550.  
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athugun á þjóðfélagslegum og pólitískum áherslum í sögum hans. Gengið er út frá því að 

vinnubrögð höfundar séu fyrst og fremst í anda póstmódernisma í bókmenntum, rétt eins og 

Úlfhildur hefur sjálf bent á, og þar með hafa gamlar rómantískar hugmyndir um skáldskap 

sem frumlega tjáningu höfundar að nokkru leyti vikið fyrir hugmyndum um skáldskap sem 

endurvinnslu á gömlum sögum, textum og hugmyndum. 

 

II.II Söguleg skáldverk á póstmódernískum tímum 

Sagnfræðingar geta skýrt, túlkað og myndað frásögn úr heimildum til þess að miðla þekkingu 

um fortíðina. Það sama gera höfundar sögulegra skáldsagna; en auk þess geta þeir fyllt í 

eyður sögunnar, sett sig í spor fólks úr fortíð, brúað bilið milli nútíðar og fortíðar og skapað 

framvindu úr sögunni. Allt frá fornöld hafa skáld leitað sér að efniviði úr fortíðinni, en 

upphaf sögulegs skáldskapar sem bókmenntagreinar er gjarnan rakin aftur til 19. aldar; þegar 

höfundar fóru að leggja aukna áherslu á raunsæjar lýsingar á fortíð.29 Hins vegar er ljóst að 

söguleg skáldverk eiga það sameinlegt með fantasíum og vísindaskáldskap að höfundar þeirra 

reyna oftast að skapa trúverðugan veruleika sem þó er bæði þeim sjálfum og lesendum 

framandi, og því byggja þeir heimsmynd verka sinna bæði á sinni eigin ímyndun og 

sagnfræðilegum heimildum. Þar með öðlast höfundar vægi og vald til þess að skapa sína 

útgáfu af fortíðinni og á síðustu áratugum hefur borið á meiri meðvitund, bæði meðal 

fræðimanna og rithöfunda, um þetta vald. Lengi var áhersla sagnfræðinnar á svokallaðar 

stórsögur – það er að segja yfirgripsmiklar og línulegar frásagnir af sögulegri þróun 

samfélaga sem oftast miðast við háttsettar persónur og atburði sem taldir eru merkilegir – en 

slík nálgun hefur verið tekin til endurskoðunar; ekki síst eftir innreið póstmódernískrar 

hugmyndafræði. Það gerðist til dæmis með aukinni áherslu og fræðslu um stöðu jaðarhópa í 

samfélaginu og skrifum um hinseginfræði, eftirlendufræði, femínisma og fleira sem miðar að 

því að miðla reynsluheimi þeirra sem oft og tíðum voru skrifuð út úr stórsögum.30 Í krafti 

slíkra breytinga hafa orðið til söguleg skáldsagnaskrif af póstmódernískum meiði, þar sem 

höfundar leitast við að afbyggja, snúa út úr og endurskilgreina fortíðina og sögulegan 

skáldskap. Hér verður reynt að skýra hvaða hugmyndir liggja þar að baki og athugað hvernig 

afbyggjandi nálgun á söguna getur reynst pólitískt verkfæri.  

                                                 
29 Ungverjinn Georg Lukács er talin einn helsti forgöngumaður í fræðilegri umfjöllun um sögulegan skáldskap 

sem bókmenntagrein, þá sérstaklega umfjöllun hans um skádlverk Sir Walter Scott og Honoré de Balzac. Sjá: 

Georg Lukács, The Historical Novel [1937], þýð. Hannah Mitchell og Stanley Mitchell, Lincoln: University of 

Nebraska Press, 1983. 
30 Jerome de Groot, The Historical Novel, London og New York: Routledge, 2010, bls. 3-4. 
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En byrjum á spurningunni „Hvað er póstmódernismi?“, sem jafnframt er heiti á 

ritgerð eftir Ástráð Eysteinsson þar sem hann reynir „að birta frekar plúralíska mynd af 

hugtakinu póstmódernismi“.31 Ástráður kemur víða við og nefnir margt það sem talið er 

einkenna póstmódernískan skáldskap, til dæmis að brjóta niður aðgreiningu á há- og 

lágmenningu og á listum og afþreyingu, en einnig stílbrögð á borð við skopstælingu og 

íróníu, sjálfsmeðvitund í texta og endurvinnslu á eldri textum; allt frá skáldskap til 

mannkynssögu. CoDex 1962 hefur öll þessi einkenni, en líkt og áður kom fram þá 

endurvinnur Sjón eldri texta, nálgast viðfangsefnið oft með íróníu og verkið hefur mörg 

einkenni sjálfsögu. Auk þess gefa undirtitlar hvers hluta, (Augu þín sáu mig) Ástarsaga, (Með 

titrandi tári) Glæpasaga og (Ég er sofandi hurð) Vísindaskáldsaga, til kynna að höfundur er 

að vinna með bókmenntagreinar sem gjarnan flokkast undir lágmenningu og afþreyingu. 

Ástráður segir að algeng útskýring á póstmódernisma sé  

 

að hann leiði mikilvægar hefðir fram á sjónarsviðið en grafi jafnframt undan hæfni þeirra til að skýra 

veruleikann. Sama íróníska afstaða nær oft til fortíðarinnar, til sögunnar. Póstmódernisminn bregður 

upp myndum úr sögunni, en lætur um leið í ljós að þetta „afturhvarf“ skili ekki réttum eða sönnum 

myndum, heldur hagræddri eða jafnvel „skáldaðari“ frásögn – sem sé þó eina myndin sem okkur er 

aðgengileg.32  

 

Þetta er lýsandi fyrir CoDex 1962; þar sem undir lok bókar kemur fram að frásögnin sé 

aðeins hugarburður Jósefs Löwe og endurlit hans skilar því ekki öðru en skáldaðari frásögn. 

Ef til vill liggur því ekki beint við að skoða verkið sem sögulegan skáldskap, nema þá ef hann 

er af póstmódernískum meiði.                

Úlfhildur Dagsdóttir flokkar Augu þín sáu mig og Með titrandi tári undir söguleg 

skáldverk, rétt eins og seinni verk Sjóns. Hún segir að verkin séu undir áhrifum frá nýraun-

sæi sem fylgdi í kjölfar þess að fræðimönnum og rithöfundum varð ljóst að sama hversu 

nálægt raunveruleikanum er farið, með lýsingum á umhverfi, tíðaranda eða persónum, þá eru 

frásagnir ávallt bundnar við form og framsetningu höfundar. Skáldskapur getur aldrei verið 

lýsing á raunveruleika, jafnvel þó að hann byggi á heimildum úr fortíð.33  

Svipaða nálgun má finna hjá fræðimanninum Hayden White sem hafði mikil áhrif, 

bæði innan sagnfræði og bókmenntafræði, þegar hann rannsakaði frásagnir í sagnfræðilegum 

skrifum. Hann komst meðal annars að því að „formið á sögulegri orðræðu er að hluta til 

bókmenntalegt og jafnvel má segja að þar sé notast við bókmenntalegar aðferðir til að öðlast 

skilning á þeim ferlum sem verið er að greina, en að endingu er efnið sjálft ekki bókmennta-

                                                 
31 Ástráður Eysteinsson, „Hvað er póstmódernismi?: Hvernig er byggt á rústum?“, bls. 369-401, Umbrot: 

Bókmenntir og nútími, Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1999, bls. 392.  
32 Sama, bls. 387. 
33 Úlfhildur Dagsdóttir, Sjónsbók, bls. 287.  
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legt.“34 Með öðrum orðum þá beita sagnfræðingar bókmenntalegum aðferðum þegar þeir 

skapa frásögn úr fortíðinni; en þrátt fyrir það er sagan ekki skálduð. Þetta grefur undan 

grundvelli fyrir þekkingu á fortíð og sýnir bæði fram á tengsl bókmennta og sagnfræði og 

undirstrikar val og vald sagnfræðinga. Póstmódernistar telja margir hverjir að fortíðin sé ekki 

raunveruleiki sem hægt er að þekkja til hlítar því að öll þekking á sögunni byggi í raun á 

textum. Þar með geta rithöfundar sýnt fram á mikilvægi bókmennta til þess að skilja fortíðina 

og í sögulegum skáldskap er því gjarnan ógreinilegt hvað er byggt á raunverulegri fortíð og 

hvað er skáldskapur.  

Í bókinni The Historical Novel (2010) ræðir bókmenntafræðingurinn Jerome de Groot 

áhrif fræðanna á þróun sögulegs skáldskapar af póstmódernískum meiði. Hann segir að með 

póststrúktúralískri heimspeki, sem gerði vart við sig á sjötta og sjöunda áratug 20. aldar, hafi 

verið sýnt fram á þann hlutlæga sannleika og vald sem felst í frásögnum sagnfræðinga og fólk 

kynntist einnig afstæðishugsjón og afbyggingu til þess að takast á við þann veruleika.35 Groot 

bendir á að í raun hafi sögulegur skáldskapur alltaf miðlað sögum af almúganum eða þeim 

sem féllu ekki inn í þær stórsögur sem haldið var að fólki í sagnfræðinni, en með tilkomu 

póstmódernískar hugmyndafræði varð þó til ný leið til að fjalla um söguna.  

Í einu af grundvallarritum póstmódernismanns, Hið póstmóderníska ástand (1979), 

lýsir Jean-François Lyotard hvernig sú menningarstefna hverfur frá svokölluðum leiðar-

frásögnum sem eru „yfirgripsmiklar söguskýringar sem bera í sér hugmyndafræði heildar-

hyggju og endanlegs sannleika.“36 Dæmi um leiðarfrásagnir eru trú á framþróun mannkyns, 

alræði vísinda og fullkomið frelsi. Það sama á við um söguna sem lengst af var bundin við 

formúlur frásagna af stórum atburðum, miklum uppgötvunum, háttsettum mikilmennum og 

hetjum. Lyotard hélt því fram að slíkar leiðarfrásagnir dygðu ekki lengur til að skilgreina 

heiminn, þar sem hver og einn upplifði veruleikann á sinn hátt og ætti sína sögu. Í staðinn 

taldi hann að með auknum skilningi á mismunandi sögum og heimssýn og með tæknifram-

förum yrði til pláss fyrir fjölmargar minni frásaganir.37  

                                                 
34 Hayden White, „The Discourse of History“, The Fiction of Narrative: Essays on History, Literature and 

Theory 1957-2007, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2010, bls. 193. Enska: „The form of 

historical discourse might be literary and it might even be said to draw upon literary techniques for providing 

understanding of the processes it analyzed, but its content distinguished it from literature in the end.“    
35 Jerome de Groot, The Historical Novel, bls. 110-111 og 117-118.  
36 Úlfhildur Dagsdóttir, Sjónsbók, bls. 315. Í umfjöllun um Lyotard er bæði stuðst við umfjöllun Ástráðs 

Eysteinssonar, í áðurnefndri grein um póstmódernisma, og skrif Úlfhildar um sögulegan skáldskap af 

póstmódernískum meiði. Sjá einnig: Jean-François Lyotard, Hið póstmóderníska ástand: Skýrsla um þekkinguna 

[1979], þýð. Guðrún Jóhannsdóttir, Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2008, kaflar 6-8.     
37 Úlfhildur Dagsdóttir, Sjónsbók, bls. 316. 
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Í áðurnefndri grein segir Ástráður Eysteinsson að umræða um póstmódernisma snúist 

að miklu leyti um úrvinnslu á fortíðinni. Hann vitnar í táknfræðinginn og rithöfundinn 

Umberto Eco og segir: 

 

Eco segir að svar póstmódernismans felist í að gangast við fortíðinni og sækja hana heim, ekki til að 

líta hana saklausum augum heldur írónísku augnaráði nútímamanns (því Eco vill væntanlega gera 

greinarmun á slíkum verkum og hefðbundnum sögulegum skáldsögum). Samkvæmt þessum skilningi 

er póstmódernismi ófeiminn við að viðurkenna tök hefða á okkur og leita sér söguefnis í liðinni tíð, en 

írónísk afstaða hans felur jafnframt í sér endurvinnslu sögunnar. Á bakvið íróníu býr ætíð söguþekking 

og menningarminni. Þeim sem er írónískur ber að vera svo nákunnugur hefðbundinni athöfn að hann sé 

fær um að skopstæla hana. Þannig getur hann líka séð sjálfan sig úr sögulegum „fjarska“ og komið af 

stað samtali milli nútímastöðu sinnar og sögusviðs í fortíðinni. Sumir hafa þannig séð í póstmódern-

ismanum vott um nýja söguhyggju þar sem skáldskap er beitt ásamt sögulegum rannsóknum til að 

endurskapa á frjóan hátt mikilsverða þætti fortíðar og sýna hvaða erindi þeir eiga við nútíð.38  

 

Líkt og sýnt verður fram á þá speglar fortíðin í skáldsögum Sjóns þá samtíð sem lesendur 

þekkja. Einnig er ljóst að þær sögur sem höfundur ákveður að segja eru ekki endilega í takt 

við viðurkennda stórsögu eða leiðarfrásagnir. Enda er Sjón ekki að skrifa hefðbundnar 

sögulegar skáldsögur og sögulegir atburðir eru ekki í forgrunni verkanna heldur í bakgrunni. 

Fræðimenn hafa reyndar gagnrýnt póstmódernismann fyrir söguleysi og talað um 

getuleysi hans til andófs. Þar ber helst að nefna marxíska bókmenntafræðinginn Fredric 

Jameson sem er einn áhrifamesti gagnrýnandi á póstmóderníska menningu í Norður-

Ameríku. Árið 2009 kom út á íslensku greinin „Póstmódernismi: eða menningarleg rökvísi 

síðkapítalismans“ í þýðingu Magnúsar Þórs Snæbjörnssonar. Í formála segir Magnús að 

Jameson reyni  

 

að setja fram stórsögukennda skýringu á ákveðnum breytingum sem hann greinir í bókmenntum og 

öðrum menningarafurðum á síðari hluta 20. aldar. Margir höfðu fjallað um póstmódernisma í listum á 

undan honum, í ljóðlist, arkitektúr, kvikmyndum o.fl., en alltaf með það að leiðarljósi að lýsa 

ákveðnum stíleinkennum póstmódernismans. Jameson var aftur á móti fyrstur til þess að setja fram 

heildstæða sögulega kenningu um fyrirbærið.39  

 

Ritgerðin er í grunninn söguleg greining og gagnrýni á það menningarástand sem kallað hefur 

verið póstmódernismi en Jameson sér sem menningarlega rökvísi síðkapítalisma. Jafnhliða 

greinir hann ríkjandi afstöðu til sögunnar og gagnrýnir söguleysi, eða taktleysi í umfjöllun, 

skilningi og notkun á fortíðinni, sem hann telur einkenna þetta sama menningarskeið. 

Jameson segist ætla  

 

að taka til athugunar eftirfarandi grundvallaratriði hins póstmóderníska: nýtt dýptarleysi, sem lifir bæði 

í „kenningum“ samtímans og í hinni nýju menningu ímynda eða eftirlíkinga (e. simulacrum); og í 

                                                 
38 Ástráður Eysteinsson, „Hvað er póstmódernismi?“, bls. 388. Hér vintar Ástráður í Umberto Eco, Postscript to 

the Name of the Rose, þýð. William Weaver, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1984.  
39 Magnús Þór Snæbjörnsson, „Um Fredric Jameson“, Af marxisma, ritstj. Magnús Þór Snæbjörnsson og Viðar 

Þorsteinsson, Reykjavík: Nýhil, 2009, bls. 233.  
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framhaldi af því, veiking hins sögulega, bæði í sambandi okkar við almenna Sögu sem og í nýjum 

formum persónulegs sambands okkar við tímann [...].40 

 

Mannkynssagan er alltumlykjandi í hugmyndum Jamesons og hans slagorð er að það verði að 

skoða menningarafurðir í ljósi sögunnar. En eins og Magnús bendir á þá „verður þó að hafa í 

huga að ekki er átt við að menningarafurðir eða textar séu meðhöndluð eins og einhverskonar 

dæmi um stærra samhengi og því síður sem spegilmynd veruleikans sem verkið sprettur 

úr.“41 Samkvæmt Jameson er sagan ótákngeranleg og verður ekki fullkomlega felld í frásögn. 

Hins vegar er sífellt reynt að setja fortíðina á blað, oft með lítilli þekkingu á viðfangsefninu 

og ákveðnu taktleysi. Það sér Jameson sem dæmi um geðklofa síðkapítalismans, sem hann 

skilgreinir út frá sálgreiningu Jacques Lacan. Skilgreining Lacans á geðklofa byggir á 

tungumálinu; sem hann segir að búi bæði yfir fortíð og nútíð og sé þar af leiðandi forsenda 

okkar bæði fyrir tíma og minni. Þeir sem þjást af geðklofa hafa misst tengsl við tímann og 

skynja því fortíðina órökrétta og brotakennda. Í staðinn búa þeir við stanslausa nútíð sem 

brenglar alla þeirra skynjun á veröldinni. Jameson telur að það sama hafi átt sér stað í 

menningu síðkapítalisma; þar sem fólk hefur nú misst tengsl við fortíðina og lifir í sífelldum 

samtíma, en auk þess eru hefðir fortíðar virtar að vettugi, sagan er brotakennd og tímalaus og 

veruleikinn byggir á ímyndum.42 Jafnframt segir hann að síðkapítalismi einkennist af neyslu, 

frekar en framleiðslu, sem leiðir óhjákvæmilega til eftirlíkinga eða stælinga (e. pastiche), það 

er að segja innantómra skopstælinga sem eru lausar við alla háðsádeilu eða pólitískt andóf. 

Fyrir Jameson er póstmódernismi afsprengi þjóðfélagsástands síðkapítalisma og er þar að 

leiðandi fullkomlega ófær um að gagnrýna sama ástand eða vera pólitískt afl eins og 

módernisminn var áður.43       

Linda Hutcheon lítur einnig á póstmódernisma sem menningarlega rökvísi síðkapítal-

isma en telur hann aftur á móti vera rótækt afl. Hún segir að erfitt sé að skilgreina 

póstmódernisma, þar sem hann er hvort tveggja í senn mótsagnakenndur og pólitískur, og 

fyrir henni er póstmódernísk list bæði söguleg og nútímaleg; auk þess sem hún grefur undan 

ráðandi menningu og staðfestir hana um leið. Að mati Hutcheon liggur vandamálið við 

greiningu Jamesons, og annarra sem neikvæðir eru í garð póstmódernisma, að greina aðeins 

                                                 
40 Fredric Jameson, „Póstmódernismi: eða menningarleg rökvísi síðkapítalismans“ [1984], bls. 236-301, þýð. 

Magnús Þór Snæbjörnsson, Af marxisma, ritstj. Magnús Þór Snæbjörnsson og Viðar Þorsteinsson, Reykjavík: 

Nýhil, 2009, bls. 243. 
41 Sama, bls. 231. 
42 Fredric Jameson, „Póstmódernismi “, bls. 270. 
43 Sama, bls. 256. Jameson segir að „þessi hnattræna, en samt sem áður ameríska, póstmóderníska menning er 

inn- og yfirbyggð birtingarmynd á algjörlega nýrri bylgju hernaðar- og efnahagslegra yfirráða Bandaríkjanna 

um allan heim: í þessum skilningi, eins og í gegnum gervalla sögu stéttanna, er bakhlið menningarinnar blóð, 

pyntingar, dauði og ógn.“ (bls. 241) Þetta ástand er það sem Jameson telur að póstmódernískar listir séu ófærar 

um að gagnrýna.   
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staðfestingu á ráðandi menningarástandi í póstmódernískum listum en líta fram hjá róttækri 

endurskoðun á sömu menningu sem fer fram samhliða. Hutcheon skrifar um hið róttæka afl 

póstmódernismans í bókinni The Politics of Postmodernism (1989), þar sem hún segir að  

 

megináhersla póst-módernismans er að gera ráðandi þætti í tilveru okkar ónáttúrulega (e. de-natural); 

til að benda á að það sem við ómeðvitað upplifum sem „náttúrulegt“ (það getur jafnvel verið 

kapítalismi, feðraveldi og frjálslegur húmanismi) er í raun „menningarlega“ skapað af okkur sjálfum, 

en ekki fengið að gjöf.44  

 

Fyrir Hutcheon eru póstmódernískar listir mjög meðvitaðar um fortíðina og í raun á sér stað 

róttækur endurlestur á sögunni í slíkum listaverkum. Hún segir að póstmódernismi einkennist 

af skopstælingu, textatengslum og sjálfsmeðvitund en hún vill bæta við því sem hún kallar 

sjálfsmeðvitaða sagnfræðilega vídd.45  

Þekktasta framlag Hutcheon til fræðanna er hugtakið sagnaritunarsjálfsaga sem hún 

fjallaði meðal annars um í bókinni A Poetics of Postmodernism (1988). Sagnaritunarsjálfsaga 

er skilgreining á bókmenntaverkum sem eru bæði sjálfsögur og söguleg skáldverk, með 

öðrum orðum skáldverk sem búa yfir sögulegri vídd eða fjalla um sögulega atburði eða 

veruleika en í textunum er gefið til kynna að verið sé að draga upp skáldaða mynd sem geti 

aldrei verið nákvæm lýsing á fortíð. Í slíkum verkum er sköpun eða ritun sögunnar tekin til 

umfjöllunar, svo verkin falla undir skilgreiningar á sjálfsögum, og jafnvel er í textanum rætt 

um þau takmörk sem fólgin eru í sagnaritun um fortíðina. Gefið er til kynna að sagnaritarar 

séu aldrei hlutlausir, jafnvel gengið út frá því að þeir séu hlutdrægir, og gjarnan er greinileg 

meðvitund um þá staðreynd að aldrei sé hægt að segja alla söguna, einhverju er sleppt og 

öðru bætt við. Þannig er reynt að afbyggja aðgreiningu á sagnfræði og skáldskap, sem framan 

af voru greinar á sama tré en eru æ oftar flokkaðar sem andstæðupar.46 Í sögulegum skáld-

skap af póstmódernískum meiði er því oft spurt hvort hægt sé að þekkja fortíðina, hvað í raun 

felist í sagnaritun og hvert sé eðli skáldskapar. Ljóst er að fortíðin átti sér stað en eina leið 

okkar til þess að þekkja þessa sömu fortíð er í gegnum texta eða frásagnir. Það er því ákveðin 

þversögn fólgin í því að afbyggja eða gagnrýna þessa sömu þekkingu í texta, eins og oft er 

gert í sagnaritunarsjálfsögum. Fyrir Hutcheon er grundvöllurinn sá að á póstmódernískum 

tímum er sagan ekki eingöngu sannleikur, hún er form af þekkingu sem ekki er hafin yfir 

                                                 
44 Lind hutcheon, The Politics of Postmodernism, New York og London: Routledge, 1989, bls. 2. Á ensku: 

„postmodern´s initail concern is to de-naturalize some of the dominant features of our way of life; to a point out 

that those entities that we unthinkingly experience as natural (they might even include capitalism, patriarchy, 

liberal humanism) are in fact cultural; made by us, not given to us.“   
45 Linda Hutcheon, A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction, New York og London: Routledge, 

1988, bls. 26-27.  
46 Sama rit, bls. 105-106 og víðar.  
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gagnrýni og endurskoðun; og í póstmódernískum skáldskap er það gjarnan gert með 

parodíuna að vopni.47 

Eins og komið hefur fram er CoDex 1962 upp að vissu marki bæði söguleg skáldsaga 

og sjálfsaga. Frásögnin er samtal tveggja einstaklinga og í síðasta hlutanum kemur í ljós að 

sagan var í raun hugarburður Jósefs Löwe. Skáldsagan fellur því undir skilgreiningu 

Hutcheon á sagnaritunarsjálfsögu og sú skilgreining hentar vel við áframhaldandi greiningu á 

þeirri pólitísku ummyndun sem hér er fjallað um. Það er því við hæfi að draga fram eins 

konar sögulegan grundvöll til þess að skilja til fulls hvaða söguvitund er afbyggð, flækt og 

ummynduð með pólitískum hætti í sögulegum skáldverkum Sjóns.         

 

II.III Sameiginlegar minningar íslensku þjóðarinnar 

Jerome de Groot segir að höfundar sögulegs skáldskapar hafi alltaf verið uppteknir af 

hugmyndum um sköpun þjóða og þjóðernisvitundar en um leið ráðist markvisst gegn þeim, 

afbyggt þær eða sýnt fram á galla þeirra.48 Á vegferð sinni í gegnum helstu skilgreiningar á 

sögulegum skáldskap staldrar Úlfhildur stutt þessa áherslu Groot og leggur hana að jöfnu við 

áðurnefnd skrif Hutcheon:  

 

Vegna þess að sögulega skáldsagan gefur sig út fyrir raunsæi, oft tengt þjóðernishyggju og hlutleysi – 

allavega samkvæmt hinni ríkjandi klassíku skilgreiningu – er hún lykill að því að fokka í hlutunum, 

segir de Groot, til dæmis hugmyndum um raunsæi, hlutleysi, þjóðerni, og mörk skáldskapar og 

sagnfræði. Slík uppstokkun hefðbundinna viðmiða er einmitt helsta einkenni póstmódernismans og 

samkvæmt Lindu Hutcheon er [sagnaritunarsjálfsagan] ein skýrasta listræn tjáning póstmódernismans. 

Þessi endurvinnsla er alltaf pólitísk, segir Hutcheon og felur í sér meðvitund um „nútíðina í 

fortíðinni“.49 

 

Eitt helsta viðfangsefnið í sögulegum skáldverkum Sjóns er þessi pólitíska endurvinnsla en 

Úlfhildur bætir við að í sömu verkum megi greina undirliggjandi átök við sjálfan veruleikann. 

Ekki er hægt að greina hvernig veruleikinn er endurskoðaður í verkum Sjóns; þar sem 

ómögulegt er að finna viðmið eða grundvöll raunveruleikans, enda hefur lengi verið tekist á 

um eðli hans innan heimspeki. Hins vegar miðast söguleg skáldverk Sjóns að hluta til við 

fortíð Íslands og þar með er höfundur að vinna með einhverskonar „raunveruleika“ sem 

lesendur geta kannast við eða þekkt. En eins og ráða má af umræðu um sögulegan skáldskap 

af póstmódernískum toga þá er öll þekking á fortíðinni að stórum hluta úrvinnsla á textum. 

Það mætti halda að vænlegt væri að miða við yfirlitsverk á borð við Sögu Íslands til að finna 

                                                 
47 Sama rit, bls. 92. 
48 Jerome de Groot, The Historical Novel, bls. 140. Groot talar hér sérstaklega um verk sem afbyggja 

sköpunarsögu Bandaríkjanna, það er að segja sögur á borð við Blood Meridian (1985) eftir Cormac McCarthy; 

þar sem hugmynd Bandaríkjamanna um vestrið og samskipti við innfædda eru markvisst flækt og afbyggð.    
49 Úlfhildur Dagsdóttir, Sjónsbók, bls. 320.  
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grundvöll fyrir „rétta“ skilgreiningu á fortíð landsins, en ljóst er að ekki er til ein „rétt“ útgáfa 

af fortíðinni eða ein algild sagnfræðibók. Vænlegra er því að leita í minningafræði sem hafa 

nokkuð verið í umræðunni á síðustu árum og haft mikil áhrif innan ólíkra fræðasviða á borð 

við bókmenntafræði, sagnfræði og mannfræði. Hér verður gengið út frá umfjöllun fræðafólks 

á Íslandi um svokallaðar „sameiginlegar minningar“ (e. collective memory), sem er ráðandi 

sýn eða minningar hópa eða jafnvel þjóða um fortíðina. Í greininni „Tyrkjaránið sem 

minning“ lýsir Þorsteinn Helgason fræðasviðinu svo: 

 

Minningaathuganir – eða minningafræði – (e. memory studies) eru þverfagleg starfsemi sem stunduð 

hefur verið síðustu tvo til þrjá áratugi, einkum í félags- og hugvísindum. Rannsóknir undir formerkjum 

minninga eru í senn aðferðafræði og hugmyndafræði. Kjarni þeirra er það álit að fortíð lifi í nútíðinni, 

að fortíðin sé jafnan skoðuð með augum nútímans, að minni og minningar einstaklinga mótist af 

félagslegu umhverfi og til sé það sem kalla má sameiginlega minningu hópa, t.d. heilla þjóða, og að 

þessi sameiginlega minning mótist af ýmsum öflum, stjórnvöldum, fjöldahreyfingum og vísindaiðkun. 

Þjóðir og aðrir hópar hafa ekki minni og minningu í líffræðilegum skilningi og því er „sameiginleg 

minning“ myndhverfing sem tekur mið af einstaklingsminningunni og er í víxlverkun við hana. 

Sagnfræði og önnur vísindi eru þátttakendur í sköpun sameiginlegra minninga, mótast af þeim og hafa 

áhrif á þær.50  

 

Markmið Þorsteins er að sýna fram á hvernig Tyrkjaránið varð að sameiginlegri minningu 

íslensku þjóðarinnar. Hann segir meðal annars að „þjóðminningin [varð] til með því móti að 

frásögur og kvæði um ránið voru rituð og bárust víða um landið“ og að „[r]itunarstaðir 

frásagnanna voru [...] engan veginn takmarkaðir við sögusvið ránsins.“51 Það er ekki 

sjálfgefið að staðbundnir atburðir verði hluti af sameiginlegum minningum þjóða og 

Þorsteinn tekur sem dæmi að það hafi ekki gerst við mannrán alsírskra sjóræningja í 

Færeyjum og á Írlandi. Hann telur að slíkir atburðir hafi í gegnum tíðina skipt meiri máli á 

Íslandi meðal annars vegna þess að íslenska þjóðin var samstæð menningarleg heild, með 

sameiginlegt tungumál og sagan var fljótt færð til bókar og lesin víða. Fyrir vikið lifa 

minningar um Tyrkjaránið ennþá góðu lífi í þjóðarvitund Íslendinga og Þorsteinn sýnir fram á 

að mikil áhersla hefur verið lögð á varðveislu þeirra minninga. Þar leikur kennsluefni 

veigamikið hlutverk, en sagan af Tyrkjaráninu er enn hluti af námskrá í grunn- og mennta-

skólum. Einnig fjallar Þorsteinn um hvernig viðhorf til atburðanna hefur breyst, til dæmis var 

Tyrkjaránið lengi túlkað með þjóðernislegum áherslum en á síðustu árum hafa atburðirnir 

verið endurtúlkaðir með nútímalegri nálgun.52 Það er nokkuð ljóst að það þarf stofnanir og 

ákveðið vald til að viðhalda sameiginlegum minningum þjóða, en á sama tíma er mögulegt 

fyrir einstaklinga, listamenn og fræðafólk að hafa áhrif og breyta þessum sömu minningum 

með því að túlka þær út frá samtímanum.  

