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Ágrip
Oddný Gunnhildur Guðmundsdóttir frá Hóli á Langanesi (19081985) er rithöfundur sem
ekki fer hátt í íslenskri bókmenntasögu. Þó sendi hún frá sér fimm skáldsögur á árunum
19431983. Hún samdi einnig beitta pistla, kvæði og smásögur auk þess sem hún fékkst við
þýðingar. Mestan hluta ævi sinnar stundaði hún farkennslu í sveitum landsins og fór á milli
landshluta á reiðhjóli langar dagleiðir. Hún var eldheitur sósíalisti og landskunn fyrir beitta
pista í fjölmiðlum um íslenska tungu og menntamál. Fátt segir þó af þessari merku konu á
spjöldum sögunnar.
Oddný fór alltaf eigin leiðir, bæði í starfi, einkalífi og skáldskap. Hún var frjáls og sjálfstæð
kona sem skar sig úr, hún átti hvergi fastan samastað og var alla ævi óþreytandi að bæta
heiminn. Hún reis gegn hefðbundnu kynhlutverki, gekk í buxum þegar aðrar konur klæddust
kjól, giftist aldrei og eignaðist ekki börn. Þá gekk hún menntaveg og ferðaðist víða, m.a. til
Sovétríkjanna, og tróð sér fram á ritvöll þar sem karlar réðu ríkjum og settu bókmenntir
kvenna skör lægra.

Oddný hafði flókna skapgerð og var samsett úr ríkum andstæðum sem birtast í verkum
hennar; annars vegar íhaldssemi og forneskju sem birtast vel í skáldsögum hennar en hins
vegar framsýni og róttækni eins og sjá má í hugmyndum hennar í kennslu- og uppeldisfræði.
Í þessari ritgerð er fjallað um hvort hún hafi verið frumkvöðull eða afturhald og hvernig
hugsjónir hennar birtast í höfundarverkinu. Þá er sjónum beint að stöðu hennar í íslenskri
bókmenntasögu þegar skáldverk kvenna voru hunsuð og hædd. Skoðað er hvort feðraveldi
hafi ýtt Oddnýju út í horn eða hvort hún skapaði sína útlegð sjálf með því að rísa gegn
valdhöfum á sviði menningarinnar, eins og franski félagsvísindamaðurinn Pierre Bourdieu
skilgreinir það, með því að skrifa ádrepur og kaldhæðna gagnrýni í fjölmiðlum.
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Abstract
Oddný Gunnhildur Guðmundsdóttir (19081985) was born in a farm in the northeast of
Iceland, Hóll in Langanes. She is a novelist with a marginal status in Icelandic literature. In
total she published five novels (19431979) and also wrote poems and short stories as well as
translations. For the most part of her life she was a temporary teacher in the countryside and
biked between vast parts of the country, 100-200 km daily. She had socialistic ideals and
was known for her critical articles in the newspapers about the Icelandic language and
education.

Oddný always walked her own path, both in work, private life and in fiction. She was a free
and independent woman sticking out from the crowd, she never had a house of her own and
throughout her whole life she relentlessly tried to improve the world. She challenged the male
territory of her time by wearing pants when no other woman did, she never married or had
children, she was educated and travelled abroad, even to the USSR. Her criticism possibly
explains how lonesome she appears and undeservedly forgotten among authors. Women who
criticize are dangerous and pushed aside, especially in the last century when women were
systematically silenced by the patriarchy.

She had a difficult temper and was composed of rich contrasts which appear in her books; she
valued the old farming community in times of radical changes and urbanization in Icelandic
society, but in many aspects she was ahead of her contemporaries, for example regarding
education. In this paper reasons for her eccentric and self-imposed exile in traditional society
and contemporary litterature will be explored along with her sarcastic mutiny against agents
of the cultural field as the french sociologist Pierre Bourdieu describes it.
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Formáli  „Það vantaði grjót“
Langanes í Norður-Þingeyjarsýslu teygir sig um fjörutíu kílómetra út í Atlantshafið til
norðausturs. Mögnuð tilfinning fyrir endimörkum heimsins grípur mann þegar staðið er á
Fonti, fremsta odda á nesinu, og horft fram fyrir tærnar af þverhnípi beint ofan í ólgandi
hafið. Á nesinu stendur kauptúnið Þórshöfn þar sem foreldrar mínir hófu sambúð á sjöunda
áratug síðustu aldar, fluttu reyndar fljótlega burt en héldu jafnan tryggð við staðinn. Á hverju
sumri fór fjölskyldan til Þórshafnar til að vitja ættingja og vina og þegar ég stálpaðist fékk ég
þar sumarvinnu með menntaskólanámi og bjó síðan um tveggja ára skeið í þorpinu og kenndi
við grunnskólann. Það var á þeim árum sem ég heyrði fyrst af því að á bænum Hóli á
Langanesi, sem þá var löngu kominn í eyði, hafi skáldkona nokkur fæðst og alist upp í byrjun
tuttugustu aldar. Eftir gagnfræðapróf á Akureyri og ferðalög erlendis gerðist hún farkennari,
skáld og rithöfundur.

Oddný Gunnhildur Guðmundsdóttir (19081985) fæddist á Hóli sem stendur á nesinu miðju
og er í um sjö kílómetra fjarlægð frá Þórshöfn. Bærinn er afskekktur og stendur á grænum og
grasi grónum bæjarhóli sem rís úr hrjóstrugu heiðarlandslaginu. Hólslækur rennur fyrir neðan
bæinn. Víðsýnt er til norðurs yfir heiðina og út á Þistilfjörð og Gunnólfsvíkurfjall stendur
hnarreist í suðvestri frá bænum.1 Á Hóli ólst Oddný upp hjá foreldrum sínum og tveimur
bræðrum.2 Oddný bjó að bókmenntalegu uppeldi, móðir hennar sagði þeim systkinum sögur,
bæði upp úr Íslendingasögum og þjóðsögum, og á Langanesi var lestrarfélag og dágott
bókasafn. Oddný litla las Selmu Lagerlöf, Sögur herlæknisins og „vinnukonureyfara“ eins
„steigurlátir karlar“ kölluðu þýddar ástarsögur. Átta ára gömul samdi hún sína fyrstu sögu en
kunni þá ekki að skrifa.3 Hún mundi vel eftir því þegar konur fengu kosningarétt 1915 og var
komin í málfundafélag um fermingu þar sem rætt var um kvenréttindi.4 Ömmuforeldrar
hennar, Gísli Árnason og Sveinbjörg Davíðsdóttir, áttu sögu sem var margra lík. Þau voru
alin upp á Langanesströnd, bösluðu í fátækt á tímum þar sem sigur lífsins fólst í að vera
skuldlaus við hreppinn, komu sjö börnum af ellefu á legg og náðu ekki sextugsaldri. „Hann
þótti greindur. Hvergi hef ég heyrt að hún hafi verið greind. En það var hún, sem sagði

1

Eyðibýli á Íslandi, 28.

2

Hún var systir Gísla sem lengi var alþingismaður í Norðurlandskjördæmi eystra og kunnur um land allt fyrir
greiðvikni og hjálpsemi við sína kjósendur.
3

Oddný Guðmundsdóttir, „Segðu okkur sögur,“ 124130.
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Oddný Guðmundsdóttir, „Segðu okkur sögur,“ 134.
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sögurnar flestar, þessar, sem ég fékk í móðurarf“ segir Oddný þegar hún rifjar upp bernsku
sína á Langanesi. Æskuslóðirnar voru Oddnýju alltaf hugfólgnar og einkum unni hún
auðnarlegu landslaginu á nesinu langa:
Mömmu þótti Ströndin betri en Langanesið. Þar er ekki annað eins stórgrýti og á Hóli, sagði
hún. En stórgrýtið heima skýlir lömbunum á vorin, og þar er gott að leika sér í skjóli og byggja
hús. Löngu seinna, þegar ég fór að ferðast um aðrar sveitir á kaupavinnuárum mínum, þar sem
víða voru mikil tún og sléttlendi, þótti mér þó eitthvað vanta  það vantaði grjót.5

Í árlegum heimsóknum mínum til Þórshafnar spurðist ég fyrir um Oddnýju en allmargir íbúar
þorpsins muna vel eftir henni. Árið 2015 rak ég augun í að Oddnýju var hvergi að finna á
vefnum skáld.is, sem er safn um íslenskar skáldkonur. Ég tók í snatri saman stutt æviágrip og
ritaskrá og þar með var hún sest á bekk með öðrum íslenskum skáldkonum eins og henni
sæmdi. Síðan hefur hún fylgt mér. Það kitlar mína gömlu taug til föðurtúna að halda
minningu hennar á lofti.

5

Oddný Guðmundsdóttir, „Segðu okkur sögur,“ 137.
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Inngangur  Einfari í fásinninu
Markmið lokaverkefnis míns til meistaraprófs í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla
Íslands er að gera grunnrannsókn þar sem dregin er upp heildræn sýn á líf og list
skáldkonunnar Oddnýjar Guðmundsdóttur frá Hóli á Langanesi sem sendi frá sér fimm
skáldsögur á rúmlega 30 árum og skrifaði auk þess ferðasögur og leikrit og orti kvæði.
Skoðað er hvað varð til þess að Oddný einangraðist sem rithöfundur og er óverðskuldað
öllum gleymd. Fjallað er um birtingarhátt hugsjóna hennar í höfundarverkinu og stöðu í
íslenskri bókmenntasögu þegar skáldverk kvenna voru hunsuð og þögguð. Þá er kannað hvort
feðraveldi og menningarvaldhafar hafi átt þátt í jaðarsetningu hennar sem rithöfundar eða
hvort hún skapaði sína útlegð sjálf með kaldhæðinni gagnrýni og beittum ádrepum í
fjölmiðlum.
Oddný skar sig úr í samtíma þar sem menntunar- og atvinnutækifæri fyrir konur voru ekki á
hverju strái. Hún lagaði sig ekki að hefðbundnu kynhlutverki heldur steig inn í landhelgi
karla, gekk í buxum þegar aðrar konur klæddust kjól og varð hvorki eiginkona né móðir. Hún
gekk menntaveg sem þá var á fárra færi, allra síst kvenna, hafði sterkar skoðanir sem hún tók
með sér á ritvöllinn þar sem karlar höfðu öll völd og stýrðu orðræðunni. Hún ferðaðist víða,
m.a. til Sovétríkjanna en þangað var fólki almennt ekki tíðförult á þessum árum. Hún hélt
alltaf sínu striki, frjáls og sjálfstæð.
Oddný var kunn um land allt sem rithöfundur og einnig þekkt fyrir að skrifa beitta pistla um
bókmenntir, málfar og menntamál. Hún lá aldrei á skoðunum sínum og gat verið býsna
harðorð og gagnýnin. Hún var samsett úr ríkum andstæðum sem birtast skýrt í verkum
hennar: annars vegar hugsunarhætti sem einkenndist af íhaldssemi og forneskju og hins vegar
framsýni og róttækni sem er efst á baugi í hugmyndum hennar um kennslufræði og
umhverfisvernd. Hér er ljósi varpað á andstæður og sérvisku í skapgerð Oddnýjar og heitar
hugsjónir hennar sem birtast í skáldsögum hennar og pistlum í fjölmiðlum.
Hluti meistaraverkefnisins er útvarpsefni um skáldkonuna sem byggir á viðtölum við
kunningja hennar sem voru tekin á vormánuðum 2019, áður óbirtum bréfum hennar til bróður
og mágkonu og útvarpsefni sem tengist henni og hefur ekki heyrst í áratugi. Oddný ritaði og
talaði knappt og blæbrigðríkt gullaldarmál, rödd hennar er dökk og djúp og tilsvör
meinfyndin og því þótti þessi miðlunarleið best fallin til að heiðra skáldkonuna. Í
útvarpsþáttunum er áhersla lögð á kynni fólks af henni, afrek hennar, örlög og ævistarf en í
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ritgerðinni er fjallað um skáldverk6 og farkennslu, lífsskoðun og stöðu í íslenskum
bókmenntum.
Í viðtölum við kunningja kemur víða fram að Oddný hefur ekki verið neitt lamb að leika sér
við. Forn var hún í skapi, ríghélt í gömul gildi íslenska sveitasamfélagsins og var á köflum
argasta afturhald. Um leið var hún framfarasinnuð og veraldarvön, flakkaði víða og var
haldin ríkri ferða- og ævintýraþrá. Hún bjó yfir óvenjulega greinandi og skapandi hugsun, var
langt á undan sinni samtíð í mörgu og alla ævi var hún óþreytandi að bæta heiminn. Oddný
kom í allar sveitir landsins um ævina en sjálf átti hún hvergi heima. Hún var alls staðar
utangarðs, alltaf glöggskyggn gestur  einfari í fásinninu.

6

Kvæði Oddnýjar eru ekki til umfjöllunar í þessari ritgerð. Sjá þó 4. kafla.
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1 Oddný á Hóli  „Mikil skapkona“
Oddný Gunnhildur Guðmundsdóttir fæddist 15. febrúar 1908 á Hóli á Langanesi. Hún gekk í
farskóla fram að fermingu, samtals í fimm mánuði. Hún lauk síðan gagnfræðaprófi á
Akureyri 1929 en hafði ekki áhuga á menntaskólanámi að eigin sögn, „gat ekki hugsað mér
að reikna einu algebrudæmi fleira“ sagði hún.7 Árið 1936 var hún í námi við Norræna
lýðháskólann í Genf í Sviss, fyrst Íslendinga, og síðan við International Højskole í Danmörku
1937. Hún hélt til Svíþjóðar árið 1939 og stundaði nám við Fornby Folkhögskole og var
samhliða fréttaritari ríkisútvarpsins. Á þessum kreppuárum áttu ekki margar stúlkur þess kost
að ganga menntaveg en eins og fram kemur í bréfum Oddnýjar naut hún góðs af velgengni
bróður síns, Gísla, sem þá sat á Alþingi fyrir Norður-Þingeyinga. Þegar Oddný var tvítug las
hún undir gagnfræðapróf sem undirbúning fyrir nám erlendis sem Gísli studdi hana til.
Eftirfarandi brot er úr bréfi sem hún skrifaði honum á jólanótt 1928:
Elsku bróðir!
Jeg hef skrifað þjer óvenju sjaldan í vetur. Einu sinni stóð líka svo á, að jeg missti af ferð með
brjef og hefi því ekki sent það. Jeg kom heim fyrir fjórum dögum, og fer úteftir aftur strax eftir
nýár.
Þennan tíma nota jeg til að læra Íslensku, hjálpa mömmu ofurlítið og læra á skautum. (...)
Þú hefir minnst lítið eitt á, að mjer muni gefast tækifæri til að halda áfram námi, að loknu prófi.
Það er að vísu glæsilegt og hrífandi, en þó get jeg ekki varist að hugsa um, hvort það sje rjett.
Þegar jeg var í I. bekk, sá jeg sýnishorn góðra og ljelegra námsmanna. Margir voru þeir, sem
jeg áleit vera á „rangri hyllu“, og gramdist mjer að sjá vinnukröftum þannig sóað til lítils. Jeg
var ánægð þá.
Finn að sönnu að mikið var fyrir mig gjört, en áleit það ekki með öllu árangurslaust, eða
ástæðulaust. Loks tók jeg eftir því, að jeg var ein af þeim, jeg áður taldi að hefðu vilst. Þetta
kom mjer til að biðja um skólann. Vona jeg aðeins að þú hafir ekki skilið það sem
vanþakklæti.8

Oddný hefur verið uggandi um framtíðina og treyst á stóra bróður sem var fimm árum eldri.
Svar Gísla við þessu bréfi hefur líklega glatast með öðrum bréfum til Oddnýjar en þau voru
öll brennd eftir lát hennar.9 Næsta bréf til Gísla er dagsett tveimur árum síðar og þá er loksins
verið að ganga frá námsdvöl erlendis:

7

Vilborg Dagbjartsdóttir, „Viðtal við sveitakonu,“ 83.

8

Bréfasafn Gísla Guðmundssonar, úr bréfi Oddnýjar til Gísla, 25. desember 1928. Skrifað er stafrétt upp.

9

Líney Helgadóttir, viðtal 6. mars 2019 og Sara Hólm, viðtal 27. janúar 2019.
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Hóli, 3. des 1930
Elsku bróðir (...). Tíðin er góð, nærri auð jörð, og það sem best er: nóg svell. Þykist jeg vera
orðin all-fær á skautum og tek það fram yfir allar skemmtanir. Þú átt að læra á skautum. Það er
betra en að eyða tómstundunum til að tala við leiðinlegt fólk og reykja, eins og þú annars ert
neyddur til að gera. En þessa lífsspeki hefur þú líklega heyrt áður (...). Jeg hlakka til að fara
utan, nærri því eins og þegar jeg fór í Gagnfræðaskólann. En hvert á jeg að fara? Það verðum
við að ráða af, svo jeg geti lagt mesta áherslu á það mál, sem jeg þarf að tala. Mig langar meira
til Svíþjóðar en Danmerkur, en mest þó til Þýskalands, en það er náttúrulega heimskulegt? Jeg
þykist vita að sár-lítið dugi þó jeg hafi lesið bók Jóns Ófeigssonar og þýsku smásögurnar!! En
þýska er fallegust þeirra erlendra mála, sem jeg hef lesið og eftir því sem jeg kemst næst,
hvorki töluð niðri í hálsi eða sungin.
Svíarnir eru sagðir ágætir, þú ætlaðir að biðja Ester að skrifa mjer. Hún skilur víst íslensku?
Sendu mig bara ekki til Sigtuna, því þar eru lesnar morgunbænir, og lærð framtidshistoria og
iðkaðir fleiri helgisiðir...10

Ekki rættist „heimskulegi“ Þýskalandsdraumurinn og að lokum fór Oddný til Svíþjóðar og
ferðaðist síðan víða á námsárum sínum. Hún dvaldi um hríð í Þýskalandi, Sviss, Frakklandi
og Englandi, og fór alla leið til Sovétríkjanna en þangað fóru ekki margir á þessum tíma. Að
námi loknu árið 1939 sneri Oddný heim til Íslands. Veturinn 19411942 vann hún hjá
Útvarpstíðindum við afgreiðslu og blaðamennsku. Hún gerðist síðan farkennari og var líklega
sá síðasti hér á landi.11 Það var ekki hlutskipti sem Gísli bróðir hennar hafði séð fyrir sér og
réði hann henni eindregið frá því.12 Hún lét sér ekki segjast en hugur hennar hneigðist einnig
til ritstarfa og kom fyrsta skáldsaga hennar út árið 1943.

Oddný var snemma óvenjuleg í háttum og skoðunum. Hún vakti m.a. athygli fyrir sérstæðan
klæðaburð og þann sið að ferðast um landið á reiðhjóli sem hún kallaði jafnan Skjónu. Hún
vílaði ekki fyrir sér að hjóla 100200 kílómetra dagleiðir.13 Kjartan Ólafsson, sem þá var
ritstjóri Þjóðviljans, segir í afmælisgrein til heiðurs Oddnýju sjötugri:
Oddný er mestur hjólreiðamaður á Íslandi, en henni er lítið gefið um bíla. Sumarlangt fór hún
um byggðir og óbyggðir landsins á þessum tvíhjóla farkosti, sem alltof fáir kunna að meta, —
og ekki eitt sumar, heldur mörg. Og í hverri byggð á Oddný vinum að mæta, því að hún hefur
víða verið. Slíkum er gott að eiga í á langferðum.14

10

Bréfasafn Gísla Guðmundssonar, úr bréfi Oddnýjar til Gísla. 3. desember 1930.

11

Vilborg Dagbjartsdóttir, „Viðtal við sveitakonu,“ 81.

12

Bréfasafn Gísla Guðmundssonar, úr bréfi Oddnýjar til Gísla. Ódags. en líklega skrifað 19481949.

13

„Síðasti farkennarinn,“ 13.

14

Kjartan Ólafsson, „70 ára í dag. Oddný Guðmundsdóttir,“ 5.
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Oddný sóttist ekki eftir að festa ráð sitt heldur að starfa sem víðast og landshornaflakki kunni
hún vel. Á sumrin réði hún sig oftast í kaupavinnu og kunningi sagði að henni hafi alltaf liðið
best úti á túni með hrífu í hönd15. Það segir kannski sitt um sjálfsmynd hennar að hún leit
aldrei á sig sem alvöru kennara og kallaði sig alltaf „fúskara í faginu“. Hún leit heldur aldrei
á sig sem rithöfund16 og skáldsögur sínar kallaði hún „bókaróféti“.
Erlingur Davíðsson, ritstjóri Dags á Akureyri, kynntist Oddnýju og segir um hana í bók sinni
Aldnir hafa orðið:
... hún ferðaðist á reiðhjóli sínu um þvert og endilangt landið og kom í flestar sveitir á landinu.
Tæplega fer það milli mála, að hún hefur vakið athygli fyrir hálfri öld, er hún hóf þessi ferðalög
sín, klædd peysu og síðbuxum og þeysti á hjóli sínu landshlutanna á milli. En í því efni var
kennarinn og rithöfundurinn frá Hóli langt á undan samtíð sinni.17

Meðan Oddný dvaldi í Svíþjóð 1939 varð hún á göngu um bæinn fyrir strætisvagni og
slasaðist alvarlega. Hún höfuðkúpubrotnaði, lærbrotnaði auk hlaut fleiri áverka. Þórunn
Marín Þorsteinsdóttir, móðursystir mín, þekkti Oddnýju og segir um hana í erindi sem hún
flutti á kvöldvöku hjá Kvenfélagi Þistilfjarðar á níunda áratug síðustu aldar: „Oddný var mjög
einræn og fáskiptin, og segja ættingjar hennar mér að hún hafi aldrei orðið söm eftir að hún
lenti í alvarlegu bílslysi í Svíþjóð meðan hún dvaldi þar“.18 Ekki er gott að segja hvort slysið
hafði áhrif á andlega heilsu hennar en í viðtölum við kunningja er það dregið í efa. Oddný
ákvað síðan að nota hjólreiðar til endurhæfingar og lærði þá fyrst að hjóla, komin yfir þrítugt.
Hún sagði sjálf að hreyfingin hefði læknað fótinn og haltraði aldrei upp frá því.19
Oddný vildi alls staðar leggja hönd á plóg. Fræg er saga af því þegar hún var á vettvangi
björgunarafreks sem var unnið við Látrabjarg 1947 en þá strandaði þar breskur togari.
Björguninni lýsti Oddný í útvarpsþætti 1981 á minnisstæðan hátt. Í þættinum sagði hún að
þetta hafi verið mesta afrek hennar um ævina, þó var þetta ekki nema tveggja klukkustunda
gangur.20

15

Þórarinn Björnsson, „Minning,“ 11.

16

Vilborg Dagbjartsdóttir, „Viðtal við sveitakonu,“ 83.

17

Erlingur Davíðsson, Aldnir hafa orðið, 5.

18

Þórunn Marín Þorsteinsdóttir. Ópr. heimild.

19

Sara Hólm, viðtal 27. janúar 2019.

20

Sjá viðauka, útvarpsefni, DB5671.
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Þegar ég í upphafi rannsóknar minnar spurðist fyrir um Oddnýju, fékk ég þessa lýsingu hjá
Hilmari Þór Hilmarssyni, frænda hennar:
Ossa frænka var stórmerkileg manneskja, sérstök, vel lesin og fróð. Talað var um hana heima
sem seinasta farkennarann á Íslandi. Hún fór víða með hjólið sitt, var lengi fyrir vestan, kom
meðal annars að frægri björgun togarasjómanna við Látrabjarg. Rithöfundur og hugsuður sem
vildi bæta heiminn. Ég kynntist henni mjög vel sem aldraðri konu heima á Bakkafirði, hún var í
fæði og heimagangur hjá mömmu og okkur á Sólbakka í töluverðan tíma. Seinasta hjólið
hennar gaf hún pabba, minnir mig, að minnsta kosti varð það eftir á Bakkafirði, í bílskúrnum
heima. Minnist hennar með hlýju og virðingu, hún var ekki allra, held ég, sjálfstæð kona og
kannski dálítið á skjön. Gaf mér Kommúnistaávarpið og marga árganga af Rétti, taldi jafnvel að
ég gæti orðið til gagns.21

Síðustu æviárin dvaldist Oddný í grennd við æskustöðvarnar sem henni voru svo kærar, á
Þórshöfn, Bakkafirði og Raufarhöfn. Hún lagði aldrei frá sér pennann. Síðustu æviárin vann
hún ötullega að ritun sögu Langnesinga og var á stöðugum ferðalögum að afla efnis. En sú
bók kom aldrei út. Ég leitaði til vinkonu Oddnýjar, Líneyjar Helgadóttur sem var skólastjóri á
Raufarhöfn um árabil, og spurði hana hvað orðið hefði um Langnesinga sögu Oddnýjar:
Ég veit vel hvað varð um þetta handrit. Oddný var búin að eyða gífurlegum tíma í að skrifa það
og það voru komnir útgefendur að því sem ég veit því miður ekki hverjir voru. Þeir vildu hins
vegar hafa jafn mikið pláss í bókinni fyrir alla bæina á Langanesi en það vildi Oddný ekki. Hún
taldi það mjög bjánalegt að hafa jafn mikið pláss fyrir bæ þar sem voru kannski bara fjórir í
heimili eins og fyrir þá sem töldu yfir 15 í fjölskyldu. Þar mættust stálin stinn og engu varð um
þokað. Oddný var mikil skapkona þó að hún færi vel með það. Hún tók handritið og reif það.
Hún vildi aldrei tala um þetta meira.22

Hvað olli þessum heiftarlegu viðbrögðum sem urðu til þess að handritið var eyðilagt?
Skapgerðarbrestur eða sært stolt? Þótti henni ef til vill sem „blekiðjumenn“ eins og hún
kallaði menningarelítuna hefðu hunsað hana nóg um ævina? Kærði hún sig ekki um að karlar
í Reykjavík segðu henni til um hvernig ætti að skrifa um heimaslóðir sem hún sjálf þekkti
best? Oddný flíkaði aldrei tilfinningum sínum, var hlédræg að upplagi og talaði aldrei um
sjálfa sig, ekki einu sinni við sína bestu vini.23 Þarna var greinilega komið við kvikuna í henni
og er mikill missir að hinu glataða handriti.
Rithöfundurinn skapstóri og hjólreiðakonan knáa, Oddný Guðmundsdóttir, lést 2. janúar 1985
af völdum áverka sem hún hlaut í bílslysi á Raufarhöfn, þá 77 ára að aldri. Í minningarathöfn
21

Hilmar Þór Hilmarsson, tölvupóstur 30. apríl 2015.

22

Líney Helgadóttir, viðtal 17. janúar 2016.

23

Líney Helgadóttir, viðtal 6. mars 2019.
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um hana, sem haldin var í Raufarhafnarkirkju stóðu konur heiðursvörð með logandi kerti í
hendi, merki heimsfriðar sem hún óskaði sér allt sitt líf.24 Hún hvílir í fjölskyldugrafreit í
Fossvogskirkjugarði í Reykjavík.

24

Þórarinn Björnsson, „Minning,“ 11.
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2 Skáldsögur og pistlar  „Útgefendur hafa ekki álit á mér“
Í frægri grein Helgu Kress „Um bækur og „kellingabækur““ frá 1978 er rakin saga þöggunar
kvennabókmennta á Íslandi. Íslenskir kvenrithöfundar voru á þeim tíma farnir að skapa sér
vettvang til að skrifa um líf sitt, sögu og reynsluheim á eigin forsendum. Á sjötta og sjöunda
áratugnum urðu kynslóðaskipti í menningarumræðu á Íslandi sem einkenndust af þeirri
skoðun að bókmenntirnar væru íhaldssamar og gamaldags og ættu ekki erindi við nýja
kynslóð. Það yrði að ryðja brott moldugum leifum bændasamfélagsins og hleypa inn ferskum
vindum. Eins konar þegjandi samkomulag ríkti í menningarumræðu og meðal gagnrýnenda
um að líta niður á bækur kvenna, einkum þeirra eldri.25 Mælirinn varð fullur þegar Sigurður
A. Magnússon ályktaði sem svo í stuttri blaðagrein um framtíð íslenskra bókmennta að hún
væri í höndum 810 vart sendibréfsfærra kellinga.26 Þar með var búið að orða það sem lengi
hafði verið þagað um, að skáldverk kvenna voru leynt og ljóst sett skör lægra og talin til
léttúðugs afþreyingarefnis. Í kjölfarið tjáði sig hver spekingurinn af öðrum í svonefndri
kellingabókadeilu, m.a.s. lagði Halldór Laxness orð í belg, og sýndist sitt hverjum eins og
rakið er í grein Helgu. En þetta var ekki sársaukalaust: „Það hefur verið annað en gaman að
vera gömul kona á Íslandi á jólaföstu árið 1964 í þeim mikla fögnuði og stórkarlahlátri sem
spratt af kerlingaumræðum bókmenntafræðinganna. Að ekki sé talað um hvernig það hefur
verið að vera skáldkona. Varla mátti opna svo blað að ekki blasti þar við einhver
kerlingafréttin. Og allt var þetta ákaflega fyndið“ segir Helga.27 Í greininni eru síðan tekin
nokkur söguleg dæmi um fyrirlitningu í garð bókmennta eftir konur og þeirri spurningu er
velt upp, hversu margar konur kerlingabókanafngiftin hefði í raun fælt frá ritstörfum.28 Það er
pæling úr grein eftir Oddnýju sem mögulega varpar ljósi á gömul sárindi: „Margur hefur
samið doktorsritgerð um ómerkilegra efni en það, hvaða áhrif ritdómar hafi haft á skáld
okkar.“ 29

Franski félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu hefur greint hvernig menningarleg yfirstétt og
táknræn yfirráð verða til í samfélagi. Hvert svið samfélagsins lýtur leikreglum og lögmálum
sem innanbúðarfólk þekkir og beitir. Valdhafi á sviði menningar hefur táknræna forgjöf, eins
25

Dagný Kristjánsdóttir, „Heiður kaffikönnunnar,“ 232233.

26

Sigurður A. Magnússon, „Rabb,“ 5.

27

Helga Kress, „Bækur og „kellingabækur,““ 383.

28

Helga Kress, „Bækur og „kellingabækur,““ 386.

29

Oddný Guðmundsdóttir, „Lærðir og leikir,“ 11.

16

og gáfur, menntun, reynslu og yfirsýn eða félagslegan auð og hefur áhuga og hagsmuni
(intérêt) að gæta.30 Menningarauður yfirstéttar er samkvæmt Bourdieu bæði stofnanabundinn
(t.d. prófgráður) og sérhæfður (t.d. að vera vel máli farinn) en síðari tíma femínistar hafa bætt
einni vídd við, að vera af réttu kyni.31 Oddný var nægilega vel máli farin til að geta tekið þátt
á menningarsviðinu en hafði hvorki prófgráðu né var af réttu kyni. Hún fellur tvímælalaust í
flokk kellinga sem skrifa bækur í samfélagi þar sem gildismat karla er ráðandi á
menningarsviðinu og verk kvenna hunsuð og hædd. Hún vogar sér inn á yfirráðasvæði
valdhafa menningarsviðsins, bæði sem sigld kona í buxum og farkennari en ekki síður sem
rithöfundur. Oddný fór heldur ekki varhluta af bókmenntagagnrýni „matsmanna“ eins og hún
nefndi þá. Þeir segja m.a. að eitthvað vanti upp á skáldverk Oddnýjar, til dæmis æfingu og þá
„hörku“ (eða karlmennsku) sem þarf til að vera alvörurithöfundur. Þá var litið svo á að bækur
hennar staðfestu íhaldssama sjálfsmynd liðins tíma, ættu ekkert brýnt erindi og persónurnar
skorti sálfræðilega dýpt. Annað hvort hlaut hún að guggna fyrir valdhöfum á
menningarsviðinu eða rísa gegn þeim.

Skáldkonan Vilborg Dagbjartsdóttir tók viðtal við Oddnýju sem birtist í kvennatímaritinu
Melkorku 1958. Í viðtalinu kemur viðhorf Oddnýjar til ritstarfa fram og svör hennar virðast
bera vott um sérviskulega hógværð, lúmska íroníu eða niðurbrot. Ef horft er til kenninga
Bourdieus um það hvernig reglubundin, ómeðvituð formgerð, sem einkennir hugsun,
skynjun, hegðun og mat einstaklings (habitus),32 rennur saman við valdaformgerðir
feðraveldis, má hugsa sér að Oddný hafi um hríð undirgengist það sem kallast „táknræn
yfirráð“ og ómeðvitaða þátttöku í eigin undirokun.33 Táknræn yfirráð karla byggjast á
samstillingu formgerðar habitus kvenna við formgerð samfélagsins. Áratuga tilvist kvenna
sem undirsátar í samfélaginu innrætir ójafnræði kynjanna í habitus þeirra og þær hafa
tilhneigingu til að líta svo á að undirsátastaða þeirra sé náttúruleg, líka á menningarsviðinu.
Fjölmiðlar endurspegla síðan þetta viðhorf margvíslega, t.d. með dómhörku, skensi eða
útilokun. Í viðtalinu segir Oddný að útgefendur hafi ekki álit á sér og hún telji sjálfa sig ekki
með rithöfundum. Þó hefur Oddný þegar hér er komið sögu sent frá sér fjórar skáldsögur. En
hún segist kunna best við heyskapinn:

30

Davíð Kristinsson, „Inngangur“, 13.
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Dagný Kristjánsdóttir, „Heiður kaffikönnunnar,“ 235.
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Davíð Kristinsson, „Inngangur“, 8-14.

33

Davíð Kristinsson, „Inngangur“, 25.
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Ert þú ekki til með, að segja lesendum Melkorku eitthvað um sjálfa þig? Spyr ég Oddnýju
Guðmundsdóttur. Hvaða ástæða er til þess svona upp úr þurru? Þú hefur oft skrifað í Melkorku,
og lesendur hafa gaman af að vita eitthvað um rithöfundana. Ég tel mig nú eiginlega ekki
rithöfund. Ég er stundum að setja saman sögur í tómstundum mínum. Mér þykir það gaman. En
ekki tel ég, að mér beri neinn gáfumannastyrkur frá ríkinu fyrir þá iðju. Nei, ég tel mig ekki
með rithöfundum ... Útgefendur hafa ekki álit á mér. En eins og ég segi, er ég fyrst og fremst
farkennari. Og svo hef ég gaman af heyvinnu. Við vorum að þurrka allan septembermánuð á
Langanesi í haust. Annars var ég í síld á Raufarhöfn, meðan síld var. Ég hef reynt ýmsa vinnu,
en kann bezt við heyskapinn. Stundum hjóla ég norður á Langanes. Ég hef hjólað nær alla
akvegi landsins.34

Þegar Oddnýju stóð til boða að lesa upp úr bók sinni á skáldaþingi sem Menningar- og
friðarsamtök kvenna stóðu fyrir árið 1968 sleppti hún tækifærinu og sagðist vera bundin við
kennslu.35 Í bréfi til Gísla bróður kemur fram að ekki bjóst hún við frama eða viðurkenningu
fyrir ritstörfin:
Litlu-Reykjum, 21.11.67
... Það var afleitt, að fólk skyldi vera að ónáða ykkur með rekistefnu út af bókarófétinu. Meir að
segja út af mynd, sem þótti víst þurfa að birta! Mér datt ekki í hug, að mín skræða yrði tekin
með í bókmenntakynningu. Annars hefði ég valið efnið sjálf. En ég var ánægð með valið eftir
ástæðum. Og maðurinn les ágætlega ...36

Oddný tók sér stöðu innan menningarsviðsins en var í litlum metum hjá þeim sem réðu. Þó
hafði hún sem þátttakandi á menningarsviðinu örlitla forgjöf og félagslegan auð, bæði var
hún meira menntuð en tíðkaðist um konur á þessum tíma og býsna veraldarvön. Auk þess
hafði hún félagsleg tengsl, bróðir hennar var þingmaður og ritstjóri Tímans og sjálf var hún
innanbúðar hjá Alþýðubandalaginu. En habitus hennar dugði samt ekki til. Hvergi er
Oddnýjar getið í Íslenzkum nútímabókmenntum 19181948 eftir Kristin E. Andrésson. Í
Íslenskri bókmenntasögu 8741960 eftir Stefán Einarsson (1961) segir um Oddnýju: „Oddný
Guðmundsdóttir (1908) er ættuð úr Þingeyjarsýslu, kaupakona og kennari, hefur skrifað
þrjár sveitalífssögur.“37 Dagný Kristjánsdóttir var fyrst til að fjalla um verk Oddnýjar í bók
sinni Kona verður til (1996) sem verðugan höfund sem ekki hafi notið sannmælis. Í
bókmenntaheiminum um miðja síðustu öld höfðu karlar öll völd, þeir skrifuðu bækurnar og
ritdómana, stjórnuðu bókaforlögum og prentsmiðjum og litu á skáldskap kvenna sem léttvægt
afþreyingarefni. En nánar er fjallað um þetta í 6. kafla.
34

Vilborg Dagbjartsdóttir, „Viðtal við sveitakonu,“ 83.
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„Konur í skáldskap,“ 6.
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Bréfasafn Gísla Guðmundssonar, úr bréfi Oddnýjar til Gísla, 21. nóvember 1967.
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Stefán Einarsson, Íslensk bókmenntasaga, 441.
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Fyrsta verk Oddnýjar sem birtist á prenti er smásaga í tímaritinu Iðunni 1933 sem heitir
„Eldhúsið og gestastofan“. Þar birtast strax þær heitu hugsjónir og stéttaandstæður sem voru
Oddnýju ávallt hugleiknar.
Húsmóðirin hefir auga á hverjum fingri, þegar gesta er von, því hún veit, að „glögt er
gestsaugað“ og því gleggra sem það er heimskara. Því það er heimskra manna háttur að neyta
athyglisgáfu sinnar til þess að þefa uppi ýmsa smámuni, í stað þess að gera sér grein fyrir
aðstöðu sinni og annara í þjóðfélaginu.38

Fyrsta skáldsaga Oddnýjar, Svo skal böl bæta, kom út 1943 hjá Víkingsútgáfunni, þegar hún
var 35 ára. Þann 10. október sama ár las hún úr bókinni í útvarpið.39 Hún skrifaði framhald
hennar tæpum þrjátíu árum síðar og voru þá báðar bækurnar gefnar út saman undir nafninu
Síðasta baðstofan (Bókaforlag Odds Björnssonar, Akureyri, 1979). Aðrar skáldsögur
Oddnýjar eru Veltiár (Víkingsútgáfan, Reykjavík, 1946), Tveir júnídagar (Norðri, Akureyri,
1949), Á því herrans ári (GKL, Reykjavík, 1954) og Skuld (Leiftur, Reykjavík, 1967). Auk
þess birtust smásögur og kvæði eftir hana í tímaritum, t.d. Dvöl, Sólskini, Samvinnunni,
Eimreiðinni og Rétti. Nokkur leikrit skrifaði hún og voru þrjú þeirra flutt í útvarpi, Vellygni
Bjarni,40 Hraði og Fósturlandsins Freyja. Auk þessara ritstarfa þýddi Oddný skáldsögu
Erichs Maria Remarque, Vini,41 og starfaði um tíma við dagblaðið Þjóðviljann.42
Árið 1982 skrifaði Oddný og gaf sjálf út barna- og unglingabók, Haustnætur í Berjadal, þá
74ra ára. Sama ár kom út önnur prentun af ljóðabók hennar Kvæði og kviðlingar (Letur,
Reykjavík) með mynd af Langanesi á bókarkápunni. Frægasta bók Oddnýjar er líklega
greinasafnið Orðaleppar og aðrar ljótar syrpur frá árinu 1983 sem gefið var út á kostnað
höfundar. Þar gagnrýnir hún málfar í fjölmiðlum og fjallar um menntamál og bókmenntir.
Síðustu bók sína, Íslenzka aulafyndni, gaf hún einnig út sjálf sama ár. Þema hennar er
málvernd og meginefnið langur ritdómur um Orðabók um slangur, bannorð og annað
utangarðsmál sem út kom hjá bókaútgáfunni Svörtu á hvítu 1982.
Í höfundarverki sínu, sem spannar slétt fjörutíu ár, sér Oddný atburði í þjóðfélagslegu ljósi.
Hún fjallar um gamla tíma og nýja, ástina í margvíslegum myndum, hlutskipti kvenna og
misrétti í þjóðfélaginu. Sögupersónurnar búa í torfbæjum og sinna sveitastörfum (Síðasta
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baðstofan) eða eru fluttar á mölina og rifja upp og ýmist sakna fortíðarinnar eða ekki (Tveir
júnídagar, Veltiár). Vond meðferð, lélegt uppeldi og illt atlæti mótar persónurnar og gerir
þær grimmar. Glatað sakleysi, ráðabrugg og svik forherða þær (Skuld, Veltiár). Reiði og
vonbrigði ólga í sálu þeirra og þær hefna sín, eins og í t.d. Skuld, þar sem illgirnin grefur um
sig og eitrar ekki bara líf aðalpersónunnar Unu, heldur allrar fjölskyldunnar og næstu
kynslóðar. Gömul gildi eru í hávegum höfð í verkum Oddnýjar ásamt ást á móðurmálinu og
skýrum boðskap um jafnrétti og gott siðferði.

Í fyrstu skáldsögum Oddnýjar eru karlmenn drifkraftur sagnanna. Dagný Kristjánsdóttir
bendir á að „Oddný var sannfærður sósíalisti og margir karlar í flokknum litu á málflutning
kvenréttindakvenna sem smáborgaralegt bull. Hún velur karlmenn til að sýna átök tvennra
tíma af því að karlmenn eru gerendur í þjóðfélaginu.“43 En þeir eru engar hetjur nema síður sé
og sögurnar eru ekki síður um konur, sterkar konur og breyskar, mæður og dætur og þá kosti
sem þeim standa til boða.