                                                 
50 Þorsteinn Helgason, „Tyrkjaránið sem minning“, Ritið 13 (3), 2013: 119-148, hér 119. 
51 Sama rit, bls. 122.  
52 Sama rit, bls. 137-139.    
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 Í greininni „Hin heilaga fortíð“ fjallar Sverri Jakobsson um skrif Íslendinga á 14. öld 

um sameiginlega fortíð alls mannkyns og setur þau í samhengi við flókin og margþætt tengsl 

söguskoðunar og sameiginlegra minninga: 

 

Í mótun sameiginlegra minninga eru ólíkar útgáfur af atburðum úr fortíðinni samræmdar en breitt yfir 

ágreining og mismunandi sjónarhorn sem geta annars verið óteljandi. Sameiginlegar minningar verða 

þannig hluti af söguvitund hóps þar sem þær taka á sig birtingarmynd almennrar og ríkjandi sögu-

skoðunar. Almenn söguskoðun beinist eðli málsins samkvæmt að megindráttum sögunnar, rammanum 

sem rúmar einstaka atburði og gerir það að verkum að myndbrot sem eitt og sér er vandtúlkað verður 

hluti af heillegri mynd. Þannig verða til „stórsögur“ (e. grand narrative) sem gefa fortíðinni heildræna 

merkingu og geta orðið lífseigar. Þó að fræðimenn kunni að hafna slíkum stórsögum lifa þær áfram 

sem hluti af ómeðvituðum sameiginlegum minningum hópa.53 

 

Sameiginlegar minningar eru því gjarnan nátengdar ráðandi söguskoðun; og þær má 

skilgreina sem stórsögu sem fjallar um atburði, menn og málefni sem hafa verið metin 

mikilvæg í sjálfsmyndarsköpun hópa og þar með markvisst viðhaldið. Þetta eru oftar en ekki 

sögur af hörmungum, sigurvegurum eða málum sem fengu brautargengi og gjarnan fer lítið 

fyrir sjónarhorni þeirra sem urðu undir í átökum um stefnu þjóða. 

Íslensk þjóðerniskennd er vanalega rakin aftur til upphafs sjálfstæðibaráttunnar um 

miðja 19. öld. Á sama tíma varð víða um heim móðins að læra sögu föðurlandsins og 

íslenskir menntamenn voru þar engir eftirbátar. Margir leituðu að fyrirmyndum um hetjudáðir 

og glæsimennsku Íslendinga í fornsögunum og um leið var þjóðveldisöldin talin gullöld 

velmegunar og frelsis á Íslandi. Þegar kom fram á 20. öld varð til flokkun á Íslandssögu í 

mismunandi tímabil: Auk gullaldar á þjóðveldisöld voru árin á milli 1262 og 1550 jafnan 

talin tímabil lægðar og afturfara. Árin 1550-1750 voru talin tímabil algjörrar niðurlægingar 

en 1750-1900 varð eins konar endurreisn. Síðan var talið að frá aldamótunum 1900 hefði ríkt 

samfellt tímabil framfara.54 Þessari stórsögu um gullöld, niðurlægingu, endurreisn og 

framfarir var lengi haldið að almenningi hér á landi og ennþá eimir af henni nú. Íslendingar 

eru eflaust líklegri til að stæra sig af fornum hetjum frá landnámsöld heldur en einstaklingum 

frá 16. öld, svo dæmi sé tekið. Ennfremur er líklegt að samtímamenn líti stoltir aftur til 

sjálfstæðisbaráttunnar án þess að þekkja áhrif hennar til hlítar.   

Í bókinni Íslenska þjóðríkið (2001) fjallar Guðmundur Hálfdanarson um rannsóknir 

sínar á íslenskri þjóðernisstefnu og rekur í löngu máli og með mörgum dæmum áhrif hennar á 

stjórnmál og hugsunarhátt íslensku þjóðarinnar. Hann segir að „Íslendingum finnist flestum 

sem þjóðernið sé þeim í blóð borið. Íslenska lýðveldið er enn ungt að árum og þjóðernis-

                                                 
53 Sverrir Jakobsson, „Hin heilaga fortíð: Söguvitund og sameiginlegt minni í handritunum Hauksbók og AM 

226 fol.“, Ritið 13 (1), 2013: 147-164, hér 147-148.  
54 Sjá t.d.: Jón Jónsson Aðils, Gullöld Íslendinga: Menning og lífshættir feðra vorra á söguöldinni: Alþýðu-

fyrirlestur með myndum, Reykjavík: Bókaverzlun Sigurðar Kristjánssonar, 1948.   
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baráttan er því lifandi í minningum landsmanna.“55 Lengi var því haldið fram að þjóðernis-

kennd væri náttúruleg og það staðfest meðal annars með fámenni, einsleitni og einangrun 

þjóðarinnar. Hins vegar lítur Guðmundur á þjóðir og þjóðerni sem félagslega ímyndum, sem 

hann telur ekki neikvæða skilgreiningu heldur þvert á móti dæmi um ímyndunarafl manna og 

hæfileika fyrir frjóa sköpun.56 Hugmyndin um þjóðerni er lærð og sameiginlegar minningar 

íslensku þjóðarinnar um sjálfstæðisbaráttuna eru það einnig. Guðmundur heldur þeirri 

umdeildu fullyrðingu fram „að íslensk sjálfstæðisbarátta [hafi] í og með verið viðbrögð 

íhaldssams samfélags við dönsku frjálslyndi.“57 Hann á við að á meðan nútímavæðing átti sér 

stað á meginlandinu brást íslensk valdastétt við með því að einangra landið og reyna þannig 

að komast undan erlendri löggjöf og viðhalda íhaldsömum gildum.58 Í gegnum árin hefur 

sjálfstæðisbaráttan hins vegar fengið á sig rómantískan blæ og lifir þannig enn í ráðandi 

söguskoðun landsmanna.     

Í síðasta kafla bókarinnar fjallar Guðmundur um þau vandamál sem steðja að þjóðar-

ímynd og hugmynd um þjóðerni í samtímanum; sem einkennist af hnattvæðingu, samskipta-

byltingu og auknum alþjóðaviðskiptum. Hann segir: 

 

[H]ugmyndin um hreinleika þjóða og tengsl við fortíðina [hefur] sætt gagnrýni úr ýmsum áttum á 

undanförnum árum. Þannig hefur verið bent á að ímyndin um „sameiginlegar minningar“ þjóða eigi sér 

sjaldnast nokkra stoð í raunveruleikanum, heldur hafi þetta hugtak verið notað til að fela það að í raun 

var ríkjandi söguskoðun þröngvað upp á þegnana. Þjóðarsagan hefur verið skrifuð og lesin eins og 

þroskasaga einstaklings í því skyni að réttlæta ríkjandi valdakerfi eða lífssýn hverju sinni, fremur en 

sem viðurkenning á því að á öllum tímum hafi tekist á mismunandi hagsmunir og sjónarmið um 

framtíðarskipulag þjóðfélagsins. Þær persónur í fortíðinni sem talið er að hafi stuðlað að frelsi 

þjóðarinnar, eins og það er túlkað hverju sinni, eða drýgt hetjudáðir í hennar nafni, eru dregnar fram 

sem fyrirmyndir í nútímanum og tákn fyrir sameinaða þjóð. En slíkar minningar eru aldrei einfaldar 

eða „saklausar“, heldur liggur að baki þeirra merking eða meining. Með vaxandi vitund fyrir misrétti 

kynjanna, svo dæmi sé tekið, hafa fræðimenn bent á að ímyndir um þjóðareinkenni hafa verið notaðar 

til að leggja áherslu á og réttlæta „eðlislægt“ kynjamisrétti í samfélaginu. Þannig er hinum dæmigerða 

fulltrúa þjóðarinnar gjarnan lýst sem fullorðnum, menntuðum og „skynsömum“ karlmanni, en 

„kvenleg“ einkenni eru túlkuð sem andstæða hins þjóðlega.59   

 

Sameiginlegar minningar þjóða eru með öðrum orðum gjarnan takmarkandi og jafnvel litaðar 

af fordómum í garð ákveðinna hópa. Íslenska þjóðin er ekki heild sem getur verið skilgreind 

                                                 
55 Guðmundur Hálfdanarson, Íslenska þjóðríkið: uppruni og endimörk, Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag 

og ReykjavíkurAkademían, 2001, bls. 17. 
56 Sama rit, bls. 39.  
57 Guðmundur Hálfdanarson, Íslenska þjóðríkið, bls. 9.  
58 Sama rit, bls. 47, 74 og víðar. Guðmundur segir að sjálfstæðisbaráttan hafi í gegnum tíðina verið túlkuð sem 

sigur frjálslyndra hugmynda en þá er litið fram hjá stórum hluta sögunnar. Í raun tókust íhaldsmenn og 

frjálslyndir harkalega á um málefni á borð við atvinnufrelsi og giftingar öreiga. Afturhaldsamir bændur litu ekki 

á frelsi sem sjálfsagðan hlut og náðu lengi að halda samfélaginu að mestu óbreyttu. Málið er þó ekki svona 

einfalt því til dæmis voru yngri kynslóðir bænda ekki alltaf sammála þeim eldri og öfugt. Fyrir Guðmundi er þó 

ljóst að þegar á heildina litið hafi fulltrúar Danaveldis verið talsmenn raunverulegs frjálslyndis hér á landi.    
59 Sama rit, bls. 232. 
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út frá tungumáli eða sögu, heldur er hún samfélag sem mótað er af stigveldi og ólíkri 

þjóðfélagsstöðu.  

 Sigríður Matthíasdóttir fjallar um sama efni í greininni „Þjóðerni og karlmennska á 

Íslandi við upphaf 20. aldar“. Hún bendir á að „[n]útímaþjóðríki byggjast á ákveðinni 

þversögn, en þau hafa sótt tilverurétt sinn í hugmyndafræði upplýsingarinnar um frelsi og 

jafnrétti allra manna um leið og þau hafa útilokað stóra hópa innan sinna vébanda frá 

opinberri þátttöku.“60 Sigríður fjallar sérstaklega um stöðu kvenna í þessu samhengi og 

skoðar hvernig sjálfstæðisbaráttan og íslensk þjóðernishugsjón voru í grunninn karllægar:  

 

Sjálfsmynd þjóðarheildarinnar eða hins íslenska „sjálfs“ sem „vaknaði“ fyrir alvöru á fyrstu áratugum 

20. aldar, hafði áberandi karlmannleg einkenni. Ennfremur var hin kvenlega sjálfsmynd, eins og henni 

var lýst í umræðum um borgarlega réttindi, skilgreind í andstöðu við hina íslensku eðliseiginleika. 

Fyrsta kynslóð háskólamenntaðra sagnfræðinga, sem var virk um aldamótin 1900, fékk mikilvægt 

hlutverk í þessari þróun og hafði grundvallaráhrif á mótun íslenskrar þjóðernisgoðsagnar og 

þjóðernislegrar sjálfsmyndar á 20. öld. Lögð var áhersla á að á gullöldinni hefði íslenska þjóðin verið 

náttúrlegur fulltrúi stjórnmálahugsjóna nútímans, frelsiþrá, skynsemi og jafnréttishugmynda, auk 

andlegra yfirburða. Þessir eiginleikar, sem átti að „endurreisa“ þegar landið yrði sjálfstætt, eru einnig 

meðal þeirra þátta sem einkenna ímynd karlmennskunnar í nútímanum og sýna hvernig karlmennska 

og þjóðernisstefna tvinnast náið saman.61   

 

Eins og Guðmundur Hálfdanarson tengir Sigríður íslenskar karlmennsku hugmyndir við 

gullöldina, það er að segja þjóðveldisöld, og þann söguskilning sem menntamenn tóku þátt í 

að móta. Greining hennar á bágri stöðu kvenna getur einnig átt við stöðu fatlaðra, 

samkynhneigðra og annarra sem falla ekki fullkomlega að ímynd íslenskrar karlmennsku. 

Einnig liggur ljóst fyrir að sameiginlegar minningar þjóðar eru bæði til þess fallnar að 

sameina hópa og útloka þá sem ekki tilheyra ráðandi meirihluta. Það getur leitt til óæskilegrar 

aðgreiningar, jaðarsetningar og jafnvel fordóma.     

Í greininni „Endurútgáfa Negrastrákanna“ skoðar mannfræðingurinn Kristín Lofts-

dóttir þá umræðu sem varð í kjölfar endurútgáfu af bókinni Negrastrákarnir (1922) árið 

2007. Bókin inniheldur fordómafullar níðvísur um þeldökkt fólk og Kristín skoðar með 

hliðsjón af minningafræðum hvernig ýmsir Íslendingar í upphafi 21. aldar reyndu að afneita 

eigin fordómum með vísan í alemenna söguskoðun:  

 

Þær raddir sem verja endurútgáfu bókarinnar um negrastrákana eiga það margar sameiginlegt að þær 

leitast við að aðskilja kynþáttafordóma frá íslenskri sögu og sjálfsvitund og eru hugmyndir um 

einangrun Íslendinga frá umheiminum undirliggjandi. Þessar hugmyndir fela þannig í sér að munað er 

                                                 
60 Sigríður Matthíasdóttir, „Þjóðerni og karlmennska á Íslandi við upphaf 20. aldar“, bls. 119-132, Þjóðerni í 

þúsund ár, ritstj. Jón Yngvi Jóhannsson, Kolbeinn Óttarsson Proppé og Sverrir Jakobsson, Reykjavík: 

Háskólaútgáfan, 2003, bls. 121. Sigríður útfærði frekar þessar hugmyndir í doktorsritgerð sinni. Sjá: Sigríður 

Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur: Þjóðerni, kyngervi og vald á Íslandi 1900-1930, Reykjavík: 

Háskólaútgáfan, 2004. 
61 Sama rit, bls. 128-129. 
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eftir sögu landsins á ákveðinn hátt sem og tengslum við umheiminn, þar sem gagnrýni á bókina virðist 

ógna sýn á fortíð og sögu Íslands.62  

 

Að sögn Kristínar eru slíkar hugmyndir ekki einskorðaðar við Íslendinga því sama er uppi á 

teningnum víða á Norðurlöndunum. Hún segir að tilhneiging Norðurlandabúa til að fría sig 

ábyrgð á mannréttindabrotum úr fortíð sé vel þekkt; og bætir við: „Sá skilningur á sögunni 

gerir fjölþætt nýlendutengsl Norðurlandanna við þjóðir í framandi löndum ósýnileg. Afneitun 

á kynþáttafordómum þarf þó ekki að vera afneitun á sögunni sem slíkri, heldur líta margir 

,hvítir‘ svo á að kynþáttafordómar séu vandamál fortíðar en ekki hluti af nútíðinni eins og sjá 

má til dæmis í Bandaríkjunum.“63 Í sameiginlegum minningum eða almennri söguvitund 

getur því leynst hvítþvottur á fortíðinni sem verður drifkraftur fyrir þjóðernishyggju og 

fordóma. 

Ljóst er að fortíðin er gjarnan túlkuð í samræmi við þá hugmyndafræði sem er 

ríkjandi í samfélaginu hverju sinni og sú söguskoðun getur orðið að sameiginlegum minn-

ingum þjóðar. Hér hefur verið reynt að sýna fram á að sameiginlegar minningar Íslendinga 

byggja að miklu leyti á hugmyndum, sem urðu til á ofanverðri 19. öld og á fyrstu áratugum 

20. aldar, um upphafningu á hetjum þjóðveldisaldar, örbirgð og einangrun landsins í 

árþúsund, hreinleika kynstofnsins og karlmannlegar dyggðir þjóðar sem vann saman að fram-

þróun. Einnig er ljóst að þessar sömu hugmyndir eru notaðar í pólitískum tilgangi, til að 

afsaka fordóma eða fáfræði og til upphafningar á landi, þjóð og menningu. Erfitt er að snúa 

við lífsseigum mýtum um sameiningu og samheldni þjóða; en í sögulegum skáldsögum 

sínum reynir Sjón að flækja og ummynda alla þá tvíhyggju og einföldun sem felst í 

sameiginlegum minningum. Með því að breyta hugmyndum okkar um fortíðina geta rithöf-

undar haft áhrif á samtímann og þá framtíð sem bíður okkar.      

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Kristín Loftsdóttir, „Endurútgáfa Negrastrákanna: Söguleg sérstaða Íslands, þjóðernishyggja og kynþátta-

fordómar“, Ritið 13 (1), 2013: 101-124, hér 120. 
63 Sama rit, bls. 121-122. 
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III. Sögulegar skáldsögur Sjóns 

III.I Rökkurbýsnir 

Skáldsagan Rökkurbýsnir er nokkuð ólík öðrum sögulegum skáldverkum Sjóns að því leyti 

að hún gerist fyrr og byggir á ævi raunverulegs manns, Jóns Guðmundssonar lærða (1574-

1658), sem í sögunni fær nafnið Jónas Pálmason lærði.64 Við fyrstu sýn virðist um nokkuð 

hefðbundna sögulega skáldsögu að ræða en frumlegheitin felast í tilraun Sjóns til að skila 

hugsunarhætti og heimssýn sérlunda fjölfræðings frá fyrri hluta 17. aldar, sem leggur að jöfnu 

þjóðtrú, náttúruspeki og heilaga ritningu, með módernísku vitundarflæði.  

Við upphaf sögunnar er Jónas í útlegð á Gullbjarnarey og rekur ævisögu sína fyrir 

sendlingi sem vappar um í fjörunni, eða Fjölmóð eins og Jónas kallar fuglinn. Jónas hefur 

verið dæmdur útlægur fyrir galdra en þar sem enginn fékkst til að ferja hann af landi brott þá 

getur hann hvergi hallað höfði sínu nema á þessu afskekkta skeri. Með honum í útlegð er 

kona hans, Sigríður Þórólfsdóttir, en þau eiga soninn Pálma Guðmund sem er prestur í landi. 

Preststörfin reynast Pálma erfið vegna stöðu föður hans, enda eru óvinir Jónasar flestir 

valdamestu menn landsins. Í sögunni er samfélagsmynd 17. aldar gerð greinagóð skil og í ljós 

kemur djúpstætt valdaójafnvægi og óréttlæti.   

 Jónas elst upp hjá afa sínum og ömmu vestur á Ströndum í samfélagi sem trúir í laumi 

á dýrlinga og fylgir enn kaþólsku; þrátt fyrir að siðaskiptin á Íslandi hafi átt sér stað nokkrum 

áratugum fyrr. Jónas kemst ungur í kynni við bækur og ljóst er að drengurinn er afar vel 

gefinn enda leggur hann heilu fræðibækurnar á minnið. Margir leita til hans eftir lækningu, 

fróðleik og jafnvel til að fá drauga niður kveðna. Jónas er því maður tveggja heima, þar sem 

hann leitar í galdra og þjóðspeki samhliða því að sinna vísindum. Í alla staði er Jónas lærði 

utangarðsmaður í því afturhaldsama samfélagi sem lýst er í verkinu.  

 Jónasi er opinberlega gefið að sök að leggja stund á galdra en síðar í sögunni kemur í 

ljós að raunveruleg ástæða dómsins var að hann hafði reitt valdamikla menn til reiði með því 

að skrifa opinskátt um Spánverjavígin á Vestfjörðum. Jónas segir nákvæmlega frá því 

hvernig Baskar stunduðu veiðar á hval við strendur Íslands og lýsir samskiptum þeirra við 

heimamenn sem fyrst um sinn voru vinsamleg og einkenndust af viðskiptum með hvalkjöt, 

                                                 
64 Hér verður ekki fjallað um Jón lærða en nokkuð hefur verið skrifað um líf hans og störf eftir útkomu 

Rökkurbýsna. Sjá m.a. Viðar Hreinsson, Jón lærði og náttúra náttúrunnar, Reykjavík: Lesstofan, 2016 og Í spor 

Jóns lærða, ritstj. Hjörleifur Guttormsson, Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2013. Í síðarnefnda ritinu 

má meðal annars finna fyrirlestur Sjóns um sköpun og ritun Rökkurbýsna. Sjón talar sérstaklega um að hafa 

stuðst við eldri skrif Einars G. Péturssonar. Sjá: Einars G. Pétursson, Eddurit Jóns Guðmundssonar lærða: 

samantektir um skilning á Eddu og að fornu í gömlu norrænu kölluðust rúnir bæði ristingar og skrifelsi: þættir 

úr ferðasögu 17. aldar, Reykjavík: Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi, 1998.   
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þar sem Baskarnir höfðu sjálfir aðeins áhuga á lýsinu. En með árunum stækkaði skipafloti 

Baskanna og héraðshöfðinginn, Ari í Ögri, vildi þá meira fyrir sinn snúð. Gerði hann fyrst 

samning við aðkomumennina um tíund af veiði þeirra, en tók svo alfarið við dreifingu og 

sölu á hvalkjöti og bannaði Íslendingum að versla beint við útlendingana. Í rás sögunnar 

kynnast lesendur sterkri réttlætiskennd Jónasar og hann tekur einnig markvisst afstöðu með 

þeim sem minna mega sín gegn þeim ríkari og valdameiri. Enda segir hann að „allir [hafi 

verið] jafn súrir yfir þessum viðskiptaháttum nema sá sem þau fyrirskipaði.“65 Sömu viðhorf 

koma fram þegar hann neitar að hlýða fyrirskipun Ara í Ögri um að vígbúast og ráðast gegn 

aðkomumönnum:  

 

Hvenær gerðist það að hagur maður velti nagla milli fingra sér, leit af honum á hamarinn, sem hvíldi 

þungur við lend hans, og sá ekki lengur smiðsverkið fyrir framan sig heldur bróður sinn nelgdan upp á 

kross? Hver var fiskimaðurinn sem fyrstur gældi við þá hugsun að frábært væri að bregða stórum og 

smáum önglum í mannshold? Hvaða eldsmiður var það sem lyfti glóandi töng upp úr fundandi afli og 

fylltist löngun til að kremja með henni brjóst systur sinnar? Hvað hét hrossatemjarinn sem kom til 

hugar að nota svipuna á bak hlaupadrengsins og lána svo yfirvöldum ótemjurnar til að slíta hendur og 

fætur af lifandi manneskjum? [...] Hverjum datt í hug að nota alla þessa nýtu hluti til að kvelja fólk til 

dauða? Hví umbreytast þeir svo auðveldlega í manndrápstæki í höndum mannsins? Af hverju má hnífur 

ekki bara vera hnífur til að tálga út í við, flysja sauðakjöt frá beini, skera hvönn? Af hverju á kutans 

hvassa egg ætíð greiða leið að hálsæðum meðbróðurins? Og af hverju eiga blóðug morðtólin 

afturkvæmt í heim nytjahlutanna? Enginn veit og ekki ég. Enn má á Ströndum finna amboð sem í dag 

leika ómissandi hlutverk við lífsbjörgina, en fyrir tuttuguogtveimur árum voru notuð til skelfilegra 

grimmdarverka, rétt eins og mennirnir sem á þeim halda.66 

 

Þessu veltir Jónas fyrir sér eftir að hafa legið á gægjum og fylgst með markvissri slátrun 

heimamanna á Böskunum. Spánverjavígin voru lengi vel ekki hluti af sameiginlegum 

minningum íslensku þjóðarinnar en hafa á síðari árum fengið æ meiri athygli.67 Skáldsaga 

Sjóns er hluti af þeirri endurskoðun og segja má að höfundur ráðist að kjarna íslenskrar 

þjóðarsálar þegar hann lýsir því hvernig bændur, fiskimenn og smiðir gátu gerst kaldrifjaðir 

morðingjar en snúið svo aftur til fyrri starfa eins og ekkert hefði í skorist. Umfjöllunarefnið 

miðast af tilraunum manna til að bæla niður sögur af atburðum og höfundur er að horfast í 

augu við illvikri forfeðranna og að kalla eftir uppgjöri.68  

                                                 
65 Sjón, Rökkurbýsnir, bls. 173. 
66 Sama rit, bls. 173-174.  
67 Jón Guðmundsson lærði, fyrirmynd Jónasar, skrifaði gagnrýni á Baskamorðin, sem urðu til þess að hann var 

hrakinn frá Vestfjörðum og seinna dæmdur fyrir galdra. Skrif hans voru nýlega endurútgefin á íslensku, 

basknesku, ensku og spænsku í einni og sömu bók. Sjá: Jón Guðmundsson, Spánverjavígin 1615 [...], ritstj. 

Xabier Irujo og Hólmfríður Matthíasdóttir, Reykjavík: Mál og menning og Baskavinafélag Íslands, 2015.    
68 Í grein um Tyrkjaránið og Spánverjavígin skoðar Matthías Viðar Sæmundsson þörf mannkyns til þess að beita 

ofbeldi og drepa annað fólk, en einnig hvernig slíkar athafnir geta tekið á sig nær hátíðlegan blæ. Hann ber 

saman fyrstu skrif Íslendinga um Baskavígin og segir að mikil munur sé á Jóni lærða og öðrum höfundum sem 

eru frekar með Íslendingum í liði. Jón var tilbúinn að fórna miklu til þess að benda á glæpi samlanda sinna. Í 

grein Matthíasar má greina uppgjör við atburðinn en hann segir: „Þetta hryðjuverk er eins og leikur; menn hlæja 

og skemmta sér, setjast að veisluborði, líkt og hrafnar að hræjum. Þetta er blóðveisla þar sem leyndar hvatir fá 
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Í einstökum köflum er vitundarflæði Jónasar gefinn laus taumur og hann veltir fyrir 

sér eðli náttúru og manna, kristinni trú og stöðu sinni í sköpunarverkinu. Hann skoðar 

heiminn með nær barnslegum augum, framandgerir hugsunarhátt og skipan hluta og spyr 

spurninga sem lesendum gæti þótt einfeldningslegar. Vitundarflæði fjölfræðingsins felur í sér 

von og virðingu fyrir náttúrunni og öðrum undrum veraldar en hann lýsir einnig stokkum og 

steinum, kynjaverum og afturgöngum, sem öll eiga sér stað og líf í sköpunarverkinu. Það er 

því ákveðin áskorun fyrir lesendur að takast á við þennan heim og ekki bætir úr skák að 

skáldið leitar óspart í forðabúr súrealismans og leikur með þjóðsagnararfinn og trúarsögur. 

Það kemur til að mynda glögglega fram í frásögn af Adam í Paradís og kynferðislegri 

hrifningu hans á eigin skugga, áður en Eva er mynduð úr rifbeini hans. Í frásögn Jónasar 

leggst Adam á skugga sinn og stundar samfarir við holu í sverðinum en þannig frjóvgar hann 

jörðina og skapar líf huldufólksins sem býr undir yfirborðinu.  

 Sjón er oft nálægur í textanum, þá sérstaklega í þeim tveimur hlutum verksins þar sem 

annar sögumaður tekur við frásögninni; en hann er bæði nútímalegri í orðanotkun og efnis-

tökum. Til að mynda segir hann frá því þegar Guð stígur niður af himnum, birtist Jónasi og 

sýnir honum skipulagið að baki sköpunarverksins, sem Jónas hefur reynt að glöggva sig á alla 

sína ævi. Guði er lýst sem meðalháum manni í gráum frakka með hring á fingri og „nokkuð 

höfuðsmár, með niðurmjótt andlit, yfirvarar- og hökuskegg, barta fram yfir miðjar kinnar. 

Fyrir augunum hafði hann tvö sjóngler. Þau sátu í ramma sem var spenntur aftur fyrir 

eyrun.“69 Hér virðist um greinagóða lýsingu á höfundi að ræða og það er ef til vill við hæfi að 

Guð birtist í líki hans; þar sem Jónas tilbiður skapara sinn og Sjón er hinn raunverulegi 

skapari sögunnar. Þessi ríka sjálfsmeðvitund í textanum nær hámarki í síðasta kaflanum þegar 

sögumaður segir í þriðju persónu frá ævikvöldi Jónasar og nefnir margt í lífi hans sem ekki er 

nánar farið út í í skáldsögunni:  

 

Við munum ekki sitja með honum við skriftir þegar hann loks fær að tappa af heila kút sínum öllum 

fróðleiknum sem safnast hafði upp í honum á langri ævi og hann setur á blað [...] ævidrápu sína 

Fjölmóð, náttúrfræðirit, grasakver, Edduskýringar, ævintýri, útilegumannarímur, ættartölu og 

hvalamyndir – og marga texta aðra sem gerðu bók þessa mögulega.“70  

 

Skáldsagan er því að nokkru leyti sjálfsaga og jafnvel er getið til heimilda.71   

                                                                                                                                                        
útrás[.]“ Matthías Viðar Sæmundsson, „„Íslands er þjóð, öll sökkt í blóð“, Tyrkjarán og Spánverjavíg“, Skírnir 

164 (haust), 1990: 327-361, hér 345.  
69 Sjón, Rökkurbýsnir, bls. 110-111. Í sömu köflum notast sögumaður við upprunalega nafnið, Jón lærði, og 

lætur þá raunverulegu fyrirmynd umbreytast í skáldpersónuna Jónas lærða.      
70 Sama rit, bls. 235.  
71 Í greiningu Jóns Karls Helgasonar á skáldskap Elíasar Marar má finna greinagóða lýsinga á skáldlegri 

sjálfsvitund og sjálfsögum. Sjá: Jón Karl Helgason, „Deiligaldur Elíasar: Tilraun um frásagnaspegla og 

sjálfgetinn skáldskap“, Ritið 6 (3), 2006: 101-130.   
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 Í útlegð sinni fær Jónas óvænt boð um að koma til Danmerkur á fund við vísinda-

manninn Ólaf Worm. Þar mætir hann fyrir danskan rétt og fyrir milligöngu Ólafs fær hann 

uppreist æru. Samhliða er hann loks metinn að verðleikum sem vísindamaður og hugsuður, 

enda vinnur hann sér það til frægðar að bera kennsl á horn af náhval þegar honum er sýnt það 

sem menn telja vera einhyrningshorn. Í ljós kemur að á meðan Grænland var byggt norrænum 

mönnum voru Íslendingar vanir að selja þessi sömu horn til meginlands Evrópu og markað-

settu þau sem fágæt einhyrningshorn. Heldra fólk féll fyrir vélabrögðum Íslendinga og 

greiddi hátt verð fyrir, en Jónas hikar ekki við að benda á loddaraskap samlanda sinna. Þegar 

hann snýr aftur heim, með sakaruppgjöf frá dönskum yfirvöldum, taka Íslendingar hins vegar 

illa á móti honum, niðurlægja hann, henda honum í dýflissu og senda síðan aftur í útlegð. 