2.1 Svo skal böl bæta, 1943
Fyrsta skáldsaga Oddnýjar, Svo skal böl bæta, sem síðan var endurútgefin með framhaldi
undir nafninu Síðasta baðstofan, er í senn óður til fortíðar, gamalla gilda og ástarinnar og
ádeila á vinnuþrælkun og misskiptingu í samfélaginu. Sjónarhorn sögunnar er nokkuð reikult
en aðallega hjá Eyvindi, fátækum sveitapilti, síðar vinnumanni á stórbýlinu Dal og loks
sjálfseignarbónda í Hvammskoti. Stundum er sjónarhornið hjá Dísu sem er enn fátækari en
hann og verður konan hans. Eyvindur varpar frá sér ást ríkrar heimasætu og þar með allri von
um upphefð og náðuga daga, til að búa og basla með Dísu í litla kotinu þeirra. Hún sleppur
þar með naumlega frá því að axla ábyrgð á æskuheimili sínu og ganga yngri systkinum sínum
í móðurstað.
Eyvindur er viðkvæmur drengur og í upphafi sögunnar fær lesandi raunsæislega innsýn í
sálarlíf hans og aðstæður þegar hann spjallar við hundinn Snata. Hann er þreyttur og kvíðinn
og langar mest að sofa alla daga. Í öðrum kafla er Eyvindur orðinn átján ára og rís gegn vilja
foreldra sinna, hann neitar að fara í vinnumennsku og heldur til sjós á Salteyri. Þó endar hann
í vinnumennsku en aldrei getur hann unað óréttlætinu sem felst í því að sá í akur óvinarins
kynslóð eftir kynslóð:
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Hann leit út um gluggann, yfir sléttan, grænan völlinn, sem raunar var ekki litfagur einmitt nú í
illviðrinu. Þarna hafði verið kargaþýft og sum staðar grýtt. Þarna höfðu faðir hans og afi staðið
hálfbognir með járnkarl, torfljá og reku hvert vor og hvert haust, myrkranna á milli, áratug eftir
áratug.44

Hvörf verða í sögunni þegar Eyvindur móðgar Björn, bændahöfðingjann í Dal, stórlega á
mikilvægum framboðsfundi í sveitinni. Auðvelt er að sjá Oddnýju fyrir sér fussa yfir ræðu
arðræningjans:
Öll virðing fyrir æðrulausri og karlmannlegri framkomu Björns, þekkingu hans, röksemdum,
jarðrækt og kvæðalestri fauk á augabragði út í veður og vind, þegar vinnumaður hans tók til
máls í samræðutón og kom mönnum til að hlæja að því sem Björn hafði sagt kjarnbezt og með
sem vönduðustum áherzlum. Og ofan á allt þetta bættist, að pilturinn skaut því inn í, að afi hans
hefði verið „gott hjú“ og ræktað tún í Dal fyrir næstum ekki neitt, í hálfa öld. En hann gaf það í
skyn, að „vormenn Íslands“ mundu ekki ætla sér að vera eins góð hjú.45

Í seinni hluta sögunnar er tóninn íronískur, hjónakornin Eyvindur og Dísa eru orðin gömul og
rifja upp gamla tíma, fátæktarbasl og fótkulda, veikindi og barnamergð, menntunarskort og
þrotlausa vinnu. Eyvindur upplifir vanmátt og reiði, Dísa er endalaust þreytt. Ungarnir eru
flognir úr hreiðrinu og þau hírast í gömlu baðstofunni sinni, gömul og slitin og of fátæk til að
byggja upp eða breyta til. Þá eru þau beðin fyrir barnabarn úr bænum sem segir fátt nema
„tjúllað frat og bæ“, en skemmst er frá því að segja að þau koma því til manns með eðlislægri
og fornfálegri uppeldisfræði að hætti Oddnýjar. „Þú jafnar þig góða. Þig hefur bara verið að
dreyma eitthvað úr óhræsis sjónvarpinu fyrir sunnan. Hér er öllu óhætt ...“.46
Sósíalísk lífsskoðun Oddnýjar birtist vel í sögunni. Óðalsbóndinn arðrænir fátæklingana sem
eiga enga möguleika á betra lífi. Lýst er tilvistarlegri kreppu milli sveitar og borgar, milli
hugmynda um æðri tilgang lífsins gagnvart botnlausu streði fátæks fólks. En um leið er
hugmyndafræðin íhaldssöm, sveitasamfélagið upphafið, í sál sveitafólksins er hið haldgóða
og hreina að finna. Boðskapurinn er sá að best sé að vera í sveitinni, sinna börnum vel og
kenna þeim þegar ekki er kostur á skólagöngu vegna kreppu og fátæktar. En sögumaður gerir
sér þó fulla grein fyrir því að sveitin er breytt og kynslóðabilið að verða óbrúanlegt.
Í Samtíðinni 1943 birtist ritdómur eftir ónafngreindan menningarvaldhafa þar sem Oddnýju er
hrósað m.a. fyrir að sigla framhjá blindskerjum sem byrjendur steyta gjarnan á. Ýmsir
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vankantar eru þó tíndir til, s.s. að efnið sé ekki sérlega nýstárlegt, stíllinn mætti vera litríkari
og djarfari, byggingu sé ábótavant og persónulýsingar óskýrar.
Þrátt fyrir þá ágalla, sem hér hafa verið taldir, er bókin hið athyglisverðasta byrjunarverk. Það
má mikið vera, ef Oddný Guðmundsdóttir sendir ekki frá sér góðar bækur og merkar, þegar hún
hefir numið betur galdur skáldsagnalistarinnar. Frumsmíð hennar gefur mikil fyrirheit í því
efni,  og þannig eiga líka frumsmíðar að vera.47

Í Helgafelli, 3. árg. 1944, fjallar Magnús Ásgeirsson, skáld og þýðandi og einn helsti
menningarforkólfur samtímans, um nokkrar nýlegar bækur, þar á meðal bók Oddnýjar. Hann
finnur bókinni ýmislegt til foráttu, segir hana miðlungsskáldskap, og að skáldkonan unga ætti
að snúa sér að öðrum verkefnum:
... Ég held, að nokkuð sé til í því, sem einhver sagði við mig um bókina, að hún væri
ískyggilega laus við skemmtilega galla. Hér eru engin gönuskeið, frásögnin raunsæ og
greindarleg, en jafnframt yfir henni eitthvert litleysi eða grámóska. Ungum höfundum hættir oft
til þess að vera of samhuga söguhetjum sínum, en hér virðir skáldkonan þær fyrir sér úr
nokkrum fjarska, af svo eindregnu hlutleysi, að lesandanum finnst einatt þetta fólk koma sér of
lítið við til þess að láta sig örlög þess miklu skipta. Það er fulllítið um frásagnargleði í bókinni,
til þess að lesandinn verði var þeirrar skáldhrifningar og hlutdeildar, sem jafnvel gáfaðir
höfundar mega ekki án vera. Mér finnst ekki fullséð af þessari bók, hvort hér er efnilegt
sagnaskáld á ferðinni eða ekki, en ég þykist viss um, að Oddný Guðmundsdóttir gæti orðið
mjög liðtækur höfundur á öðrum sviðum, þar sem næg verkefni og engu óvirðulegri en
miðlungsskáldskapur bíða gáfaðra og ritfærra manna og kvenna.48

Oddnýju hlýtur að hafa sviðið að fá svo harkalegan dóm. Kannski var henni huggun í að
aðrar bækur ársins fengu svipaða útreið hjá Magnúsi, s.s. verk Svanhildar Þorsteinsdóttur,
Gunnars M. Magnúss, Ármanns Kr. Einarssonar og Elínborgar Lárusdóttur.
Andrés Kristjánsson, blaðamaður á Tímanum, skrifaði ritdóm um bókina þegar hún kom út
með framhaldi undir nafninu Síðasta baðstofan 1979. Rifjaði hann upp að sagan væri
mörgum gleymd og horfin af almannafæri en hefði verið talin bera ungum höfundi allgott
vitni fyrir liðlegan sögustíl og gott málfar. „Auðvitað er ekkert nýjabrum á sögunni, enda
gerist hún í síðustu baðstofunni og er trú því fólki og lífi, sem þar lifði og dó, og raunar líka
einnig unga fólkinu, sem er að kveðja hana.“ 49 Halldór Kristjánsson (H.Kr.) skrifar í Tímann
1980 um Síðustu baðstofuna:
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Er þetta ádeilusaga? Og er þetta bölsýnisrit? Þetta er raunsæ skáldsaga. Allt sem hún segir er
veruleiki. Þær staðreyndir hljóta að vekja til umhugsunar. Ætla má að það hjálpi til að koma
auga á veilur samtíðarinnar og festa sjónir á hinu sanna og trausta í menningu liðinna ára. Þær
bækur, sem slíku orka, eru góðar bókmenntir.50

Jóhanna Kristjónsdóttir, blaðamaður á Morgunblaðinu, skrifaði um bókina stuttan ritdóm
1980 sem heitir „Slitrótt sveitalífslýsing“. Þar segir hún frásagnarháttinn sérkennilegan,
efnistökin yfirborðskennd og að bókin sé skrítin og „kúldursleg“.51 Gunnar M. Magnúss
skrifar um verk Oddnýjar í Þjóðviljann og segir engan höfund hafa skrifað áður um fimm
kynslóðir, „frá morgni aldarinnar til þessa dags.“
„Ég vil benda þeim fulltrúum þjóðarinnar, sem velja verk til kynningar i Norðurlandaráði, að
lesa þessa skáldsögu með íhugun, skáldsögu sem er í raun og veru þverskurður af lífi íslensku
þjóðarinnar á þessari öld.“52

Sama ár og Síðasta baðstofan kom út voru t.d. Ása Sólveig, Auður Haralds og Norma E.
Samúelsdóttir að senda frá sér nýraunsæjar skáldsögur um kvenfrelsi og jafnrétti sem slógu í
gegn. Bók Oddnýjar var á allt öðrum nótum. Hún er um hnignun bændasamfélagsins, gamlan
vanda en ekki nýjan, og hlaut að falla í skuggann. Oddný lét oft eins og hún kærði sig kollótta
hvað sagt var um bækur hennar og aldrei reyndi hún að pranga þeim inn á fólk.53 En það segir
sína sögu að hún safnaði saman öllum ritdómum um verk sín og geymdi í kassa 
úrklippusafn hennar er varðveitt hjá Söru Hólm, frænku hennar á Akureyri.

2.2

Veltiár, 1946

Þegar bókaútgáfan Helgafell kynnti nýjan bókaflokk með verkum eftir unga íslenska höfunda
árið 1947 var Veltiár eftir Oddnýju þar á meðal og var hún eina konan í skáldahópnum.54 Þá
voru þrjú ár frá því hún sendi frá sér sína fyrstu skáldsögu. Það sýnir að vonir voru bundnar
við hana sem efnilegan rithöfund.
Skáldsagan Veltiár hefst á haustdögum 1941. Þorpið Bláhöfn er að breytast og nýir straumar
sópa gömlum siðum burt. Það er uppgangur í samfélaginu, stríðstímar og veltiár. Ívar
Finnsson er framkvæmdastjóri, kaupsýslumaður og kapítalisti, seinþreyttur til vandræða en
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fylginn sér, löngu kominn á giftingaraldur og svipast um eftir konuefni. Hann verður
ástfanginn af Þrúðu, nýju búðarstúlkunni. Hernámið er í deiglunni og ástandið svokallaða
milli tannanna á fólki.
Ólafur Steinsson í Litlabæ er glaðlegur alþýðupiltur með heitar og nútímalegar hugsjónir um
jöfnuð og réttlæti. Hann amast ekki við hersetu og ástandsbörnum eins og Ívar gerir. Hann
rennir líka hýru auga til Þrúðu en er feiminn og hvekktur af ofbeldi sem hann var beittur í
skóla. Í einu horni þessa fámála og vandræðalega ástarþríhyrnings glittir svo í dökkeygan
Breta.
Leynt er farið með fyrri ástir Þrúðu en í ljós kemur undir lokin að hún er ófrísk eftir Bretann.
Kona í þeim aðstæðum átti ekki margra kosta völ en Þrúða lætur hvorki freistast af gylliboði
Ívars né heiðarleika Ólafs þótt hjónabandshöfnin sé eini öruggi staðurinn fyrir konur þegar
litið var svo á að þær ættu fyrst og fremst að giftast og eignast börn: „Þetta er eins og
örlagadómur eða lögmál ofar mannlegum ákvörðunum“ segir Dagný Kristjánsdóttir um þessa
tíma.55 Sjálf var Oddný einhleyp og barnlaus alla ævi og hefði aldrei látið þvinga sig til neins.
Á fyrstu árunum eftir stríð urðu hörð pólitísk átök í íslenskum stjórnmálum um herstöðina í
Keflavík og allt sem henni fylgdi. Oddný var yfirlýstur herstöðvaandstæðingur allt sitt líf og
var heimsfriður henni kappsmál. Hún hefur væntanlega ekki verið ánægð þegar amerískt
setulið setti á fót og starfrækti ratsjárstöð á Heiðarfjalli í hennar heimabyggð á Langanesi á
árunum 19571961 og setti sig sjaldan úr færi að deila á hernaðarbrölt. Vopnaðir menn komu
til Bláhafnar 1940 segir í sögunni, og er þar væntanlega vísað til hernáms Breta á Íslandi.
Þegar hætta steðjar að þorpinu, eins og þegar virkt tundurdufl rekur á fjörur, reynist ekkert
gagn að setuliðinu.56

Það var lenska á þessum árum að dæma konur harkalega sem sýndu útlendingum meiri áhuga
en samlöndum sínum. Hlutverk þeirra var að eignast íslensk afkvæmi með innfæddum
körlum og var ástandskonunni stillt upp sem andstæðu stúlku sem hélt tryggð við land sitt og
þjóð. Oddný var einlægur friðarsinni og mótmælti öllu hernaðarbrölti en hún fordæmdi aldrei
konur sem „fóru í ástandið“ eins og sumir aðrir rithöfundar þeirra tíma. Ástum Þrúðu og
erlenda hermannsins er ekki lýst í sögunni. Hún er í meinum en nýtur skilnings og samúðar
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sögumanns öndvert við þann siðferðilega boðskap og fordóma sem oft einkenndu verk
karlrithöfunda um ástandið. Dagný Kristjánsdóttir segir um bókina: „Veltiár er fámál saga,
undirtextar miklir, stíllinn stuttaralegur, jafnvel þurrlegur, fátt gerist og dular, lokaðar
persónurnar verða miðlungi skýrar. Styrkur bókarinnar felst í andrúmslofti hennar, lýsingu á
tilgangsleysi, leiða og tilvistarlegri „ógleði“ Ívars og Þrúðu sem hafa misst tengsl við gamla
tímann og geta ekki gengist upp í þeim nýja.“57 Guðmundur G. Hagalín kom ekki auga á
þessa hlið skáldsögunnar þegar hann skrifaði um Veltiár í tímaritið Jörð 1947 og vildi helst
koma Þrúðu í hjónabandshöfn:
Þessi saga Oddnýjar er annars ekki óskemmtileg, lipurt skrifuð, þó að stíllinn sé ekki sérlega
mótaður af persónuleik höfundarins, og einstaka persónum er vel lýst. Aftur á móti eru þær
eyður í rás viðburðanna, sem ekki verður til ætlazt að lesandinn fylli ... Og ennfremur: Sögunni
er lokið, áður en við höfum séð, hver áhrif þetta hefur á framtíð þeirra persóna, sem
höfundurinn leggur mesta rækt við, þeirra Þrúðu og Ólafs bílstjóra.58

Guðmundur Daníelsson ritaði langan og harkalegan dóm um Veltiár í Vísi 14. ágúst 1947 sem
bar heitið „Þríhyrningurinn gamli“. Hann fann bókinni flest til foráttu þótt hann teldi hana
„ekki með öllu misheppnaða“ og sakaði Oddnýju m.a.s. um mannfyrirlitningu og
hálfkæring.59 Það hefur henni ekki líkað. Halldór Kristjánsson ritar aftur á móti lofsamlega í
Tímann: „Oddný Guðmundsdóttir hefir sýnt það, að hún getur skrifað áferðargóðar sögur
með sönnum þjóðlífsmyndum og glöggum mannlýsingum. Sögur sínar skrifar hún af ríkri
samúð með alþýðufólki, réttlætisþrá og heilbrigðri tilfinningu.“60 Kristmann Guðmundsson er
ekki eins ánægður þegar hann skrifar um bókaflokkinn Nýja penna í Morgunblaðið, 9.
október 1947:
„Veltiár“ eftir Oddnýju Guðmundsdóttur er lagleg saga sem gerist í litlu þorpi. Hún er fremur
rislág, en hvergi leiðinleg og sumum persónunum dável lýst. Aðalpersónan, Þrúða, er best, enda
mest til hennar vandað. Þó finnst manni, að lestri loknum, að hún sje helstil þokukend. —
Yfirleitt eru víða í þessari bók lýsingar og samtöl, sem eru hjerumbil góð, en allsstaðar vantar
eitthvað og stundum það sem máli skiptir! Það er leiðinlegt, því mjer þykir líklegt að Oddný
Guðmundsdóttir gæti skrifað verulega vel, ef hún vildi beita sjálfa sig þeirri hörku, sem til þess
þarf! Hún hefur frásagnargáfu, á til fyndni, dómgreind og heilbrygða skynsemi. Þess vegna er
illt að verða að sætta sig við hálfgóðar bækur frá hennar hendi.  En hvað sem því líður, þá er
þessi saga vel þess virði, að hún sje lesin.61
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Í gagnrýni Kristmanns er slegið úr og í og ýjað að því að hún beiti sjálfa sig ekki þeirri hörku
(líklega karlmennsku) sem þarf til að verða rithöfundur.

2.3

Tveir júnídagar, 1949

Þriðja skáldsaga Oddnýjar á sex ára tímabili heitir Tveir júnídagar, tilvistarleg saga í litlu
broti sem fjallar um unga konu, Laufeyju. Hún glataði draumum sínum og kaus hærri stétt,
velmegun og náðuga daga fram yfir frelsi og ást en finnur fyrir eftirsjá og efa. Í sögunni
kemur Oddný inn á sum helstu hugðarefni sín: barnauppeldi, menntunarkosti og sjálfstæði
kvenna. Á þessum tíma er margt að breytast í þjóðfélaginu, m.a. með fólksflutningum úr
sveitum í þéttbýlisstaði. Sjálfsmynd landsmanna tók að breytast í umróti eftirstríðsáranna og
viðhorf til siðgæðis og kynlífs einkenndust af mótsögnum, tvískinnungi og staðalmyndum.62
Nútímakonan var að mótast og fór Oddný ekki varhluta af þeim hugmyndum. Hún áttaði sig
líka á að milli borgar og sveitar var að myndast óbrúanleg gjá. Laufey skynjar líf sitt í
borginni sem stefnulaust og firrt en bernskuheimur hennar í sveitinni, sem hún hugsar oft til,
er líka á hverfanda hveli.63
Fulltrúi öreiganna í sögunni er Þorgerður, fátæk og námfús skólastúlka úr sveit. Hún er í
vondri vist sem hefðu getað orðið örlög Laufeyjar og jafnvel Oddnýjar. Þegar Þorgerður
veslast upp og deyr í köldum bragga, segir Bjarni, eiginmaður Laufeyjar: „Hefðirðu tekið
stúlkuna að þér í tæka tíð, Laufey, mundi hún líklega lifa enn. Við höfum ekki efni á því
hérna í fámenninu að gera illa við gáfaða menntamenn. Rithöfundar og námsmenn eiga að fá
ríflega styrki. Annars geta þeir orðið rauðir ofstækismenn eða lagzt út af og dáið eins og þessi
stúlka. Og ekki veit ég hvort verra er.“64 En Laufey hafði svikið Þorgerði með að sýna henni
ekki samstöðu og heldur áfram að lifa innantómu lífi sínu í mollulegri melankólíu.
Aðrir karlmenn í lífi Laufeyjar eru æskuástin Guðmundur á Hamri sem trúlofaðist annarri og
gekk henni úr greipum, Arngrímur, sem hún hryggbrýtur því henni finnst hann vera
óspennandi embættiskurfur, og loks Kolbjörn listaskáld sem birtir ástarljóð til hennar í
ljóðabók sinni. Þegar hún sér Kolbjörn í fyrsta sinn verður sögumanni að orði: „Það þarf ekki
að horfa lengi á karlmenn, til þess, að þeir haldi, að verið sé að dást að þeim. Og það hélt
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þessi maður ...“.65 Harla beinskeytt lýsing hjá Oddnýju sem gefur óvænt í skyn háðslega
afstöðu sína til karlkynsins.
Laufey lætur efasemdir sínar líða hjá, sættir sig við að tækifærin séu að baki og velur að vera
áfram í hjónabandinu. Þar með er hún endanlega steinrunnin sem borgaraleg frú og
ósjálfstæður einstaklingur, búin að gefa frá sér alla von um ást, sannleika og betra líf; alger
andstæða við val Oddnýjar í lífinu. Þetta er heildstæð saga, knöpp, þögul og bæld en eitt best
heppnaða skáldverk Oddnýjar.
Í stuttri grein sem heitir „Bækur“ í tímaritinu Lögbergi segir:
Tveir júnídagar, eftir Oddnýju Guðmundsdóttur, er skáldsaga, er gerir grein fyrir hversdagsleik
hversdagslífsins rétt eins og það er í bænum, þar sem hringrás viðburðanna snýst um allt og
ekki neitt. Mitt í amstrinu rifjast upp tilvera fyrri daga í sælli sveit, þar sem ungar stúlkur voru
ráðskonur hjá vegavinnumönnum. Þar er vermireitur á landi minninganna, en eiginlega er
tilveran í bænum úfinn þokudagur með súld og ömurleik í tilveru persónanna, þrátt fyrir nóg
efni. Létt lesin bók, laus við tilþrif. Bókin er 118 síður að lesmáli.66