Enda virðast landar hans ekki skilja þau vísindi og þá þekkingu sem hann hefur aflað sér. 

Jónas er þannig ávallt á skjön við ráðandi öfl á Íslandi og í sögunni fá samfélagsleg misskipt-

ing og valdastéttin sem viðheldur henni slæma útreið.  

Mörgum ritdæmendum fannst sagan spegla stöðu mála í samtímanum en Rökkur-

býsnir kom út haustið 2008 á sama tíma og íslenska bankakerfið riðaði til falls. Í ritdómi 

Fréttablaðsins sagði Sigurður Hróarson: „En af hverju kom bókin ekki út í fyrra, þá hefðum 

við getað lært af sögunni.“72 Ekki nóg með að lýst sé miklum yfirgangi stórbænda gagnvart 

aumri alþýðunni, heldur boðar vitundarflæði fjölfræðingsins afturhvarf til gamalla og 

gleymdra gilda – og jafnvel virðist skotið á samtímann:  

 

Rökkurbýsnir hafa hrundið veröldinni af stoðunum ... Hún er gliðnuð á veggjamótum ... Henni hefur 

verið hvolft ... Himnarnir eru hafðir fyrir gólf .... Meðan almúginn húkir á öfugum þakbitunum, hangir 

þar á fingurgómunum, eða fellur grátandi fram af, þá bjóða alfrísherirnir Skaparanum byrginn og með 

göldrum snúa sér á hvolf í loftinu, dansa viðbjóðslegan stríðsdans á þökum himneskra híbýla hans ... 

Gegnum rökkrið brest skarkali býsnanna .. Bústaðir Guðs eru niður traðkaðir og sundur sparkaðir af 

stappandi og hoppandi nýríkum höfðingjum og glingursjúkum kerlingum þeirra ... Skrækjandi sem 

gyltan um fengitímann og rymjandi sem gölturinn þegar hann klifrar upp á bak henni láta þau járnaða 

frúarskó sína og manndrápsspora dynja á heiðbláum, náttsvörtum og stjörnuprýddum útveggjum 

himnaríkis, líkt og væru þeir sagi stráð moldargólf pútnahúsanna, gráar gólffjalirnar í reykfylltum 

bakherbergjum kauphallanna ... Hlátrasköll dansaranna blandast hungurkveinum minnstu bræðra þeirra 

og systra73 

 

Í orðflaumi sögumannsins leynist beinskeytt árás á auðvaldið og þann hugsunarhátt sem réði 

ríkjum á Íslandi, og víðar, þegar sagan var skrifuð. Óhætt er að segja að hér stígi höfundur 

aftur fram, enda er ólíklegt að fjölfræðingurinn þekki fyrirbæri á borð við reykfyllt bak-

herbergi sem hafa verið hlaðin merkingu í samtímanum. Hér má ætla að hugsunarháttur 

nýríkra manna í kauphöllum nútímans sé blandað saman við siðabótina; en myndmálið er 

                                                 
72 Sigurður Hróarson, „Um Íslands aðskiljanlegar náttúrur“, Fréttablaðið [fylgirit um menningu] 16. nóvember 

2008: 5.  
73 Sjón, Rökkurbýnir, bls. 224-225.  
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fengið úr hugmyndaheimi Jóns lærða.74 Siðabótin og nýfrjálshyggjan birtast því sem 

alsráðandi hugmyndakerfi sem geta jaðarsett þá sem synda á móti straumnum. 

 

III.II Skugga-Baldur 

Fyrir Skugga-Baldur hlaut Sjón Bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs árið 2005 og sú skáld-

sagan átti jafnframt drjúgan hlut í að koma honum á kort bókmenntaunnenda víða um heim. 

Sagan gerist á nokkrum mánuðum árið 1883 á suðvesturhorni Íslands. Friðrik B. Friðjónsson 

snýr heim úr námi í Kaupmannahöfn til þess að vitja eigna nýlátinna foreldra sinna. Hann 

hafði ekki lokið prófi í Danmörku en öðlaðist þó víðtæka reynslu og þekkingu; bæði við störf 

í apóteki og sem félagsmaður í jaðarhópnum Lótusæturnar, sem samanstóð af ljóðelskum 

ungmennum sem reyktu ópíum og ræddu andleg málefni. Ætlun hans er að staldra stutt við á 

Íslandi en á göngu um Reykjavík rekst Friðrik á Öbbu, stelpu með Downs-heilkenni, sem 

haldið er fanginni fyrir tilraun til að jarða barn sitt í vígðri moldu eftir að það fæddist 

andvana. Upprunalega fannst Abba hlekkjuð í erlendu skipi sem strandaði við Reykjanesið og 

hafði hún greinilega orðið fyrir kynferðislegri misnotkun af hendi skipsverja. Friðrik tekur 

Öbbu að sér, flytur með hana úr bænum og sagan hefst eftir andlát hennar; þegar Friðrik 

reynir að púsla saman myndagátu sem hún hafði í fórum sínum. Abba er því í senn fjarlæg og 

miðlæg persóna í sögunni og átök aðalpersónanna, Friðriks og séra Baldurs Skuggasonar, 

sóknarprests í Dalsveit, snúast um siðferðislegar skyldur þeirra gagnvart henni.    

 Presturinn Baldur er einnig slóttug refaskytta og sagt er frá langri eftirför hans á eftir 

mórauðri tófu. Baldur er heillaður af skepnunni, sem hann telur þó vera varg, og fer jafnvel 

að leika eftir hreyfingum hennar og háttarlagi. Loks nær Baldur færi, skýtur tófuna og 

„[p]úðurhvellurinn öskrar: „HEYRIÐ MANNINN!““75 Veiðimaðurinn kemur bráðinni fyrir 

innan klæða en kemst jafnskjótt að því að skothljóðið hefur hleypt af stað snjóflóði sem 

hrifsar hann með sér. Baldur endar inn í hellisskúta, rekur höfuðið í stein og liggur þar í blóð 

sínu nær dauða en lífi. Þá virðist sem tófan öðlist nýtt líf og maður og dýr hefja samtal. Eftir 

nokkurt karp, um innleiðingu rafmagns í íslenskar sveitir, reiðist Baldur og myrðir rebbu 

endanlega. Því næst sker hann hræið í sundur, klæðir sig í það og krafsar sig í gegnum 

skaflinn sem lokaði hellinum. Maður hefur ummyndast í dýr.      

Í greiningu sinni á Skugga-Baldri leggur Úlfhildur Dagsdóttir áherslu á frásagnar-

fræðilega þætti verksins enda eru framvinda og uppbygging sögunnar að mörgu leyti 

                                                 
74 Eins og þekkt er tengdi félagsfræðingurinn Max Weber útbreiðslu kapítalisma við siðabótina og dreifingu á 

hugsunarhætti og hagfræði mótmælendatrúar, þá sérstaklega kalvinsisma. Sjá: Max Weber, The Protestant Ethic 

and the Spirit of Capitalism and Other Writings [1905], þýð. Peter Baehr, New York og fl.: Penguin, 2002.   
75 Sjón, Skugga-Baldur: þjóðsaga, Reykjavík: Bjartur, 2003, bls. 87. 
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óvenjuleg. Í raun eru engin bein átök í verkinu, að undanskildum eltingarleik Baldurs við 

tófuna, og lesendur henda ekki reiður á samhengi sögunnar fyrr en í sendibréfi sem birt er 

aftast í bókinni. Sagan fjallar leynt og ljóst um samband manns við náttúru og Úlfhildur ræðir 

um þá óvenjulegu sýn á íslenska menningu á ofanverðri 19. öld sem birtist í verkinu:  

 

Eitt plottið enn gæti verið greining á íslenskri menningu sem á þessum tíma er bundin á klafa fortíðar 

og forneskju en þrýsting nútímans má finna í formi erlendra áhrifa. Baldur og Friðrik standa fyrir tvær 

hliðar á íslensku samfélagi, útlínur þessara tveggja strauma teiknast upp í þeim. Baldur er táknmynd 

fordóma og þröngsýni fortíðarhyggju og kristinnar trúar, en Friðrik er ímynd hins menntaða víðsýna 

nútíma – og framtíðar.76  

 

Úlfhildur fer ekki frekar út í slíka greiningu en ljóst er að Friðrik er menntamaður sem flytur 

til landsins te frá Himnalayafjöllunum, listastrauma frá Frakklandi og nýja siði og tísku frá 

Danmörku. Til dæmis plöntuðu Abba og Friðrik skógi í garðinum sínum „en fátt gerði þau að 

meiri aðhlátursfíflum í Dalsveit en ræktun hans; og var þó að flestum athöfnum þeirra 

hlegið.“77 Baldur sýnir þeim mikla óvild, til dæmis með því að meina þeim aðkomu að allri 

dagskrá kirkjunnar og þar sem hann er valdsmaður í sveitinni þá fylgja sóknarbörnin í fótspor 

hans. Öruggt er að telja að siðferði Baldurs samræmist seint hugmyndum nútímalesenda og í 

sögunni er ítrekað sagt frá illri meðferð hans á mönnum og dýrum. Í samanburði við Friðrik 

er hann óþokki og sú ímynd batnar ekki þegar það kemur í ljós að hann er raunverulegur faðir 

Öbbu. Flökkumaðurinn Sölvi Helgason hafði fundið Öbbu eina á ráfi á heiðarvegum og þegar 

hann fylgdi henni heim tók Baldur, faðir hennar, á móti þeim. Sölvi segir Friðriki frá faðerni 

stelpunnar og þeim verður ljóst að Baldur gerði ítrekaðar tilraunir til að losa sig við Öbbu og 

seldi hana loks í ánauð á erlendu skipi.  

Siðferðisleg skilaboð verksins lúta að því hvernig við komum fram við þá sem minnst 

mega sín í samfélaginu. Sagan á í samtali við samtímann, þar sem á Íslandi er nær öllum 

fóstrum eytt sem greinast með litningagalla á meðgöngu.78 Til að mynda les Friðrik ritgerð 

eftir J. Langdon H. Downs um heilkennið sem síðar var nefnt eftir honum: „Tilgáta læknisins 

var sú að veikindi móður eða áföll á meðgöngunni hefðu orðið til þess að barnið fæddist fyrir 

tímann. Það gat gerst hvar sem var á hinum þekkta tröppugangi fósturlífsins: fiskur-eðla-fugl-

hundur-api-svertingi-gulur maður-indíáni-hvítur maður; en virtist oftast eiga sér stað á 

                                                 
76 Úlfhildur Dagsdóttir, Sjónsbók, bls. 300.  
77 Sjón, Skugga-Baldur, bls. 78. 
78 Skipulögð skimun fyrir Downs-heilkenum hófst á Íslandi árið 2000 og í kjölfarið jókst eyðing á fóstrum með 

litningagalla. Málefnið hefur verið í umræðunni á síðustu árum eftir að Íslendingar vöktu athygli erlendis fyrir 

að eyða flestum fóstrum sem greinast með Downs-heilkenni. Sjá t.d.: Dave Maclean, „Iceland Close to 

Becoming First Country Where No Down´s syndrome Children are Born“, Independent.com 16. ágúst 2017, 

sótt: independent.co.uk/life-style/health-and-families/iceland-downs-syndrome-no-children-born-first-country-

world-screening-a7895996.html. 
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sjöunda þrepinu.“79 Hér eru fáfræði, kynþáttahyggja og fordómar fortíðar skoðuð með þeirri 

írónísku fjarlægð sem samtíminn skapar, en um leið er óbeint minnt á svipaða stöðu mála í 

samtímanum: 

 

Á Íslandi var þeim fyrirkomið við fæðingu. [...] Þar þurfti ekki vitnanna við; áður en þau náðu að reka 

upp fyrsta gólið tók yfirsetukonan fyrir vit þeirra, og sneri þannig öndinni aftur í þann stóra sálnapott 

sem mannveran öll er ausin af. Barnið var sagt andvana fætt og líkinu var komið í hendurnar á næsta 

presti. Hann sannreyndi hvers kyns var, jarðsetti aumingjann, og ekki söguna meir.80     

 

Í sögunni er gefið í skyn að mannfólkið sé enn dýrslegt í eðli sínu, hinar mestu skaðræðis-

skepnur, og hefur því ekki þróast mikið frá fyrstu stigunum í tröppugangi Downs.            

Ármann Jakobsson greinir einnig birtingarmynd dýrslegs eðlis mannsins í Skugga-

Baldri í greininni „Veiðimaður, spjátrungur og innlifun“; en hann ræðir jafnframt túlkun 

höfundar á skuggabaldri úr þjóðsögum Jóns Árnasonar.81 Eins og áður segir þá tekur tófan í 

skáldsögu Sjóns til máls og rífst við séra Baldur um leiðingu rafmagns í sveitir landsins. 

Baldur er andvígur rafmagni og hafði verið fenginn til að halda erindi um sinn málstað á 

fundi með Vestur-Íslendingi sem vildi kynna hugmyndir Edison í höfuðstaðnum. Baldur telur 

rafmagn vera guðlast en tófan kemur með mótrök í anda nútímaguðfræði. Ármann segir: 

„Þannig að segja má að samband hins villta og hins siðmenntaða hafi snúist á haus og 

presturinn sé ekki þeim megin sem hann hélt sig vera þó að hann neiti að horfast í augu við 

það og afgreiði tófuna sem sendingu.“82 Baldur Skuggason, sem nátengdur er skepnunni 

skuggabaldri í gegnum nafn sitt, leitar í þjóðtrú og telur að refurinn talandi sé svokölluð 

„sending“ frá bróður hans. En hins vegar má greina vísbendingar í sögunni um að tófan sé í 

raun sending sem Grasa-Friðrik magnaði upp, til dæmis vegna þess að bæði tófa og Friðrik 

sletta sömu orðum í frönsku og hafa bæði trú á nútímavæðingu.   

Undirtitill Skugga-Baldurs er Þjóðsaga og Úlfhildur ræðir um þá merkingu sem 

greina má í enduritun Sjóns á þjóðsagnararfinum. Hún segir að menningararfur hafi lengi 

verið notaður til þess að mynda samkennd meðal þjóðar, með tilheyrandi ofuráherslum á 

verndun. Slíkri verndun getur fylgt hætta á stöðnun en Úlfhildur segir að aðferðir Sjóns vinni 

gegn því: „Óttinn við að mennigararfurinn spillist hverfist því yfir í andstæðu sína og 

útrýmingarhættan eykst. Bókmenntaverk á borð við Skugga-Baldur vinna gegn því að þjóð-

sagan kafni í flosumbúðum upphafinnar þjóðernisumræðu og gefa menningararfinum nýtt 

                                                 
79 Sjón, Skugga-Baldur, bls. 69. 
80 Sama rit, bls. 70. 
81 Skuggabaldur er afkvæmi refs og kattar. Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, bindi I, safnað hefur Jón Árnason, 

Reykjavík: Bókaútgáfan Þjóðsaga, 1961, bls. 610. 
82 Ármann Jakobsson, „Veiðimaður, spjátrungur og innlifun: Sjón og sögulega skáldsagan“, Tímarit Máls og 

menningar 66 (3), 2005: 19-27, hér 24. 



 37 

líf.“83 Við þetta má bæta að sagan á að gerast í miðri sjálfstæðisbaráttu Íselndinga og þrátt 

fyrir að sú barátta sé hvergi nefnd er hún nálæg í textanum. Í áðurnefndum skrifum 

Guðmundar Hálfdanarsonar ræðir hann hvernig sjálfstæðisbaráttan hefur verið túlkuð sem 

sigur frjálslyndis en hann telur hins vegar að hægt sé að flækja málið og túlka kröfuna um 

sjálfstæði landsins sem svar afturhaldssamra bænda við erlendu frjálslyndi, sem fylgdi 

aðallega sendiboðum Danaveldis.84 Í þessu samhengi er hægt að skoða Baldur sem 

sjálfstæðissinna og Friðrik sem talsmann nútímavæðingar og áframhaldandi tengsla við 

Danmörku. Þetta kemur vel fram í bókmenntaáhuga þessarra erkifjenda en á meðan Baldur 

liggur grafinn í fönn fylgir hann þeirri þjóðlegu hefð að fara með ættjarðarkvæði eftir 

þjóðskáldin, til dæmis Matthías Jochumsson og Bjarna Thorarensen, en í þeim finnur hann 

eflaust upphafningu á landi, þjóð og náttúru. Aftur á móti hrífst Friðrik af frönskum 

symbolistum á borð við Stéphane Mallarmé og Charles Baudelaire en þeir voru þekktir fyrir 

tilraunir til að lýsa nútímavæddum mannsanda í kjölfar iðnbyltingar og borgarvæðingar. Í 

sögunni er einnig ljóst að á meðan Friðrik boðar bæði umhyggju og samlyndi við menn og 

náttúru þá er Baldur vanur hörku og baráttu við sömu menn og náttúru. Það er vissulega 

freistandi að afgreiða Friðrik sem hetju og Baldur þar að leiðandi sem illmennið; en um slíka 

greiningu hefur Ármann þetta að segja:  

 

Það er í raun og veru frekar óvænt niðurstaða að fulltrúi nútímans sé jafnframt fulltrúi innlifunarinnar í 

skáldsögu. Allt frá dögum Rousseaus hefur sú hugmynd verið sterk meðal hugsandi manna að vaxandi 

tækni og siðmenningu fylgi vaxandi harka og firring. Þannig er það ekki í Skugga-Baldri en þar með er 

þó ekki sagt að Sjón ráðist til atlögu við hinn rousseauíska arf. Þvert á móti finnst mér að sagan grafi 

undir hvers kyns tvígreiningu, hvort sem er í mann eða dýr, náttúru eða siðmenningu, fáfræði eða 

upplýsingu eða í Gemeinschaft og Gesellschaft. Og Friðrik B. Friðjónsson er þrátt fyrir allt engin hetja 

heldur aðeins upplýstur maður, svolítið spjátrungslegur. Sem er ekki endilega tekinn hátíðlega sem 

manngerð heldur maður sem nær sambandi við hið góða í sjálfum sér og nær að gera rétt. Kannski ekki 

endilega vegna menntunar og siðfágunar. Aðrir hefðu getað gert það sama og hann ef þeir hefðu 

viljað.85  

 

Öll greining á Skugga-Baldri getur reynst snúin því ef til vill er enginn hetja eða illmenni. 

Þrátt fyrir það er ljóst að eitt meginviðfangsefni sögunnar er sögutíminn á ofanverði 19. öld 

og sú þjóðfélagsskipan sem þá ríkti. Hinn framsækni Friðrik B. Friðjónsson, sem minnir 

óneitanleg á höfundinn Sigurjón B. Sigurðsson, er boðberi samhygðar og alþjóðlegra strauma 

sem munu setja mark sitt á framtíðina, en hann er jaðarsettur í samfélagi sem stjórnast af 

sterkum íhaldsmönnum á borð við Baldur. Íslendingar virðast hvorki tilbúnir að taka á móti 

nútímanum né að setja sig í spor minnstu systkina sinna. Um leið er ljóst að samúð lesenda er 

með Friðriki og Öbbu í baráttunni gegn afturhaldsöflunum sem Baldur Skuggason er fulltrúi 

                                                 
83 Sama rit, bls. 312. 
84 Guðmundur Hálfdanarson, Íslenska þjóðríkið, bls. 9. 
85 Ármann Jakobsson, „Veiðimaður, spjátrungur og innlifun“, bls. 27. 
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fyrir. Þannig gangast þeir við óvenjulegri sýn Sjóns á sögutímann og boðun hans um 

mikilvægi erlendra áhrifa, umburðalyndis og nútímavæðingar.   

 Undir lok sögunnar nær Friðrik loks að leysa myndgátuna sem Abba hafði burðast 

með gegnum lífið og hún reynist vera trépúsl sem myndar líkkistu sem smíðuð var af 

farandlistamanninnum Sölva Helgasyni. Á kistunni eru tvær tilvitnanir í Ummyndanirnar 

eftir Óvíd: „Sú byrði er létt sem vel er borin“ og „Allt breytist – ekkert hverfur“.86 Skilaboðin 

geta átt við það sem framtíðin ber í skauti sér en fortíðin mun þó aldrei hverfa, rétt eins og 

dýrið í manninum, og ekki er annað að sjá en að þeir sem sýni umburðalyndi muni eiga 

auðveldara með lífsróðurinn. Sögunni lýkur á bréfi Friðriks til vinar síns í Danmörku og 

síðasta setning verksins er post scriptum. Þar birtist vísbending um skoðanir hinna 

veraldarvönu menntamanna á íslenskum stjórnarháttum; en með bréfinu sendir Friðrik mynd 

sem sýnir: „Skrattann stinga háttvirtum Landshöfðingjanum upp í r-gatið á sér.“87 

 

III.III Mánasteinn 

Árið 1918 er fyrri heimsstyrjöldin nýafstaðin en skæður inflúensufaraldur, spænska veikin, 

geisar í Evrópu. Á Íslandi gýs Katla, ríkið verður fullvalda, spænska veikin nær til Reykja-

víkur með skipum og stór hluti bæjarbúa berst við sjúkdóminn upp á líf og dauða. Á meðan 

veröldin virðist stefna í glötun gengur ungi samkynhneigði drengurinn Máni Steinn um götur 

bæjarins, dreymir um útlönd og finnur sig í óreiðunni. Textinn er mjög myndrænn og 

nákvæmur og oft eru dregnar upp óhugnanlegar myndir af aðstæðum fólks og veikindum.88 

Sagan sjálf er nokkuð slitrótt og þótt sögumaður sé alvitur þá lýsir hann ekki öllu beint heldur 

gefur ýmislegt í skyn. Mánasteinn var sjöunda skáldsaga Sjóns og færði honum Íslensku 

bókmenntaverðlaunin árið 2014.  

 Móðir Mána Steins lést úr holdsveiki þegar hann var barnungur og með árslangri 

spítalavist var gengið úr skugga um að drengurinn væri ekki sýktur. Hann var síðan settur í 

fóstur hjá langömmusystur sinni í Reykjavík; sem sagði honum að hafa hljótt um 

spítaladvölina og veikindi móður hans. Fyrir vikið verður Máni einrænn og hlédrægur en 

finnur athvarf í kvikmyndarhúsum bæjarins og selur sig eldri karlmönnum til að eiga fyrir 

bíómiðum. Með því að horfa á kvikmyndir öðlast hann aukinn mannskilning og næmni fyrir 

þeim skilboðum sem lesa má úr líkamstjáningu fólks. En bíóferðirnar eru einnig veruleika-

                                                 
86 Heil grein hefur verið skrifuð um tengsl verksins við verk Óvíds. Sjá: Brynja Þorgeirsdóttir, „Samtal yfir tvö 

þúsund ár: Um tengsl Skugga-Baldurs og Ummyndana Óvíðs“, Tímarit Máls og menningar 73 (3), 2012: 42-50.    
87 Sjón, Skugga-Baldur, bls. 123.  
88 Myndmálið í Mánasteini hefur verið sett í samhengi við málaralist tímabilsins í kringum aldamótin 1900. Sjá: 

Ana Stanicevic, „Mánasteinn, Munch og expresSJÓNisminn“, Tímarit Máls og menningar 76 (1), 2015: 19-38.  
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flótti og leið til þess að kynnast hinum stóra heimi utan landsteinanna. Enda passar Máni 

Steinn ekki inn í íslenskt samfélag og tveir fyrstu mennirnir sem hann heillast af hafa báðir 

tengingar við útlönd. Annar þeirra er listamaðurinn Muggur, sem býr erlendis og ferðast 

mikið, og hinn er erlendur hermaður sem barðist í fyrri heimsstyrjöldinni, en nýjasta persónan 

sem hann dýrkar og lítur upp til er Sóla Guðb-. Máni hefur fylgst með henni í laumi frá því 

hún stóð upp í bíósal og „[a]ugnablikið sem skuggi hennar féll á sýningartjaldið runnu þær 

saman, hún og persónan í kvikmyndinni. Hún leit við og geislinn varpaði andliti Musidoru á 

andlit hennar.“89 Musidora leikur aðalhlutverkið í myndinni Blóðsugurnar (fr. Les Vampires, 

1915-16) sem er uppáhaldsmynd Mána. Persónan sem hún leikur heitir Irma Vep; sem er 

stafarugl úr orðinu vampire, rétt eins og Sóla Guðb- er stafarugl úr orðinu blóðsuga. Þær Irma 

og Sóla eiga það sameiginlegt með Mána að fara út fyrir hin hefðbundnu kyngervi, bæði í 

klæðnaði og í háttarlagi. Sóla þeytist um göturnar á mótorhjóli, klædd svörtum leðurgalla og 

dvelur löngum stundum á bifvélaverkstæðum bæjarins. Þegar sjúkdómurinn er hvað 

skæðastur er henni falið að vera ekill Dr. Garibaldi læknis í húsvitjunum, þrátt fyrir að vera 

ekki með bílpróf. Máni Steinn, sem hefur þá tekist á við sjúkdóminn og er þar með orðinn 

ónæmur, er ráðinn sem aðstoðarmaður þeirra og fær því tækifæri til að vera nálægur Sólu 

sem er honum fyrirmynd og innblástur.   

Í meistararitgerð sinni skoðar Kristín María Kristinsdóttir hvernig plágur í 

bókmenntum geta virkað afbyggjandi á tvíhyggju og stigveldi innan samfélaga. Hún fjallar 

meðal annars um Mánastein og leggur áherslu á hvernig spænska veikin dregur fram 

lagskiptingu samfélagsins og afbyggir menningalega mótaðar hugmyndir um heilbrigðan og 

óheilbrigðan líkama. Kristín segir að vegna þess að Máni sé getinn af holdsveikri móður 

upplifir hann sig sem sýktan. Þegar plágan herjar á bæjarbúa er eins og samfélagið samsami 

sig honum: „plágan kemur ekki einungis mörkum líkamans í uppnám heldur skapar hún 

glundroða í borgarsamfélögum. Aðgreining í heilbrigða og sjúka verður mikilvægari en 

jafnframt vandasamari því plágur hafa jafnandi áhrif [...].“90 Um leið má tengja sama 

sjúkleika við samkynhneigð, sem var ekki aðeins talin óeðlileg og óheilbrigð; heldur var hún 

ólögleg á tíma sögunnar og skapar því glundroða í fastmótuðu og íhaldssömu þjóðfélagi. Að 

verulegu leyti fjallar sagan um innreið nútímans í gamalgróið bændasamfélag enda voru 

„kvikmyndahúsin með öflugustu boðberum útlendra áhrifa í höfuðstað Íslands“, líkt og 

                                                 
89 Sjón, Mánasteinn: Drengurinn sem aldrei var til, Reykjavík: JPV, 2013, bls. 13. 
90 Kristín María Kristinsdóttir, „Í óreiðu án aðgreiningar: Greining á afbyggjandi eiginleikum plágunnar í 

þremur skáldsögum“, óútgefin MA-ritgerð í almennri bókmenntafræði við  Háskóla Íslands, 2017, bls. 1.   
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Eggert Þór Bernharðsson hefur bent á.91 Dr. Garibaldi Árnason er í sögu Sjóns helsti baráttu-

maðurinn gegn kvikmyndahúsunum, sem hann telur ala á gægjuþörf landsmanna og jafnvel 

homosexualisma. Ljóst er að inflúensan dreifist hratt meðal bíógesta en kvikmyndirnar koma 

fólki einnig í snertingu við hugmyndir sem ógna lokuðu og afturhaldsamri heimsmynd á 

afskekktri eyju.   

Kvikmyndin Blóðsugurnar skipar stórt hlutverk í sögunni en fram kemur að hún sé 

 

sjö klukkutíma löng frönsk kvikmynd eftir Louis Feuillade. Í tíu þáttum segir hún frá samnefndum 

flokki nihilista sem heldur frönsku samfélagi í heljargreipum. Undir leiðsögn „Stórblóðsugunnar“, hins 

gáfaða og miskunnarlausa foringja síns, smjúga þær upp í efstu lög ríkisins og spilla þar öllum sem þær 

geta, en hrella og myrða þá sem ekki tekst að snúa til illvirkja.92  

 

Skáldsögunni Mánasteinn er einnig skipt upp í tíu hluta og í næstum hverjum hluta er 

tilvitnun í samsvarandi hluta úr kvikmyndinni. Til dæmis hverfist fyrsti hluti myndarinnar um 

kassa með afskornu höfði sem finnst í hólfi bak við málverk og í fyrsta hluta skáldsögunnar 

dreymir Mána að einn af hans „kónum“ finni kassa með afskornu höfði hans á bak við 

málverk. Annar hluti myndarinnar fjallar um eitraðan hring og í öðrum hluta sögunnar segist 

íslenskur strákur hafa fengið hring frá systur sinni sem kom veik heim frá Kaupmannahöfn en 

strákurinn verður jafnframt sá fyrsti sem ferst úr spænsku veikinni á Íslandi. Vísanirnar í 

Blóðsugunar eru nær alltaf gefnar óljóst í skyn og lesendur þurfa því að þekkja myndina til 

að greina þann ramma sem hún skapar sögunni. Tengingin verður þó skýrari í áttunda hluta 

sögunnar, þegar forsætisráðherra lýsir yfir fullveldi Íslands og á meðan ímyndar Máni Steinn 

sér atriði úr áttunda hluta kvikmyndarinnar:  

 

Í dag er Sóla Guðb- klædd eins og Irma Vep þegar átti að senda hana í fanganýlenduna í Algeirsborg. 

[...] Úti undir Thomsens Magasíni stendur hópur matrósa af „Fálkanum“ og furðar sig á því hversu 

daufir Íslendingar eru á þessari þjóðhátíð sinni. Og það er rétt hjá þeim að um flest líkist samkoman 

jarðarför frekar en fæðingu fullvalda ríkis. Fólkið er niðurlútt, margar kvennanna hylja andlit sitt með 

sorgarblæjum, karlar bera sorgarborða um upphandlegg. [...] Og þegar ráðherrann byrjar að tala um 

hjörtu þjóðar, leiðtoga sem dó, lok hundrað ára baráttu, brim og úfnar öldur, veg þjóðfánans, þá verður 

drengnum á að hugsa að það væri einmitt á samkomu sem þessari sem Blóðsugurnar myndu láta til 

skara skríða. Til dæmis með því að skjóta á hana sprengikúlu úr hinni hrikalegu ferðafallbyssu sinni. 

En auðvitað væri það bara fyrirsláttur. Í óreiðunni sem hermdarverkið skapaði myndu aðrir liðsmenn 

glæpagengisins sprengja sér leið inn í öryggishvelfingu Landsbankans og brjóta upp ríkiskassann – 

flýja síðan landið á sjóflugvélum.93  

 

Kvikmyndirnar eru því einnig afbyggjandi afl sem sundrað geta íhaldssömum hugmyndum 

og samfélagsháttum í hugum ungs fólks. Máni samsamar sig spellvirkjum, glæpamönnum og 

stjórnleysingjum, þrátt fyrir að persónurnar sem berjast gegn þeim séu yfirlýstar hetjur 

kvikmyndarinnar. Í sinni eigin uppreisn blikkar hann danskan matrósa, þeir læðast afsíðis og 

                                                 
91 Eggert Þór Bernharðsson, „Íslenskur texti og erlendar kvikmyndir“, Sagnir 16 (1), 1995: 4-14, hér 5.   
92 Sjón, Mánasteinn, bls. 40. 
93 Sama rit, bls. 99-100. 
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stunda kynlíf. Lýsingar á samförum drengjanna eru mjög nákvæmar og Sjón blandar þeim 

saman við lýsingar á fullveldishátíð Íslendinga undir flutningi á þjóðsöngnum. Það fer því 

ekki á milli mála að ætlunin er að ögra:  

 

Hátíðarsamkomunni við Stjórnarráðið er að ljúka. Drengurinn snýr sér að rennibekknum og beygir sig 

fram. Matrósinn þrýstir limnum inn í hann. Fyrst er sunginn þjóðsöngur Danmerkur, „Det er et yndigt 

land“, og svo sá íslenski, „Ó, guð vors lands“. Húrrahrópunum ætlar aldrei að linna. Á sama andartaki 

og Máni Steinn fær fullnægingu finnur hann heitt sæði matrósans sprautast inn í sig – og um leið er 

lagerhurðinni sparkað upp.94   

 

Á stund fullnægingar eru þeir gripnir glóðvolgir. Í kjölfarið er matrósinn sendur úr landi en 

Máni er kýldur í rot og handtekinn: „Það síðasta sem menn vilja sjá á þessum árdögum hins 

fullvalda Íslands eru fyrirsagnir um reykvískt kynvillingahneyksli í innlendum dagblöðum og 

dönskum.“95 Í kjölfarið er Máni Steinn einnig rekinn af landi brott og endar í London.  

Í tíunda og síðasta hluta sögunnar snýr Máni aftur til landsins sem fylgdarmaður 

framúrstefnufólks í kvikmyndagerð. Hann er orðin fullorðinn menntamaður sem starfar við 

kvikmyndir og býr með manni í London. Í Reykjavík heimsækir hann æskuslóðirnar, kemur 

við í Hólavallakirkjugarði til að skoða leiði þeirra sem féllu af völdum spænsku veikinnar og 

einnig vitjar hann um leiði fóstru sinnar. Hann gengur fram hjá húsi Sólu Guðb- og kemur 

loks að holdsveikraspítalanum. Þar virðist Máni ummyndast í svart fiðrildi og sest á fingur 

sjúklings sem á þar leið hjá. Sjúklingurinn virðir fyrir sér fiðrildið og hugsar með sér að sonur 

hans Gísli hefði eflaust gaman af því:  

 

Hvorugur veit að eftir tíu ár mun Gísli eignast son sem hann nefnir Sigurð Ásgrím eða að sjötta barn 

hans verður sonurinn Steinólfur Sævar sem alla ævi er kallaður Bósi. Og það verður í minningu Bósa – 

sjómanns, alkóhólista, bókamanns, sósíalista, homma, sem deyr úr alnæmi í maímanuði árið nítján-

hundruðníutíuogþrjú að elsti sonur Sigurðar Ásgríms, Sigurjón, sest við að skrifa söguna af Mána 

Steini, drengnum sem aldrei var til.96  

 

Hér stígur höfundur inn í söguna og undirstrikar að hún sé sköpun hans. Þetta er saga sem er 

kirfilega bundin við þann sögutíma sem tekinn er fyrir og sem slík er hún hefðbundin söguleg 

skáldsaga. Hins vegar er fagurfræði póstmódernismans ekki langt undan, þar sem sagan er 

byggð á menningarafurðum á borð við kvikmyndir og gædd sjálfsmeðvitund. Einnig er 

Mánasteinn innlegg í réttindarbaráttu samkynhneigðra og umræðu um stöðu jaðarhópa í 

samtímanum. Undirtitillinn, Drengurinn sem aldrei var til, kann að vísa í þá staðreynd að 

samkynhneigðir voru skrifaðir út úr sögunni og á Íslandi er lítið vitað um afdrif þeirra fyrr á 

tíð. En einnig var Máni Steinn aldrei til; því hann er skálduð persóna sem er fulltrúi fyrir 

                                                 
94 Sama rit, bls. 103. 
95 Sama rit, bls. 108. 
96 Sama rit, bls. 127. 
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jaðarsetta og kúgaða þjóðfélagshópa. Jafnframt er minnt á alnæmisfaraldurinn sem á Vestur-

löndum lagðist eins og plága á samkynhneigða karlmenn. Í sögunni segir um faraldurinn 

1918: „Eitthvert stjórnlaust afl hefur tekið land, eitthvað sögulegt er í þann veginn að gerast í 

Reykjavík á sama tíma og það gerist úti í hinni stóru veröld. Hvíta tjaldið hefur rofnað, það 

súgar milli heima.“97 

Með póstmódernískum aðferðum skrifar Sjón um fortíð sem er óuppgerð og tilheyrir 

ekki sameiginlegri minningu íslensku þjóðarinnar. Máni Steinn rífur niður fastmótaðar kynja-

ímyndir, heillast af erlendum listum og mönnum og leitar þannig markvisst út fyrir nokkuð 

fábrotna menningu og mannlíf Íslands. Hann er fullkominn andstæða íhaldssamra og 

þjóðlegra afla sem áttu sviðið í sjálfstæðibaráttunni. Máni er heimsborgari sem veigrar sér 

ekki við að eiga í nánum kynnum við erlenda menn meðan undir er kyrjaður þjóðsöngurinn.    

 

III.IV Argóarflísin 

Sagan gerist árið 1949 og í forgrunni er gamalmennið Valdimar Haraldsson en hann er 

talsmaður svipaðari kynþáttahyggju og hafði náð hræðilegum hæðum í nýafstaðinni heims-

styrjöld. Atburðir sögunnar eiga sér ekki stað á Íslandi og tengjast landi, þjóð og menningu 

ekki á annan hátt en þann að Valdimar er Íslendingur sem er stoltur af sínum norræna 

uppruna. Í sögunni má greina tvær stórar pólitískar og sögulegar undiröldur en kjarni hennar 

eru þörf mannsins til að segja sögur og áhrif sagna, hvort sem þær eru ýkt ævintýri sigldra 

manna eða þúsund ára goðsögur.98 

Valdimar heldur úti tímaritinu Fisk og Kultur, þar sem hann skrifar um yfirburði hins 

norræna kynstofns; sem hann telur stærri, sterkari og gáfaðri en aðrir vegna þess að fólk á 

norðurslóðum hefur öldum saman lifað mikið til á fiski. Hann er búsettur í Kaupmannahöfn 

og þar sýna nokkrir Danir málstað hans stuðning. Helst eru það Jung-Olsen feðgar, eigendur 

Kronos-útgerðarinnar, sem heiðra Valdimar með því að bjóða honum að gerast „yfirskips-

maður“ í jómfrúarferð fraktskipsins M/S Elísabetu Jung-Olsen. Valdimar þiggur boðið og 

sagan gerist að mestu um borð í skipinu sem ætlað er að ná í pappírsefni til Noregs, flytja það 

suður til Svartahafs og snúa þaðan aftur með farm af tei. En skipið tefst eftir að slys verður í 

pappírsgerðinni og áhöfnin þarf því að dvelja fram yfir páska í norskum firði.  

                                                 
97 Sama rit, bls. 35.  
98 Sagan kom upphaflega út í bókaflokki eftir þekkta höfunda sem gerðu goðsögur að efnivið (Canongat Myth 

Series). Sjón fylgdi forskrift seríunnar og skrifaði eftirmála; þar sem hann meðal annars getur heimilda. Þar 

vitnar hann ekki í sagnfræðirit heldur Argónátíku eftir Appollóníus frá Ródos, Ummyndanirnar eftir Óvíd og 

sjóarasögur eftir Matthías Þórðarson frá Móum og Hrafn Valdimarsson. 



 43 

 Frásögnin er endurminning Valdimars sögð í fyrstu persónu og sjónarhornið miðast 

við sýn hans á heiminn. Valdimar er bæði íhaldssamur og reglufastur og heillaður af öllum 

valds- og yfirmönnum. Á hverju kvöldi hlýðir hann á goðsögulegar sjóarasögur Keneifs, 

annars stýrimanns, sem tekur þá yfir frásögnina. Á sögustundum ber Keneifur sjóslípaða 

tréflís að eyra sér og hlustar í nokkra stund áður en hann hefur frásögnina. Flísin er úr stefni 

skipsins Argóar sem gert var úr hvíslandi eikartré Seifs. Keneifur var einn skipverja og sigldi 

um Miðjarðarhafið undir stjórn Jasonar Esonarsonar á goðsögulegum tímum. Hann segir frá 

komu þeirra og dvöl á Leimney sem aðeins var byggð konum og þær hneppa skipverja í 

ánauð. Sögur Valdimars og Keneifs eru því báðar um sjóleiðangra sem tefjast eða stöðvast og 

áhöfn sem kemst ekki á leiðarenda. 

 Valdimar bjó í Þýskalandi á stríðsárunum og vann þar hjá ríkisútvarpinu við að lesa 

fréttir á íslensku.99 Það er greinilegt að hann hreifst af hugmyndafræði Þriðja ríkisins og á 

skipinu skynjar hann að í laumi er hæðst að honum fyrir það, en slíkum viðbrögðum hefur 

hann vanist frá lokum seinna stríðs. Einnig verður honum fljótlega illa við konu brytans sem 

hafði starfað sem kennslukona á pólsku herrasetri þegar stríðið braust út. Hún ber Þjóðverjum 

illa söguna en Valdimar treystir henni ekki þar sem hún ræðir ekki þátt Sovétmanna í 

stríðinu. Síðar kemur í ljós að hún hafði verið færð „sovésku skriðdrekafylki sem fór ruplandi 

og nauðgandi um héraðið“100 – og það er því skiljanlegt að hún vilji ekki tala um glæpi 

þeirra. Ennfremur er velgjörðamaður Valdimars, Magnús Jung-Olsen, á einum stað kallaður 

fasisti; sem skýrir ef til vill hrifningu hans á hugmyndum um yfirburði norræna manna. 

Valdimars sýnir jafnframt Japönum beinan stuðning; en þá telur hann til fyrirmyndar vegna 

mikillar neyslu á fiski. Hugmyndafræði Valdimars er þannig markvisst tengd þeim sem 

töpuðu stríðinu og ljóst er að hann er ekki samstíga samferðamönum sínum þegar kemur að 

uppgjöri við ófriðinn í Evrópu. En þrátt fyrir það er ekki hægt að kalla Valdimar íslenskan 

þjóðernissinna. Hann er búsettur í Danmörku og tekur fram að efni Fisk og Kultur hafi að 

mestu verið „á erlendum tungum enda vissi ég að flestar hugmyndir mínar voru allt of 

nútímalegar, ef ekki óskiljanlegar, löndum mínum. Þeir höfðu hreint ekki heyrt af þeim nýju 

vísindum sem ég lagði til grundvallar tilgátunni [...].“101 Hann ber því ekki mikla virðingu 

fyrir samlöndum sínum, sem ef til vill voru honum ekki samstíga í aðdáun á mannkynbóta-

                                                 
99 Íslenskir nasistar störfuðu við útvarpssendingar á stríðsárunum, t.d. Þórarinn Jónsson tónskáld og Magnús 

Guðbjörnsson: „Eins og aðrar stórþjóðir útvörpuðu Þjóðverjar boðskap sínum og fréttum af vígstöðvunum til 

ýmissa landa og hinn 17. júní 1940 höfðu þeir stofnað sérstaka deild sem annast skyldi sendingar til Íslands sem 

þá var horfið undir verndarvæng Breta.“ Hrafn Jökulsson og Illugi Jökulsson, Íslenskir nasistar, Reykjavík: 

Tákn, 1988, bls. 309.  
100 Sjón, Argóarflísin: Goðsaga um Jason og Keneif, Reykjavík: Bjartur, 2005, bls. 106. 
101 Sama rit, bls. 9. 
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stefnu.102 Á skipinu fær hann einnig nokkuð dræmar viðtökur þegar hann heldur ræðu um 

hugðarefni sín:   

 

Lífið stafar frá hafinu og hafið er sú lind sem lífið hlýtur að nærast á. Norðurlönd munu með hinu 

fiskauðuga strandsævi halda áfram að fóstra og þroska sterkbyggðar kynslóðir, mannkyninu til 

blessunar; Norðurlönd hafa lagt geysimikinn skerf til heimsmenningarinnar (bæði vegna kyngæða 

sinna og að því er varðar uppgötvanir – allt frá eimvélinni og rafmagninu til flugvélarinnar og 

útvarpsins); Norðurlönd eru máttug – máttur hafsins er gífurlegur. Hafið er aflvaki Norðurlanda!103 

 

Valdimar vill hefja sig yfir aðra, jafnvel þjóð sína, og er heldur merkilegur með sig eftir að 

hafa verið boðið á M/S Elísabetu Jung-Olsen; þótt hann finni margt til að kvarta yfir. 

Aðallega er það maturinn sem þrátt fyrir að vera vel útilátinn herramannsmatur er ekki 

fiskmeti. Hann ákveður því að fiska sjálfur í soðið, samferðamönnum sínum til mikils ama, 

og ljóst verður að Valdimar er ekki veraldarvanur; þrátt fyrir langdvalir erlendis. Í raun gerir 

söguleg fjarlægð frásögnina oft og tíðum íróníska fyrir samtímalesendur sem vita að 

hugmyndir gamla mannsinsins um mannkynbætur og fiskmeti er þvættingur.   

Á siglingunni virðist Valdimar verða fyrir miklum breytingum, enda segir hann 

sjálfur: „Til hvers að ferðast ef maður vitkast ekki af því?“104 Breytingarnar gera fyrst vart 

við sig þegar hann verður vitni að slysinu í sögunarmyllunni. Í skýrslutöku hjá lögreglu tekur 

hann afstöðu með verkamanni gegn auðvaldinu en bætir við að hann sé samt ekki 

kommúnisti og að hann hafi sjálfur barist gegn þeim. Einnig leiðast honum goðsögur Keneifs 

í fyrstu en fer brátt að fylgjast spenntur með, rétt eins og hann heillast af talandi flísinni sem 

hann hló að fyrst þegar Keneifur lagði hana að eyra sér. Undir lok sögunnar er Valdimar 

orðinn vinur skipsverja og þakkar vel fyrir sig. Einnig skilur hann betur afleiðingar stríðsins; 

sem hann virtist áður aðeins hafa skynjað takmarkað. Í miðri frásögn Keneifs af nauðgun 

áttar hann sig á því að konu brytans hafi verið nauðgað í stríðinu og um leið er eins og hann 

skilji hve ónæmur hann hefur verið fyrir öðrum en sjálfum sér. Keneifur gerir hlé á sögu 

sinni, skipverjar sameinasti í gráti og Valdimar segir að bæði var „sungið og grátið fyrir 

okkur hin. Fjögur ár voru liðin frá lokum ófriðarins mikla: Enn trúðum við ekki að 

                                                 
102 Sagnfræðingurinn Unnur B. Karlsdóttir hefur rannsakað hugmyndir um mannkynbætur á Íslandi. Hún segir 

að slíkar hugmyndir hafi aðallega fylgt menntamönnum en þeir hafi samt sem áður verið nokkuð áhrifaríkir í 

samfélaginu. Hér á landi var frjór jarðvegur fyrir slíkar hugmyndir en þar sem útlendir aðkomumenn voru færri 

en í nágrannalöndunum náðu þær aldrei miklum framgangi: „Mannkynbótastefna varð ekki hluti af íslenskri 

þjóðmálaumræðu í sama mæli og erlendis. Hennar gætti engu að síður hér á landi í skrifum og hugmyndum 

einstakra manna. Þeir skrifuðu um stefnuna sem raunhæfa og mikilvæga leið fyrir þróun og framför íslensks 

samfélags. Kynbætur þjóðarinnar myndu stuðla að bættu þjóðfélagi, sögðu þeir, rétt eins og skoðanabræður 

þeirra í Evrópu og Bandaríkjunum.“ Unnur B. Karlsdóttir, Mannkynbætur: Hugmyndir um bætta kynstofna 

hérlendis og erlendis á 19. og 20. öld, Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1998, bls. 151.   
103 Sjón, Argóarflísin, bls. 77. 
104 Sama rit, bls. 135. 
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manneskjan hefði sigrað.“105 Sagan er því lauslega tengd við stóra atburði og í raun kemur í 

ljós hvað Íslendingurinn er í lítilli snertingu við allt sem hefur bjátað á í Evrópu. Um leið 

dregur Sjón fram sögu sem tilheyrir ekki sameiginlegum minningum þjóðarinnar og í henni 

virðast landsmenn ekki vera með eins hreina samvisku og þeir gefa sig stundum út fyrir. 

Íslendingar voru ekki óháðir í heimsstyrjöldinni og ekki ósnertir af þeirri hugmyndafræði sem 

einkenndi baráttuna.  

 Önnur stór undiralda í sögunni er staða konunar í veröldinni. Í upphafi er Valdimar 

gæddur litlum skilningi á kvenfólki og heldur því til að mynda fram að kona brytans gangi á 

eftir honum með grasið í skónum vegna þess að hún haldi að hann sé efnamaður. Þrátt fyrir 

það er hann fullkomlega háður konum og strax í byrjun frásagnarinnar segist hann hafa legið 

lengi í þunglyndi eftir fráfall fyrrum eiginkvenna sinna og verið ófær um margt. Þegar 

Valdimar kemst í snertingu við argóarflísina virðist hann öðlast aukinn kynkraft og fær aftur 

áhuga á konum; enda er hvíslandi eikartré Seifs af kvenkyni.     

 Einnig leika konur lykilhlutverk í goðsögum Keneifs. Þegar Argóarfarar hafa þegið 

boð í höll Hypsipýlu, drottningar af Lemney, kemur í ljós að konurnar sem eyjuna byggja 

hafa hrakið karlmennina þar á brott. Konunar taka samt vel á móti gestunum og skemmti-

atriði kvöldsins er söngljóð um Sigurð Fáfnisbana og Guðrúnu Gjúkadóttur. Þar blandar Sjón 

saman norrænum goðsögum við grískar, það er að segja Völsunga sögu við leikritið Medeu 

eftir Evripídes. Á meðan á frásögninni stendur hlæja konurnar dátt í hvert sinn sem kona 

fremur ofbeldisverk sem bitnar á karlmönnum; enda fjallar söngljóðið um frelsisþrá og 

hefndir kvenna. Guðrún strýkur úr föðurhúsum með Sigurði eftir að þau hafa drepið drekann 

Fáfni; en hann gætti svanshams sem gerir fólk kleift að fljúga. Faðir Guðrúnar veitir þeim 

eftirför á skipi en þá heggur hún bróður sinn í sundur og dreifir líkamspörtum hans í sjóinn; 

svo faðir hennar þarf reglulega að gera hlé á róðrinum og veiða þá upp. Líða svo árin og 

Sigurður fellir hug til annarrar konu. Eftir skilnað þeirra hefnir Guðrún sín með því að drepa 

syni þeirra Sigurðar og svo flýgur hún á brott í svanshaminum. Með sögunni er áhöfn Argóar 

gert ljóst að þeir séu í landi kvennanna og að hefðbundinni valdastöðu kynja sé búið að snúa 

á hvolf. Hér er ekki sagt frá sjómönnum með hjákonur í hverri höfn heldur eru samskipti 

kynjanna á forsendum kvenna sem hika ekki að segja hetjusögur af hefndum kynsystra sinna.  

Auk þess segir Keneifur frá æsku sinni sem stelpu, áður en hann varð karlmaður eða 

ummyndaðist í anda guða og goðsagnavera í skáldskap Óvíds. Þá var honun nauðgað af 

hafguðinum Póseidon; en nauðguninni er lýst eins og hafið sjálft sé að misnota hann. Í 
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sárabætur gefur Póseidon honum eina ósk og Keneifur segir: „Ég óska þess að ég verði 

karlmaður svo ég þurfi aldrei aftur að þola viðlíka raun.“106 Það er því ljóst að samúð 

sögumannsins Keneifs er með hlutskipti kvenna í hetjulegum goðsögum af karlmönnum.  

 Eftir heimkomu segist Valdimar vera nær hættur að ræða tengsl fiskneyslu og 

kyngæða og stærir sig frekar af ferðum sínum. Það virðist sem dvöl hans með alþjóðlegri 

áhöfn skipsins hafi kennt honum eitthvað. Jafnframt hefur hann meiri áhuga á nágrannakonu 

sinni, sem hann þoldi ekki áður, enda gæddur mikilli kynorku eftir að hafa stolið 

argóarflísinni af Keneifi áður en hann yfirgaf skipið. Nú hittast nágrannarnir tvisvar í viku til 

þess að borða saman og ræða hugðarefni sín. En Valdimari leiðist oft umræða konunar um 

menningu, sem hann telur vera „lítilvægt“ málefni miðað við alþjóðamálin sem hann vill 

ræða, og um leið á hann það til að stara á svefnherbergið og bíða í ofvæni eftir því sem fundir 

þeirra gætu leitt til. Hann hefur því enn ekki lært að meta konur að verðleikum og er inn við 

beinið sami gamli karlfauskurinn.  

 

III.V Ufsagrýlur 

Þegar dómsdagsbjöllur Seðlabankans hringja inn hrun íslenska efnahagskerfisins ummyndast 

bankamenn í djöfla sem kallast ufsagrýlur. Þeim er komið fyrir í búrum um borð í skipi sem 

siglir án fána um höfin og hefur stöku sinnum viðkomu í skattaskjólum. Með í för eru 

endurskoðandi og lögfræðingur sem reyna að veiða gull úr saur skrímslana, en sá eðalmálur 

hafði í gegnum árin safnast fyrir í ristli bankamannanna sem kepptust við að borða gull. Um 

borð eru einnig fyrrum bankastjórinn Veigar Mar Sigurjónsson, sem er rúmliggjandi og með 

óráði, og kona hans Jónína Katrín. Skipið er undir stjórn dr. Móru yfirlæknis sem hyggst gera 

ufsagrýlurnar aftur að þeim mönnum sem þær voru fyrir hrun og fá greitt fyrir með gullnum 

lortum sem leynist í ristlum þeirra. Þegar skrímslin verða mannlegri og sleppa úr búrunum 

virðist saga þensluáranna á Íslandi ætla að endurtaka sig.   

Ufsagrýlur var fyrsta leikrit Sjóns í fullri lengd og augljós allegóría um íslenska 

efnahagshrunið og eftirmál þess, enda er textinn hlaðinn vísunum í atburði, staði og 

einstaklinga sem komu að málum haustið 2008. Leikritið er einstakt í höfundarverki Sjóns að 

því leyti að hann hafði ekki áður tekið á samtímanum með jafn afgerandi hætti. Verkið er 

nístandi kaldhæðið, húmorinn er í fyrirrúmi og frásögnin er bæði fantasísk og absúrd. Í raun 

má finna vott um nokkurs konar karnivalisma; þar sem gert er stólpagrín af ráðandi stétt 

auðmanna sem birtast í gervi skrímsla með hangandi kynfæri; en auk þess eru líkamsvessar 
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miðlægir í verkinu. Leikritið er kjörin viðbót við umfjöllun um þjóðfélagslega umræðu í 

verkum Sjóns og einnig má skoða hvernig skáldið vinnur með samtímasögu.107 

Við upphaf verksins liggur aðalpersónan Veigar Mar í rúmi, ofsóttur af minninga-

verum úr æsku sinni, og bablar eitthvað sem virðist í fyrstu markleysa: 

 

ávaxtaði pundið vel 

ekki á tungunni 
selur á þrjá milljarða 

vegir og snjór 
tóku að skekja 

má ekki 
áföll í hálfsársuppgjöri 

saltið á veginum 
milli ára 

á tungunni 
kaupa bankann108 

 

Veigar heldur svona áfram um hríð og textinn sver sig helst í ætt við fyrstu skáldsögur og 

súrrealíska ljóðagerð höfundar. Í handritinu stendur: „(svefnrofatal er með venjulegu letri, 

svefntal er feitletrað)“.109 Lesendur fara brátt að greina þráð í svefnrofatalinu um uppgang 

bankanna og síðar kemur í ljós að svefntalið byggir á tráma sem Veigar varð fyrir í æsku; 

þegar hann sló vegasalti í höku leikfélaga svo hún beit tungu sína í sundur. Seinna varð 

Veigar ástfanginn af stúlkunni en þegar þau kysstust í fyrsta skipti fann hann fyrir afskornum 

tungubroddinum og gat ekki haldið áfram – en fyrir vikið missti hann af ástinni. Í textanum 

birtist því grunnhugmynd súrrealisma um að ná sambandi við undirmeðvitundina og lesendur 

geta gert upp við sig hvor minningin sé súrrealískari, bankinn eða æskan.  

Eitt meginþema verksins eru tengsl og tengslaleysi einstaklingsins og þjóðar við 

fortíðina. Við rúmstokk Veigars situr konan hans, Jónína Katrín, og hún rifjar upp hvernig 

þau og vinirnir sögðu skilið við hið gamla Ísland eftir að þau hófu nám í Verzló: 

 

Það var það sem þeir kölluðu það: „að skilja það eftir“ ... krakkarnir í Versló sem komu úr svona 

fjölskyldum ... ef eitthvert þeirra byrjaði að tala um hluti sem pössuðu ekki inn í það sem var í gangi í 

skólanum, þá var sagt: „Skildu það eftir.“ Eða: „Þetta er eitthvað frá pabba þínum, skildu það eftir 

heima...“. [...] Samfylkingarliðið ... Kommakrakkarnir snerust á punktinum ... Seinna áttaði ég mig á að 

það var ekki gott að fólk skildi allt eftir ... lærði í ímyndarstaðsetningunni hjá G.P.S. að menn verða að 

                                                 
107 Verkið var sett upp í Hafnarfjarðarleikhúsinu árið 2010 af leikhópnum Lab Loka og í leikstjórn Rúnars 

Guðbrandssonar. Sýningin fékk blendna dóma og nokkrum gagnrýnendum fannst hún torskilin. Ef til vill er 

skýrleiki ekki sanngjörn krafa á leikverk sem unnið er með aðferðum absúrdisma og súrrealisma. Stór hluti 

textans eru myndrænar sviðslýsingar sem minna á skáldsagnaprósa, sem geta varla talist auðveldar til 

uppsetningar á leiksviði. Einnig er lítið um samræður en mikið um einræður eða frásagnir persóna og tímalínu 

sögunnar er stokkað upp. Það er því nokkuð ljóst að það er skáldsagnahöfundur sem skrifar handritið og við 

lestur þess verða söguþráður og inntak verksins skýr.  
108 Sjón, Ufsagrýlur, óútgefið handrit að leikverki, 2010, bls. 11. 
109 Sama rit, bls. 10. 
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kunna tvær-þrjár góðar sögur um sig úr gamla lífinu ... geta sýnt sig í því samhengi án þess að 

skammast sín ... eiga af sér ljósmynd með ömmu sinni í rigningu á útifundi 1. maí.110   

 

Sama fólk lifði lífi sem er algjörlega ótengt því „gamla“: Veigar Mar hlaut fálkaorðu frá 

forseta Íslands og ferðaðist með honum til útlanda, var í þriðja heims löndum með Bono og á 

knattspyrnuvelli með David Beckham, klippti á borða með Geir Haarde og hringdi bjöllum í 

kauphöllinni í New York, ferðaðist um heiminn á einkaþotu og mætti í veislur hjá prinsinum 

af Mónakó. Það er hér margt sem minnir á líf og störf raunverulegra útrásarvíkinga og eins og 

gjarnan í verkum Sjóns eru nöfn persóna orðaleikir: Veigar Mar Sigurjónsson virðist vera 

tilvísun í bankastjórann Hreiðar Már Sigurðsson, þó að faðirinn gæti verið höfundurinn 

sjálfur. Samstarfsfélagi Veigars, Sigurður Rúnarsson, á sér hliðstæðu í Sigurði Einarssyni, en 

föðurnafnið gæti átt við leikstjóra verksins, Rúnar Guðbrandsson. Saman stjórna þeir Banka 

hf. sem liggur beint við að sé Kaupþing hf., enda var það síðasti bankinn til að hrynja eins og 

leikið er með í verkinu. Annar nafngreindur útrásarvíkingur heitir Finnur Thor Hannesson 

sem vísar væntanlega í Finn Ingólfsson, Björgólf Thor og Hannes Smárason, en föðurnafnið 

gæti einnig vísað í Hannes Hólmstein Gissurarson. Þessir menn voru meðal þeirra sem stóðu 

fyrir hugarfarsbreytingum á hinu nýja Íslandi og keyrðu af stað þenslu í efnahagskerfinu og 

góðæri sem endaði með hruni.  