Ekki er ljóst hvaða „tilþrif“ sagan er blessunarlega laus við. Sigríður Einars (frá
Munaðarnesi) skrifaði um Tvo júnídaga í Þjóðviljann 16. júní 1949. Er það fyrsti ritdómur
eftir konu um verk Oddnýjar en karlar skrifuðu bæði bækurnar og ritdómana á þessum tíma.
Sigríður, sem sjálf var skáldkona, rekur söguþráðinn ítarlega, segir gildi bókarinnar vaxa við
nánari kynni og hún sé spennandi í yfirlætisleysi sínu.67 Í Vísi, 25. október sama ár segir
ónafngreindur gagnrýnandi að sagan sé „bezta bók Oddnýar til þessa“.68 Halldór
Kristjánsson, blaðamaður á Tímanum, talar hlýlega um bókina og mælir með henni við
unglinga.69

Í sögunni lýsir Oddný áhrifum samfélagsbreytinga og byggðaþróunar á lífið í landinu. En
sagan snýst ekki síður um stöðu kvenna sem tapa sjálfstæði sínu, ganga ekki menntaveginn
og eiga því engra kosta völ. Ákvörðun Laufeyjar í lokin er sýnd í íronísku ljósi, öryggið er
tekið fram yfir frelsi og sjálfsvirðingu. En í huga Oddnýjar var frelsið alltaf fyrir öllu.
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2.4

Á því herrans ári..., 1954

Aðalpersónurnar í þessari stuttu skáldsögu eru ungt fólk sem gistir á sveitabæ eina
óveðursnótt; þau Fjóla, Hersteinn, Knútur og Ófeigur. Hjónin á bænum eru kúguð og fátæk,
barnung dóttir þeirra fæðir barn, lambi er lógað og minkur kemst í hænsnakofann. Unga
fólkið þekktist ekki fyrir, brátt myndast spenna á milli þeirra og tilfinningalegt uppgjör er
óumflýjanlegt.
Persónurnar eru málpípur ólíkrar hugmyndafræði og samtöl þeirra knýja söguna áfram. Rætt
er um kynferði, kynslóðabil og pólitík  allt áhugamál Oddnýjar. Mest er lagt í Knút af
persónum sögunnar. Hann er blaðamaður í leyfi en Oddný sjálf hélt blaðamönnum oft á
tánum með hvassri ádeilu í pistlum sínum á málfar þeirra og efnisval. Knútur er lífsleiður og
hefur málað sig út í horn, neikvæður og andfélagslegur. Konur gefast upp á honum og hann
er „sárþjáður af ótta og vantrausti á dómgreind sinni í hvert skipti sem hann varð
ástfanginn.“70 Orðahnippingar hans við Maríu á Hrauni, gáfaða sveitastúlku sem ekki fékk
tækifæri til að ganga menntaveginn, snúast um stétt, andstæður sveitar og borgar og um
skáldskap. María er líklega málpípa höfundar, stúlka með munninn fyrir neðan nefið.
Hersteinn er íþróttakennari, glæsilegur og vel á sig kominn, fulltrúi framtaks og metnaðar.
Hann vitnar í erlendar bækur og segir að Freud hafi afhjúpað ókosti konunnar. Fjóla er
hörundsbjört og rjóð, talar lágt og viturlega. Hún er stillt, hlýðir reglum og býr sig undir það
að verða húsmóðir. Lífsviðhorf hennar kemur best fram þegar hún hugsar með sér: „Hvernig
er hægt annað en elska heiminn, þó að vondur sé?“71 Ófeigur er fulltrúi óspillta
verkamannsins sem aðhyllist mannúðarstefnu, sósíalisma og kvenfrelsi að hætti Oddnýjar.
Karlarnir tala og gera, þeir eru aðalpersónurnar og knýja söguna áfram. Þeir tala ekki um
fortíð eða tilfinningar heldur hugmyndafræði. Reyni, bróður Maríu á Hrauni, eru lögð orð í
munn sem minna á boðskap Oddnýjar um kynslóðabilið. Hann er róttækur kennari sem
kemur lítið við sögu en röflar drukkinn á hundaþúfu við Fjólu: „Ég held, að kynslóðin, sem er
að líða undir lok, hafi verið sú merkasta og bezta, sem landið hefur átt. Hún skapaði
samvinnuhreyfinguna, ungmennafélögin, kvenfrelsið og verkalýðshreyfinguna. Og hún rak
smiðshöggið á sjálfstæði landsins. Hún er ljóðelsk, námfús, starfssöm og trúuð á allt, sem
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gott er. Það sem einkennir okkar tíma, er ofdrykkja, ofstæki, vinnusvik, innantóm íþróttafífl 
bölsýni ...“.72 Það er vel hægt að sjá Oddnýju sjálfa fyrir sér sitja á þúfu og halda þessa ræðu.
Sagan öll er stuttaraleg, fámál og ergileg. Samskiptin eru erfið og bæld, knúin áfram af
hugmyndafræðilegum átökum persónanna sem neyðast til að eyða nóttinni saman á
hlöðuloftinu. Óljós spenna er aldrei færð í orð heldur er það lesandans að fylla í eyður og
samsama sig þeirri hugmyndafræði sem líkar best, ekkert sjónarmið er endilega hið rétta.
Kannski má segja að sagan sé margradda. Frásögninni lýkur svo með trúlofun, batnandi veðri
og góðum fréttum.
Gunnar M. Magnúss (G.M.M.) skrifar lofsamlega um Á því herrans ári... í Þjóðviljann 22.
desember 1955 en rangfeðrar Oddnýju. Hann furðar sig á því að hún hafi ekki enn fengið
úthlutað listamannalaunum:
Frjósemi þessarar sögu er mikil. Við lestur hennar verður manni oft hugsað til þess, hversu
höfundur sóar verkefnunum af ótakmörkuðu örlæti. Inn í söguna er ofinn aragrúi smásagna sem
hver og ein hefði getað birzt sem sjálfstæð heild, ef unnin hefði verið þannig. Að vísu krydda
þessar smásögur frásögnina í skáldsögunni, en sá höfundur sem hefur athyglisgáfu og
frásagnarhæfileika á borð við Oddnýju þarf ekki að athuguðu máli að beita slíkum
vinnubrögðum. Til dæmis um þetta skal nefna frásöguþráðinn um stúlkuna á nágrannabænum,
um einræna piltinn, um æskuár Ófeigs. En með skáldsögu þessari hefur Oddný Guðnadóttir
brugðið upp ýmsum eftirtektarverðum myndum frá síðustu árum. Hún beitir skopi í
gagnrýninni og hæfir oft vel. Ekki veit ég hvort Oddný hefur nokkurntíma sótt um
rithöfundarlaun, en það er vanvirða, að úthlutunarnefnd rithöfundalauna skuli ekki enn hafa
veitt þessari skáldkonu viðurkenningu.73

Sjálf sagði Oddný í viðtali í kvennablaðinu Melkorku að hún ætti ekki rétt á gáfumannastyrk
frá ríkinu fyrir að skrifa bækur og ekki teldi hún sig með rithöfundum yfirleitt.74

Ekki voru fleiri ritdómar skrifaðir um bók Oddnýjar sem henni hefur eflaust sárnað. Oddný
segir í grein sem hún ritaði í Þjóðviljann 1972 um ritdómara blaðanna: „Þeim er að vísu
vorkunn, þessum „lærðu“ sem ráðnir eru upp á það að hafa vit á öllu, sem ritað er í landinu,
og segja þjóðinni, hvort það sé vel eða illa gert. Hafa þeir ekki ýmsu öðru að sinna að auki?
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Hafa mennirnir tíma til að hafa vit á öllum bókum, sem út koma? Í alvöru talað verða víst
margar bækur útundan. Og ættu höfundar þeirra sízt að kvarta“.75
En hvort ætli hafi verið verra, hunsun eða hnjóð? Varla hefur skáldkonuna órað fyrir því að
rúmum áratug síðar yrði lenska að hnjóða í skáldskap kvenna og gera gys að honum, m.a. í
ritdómum og greinum lærðra manna:
Það er bjargföst skoðun undirritaðs, að hér á landi finni of margar konur hjá sér köllun til
ritstarfa í hlutfalli við hinar útvöldu. Þótt oft megi brosa að kvennabókmenntum okkar, er samt
hitt tíðara, að gremjan nái yfirhendinni. Þess vegna verður ánægjan þeim mun meiri í þau
skipti, sem bækur kvenrithöfundanna reynast framar vonum. Og það hefur einmitt gerzt við
lestur bókar Jakobínu Sigurðardóttur, Púnktur á skökkum stað.76

Svo ritar Gunnar Sveinsson skjalavörður í Skírni árið 1965 og lýkur svo ritdómnum með
lokaorðum í þessu tölublaði: „Væri betur, að þessi bók Jakobínu yrði ekki aðeins henni sjálfri
hvatning til meiri átaka, heldur og ýmsum kynsystrum hennar áminning um að vanda betur
vinnubrögð sín eða trúa að öðrum kosti eldinum fyrir framleiðslu sinni.“77 Í blaðið, sem
Halldór Halldórsson ritstýrði, skrifa tólf karlar og ein kona (Selma Jónsdóttir listfræðingur)
og fimm karlar skrifa ritdóma, þar af er einn um skáldsögu eftir konu. Það hefur ekki verið
auðvelt fyrir kvenrithöfunda að skrifa í umhverfi þar sem bækur þeirra voru léttvægar
fundnar og enn erfiðara fyrir þær sem fengust við að lýsa þjóðfélagsbreytingum
eftirstríðsáranna og hnignun gamla bændasamfélagsins. Oddný og Jakobína þekktust vel.78
Þær eiga margt sameiginlegt, báðar eru bændadætur, róttækir sósíalistar og
herstöðvaandstæðingar sem upplifðu miklar samfélagsbreytingar. En þótt skáldsagan Á því
herrans ári... sé nútímalegust í efnistökum af verkum Oddnýjar var hún sjálf alla ævi,
öndvert við Jakobínu, ósnortin af módernískum tilhneigingum til formbyltingar í skáldskap.

2.5

Skuld, 1967

Ætla má að Oddnýju hafi á ferli sínum sem rithöfundur verið hafnað af útgefendum oftar en
einu sinni og oftar en tvisvar. Skáldsagan Skuld var skrifuð á árunum 195355 en fékkst ekki
útgefin fyrr en tólf árum síðar79 og Síðasta baðstofan var rituð 1972 en gefin út að sjö árum
liðnum. Umhverfið var Oddnýju og öðrum alþýðlegum kvenrithöfundunum mótdrægt á
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þessum tíma. Módernismi var að ryðja sér til rúms í skáldsagnagerð en Oddný stóð jafnan
utan við nýjustu strauma í bókmenntum. Sama ár og Skuld kom út, línuleg saga lífsbaráttu í
bændasamfélagi, sendi Guðbergur Bergsson frá sér Ástir samlyndra hjóna sem var afar
byltingarkennd að formi og efni og Njörður P. Njarðvík byrjar svo ritdóm sinn í Skírni um
módernískar smásögur í Veizlu undir grjótvegg eftir Svövu Jakobsdóttur: „Framlag íslenzkra
kvenna til bókmennta hefur verið heldur rýrt að gæðum og þess vegna er það mikið
fagnaðarefni þegar kemur fram á sjónarsviðið kona sem bæði getur skrifað og liggur þar að
auki eitthvað á hjarta.“80 Ekki eru þetta smekkleg skilaboð til annarra skáldkvenna.
Skuld er eiginlega tvær sögur, fyrri hlutinn fjallar um vinnukonuár þar sem aðalsöguhetjan
Una lætur glepjast af hinum glæsilega Sighvati á Breiðabóli, verður barnshafandi og neyðist
til að bera barnið út þegar í ljós kemur að hann ætlaði aldrei að giftast henni. Þetta hefur þau
áhrif á Unu að hún glatar trúnni á ástina og vonina. Kröm og geðveiki taka öll völd í lífi
hennar um hríð. Síðar gengur hún í hjónaband með Ögmundi í Skógum, vel stæðum
sómamanni sem hún þó elskar ekki og eignast með honum dóttur sem hún getur ekki heldur
elskað. Um Unu segir Dagný Kristjánsdóttir í umfjöllun um bókina tæpum þrjátíu árum eftir
að hún kom út: „Í þessari kynngimögnuðu mannlýsingu felast djúpsæjar og alvarlegar
athuganir Oddnýjar Guðmundsdóttur á hugtökum eins og sósíalisma, kvenleika,
móðurhlutverki og siðrænum gildum.“81 Dagný telur að þvert á ætlun höfundar séu bækur
Oddnýjar í rauninni hugmyndafræðileg gagnrýni á boðskap sósíalista um samstöðu
kotbóndans með verkamanninum á mölinni.82
Una rís gegn hlutverki sínu sem móðir og eiginkona, eins og Oddný gerði sjálf. Fleira er líkt
með þeim Unu; rangindi, kúgun og ill meðferð á fátækum er eitur í beinum þeirra beggja en
geðveiki og hatrömm réttlætiskennd knýja Unu áfram meðan Oddný hefur skynsemi og
kaldhæðni að vopni. Undir sögulok segir Una: „Hefurðu heyrt um manneskjur, sem dóu í
heift og gátu ekki rotnað? Ég hef ekki einu sinni getað dáið, hvað þá rotnað. Ég hata
ranglætið svo ákaft, að ég get ekki dáið.“83 Það er ekki fyrr en við lok langrar ævi sem Una
veltir fyrir sér hvort það hafi verið þess virði að ala á reiðinni öll þessu ár, hvort skuldin hafi
ekki verið greidd fyrir löngu. Kannski hvarflaði það að Oddnýju síðustu æviárin þegar
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pistlaskrif hennar voru sem bitrust en það veit enginn því hún var alltaf mjög dul og talaði
aldrei um sjálfa sig.84
Seinni hluti sögunnar gerist þegar Una er orðin elliær. Hún verður þá eins konar aukapersóna
í ástardrama starfsfólks á hjúkrunarheimili á Skriðufirði og er allt annar tónn í þeim hluta.
Eiginlega eru þetta tvær sögur sem eru lauslega tengdar gegnum Unu með hliðstæðum og
speglunum milli æviskeiða. Sama þemað er á ferð, stéttamunur, kynslóðabil, staða kvenna og
ástin í sínum margvíslegu myndum. Skuld hefur nokkra sérstöðu í bókmenntasögunni því hún
er „ ... eina skáldsagan á þessu tímabili sem tekur herskátt upp kvenfrelsisumræðu, því að
Una vill ekki aðeins rétta hlut kvenna heldur krefst hún meiri valda fyrir hönd þeirra.“85
Eitt sinn lágu leiðir Oddnýjar og Guðmundar Hagalíns, skáldbróður hennar, saman og þá
hafði hún árið áður sent frá sér skáldsöguna Skuld. Samfundum þeirra lýsti hún svo í bréfi til
Gísla bróður síns:
Raufarhöfn, 13, okt 68
Þetta var slysalaust ferðalag. Veðrið yndislegt, þegar ég lagði af stað. Hagalín gamli var með
bílnum, tók mig tali og hrósaði bókarófétinu mínu. Segist líða önn fyrir „silfurmerarsögur“
Guðbergs og bókmenntastefnu verðlaunanefnda.86

Þetta ár fékk Guðbergur Bergsson silfurhestinn, viðurkenningu sem veitt var af
bókmenntagagnrýnendum. Silfurhesturinn var veittur fyrst 1967 og síðan á hverju ári til
ársins 1974. Engin kona hlaut viðurkenninguna. Oddný hlaut aldrei formlega viðurkenningu
fyrir ritstörf enda var á þessum tíma litið á bókmenntir kvenna sem ómerkilegt
afþreyingarefni, ekki síst ef sveitakona skrifaði um þann veruleika sem hún þekkti best.

Gunnar M. Magnúss rithöfundur skrifar lofsamlega um Skuld í Þjóðviljann 13. desember
196787 og segir bókina mesta og besta verk skáldkonunnar. Björn Haraldsson ritar sömuleiðis
hlýlega í Tímann 21. nóvember 1968:
Oddný Guðmundsdóttir er sérstæður rithöfundur, sem ekki fer troðnar slóðir. Hún er hög á
íslenzkt mál og stíllinn aðlaðandi. Samtöl á hún létt með að skrifa. Sögur hennar eru
leifturmyndir, sem lesandinn verður að tengja saman og vinna úr. Hún forðast að fullsegja
söguna, en höfðar til ímyndunar og umþenkingar lesenda. Tel ég þetta til kosta innan réttra
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takmarka. Oddný er ádeiluskáld og hefur boðskap að flytja. Sagan Skuld er stærsta verk hennar
enn sem komið er. Því miður verður hún að óþörfu allreifarakennd í lokin og frágangur mætti
vera betri (prentvillur o.fl.). Er þetta í mótsetningu við fyrri bækur þessa höfundar. Þrátt fyrir
þetta tel ég sögu þessa bókmenntalegan feng og með því betra, er út kemur af þessu tagi nú.88

Jakob Jónasson, sem líka var rithöfundur, skrifar um bókina í Morgunblaðið og segir m.a. um
Unu: „Í hinu nýja umhverfi snýr hún sér fljótlega að hugðarefnum sínum, sem þykja nokkuð
nýstárleg þar í Brimnesjum, það er, að beita sér fyrir því, að rétta hlut hinna veiku og smáu,
sem þjakaðir eru af rangsnúnum aldaranda og alls konar hindurvitnatrú, flæma Bakkus frá
dyrum fátæklinganna og fá fólkið til að uppgötva sjálft sig. Með öðrum orðum, leiða
fáfróðan, kúgaðan lýðinn út úr miðaldamyrkrinu fram í Ijós nýs dags. Þessu starfi miðar
hægt, en þokast þó í rétta átt.“ Þessi lýsing á ágætlega við Oddnýju sjálfa og allt hennar
hugsjónastarf. Jakob taldi m.a.s. að bókin yrði nokkurs virði þegar fram liðu stundir. Ekki
rættist sú spá.

2.6

Haustnætur í Berjadal, 1982

Í huga Oddnýjar bera lífshættir gamla sveitasamfélagsins alltaf í sér það upprunalega og tæra,
í þeim var merkingu að finna, tilgang og tengingu við náttúruna. Bærinn Berjadalur í
Utanveltusveit er afskekktur og ósnortinn, eins konar veröld sem var  laus við sjónvarp og
annað áreiti nútímans sem glepur fólk frá heilbrigðri hugsun. Rósa heimasæta í Berjadal er
kotroskin þrettán ára stelpa sem skrifar frænku sinni í Reykjavík bréf með helstu fréttum af
fjölskyldunni í sveitinni. Líf hennar er ekki auðvelt, faðir hennar er veikur og dvelur á
sjúkrahúsi og á meðan þarf að sinna búinu, hlúa að ungri, blindri frænku og reka fulla karla af
höndum sér. Rósa er stolt og staffírug og hefur sterkar skoðanir og sem ná hámarki í
skammarbréfi hennar í sögulok. Oddný stendur með þessari hreinskilnu, meinfyndnu og
fullorðinslegu stelpu í einu og öllu og boðskapurinn er sá að krakkar eru ekki kjánar heldur
hafa rétt á sinni skoðun og að stelpur geta gert allt sem þær vilja. Rósa lætur a.m.k. engan
eiga hjá sér og er mikil kvenréttindakona. Eftirfarandi klausa er úr bréfi Rósu til frænkunnar
og Oddný hefur greinilega vandað sig eins og hún gat svo málsniðið félli að hugarheimi
þrettán ára unglings. En hvort það tekst, skal ósagt látið:
Ég hugsa, að konum hafi aldrei verið meinað að syngja. En karlmenn vildu vera einir um að
yrkja, það er ég viss um. Þess vegna er næstum enginn skáldskapur til eftir konur. Amma sagði
mér frá karli, sem var að yrkja rímur, en þá veiktist hann, og dóttir hans hélt, að hann væri að
deyja. Henni þótti synd, að rímunum væri ekki lokið, svo hún tók sig til og var búin að bæta við
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heilli rímu, þegar karlinn lifnaði við. Þá sá hann nýju rímuna og gat ekki annað en fundið, að
hún var bezt. Og það þótti öllum. En hann sló stúlkuna löðrung. Veiztu hvað ég hefði gert? Ég
hefði slegið á móti, og slegið fast. Svona er ég. Og ég hefði farið að heiman og aldrei komið
aftur.
Ætli konurnar hafi ekki ort þjóðvísurnar, þessar, sem enginn veit, eftir hvern eru? Þær eru allar
svo sorglegar. Líka danskvæðin. Konurnar hafa víst oft verið sorgbitnar í gamla daga. Þá voru
karlarnir ennþá verri við þær, en þeir eru núna. Samt sagði læknir, sem talaði í Útvarpið, að
sumir drykkjusvolar lemji konurnar sínar, svo þær koma með glóðarauga út í mjólkurbúðina.
Láttu nú ekki karlskömmina þína lemja þig, ef hann kemur heim. Lemdu hann þá að minnsta
kosti aftur.
Rósa.89