Jónína Katrín nefnir fortíðina í Verzló þegar hún furðar sig á því hvað maðurinn 

hennar beri sig illa í sjúkrarúminu. Það finnst henni ólíkt honum en man þó eftir atvikum 

þegar Veigar Mar vildi helst hversdagslegan mat úr Hagkaupum og að hafa það „kósý“ uppi í 

bústað foreldra sinna, sem henni fannst hallærislegt. Brátt kemur í ljós að hinn rúmliggjandi 

Veigar Mar varð aldrei að ufsagrýlu vegna þess að hann er í raun óbreyttur borgari sem 

starfaði sem eftirherma eða tvífari bankastjórans. Hans hlutverk var að „afhenda fötluðum og 

listamönnum ávísanir [og] vera viðstaddur opnun nýrra útibúa á landsbyggðinni.“ En einnig 

var hann sendur með eiginkonunni í sumarbústað á meðan hinn raunverulegi Veigar Mar 

„flaug á vit ævintýranna í einkaþotunni.“111 Írónían er augljós, hinir vondu bankamenn hafa 

misst öll tengsl við veruleikann og ráða venjulegt fólk í „skítverkin“. Enda hefur hin 

raunverulegi Veigar Mar ummyndast í Ufsagrýlu A. Tvífara Veigars Mars má hins vegar sjá 

sem tákn fyrir íslensku þjóðina sem í góðærinu fór að haga sér eins og bankamenn með 

tilheyrandi fjárfestingum og lántökum. Þannig bendir Sjón á að hvorki megi líta fram hjá 

ábyrgð almennings á málum né gleyma manneskjunni undir yfirborðinu, hvort sem það 

yfirborð eru jakkaföt eða djöflahamur. Inn við beinið eru útrásarvíkingar sömu litlu strákarnir 
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og stelpurnar og aðrir, þeir hafa bara tapað tengslum við fortíðina. Veigar Mar er ímynd hins 

mannlega og tákn æsku og sakleysis, en Ufsagrýla A er skrípamynd reiðrar þjóðar af 

sökudólgum efnahagshrunsins, tákn græðgis og siðleysis. 

Margir atburðir verksins eiga sér hliðstæður í raunveruleikanum: Veigar Mar og 

Sigurður kynnast gulláti í samningaferð til Katar og þannig minnir Sjón á Al Thani málið en 

um leið var þekkt að bankamenn borðuðu gull í góðærinu.112 Gullátið vakti mikla athygli og 

varð ein af táknmyndum sjálfsdekurs auðmanna og Sjón ýkir þær skoðanir: „Upp frá þeirri 

stundu létu [þeir] ekkert ofan í sig án þess að bragðbæta það með gullflögum ... Gullinu var 

hrært út í skyrið á morgnanna, stráð yfir anís- kúmenristuðu flundruna á hádegisfundum, hrist 

saman við heilsudrykkinn í ræktinni, sáldrað yfir steikina á kvöldin, hrært út í konjakið fyrir 

svefninn.“113 Í leikritinu fara bankamenn að keppa innbyrðis um hver geti safnað mestu gulli í 

ristlinum og halda svo heljarinnar veislu þegar ljóst er að gullni lorturinn leitar út. Lögfræð-

ingurinn og endurskoðandinn á skipinu, sem leita að gulli í saur ufsagrýlanna, eru því 

væntanlega hliðstæður við slitastjórnir sem finna verðmæti í rústum bankanna til að gera upp 

skuldir þeirra.  

Sjón einskorðar sig ekki við bankamenn heldur gagnrýnir einnig listamenn sem tóku 

þátt í skemmtanahaldi auðmanna og þáðu frá þeim styrki. Í veislu bankamanna í Þjóð-

menningarhúsinu heldur einn listamaðurinn ræðu og segir: „sköpunin hefur fundið sér nýjan 

samastað: Í viðskiptunum. Þannig er það og við listamennirnir verðum að kyngja því.“114 

Síðan dansar hann og syngur súrrealíska söngva á ítölsku, eins og hirðfífl frá miðöldum, á 

meðan bankamennirnir ræða sín á milli um hvernig halda eigi aga á listamönnum í þeirra 

eigu. Ufsagrýla A trompar síðan hugmyndir listamannsins um samband menningar og við-

skipta þegar hún segir: 

 

Í rökkvuðum herbergjunum undir fótum okkar liggja skinnbækur á stöplum, á bak við rakaþétt, skothelt 

gler, vaktaðar af mennskum jafnt sem stafrænum augum … Hlustið … Þær eru þöglar, en þó fullar af 

hetjusögum, láta ekkert uppi nema maður kunni að lesa úr fornu letrinu. Og þannig var það einnig með 

landið okkar … (dvöl) Þar til fyrir fimm árum var Ísland enn gamalt, ósnertanlegt og þögult, en í stað 

þess að geyma frásagnir um unnin frægðarverk beið það eftir því að ókomin saga þess yrði lesin. […] 

… og líkt og bókfellið máða lét landið ekkert uppi um framtíðina nema maður kynni að lesa í táknin 

sem saga hinnar nýju gullaldar var rituð á. Það voru ekki bókstafir … (dvöl) Það voru tölustafir – og 

við vorum læs á þá.115 

 

Eins og þekkt er orðið speglaði framvarðasveit íslenska viðskiptalífsins sig gjarnan í hetju-

hugmyndum miðalda og notaði víkingatákn til þess að styrkja karlmennskuímynd sína og 

                                                 
112 Óþekktur höfundur, „Eftirminnilegustu sukkaugnablik gullæðisins“, DV 12. júní, 2009: 30-31. 
113 Sjón, Ufsagrýlur, bls. 51. 
114 Sama rit, bls. 65. 
115 Sama rit, bls. 66. 
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hugmyndir um yfirburði sína og þjóðarinnar.116 Sjón gerir grín að þjóðrembunni sem 

einkenndi útrásina og um leið er sýnt fram á tengslaleysi útrásavíkinga við fortíð lands og 

þjóðar. Í túlkun Sjóns virðist saga hrunsins hljóma svo: Bankamennirnir fóru að líta á sig sem 

almáttugar hetjur sem engin takmörk væru sett. Peningarnir réðu ferð. Þjóðin tók þátt í 

brjálæðinu af einskæru sakleysi og listamenn voru í eigu auðvaldsins. Þessar niðurstöður eru 

frumlegar að því leyti að þær eru settar fram í satíru, á meðan hrunbókmenntir eru gjarnan 

alvarlegar og litaðar af trega, tráma og missi.117 

Undir lok verksins eru ufsagrýlurnar lausar úr búrum sínum og þeim er kennt hvernig 

koma eigi fram við fjölmiðla og þjóðina. Lögð er áhersla á að bankamennirnir megi ekki 

biðjast afsökunar á neinu, þeir eiga þess í stað að svara öllum erfiðum spurningum á þessa 

leið: „Saur úr manni sem nærist á mönnum sem nærast á hryggdýrum með heitt blóð/er 

verðminni en/saur úr manni sem nærist á mönnum sem nærast á saur úr mönnum sem nærast 

á grænmeti …“118 Þetta er síðasta dæmið um súrrealískan kveðskap í verkinu og þegar 

ufsagrýlurnar ganga um borð í þyrlu á leið í land kallar Dr. Mora: „Hefst þá endurreisnin!“119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
116 Kristín Loftsdóttir, „Vikings Invade Present-Day Iceland“, bls. 3-14, Gambling Debt: Iceland´s Rise and Fall 

in the Global Economy, ritstj. E. Paul Durrenberger og Gísli Pálsson, Boulder: University Press of Colorado, 

2015, bls. 3-4.   
117 Guðrún Baldvinsdóttir hefur skrifað um hvernig hrunið birtist sem tráma í íslenskum bókmenntum. Sjá: 

Guðrún Baldvinsdóttir, Hver á sér fegra föðurland?“: Þjóðarsjálfsmynd í hrunbókmenntum“, óútgefin BA-

ritgerð í almennri bókmenntafræði við Háskóla Íslands, 2014.  
118 Sjón, Ufsagrýlur, bls. 79. 
119 Sama rit, bls. 82. 
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IV. CoDex 1962 

IV.I Pólitísk textatengsl, jaðarsetning og kúgun 

Í Rökkrubýsnum er Jónas lærði jaðarsettur menntamaður og hugsuður sem fær upphefð og 

uppreisn æru í Danmörku. Í Skugga-Baldri kemur Friðrik B. Friðjónsson til Íslands með 

hugmyndir og áhrif frá meginlandinu og mætir andstöðu heimamanna. Máni Steinn fær ekki 

pláss í samfélaginu en finnur sig meðal útlendinga og í erlendum listum. Allir ógna þeir 

ríkjandi gildum í afturhaldsömu samfélagi sem er að mörgu leyti undir stjórn þeirra sem 

græða á því að hafa ástandið óbreytt. Að sama skapi fjallar Argóarflísin um ferð stolts 

Íslendings en hann virðist ekki ná tengslum við þann breytta hugsunarhátt og þá nýju 

heimsmynd sem blasti við í Evrópu á árunum eftir seinna stríð. Bankamennirnir í Ufsagrýlum 

hika ekki við að upphefja sig, land sitt og þjóð upp úr öllu valdi og vaða um heiminn eins og 

þeir eigi hann, en allur þeirra frami og peningar gera þá loks að djöflum. Ljóst er því að 

höfundi er hugleikið mikilmennskubrjálæði, þjóðremba og drambsemi sem bitnar helst á 

þeim sem eru jaðarsettir í samfélögum en jafnframt er hið erlenda gjarnan afl til framfara. 

Hér hefur verið farið nokkuð hratt yfir sögu í greiningu á þessum pólitísku og þjóðfélagslegu 

málefnum í höfundarverki Sjóns og komið er að ítarlegri úttekt á sagnabálknum CoDex 1962, 

þar sem þessi málefni eru víkkuð út, stækkuð, flækt, teygð og undirstrikuð.  

Augu þín sáu mig gerist að öllu leyti í Þýskalandi og í aðalhlutverki er þýska stelpan 

Marie-Sophie.120 Sagan er því ekki þjóðleg og í raun er ekki hægt að segja að hún ögri 

söguvitund Íslendinga. En það er margt annað sem kemur fram í sögunni: Marie er undirsett 

sem fátæk vinnukona en það eru töggur í henni og hún hikar ekki við að ræða stöðu sína 

þegar hún segir „ég vil stjórna mér sjálf, ekki aðeins því hvernig ég klæði mig, hvað ég hugsa 

og borða, heldur öllu hinu [...].“121 Sögumaðurinn, Jósef Löwe, styður hana í þessari kvenf-

relsisbaráttu og samhliða fjallar hann opinskátt um femínisma í bókmenntum:  

 

„Þegar óþol grípur konur, skáldsagnapersónur af kvenkyni, þá ganga þær oft út að næsta glugga og 

horfa út um hann. Yfirleitt er það eldhúsglugginn, og er þá til marks um að þær séu kúgaðar húsmæður, 

eða stofuglugginn, sem aftur bendir til að konan sé fangi í glæsilegu einbýlishúsi á besta stað í bænum.  

Á meðan konan virðir fyrir sér kunnulegt útsýnið [...] þá fara um huga hennar hugsanir sem í 

fyrstu eru ruglingslegar, ómarkvissar og tengjast fyrst og fremst því sem bindur þær í báða skó innan 

veggja heimilisins. En þegar líður á innra talið skýrast hugsanirnar. Konan nær að leggja saman tvo og 

tvo, til dæmis setur hún samasemmerki á milli þess sem hún klæðist og getnaðarlims eiginmannsins 

sem hún neyðist til að dásama á næturnar með lýsingarorðum úr munni hans sjálfs.“ [...] 

                                                 
120 Í sögunni er reyndar tvisvar minnst á Íslendinga sem dvalið höfðu á gistiheimilum Gasthof Vrieslander. 

Annar þeirra er nafngreindur sem Garðar Hólm, en það er persóna úr Brekkukotsannál eftir Halldór Kiljan 

Laxness. Garðar er sagður frægur óperusöngvari sem ferðast um heiminn, en seinna kemur í ljós að hann hafði 

aldrei öðlast frægð fyrir söng sinn og vann fyrir sér sem fiskimaður. Hinn gesturinn er rithöfundur; og gæti 

jafnvel verið sjálfur Halldór Laxness.   
121 Sjón, CoDex 1962, bls. 176. 
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„Og á endanum þéttist vitneskjan um ömurlegt hlutskipti hennar í vitundinni, eins og tíðablóð 

í skauti hennar, uns hún brýst fram í frumstæðu öskri: Ég vil vera frjáls! Ég vil þekkja líkama minn og 

eiga hann sjálf! Ég vil lifa fyrir mig sjálfa og engan annan. Ég vil frelsi til að ... [“]. [...] 

[„]Haltu nú áfram með söguna ...“ 

„Ég bendi þér á að þú ert ekki nógu vel að þér í sögu sagnalistarinnar til að vera með stæla. 

Það er ekki út í bláinn að ég kynni nú fyrir þér grundvallaratriði „femínískrar“ hugsunar í sagnagerð, ég 

geri það svo þú skiljir sérstöðu Marie-Sophie, móður minnar, í bókmenntunum. Hún lifði fyrir tíma 

„femínismans“ og það setur mark sitt á hegðun hennar í frásögninni sem hér fer á eftir ...“
122

 

 

Sögumaður tilkynnir hér hlustanda sínum, Aletu (en um leið lesanda) að hann sé full fær um 

að túlka eigin sögu og þar með fortíðina og að sú túlkun sé lituð af þeirri samtíð sem hann 

tilheyrir, þar sem hann beitir femíniskum lestri. Þannig verður ljóst að hann skoðar fortíðina 

úr írónískri fjarlægð og sér textatengsl milli eigin frásagnar og eldri bókmennta, en um leið er 

litið kaldhæðnislegum augum á bókmenntahefðir.    

Í greininni „Ár stöðugleikans“ fjallar Kristján B. Jónasson um nokkrar íslenskar 

skáldsögur sem komu út á árinu 1994. Honum finnst þær flestar vera heldur hefðbundnar en 

staldrar hins vegar við Augu þín sáu mig og ræðir þann pólitíska kraft sem felst í 

textatengslum sögunnar:  

 

Tungumál skáldsögunnar, magnaðar og dularfullar myndir hennar, taka lesandann með sér inn í nýtt 

rými. Því í raun heldur Sjón fast í hina pólitísku hugsun súrrealismans. Þá hugmynd að nota 

hugarflugið til að brjóta sér leið inn í samfélagið og umbylta því með ímyndunaraflinu. Þessi pólitíski 

grunnþráður er þó aldrei uppáþrengjandi. [...] Sá sögulegi, táknlegi og guðfræðilegi heimur sem hann 

styðst við er ekki bara einhver hallærisleg „vísun“, eins og gagnrýnendurnir segja þegar þeir sjá 

eitthvað sem þeim kemur kunnuglega fyrir sjónir í textanum en hafa ekki hugmynd um hvað er. Þessi 

textaheimur er þéttofinn inn í frásögn sem býr til nýtt samhengi úr hugmyndunum og virkjar þær á 

nýjan hátt. Textinn verður að pólitísku tæki sem grípur inn í samtíðina án þess að stafa boðskap sinn 

ofan í hana.
123

  

 

Greining Kristjáns er áhrifarík en takmörkuð; þar sem hann greinir aðeins stuttlega þau texta-

tengsl og hugmyndir sem hann ræðir. Hann skoðar þann textagrunn sem myndar söguna og 

nefnir í því samhengi kabbalah og gólemsögur, sem Úlfhildur Dagsdóttir átti síðar eftir að 

greina nákvæmar,124 og trúspeki og gnostík. Í því samhengi bendir Kristján meðal annars á að 

nafnið Marie-Sophie tengir saman helstu kvenverur kristinnar trúar og gnostíkur, annars 

                                                 
122 Sama rit, bls. 56-57. 
123 Kristján B. Jónasson, „Ár stöðugleikans: Um nokkrar skáldsögur sem komu út á árinu 1994“, Tímarit Máls 

og menningar 56 (4), 1995: 107-121, hér 120. Kristján vitnar í Juliu Kristevu sem sagði að hugtakið „texta-

tengsl“, sem hún setti fram, væri ekki bara vísun; heldur tilvitnun í annan texta sem hefur áhrif á frumtextann. 

Með því að tengjast öðrum textum er Sjón ekki aðeins að stækka sögu sína heldur líka hafa áhrif á hvernig við 

sjáum, greinum og túlkum frumtextan. Sjá: Julia Kristeva, „Orð, tvíröddun og skáldsaga“, þýð. Garðar Bald-

vinsson, bls. 93-128, Spor í bókmenntafræði 20. aldar: Frá Shklovskíj til Foucault, ritstj. Garðar Baldvinsson, 

Kristín Birgisdóttir og Kristín Viðarsdóttir, Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, 1991.   
124 Áður en Úlfhildur Dagsdóttir skrifaði Sjónsbók hafði hún fjallað um Augu þín sáu mig og Með titrandi tár í 

tveimur greinum. Sjá: Úlfhildur Dagsdóttir, „Augu þín sáu mig eftir Sjón“, bls. 314-328, Heimur skáld-

sögunnar, ritstj. Ástráður Eysteinsson, Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskólaútgáfu, 2001 og Úlfhildur 

Dagsdóttir, „Skyldi móta fyrir landi?: af leirmönnum, varúlfum og víxlverkunum“, Skírnir 176 (haust), 2002: 

439-464. 
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vegar Maríu mey og hins vegar Sófíu sem er ýmist gædd góðum eða slæmum eiginleikum í 

gnostískum ritum. Ennfremur segir Kristján að í útfærslum Sjóns á slíkum textatengslum 

felist pólitísk árás á hverskyns tvíhyggju.125 

 Líkt og fjallað var um hér að framan þá hefur Linda Hutcheon túlkað póstmódernis-

mann sem pólitískt afl sem leitast við að gera allt sem talið er náttúrulegt aftur ónáttúrlegt; 

með paródíu, textatengslum, kaldhæðni og endurvinnslu á sögunni. Samkvæmt Hutcheon 

endurspeglar sagnaritunarsjálfsagan hvað best þessa pólitík póstmódernismans og um leið 

gerir hún mörk skáldskapar og sagnaritunar óljós. CoDex 1962 fjallar um fortíðina en er 

markvisst tengd við aðrar sögur, bókmenntir og menningarafurðir, enda á frásögnin að vera 

sköpunarverk Jósefs Löwe og hann byggir sögu sína á því sem hann hefur numið af menn-

ingarefni og í framhaldi af því ímyndað sér eða skáldað. Sagan er því túlkun og endurvinnsla 

á textum úr vestrænni menningu sem gjarnan er sett fram sem paródía á öndvegisverkum 

bókmenntanna. Linda Hutcheon segir að slík textatengsl  

 

krefjast þess ekki aðeins að lesandi beri kennsl á textabrot úr bókmenntum og sögulegri fortíð heldur 

einnig að hann sé meðvitaður um hvaða áhrif kaldhæðni hefur á sömu brot. Lesandinn er ekki aðeins 

tilneyddur að gangast við því að þekking okkar á fortíðinni er ávallt bundin við texta, heldur jafnframt 

að þau takmörk og gildi gera þekkingu okkar óhjákvæmilega samhengislausa.126  

 

Hutcheon bendir á að textatengsl þurfi ekki að einskorðast við bókmenntir og sagnfræði; 

heldur geti þau átt við kvikmyndir, myndasögur, ljóð og blaðagreinar, því í raun liggja allir 

textar undir: 

 

Í sagnaritunarsjálfsögum á borð við Hundrað ára einsemd eftir Gabriel García Márquez, Blikk-

trommuna eftir Günter Grass og Miðnæturbörnin eftir Salman Rushdie […] er paródían ekki aðeins 

notuð til þess að endurreisa söguna og minningar á tímum rangtúlkunar og því sem kallað er „sagan af 

gleymsku“ […], heldur er samtímis grafið undan valdinu sem felst í öllum skriftum með því að 

staðsetja orðræðu bæði sagnfræði og bókmennta innan sístækkandi kerfis af textatengslum sem gerir 

lítið úr öllum hugmyndum um einn uppruna og augljóst orsakasamband í texta. […] Ein áhrifin af 

þessari samhengislausu fjölbreytni er að […] miðjunni er sundrað, bæði í frásögnum innan sagnfræði 

og bókmennta. Jaðarinn öðlast meira gildi. [...] Það sem talið er „öðruvísi“ fær aukið gildi og er í 

andstæðu við úrvalsstefnu, útskúfun á því sem telst „hinsegin“ en einnig tilhneigingum stórra 

menningarhópa til að finna til samkenndar. Og í amerískum póstmódernisma er það sem er „öðruvísi“ 

skilgreint út frá einkennandi þáttum eins og þjóðerni, kyni, kynþætti og kynhneigð. Textatengsl sem 

skopstæla klassík öndvegisverk bókmenntanna eru ein leið til þess að breyta töluvert til batnaðar og 

endurskilgreina hina ráðandi hvítu, karlkyns, evrópsku miðstéttarmenningu. Þar með er henni ekki 

hafnað, því það er ekki hægt. Slík endurvinnsla á hefðaritum gefur til kynna hvað bókmenntirnar eru 

                                                 
125 Kristján B. Jónasson, „Ár stöðugleikans“, bls. 119.  
126 Linda Hutcheon, „Historiographic Metafiction: Parody and the Intertextuality of History“, Intertextuality and 

Contemporary American Fiction, ritstj. P. O´Donnell og Robert Con Davis, Baltimore: John Hopkins University 

Press, 1989, bls. 8. Á ensku: „demands of the reader not only the recognition of textualized traces of the literary 

and historical past but also the awareness of what has been done-through irony-to those traces. The reader is 

forced to acknowledge not only the inevitable textuality of our knowledge of the past, but also both the value 

and the limitation of that inescapably discursive form of knowledge […].“ 
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þeim háðar, en um leið er uppreisn gegn þeim sterklega komið til skila með kaldhæðnislegri 

misnotkun.127 

 

Þessi pólitíska endurvinnsla á fortíðinni, hefðarritum bókmenntanna og þjóðfélagsskipan er 

allsráðandi í Codex 1962; en í raun má greina einhvers konar textatengsl á nær öllum 563 

blaðsíðum bókarinnar. Í sagnaritunarsjálfsögum er unnið með sögur sem eins konar grunn 

menningarinnar og þar með getur endurvinnsla á þeim, til að mynda með paródíu, verið mjög 

öflugt vopn. Þversögn póstmódernismans er að í skáldskap er grafið undan valdinu sem felst í 

því að segja sögur, hvort sem það er túlkun á fortíð eða skáldskapur.128  

Paródíunni í CoDex 1962 er einnig markvisst beint að mannkynssögunni, líkt og 

greina má í stuttri sögu sem nefnist „ÚR SÖGU ZEBRAFÓLKSINS“; sem er fyrstu persónu 

frásögn af dvöl manna í fangabúðum nasista þar sem þeim er hægt og rólega breytt í 

zebrahesta.129 Þó að sagan sé absúrd er hún gott dæmi um hvernig alvarleiki og léttleiki takast 

á í umfjöllun um fortíðina í verkinu. Tónninn í sögunni er í grunninn léttur en alvarleikinn 

kemur meðal annars fram í stöðu aðalpersónanna. Til dæmis er staða Marie-Sophie lýsandi 

fyrir stöðu kvenna í stríði sem endurspeglast meðal annars í óhugnanlegri og nákvæmri 

lýsingu á nauðgun sem hún verður fyrir af hálfu kærasta síns, Karls Maus. Senan er skrifuð 

eins og kvikmyndahandrit og ber yfirskriftina „Das Kabinett des Herrn Maus“ sem vísar í 

hryllingsmyndina Das Cabinet des Dr. Caligari (1920). Eftir nauðgunina gengur Marie-

Sophie niðurbrotin um götur Kükenstadt og bæjarbúar horfa á hana og segja: „Sjáiði hvernig 

skömmin hangir á henni eins og drukkinn skuggi ... Það er þá satt sem þeir segja um þessar 

stelpur sem láta nauðga sér ...“130 En hún svarar fyrir sig með því að spyrja hvers vegna 

enginn hafi gert neitt; þegar allir vissu hvað Karl væri að gera henni. Eftir að hafa gengið 

                                                 
127 Sama rit, bls. 11-12. Á ensku: „Historiographic metafictions, like Gabriel Garcia Marquez's One Hundred 

Years of Solitude, Gunter Grass's The Tin Drum, or Salman Rushdie's Midnight's Children […] employ parody 

not only to restore history and memory in the face of the distortions of the "history of forgetting" […], but also, 

at the same time, to put into question the authority of any act of writing by locating the discourses of both 

history and fiction within an ever-expanding intertextual network that mocks any notion of either single origin 

or simple causality. […] One of the effects of this discursive pluralizing is that the […] center of both historical 

and fictive narrative is dispersed. Margins and edges gain new value. […]That which is "different" is valorized 

in opposition both to elitist, alienated "otherness" and also to the uniformizing impulse of mass culture. And in 

American postmodernism, the "different" comes to be defined in particularizing terms such as those of 

nationality, ethnicity, gender, race, and sexual orientation. Intertextual parody of canonical classics is one mode 

of reappropriating and reformulating-with significant changes-the dominant white, male, middle-class, 

European culture. It does not reject it, for it cannot. It signals its dependence by its use of the canon, but asserts 

its rebellion through ironic abuse of it.“ 
128 Sama rit, bls. 4. 
129 Zebrahestar eru augljóslega tengdir heimkynnum sínum í Afríku. Þessi saga minnir því á að Þjóðverjar voru 

nýlenduherrar í núverandi Namibíu og frömdu þjóðarmorð, á árunum 1904-1907, á Herero-, Nama- og 

Sanfólkinu. Fólk var drepið með skipulögðum hætti í fangabúðum og verknaðurinn hefur verið skoðaður sem 

forboði helfararinnar. Sjá t.d.: Jürgen Zimmerer, „Colonialism and the Holocaust: Towards an Archeology and 

Genocide“, Development Dialogue 50 (1), 2018: 95-124.          
130 Sjón, CoDex 1962, bls. 163. 



 55 

spölkorn til viðbótar hittir hún betlara sem í rauninni er þekktur barnamorðingi frá Berlín. 

Saga hans fylgir í kjölfarið og í henni er unnið með kvikmyndina M (1931) eftir Fritz Lang. 

Allt er þetta táknrænt fyrir þann glundroða sem ríkti í álfunni og drungalegt þjóðfélags-

ástandið í Þýskalandi á stríðsárunum. Þannig mátar Sjón sagnfræðilega atburði við kvik-

myndalist frá millistríðsárunum á svipaðan hátt og hann gerði í Mánasteini.  

Aðferð Sjóns minnir óneitanlega á fræga greiningu kvikmyndafræðingsins Siegfrieds 

Kracauer á þýskum expressíónisma í bókinni From Caligari to Hitler (1947). Kracauer tengir 

þemu og undirliggjandi þræði í kvikmyndum frá tímum Weimar-lýðveldisins í Þýskalandi við 

þá alræðishyggju sem fylgdi í kjölfarið. Til að mynda taldi hann Caligari vera harðstjóra og 

áleit myndir á borð við M vera táknsögu um andlega vanheilsu Þjóðverja á millistríðsárunum. 

Kracauer var hluti af Frankfurtarskólanum og braut blað með því að sálgreina þjóð í gegnum 

listir; en hann taldi að kvikmyndir væru vel til þess fallnar vegna þess að þær eru sjaldan 

sköpunarverk einstaklings, heldur samstarfsverkefni, og þeim er ætlað að höfða til 

fjöldans.131 Sjón setur einnig fram eins konar sálgreiningu á Þýskalandi undir stjórn nasista 

og í framhaldsbókunum tveimur gerir hann slíkt hið sama við Íslendinga, bæði rétt eftir 

stofnun lýðveldisins og rétt eftir efnahagshrunið.   

Sálgreining skáldsins á líka við um tilhneigingar í manninum sjálfum, til að mynda 

við að segja sögur og skapa, en þríleikurinn fjallar einmitt um sögur af tilraunum mannsins til 

að skapa líf. Líkt og áður kom fram þá vinnur höfundur aðallega með þjóðsögur um góleminn 

en á einum stað í sögunni er leirbarnið þó kallað hómínkúlus, sem er skilgreining á lítilli 

mannveru sem sköpuð er af alkemista, en Jósef Löwe er einmitt gæddur lífi með alkemíugulli 

en ekki með orðum að hætti kabbalah (þó hann sé í raun gæddur lífi í skáldskap sem saman 

stendur af orðum). Í áðurnefndri bók fjallar Kracauer um endurkomu sömu þjóðsagna undir 

lok fyrri heimsstyrjaldarinnar í kvikmyndunum Der Golem (1915, 1920) og Homunculus 

(1916).132 Báðar fjalla myndirnar, rétt eins og þjóðsögurnar, um líf sem skapað er af mönnum 

en þeir missa stjórn á því og úr verður skrímsli sem er fullt af minnimáttarkennd og reiði 

vegna uppruna síns og ástleysis. Kracauer sér þessar sögur sem lýsingu á þýsku þjóðlífi eftir 

fyrra stríð og segir að Þjóðverjar hafi fundið fyrir því að ríkið væri ekki reist á sterkum 

stoðum lýðræðis og þjóðin hefði ekki náð fram sömu þjóðfélagsumbyltingu og til að mynda 

Bretar. Þar með voru Þjóðverjar þjáðir af minnimáttarkennd vegna uppruna þjóðarinnar, eins 

og skrímslið hómínkúlus sem í lok myndarinnar verður harðstjóri og stofnar til heimsstyrj-

                                                 
131 Siegfried Kracauer, From Caligari to Hitler: A Psychological History of the German Film [1947], New 

Jersey: Princeton University Press, 1966, bls. 5 og víðar.  
132 Paul Wegener leikstýrði Der Golem, Robert Wiene leikstýrði Das Cabinet des Dr. Caligari og Otto Rippert 

var leikstjóri Homunculus.   
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aldar – og er því skýr spádómur um verðandi valdatíð Hitlers.133 Önnur þjóð sem hefur verið 

greind með minnimáttarkennd, sem brýst til að mynda út í mikilmennskubrjálæði, er sú 

íslenska.134  

Úlfhildur hefur bent á að þjóðsagan um góleminn hafi orðið til á tímum ofsókna á 

hendur gyðinga og að gólemsaga Sjóns eigi sér einnig stað á tímum gyðingaandúðar og 

ofsókna, í seinni heimsstyrjöldinni, enda er nafn Leós Löwes nátengt Rabbi Löwe sem 

skapaði góleminn í Prag snemma á 16. öld.135 Samhliða er ljóst að sögur af sköpun lífs í 

mannsmynd, allt frá gólemi til Frankensteins eða fyrstu lýsingum á vélmennum í skáldskap 

Karels Čapeks, sem Sjón vitnar beint eða óbeint í, fjalla í raun um stjórnleysi mannanna á 

eigin sköpun.136 Hægt er að túlka þetta þema á margan hátt en undir niðri býr hræðsla við 

hugvit mannkyns, sem til að mynda var notað á hræðilega vegu í seinni heimsstyrjöldinni. 

Hinar fornu þjóðsögur, um góleminn og hómínkúlus, eru því í raun tilvaldar til þess að ræða 

fasisma og ofsóknir á 20. öld. Líkt og skrímslin í kvikmyndunum þá getur Jósef Löwe ekki 

sætt sig við uppruna sinn, honum finnst hann ekki passa inn í samfélagið og þráir móðurlega 

ást og umhyggju sem honum auðnaðist ekki í æsku. Það stafar samt engin ógn af honum, 

ólíkt áðurnefndum skrímslum, því í sögunni sprettur hættan frekar af drambi, þjóðernis-

hyggju og ofurmennistrú, sem gjarnan er fylgifiskur minnimáttarkenndar. Í skáldskap Sjóns 

ægir saman mannkynssögu, menningu og þjóðfélagsástandi sem að lokum sendir sterk 

skilaboð um misjafna hluti í hátterni mannkyns. Hið illa er ekki í endilega í formi skrímslis, 

heldur býr það í hinu óörugga mannkyni.     

 

                                                 
133 Siegfried Kracauer, From Caligari to Hitler, bls. 32-33. Sköpun manns í skáldsögu Sjóns er einnig tengd 

einræðisherranum en við gerð drengsins tók Leó Löwe „brún augun og tvo ramma úr kvikmyndafilmu – á 

öðrum gat að líta Adolf Hitler í ræðustól, á hinum sat sami maður við borð og þurrkaði sósublett af bindinu sínu 

– hann lagði filmubútana hvorn á sinn tóttarbotninn, kom augunum fyrir ofan á þeim, og svo lokaði hann þeim 

með leir sem hann skóf undan nöglunum.“ Sjón, CoDex 1962, bls. 186. Jósef er því með tvær myndir af Hitler 

undir augunum og á annarri myndinni er foringi nasista valdamikill en á hinni saklaus og hálf kjánalegur. 

Þannig er vegið að aðgreiningu á góðu og illu, ógnandi og saklaus. 
134 Guðni Elísson hefur í nokkrum greinum fjallað um minnimáttarkennd og mikilmennskubrjálæði íslensku 

þjóðarinnar fyrir hrun. Sjá t.d.: Guðni Elísson, „Staðleysan Ísland og mýtan um okkur sjálf“, Tímarit Máls og 

menningar 70 (4), 2009: 10-25. 
135 Sjón, CoDex 1962, bls. 244. Í umræðu um vísanir í Augu þín sáu mig segir Úlfhildur Dagsdóttir mest 

áberandi séu „textatengsl við […] skáldsögu Gustavs Meyrinks, Der Golem, sem er þekktust allra gólem-

bókmennta. Sjón lætur góleminn segja sögu sína sjálfur líkt og Meyrink, nema að hér hefur tóntegundin breyst 

þó nokkuð. Gólem Meyrinks þjáist ákaft af tilvistarlegri kreppu hinnar tilbúnu mennsku, en gólem Sjóns er hinn 

ánægðasti með uppruna sinn […].“ Úlfhildur Dagsdóttir, Sjónsbók, bls. 241-242. Einnig bendir hún á vísanir í 

Engilinn í vestur-glugganum (1927) eftir sama höfund. Með slíkum vísunum er sagan markvisst staðsett í mið-

evrópskum menningarheimi. 
136 Úlfhildur Dagsdóttir, Sæborgin, bls. 42. Sjón vitnar nokkrum sinnum í leikritið R.U.R. (1920) eftir Karel 

Čapeks sem er ett fyrsta bókmenntaverkið um vélmenni. Undir lok sögunnar verður uppreisn vélanna sem endar 

með útrýmingu mannkyns. Í lokin á CoDex 1962 eyðir íslenskt fyrirtæki, The Reykjavík Unilingua Research 

(R.U.R.), öllu mannkyni.    
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IV.II Kynskipti, tvíhyggja og trúspeki 

Í fyrsta hluta þríleiksins kemur fram að Karl Maus sé heittrúaður nasisti og þar með er ljóst 

að Marie-Sophie er kúguð og beitt ofbeldi af sömu öflum og ofsækja gyðinga á borð við Leó 

Löwe. Þegar Marie er falið að líta eftir Leó finnst henni það í fyrstu afleitt verkefni en eftir 

aðfarir Karls Maus finnur hún til samkenndar með sjúklingnum. Hún þráir að vera í návist 

hans og finnst hann einn geta skilið sig. Bæði hafa þau orðið fyrir jaðarsetningu og kúgun, 

staða þeirra sameinar þau og úr verður ástarsagan sem undirtitill verksins gefur til kynna. 

Loks skapa þau leirbarnið og þá er sem þau skipti um líkama og þar af leiðandi kyn: 

 

Hún opnaði augun og horfðist í augu við sjálfa sig en það var ekki andlit hennar sem speglaðist í 

augasteinunum, það var hann sem stóð fyrir innan hvelfda gluggana og horfði á sig út um augu hennar. 

[...] Hann benti á klumpinn og nú sá hún móta fyrir barni í formleysunni. Hann strauk leirinn varlega 

með höndunum hennar, hún teygði fram hendur hans og strauk yfir handarbök sín og fylgdi þeim á ferð 

sinni um ómótað efnið [...]. Hún elti hreyfinguna með höndunum en hvarflaði augum á líkama sinn, 

horfði á hann vinna, hvernig axlir hennar bylgjuðust þegar hann plægði leirinn upp af öryggi [...].137 

 

Þetta eru ekki fyrstu kynskiptin eða samruni kynja í verkum Sjóns. Keneifur í Argóarflísinni 

fæddist sem kvenmaður en ákvað að breyta um kyn eftir að verða fyrir hrottalegri nauðgun. 

Aleta, sem hlustar á og tekur upp sögu Jósefs Löwe, er transkona. Ufsagrýlurnar í samnefndu 

leikriti eru ávarpaðar í kvenkyni en geta alveg eins verið „karlkyns, tvíkynja eða kynlausar – 

jafnvel allt í senn.“138 Og þegar Máni Steinn er veikur og með óráði sér hann sig sem hrúgald 

sem þvottakonur hengja upp á snúru. Þar hangir hann þar til Sóla Guðb- kemur að honum og 

klæðir sig í hann. Dagný Kristjánsdóttir ræðir þessa senu í greininni „Mánasteinn í grimmdar-

leikhúsi spænsku veikinnar“ og segir: „Þau renna saman, tvö kyn í einum líkama, umbreyt-

ingakyn, trans-kyn.“139 Það sama virðist eiga sér stað við sköpun gólemins, kynin skipta um 

líkama og hlutverk og skapa líf án æxlunar. Undir lok Augu þín sáu mig er síðan sem 

menningarlega mótaðar hugmyndir um hlutverk kynja og barnauppeldi snúist við. Marie-

Sophie verður eftir en Leó Löwe flýr til Íslands með son þeirra í hattöskju. Hann tekur við 

móðurhlutverkinu og gengur bókstaflega með barnið. Í Með titrandi tári fylgjumst við svo 

með því hvernig hann nærir og hlúir að hvítvoðungnum með því að gefa honum geitamjólk, 

eða eins og Jósef segir: „Bláhvít geitamjólkin seytlar inn í mig eins og móðurleg umhyggjan 

sem ég aldrei kynntist.“140 Og undir lok bókar fæðist barnið eftir að Leó Löwe gæðir það lífi 

með alkamíugulli. Sköpun og ummönnun barns er því losuð úr viðjum tvíhyggju. 

                                                 
137 Sjón, CoDex 1962, bls. 180-181. 
138 Sjón, Ufsagrýlur, bls. 1.  
139 Dagný Kristjánsdóttir, „Mánasteinn í grimmdarleikhúsi spænsku veikinnar“, Skírnir 189 (haust), 2015, bls. 

479.      
140 Sjón, CoDex 1962, bls. 256. Fyrsta útgáfa: Sjón, Með titrandi tár: Glæpasaga, Reykjavík: Mál og menning, 

2001.   
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Kynskipti er einnig þema í þeim hliðarsögum CoDex 1962 sem eiga sér stað á goð-

sögulegum tímum. Augu þín sáu mig er þrisvar sinnum brotin upp með sögum af Gabríel 

erkiengli og tilraunum hans til að blása í dómsdagslúðurinn. Hann er hins vegar örmagna og 

vill helst af öllu komast aftur til Paradísarborgar. Það kemur í ljós að þreyta englanna stafar af 

líkamlegum fýsnum og losta þeirra og Gabríel rekur upptök þreytu sinnar aftur til áranna 

þegar hann varð vitni að kynlífi fallinna engla við mannlegar konur. Í kjölfarið fékk hann 

leyfi Himnaföður til að ráðast í „hreinsanir“ á föllnum englum og mátti „setja upp eins mörg 

sýndarréttarhöld í Paradís og hann lysti.“141 Aðgerðir hans eru tengdar hreinsununum miklu í 

Sovétríkjunum, og framkvæmdar með leyfi Guðs, en samtímis er ljóst að þær eru aðeins 

tilraun Gabríels til að bæla niður eigin kynóra. Enn og aftur eru því helstu hildarleikir 

mannsins tengdir bælingu á tilfinningum og ofvaxinni mikilmennsku.  

Að lokum bugast Gabríel af þreytu og fellur til jarðar. Hann lendir með höfuðið í 

kjöltu 13 ára stelpu sem er ekki lengi að játa englinum ást sína. Fallið ofan af himnum gerir 

Gabríel syndugan og hann getur ekki hamið sig og kyssir stelpuna. Samtímis umbreytist 

meyjan í Lilith, djöful úr goðsögum gyðinga, og Gabríel uppgötvar að hann hefur verið 

leiddur í gildru. Þá segir Lilith: „Ef þú skelfist mig, skelfistu þig“, og um stund virðist púkinn 

vera að líkja sér við engil en svo skilur Gabríel „loksins hvað Lilith var að segja honum: 

óhugnaðurinn milli fóta hennar var spegilmynd leyndardómsins sem hann geymdi milli fóta 

sér.“142 Við þessa uppgötvun fellur Gabríel í tímabundið dá og þegar hann rankar við sér 

hefur hann ummyndast í konu. Í kjölfarið nær hún ekki að blása í lúðurinn og sér ekki lengur 

tilgang með stríði. Það virðist því sem kvenkynið sé ekki eins herskátt og karlkynið, en 

engillinn hefur einnig misst stöðu sína í sköpunarverkinu: „Gabríela hafði ákveðið kyn, hún 

var engill í kvenkyni; viðrini sem hafði hvorki nafn né stöðu á himnum og fannst hvergi 

nema í bókum englafróðra kerlinga.“143 Hún hverfur því úr goðsögunum vegna kyns síns og 

um leið er bent á sáran skort á kvenkyns englum í trúarspeki. Það er sem sagt hin rótgróna 

tvíhyggja um kyn sem hér er tekin til umfjöllunar, endurmótuð og afbyggð.        

Í hliðarsögum CoDex 1962 sem eiga sér stað á goðsögulegum tímum vinnur Sjón með 

Enoksbók, samhliða minnum úr dulspeki og gnostík.144 Enoksbók er eitt af trúarritum 

gyðinga sem flokkast undir svokölluð fals-epigrafrit; en þau féllu í gleymsku og urðu því 

                                                 
141 Sama rit, bls. 102. 
142 Sama rit, bls. 191. 
143 Sjón, CoDex 1962, bls. 193.  
144 Sjón nafngreinir djöfla úr galdra- og dulspekiritum á borð við Calvicula Salomonis, sem rekja má aftur til 17. 

aldar, en einn þekktasti dulspekingur 20. aldar, Aleister Crowley, skrifaði um ritið og gaf það út á ensku. Sjá: 

Samuel Liddell MacGregor Mathers, Lesser Key of Solomon: Goetia [1904], ritstj. Aleister Crowley, Bristol: 

Mockingbird Press, 2016, bls. 33.      
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ekki hluti af hefðarritum Biblíunnar.145 Ritið fjallar um lagskiptingu himnaríkis og fall 

englanna ofan af himnum. Einnig er sagt frá veru englanna á jörðu; þar sem þeir kvænast 

mennskum konum og að lokum er gerð grein fyrir afkvæmum þeirra; risa sem fara um 

jörðina með berserksgangi, en samkvæmt Enoksbók var Nóaflóðið leið Guðs til þess að 

útrýma þessum tröllum. Í þessu samhengi má nefna stutta sögu í Með titrandi tári sem nefnist 

„ÖRKIN HANS TÚBALS“ og fjallar um drenginn Túbal sem er í pössun hjá systrum sínum. 

Þær vilja hins vegar eltast við engla og klæða því Túbal í kvenmannsföt og fara með hann í 

vistarveru heilögu veranna. Systurnar finna sér allar engil til að gamna sér með og skilja 

Túbal eftir með englinum Elíasi, sem greinilega hrífst ekki af konum, en „þegar Túbal 

leiðrétti hann og sýndi að þar fór drengur þá elskuðust þeir.“146 Dag einn, eftir ástarlot engils 

og drengs, kemur flóð sem eyðir nær öllu lífi á jörðinni en Túbal bjargast innan í trjádrumbi 

sem rekur á fjörur á Tröllaskaga. Þegar flóðinu linnir sér hann að engillinn Elías hafði haldið 

drumbinum uppi og fórnað sér fyrir drenginn. Hér er leikið með minni um kynlíf fallinna 

engla við konur mannkyns en þau eru jafnframt afbyggð með því að láta ástir karlmanna 

sigrast á dómsdagstilraunum almættisins. Undir lok sögunnar fær Túbal hríðir og eignast tvö 

tröll og þar með hefur kynjahlutverkum aftur verið kollvarpað.  

Í umfjöllun sinni um sagnaritunarsjálfsögur tekur Linda Hutcheon dæmi um texta-

tengsl skáldverka við Biblíuna sem hún telur bæði geta verið leið til að sannprófa og afmá 

leyndardóma (e. demystify) heilagra texta.147 Þetta gerir Sjón markvisst í gegnum höfundar-

verk sitt en trúarlegar vísanir í CoDex 1962 eru af nokkrum öðrum toga; þar sem höfundur 

vinnur öðru fremur með forboðin rit. Hinn trúfræðilegi heimur Sjóns er því í senn kunnug-

legur og framandi, enda varðveittust minni úr forboðnum trúarsögum í vestrænni menningu; 

til að mynda í málaralist. Notkun Sjóns á hinum „gleymdu“ sögum minnir okkur á að 

trúarhefðir, rétt eins og mannkynssagan, eru byggðar á textum og túlkun á þeim. Um leið er 

helsta markmiðið með sögum á frumspekilegum tímum að afbyggja hina rótgrónu tvíhyggju, 

þá sérstaklega um kyn og kynhneigð, sem skipað hefur miklvægan sess innan kirkjunnar. 

Þannig öðlast það sem talið er „öðruvísi“ aukið gildi, líkt og Linda Hutcheon benti á, og rétt 

eins og Kristján B. Jónasson orðaði það þá er ljóst að í þessum þéttofna textaheimi eru 

rótgrónar hugmyndir settar í nýtt samhengi og þeim jafnvel splundrað.             

 

                                                 
145 Minnið um samfarir engla við mennskar konur kemur stuttlega fram í Fyrstu Mósebók en það virðist þó eins 

og margt vanti í þá sögu. Sagan er betur útfærð í Enoksbók sem fjallar um för Enoks til himna.   
146 Sjón, CoDex 1962, bls. 224. 
147 Linda Hutcheon, „Historiographic Metafiction“, bls. 14. 
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IV.III Drambsemi og þjóðremba 

Með titrandi tár fjallar um dvöl flóttamanns á Íslandi og þær áskoranir og erfiðleika sem 

fylgja stöðu hans. Leynt og ljóst hverfist sagan þó um þjóðernishyggju Íslendinga í kringum 

stofnun lýðveldisins. Í túlkun sinni leggur Úlfhildur Dagsdóttir áherslu á mýtur um uppruna 

lands og þjóðar sem birtast víða í sögunni. Í því samhengi vitnar hún til dæmis í greinina 

„Fyrirmyndarsamfélagið Ísland“ eftir Sumarliða R. Ísleifsson, þar sem hann skoðar ferða-

lýsingar útlendinga á Íslandi, í fortíð og í samtímanum, og segir:  

 

Útópískar hugmyndir og dystópískar hafa fylgt Íslandslýsingum eins og skuggi allt frá hinum fyrstu 

þeirra á 11. öld og til samtímans, enda var landið og er ákjósanlegur útópískur og dystópískur 

vettvangur. Lengst af réð dystópían ríkjum en á 19. öld varð útópían ráðandi með uppgangi 

rómantískra hugmynda, þjóðernishyggju og kynþáttastefnu og hefur verið það síðan.148  

 

Fyrir Sumarliða er við hæfi að leggja þjóðrembu Íslendinga að jöfnu við kynþáttahyggju, þar 

sem hún fólst í trú á yfirburði og hreinleika þjóðarinnar. Í sögu Sjóns eru útópíuhugmyndir 

allsráðandi hjá íslensku þjóðinni en fyrir framandi aðkomumenn er landið hálfgerð dystópía.    

 Í bókinni Erlendur landshornalýður? (2017) fjallar Snorri G. Bergsson um útlendinga 

og flóttamenn á Íslandi, á tímabilinu 1853-1940. Hann ræðir þar meðal annars stöðu gyðinga 

á Íslandi og segir að hún gefi vísbendingu um viðhorf Íslendinga til framandi útlendinga: 

 

Gyðingar voru þó fyrstir af framandi þjóðum til að koma hingað í friði og má segja að fram til 1940, 

eða á því tímabili sem rit þetta nær yfir, hafi þeir lengst af verið einu framandi útlendingarnir sem hér 

tóku bólfestu, vildu flytjast hingað í einhverjum mæli eða voru aðilar að umræðu meðal Íslendinga um 

hvort þeir myndu, vildu eða mættu flytjast hingað. Því voru viðhorf Íslendinga til gyðinga einna besta 

viðmiðið um hvaða augum landsmenn litu framandi útlendinga.149 

 

Gyðingar fengu fyrst leyfi til að setjast að á Íslandi árið 1857 eftir að Danakonungur krafðist 

þess að dönsk lög um sama efni yrðu gerð gild hér á landi. Lögunum var fyrst neitað á 

íslensku löggjafarþingi, árið 1853, en voru síðan tekin til endurskoðunar, árið 1855, eftir 

ítrekun frá dönsku krúnunni. Snorri skoðar hvernig umræður á þingi voru litaðar af 

gyðingaandúð og áróðri sem hann telur að hafi borist til landsins frá Norðurlöndum, þar sem 

engir gyðingar voru á Íslandi.150 Fordómarnir grasseruðu aðallega meðal íslenskra mennta- 

og embættismanna, sem og sjálfstæðissinna á borð við Jón Sigurðsson og stuðningsmenn 

hans. Aftur á móti hafði almúginn ekki ástæðu til þess að hatast við gyðinga og fæstir 

almúgamenn höfðu komist í kynni við áróður eða gyðingaandúð.151 Eftir að nasistar náðu 

völdum í Þýskalandi árið 1933 hófst landflótti gyðinga sem margir hverjir sóttu þá um 

                                                 
148 Sumarliði R. Ísleifsson, „Fyrirmyndarsamfélagið Ísland“, Ritið 2 (1), 2002: 117-129, hér 127. 
149 Snorri G. Bergsson, Erlendur landshornalýður?: Flóttamenn og framandi útlendingar á Íslandi, 1853-1940“, 

Reykjavík: Almenna bókafélagið, 2017, bls.16. 
150 Sama rit, bls. 26-28. 
151 Sama rit, bls. 47. 
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pólitískt hæli í öðrum löndum. Á þeim tíma lokaði íslenska ríkið fyrir dvalarleyfi til gyðinga 

sem Snorri segir að hafi aðeins verið gert vegna framandleika þeirra. Gyðingum sem hingað 

komu var flestum vísað úr landi, þeir voru sendir aftur til meginlandsins og sumir þeirra 

enduðu þá í útrýmingarbúðum nasista; sem Snorri segir að Íslendingum hafi verið full-

kunnugt um.152 Þetta er í raun óuppgerð saga sem Sjón tekur óbeint til umfjöllunar en hann 

lýsir þó frekar fordómum og fáfræði Íslendinga.  

Í upphafi verksins er árið 1958 og Leó Löwe er að sækja ljósmyndasýningu sem 

nefnist „Andlit Íslendinga“. Sýningin er afrakstur ferðlags ljósmyndara og mannfræðings um 

landið í þeim tilgangi að mynda alla landsmenn. Leó er einn þeirra og hann er kominn til að 

skoða ljósmyndina af sjálfum sér. Þegar hann finnur loks myndina reynist hún hins vegar 

vera af stórutá. Við hlið myndarinnar stendur mannfræðingurinn með vinum sínum og stærir 

sig af fyndni sinni og fordómum. Svona bein lýsing á fordómum er fátíð í verkinu en hins 

vegar er ljóst að gyðingurinn er ekki fullkomlega velkominn í íslenskt samfélag, þrátt fyrir 14 

ára veru á landinu.   

 Leó þykir almennt framandi en flestir Íslendingar eru þó nokkuð almennilegir við 

hann. Sturtuvörðurinn í Sundhöllinni finnur til tengsla við Leó vegna þess að báðir eru þeir 

heldur málhaltir á íslensku. En þó að þeir séu aðeins málkunnugir hikar sundvörðurinn ekki 

við að stara á fanganúmerið sem er tattúverað á Leó eftir dvöl hans í útrýmingarbúðunum og 

spyr ennfremur út í umskorin kynfæri hans. Meðal Íslendinga vottar því fyrir ákveðnu 

taktleysi í garð framandi útlendinga, eins og kemur fram þegar Leó hittir kunningja sinn: 

  

Guðjón hafði verið í starfsnámi í leirgerðinni sem SS-menn ráku meðfram fangabúðunum við Dachau 

en þær voru einn ranghalinn sem Leó rataði inn í á leið sinni frá Prag til Reykjavíkur. [...] Guðjón [hóf] 

að rekja úr [Leó] garnirnar með það hvort hann hefði haft einhverjar spurnir af hinum og þessum sem 

þeir unnu með í leirnum í denn; svona eins og þeir hefðu gengið í sama barnaskólann. Leó þótti leitt að 

þurfa að segja honum að hann héldi að þessir og hinir væru sennilega allir saman dánir.153  

 

Kaldhæðnin er mikil og húmorinn svartur, en um leið er gert stólpagrín að taktlausum 

Íslendingum. Guðjón útvegar Leó vinnu í leirmunagerð Þorbjarnar Arnarssonar en hann er 

einkar þjóðlegur listamaður sem gerir leirstyttur af persónum úr fornsögunum og norrænni 

goðafræði. List hans er innblásin af þjóðernishyggju og er svo vinsæl að stytturnar eru til á 

nær hverju heimili, fyrirtæki eða stofnun á landinu, og þótt þær séu smáar í sniðum „þá eru 

[þær] svo sniðugar í hlutföllunum að þegar þær framkallast í hugarþeli Íslendingsins þá eru 

þær á stærð við Hraundranga.“154 Þorbjörn hefur sínar skoðanir á þjóð sinni og gyðingum:  

                                                 
152 Sama rit, bls. 198, 245 og 256. 
153 Sjón, CoDex 1962, bls. 322. 
154 Sama rit, bls. 321. 
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Líkt og í sögu gyðinga, sem eru eina þjóðin fyrir utan Íslendinga sem hefur hreint og beint verið 

skikkuð af Guði til að lýsa heiminum veginn, þá er Íslandssagan röð hörmunga, útlegða og 

niðurlægingar. Útlegð okkar var hins vegar með þeim hætti að enginn var sendur burt, hér höfum við 

alltaf átt heima, Guði sé lof, en við vorum gerðir að útlendingum í eigin landi. Kannski við séum bara 

einu raunverulegu gyðingarnir sem eru eftir á jörðinni. Hvað varð til dæmis um kynþátt Benjamíns?155  

 

Í smekklausum orðum Þorbjörns er að finna sömu þjóðrembu og kemur fram í list hans. 

Einnig er hann óviðeigandi í framkomu, til dæmis þegar hann segir við starfsfólk sitt, þar á 

meðal Leó, „Arbeit macht frei“ (Vinnan gerir þig frjálsan) en það orðatiltæki er alræmt fyrir 

að hafa staðið stórum stöfum við innganginn að Auschwitz. Líkt og áður var rætt þá tengir 

Sigríður Matthíasdóttir íslenska þjóðernishyggju við karlmennsku en það á vel við því 

Þorbjörn er einmitt „glímumaður, hrossabóndi, fjallgöngumaður, rímnaskáld og skák-

maður.“156 Rétt eins og Máni Steinn samasamar Leó Löwe sig ekki við þessa karlmennsku-

ímynd; enda falla útlendingar jafnan ekki undir hana, þar sem þeir eru markvisst jaðarsettir í 

íslensku samfélagi. Til dæmis verður Leó vitni að því þegar danskur tívolí-fræðingur var 

virtur að vettugi við uppsetningu tívolís á Íslandi; þar sem hann talar ekki nógu góða 

íslensku. Leó einsetur sér því að læra málið en í fyrstu kennslustund tilkynnir kennarinn 

honum að hann muni aldrei ná tökum á íslenskri tungu: 

 

Íslenskan er sem bergvatn, mikil og máttug elfur, svo tær að alls staðar sést til botns. Ýmist hefur hún 

liðið með léttum straumi frásagnarinnar eða fallið í iðuköstum og gnýstrengjum dýrra boga. Á 

leysingartímum hafa runnið í hana sprænur víðsvegar að og borið með sér leir og leðju, en þær hafa 

aldrei náð að saurga dýpsta hylinn. Þær hafa verið moldarrákir með fram bökkunum og smám saman 

hefur grómið sokkið til botns og horfið út á haf.157   

 

Í ræðunni er einangrunarstefna þjóðarinnar vegsömuð og myndmálið gefur til kynna óhrein-

leika erlendra áhrifa. Sömu stef og myndmál má finna í ræðu menntamálaráðherra við opnun 

á sýningunni „Andlit Íslendinga“: 

 

Þetta samspil lands og lýðs, þessa sögu manns og náttúru, þennan fagnaðarboðskap fangar 

ljósmyndarinn á einu einasta augnabliki. Fyrir verknað tækninnar opnast augu myndavélarinnar og sér 

það sem raunverulega er; maður og land eru eitt. Ísland talar til okkar í andlitum sem hafa snúið að 

hvítum fjallstindum, rauðglóandi hrauni og berjabláum mó. Mann fram af manni hefur þjóðin fagnað 

landi sínu og sá fögnuður er heiðríkjan í svip hennar. [...] Það eru sem sagt ekki aðeins Íslandsbörn 

dagsins í dag sem líta á oss úr þessum myndum, nei, þegar augu vor mæta augum þeirra horfumst við i 

augu við Íslands þúsund ár. Og við spyrjum oss hvort þeim líkar það sem þau sjá ...158    

 

Hér eru þjóð og náttúra lögð að jöfnu og þar með gefið í skyn að þeir sem hafi ekki mótast af 

íslenskri náttúru muni aldrei tilheyra þjóðinni. Í sögu Sjóns telja Íslendingar sig ítrekað 

frábrugðna öðrum þjóðum og jafnvel yfir margar þeirra hafnir.  

                                                 
155 Sama rit, bls. 319. 
156 Sama rit, bls. 320. 
157 Sama rit, bls. 260. 
158 Sama rit, bls. 249-250. 
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Hins vegar er töluvert betur komið fram við Leó en vin hans, Anthony Brown, sem er 

svartur guðfræðingur sem fenginn er til landsins til að taka við stöðu háskólaprófessors. Leó 

og Anthony hittast um borð í Goðafossi, á leið frá Evrópu til Íslands, á sama degi og íslenska 

lýðveldið er stofnað, 17. júní 1944. Við komu þeirra til landsins bregður forstöðumönnum 

guðfræðideildar að sjá að Anthony er svartur og hann er því umsvifalaust settur í felur og 

haldið í einangrun, þótt þekking hans sé nýtt í þágu háskólans. Saga hans minnir á þá 

kynþáttahyggju sem var útbreidd meðal Íslendinga og gætti til að mynda í stjórnarathöfnum, 

því að um miðja síðustu öld báðu íslensk stjórnvöld Bandaríkjaher um að senda aðeins hvíta 

hermenn hingað til lands.159  

Skopstæling á þessari hugmyndafræði nær hápunkti þegar Leó Löwe sækir um 

íslenskan ríkisborgararétt. Leó situr á áheyrandapöllunum meðan alþingismenn ræða um mál 

hans. Honum hefur verið gert að velja sér íslenskt nafn og stjórnmálamennirnir staldra 

sérstaklega við nafnið á umsókninni, Skallagrímur Kveldúlfsson. Það var ekki nafnið sem 

Leó valdi sér – hann vildi heita Starri eins og útlendu fuglarnir sem þykjast vera íslenskir 

þrestir – en það var maðurinn sem sá um umsóknina sem fyrir mistök ritaði nafnið á föður 

Egils Skallagrímssonar eftir að hann var búinn að koma sjálfum sér í mikið uppnám með 

háfleygnum hugmyndum um þjóð sína og tengingar hennar við varúlfa. Þingmennirnir takast 

á, sumir tala ekki nema í bundnu máli eða með spurningum og ræður þeirra eru innblásnar af 

þjóðerniskennd: 

 

Höfum við gengið til góðs? Er nema von vér spyrjum oss? Hvers virði er allur vor auður sagna, ef 

hingað geta flust gosar utan úr heimi og tekið sér nöfn forfeðra vorra? Ætla þeir sér að hefja nýja 

landnámsöld? Á þá fyrir þeim að liggja að hittast aftur í símabókinni; Hjörleifi og Ingólfi, fóstbræðrum 

tveimur, en ekki á ódáinsvöllum? Ætli vér svörum þeim spurningum ekki neitandi?160  

 

Þessi ræða, sem rímar við þær ræður Íslendinga sem þegar hefur verið vitnað til, hefur þá 

sérstöðu að nú eru hvorki íslensk mikilmennska, íslensk tunga né íslensk náttúra í forgrunni 

heldur íslensku fornsögurnar. Í Íslenska þjóðríkinu segir Guðmundur Hálfdanarson að 

innblásnar ræður stjórnmálamanna um þjóðveldisöld hafi lengi verið eitt af grunnstefum í 

íslenskri pólitík en jafnframt finnst honum það „eðlileg viðbrögð hjá þeim kynslóðum sem 

ólust upp í anda sjálfstæðisbaráttunnar. Gullöld Íslendingasagnanna gaf mönnum fyrirheit um 

það hvers þjóðin var megnug ef hún stóð á eigin fótum, og því var stofnendum lýðveldisins 

                                                 
159 Unnur B. Karlsdóttir, Mannkynbætur, bls. 106. 
160 Sjón, CoDex 1962, bls. 291. 
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mjög í mun að tengja hið nýfengna frelsi við íslenska fortíð.“161 Þessar hugmyndir erfðust til 

næstu kynslóða og með tímanum urðu þær hluti af sameiginlegum minningum þjóðarinnar.162     

Í ofangreindum ræðum úr sögu Sjóns koma fram grunnstefin í íslenskri þjóðernis-

hyggju og greinilegt er að ræðumenn vilja ekki deila gæðum landsins með útlendingum. Hins 

vegar er nokkuð ljóst að Sjón er á annarri skoðun enda leitar hann sjálfur óspart í sagnararf og 

hugmyndaheim annarra þjóða og menningarheima. Með því að stilla upp íslenskum útópíu-

hugmyndum, drambsemi og þjóðrembu við hlið sagnaarfs mannkyns skapar hann spennu. Í 

sögunni halda Íslendingar fast í þjóðarstolt sitt og hvika ekki í yfirgangi sínum gagnvart 

útlendingum en írónísk fjarlægð gerir lesendum ljóst að einangrunarhyggjan er ekki til þess 

fallin að auðga samfélagið. Enda þarf ekki jaðarsettan gyðing, dulspeking og alkemista, eins 

og Leó Löwe, til að koma auga á minnimáttarkennd íslensku þjóðarinnar. Sagan talar einkar 

sterkt til samtímans, þar sem ekki hefur verið jafn margt flóttafólk í Evrópu síðan frá lokum 

heimsstyrjaldarinnar síðari og á Íslandi er nú hart tekist á um komu flóttamanna til landsins 

og hugmyndir um bann við þeirri hefð gyðinga að umskera drengi.   