Oddný gaf Haustnætur í Berjadal út á eigin kostnað. Ekki er ólíklegt að henni hafi verið
hafnað af útgefendum enda bygging, þema og framvinda sögunnar ólík unglingabókum sem
út komu á þessum tíma eins og bækur Jennu og Hreiðars, Steini og Danni á öræfum eftir
Kristján Jóhannsson, Ævintýri Óttars eftir Hannes J. Magnússon, bókaflokkarnir um Bob
Moran og Kim; allt bækur um stráka; og svo voru Nancy-bækurnar vinsælar á þessum árum.
Erlingur Davíðsson, ritstjóri Dags á Akureyri, skrifaði ritdóm um bókina og taldi að hún væri
„eflaust ný aðferð höfundar í þeirri viðleitni að kenna mönnum að bera virðingu fyrir íslensku
máli og vitrænni, heiðarlegri hugsun. En auk þess er bókin skemmtileg unglingabók og menn
ættu að kaupa hana sem allra fyrst.“90 Ekki hlýddu margir þessu ráði, allmörg eintök eru enn
til af bókinni í kassa með eigum Oddnýjar.91

2.7

Orðaleppar og aðrar ljótar syrpur, 1983

„Á síðari árum hefur Oddný Guðmundsdóttir öðru hverju minnt á sig, auk bóka sinna, með
óvenjulega skeleggum málvöndunargreinum í Tímanum. Þar tekur hún marga þá áhrifamenn,
sem á penna halda, á kné sér og hirtir þá fyrir vankunnáttu og sóðaskap í meðferð
móðurmálsins, svo undan svíður“ skrifar Erlingur Davíðsson ritstjóri.92 Pistlar Oddnýjar í
fjölmiðlum um árabil voru innlegg hennar í málefni líðandi stundar þegar þau viðhorf voru
helst uppi hjá þeim sem eldri voru að íslenskri tungu stæði ógn af slettum og slangri og að
unga kynslóðin væri á hraðri leið til glötunar. Íslenskt mál var Oddnýju alltaf hugleikið og
þótti henni sem það væri í vargaklóm. Hún barðist gegn hnignun tungunnar af öllu afli með
aðfinnslum og napurri kaldhæðni; baráttuaðferð sem þó er afar ólíkleg til árangurs.
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Ein þekktasta bókin í höfundarverki Oddnýjar er Orðaleppar og aðrar ljótar syrpur (1983). Í
bókina safnaði hún saman pistlum sínum um íslenskt mál og bókmenntir, gaf út sjálf í 300
eintökum og tileinkaði nemendum sínum. Orðalepparnir eru að vissu leyti
andspyrnubókmenntir því þar rís Oddný gegn menningarvaldhöfum og gagnrýnir þá
harkalega. Í pistlum sínum var Oddný óvægin í garð „blekiðjumanna“ sem hún nefndi svo.
Hún nefnir skýr dæmi um álappalegt málfar í blöðum, útvarpi og víðar og eirir engum. Í
málflutningi hennar kemur fram að hún lítur á móðurmálið sem tákn sjálfstæðis þjóðarinnar.
Hún telur að menntamenn beri ábyrgð á tungumálinu, þeir eigi að vera fyrirmynd annarra í
notkun þess og varðveislu og veita viðnám öllum málbreytingum. Kaldhæðin er hún og
orðhvöss þegar hún tínir til dæmi en kennir í leiðinni hvernig komast megi hjá að nota
orðaleppa og hvað megi hafa í staðinn:
Þyki mönnum laun sín lág eða skaðabætur ekki ríflegar, kallast það „skítur á priki“. Hvert er sú
samlíking sótt? Nær væri að tala um sultarlaun, smánarbætur eða hundsbætur, ef grípa þarf til
stóryrða. Þetta „prik“ á hvergi heima. Orðatiltækið er andlaust bull.93

Kyrrstætt, upprunalegt og óbreytt tungumál er hreint í huga Oddnýjar. Það er varðveitt í
sveitum landsins og mengast af sorpritum og sjónvarpi. Allar málbreytingar eru eitur í hennar
beinum, „Það er skemmdarverk að breyta merkingu orða“ segir Oddný hiklaust.94 Sjálf talaði
hún og ritaði gullaldarmál og lagði sig alla fram um að kenna nemendum sínum það.
Orðfimi er gáfa, sem ekki er ásköpuð öllum, fremur en söngeyra. Margir málfatlaðir menn hafa
á síðustu árum álpast inn á svið fræðslumála og gert þar óskunda. ... Hnignun málsins meðal
rithöfunda, blaðamanna og jafnvel margra háskólakennara er auðsæ. Þó er óhamingja Íslands
ekki alls ráðandi: Allir forsetar íslenzka lýðveldisins hafa verið málsnjallir menn. Glæsilegt
málfar Vigdísar hlýtur að verða konum minnisstætt, þegar þær sjálfar taka til máls. Konur eru
fyrstu móðurmálskennarar allra og hafa ekki brugðist því hlutverki á liðnum öldum. Menntun
nútímakvenna gerir þeim fært að rækta þann gróður, sem þær sá og vernda hann gegn
illgresinu, sem óvinveittir menn lauma í akurinn til að skemmta... ég veit ekki hverjum.95

Í pistli frá 1979 sem ber heitið „Stofnanaíslenzka í menntastofnun“ talar Oddný af miklum
móð um málfar sem á sér griðland í Kennaraháskólanum að hennar sögn, þar sem verið er að
boða „frelsandi skólastefnu“ frá Ameríku með nýjum hugtökum í félags- og uppeldisfræði
sem muni enda sem „einangrað fræðiritmál“. Eyðir hún miklu púðri í að útlista

93

Oddný Guðmundsdóttir, Orðaleppar og aðrar ljótar syrpur, 8.

94

Oddný Guðmundsdóttir, Orðaleppar og aðrar ljótar syrpur, 18.

95

Oddný Guðmundsdóttir, Orðaleppar og aðrar ljótar syrpur, 47.

35

„Kennaraháskólamálið, sem ekki skilst nema með þar til gerðri orðabók“.96 Loks stingur hún
upp á að friða íslenskuna en sú hugmynd er ekki útfærð nánar. Oddný bar undarlegan kala til
Kennaraháskólans og setti sig sjaldan úr færi að gagnrýna þau vísindi sem þar voru stunduð.
Ástæðan gæti verið sú að hún var sjálf réttindalaus og sveið sú mismunun sem því fylgdi.
Einnig gæti skýringin verið sú að hún bar hag nemenda mjög fyrir brjósti og fannst
nútímauppeldisvísindi vera á algjörum villigötum.
Í Orðaleppum og öðrum ljótum syrpum fjallar Oddný m.a. um bókmenntir samtímans. Hún
hafði af langri reynslu fengið sig fullsadda af bókmenntagagnrýnendum og sagði þá alla eins:
„Matsmenn á sviði listanna hafa flestir svipað málfar, og skoðanir þeirra eru keimlíkar ...“.97 Í
pistli einum rifjar hún upp nokkra ritdóma sem eru „svo undarlega mildir og fagrir, að stingur
í stúf við allt af strangara taginu“.98 Ritdómarnir fögru eru allir um skáldverk eftir karla.
Pistill sem ber heitið „Matsmenn gegn góðu fólki“ fjallar um gagnrýnendur, sem hún kallar
„kalda karla“, uppveðraða af ímyndaðri hugprýði og alls staðar nálæga með misheppnaða
fyndni sína. Ljóst er að Oddný er langþreytt, reið og bitur þegar hún skammast yfir þessu
öllu, með kaldhæðnina að vopni:
Hér er annars vísa eftir Pétur Gunnarsson:
Í húsinu á móti
hefur hún hengt út um gluggann
brjóstahaldið sitt og nærbuxurnar
það flaksast pínulítið
fyrir næstum engum vindi
 ég vildi að ég mætti
bíta í brjóstin hennar.
Það er ekki á eina bókina lært, sem skáldum getur dottið í hug utan við glugga. Mér verður á að
rifja upp í huganum kvæði Tómasar „Frá liðnu vori“. Hver kynslóð slær á sína strengi og
syngur með sínu nefi. Skáldin líka. „Fékk ógeð á nítjándu aldar skáldunum“, segir Stefán
Snævar í samtali við Morgunblaðið 9/11. ´80. Eftir næstu aldamót getur verið, að eitthvert
skáldið fái ógeð á okkar skáldakynslóð og felli sig ekki við þrálátan ljóðadraum ungs manns um
að naga brjóstin af unnustunni. Framtíðarmennirnir vega þá og meta ljóð aldamótaskáldanna,
atómljóð okkar tíma, kveðskap bubbanna og dóma matsmannanna  en einna sízt vildi ég þá
vera í þeirra sporum.99
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Þegar kellingabókadeilan stóð sem hæst á sjöunda áratugnum hefur Oddný fylgst vel með
umræðunni. Skáldskapur kvenna var miskunnarlaust settur skör lægra. Um bækur vinkvenna
hennar, Jakobínu Sigurðardóttur og Líneyjar Jóhannesdóttur, var t.d. fjallað út frá því hvort
þær væru rómantískar og þar með væmnar eða ekki. Oddnýju sárnar þetta og skýtur fast til
baka:
Sagt er um bók Líneyjar, á kápunni, að hún sé ekki væmin. Hvað er þetta? Bjóst einhver við
því? Gæti verið. Er ekki siður að skopast að „tilfinningasemi“ kvenna? Ólafur Jónsson talar um
(Skírnir ´72), „Þjóðlegar skemmtisögur handa konum og alvarlega stílaðan skáldskap yngri
höfunda.“ (Handa karlmönnum?).100

Orðræðan á þessum tímum endurspeglar feðraveldið á sviði lista og menningar og sýnir
allmikla kynjaslagsíðu. Sem dæmi hlutu 85 karlar listamannalaun árið 1968, sem þá voru
ekki flokkuð eftir listgreinum, og tíu konur. Þar af voru fjórir rithöfundar: Elínborg
Lárusdóttir, Jakobína Sigurðardóttir, Svava Jakobsdóttir og Þórunn Elfa Magnúsdóttir. Í
nefndinni sem annaðist úthlutun sátu sjö karlar.101 Það var sannarlega við ramman reip að
draga fyrir skáldkonur að hljóta viðurkenningu í þessu umhverfi.
Á níunda áratug síðustu aldar urðu ýmsar samfélagsbreytingar sem gerðu Oddnýju gramt í
geði. Henni leist afar illa á þróun samtímabókmennta í átt að popplist, nýraunsæi og
lausbeislaðri málnotkun. Um þetta leyti streymdu myndbandstæki á markað um leið og
gúanórokk og skallapopp héldu innreið sína í íslenskt tónlistarlíf og trylltu ungu kynslóðina.
Bubbi og Megas skutust upp á stjörnuhimininn og Oddný var ekki sú eina sem blöskraði
boðskapur þeirra, textagerð og sviðsframkoma. Þegar Megas hélt tónleika í nóvember 1978
skrifar Oddný pistil sem hún nefnir „Snillingadýrkun“ og er ekki laus við kaldhæðni.
Sankti Megas, verndardýrlingur dópistanna, kanamellanna, strætisrónanna, fríkanna, Villon,
Dylan og Jóhany Rotten í einni persónu, sem syngur sálumessu yfir Hallærisplaninu og heldur
Helvítisprédikun yfir Morgunblaðshöllinni. --- Bandið birtist á sviðinu --. Áhorfendur fagna,
veifa pyttlum og hasspípum og hrópa taktfast: „Megas, Megas“. Og Megas flytur sinn
jákvæðasta boðskap í laginu: Ef þú smælar framan í heiminn --...102

Kynslóð Oddnýjar var mótuð af virðulegum prentmiðlum. Hún sjálf taldi víst að tungumálinu
stæði ógn af leirburði í dægurlagatextum og að skrílmenning næði yfirráðum væri ekkert að
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gert. Hún var alltaf samkvæm sjálfri sér í baráttunni gegn firringu og markaðsöflum eins og
eftirfarandi klausa ber vott um:
Auðvaldið stjórnaði líklega ekki heiminum enn, ef það ætti ekki sauðargærur til skiptanna. Einu
sinni kom það fólki til að trúa því, að harðstjórinn fengi vald sitt frá Guði. Það þýðir ekki að
segja nútímafólki. En reynandi væri að sannfæra okkur um, að við séum að færa fórn á altari
frelsis og mannréttinda með vídeógjaldinu, og að vélmagnaður leirburður geti vel komið í
staðinn fyrir skáldmennt þjóðarinnar.103

Viðbúið var að ekki tækju allir ákúrum Oddnýjar vel eða hafi viljað hlýða á boðskap hennar.
Og konur sem gagnrýndu voru hættulegar og þeim var ýtt til hliðar um miðja síðustu öld
þegar þöggun kvenna var kerfisbundin í feðraveldinu. En vel má leiða líkum að því að
afturhaldssamar hugmyndir Oddnýjar um bókmenntir og tungumál hrærðar saman við napra
kaldhæðni hafi leitt til þess að hún einangraðist og það hafi spillt fyrir rithöfundarferli hennar.
Ekki hefur þótt mark takandi á gamalli konu, réttindalausum barnakennara og rithöfundi sem
skrifaði sögur um bændasamfélagið, hélt á lofti gömlum gildum, amaðist við málbreytingum
og hæddist almennt að öllu bramboltinu í veröldinni.

2.8

Íslenzk aulafyndni, 1983

Þann 2. desember 1984 barst Háskólabókasafni böggull sem póstlagður var á Raufarhöfn á
Melrakkasléttu. Í honum var bókin Íslensk aulafyndni sem Oddný gaf út sjálf og sendi
safninu að gjöf.104 Mánuði síðar var skáldkonan öll.

Íslenzk aulafyndni er 17 vélritaðar blaðsíður sem innihalda eins konar ritdóm, rökstuddan
með dæmum, um Orðabók um slangur, slettur, bannorð og annað utangarðsmál sem
bókaútgáfan Svart á hvítu gaf út árið 1982. Greinin birtist í tveimur hlutum í NT í júnímánuði
1984.105 Oddný sýnir mikla dirfsku þegar hún sem gömul skáldkona, útlæg úr
bókmenntaumræðunni, setur sig í stöðu „matsmanns“ sem hún amaðist við forðum og
gagnrýnir bók samda af ungum fræðimönnum sem hampað var á menningarsviðinu. Hún
finnur bók þessari allt til foráttu og m.a. ýjar hún að því að höfundarnir, sem hún kallar
„Merðlinga“ og „slangurvini“, séu framgjarnir og athyglissjúkir. Henni misbýður mjög að illa
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skilgreindu slangri skuli haldið til haga og fái þannig að grugga þá „tærustu lind allra linda,
þar sem íslenzkan er.“106

Það er þrennt sem einkum fer fyrir brjóstið á Oddnýju í slangurorðabókinni: Ótrúlegur
orðafjöldi til smánar konum, enska sem er rituð eins og hún er borin fram og dulmál, tengt
fíkniefnum. Um smánaryrðin, sem eru „karlmannamálfar“, segir Oddný af sinni kunnu
kaldhæðni:
Algengt er í þeim orðaforða, sem konum er helgaður í bókinni, að sama heiti er látið tákna
konuna sjálfa og sköp hennar.
Nú mætti ætla, að sá brennandi áhugi, sem orðasmiðir sýna í sambandi við kynfæri, snerti karla
jafnt sem konur. En orðið karlmaður er ekki leyst af hólmi með grófyrðum í tugatali. Og þá
sjaldan skapnaður karlmanna er nefndur á dulmáli, er það með gamansömum orðum og ekki
niðrandi. Karlmaðurinn er þar að fjalla um háttvirtan sjálfan sig, en ekki þá vesælu lágstétt allra
alda, sem kvenþjóð nefnist. Nú bregður svo við, á okkar tímum, að konurnar eru sjálfar farnar
að taka undir málfar kúgarans.107

Hér bendir Oddný á hvernig konur undirgangast táknræn yfirráð karla með því að taka upp
orðræðu þeirra og samþykkja þar með eigin undirokun sem þær líta á sem náttúrulega, að
hætti Bourdieus.108 Umfjöllun Oddnýjar er bæði á gagnrýnum og femínískum nótum. Hún
segir m.a. að meinleysislegast af þeim 70 orðum sem höfð eru um konur í slangurorðabókinni
sé orðið „lambakjöt“ en það minni á hugrenningar hungraðs manns sem hlakkar til að rífa í
sig ljúffengt æti. En lambakjötið er „auðvitað ekki til sjálfs sín vegna. Það er handa þeim,
sem étur.“109

Oddný heldur því fram að reisn og þroska hvers manns megi greina af málfari hans.
Umburðarlyndi í garð málbreytinga líkir hún við skemmdarfýsn og er þess fullviss að
„skrípimállýzka“ muni útrýma íslenskunni.110 Lokaorð sem skáldkona á áttræðisaldri hamraði
á ritvél sína í litlu þorpi á hjara veraldar árið 1983 eiga skemmtilega vel við ennþá:
Ég veit ekki, hvort orðið höfðingjadjarfur á sér hliðstæðu í ensku. En þá reisn, sem í því felst,
skilur sjálfsagt margur enskumælandi maður. Auk þess, sem þeir líta varla á sig sem höfðingja,
ferðalangarnir, sem komnir eru til að sjá fjöll í tæru lofti og sjá, hvort mannlíf, sem á sér djúpar
rætur, hefur staðið af sér þau gjörningaveður, sem þeir eru löngu leiðir á heima hjá sér.
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Hver veit, nema einhver Kristján Rask heimsæki okkur á þessari öld, eins og fyrir 70 árum,
„þegar Fróni reið allra mest á“, og segi okkur, að við eigum einhverja fegurstu tungu heimsins,
og að einnig aðrar þjóðir verði fátækari, ef hún líður undir lok.111

Þær ógnir sem steðjuðu að íslenskri tungu við síðustu aldamót vofa enn yfir og margar
kenningar Oddnýjar um hnignun móðurmálsins hafa sannast. Hressandi er að lesa pistil eftir
Guðna Elísson112 sem ber heitið „Málfarsréttindi og undanhaldsstíll.“ Hann er mjög í anda
Oddnýjar og hefði mátt tileinka henni. Þar er sagt frá tungunni sem vandmeðförnu og
vanmetnu amboði og tekin dæmi um undanhald, orðnauð og ísl-ensku í fjölmiðlum. Það hefði
glatt Oddnýju að sjá að enn eru þeir til sem sækja fram til varnar móðurmálinu.
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3 Farkennsla  „Ég trúi ekki á þá æsku, sem les eintóm sorprit“
Farskóli var úrræði fyrir daga skólabygginga handa nemendum á grunnskólaaldri sem bjuggu
afskekkt og áttu um langan veg að fara til næsta skóla. Skólinn starfaði í um mánuð á
hverjum stað á veturna og hafði aðsetur til skiptis á bæjum. Þetta fyrirkomulag tilheyrði
tímaskeiði á mörkum kyrrstöðuþjóðfélags í sveitum landsins og nútíma sem hélt innreið sína
á 20. öldinni. Farkennarar fóru gangandi eða ríðandi yfir heiðar og héruð landsins að hausti.
Þeir kenndu börnum á skólaskyldualdri námsefni til fullnaðarprófs nokkra daga eða vikur á
hverjum bæ og fluttu sig síðan um set. Þetta var ævistarfið sem Oddný valdi sér, þvert gegn
vilja síns velmegandi og valdamikla bróður sem kostaði hana til náms. Brot úr bréfi til
Margrétar mágkonu varpar ljósi á fyrirkomulag farskólans:
Árdal, Bitrufirði, 3. nóv 1965
Sæl og blessuð
Þakka þér fyrir símtalið. Mér hugkvæmist einhvernveginn ekki að láta vita af mér, þegar ég er
komin á áfangastað. Þetta er svo hversdagslegt, að ég flækist eitthvað og lítið sögulegt við það.
...
Mér líður ágætlega hér. Hef ekki nema sjö krakka ennþá. Kenni mánuð og fer svo í
Kollafjörðinn, líklega að Broddadalsá. Það er rétt hjá Broddanesi. Hérna er nýtt hús, hæfilega
rúmt. Ég hef einkaherbergi. Og raflýst er með mótor ...113

Ljóst er að Oddný hefur verið þeim minnisstæð sem kynntust henni. Í minningargrein eftir
Bergþóru Gísladóttur í Dagfara sem Samtök herstöðvaandstæðinga gáfu út sést vel hvaða
nýjabrum fylgdi Oddnýju í farkennslunni:
Ekki veit ég hvað olli því að skólanefnd Breiðdalshrepps ákvað að leita út fyrir sveitina að
kennara þetta haust, eftir að hafa um langt skeið notast við heimamenn til barnafræðslunnar.
Auðvitað vorum við krakkarnir spennt fyrir hvernig hann yrði, nýi kennarinn. Og vissulega var
hann allt öðruvísi en við gátum ímyndað okkur. Í dumbrauðum skinnjakka með alpahúfu í
svörtum skíðabuxum kom hann gangandi í hlaðið. Og svo var þetta ekki hann heldur hún ...
Þótt ég nyti Oddnýjar við sem kennara aðeins fáeinar vikur fékk ég frá henni góðan skammt af
íslenskri menningu eins og hún tilreiddi hana og fyrir það verð ég henni og forsjóninni
ævinlega þakklát. Síðar á æfinni rakst ég oft á Oddnýju, við orðuðum það svo að við hefðum
svo líkar sérviskur.114