 

IV.IV Raunverulegar fyrirmyndir 

Aftast í Rökkurbýsnum skrifar höfundur: „Við ritun Rökkurbýsna var stuðst við útgefin og 

óútgefin rit Jóns Guðmundssonar lærða. Með öll aðföng var farið af því ábyrgðarleysi og 

þeirri léttúð sem greina leik skáldsins frá starfi fræðimannsins.“163 Þarna er aðferðum Sjóns 

rétt lýst en hann hefur einmitt verið gagnrýndur fyrir ábyrgðarleysi við notkun á lífi og 

skrifum raunverulegra manna. Í heimildarskrá aftast í Argóarflísinni kemur fram að Sjón 

studdist meðal annars við endurminningar langafa síns, Matthíasar Þórðarsonar frá Móum, 

Utan lands og innan (1950), og ritgerð hans um mannkynbótastefnu, „Fiskveiðar og 

menning“ (1935). Í greininni „Fortíðarþrá í Argóarflís Sjóns“ kannar Anna Björk Einarsdóttir 

hvernig Sjón vinnur með þessar heimildir og gagnrýnir hann fyrir það sem henni finnst jaðra 

við ritstuld. Hún segir að þó að Valdimar virðist í fyrstu vera skopstæling á karlfauskum úr 

fortíðinni þá gerir Sjón „gott betur en að stæla persónu sína, Valdimar, hann innlimar hana 

                                                 
161 Guðmundur Hálfdanarson, Íslenska þjóðríkið, bls. 8.  
162 Ein af forsendum sameiginlegra minninga þjóða er að ákveðin söguskoðun sé kennd í skólum landsins. Fáar 

kennslubækur hafa verið eins áhrifaríkar og jafnframt umdeildar og Íslandssaga eftir Jónas frá Hriflu, en bókin 

var kennd í íslenskum grunnskólum í áratugi. Sjá: Jónas frá Hriflu, Íslandssaga handa börnum, Reykjavík: 

Félagsprentsmiðjan, 1915. Sagnfræðingurinn Gunnar Karlsson hefur skoðað hugmyndafræðina sem birtist í 

bókinni og segir að „þjóðernishyggja gegnsýrir alla bókina. Þjóðveldisöldinni er lýst með aðdáun. Síðan kemur 

löng saga sem segir aftur og aftur frá átökum milli góðra Íslendinga og vondra útlendinga.“ Gunnar segir að 

bókin skili börnum aðeins skáldaða frásögn af fortíðinni og sú frásögn verður að hefð; sem hann sýnir fram á að 

hafi lifað áfram í öðrum kennslubókum. Gunnar Karlsson, „Af þjóðhollum dugnaðarmönnum: Um 

þjóðernisstefnu í sögukennslubókum“, Sagnir 3 (1), 1982: 92-97, hér 94.    
163 Sjón, Rökkurbýsnir, bls. 240.  
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nánast óbreytta úr öðru verki.“164 Anna tekur mörg dæmi um það hvernig skáldið nýtir sér oft 

nær orðrétt endurminningar Matthíasar Þórðarsonar og út frá hugmyndum í áðurnefndri grein 

Fredric Jameson segir hún að í stað paródíu sé frekar um „pastiche“ að ræða:  

 

Pastiche er annað einkenni á póstmódernískri listsköpun að mati Jamesons en hann greinir á milli 

paródíunnar og pastiche á þeim forsendum að paródían líki eftir stíl eða tímabili en pastiche innlimi 

beint fyrirmyndir sínar. Hann segir að á tímum þar sem „stílfræðileg uppgötvun“ sé ómöguleg vegna 

„dauða sjálfsverunnar“ sé ekkert annað hægt en að innlima „dauða stíla“. Skilgreiningin byggist á 

hugmyndinni um [geðklofa]. Þegar tíminn leysist upp gerir sjálfsveran það einnig því að hún byggist á 

því að vera viðvarandi í tíma. Jameson á við að munurinn á módernistum og póstmódernistum felist 

fyrst og fremst í því að áherslan á að finna sinn eigin tón og eigin stílbrögð hafi vikið fyrir öðrum 

áherslum. Pastiche er hjá Jameson „auð paródía“ sem hefur „tapað skopskyninu“. Í heimi afstæðisins 

þar sem ekkert algildi ríkir er ekkert lengur venjulegt (normal) til þess að bera saman við og því getur 

pastiche ekki verið fyndið í sama skilningi og paródían var áður.165  

 

Anna Björk sér ekki aðeins persónu Valdimars sem „auða parodíu“ því hún fullyrðir að sögu-

þráðurinn sé að mestu fenginn úr áðurnefndum texta: „Þá virðast flestar aukapersónur 

bókarinnar einnig eiga sér hliðstæður í endurminningum Matthíasar sem fjalla um ferðalag 

hans til Norður-Afríku sumarið 1948 með dönsku fraktskipi í eigu útgerðarfélagsins 

Progress.“166 Anna bendir á fleiri hliðstæður, til að mynda er Matthíasi boðið í ferðina af 

eigendum útgerðarinnar og ferðin tefst í norskum firði vegna páskahátíðar, en einnig viður-

kennir hún að það sé margt ólíkt milli frásagnanna. Að lokum tekur hún dæmi um líkindi á 

milli fyrirlestrar Valdimars og skrifa Matthíasar um mannkynbótastefnu og segir:  

 

Argóarflísin [gerir] hugmyndir um yfirburði norrænna manna fyndnar og um leið meinlausar, þær 

verða viðráðanlegar. En ef ætlunin var að skapa íróníu þá tekst það ekki, einfaldlega vegna þess að 

skoðanir Valdimars verða að snoturri sérvisku, meinlausri fyndini [...]. Það er ekki hægt að halda því 

fram að ádeila felist í persónusköpun Valdimars þar sem hann er valdalaus maður. Lesandinn 

samsamar sig ekki Valdimar vegna þess að hann er of einföld persóna. Sú órafjarlægð sem er á milli 

persónunnar og lesandans er einnig milli lesandans og skoðana Valdimars. Lesandinn getur ekki 

yfirfært skoðanir Valdimars á eigið líf og samtímann og því getur Argóarflísin vart talist gagnrýni á 

þessar hugmyndir.167  

 

Þar sem gagnrýni Önnu byggist á hugmyndafræði Jamesons er vert að setja hana í samhengi 

við svar Lindu Hutcheons við þeim síðarnefnda. Hún segir að Jameson gangi út frá því að 

aðeins sé hægt að skopstæla frumleg stílbrögð og að þau séu ekki til í samtímanum. Þar með 

lítur hann fram hjá höfundum á borð við Salman Rushdie og Angelu Carter (og hér má bæta 

við Sjón) sem nota paródíu óspart en hafa samt frumlegan stíl og persónulega rödd. Hutcheon 

bætir við að „með póstmódernískri paródíu þá er ekki litið fram hjá samhengi sögunnar sem 

er framsett eða vitnað í; heldur er kaldhæðni beitt til að viðurkenna þá staðreynd að við erum 

                                                 
164 Anna Björk Einarsdóttir, „Fortíðarþrá í Argóarflís Sjóns“, Skírnir 180 (haust), 2006, bls. 485. 
165 Sama rit, bls. 487. 
166 Sama rit, bls. 487. 
167 Anna Björk Einarsdóttir, „Fortíðarþrá í Argóarflís Sjóns“, bls. 494-495. 
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óhjákvæmilega aðskilin frá sömu fortíð í samtímanum – bæði vegna tíma og vegna hefðar 

fyrir slíkri framsetningu.“168 Með því að draga fram hálfgleymda þætti úr fortíðinni, eins og 

mannkynbótastefnu Íslendinga, er lesendum gefið tækifæri til að skoða þá úr sögulegri 

fjarlægð. Hér er því ekki tekið undir það viðhorf Önnu að skáldsaga Sjóns einkennist af 

fortíðarþrá og gefi lesendum ekki raunverulegt tækifæri til þess að takast á við fortíðina. Í 

raun er Anna í sláandi mótsögn við eigin hugmyndir; þar sem hún ræðir íslenska mannkyn-

bótastefnu í umfjöllun um verk sem hún segir að bjóði ekki upp á slíka umræðu. Í því 

samhengi vitnar hún til dæmis í rannsóknir Sumarliða R. Ísleifssonar sem segir að Íslendingar 

hafi átt erfitt með að leggja hugmyndir um eigin yfirburði á hilluna og séu því ennþá gjarnan 

drambsamir.169 Það sama á við um Valdimar sem er afturhaldssamur Íslendingur sem kynnist 

breyttri hugmyndafræði Evrópubúa eftir seinna stríð en lærir sjálfur samt mest lítið af 

reynslunni. Sjón notar Matthías Þórðarson sem fyrirmynd fyrir sögupersónu sem trúir á 

yfirburði hins norræna kynstofns og með því undirstrikar hann tengingar skáldsögunnar við 

málefni fortíðar og staðsetur nokkuð framúrstefnulegt verk í sögulegum veruleika. Það gefur 

lesendum í samtímanum, fólk á borð við Önnu Björk og höfund þessarar ritgerðar, tækifæri 

til þess að takast á við þessar sömu skoðanir. Ljóst er að það var til fólk sem hélt slíkum 

hugmyndum á lofti og að einhverju leyti er hægt greina þær enn á Íslandi; enda er alkunna að 

íslenskt þjóðarstolt hafi náð háskalegum öfgum á árunum fyrir bankahrunið, einmitt á þeim 

tíma sem Argóarflísin var í smíðum.170   

Samskonar skírskotanir við hugmyndafræði fortíðar má finna í skáldsögunni Með 

titrandi tár. Frímerkjasalinn og nasistinn Hrafn W. Karlsson minnir óneitanlega á frímerkja-

salann Gísla Sigurbjörnsson, sem stundum var kallaður „Gitler“. Gísli var stofnandi og 

formaður Þjóðernishreyfingar Íslendinga og einn atkvæðamesti nasisti á Íslandi á fjórða 

áratugnum. Hann ferðaðist ítrekað til Þýskalands á valdatíð Adolfs Hitlers, hlýddi á ræður 

foringjans og kom meðal annars fram í þýskum fjölmiðlum sem íslenskur nasistaforingi. Rétt 

                                                 
168 Linda Hutcheon, „Historiographic Metafiction“, bls. 94. Enska: „as I see it, postmodern parody does not 

disregard the context of the past representations it cites, but uses irony to acknowledge the fact that we are 

inevitably separated from that past today – by time and by the subsequent history of those representations.“  
169 Anna vitnar í fyrirlestur Sumarliða, „Hafa ímyndir áhrif?“, sem fluttur var hjá Sagnfræðifélaginu 7. mars 

2006. 
170 Í viðauka við Rannsóknarskýrslu Alþingis skoðar sál- og stjórnmálafræðingurinn Hulda Þórisdóttir íslenskt 

þjóðarstolt fyrir hrun. Hún segir að hópefli hér á landi sé óvenju mikið, líkt og sérst á stuðningi þjóðarinnar við 

velgengni samlanda sinna í íþróttaum og listum á erlendri grundu. Hins vegar á þetta sama stolt það til að verða 

að þjóðrembingi og hefur því sína galla. Til dæmis segir Hulda að hið mikla traust og stolt Íslendinga hafi orðið 

til þess að minnka aðhald á viðskiptalífinu. Sjá: Hulda Þórisdóttir, „Afsprengi aðstæðna og fjötruð skynsemi: 

Aðdragandi og orsakir efnahagshrunsins á Íslandi frá sjónarhóli kenninga og rannsókna í félagslegri sálfræði“, 

bls. 273-301, Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir: Siðferði og starfshættir í 

tengslum við fall íslensku bankanna 2008, 8. bindi, Viðauki 1, II., ritstj. Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir 

og Tryggvi Gunnarsson, Reykjavík: Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010. 
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eins og Gísli þá er skáldsagnapersónan Hrafn sögð hafa efnast á frímerkjakaupmennsku og 

stundað ungur nám í Þýskalandi áður en hann gekk í raðir íslenskra þjóðernissinna. Hrafn 

nasisti er því tengdur við raunverulegan nasista á Íslandi og það gerir speglanir sögunnar á 

fortíðinni sterkari.  

 Í Ufsagrýlum sjáum við dæmi um hvernig Sjón notar fólk úr samtímanum, þar á 

meðal Hreiðar Már Sigurðsson og Sigurð Einarsson, sem fyrirmyndir að persónum í skáld-

skap. Þetta er gert með gagnrýnum og pólitískum hætti; og sömu aðferð má greina í Ég er 

sofandi hurð, þar sem forstjóri líftæknifyrirtækisins CoDex, Hrólfur Zóphanías Magnússon, 

ber ýmis einkenni Kára Stefánssonar forstöðumanns deCODE (Íslenskrar erfðagreiningar). 

Faðir Hrólfs var þekktur sósíalisti, rithöfundur og útvarpsmaður, rétt eins og Stefán Jónsson 

faðir Kára. Einnig eiga þeir Hrólfur það sameiginlegt að hafa gengið í Menntaskólann í 

Reykjavík, fóstrað skálda-drauma í laumi og haldið til náms í læknisfræði í Bandaríkjunum.  

Kári Stefánsson hefur verið umdeild persóna í íslensku þjóðlífi síðan hann snéri aftur 

til landsins á níunda áratugnum og stofnaði deCODE. Hann sannfærði fjárfesta, stjórnvöld og 

almenning um hvílíkt kjörland Ísland væri til erfðarannsókna og byggði mál sitt meðal annars 

á hugmyndum um sérstöðu Íslendinga vegna einangrunar og einsleitni. Árið 1998 var lagt 

fram frumvarp til laga á Alþingi um svokallaðan miðlægan gagnagrunn á heilbrigðisvísinda-

sviði sem innihéldi lífssýni, heilsufarsupplýsingar og ættartölur Íslendinga. Eftir að lögin 

voru samþykkt fékk einkafyrirtækið deCODE, og samstarfsaðilar þess, aðgang að gagna-

grunninum, en Kári og starfsfólk hans hafði gert samning við svissneska lyfjarisann 

Hoffmann-La Roche. Í kjölfarið rauk verð hlutabréfa í fyrirtækinu upp, þrátt fyrir að það væri 

ekki skráð á formlegan hlutabréfamarkað. Eftir skráningu kom í ljós að verðmæti bréfanna 

var minna en áætlað var og margir hlutaeigendur töpuðu því miklu.171 Þrátt fyrir að hug-

myndir Kára Stefánssonar og framganga stjórnvalda í málinu hafi oft mætt harkalegri gagn-

rýni, bæði heima fyrir og erlendis, þá virtist þjóðin hafa trú á rekstrinum; enda eignuðust 

Íslendingar fyrst um sinn nær 70% af hlutabréfum í fyrirtækinu.172 Hins vegar töldu ýmsir 

það gagnrýnisvert að ríkisstjórn Davíðs Oddsonar skyldi veita einkafyrirtæki aðgang að 

gagnagrunni um lýðheilsu þjóðarinnar til þess að það gæti hagnast á þeim upplýsingum.173   

                                                 
171 Úlfhildur Dagsdóttir, Sæborgin, bls. 385.  
172 Guðni Th. Jóhannesson, Kári í jötunmóð: Saga Kára Stefánssonar og Íslenskrar erfðagreiningar, Reykjavík: 

Nýja bókafélagið, 1999, bls. 24, 122, 176, 193, 253 og víðar. 
173 Hart hefur verið tekist á um siðferðisleg atriði sem snerta reksturinn á Íslenskri erfðagreiningu. Gísli Pálsson 

hefur skoðað erfðarannsóknir fyrirtækisins með hliðsjón af mannfræðilegum kenningum og er nokkuð jákvæður 

í garð starfseminnar. Vísindasagnfræðingurinn Steindór J. Erlingsson er neikvæðari en hann hefur fjallað 

pólitískt um málið. Sjá: Gísli Pálsson, Lífsmark: Mann(erfða)fræði, Reykjavík: Háskólaútgáfa, 2007 og Steindór 

J. Erlingsson, Genin okkar: Líftækni og íslenskt samfélag, Reykjavík: Forlagið, 2002.  
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 Sjón skapar sína sögu með hliðsjón af sögu Kára en gerir sérstaklega mikið úr skálda-

draumum Hrólfs og samnemenda hans í MR: 

 

Já, þeir ætluðu sér allir að verða skáld og ekki bara skáld, þeir ætluðu sér að verða skáld og 

athafnamenn, að gefa hinu margtuggna orði „athafnaskáld“ aftur hina fögru merkingu sína líkt og hún 

hafði holdgerst í Snorra Sturlusyni og Einari Benediktssyni, að láta til sín taka á velli framkvæmda og 

bókmennta, fara fyrir fylkingum, hafa mannaforráð, yrkja sögu lands og þjóðar, vinna sigra á erlendri 

grund, sitja á skrafi við þjóðhöfðingja, hræra lipra tungu sína í lofi um snilldarverk mektarmanna og 

hleypa með hvössum broddi lindarpennans úr pestarkýlum samfélagsins, [...] verða velgjörðarmenn 

yngri listamanna og hlæja með þeim að gagnrýni þeirra á sig og önnur athafnaskáld, komast við 

frammi fyrir eldri listamönnum og með þakklæti afhenda þeim peningaverðlaun fyrir vel unnið 

ævistarf, eingöngu umgangast þá listamenn sem náð hafa að efnast af list sinni, [...] og á endanum 

myndu þeir hvíla rólegir í trúnni á að sá skáldskapur sem skiptir máli verði ekki ortur á pappír, ekki 

bundinn í bókarspjöld, [...] heldur skapaður úr steinsteypu og stáli, kosninga- og hagtölum, 

fagnaðarlátum fylgismanna, ánægju hluthafa og hatri andstæðinga í stjórnmálum og viðskiptum [...].174 

 

Hér birtist svipuð írónísk viðhorf og fram komu í Ufasgrýlum gagnvart því að athafnamenn 

séu hinir nýju listamenn samtímans sem skapa list sína í gegnum stjórn- og fjármál. Einnig er 

lögð áhersla á meinta stórmennsku þeirra að veita listamönnum fjárhagslegan stuðning en 

slíkt hefur um leið pólitíska þýðingu. Sjón er hér öðru fremur að vísa í ákveðna menn í 

samfélaginu, þá helst Eimreiðarhópinn svonefnda. Kjarni hans var um líkt leyti og Kári 

Stefánsson í Menntaskólanum í Reykjavík og vildu sumir þeirra ná frama í bókmenntum, 

enda höfðu rithöfundar náð lengst Íslendinga á alþjóðlegum vettvangi. Í þessu samhengi má 

nefna menn eins og Davíð Oddsson og Hrafn Gunnlaugsson, sem báðir hafa skrifað og gefið 

út skáldskap, en auk þess Geir H. Haarde, Kjartan Gunnarsson og Jón Steinar Gunnlaugsson, 

svo dæmi séu tekin.175 Þessi hópur bar að verulegu leyti ábyrgð á innreið nýfrjálshyggju á 

Íslandi og í sögu Sjóns er gagnrýnin á þennan hóp svo beinskeytt að það jaðrar við 

predikun.176 Lykilatriðið er að ekki er beinlínis verið að hæðast að einstökum persónum 

heldur þeim hugmyndum sem þær standa fyrir. 

Í Ég er sofandi hurð kemur fram að sagan af Hrólfi sé upptaka á segulbandi þar sem 

hann fæst við að svara spurningu fyrir helgarblað um hvernig hann varð til. Hún er því í 

grunninn ein af fjölmörgum sköpunarsögum í CoDex 1962 og fjallar um dreng sem alinn er 

upp af jafnaðar- og listamanni og dreymir ungan um að verða skáld; sem hann verður þó 

aldrei sökum skorts á sjálfstrausti. Í staðinn ákveður hann að skara framúr, verða ofurmenni, 

og það gerir hann í heimi viðskipta og líftækni: „Sjálfur fór ég í læknisfræðina. Ekkert 

íslenskt skáld hafði fyrr gert að efniviði sínum Manninn sjálfan og bókstaflega ort úr holdi 

                                                 
174 Sjón, CoDex 1962, bls. 472-474. 
175 Ingi F. Vilhjálmsson, „Leiðarlok Eimreiðarhópsins“, DV 26. febrúar 2009: 16-17.  
176 Nýlega skrifaði Styrmir Guðmundsson um þá kynslóð sem frá og með 1978 gerði uppreisn innan 

Sjálfstæðisflokksins undir merkjum nýfrjálshyggju. Styrmir segir að Eimreiðarhópurinn og Sjálfstæðisflokkur-

inn eigi eftir að gera upp hrunið. Sjá: Styrmir Guðmundsson, Uppreisnarmenn frjálshyggjunnar: Byltingin sem 

aldrei varð, Reykjavík: Bjartur, 2017.   
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hans og blóði. [...] Íslendingar skyldu sjá að það væri hægt að fá Nóbelsverðlaun í fleiru en 

bókmenntum ...“177 Í bókinni Kári í jötunmóð (1999), sem skrifuð var í óþökk Kára 

Stefánssonar og Íslenskrar erfðagreiningar, skoðar Guðni Th. Jóhannesson lífshlaup Kára, 

samfélagslega umræðu í kjölfar stofnunar deCODE og áhrif fyrirtækisins á Íslandi, og segir:  

 

Allt fram á háskólaár ól [Kári] með sér þann draum að verða þjóðskáld, orti eitthvað undir dulnefni í 

Menntaskólanum Reykjavík, og mun hafa skrifað drög að skáldsögu þegar hann var í læknadeild 

Háskóla Íslands. Hann sagðist hins vegar hafa komist að raun um að ekki ætti fyrir sér að liggja að ná 

árangri á þessum vettvangi. Og þá kom ekkert annað til greina en að snúa blaðinu alveg við [...]178 

 

Þótt þeir Hrólfur eigi margt sameiginlegt þá er Kári heldur hógværari þegar hann tengir starf 

sitt við sköpun: „Mér er það mjög mikilvægt að lifa við drauminn um að ég sé að skapa 

eitthvað. Það er í sjálfu sér sami draumurinn og listamenn ganga með. Ég þarf ekkert endilega 

að fá Nóbelsverðlaunin í læknisfræði fyrir þá vinnu sem ég er að fást við, heldur að hafa 

möguleika á því að skapa eitthvað.“179 Af þessu er því ljóst að skáldsagnapersónan er töluvert 

ýkt útgáfa af vísindamanninum. 

Hrólfur vinnur með erfðir Íslendinga, svo varla er hægt að finna „þjóðlegri“ efnivið, 

og í sögunni kemur fram að hann var „ekki einungis höfundur síns eigin lífs heldur einnig lífs 

þjóðar sinnar. Henni hafði hann sýnt fram á eigið verðmæti þegar hann virkjaði erfðamengi 

hennar, lífsbók hennar, í stafrænum gagnagrunni til framfara fyrir alla jarðarbúa.“180 Hann 

hefur í raun bæði þjóðina og stjórnmálamenn með sér í liði, þrátt fyrir að vera lýst sem 

yfirgangssegg sem lærði ungur að hefja sig yfir aðra og varpa á þá skugga (auk þess að giftast 

konum í stafrófsröð). Einnig hefur Hrólfur sýnt fram á að hugvit Íslendinga sé snilldarverk 

sem geti stuðlað að framförum í heiminum, en eins og rætt verður í næsta kafla þá leiðir þetta 

sama hugvit til gjöreyðingar mannkyns.  

Hrólfur er þó ekki aðeins skopstæling á Kára Stefánssyni heldur íslenskum viðskipta-

mönnum sem fylltust eldmóð á þensluárum hagkerfisins um og eftir síðustu aldamót. Saga 

Hrólfs er einnig lauslega tengd hruninu en lesendur hitta hann fyrir í sumarhúsi við Þingvalla-

vatn þar sem hann drekkur rándýrt japanskt viskí, sem hann fékk að gjöf frá lyfjarisanum 

Hoffmann-La Roche, og hugsar: „Hver myndi færa honum slíka gjöf í dag?“181 Hrólfur er 

kvalinn af trega, hann virðist hafa glatað einhverju mikilvægu og þar sem hann situr á sólpalli 

                                                 
177 Sjón, CoDex 1962, bls. 478. Kári hefur einnig skrifað um svipað efni. Sjá: Kári Stefánsson, „Hönnun manns-

líkamans“, Flögð og fögur skinn, ritstj. Jón Proppé og Úlfhildur Dagsdóttir, Reykjavík: Íslenska menningar-

samsteypan art.is, 1998.  
178 Guðni Th. Jóhannesson, Kári í jötunmóð, bls. 24.  
179 Sama rit, bls. 52. Tilvitnun er upprunalega úr: Páll Pálsson, „Meiri ástæða til bjartsýni en nokkru sinni fyrr“, 

Megin Stoð 11 (2), 1994, bls. 21.  
180 Sama rit, bls. 530..    
181 Sjón, CoDex 1962, bls. 407. 
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sumarhússins reiknar hann virði hvers sopa, frá jenum yfir í íslenskar krónur. Senan á sér stað 

í veislu hans og eiginkonunnar á þjóðhátíðardaginn árið 2009.182 Seinna kemur í ljós að 

eiginkonan er Halldóra Oktavía, fyrrum nágranni Jósefs Löwe, en í framhjáhlaupi er þess 

getið að hún hafi orðið Seðlabankastjóri hrunveturinn 2008-2009. Eftir hrun myndaðist 

umræða um þær karlmannlegu dyggðir sem sigldu þjóðarskútunni í strand og jafnvel var rætt 

um að konur ættu alfarið að taka við stjórnartaumunum.183 Í því sambandi er athyglisvert að 

Halldóra heldur veisluna á Þingvöllum og gestirnir eru flestir vinir hennar úr kreðsum 

blaðamanna, listamanna og menningarfólks, en þess er reyndar getið að margir þeirra hafi 

mætt vegna þess að nafn Hrólfs var á boðskortinu. Hins vegar heldur hann sig til hlés í 

veislunni, er lítill í sér og þar af leiðandi ekki sama stórmennið og áður. Í sögunni virðist því 

sem ákveðin tegund af íslenskri karl- og mikilmennsku, með sínum skáldadraumum og frama 

í viðskiptaheiminum, hafi beðið skipbrot ásamt hagkerfinu; og konan Hrólfs virðist hafa tekið 

við hlutverki stórmennisins.       

 Í áðurnefndri grein slær Anna Björk engu föstu um meintan ritstuld Sjóns í 

Argóarflísinni en spyr einfaldlega hvort ólík siðferðislögmál gildi um starf fræðimanna og 

skálda við notkun á áður útgefnum verkum, textum, frásögnum og lífi raunverulegs fólks í 

skáldskap.184 Ljóst er að Sjón finnst að svo sé, eins og ofangreind tilvitnun um „starf“ 

fræðimannsins og „leik“ skáldsins ber vott um, en einnig er ljóst að hann vinnur eftir 

ákveðnum reglum. Í CoDex 1962 er vísað til heimilda með tveimur neðanmálsgreinum og 

sagt er frá beinum tilvitnunum í skáldsögu eftir Loft Guðmundsson og viðtal við Maríu 

Guðmundsdóttur í Morgunblaðinu sem birt er í heild sinni þegar Jósef sýnir Aletu að myndin 

sem hann á af móður sinni er í raun af fyrirsætu. Þetta eru textar sem Sjón innlimar í eigin 

skáldskap og getur heimilda eins og fræðimaður. Öðruvísi er farið með texta sem hann 

endurvinnur en til þeirra er aðeins vísað með óbeinum hætti. Einnig er ljóst að við sköpun 

                                                 
182 Íslensk erfðagreining lenti í miklum fjárhagserfiðleikum eftir hrun. Sjá: Jón Aðalsteinn Bergsveinsson, „Líf-

sýnasafnið ekki til sölu“, Fréttablaðið 19. nóvember 2009, bls. 26. 
183 Gyða Margrét Pétursdóttir og Þorgerður Einarsdóttir hafa fjallað mikið um íslenska fjármálakerfið og 

efnahagshrunið út frá kynjafræði. Sjá t.d.: Gyða Margrét Pétursdóttir, „Sköpun alþjóðlegrar viðskiptakarl-

mennsku: Íslensk tilvik“, Þjóðarspegillinn 2011: Rannsóknir í félagsvísindum XII. Stjórnmálafræðideild, ritstj. 

Silja Bára Ómarsdóttir, Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2011, og Gyða Margrét Pétursdóttir 

og Þorgerður Einarsdóttir, „Greining á skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis frá kynjafræðilegu sjónarhorni“. 

Skýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, Reykjavík: Alþingi, og einnig 

Þorgerður Einarsdóttir, „Kynjamyndir og kyngervi nýfrjálshyggjunnar“, bls. 195-219, Eilífðarvélin: Uppgjör við 

nýfrjáls-hyggjuna, ritstj. Kolbeinn Stefánsson, Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2010.  
184 Slíkar spurningar hafa verið nokkuð áberandi í bókmenntaumræðunni síðustu ár, til dæmis í kjölfar verka á 

borð við Konuna við 1000° (2011) eftir Hallgrím Helgason og skáldævisöguna Útlaginn (2013) eftir Jón Gnarr. 