Oddný fæddist 1908, árið áður en skólaskylda var lögleidd hér á landi. Hún lagði fyrir sig
farkennslu í rúm þrjátíu ár. Á gamals aldri sagði Oddný: „Ég sagði engum, að ég ætlaði að
vera farkennari, þegar ég væri orðin stór, sagðist vilja verða vinnukona. Þá ætlaði ég að vera
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aufúsugestur á hverjum bæ ... og segja fólkinu frá skemmtilegum bókum. Ég þarf ekki að
kvarta, því að ég fékk ósk mína rækilega uppfyllta, nema hvað, ég varð aldrei eins
bráðskemmtileg og mig dreymdi um.“115

Í bókinni Konur skrifa, sem gefin var út til heiðurs Önnu Sigurðardóttur 1980, er grein eftir
Oddnýju sem ber heitið „Úr dagbók farkennara“. Sögusviðið er Strandir en þar kenndi hún
lengi. Í dagbókinni er námi og kennsluháttum lýst og má vel greina faglegan metnað,
umhyggju og kærleika Oddnýjar í garð nemenda sinna:
Þeir komu, þrír litlir snáðar, níu ára, átta ára og sjö ára, gangandi ofan dalinn í hálfbirtu á
morgnana. Skólinn er byrjaður. Þetta er hálftíma gangur. Hin börnin eru lengra að og geta ekki
gengið að heiman. Kennslan hefst í lítilli stofu, bezta herbergi heimilisins, þar sem margbreytt
handavinna húsmóðurinnar prýðir bekki og þil og smíðisgripir húsbóndans vekja eftirtekt
gestsins. Ég vona að börnin gæti þess að ganga vel um svona prúð hýbýli. Við förum að lesa.
Ég fæ þeim skólasöngvana. Sjö ára snáðinn á nú að lesa í skólanum í fyrsta sinn. Ég býst ekki
við, að hann sé vel læs. En það er ekki nauðsynlegt að hjakka í smábarnabók. Alveg eins gott
að hjálpa honum með erfiðustu orðin. „Má ég ekki bara syngja þetta?“ spyr hann og er allt í
einu laus við feimnina. Ég hélt nú það.116

Oddný beitti ýmsum frumlegum kennsluaðferðum, hún bauð t.d. upp á grenndarkennslu,
umræður um atvinnuvegi í næstu kauptúnum og lét nemendur læra um Vestfirðina í réttri röð
svo þeir ættu ekki á hættu að verða strandaglópar þar á ferðalögum.117 Henni fannst að
þekkingarleit og fræðsla seildist oft langt yfir skammt118 og tók jafnvel svo djúpt í árinni að
fræðslukerfið legði herfjötur á nemendur.119 Í bréfi til Gísla, dags. 29. apríl 1969, lýsir hún
vori í barnaskólanum á Raufarhöfn. Ætla má að orð sem hún notar um nemendur sína (hyski
og bjálfar) séu dæmi um skopskyn hennar.
... Við byrjuðum próf í gær. Þau standa hálfa aðra viku. Þá hætta unglingar og tólf ára börn. Við
höldum áfram með hitt til mánaðamóta. Skólaskemmtun verður líklega 11. maí. Mitt hyski
skemmtir ekki þar. Ég ætla að hafa skemmtun fyrir bekkinn og bjóða bara foreldrum 
náttúrúrulega ókeypis. Þetta eru bara 10 og 9 ára bjálfar, en ég ætla að láta þá leika.
Unglingarnir eru að safna fé til ferðalags og hafa mest veg og vanda af stóru skemmtuninni.
Við höfðum handavinnusýningur í skólanum á sumardaginn fyrsta. Ég lét mitt hyski sýna
vísnabækur sínar, vinnubækur og Íslandskort, sem þau búa til. Þetta hefur ekki verið áður. En
foreldrar voru ánægðir og krakkarnir montnir. (Það eru sérstakar konur sem kenna sauma og
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föndur. Eg þarf þess ekki). Mér heyrist fólk vera ánægt með skólann í vetur. Hann var víst að
verða eitthvað laus í reipunum. Sumir vilja, meir að segja, að ég sé áfram. En farkennslan er
mitt verk.120

Víða má sjá í greinum, viðtölum og sendibréfum Oddnýjar að henni sveið að hafa ekki
formlegt kennarapróf og þar með kennsluréttindi. Hún bendir oft á að margir réttindamenn
hafi hvorki brageyra né hafi lesið neitt að ráði umfram ákveðnar skólabækur og að illa talandi
menn séu gjaldgengir sem kennarar.121 Kennaraháskólinn er eitur í hennar beinum og
sömuleiðis þau vísindi sem þar eru stunduð. Hún leit svo á að stofnanaíslenzka ætti sér
griðland þar og tíndi saman sýnishorn „af rithætti manna þar í sveit“ í langri grein sem birtist
í Tímanum 2. desember 1979.
Oddný segir í viðtali í Þjóðviljanum 1972:
Þegar rætt er um fræðslumál, er starfandi kennurum stundum skipt í tvo flokka: „hæfa“ og
„óhæfa“. Og óhæfir eru auðvitað þeir, sem ekki hafa tekið kennarapróf. Ég sagði upp tímaritinu
Menntamál, vegna þess, að þessi orð voru svo mikið notuð, að ég átti á hættu að fá þessa frægu
vanmáttarkennd, sem kvað vera undirrót margra ódyggða.122

Í grein sem Oddný skrifaði á þjóðhátíðardaginn 1972 í Þjóðviljann heggur hún í sama
knérunn:
Sérréttindi og vaxandi kröfur um, að laun manna eigi, fyrst og fremst, að miðast við námstíma,
geta farið að stíga langskólamönnum til höfuðs. Það, sem menn í raun og veru kunna og geta,
fer engum að verða til framdráttar. Edison væri ekki talinn hlutgengur á neinu verkstæði, ef
hann lifði og ætti heima í Reykjavík núna. Ekkert iðnskólapróf! Bjarni í Hólmi fengi ekki að
tengja ísskáp, ef hann væri á lífi núna. Hann sem raflýsti mest alla Skaftafellssýslu á sínum
tíma.123

Ástæðan fyrir beiskju hennar almennt í garð menntamanna gæti legið í því að sjálf naut hún
ekki langrar skólagöngu. En hún hafði víða farið, var vel lesin og margfróð, en var skipað
skör lægra, bæði sem réttindalausum kennara og kvenrithöfundi. Henni stóð til boða að
mennta sig meira en valdi að gera það ekki, ef marka má það sem hún segir sjálf í
blaðaviðtölum og bréfum. Hver ástæða þess var að hún kaus að mennta sig ekki frekar er
ókunn. Gísli bróðir hennar kostaði hana til náms, bæði á Akureyri og erlendis, en hann vildi
líka stjórna því hvað hún legði fyrir sig. Því hefur skapkonan ekki getað unað. Og frjáls vilji
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hennar hefur líklega ekki getað fellt sig við einstrengingslegan ramma skólakerfisins til
lengdar.
Oddný segir frá því í ódagsettu bréfi til Gísla (líklega 1968) að hún hafi lent í útistöðum við
skólasamfélagið þegar hún kenndi í Reykjahverfi, Suður-Þingeyjarsýslu. Ágreiningsefnið er
kennsluaðferð hennar en sú gamla lætur ekki vaða yfir sig:
Sæll vertu
Ég er komin til Akureyrar. Þeir vildu óragir að ég hætti 16. desember. Og ekki vilja þeir, að ég
byrji strax eftir nýárið. Þar að auki þykir þeim sjálfsagt, að ég telji forfalladaga (vegna óveðra
og rafmagnsleysis) með kennsludögum. Ég segi að kennsludagar eigi að vera 135 og ætla að fá
það svart á hvítu frá Fræðsluskrifstofunni.
Mér fellur ekki vel í Reykjahverfi. Þeir segja að „mikil, almenn óánægja“ hafi verið með
kennslu mína fyrstu dagana vegna þess, að ég noti „nýjar aðferðir“, sem börnin felli sig ekki
við. Þessar „nýjungar“ eru til dæmis þær að ég kenni Ísland mest á kortinu og læt krakkana búa
til kort. Í öðru lagi læt eg lesa skólaljóð í tímunum og útskýri kvæðin. Er háttvirt börn segjast
ekki hafa þurft þess áður. Mér skilst að þau hafi afsagt kvæðalestur í fyrra. Íslensku kenni ég
víst á ofurlítið sérstakan hátt. En það hefur reynzt vel hingað til.
Þórarinn í Skarðaborg og kona hans helltu yfir mig skömmum. Ég skálmaði niður að Laxamýri,
því að ég var ekki í vafa um, að Vigfús og kona hans væru sómahjón, því þau eiga svo prúðan
dreng í skólanum, að af ber. Vigfús hét mér óðar liðveizlu og sendi skólanefndarmanninn
Sigtrygg á Litlu Reykjum til að skamma Þórarin og hans ektakvinnu ... Ég talaði við Valgarð
Haraldsson námsstjóra. Hann tók mér ákaflega vel og bar málið undir fræðslumálastjóra. Helgi
sagði honum, að ég væri duglegur kennari og vill ekki vita af því, að fólk sé með ójöfnuð við
mig. Hann bauðst til þess að losa mig við stöfunarkrakkana og láta annan mann kenna þeim sér
eins og var í fyrra, svo að ég ætti hægara með að troða í hin, sem vissulega eru ekki læs heldur.
Aðeins 3 börn af 10 hafa hærra en 6 í lestri. Þetta er ekki beinlínis lausn, en góðvild við mig.
Valgarður ætlar að fara þarna austur eftir nýárið. Ég býst ekki við að þeir ýfi sig út af
„nýjungunum“, fyrst fræðsluyfirvöldin taka svari mínu en ég er hrædd um, að þeir reyni að
finna á mér einhvern höggstað, og þá svolítið vitlegri eftir þessar hrakfarir ...“. 124

Prúði drengurinn sem nefndur er í bréfinu er Atli Vigfússon, nú bóndi á Laxamýri í SuðurÞingeyjarsýslu, sem aðspurður á vordögum 2019 segist hugsa nánast daglega til Oddnýjar
með hlýhug og búa að frábærri kennslu hennar.125 Oddný hafði sterkar skoðanir á kennslu og
uppeldi barna, lét þær óspart í ljós og naut þess að enginn hafði neitt yfir henni að segja. „Það
er vinsælt, að láta í ljós „trú á æskuna“. Ég trúi ekki á þá æsku, sem les eintóm sorprit. Hún er
menntunarsnauð, jafnvel þó að hún kunni brotabrot og eitthvert hrafl í ensku“ sagði Oddný í
viðtali í tímaritinu Melkorku 1958. Og hún gagnrýnir fleira:
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Hefurðu eitthvað fleira að segja um barnaskólana? Já. Ég vil láta afnema þetta
mannvonzkulega einkunnakerfi. Það virðist helzt ætlað til þess að pína treggáfuð börn. Það
væri hægt að ímynda sér, að Jesúítar hefðu fundið það upp. Það er ógleymanleg sjón að sjá
heimskasta barnið gráta yfir prófseðlinum. Og svo eru uppeldisfræðingarnir að tala um, að allt
beri að forðast, sem vekur vanmáttarkennd barnsins. Áður fyrr var börnunum raðað á
kirkjugólfi eftir bókviti. Sú pynding lagðist niður, en einkunnir voru teknar í staðinn. Mildin á
langt í land.126

Oddný hafði ágæta innsýn í sálarlíf nemenda sinna: „Börn eru ekki vasaútgáfa af fullorðnu
fólki. Þau hugsa ekki kerfisbundið. Það sem okkur þykir merkilegt, skiptir engu í þeirra
augum. Þau verða að sjá atburði í myndum, og þeir verða að vekja hjá þeim tilfinningar.
Einhver taldi nauðsynlegt fyrir börn að læra að búa til línurit. Það hljóta að vera undarleg
börn, sem eru sólgin í að læra fróðleik af línuritum.“127
Oddnýju líkaði ekki hvernig markaðsöflin leika á unga fólkið með áróðri úr sjónvarpi og
fjölmiðlum en hún er af þeirri kynslóð Íslendinga sem fann upp orðin imbakassi og sorprit.
Boðskapur hennar um afleiðingar skorts á þekkingu og menntun á ekki síður erindi nú en þá.
Og hún veit að menntun er undirstaða þess að geta verið frjáls. Rósa, sögumaður Haustnátta í
Berjadal, segir á einum stað: „Ég er ekki mjög ánægð með fullorðna fólkið. Við erum ekki
fyrr búin að læra margföldunartöfluna, en það fer að reyna að hafa af okkur peninga og selja
okkur fatadruslur helmingi dýrari en falleg föt. Svo kemur sælgætið, tóbakið, vínið,
plötudótið, segulböndin og skemmtanirnar, og okkur er stíað frá fullorðna fólkinu, til þess, að
hægt sé að reyta af okkur aurana. Þetta hef ég lesið um, og ég veit að það er satt. Og þarna
var líka sagt, að til þess að hægt sé að spila með unglingana, verði þeir að vera fáfróðir“ (38).
Allt sitt líf barðist Oddný gegn forheimskun og spillingu, jafnt í mannlífi sem málfari. Í
niðurlagi greinarinnar „Úr dagbók farkennara“ frá 1980 segir Oddný:
Hitt er annað, að ég hætti ekki kennslu fyrr en ég kemst í Gufudalssveitina. Hálsana þar vestra
get ég gengið, ef því er að skipta. Þeir verða líklega ófærir í fyrstu snjóum. Ég fór þetta einu
sinni með reiðhjól að vorlagi, þegar verið var að smala til rúnings í fögru veðri. Þessi byggð,
með Þingmannaheiði að vestan, er mjög afskekkt. Fólk, sem þarna hefur verið alla sína ævi,
hlýtur að vera búið að hugsa margt. Ég verð að komast þangað á undan sjónvarpinu.128
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4 Lífsskoðun  „Aldrei skal ég þagna á því meðan ég tóri“
Oddný var alla ævi sannur sósíalisti og tók skýra afstöðu í stjórnmálum gegn markaðs- og
einstaklingshyggju. Hún skrifaði í Rauða penna og sinnti föstum verkefnum hjá
Þjóðviljanum, þýddi m.a. framhaldssögur og átti kvæði í fyrsta árgangi blaðsins.129 Í
viðtölum við kunningja hennar kom glöggt fram að hún var mjög róttæk og eldheitur
kommúnisti. Hún var algerlega laus við efnishyggju og vildi eiga sem minnst. Síðustu
æviárin bjó Oddný í lítilli risíbúð á Raufarhöfn og þegar hún lést kom í ljós að veraldlegar
eigur hennar voru ekki aðrar en rúm og ritvél, gamalt borð með málningarslettum, bókahillur
úr eplakössum og pappahirslur með bréfum og úrklippum.130 Í skáldsögunni Veltiári (1946)
má greina andúð Oddnýjar á öllu framfarabrölti, þéttbýlismyndun og auðsöfnun. Lýst er
ferðalagi Ívars, sem er kapítalisti og stéttsvikari, til höfuðborgarinnar: „Ferð hans til
Reykjavíkur var ekki skemmtileg. Þar var ys og þys, húsnæðisleysi, her, annríki og upplausn.
Þessi nýi tími hafði aðeins eitt að bjóða fram yfir kreppuárin. Peninga!“131 Það eru veltiár,
fólk hefur peninga milli handanna og getur keypt sér mublur, „stórhrísgardínur“, útvarp og
silkisokka og farið í bíó og á kaffihús. Margoft kom fram í viðtölum við kunningja Oddnýjar
að öll efnisleg gæði voru að hennar mati eftirsókn eftir vindi og er það oft tengt við
kommúnisma. Í bréfi til Gísla frá 1932 kemur fram að í hennar huga eru kommúnistar það
sama og mannvinir: „Jeg held að Kommúnistar frelsi ekki heiminn. Til þess eru of fáir sannir
Kommúnistar, eða mannvinir, meðal okkar. Sjaldgæf fyrirbrigði eru heilsteyptir menn, flestir
eru kynlegt samsafn ótal andstæðna.“132
Oddný var alla ævi yfirlýstur herstöðvaandstæðingur og einlægur friðarsinni. Hún tók þátt í
fyrstu Keflavíkurgöngunni árið 1960 og lýsir því svo í viðtali í Þjóðviljanum:
Undir kvöldið fór að rigna. Kannske var það framlág fylking til að sjá sem staulaðist niður í
Lækjargötu um kvöldið, þar sem fjölmenni beið okkar. Mikill fjöldi slóst í för með okkur á
göngunni gegnum bæinn. Fólk stóð líka þétt á gangstéttunum. Einstöku ónotakveðjur heyrðust.
Þessi fyrsta ganga leiddi af sér Þingvallafund um haustið. Þá var margur bjartsýnn. Við
ætluðum að vekja samhug þjóðarinnar, svo að hún freistaðist ekki til að gína við hverri
gróðavon, eins þó að gróðanum fylgi niðurlæging. Her-„vernduð“ þjóð er ekki sigruð meðan
hún hefur í heiðri menningu sína og móðurmál, landið sjálft og þá bjargræðisvegi sem þar hafa
tíðkast. Enginn hefur víst búist við því að mesta herveldi heimsins hrykki í kút þó að nokkrir
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göngumenn syngju ættjarðarljóð í nánd við Völlinn. En af þögn og tómlæti leiðir að ný kynslóð
á hægt með að gleyma því að erlend vígstöð er ekki ásköpuð landslaginu á Reykjanesi heldur
ólánlegt aðskotahrúgald. Hún gleymir þá líka að grípa hugsanlegt tækifæri í framtíðinni og
hrista af sér ólánið. Aldrei skal ég þagna á því meðan ég tóri, að minna ungt fólk á að þetta
endemi á ekki að vera þarna. Við treystum ungri kynslóð til að grípa fyrsta tækifæri til að stjaka
endeminu veg allrar veraldar. Gönguna 1983 köllum við Friðargöngu. Þá minnumst við þess,
að aðrar þjóðir eigi líka sitt Reykjanes sem getur farizt í eyðandi eldi, ef brennuvargar fá að
ráða heiminum.133