Sjá: Guðrún Baldvinsdóttir og Sólveig Ásta Sigurðardóttir, „Sannar íslenskar sögur?: Frásagnir, tjáningarfrelsi 

og friðhelgi einkalífsins“, Ritið 18 (1) 2018: 121-137.       
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persóna, sem minna á raunverulegar fyrirmyndir, vinnur Sjón með birtingarmyndir fólks í 

blaðagreinum, bókum og textum.185  

 Notkun á raunverulegum persónum í skáldskap hefur orðið að hitamáli í samfélaginu 

en slík viðbrögð hafa ekki verið áberandi í viðtökum á sögum Sjóns.186 Eflaust eru margar 

ástæður fyrir því en ljóst er að Sjón ræðst ekki sérstaklega á einstakar persónur, heldur frekar 

á hugmyndirnar sem þær standa fyrir. Annars vegar vísar hann í raunverulegar fyrirmyndir úr 

fortíð, sem héldu fram hugmyndum sem flestir Íslendingar vilja ekki kannast við nú, og hins 

vegar líkjast sumar persónur hans samtímamönnum sem hafa verið umsvifamiklir í íslensku 

atvinnu- og menningarlífi. Með þessu móti setur hann fram beitta gagnrýni á íslenskan 

hugsunarhátt og valdastéttir, aðgerðin er með öðrum orðum pólitísk.  

 

IV.V Dómsdagsbjöllurnar 

CoDex 1962 er í fleiri en einum skilningi sköpunarsaga, enda fjallar hún nær jöfnum höndum 

um sköpun lands, þjóðar, einstaklings og sögunnar sjálfrar. Í Augu þín sáu mig er sagt frá 

sköpun gólemins, Jósefs Löwe, í Með titrandi tár er haldið áfram með þá sögu en það bætast 

við hliðarsögur af sköpun Íslands og í Ég er sofandi hurð er sagt frá uppvexti og lífi Jósefs 

Löwe en einnig sköpun árgangsins sem fæddur er árið 1962 á Íslandi. Raunar var ýmislegt 

ógnvænlegt í loftinu þau misseri sem árgangurinn er getinn og fæðist:     

 

Nótt eftir nótt bylgjuðust manngerð norðurljós á himninum yfir Síberíu, yfir eyjaklösum í Kyrrahafi, en 

um daga blossuðu vafurlogar í skýjum, svo sterkir að sáust sem sólin úr fimmtánhundruð kílómetra 

fjarlægð. Þriðja hvern dag í sexhundruðogníutíu daga sprengdu Sovétmenn hundraðþrjátíuogníu 

sinnum ofanjarðar en Bandaríkjamenn áttatíuogsex sinnum, í allt tvöhundruðogfimm sprengjur [...]. Já, 

hvorki fyrr né síðar voru hinar miklu stríðstrumbur risaveldanna slegnar örar eða af meiri þunga. Og 

þegar komið var að lokum ársins nítjánhundruðsextíuogtvö var geislavirkni í andrúmsloftinu á Íslandi 

orðin meiri en nokkru sinni fyrr. Því fór sem fór: Börn úr árgangi nítjánhundruðsextíuogtvö 

stökkbreyttust...187 

 

Dómsdagur er yfirvofandi og átök stórveldanna gera mögulega þá Vísindaskáldsögu, sem 

undirtitill verksins lofar, þar sem sagt er að „stökkbreyting“ verði á Jósef Löwe, þótt hann sé í 

                                                 
185 Þetta hefur einnig komið fram í viðtölum við Sjón. Sjá t.d.: Friðrika Benónýsdóttir, „Ég er jafn brotakenndur 

og samfélagið“, Stundin 31. októmber 2016, sótt af: https://stundin.is/frett/eg-er-jafn-brotakenndur-og-

samfelagid/.  
186 Í viðtali um bókina sagði Sjón: „Hið stóra verkefni sem var hrundið af stað hér upp úr 1992 eða þrjú, ég man 

það ekki, að kortleggja genamengi Íslendinga í þeim tilgangi að sanna að við værum mjög einsleitt fólk og 

hreint, erfðafræðilega séð, er auðvitað ákveðinn hápunktur á íslenskri drambsemi og þess vegna kom í rauninni 

ekkert annað til greina en að vinna með efni úr þeirri átt.“ Friðrika Benónýsdóttir, „Ég er jafn brotakenndur og 

samfélagið“. Kári Stefánsson svaraði þessum ummælum skáldsins og sagði að þrátt fyrir að hann hefði ekki 

lesið CoDex 1962 hefði hann heyrt um frjálslega notkun skáldsins á hans persónu. Það fannst Kára í lagi, þar 

sem í skáldsögunni væri höfundurinn alvaldur og frjálst að skapa hliðarheima, en honum fannst ekki í lagi að 

skáldið skyldi koma fram í viðtölum og gagnrýna Íslenskra erfðagreiningu fyrir þjóðrembu. Kári gerir þarna 

skýra aðgreiningu á því sem Sjón segir í skáldskap og því sem hann segir í eigin persónu. Kári Stefánsson, 

„Sjón er sögu ríkari“, Fréttablaðið 26. október 2016: 15. 
187 Sjón, CoDex 1962, bls. 404. 
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raun með sjaldgæfan sjúkdóm. Einkennin eru að í hvert skipti sem hann verður fyrir hnjaski 

myndast nýir beinvefir sem hlaðast upp og afmynda líkamann. Frásögn hans er slitrótt og full 

af útúrdúrum vegna þess að rétt eins og að beinvefirnir sem hlaðast upp þá bætir Jósef við 

hliðarsögu í hvert sinn sem óþægilegar hugsanir sækja á hann. Í mörgum þessara sagna 

leynast dómsdagsspár, rétt eins og í fleiri sögum Sjóns, en þar ber helst að nefna söguna af 

Gabríel með dómsdagslúðurinn í Augu þín sáu mig.     

Gabríel stendur yfir jörðinni, með annan fótinn á Grænlandsjökli og hinn í persnesku 

eyðimörkinni, og mundar lúðurinn tilbúinn að kalla hersveitir himna til jarðar. Það á að útkljá 

baráttu góðs og ills í eitt skipti fyrir öll og þar með kalla fram dómsdag á jörðu. En Gabríel 

hikar og virðir fyrir sér Evrópu undir fótum sér en þar geisar heimsstyrjöldin síðari: 

 

Gabríel hryllti sig, það var greinilega tímabært að kalla dóminn yfir þetta lið. Hann sá hersingar 

pláguskáta þjóta yfir álfuna, þeir fóru land úr landi, brenndu borgir og bæi, brynjaðir stinnu stáli 

svöruðu þeir fyrir stoltarmenni sem sátu grett af stríðsæsingi í neðanjarðarbyrgjum þinghalla og 

kámuðu út Evrópukortið [...]. Hann heyrði loftvarnarflautur væla í borgunum, mannfjandarnir voru 

laglausari en andskotinn sjálfur, nú skyldu þeir fá að heyra hvernig raunveruleg dómsdagstónlist 

hljómaði. [...] [S]tríðsbrölti mannanna lykti jafnskjótt og tónarnir streymdu af fríðum lúðri hans: 

Sköpunarverkinu yrði umturnað, festingin rofin, höfin reist upp á rönd, björgin klofin og sekum niður 

kastað en siðprúðum lyft í hæstu hæðir hæða. Já, slíkur er söngur endalokanna!188   

 

Þetta eru hin guðfræðilegu endalok en, eins og rætt var áður, þá fellur Gabríel fyrir 

freistingum og ummyndast í konu og þar sem konur eiga enga hlutdeild í stríðum þá nær hún 

aldrei að blása í dómsdagslúðurinn. Sagan af Gabríelu endar með eyðingu dómsdags-

lúðursins og þar með verður ekki blásið til lokabaráttu ljóss og myrkurs. Þegar hún lætur sig 

hverfa er þess getið að þrátt fyrir að ekkert verði úr trúarlegum endalokum þá hefur það ekki 

áhrif þar sem „[m]annkynið var haldið svo ríkri sjálfseyðingar áráttu að fyrr eða síðar fyndi 

það upp á einhverju sem trompaði blásturshljóðfærið hennar.“189 Síðasta setning kaflans er 

latneski frasinn „Sic transit gloria mundi“ (Þannig líður dýrð heimsins); sem áður var notaður  

við innvígslu páfa og hefur einnig þýðingu í dulspeki. Í samhengi sögunnar virðist hann eiga 

við hvarf guðdómsins frá jörðinni og þar með eru örlög veraldar í höndum mannsins sjálfs; 

eða eins og sögumaðurinn Jósef Löwe segir: „Og máttarvöldin ... - Það erum við!“190 

 Líkt og rætt var í byrjun þessarar ritgerðar birtast svipaðar hugmyndir í „Forleiknum“ 

að Rökkurbýsnum; þegar Lúsifer sér eyðingarmáttinn í mannkyninu og neitar því að lúta 

fyrsta manninum en honum er í kjölfarið kastað ofan af himnum. Einnig má finna stef um 

endalok í fleiri verkum Sjóns og oft í tengslum við tíma, klukkur eða dómsdagsbjöllur. Það er 

endalokastef í Mánasteini; til að mynda þegar strákurinn, sem fyrstur deyr úr spænsku 

                                                 
188 Sama rit, bls. 27-28. 
189 Sama rit, bls. 193. 
190 Sama rit, bls. 193. 
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veikinni, kyssir hring sem ber sjúkdóminn en þá segir í textanum: „Klukkan í Dómkirkjunni 

slær átta högg.“191 Það sama á við í Ufsagrýlum þegar bankarnir falla en „þá var hringt í 

Seðlabanka Íslands svörtu klukkunni. [...] Við hvert slag hinnar miklu dómsdagsklukku náðu 

ummyndanirnar sterkari tökum á fjármálafólkinu [...].“192 Bankamennirnir ummyndast í 

djöfla og ekki boðar það gott þegar þeir fara í jakkafötin aftur og stefna að endurreisn 

bankanna.193 Þegar góleminn er skapaður undir lok Augu þín sáu mig segir í textanum: „Ég 

vaknaði til lífsins og augu hennar sáu mig. Klukkan í ráðhúsinu sló tólf högg. Tólfti 

hljómurinn lá yfir borginni eins og ótímabær kveðja.“194 Einnig er minnst á þessa sömu 

klukku þegar dómsdagslúðrinum er kastað í sólina. Að lokum má nefna söguna í blábyrjun 

Með titrandi tár sem fjallar um berserk sem kemur askvaðandi frá Asíu til Íslands en 

„[d]ómsdagsklukkan glumdi í hjarta hans: „Þah-se-eggi-drebbu-mi-ebbli-mih!“195 (Það sem 

ekki drepur mig eflir mig!). Sá klukknaglymur minnir óneitanlega á standklukkuna í 

Brekkukoti, í annáli Halldórs Laxness, sem tifaði „ei-líbbð, ei-líbbð“.196 En það er engin 

eilífð í verkum Sjóns og þegar berserkurinn deyr myndar hann Tröllaskaga. Það er alltaf eins 

og tíminn sé að renna út og að á hverri stundu muni dómsdagsbjöllur klingja eða dómsdags-

lúðrar gjalla.  

 Bókmenntafræðingurinn Will Slocombe hefur rannsakað níhilisma í póstmódern-

ískum bókmenntum.197 Í doktorsritgerð sinni skoðar hann tengsl níhilisma við heimsendi og 

segir að í evrópsku samhengi mörkuðu heimsstyrjöldin og helförin ákveðin heimsslit og 

endurlífgun níhilisma. Í kjölfarið fór að örla á póstmódernískri hugmyndafræði og hún fékk 

byr undir báða vængi með kjarnorkuógninni og síðar loftslagsbreytingum. Hin trúarlegu 

endalok, eins og Nóa-flóðið, sem ætlað var að hreinsa burt hið illa og færa mannkyni 

réttlátari heim, viku fyrir níhilískum endalokum, þar sem ekkert tekur við nema dauði. Þar 

með má segja að hugmyndir um útópíu eftir heimsendi hafi vikið fyrir póstmódernískum 

heimsendi af mannavöldum sem er dystópískur.198 Þessar umbreytingar á endalokunum setur 

Sjón á svið með eyðingu dómsdaglúðursins undir lok Augu þín sáu mig og þess vegna eru 

                                                 
191 Sjón, Mánasteinn, bls. 26. 
192 Sjón, Ufsagrýlur, bls. 72. 
193 Í raun kallast endir Ufsagrýlna á við fyrstu skáldsögu Sjóns, Stálnótt, en í þeirri sögu lifa Reykvíkingar í 

skugga kjarnorkuslys – rétt eins og Íslendingar voru að jafna sig eftir bankahrun í Ufsagrýlum – og á 

geislavirkum slysstaðnum ungast út djöflar sem setja allt líf í borginni úr skorðum. 
194 Sjón, CoDex 1962, bls. 186. 
195 Sama rit, bls. 213. 
196 Halldór Kiljan Laxness, Brekkukotsannáll [1957], Reykjavík: Vaka-Helgafell, 2005, bls. 3.   
197 Sjá: Will Slocombe, Nihilism and the Sublime Postmodern: The (Hi)Story of a Difficult Relationship from 

Romanticism to Postmodern, New York & London: Routlegs, 2006.  
198 Will Slocombe, „Postmodern Nihilism: Theory and Literature“, doktorsritgerð, Cardiff: University of Wales, 

2003, bls. 168-171.  
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draugar hinna látnu á ferð um jörðina í Með titrandi tári. Hin trúarlegu endalok höfðu 

ákveðið markmið en í anda níhilisma þá hefur hinn nýi heimendir ekki endilega sömu 

þýðingu.  

 Í „Eftirmála“ að CoDex 1962 er heimsendi af mannavöldum lýst, þó í raun sé aðeins 

um endalok manna á jörðu að ræða. Endalokin ber að eftir að Hrólfur ákveður að leiða saman 

þá Íslendinga sem fremstir eru í líftækni, hugbúnaðarþróun og sjúkraverkfræði og fá þá til að 

vinna að tæki sem gerir samskipti milli dýra og manna möguleg. Hugmyndina átti ljóðskáld 

en erfðafræðingurinn sá strax mikla gróðamöguleika með tækinu og segir: „Upplýsingatækni-

öldin, eðlisfræðin eftir tilkomu afstæðiskenningarinnar, iðnbyltingin, menntaöldin, endur-

reisnin, eingyðistrúarbrögðin, hellenisminn, járnöldin og könnun himingeimsins yrðu álitin 

hænuskref miðað við þá tíma sem færu í hönd í boði íslenskrar snilligáfu [...].“199 Byltingin er 

í boði Íslendinga og óraunhæfrar trúar á þeirra eigið hugvit. Útkoman er ofurhugbúnaðurinn 

og gervigreindin, Andria(S), sem er fljót að leysa úr málfræði katta og hunda og í kjölfarið er 

gefið út snjallsímaforrit sem þýðir mál dýranna. Næst fá dýrin meiri menntun og Andria(S), 

öðlast sjálfsvitund og svo sameinast dýr og tölva gegn helsta andstæðingi sínum, manninum: 

 

Allt sem maðurinn hefur skráð um sjálfan sig býr í huga Andria(S). Einnig það hvernig hann hefur í 

gegnum aldirnar með skilvirkum hætti drepið aðrar skepnur og sérstaklega sína eigin tegund. Úr grunn-

teikningum af stærstu iðnaðarsláturhúsum og beinmjölsverksmiðjum heims, Auschwitz dauðabúðunum 

og þrælabyggingum á eyjunni Gorée hanna þau og láta byggja aflífunar- og vinnslustöðvar sem árlega 

slátra og vinna afurðir úr rúmum hálfum milljarði manna. Hundruð milljóna deyja úr hungri og 

farsóttunum uns aðeins eru eftir þau sem Andria(S) – enn um sinn – þarfnast til þess að sinna sólar-

orkuverum sem sjá þeim fyrir orku. Beinmjölið er notað í fóður, í áburð á lönd og höf. Dýrin elta uppi 

og drepa hvert mannsbarn sem leitar skjóls í óbyggðum. Loftslagsbreytingarnar taka að ganga til baka. 

Jörðin verður söm og hún var fram yfir hádegi á sjötta degi sköpunarinnar.200  

 

Í raun er þessi endir dystópískur fyrir mannkyn en nær útópískur fyrir dýralíf og jörðina. Þar 

með er hægt að tala um póstmódernísk endalok fyrir mannkyn en nær trúarleg endalok fyrir 

jörðina, sem er undirstrikað með vísun í Fyrstu Mósebók. Heimsendir sögunnar er ekki 

merkingarlaus; því að nokkru marki er níhilisma skipt út fyrir pósthúmanisma og vistfræði. 

Hægt er ganga út frá því að menningarlega mótaðar hugmyndir um ragnarök 

endurspegli að nokkru marki hræðslu fólks við framtíðina og að sú hræðsla sé lituð af 

atburðum fortíðar. Út frá því má greina í CoDex 1962 undirliggjandi hræðslu við hugvit 

mannsins, framgöngu hans á jörðinni, eyðingarmátt og sköpun. Gervigreindin Andria(S) er 

sköpuð af mönnum og notar þekkingu þeirra og afdrif í fortíð til þess að eyða þeim. Einnig er 

gengið út frá því að eina leiðin til þess að stöðva hin kapítalísku þjóðfélags- og efnahagskerfi 

heimsins sé gjöreyðing.  

                                                 
199 Sjón, CoDex 1962, bls. 560.  
200 Sama rit, bls. 562-563. 
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 Í sögunni birtist einnig hræðsla fólks við líftækni og sú hræðsla er skiljanleg þar sem 

erfðafræðingar vinna með byggingarefni sjálfs lífsins og eru að einhverju leyti að leika 

skapara.201 Í Kári í Jötunmóð staldrar Guðni Th. Jóhannesson við þessar hugmyndir og segir: 

 

Tæknin er tvíeggjuð. Uppgötvanir um erfðir mannsins er ekki aðeins hægt að nota til þess að lækna 

sjúka og koma í veg fyrir að aðrir veikist. Þær er líka hægt að nota til þess að mismuna fólki, og jafnvel 

til þess að stjórna þróun mannkyns. Þau siðferðislegu álitamál, sem erfðavísindin hafa vakið, eru 

mýmörg og hafa verið rædd víða á Vesturlöndum allt frá lokum seinni heimstyrjaldar, þótt sú umræða 

hafi vart borist til Íslands fyrr en á þessum áratug. Auðvelt er að sjá margar dökkar hliðar á þeirri björtu 

framtíð sem gæti verið í vændum.202  

 

Guðni bendir á að það er ekki jafn löng hefð fyrir umræðu um siðferðisleg álitamál erfða-

vísindanna hér á landi líkt og víða annar staðar á Vesturlöndum. Umræðan hófst hér fyrir 

alvöru á tíunda áratugnum og miðaðist helst við hugmyndir Kára Stefánssonar og starfsemi 

deCODE.203 Íslendingar voru nokkuð fljótt tilbúnir til að styðja líftækni, án mikillar reynslu 

og umræðu, sem minnir nokkuð á hvatvísi þjóðarinnar í alþjóðaviðskiptum. Íslendingar voru 

ekki búnir að stunda bankarekstur í hundruð ára, eins og margar aðrar þjóðir Evrópu, en 

héldu þó að þeir byggju yfir einhverjum sérstökum hæfileikum á þeim vettvangi. Hér kemur 

íslenskt dramb aftur til sögunnar, rétt eins og Guðni Th. Jóhannesson fjallaði um í bókinni 

Hrunið (2009). Hann segir að ein af mörgum ástæðum hrunsins hafi verið þjóðlæg 

drambsemi sem hann lýsir svo í stikkorðum: „Viðvaranir að innan og utan hunsaðar, gort, 

mont og skjall, oflof og vanþekking útlendinga, karllæg gildi og fjárhagslega gredda, oflæti 

útrásavíkinga og athafnamanna, oflæti fræðimanna, draumar um alþjóðarfjármálamiðstöð.“204 

Í CoDex 1962 leiðir þetta íslenska dramb til eyðingar mannkyns.  

Slocombe segir að sérstök tegund af póstmódernískum heimsenda í bókmenntum eða 

menningu sé hinn frelsandi heimsendir (e. apocalypses of liberation) sem er undir áhrifum frá 

femínisma, eftirlendufræðum og hinsegin fræðum. Heimsendir af þessu tagi getur splundrað 

feðraveldinu, kynþáttahyggju og fordómum; og þrátt fyrir að það gerist ekki í verkum Sjóns 

þá er það í raun karllæg, gagnkynhneigð og hvít hugmyndafræði um ofurmenni sem leiðir til 

endalokanna. Sömu hugmyndafræði hefur Sjón markvisst ráðist á í öllu höfundarverki sínu 

og í þessari ritgerð hefur verið rætt um margar birtingarmyndir þeirra árása. Ólíkt sameigin-

                                                 
201 Í þessu samhengi má benda á stjarneðlisfræðinginn Martin Rees sem hefur velt fyrir sér möguleikum 

mannsins til að lifa af yfirstandandi öld, en hann telur erfðafræðina og tækni eina alvarlegustu ógnina. Sjá: 

Martin Rees, Our Final Century: Will the Human Race Survive the Twenty-first Century?, London: Heinemann, 

2003.   
202 Guðni Th. Jóhannesson, Kári í jötunmóð, bls. 70. 
203 Ein fyrsta fræðilega úttekt á erfðafræði á Íslandi má finna í bók Vilhjálms Áranasonar um siðferðismál í 

heilbrigðiskerfinu. Sjá: Vilhjálmur Árnason, Siðfræði lífs og dauða: erfiðar ákvarðanir í heilbrigðisþjónustu, 

Reykjavík: Rannsóknarstofnun í siðfræði, 1993.    
204 Guðni Th. Jóhannesson, Hrunið: Ísland á barmi gjaldþrots og upplausnar, Reykjavík: JPV, 2009, bls. 363. 
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legum minngum þjóðarinnar eru lýsingar Sjóns á fortíðinni blæbrigðaríkar en á sama tíma er 

minni trú á framfarir og þá hugmynd að í gegnum söguna megi reka jákvæða þróun. Það er 

samt ekki allt neikvætt því í skáldverkum hans er húmorinn gjarnan í fyrirrúmmi, sköpunar-

karftur er pólitískt vopn til framfara og textinn er ljóðrænn en með kaldhæðnum blæ. 

Þjóð(ar)saga Sjóns er því pólitísk ummyndun á sameiginlegum minningum íslensku þjóðar-

innar; lituð af póstmódernísku afstæði.   
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V. Lokaorð 

Leó Löwe er ekki aðeins útlendur gyðingur heldur tilheyrir hann einnig leynilegum 

samfélögum kabbalhista, dulspekinga og alkemista og fylgir reglum þeirra þegar hann lífgar 

góleminn. Jónas lærði er einnig eins konar galdramaður en auk þess elst hann upp í leynilegu 

samfélagi kaþólikka eftir siðbót sem heldur nær heiðnar helgiathafnir þar sem lambi er fórnað 

á altari. Í Skugga-Baldri er Friðrik meðlimur í jaðarhópnum Lótusæturnar og Mána Stein 

dreymir um að tilheyra hópum súrrealista eða Blóðsuga. Í Með titrandi tár er Hrafn nasisti 

einnig Frímúrari og tekur þátt í helgiathöfn sem felst í að leggja kynfæri við afturenda á asna. 

Og í Ufsagrýlum halda bankamennirnir grímuball fyrir útvalda þar sem allir klæðast líkt og á 

evrópskum grímudansleik á 18. öld, svo samkoman minnir á þekktar lýsingar á leynisam-

félögum úr menningarefni, en þeir eru saman komnir til þess að verða vitni að því þegar 

leiðtogi þeirra skítur út gulllorti.205 Undir lok Argóarflísarinnar kemur Valdimar að 

skipsverjum í miðri helgiathöfn niður í vélarúmi. Áhöfnin er klædd í hvíta sloppa og stendur 

umhverfis svartan ferstrending á palli en undan honum berst „þungt tif, hægur, djúpur 

sláttur.“ Síðan kemur vélstjórinn „með mannhæðarháan klukkulykil“ sem settur er í 

ferstrendinginn. Að lokum mætir Keineifur í lendaskýlu og tekur til við „að trekkja upp 

skipið ...“206 Nokkur svona atvik eru óútskýrð í sögum Sjóns og bæði leynifélög og helgi-

athafnir þeirra þjóna óljósum og mismunandi hlutverkum. Sum virðast ógna afturhaldsömum 

og alræðislegum samfélögum, sum virðast stjórna á bak við tjöldin og önnur virðast 

einfaldlega trekkja upp einkonar dómsdagsklukkur sem munu ef til vill hljóma einn daginn. 

Sögur Sjóns fjalla að hluta um samfélög, hvort sem þau eru leynileg eður ei, og þörf fólks til 

að hópa sig saman, mynda einingu og reyna svo að hefja sig yfir aðra hópa og einstaklinga, 

útiloka þá, jaðarsetja eða heyja við þá stríð. Í verkum hans er því ljóst að þegar fólk með 

háfleygnar hugmyndir um sjálft sig hópar sig saman, og myndar til dæmis þjóð, dularfull 

félagasamtök eða framsækið fyrirtæki, þá getur allt gerst.  

Í hliðarsögunni „CLUB DES AMATEURS“, sem er síðasta og óræðasta saga bálksins 

CoDex 1962, er sagt frá manni sem leitar að leynilegum herragarði djúpt inn í skógi en 

„[e]inungis fáum útvöldum hlotnast að stíga fæti inn í margumtalaða bygginguna og hafði 

hann því samviskusamlega lagt á minnið háleynilegt landakortið sem honum var sýnt á 

síðasta undirbúningsfundinum.“207 Framan við húsið tekur óvenjulegur hundur á móti 

manninum og leiðir hann að fimmstrendu turnherbergi á efstu hæð. Í herberginu er fjöldi 

                                                 
205 Lýsingar Sjóns á boðinu minna bæði á söguna „The Masque of the Red Death“ (1842) eftir Edgar Allen Poe 

og kvikmyndina Eyes Wide Shut (1999) eftir Stanley Kubrick sem gerir tengingar við leynifélög ljósa. 
206 Sjón, Argóarflísin, bls. 131. 
207 Sjón, CoDex 1962, bls 537. 
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„fínlega samofinna sérhljóða og samhljóða sem fyrirrennarar hans höfðu skilið innan veggja 

þess.“ Orð allra þeirra sem komu á undan honum svífa um herbergið, þau verða að röddum 

sem mynda setningar sem eru „framlag til viðgangs félagskaparins, skerfur til sameiginlegs 

verkefnis hans, vitnisburðir um hvert og eitt þeirra – eða yfirlýsingu sem hann greindi með 

næmu hugareyra sínu [...].“208 Freistandi er að lesa söguna sem lýsingu á leynifélagi 

bókmennta og sagna enda er megininntakið í skáldverkum Sjóns einfaldlega mikilvægi þess 

að segja sögur, skáldið er hugfangið af því hvernig þær lýsa okkur og hafa áhrif og hvernig 

þær blandast saman, þróast og skapa eitthvað nýtt. Þetta gæti því verið lýsing á sagnararfi 

mannkyns, sem rithöfundar og frásagnarmenn hafa skilið eftir, og Sjón leitar óspart í að hætti 

póstmódernista.  

Hins vegar flækist málið þegar raddirnar fara að telja upp allt það sem þær eru 

viðvaningar í; en það eru hversdagslegir hlutir á borð við að greiða hár, að sjóða egg og að 

horfa á sólarlagið. Söngur raddanna er upptalning „á öllu því sem við erum fædd til þess að 

framkvæma af eins mikilli væntumþykju og alúð og okkur er unnt án þess nokkurn tíma að 

læra það til fulls: Við erum viðvaningar ...“209 Hér er eins og sögumaðurinn, Jósef Löwe, tali 

beint til lesanda eða jafnvel mannkyns í heild og í lok frásagnar hans hverfur maðurinn:  

 

Óvæntur gursturinn svipti af honum þunnu laginu af óteljandi „yfirlýsingum“. Án þess að hika fylgdi 

hann þeim út í loftið. Líkami hans þyrlaðist í sundur líkt og ryk sem fýkur af þurrum sandi. Hann varð 

eitt með félögum sínum í Club des Amatures, varð það sem hann hafði alltaf þráð að vera, viðvaningur 

meðal viðvaninga.210  

 

Óljóst er hverjir þessir viðvaningar eru enda er margt enn óljóst í marglaga skáldskap Sjóns. 

Hins vegar er þessi stutta saga beintengd dauða Jósefs en eftir að hann lýkur við frásögnina 

spyr Aleta „er það svona sem það verður að deyja?“211 Í sögunni virðist dauðinn, eða 

endalokin, felast í því að verða viðvaningur meðal viðvaninga eða að verða orð, setningar og 

frásögn. Nokkuð ljóst er að eftir dauðan verðum við viðvaningar í flestu og lifum aðeins í 

frásögum þeirra sem eftir eru. Þannig myndum við ef til vill einkonar heild og sagnaarf.  

Næsti kafli er síðasti hluti „Dansins“, sem saman stendur af inngöngu þeirra sem hafa 

látist úr árgangnum 1962, og bókinni lýkur með inngöngu Jósefs Löwe inn á svið hinna 

dauðu, þar sem hann tekur sér stöðu og segir: „Kæri Sjón, ég bíð þín hér.“212 Í sögunni má 

því greina undirliggjandi endalokakvíða höfundar sem raungerist í lýsingum hans á 

útrýmingu mannkyns; sem aftur gegnir pólitísku hlutverki. Póstmódernistar eru pólitískir, 

                                                 
208 Sama rit, bls. 539. 
209 Sama rit, bls. 540. 
210 Sama rit, bls. 541.  
211 Sama rit, bls. 541. 
212 Sama rit, bls. 550. 
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með sínum textatengslum, skopstælingum, kaldhæðni og afbyggingu, og Sjón er svo 

sannarlega pólitískur, þegar hann beitir þessum vopnum á fortíðina, sögurnar, sameiginlegar 

minningar íslensku þjóðarinnar og samtímann. Í skáldsögum hans liggur ljóst fyrir að 

drambsemi, þjóðernishyggja og græðgi mannkyns munu á endanum leiða heiminn til 

glötunar. Og það er jafn ljóst að mannkynið samanstendur af óttalegum viðvaningum. 
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