Hugmyndafræði Oddnýjar og hugsjónir endurspeglast margvíslega í skáldverkum hennar. Í
fyrstu skáldsögu hennar, Svo skal böl bæta (1943), sem síðan var endurútgefin með framhaldi
undir nafninu Síðasta baðstofan (1979), er hart deilt á vinnuþrælkun og misskiptingu í
samfélaginu. Óðalsbóndinn arðrænir vinnulúna og tötrum klædda fátæklinga sem eiga enga
möguleika á betra lífi. Í Veltiári (1946) er stéttaskipting, bæði á grundvelli starfs, menntunar,
uppruna og kyns og sem birtingarmynd misskiptingar auðmagns í samfélaginu, dregin fram í
sögunni með ýmsum hætti. Kapítalistinn Ívar í Bláhöfn hefur sagt skilið við stétt sína að fullu
og öllu og vill teljast með fína fólkinu í plássinu. Í Veltiári kemur andstaða Oddnýjar við
herlið á Íslandi fyrst fram. Vopnaðir menn koma til þorpsins en þegar hætta steðjar að, eins
og þegar virkt tundurdufl rekur á fjörur, er ekkert gagn að setuliðinu.
Í skáldsögunni Tveir júnídagar (1949) er sömuleiðis ærin stéttavitund. Aðalpersónan Laufey
færist upp um stétt og kemst að því að það er furðu auðvelt að falla inn í hóp hinna ríku.
Þorgerður er hins vegar stoltur fulltrúi öreiganna, ung og hæfileikarík stúlka sem fengin er til
að kenna fordekraðri dóttur ríkra hjóna sem stríðir henni miskunnarlaust á fátæktinni. Örlög
Þorgerðar eru harmræn og má rekja til skeytingarleysis og skorts á samstöðu en hvort tveggja
þótti Oddnýju illt. Sagan gerist meðan á hernámi Breta stendur. Herliðið er framandi í
íslenskum veruleika og sjónarhorn Oddnýjar beinist að því hvernig íslenskir karlmenn
bregðast við samkeppninni:
Herliðið var leiðinlegt. Það fyllti göturnar, strætisvagnana, bíóin, búðirnar og kaffihúsin  þessi
einlita, ókunna hjörð, sem sauð skyrið, lagði harðfiskinn í bleyti og steypti húsgrunna ofan á
klaka (eftir því sem sagnir hermdu). Herliðið gerði Reykjavíkurpiltana afbrýðisama, klúryrta,
hvíldrækna við vinnu, og það sem verst var, taugaveiklaða. Það keypti silkisokka í hundraðatali
og sendi til Bretlands, svo að kvenþjóð höfuðstaðarins óttaðist, að hér stefndi í beinan voða.
Það flutti með sér letileg dægurlög, sem allur borgarlýðurinn vældi seint og snemma. 134
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Í skáldsögunni Á því herrans ári... (1954) birtist Reynir barnakennari sem hefur verið sagt
upp störfum vegna róttækra skoðana sinna. Rússagrýlan gægist inn í söguna en Oddný hafði
sjálf komið til Sovétríkjanna og hrifist af þjóðskipulaginu. Reynir segir „að vonandi yrðu
Íslendingar alltaf frjáls þjóð og óháð öðrum þjóðum. Þeir báru ekki á móti því, að ég hefði
þetta orðrétt svona, en sögðu að ég hefði meint, að Rússar ættu að taka landið ...“.135
Persónurnar ræða m.a. um stjórnmál og ein heldur því fram að samkvæmt rússnesku
stjórnarskránni megi ljúga og stela í nafni flokksins. Ófeigur, fulltrúi hins óspillta
verkamanns segir þá: „Þessi flokkapólitík ykkar er hégómi. Það ættu ekki að vera til nema
tveir flokkar í heiminum: Menn, sem vilja lifa, og lofa öðrum að lifa, og hinir, sem vilja drepa
og vinna það til að verða sjálfir drepnir.“136 Þetta gæti vel verið lífsspeki Oddnýjar.
Dagný Kristjánsdóttir fjallaði um bókina Skuld (1967) tæpum þrjátíu árum eftir að hún kom
út og segir hana fjalla meðal annars um sósíalisma.137 Aðalpersónan Una er öreigi í lægstu
stétt samfélagsins sem berst fyrir réttlæti við sveitarhöfðingja og embættismenn. Alla ævi
storkar Una yfirvaldinu á öfgafullan hátt sem endar að vísu með ósköpum, bæði fyrir hana
sjálfa og afkomendur hennar. Oddný hafði næmt auga fyrir stéttaskiptingu í þjóðfélaginu,
andstæðum fátæktar og ríkidæmis og áhrifum þess á mannshugann. Það endurspeglast m.a. í
samskiptum elskenda þar sem annað er ríkt og hitt fátækt, líkt og á við um samband Unu við
ástmenn sína. Skilaboð Oddnýjar eru skýr, jafnræði þarf að ríkja svo mannlífið blómstri.
Rósa litla í unglingabókinni Haustnætur í Berjadal (1982) endurspeglar skoðanir Oddnýjar á
gróðabraski og yfirgangi auk þess sem hún er mikill bindindispostuli. Rósa er friðarsinni sem
m.a. bindur vonir við Sameinuðu þjóðirnar: „En það var hún amma, sem sagði mér frá
Sameinuðu þjóðunum. Það er auðskilið, að til er félag, sem á að koma í veg fyrir styrjaldir.
Krakkar eru engir asnar. Og við sendum menn á þessa fundi, og áreiðanlega verður okkar
maður alltaf á móti styrjöldum. Ætli það sé nú vandi að skilja?“138 Hugsjón Sameinuðu
þjóðanna var Oddnýju að skapi og kemur líka við sögu í kveðskap hennar. Í kvæðabálknum
Aldarhætti segir m.a.: „Rætt var um bróðurlegt bandalag þjóða, sem betraði mennina og gerði
þá fróða. Að hugleiða minna um hamingju en gróða, er heiðingjavilla, sem gerir menn
óða“.139
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Aldarháttur er rammpólitískt heimsósómakvæði sem Oddný orti aðeins 17 ára gömul, birti í
Kvæðum og kviðlingum (1982) og las í útvarpi 5. ágúst 1981. Í kvæðinu eru róttækar
pólitískar hugmyndir um frelsi hins vinnandi manns, jafnrétti og gróðahyggju. Þar segir m.a.
af vinnandi mönnum sem vildu „líta upp úr önnum, um frjálst höfuð strjúka með frændum og
grönnum og frelsa sín laun undan annarra tönnum.“140 Minnt er á að fátækir höfðu ekki
kosningarétt áður fyrr og réttindabaráttu kvenna lýst: „Konurnar höfðu af sér klafana brotið.
En körlunum höfðu þær auðmjúkar lotið. Þær fóru að tala á þingum og fundum. En þá var nú
bændunum nóg boðið stundum.“141 „Þeir sögðu, að móðurást mundi nú þverra, maturinn
breytast og allt til hins verra, ef maðurinn væri ekki heimilisherra, en húsfreyjan væri sig
eitthvað að derra“.142 Kvæði Oddnýjar eru flest rammpólitísk. Hún deilir hart á gróðahyggju
og heimsvaldastefnu, stríðsrekstur í Afríku og Víetnam og á þá sem vilja selja landið fyrir
skyndigróða. Oddný hvikaði hvergi. Að öðru leyti eru kvæði hennar ekki til umfjöllunar hér í
þessari ritgerð.
Þegar Oddný varð sjötug árið 1978 voru ritaðar um hana greinar og birtar í blöðum henni til
heiðurs. Kjartan Ólafsson, ritstjóri Þjóðviljans, taldi segir Oddnýju þá vera einn helsta
málsvara sósíalisma, verkalýðs og þjóðfrelsis á Íslandi.
Oddný kom af Langanesi, bóndadóttir með rauðan penna í hönd og lágróma galdur á tungu ...
Ung að árum var Oddný komin í hópinn, sem lagði til efni í Rauða penna, og þar má finna
kvæði hennar frá árinu 1936, sama árið og Þjóðviljinn hóf göngu sína. Fáum árum síðar sinnti
Oddný um skeið föstum verkefnum fyrir þetta blað, og sá þá m.a. um þýðingu á nokkrum
framhaldssögum. Margt hefur breyst á þeim árum, sem liðin eru síðan þá, en aldrei hefur fullur
skilnaður orðið með Oddnýju og Þjóðviljanum, þótt stundum hafi hún þurft að segja okkur sem
hér störfum maklega til syndanna ...
Hún kom á vorin um svipað leyti og farfuglarnir, spurði tíðinda frá vetrinum og vildi fá eitthvað
að gera. Til að fyrirbyggja misskilning skal tekið fram, að þegar Oddný vildi fá eitthvað að
gera, þá var hún sannarlega ekki að falast eftir launavinnu, því fór fjarri. En hún vildi verða að
liði, vildi vinna þeim málstað, sem hún taldi réttan og mikils virði. Fáir lögðu meira fram sem
sjálfboðaliðar en hún.
... Öll eigum við, sem á Íslandi berjumst fyrir málstað sósíalisma, verkalýðshreyfingar og
þjóðfrelsis, Oddnýju skuld að gjalda. Þá skuld greiðum við með þeim hætti einum að duga í
verkum okkar, hver á sínum stað. Hálfkák eða loddaraskap vill Oddný hvorki heyra né sjá; hún
heimtar fullan trúnað. Þess vegna munar um hana á verðinum, þótt sjötug sé norður á
Langanesi.143
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5 Eigin leiðir  „Oft hafði ég farið um þessi vegamót“
Hóli, 6. mars 1932
... Jeg iðrast ekki eftir því, þó ég færi til Akureyrar. Jeg hefi kynst mörgu frá öðrum hliðum en
áður.
Reyndar held ég að flestu fólki, sem jeg kyntist hafi fallið illa við mig, ekki geðjast framkoma
mín. Jeg hefi meir að segja eignast óvin, án þess þó að hafa gert neitt illt af mjer, svo ég viti.
Það hefi jeg oft heyrt að menn sjeu nauðbeygðir til að semja sig að siðum fjöldans, en jeg segi
það enn, og af meiri reynslu en áður, að það er hægðarleikur, að fara sínar eigin leiðir.144

Oddný samdi sig aldrei að siðum fjöldans og skeytti litlu hvað öðrum fannst. „Hún var ólík
öllum öðrum konum, laus við allt tildur og prjál og hún talaði allt öðruvísi. Hún talaði um
frelsi, jafnrétti, bókmenntir, sósíalisma og annað, sem þótti heldur ókvenlegt á þeirra tíma
mælikvarða. Ég held bara að mér hafi bara þótt hún skrýtin“ segir Líney Helgadóttir, síðar
skólastjóri á Raufarhöfn, í minningargrein um Oddnýju. Og áfram heldur Líney: „Hafi mér
þótt Oddný skrýtin í æsku, þá breyttist fljótt sú skoðun við nýrri kynni. Reyndar held ég, að
varla hafi ég kynnst göfugri og vandaðri manneskju. Hún dáði allt fagurt og gott, en féll
þungt er eitthvað var gjört á hluta þeirra sem minna mega sín og hún fyrirleit allt sem gerir
mennina vonda“.145
Einar Kristjánsson frá Hermundarfelli, afi minn, var einn þeirra sem skrifaði grein til heiðurs
Oddnýju þegar hún varð sjötug. Hann þekkti Oddnýju vel og hennar fjölskyldu og tók strax
eftir að hún skar sig úr fjöldanum:
Þau systkinin standa mér glöggt fyrir hugarsjónum eins og ég sá þau fyrst. Bæði báru þau með
sér menningarlegan blæ, hægláta prúðmennsku, næma íhygli og gædd viðræðuhæfileikum eins
og þeir gerast bestir. Bæði höfðu meðfæddan þann kæk, að þegar þau ræddu við mann, hölluðu
þau höfðinu lítið eitt aftur og á ská til hliðar og var eins og þau horfðu athugulum augum á
einhvern óræðan punkt út í tilverunni en hefðu samt viðmælandann i sjónmáli. Það var
greinilegt, að þau voru að hugsa það, sem þau sögðu, en horfa fram hjá fordómum,
smámunasemi, áreitni, og öllu því, sem ekki skipti máli ... Síðar bar fundum okkar saman þegar
bæði voru komin af unglingsaldrinum. Það var á sameiginlegum fundi ungmennafélaganna
okkar, þar sem fóru fram heitar umræður um skáldsöguna Sjálfstætt fólk, eftir Laxness. Þar
vorum við samherjar í fjarskalega fámennu liði sem stóð til varnar heiðri skáldsins og komst ég
þá á þá skoðun, að enginn yrði svikinn af hennar greindarlega yfirbragði, því hún reyndist
rökvís, ákveðin og málsnjöll í besta lagi.146
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Í tímaritinu Melkorku árið 1949 birtist ferðasaga eftir Oddnýju sem lýsir vel einurð hennar og
seiglu. Sagan er rituð á því blæbrigðaríka gullaldarmáli sem hún hafði svo gott vald á og hefst
svo:
Oft hafði ég farið um þessi vegamót og sagt við sjálfa mig: Einhverntíma verð ég að hjóla þarna
vestur. Nú sneri ég hjólinu inn á ókunna veginn og hlakkaði til að fara um ókunna sveit. Það
leið að kvöldi. Vegurinn er ekki fjölfarinn. Loftið er þungbúið. Þar sprakk! Og þegar ég er í óða
önn að leita að gati á slöngunni, fer að rigna. Ég finn ekkert að slöngunni. Helzt væri að leggja
hana í vatn og dæla í hana lofti. En hér er hvergi vatn. Auk þess get ég tæplega bætt hana úti í
rigningu. Ég held því áfram, leiði hjólið og vona, að ég verði svo heppin, að vörubíll fari
framhjá og ég komist leiðar minnar með hjólið til einhvers gististaðar. En engir vörubílar koma.
Hvað gerir það? Ég er vön við að teyma þennan gæðing: stundum upp brattar heiðar, stundum í
þungum sandi. Ég kalla hann Skjónu. Ég hef farið á Skjónu minni þjóðveginn milli Þórshafnar
og Reykjavíkur, flesta akvegi Suðurlands, en einkum þó vegi og vegleysur í Borgarfirði og
Dalasýslu. Ég geng. Það rignir. Öll umferð er hætt. Hér er langt milli bæja, og ég fór of seint að
hugsa um gististað. Loks sé ég bæ skammt frá veginum og dreg hjólið eftir móum og melum
þangað heim. Jafnvel hundarnir sofa. Klukkan er að ganga eitt. Þarna er hermannaskáli, notaður
fyrir hlöðu. Ég leggst niður í heyruddann ...147

Í sögunni kemur vel fram hversu hugrökk og einstök Oddný hefur verið. Eina sem hún
óttaðist á ferðum sínum eru bílar, hundar og naut en hún lætur óttann ekki stjórna sér. Í
sögunni er hún alein á ferð með reiðhjólið Skjónu, nýtur kyrrðar og náttúru, kynnist fólki og
lendir í ýmsum ævintýrum en hún þarf m.a. að fara um illfæran veg og eiga við mannýgan
hrút sem ógnar lífi hennar og limum. Víða er langt á milli bæja en ekki missir hún móðinn
þótt dekkið spryngi á reiðhjólinu hennar. Einvera og friður eru henni lífsnauðsyn:
Satt að segja vorkenni ég mörgum meira en fólkinu í dreifbýlinu. Ekki sé ég neinn sælusvip á
Reykvíkingum, þegar þeir standa í biðröð við búðardyr eða í troðfullum strætisvagni. Þeir
virðast ekki vera að hugsa um, hvað fjölmennið sé ánægjulegt.148

Önnur ferðasaga eftir Oddnýju, líka vel skrifuð og merkileg, birtist í sérriti Þjóðviljans á
gamlársdag 1952 og fylgdi henni gullfalleg teikning eftir Kjartan Guðjónsson af
hjólreiðakonunni knáu með Skjónu. Alltaf ferðaðist Oddný alein og aldrei gat hún stillt sig
um að hnýta aðeins í Reykvíkinga.
Ég lagði af stað austur yfir Sandvíkurheiði 5. júlí. Fyrr voru heiðarnar þar eystra ekki orðnar
færar á því herrans ári 1952. Daginn áður sprakk út viður og einstöku holtablóm. Vorið var
loksins komið. Hingað austur kom ég með Esjunni um miðjan júní og hafði með mér farartæki.
Ég hef aldrei farið Sandvíkurheiði fyrr. En þó er hún mér gamalkunn, í bernsku minni heyrði ég
hennar getið. Þá voru menn að rifja upp sögur um svaðilfarir á þessari leið. Hún var tíðfarnari
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áður fyrr. Frá Langanesi og Langanesströnd varð að leita læknis alla leið til Vopnafjarðar.
Lentu menn þá stundum í illfærum veðrum og vondri færð, því að slys og sjúkdóma ber ekki að
höndum eftir hentugleikum og tíðarfari. Sandvíkurheiði er lág og greiðfær á sumrin. Vegabætur
hafa verið gerðar, þar sem torfærur voru, og nú er hægt að klöngrast hana á jeppa, þegar þurrt
er. Ofurlítið get ég hjólað eftir sléttum melum. Hvort ég kannast við hana Fuglabjargaá! Vaðið
er rétt ofan við fossinn. Hvammsgerði er næsti bær undir heiðinni að austan, rétt hjá Selá. Selá
var ferðamönnum oft ill yfirferðar, áður en brúin kom. En þrátt fyrir allar framfarir eru
erfiðleikar gamla tímans ekki úr sögunni, ef vel er leitað. Konan í Hvammsgerði er sjúklingur,
og er verið að lækna hana með loftbrjóstaðgerðum. Áhöld til þess voru ekki á Vopnafirði.
Konan hafði því um veturinn farið nokkrar ferðir norður til Þórshafnar, ein síns liðs, yfir
Sandvíkurheiði, endilanga Ströndina og Brekknaheiði, 6070 km leið. Mér varð að spyrja hvort
hún þyldi þetta. Hún hélt nú það. En betra er að hafa góðan hest, sagði hún. Oft kvarta
Reykvíkingar um, hver mannraun sé að sitja í biðstofum læknanna. Misjafnlega er mönnum
tamt að kvarta, hugsaði ég.149

Oddný fer Hellisheiðina með poka á bakinu, það er 600 metra hækkun og hún fetar sig áfram
með hjólið sitt eftir troðningi því ekki er enn búið að leggja þar fjallveg. Hún vill sjá sem
mest af landinu á ferð sinni: „Einhver spurði með gætni, hvort það væri nú, ekki ofurlítið úr
leið, að fara frá Vestfjörðum, austur á Langanes, til Vopnafjarðar, upp Jökuldal og upp á
Hólsfjöll. Ef til vill. En stytzta leiðin er ekki altaf rétta leiðin.“150

Ferðalagið var erfitt, hún lenti í vondum veðrum þótt um hásumar væri, fékk hælsæri og
hjólið hennar skemmdist þegar var verið að ferja það yfir á svo hún varð að teyma það
langleiðina. Sem betur fór fékk hún gert við Skjónu á Húsavík og þá varð hún aftur „ágætasta
farartæki landsins!“151 Verður það að teljast mikið afrek að hjóla alla akvegi landsins og ber
vott um óbilandi hugrekki og þrek Oddnýjar. Sögunni lýkur, enn með áminningu til
þéttbýlisins:
Á innsta bæ í afskekktum dal sá ég leidda heim hesta. Einn þeirra var nefndur Stjörnufákur.
Húsmóðirin hló við og sagði, að aumingja klárinn risi alls ekki undir þessu tignarlega nafni, en
litlu systurnar væru svo hrifnar af kvæðinu Stjörnufáki eftir Jóhannes úr Kötlum, að hesturinn
hefði hlotið þetta nafn. Sú eldri, níu ára gömul, er töluvert heima í Íslendingasögum, og kvartar
ekkert um stafsetninguna. Mamma þeirra sagðist stundum óttast, að börnin yxu upp í of miklu
fámenni, og færu einhvers á mis, sem þéttbýli gæti veitt. Satt er það, að hver hefur til síns
ágætis nokkuð. Höfuðborgin okkar á fram að bjóða mergð skóla, þjóðleikhús og háreysti ótal
ökutækja, „með erlendri koppagljá.“ En stjörnufákar eru þar engir.152
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Oddný giftist aldrei og átti ekki börn. Erlingur Davíðsson birtir kafla um og eftir Oddnýju í
ritröð sinni, Aldnir hafa orðið, frá 1979. Þar nýtur Oddný þess heiðurs að vera ein af 13
konum sem rætt er við en í átta bindum var rætt við 56 manns. Viðhorf feðraveldisins birtist
skýrt í því að Erlingi rennur til rifja að Oddný skuli aldrei hafa gifst. „Lítt láta henni störf í
eldhúsi og ræð ég það af því, að aldrei hefur hún eignast kaffikönnu og mun það nokkuð
sérstætt. Hún hefur komist af án kaffikönnunnar og þykir þó kaffi gott. Hún hefur einnig
komist af án þess að bindast karlmanni og það er eflaust vont.“153
Oddný var ekki bara einhleyp og ein á ferð á hjólinu sínu, hún var einstæðingur og einfari allt
sitt líf. Líklegt má telja að hún hafi ekki átt marga samherja í ævilangri herferð fyrir bættu
málfari, mannúðlegra menntakerfi og betri bókmenntum þar sem baráttuaðferð hennar fólst í
nöprum aðfinnslum og háði sem litlu skilar til lengdar. Sú spurning vaknar hvort gagnrýnin
skrif Oddnýjar um menntamál og skáldskap hafi orðið til þess að hún einangraðist frá þeim
sem hún helst vildi ná til. Þegar spjallað var við Flosa Ólafsson, skáld á jaðri
menningarsviðsins, beittan pistlahöfund, grínista og bandamann hennar í pólitík, skensar
hann hana harkalega:
Hitt er annað mál að mönnum gengur misvel að skilja þennan kveðskap. Hún Oddný
Guðmundsdóttir sem stundum skrifaði í gamla Tímann hneykslaðist t.d. mikið á því að verið
væri að birta eftir mig þetta djöfuls leirhnoð. Þá orti ég þessa vísu:
Oddný þú ert orðin full
illa skiljandi.
Alltaf þegar ég yrki bull
er það viljandi.154

Oddný gagnrýndi skólakerfið og ríkjandi fræðslustefnu harðlega og vísaði til ábyrgðar
kennara á velferð nemenda og móðurmálsins. Henni þótti skólaárið of langt, stundatöflur
nemenda of þéttar og námsmatið einstrengingslegt. „Skólakerfið misþyrmir hverjum þeim,
sem ekki er skapaður nákvæmlega með hliðsjón af námskrá. Hinn, sem melt getur
„raunvísindin“ og fikrað sig fótviss upp launastigann, fer líka einhvers á mis“ segir í
Orðaleppum.155 Einstaklingsmiðað nám taldi hún heilladrýgst: „Það þyrfti raunar að vera
fyrsta boðorð í öllum skólum, að ekki sé krafizt meira náms af neinu barni en það ræður við“
segir hún í pistli frá 1977 sem hún kallar „Að svissa yfir á enskuna“.156 Hún leit svo á að ekki
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gætu allir lært allt en allir gætu lært eitthvað og þá væri tilgangnum náð. Þrátt fyrir að vera
gömul í hettunni hafði hún trú á því að hinir nýju fjölbrautaskólar gætu reynst nemendum
betur en grunnt og vélrænt stúdentspróf:
Skólaganga er ekki nákvæmlega það sama og menntun. Margar og tímafrekar námsgreinar
koma í veg fyrir að hægt sé að helga sig því, sem menn eru hneigðastir fyrir.
Fjölbrautaskólarnir nýju eiga, ef til vill, eftir að reynast betri en stúdentaverksmiðjurnar gömlu.
Þó er einhver töfraljómi yfir þeim, þannig, að fólk sem hefur hlotið sæmilega menntun í öðrum
skólum, kvartar oft sáran um, að það þjáist af vanmáttarkennd gagnvart stúdentshúfum.157

Oddný gagnrýndi einnig valdhafa sem stjórnuðu orðræðu um bókmenntir og segir svo í
Þjóðviljanum á gamlársdag 1952: „Höfundurinn ætti ekki að láta lofsamlega ritdóma villa
sér sýn. Afturhaldið er svo fegið hverri bók, sem lætur ranglæti þjóðfélagsins hlutlaust, að
það hrópar himinhátt, að svona eigi bók að vera. En hlutleysið eitt nægir vissulega ekki til að
gera skáldrit að listaverki.“158 Á þjóðhátíðardaginn 17. júní tuttugu árum síðar skrifaði Oddný
langa grein í Þjóðviljann um bókmenntagagnrýni á Íslandi þar sem hún rís upp gegn
valdhöfum menningarsviðsins og leikreglum þeirra. Þar kemur skýrt fram að
bókmenntagagnrýni í gegnum árin er einhvers konar táknræn valdbeiting.159 Hún segir m.a.
að ritdómar geti haft áhrif á skáld og að flestir ritdómar séu „grunnfærir palladómar og
virðast einkum ætlaðir til þess að hafa ofan af fyrir lesandanum með léttu skopi, en ekki til að
fræða hann.“160 Hún lítur svo á að ritdómarar geri virðingarmun á bókum sem ekki falla að
ríkjandi tískustraumum eða viðurkenndri og stofnanabundinni hámenningu.

Lengi kvað við þann tón hjá ritdómurum að ekki ætti að nefna fát, ólán og spillingu. Nú er eins
og þeir megi ekki vita af velmegun og reglusömu fólki. Þessi uppskrift tekur þeirri fyrri ekki
fram. Það er hægt að semja snilldarverk um embættismann alveg eins og atvinnuleysingja, ef
snillingur heldur á pennanum. Unga stúlkan í sögunni þarf ekki nauðsynlega að „fá sér glas á
böllum“ til þess að vera gjaldgeng söguhetja. Svo langt gengur kreddufestan, að hvaða
bögubósi, sem er, fær lof, ef hann aðeins fylgir þeirri uppskrift, að velja sér óhrjálegt efni til
meðferðar. Ég kenni í brjósti um rithöfunda, sem vinna af auðsveipni eftir þessari uppskrift.
Samkvæmt henni verður líka að minnsta kosti einn kafli sögunnar að fjalla um allsbert fólk.
Nektarkaflinn kemur oft eins og fjárinn úr sauðarleggnum, innskot, sem ekki kemur neinu öðru
við í sögunni. En í auglýsingum og ritdómum er höfundurinn lofaður fyrir frábæra dirfsku. Það
þarf þó fjarska lítið hugrekki til að fylgja tízku.161
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Af skrifum Oddnýjar er ljóst að kreddur, tíska og auðsveipni eru henni víðs fjarri. Hún
storkar valdhöfunum og guggnar ekki. Velta má fyrir sér hvort gremja Oddnýjar í garð
menningarelítunnar og uppreisn hennar með beittan penna að vopni olli því að hún endaði
utangarðs sem rithöfundur og öllum gleymd. Aðrar mögulegar skýringar gætu falist í habitus
hennar, að hún hafi skorið sig úr skáldahópi því hún var ekki langskólagengin, hafði ekki
ritstjóra eða leiðbeinanda við ritstörfin, bjó ekki með bóhemunum í Reykjavík, er kona, utan
af landi með forleggjara á Akureyri, skrýtin og sérvitur, einræn og fáskiptin. Er hægt að segja
að hún sé einfaldlega lélegur höfundur með úreltan boðskap, lúna ádeilu og predikanir sem
enginn nennti að hlusta á? Þá má velta fyrir sér hvort hún hafi verið fórnarlamb
„gagnrýnendakynslóðarinnar,“162 þ.e. menningarvaldhafanna sem stjórnuðu allri
bókmenntaumræðu um miðja síðustu öld og útilokuðu konur. Margt kemur til og kannski
ekkert eitt sem réði úrslitum. En ein háði Oddný sína baráttu með þeim vopnum sem hún
þekkti og kunni að beita, uns hún stóð ein uppi og hafði tapað orrustunni.
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6 Frumkvöðull eða afturhald?
Víst er að listamenn spretta úr frjóum jarðvegi nýrrar hugmyndafræði, andófs og ferskra
hugsjóna. Sumir eru þó alltaf eins og staksteinar, eins konar vörður í þoku, eða á skjön við
það sem viðtekið er. Kannski var Oddný þannig listamaður, ein og stök, stóð af sér alla
strauma og stefnur og fylgdi alltaf hjartanu.
Hver er staða Oddnýjar Guðmundsdóttur í íslenskri bókmenntasögu? Væntanlega telst hún
frekar afturhald en frumkvöðull, helst gæti hún verið fulltrúi félagslegs raunsæis og
fortíðarhyggju. Allt höfundarverk hennar er pólitískt, litað af hugsjónum hennar og baráttu
fyrir jafnrétti og bræðralagi. Bækur hennar fengu nokkra umfjöllun í dagblöðum, einkum
Tímanum fyrstu árin en bróðir hennar var ritstjóri blaðsins. Almennt var litið á verk kvenna
sem „alþýðlegar afþreyingarsögur“ en ekki sem alvöru bókmenntir163 og sárnaði Oddnýju það
sem vonlegt var. Menningarlegir valdhafar ýmist þögðu um bækur kvenna164 eða gagnrýndu
þær nokkuð harkalega (t.d. Magnús Ásgeirsson, Njörður P. Njarðvík og Sigurður A.
Magnússon). Sjá má af lestri dagblaða frá þessum tíma að konur fóru halloka í umræðunni og
ljóst að við ofurefli var að etja. Í Lesbók Morgunblaðsins frá 1975 er birt skáldatal sem hefur
að geyma lista yfir þálifandi skáld sem Lesbókin birti ljóð eftir á tímabilinu frá janúar 1962
til september 1975. Alls eru skáldin 150 talsins en konur aðeins nítján, tæp 13%.165 Ef tekið
er sýnishorn af Tímariti máls og menningar (sem karlar ritstýrðu) frá hinu sögufræga ári 1968
er það sama uppi á teningnum varðandi skarðan hlut kvenna. Í 1. tölublaði er efni eftir átta
karla og ljóð eftir eina konu, í 2. tölublað skrifa 16 nafngreindir karlar og ljóð er birt eftir eina
konu, í 3. tölublað skrifa 18 karlar en auk þess er í blaðinu smásaga eftir Svövu Jakobsdóttur
(sem vel að merkja var með réttan habitus) og ljóð eftir Unni Eiríksdóttur sem seinna fékk
harkalega gagnrýni á verk sín.
Oddný skrifaði heilsíðugrein í Þjóðviljann 17. júní 1972 um gagnrýni á skáldskap kvenna og
og setur hana í samband við kvenréttindabaráttu á sinn kaldhæðna hátt:
Þeir lærðu menn, sem ráðnir eru upp á það að hafa vit á öllu, sem ritað er, gætu gert eitthvað
þarfara en að skeyta skapi sínu á svokölluðum „kerlingabókum“. (Nafngiftin mun komin frá
rithöfundi.) En einhvern veginn verður herrastéttin að ná sér niðri á kvenvörgum þeim, sem
heimta sömu laun fyrir sömu vinnu. Þær skulu þó að minnsta kosti ekki halda, að þær hafi gáfur
á við forréttindastéttina. Nóg er nú samt.166
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Oddný hefur augljóslega fengið sig fullsadda af valdhöfum og bókmenntagagnrýnendum,
sem hún kallar matsmenn, sem vilja fá meira fjör í bókmenntirnar, fleiri kynlífslýsingar,
minni væmni og minna bókmál í skáldskapinn. Þeir vilja helst ekki að höfundar hafi skoðanir
„eins og fram kemur í öllum háðsglósunum um „heimsfrelsara,“ „postula“ og
„siðgæðisverði“.“167 Gagnrýnendur fá makið um bakið hjá henni í pistli sem hún kallar
„Skáld og matsmenn“:
Þeir sem ætla að afla sér vinsælda með því að úthúða góðlátlegum sögum velviljaðra höfunda,
standa yfirleitt ekki vel á verði, þar sem undirmálsbókmenntir um ofbeldi, ónáttúru og
kvalalosta eru seldar ungmennum. Þeir fara í kringum sorpblöðin eins og köttur kringum heitt
soð. Þau eru feimnismál blekiðjunnar.168

Og áfram heldur hún:
Þó að matsmenn meti mikils völsadýrkun og hristirassabókmenntir svokallaðar, ættu þeir að
viðurkenna að fleira er gjaldgengur skáldskapur. Það sem gerir sögur nýju höfundanna margra
svo þreytandi, er einmitt það, að þær eru svo hver annarri líkar. Lesandinn spyr ekki forvitinn,
hvað gerist næst. Hann veit það. Fólkið fækkar fötum.169

Og í „Orðaleppum“ í Tímanum 8. febrúar 1981 gefur hún í skyn að klíka eða kerfi ráði
viðurkenningu gagnrýnendanna. Slík bræðrabönd á menningarsviðinu fela í sér einhvers
konar ómeðvitaða, táknræna valdbeitingu að hætti Bourdieus sem knúin er afli eða kerfi
stofnanabundinnar og upphafinnar hámenningar og það gremst Oddnýju, sem er úti í
kuldanum:170
Menn gerast, ef til vill, svo gjörsneyddir kímni nú á dögum, að þeim nægi til skemmtunar að sjá
blótsyrðum klaufalega skotið inn í ritað mál. Margir halda líka, að það eitt, að nefna, eða
uppnefna, ákveðin líffæri líkamans sé skáldskapur, og, meir að segja, djarfmannleg list. Enda er
fátt auðveldara á Íslandi nú á dögum en að fá hrós fyrir skáldskap  ef menn „kunna á
kerfið.“171

Ekki er hægt að segja að verk Oddnýjar séu hvert öðru líkt þótt sósíalísk hugmyndafræði
hennar sé alltaf undirliggjandi, bæði í skáldverkum hennar og pistlum. En eru verk Oddnýjar
íhaldssöm, sprottin úr einhverju kynlausu og ástríðulausu muldri í huga fólks sem horfir
gagntekið til glæstrar fortíðar? Nýstárlegt form og efni sem skaut upp kolli í bókmenntum á
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meðan á rithöfundarferli hennar stóð virðist a.m.k. ekki hafa heillað hana. Hún virðist t.d.
alveg ósnortin af frumlegheitum sem fram komu í verkum rithöfunda eins og Svövu og Ástu
Sigurðardóttur. Sú mynd sem hún dregur upp af íslenskri alþýðu í sveit og borg er hvað sem
öðru líður virkilega sönn og heiðarleg. En vissulega eru hugmyndir hennar um hreina og
upprunalega sveitamenningu nokkuð afturhaldssamar.
Þjóðfélagsmál brunnu á Oddnýju alla ævi og voru menntamál ofarlega á baugi. Þar er hún á
heimavelli með frumlegar kennsluhugmyndir og gagnrýnir stofnanavæðingu í skólakerfinu.
Og aldrei gaf hún afslátt af neinu. „Margt hef ég verið óánægð með í skólakerfinu ... :
ofþjökun barna, of fjölmennir bekkir og tyrfnar kennslubækur nú á síðustu árum“.172 Hún
hlýddi ekki því valdboði „í heilagri ritningu skólakerfisins, að ungmenni á ákveðnum aldri
eigi að læra ákveðinn blaðsíðufjölda í ákveðinni bók.“173 Hún var harðlega á móti lengingu
skólaársins og aðhylltist einstaklingsmiðað nám. Hún vildi að nemendur lærðu almennilega
að lesa áður en þeir voru látnir læra erlent tungumál af bókum og að efstu bekkir
grunnskólans yrðu gerðir að endurhæfingarbekkjum handa þeim sem heltust úr lestinni og
ættu það ólært, sem þeir áttu að læra fyrr. Henni þótti ekki til neins að reyna að hilma yfir
misheppnaðan námsárangur, með því að taka meðaltal af einkunnum bekkjarins og kalla það
„normalkúrfu“ „Orð sem fáir skilja.“174 Hún leit svo á að málsnjallir kennarar hefðu það
hlutverk að gefa þunglamalegum fróðleik vængi og opna honum leið inn í huga nemenda.175
En hvort er það framsýni eða afturhald að telja það mannréttindi að börn fái tækifæri til að
sýsla við lambfé, ganga varplönd og hlynna að gróðri jarðar í stað þess að sitja á
skólabekk?176
Í senn voru hugsjónir Oddnýjar um nám og kennslu frumlegar og fornlegar. Hún vildi stytta
skólaárið til að koma til móts við árstíðabundin sveitastörf sem nemendur ættu að sinna. Hún
gerði líka skýra kröfu um að kennari væri ekki aðeins með forskot á bókstafsþekkingu, heldur
yrði hann að hafa hæfileika til að miðla því sem hann vissi sem á þeim tíma var býsna
frumleg hugmynd. Hún stakk upp á ýmsum aðferðum til að leysa þann vanda sem skapaðist
af árangurslausri skólasetu og leyfa nemendum að blómstra þar sem styrkleikar þeirra lægju.
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Sumt í kennslufræði Oddnýjar þótti frjálslynt og annað fornaldarlegt. Nefnt hefur verið dæmi
um ágreining hennar við skólayfirvöld í Reykjahverfi í Suður-Þingeyjarsýslu (sbr. ódagsett
bréf til Gísla, líklega frá árinu 1968). Hafði Oddný sigur í því máli. Hún brýndi alltaf kennara
að festast ekki í utanaðlærdómi orðflokka, málfræðiheita og samhengislausra minnisatriða.
Henni þótti stundum að þekkingarleit og fræðsla seildist langt yfir skammt og þar var hún
tvímælalaust frumkvöðull í breyttum kennsluháttum og nálgun á námsefnið.
Hvort var Oddný frumkvöðull eða afturhald í hugmyndafræði sinni? Ljóst er að hún skar sig
úr á margan hátt, t.d. í klæðaburði með því að ganga í buxum, og óvenjulegt var á hennar
dögum að giftast ekki né eignast börn. Hún vann frumkvöðlastarf við upphaf Rauðra penna
og Þjóðviljans þar sem hún sinnti um skeið föstum verkefnum og sá m.a. um þýðingu á
framhaldssögum úr sænsku.177 Hún var í fyrstu Keflavíkurgöngunni árið 1960 þar sem
hersetu var mótmælt. Hún ögraði valdhöfum menningarelítunnar með kaldhæðni og hitti oft á
veika bletti. Skáldsaga hennar Skuld er eina skáldsagan á sínum tíma sem tekur herskátt upp
kvenfrelsisumræðu og krefst valda fyrir hönd kvenna. Hugmyndir Oddnýjar um nám og
kennslu voru í senn frumlegar og fornlegar. Hún vildi stytta skólaárið til að koma til móts við
árstíðabundin sveitastörf sem nemendur ættu að sinna. Hún gerði líka skýra kröfu um að
kennari væri ekki aðeins með forskot á bókstafsþekkingu, heldur yrði hann að hafa hæfileika
til að miðla því sem hann vissi sem á þeim tíma var býsna frumleg hugmynd. Hún stakk upp
á ýmsum aðferðum til að leysa þann vanda sem skapaðist af árangurslausri skólasetu og leyfa
nemendum að blómstra þar sem styrkleikar þeirra lægju. Málverndarhugmyndir hennar voru
um margt afturhaldssamar því hún vildi varðveita tungumálið óbreytt. En hún var
frumkvöðull í því að vera frjáls og sjálfstæð kona sem hvergi átti fastan samastað og fór ein
ferða sinna á hjóli sínu engum háð. Sannarlega geisuðu oft hörð átök í sál þessarar skapheitu
konu.
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7 Útvarpsþættir  Dimm rödd og dramatík
Hluti lokaverkefnis míns til meistaraprófs í hagnýtri menningarmiðlun er þáttagerð í útvarp.
Uppistaðan í útvarpsefni um Oddnýju eru viðtöl sem ég tók við kunningja hennar á
vormánuðum 2019, rannsóknargrunnur þessarar ritgerðar og útvarpsefni með rödd hennar
sjálfrar.

Þegar ég hóf árið 2015 að safna efni í ritsmíð um Oddnýju var í fyrstu ekki um auðugan garð
að gresja varðandi heimildir um skáldkonuna frá nesinu langa. Fyrst urðu skáldsögur hennar
og blaðagreinar fyrir mér, síðan þefaði ég uppi minningargreinar, viðtöl við hana í
fjölmiðlum og ritdóma. Ég spurðist fyrir um hana hjá Átthagafélagi Þórshafnar og fékk þar
ábendingar um viðmælendur sem þekktu Oddnýju í lifanda lífi. Þar frétti ég af því að hún
hefði tekið þátt í björgunarleiðangri á Látrabjargi og sagt frá því sjálf í útvarpi. Leið mín lá í
safnadeild Ríkisútvarpsins í september 2018 og komst ég að því að í safninu var til efni sem
tengdist Oddnýju, alls fimm dagskrárbönd (sjá Viðauka). Þá kviknaði hugmyndin að
útvarpsefnium hana. Í desember fór ég á safnið og ræddi við greiðvikinn starfsmann, Aron
Berg Jóhannsson (sem er ættaður af Langanesi) sem setti afritun bandanna í gang. Ég fékk
svo hljóðskrárnar afhentar í janúar 2019 og heyrði strax að þar var gott efni sem hlustendur
nútímans yrðu að fá að njóta. Eftir því sem ég hlustaði oftar langaði mig meira til að Oddný
sjálf fengi nægt rými til að láta ljós sitt skína í útvarpinu. Frásögn hennar af björgun
skipbrotsmanna við Látrabjarg 1947, sem hún tók þátt í, er til dæmis stórskemmtileg og þarf
að heyrast, í heild eða að hluta. Lýsir hún atburðum með dramatík, dimmri rödd og einkar
fallegu málfari.

Við efnisleitina reyndi ég að hafa uppi á eftirlátnum eigum, þ.e. bréfum eða vinnuskjölum
Oddnýjar, sem varpað gætu ljósi á líf hennar og starf. Ég sendi fyrirspurn á skrifstofu
Langaneshrepps á Þórshöfn og var þá beint á Safnahúsið á Húsavík. Handrit kvenna frá fyrri
tíð eru oft ósýnileg í handritaskrám eða óaðgengileg og getur reynst erfitt að finna þau. En
þar leyndust 50 bréf sem hún hafði skrifað á löngu tímabili (sjá kafla 7.2). Bréfin fékk ég í
hendur með millisafnaláni. Það var ólýsanlega góð tilfinning að opna kassann frá Húsavík á
Þjóðskjalasafni Íslands og sjá og snerta bæði handskrifuð og vélrituð bréf sem hún hafði setið
við að skrifa í kulda og rafmagnsleysi á síðustu öld og enginn hafði lesið í áratugi. Nokkur
brot úr bréfum hennar verða lesin í þáttunum.
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7.1 Útvarpskonan  Myndir, nánd
Þegar ég fyrst fékk áhuga á Oddnýju hugðist ég skrifa um hana lærða og ritrýnda grein, helst
í Tímarit máls og menningar eða Skírni, tímarit hins íslenska bókmenntafélags. En þegar leið
á var ég ekki lengur sannfærð um að það væri rétta miðlunarleiðin þrátt fyrir að lesendahópur
fræðitímarita væri kannski þakklátasti markhópurinn. Ég vildi nota miðil þar sem afurðin
fengi mesta dreifingu og lifði lengst.

Þá hugsaði ég með mér að vefur um skáldkonuna með æviatriðum, textabrotum, myndum og
hljóðskrám gæti verið góður fengur og verðugur bautasteinn hinnar vanmetnu skáldkonu. En
eftir að hafa heyrt rödd Oddnýjar af bandi breyttust allar fyrirætlanir. Mér fannst að fólk yrði
hreinlega að heyra í henni til að skilja hvernig hún hugsaði og læra að meta hana. Og þar sem
Oddný var sjálf útvarpskona, hafði verið fréttaritari Ríkisútvarpsins á námsárum sínum, talað
um daginn og veginn í útvarpi, samið útvarpsleikrit og fylgst grannt með málfari og
framburði á öldum ljósvakans, blasti við að velja útvarpið sem miðlunarleið.

7.1.1 Útvarpsþættir
Hlustendur Ríkisútvarpsins eru vænlegur markhópur fyrir boðskap um Oddnýju, ekki síður
en lesendur fræðilegra tímarita sem upphaflega var sá hópur sem ég hafði í huga. Þegar ég
frétti af Hugmyndadögum RÚV í október 2018, afréð ég að senda tillögu að þætti um hina
gleymdu skáldkonu. Skemmst er frá því að segja að hún fékk góðan hljómgrunn.
Verksamningur við RÚV var undiritaður 24. janúar 2019 og þættirnir voru settir á dagskrá
um hvítasunnuna.

Útvarpsþættirnir urðu tveir og söguefnið er gleymd skáldkona og farkennari sem stakk í stúf
við samtíð sína, ferðaðist um landið og miðlaði af þekkingu sinni, skrifaði gullaldarmál,
barðist við menningarelítuna með kaldhæðni að vopni og hlaut sorgleg örlög. Fjallað er um
ævi Oddnýjar og skáldskap, viðtöl hljóma við fólk sem þekkti hana, lesin eru brot úr bréfum
hennar og bókum og rödd hennar sjálfrar og skoðanir fá að heyrast. Í þáttunum er lögð
áhersla á að draga upp myndir, skapa nánd, höfða til tilfinninga og ímyndunarafls hlustenda
og byggja upp skilning og samúð sem Oddný naut aldrei sjálf. Sá rannsóknargrunnur sem
varð til við ritgerðarskrifin nýttist vel við vinnslu þáttanna sem urðu til nokkurn veginn
samhliða.
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7.1.2 Viðmælendur
Ég fékk margar ábendingar um viðmælendur og valdi nokkra úr. Ég byrjaði að hafa samband
við þá í árslok 2018, tveir vildu ekki koma fram í útvarpi en fimm tóku erindinu vel. Tveir
viðmælenda búa á Akureyri og fékk ég að hitta annan þar í janúarlok 2019.

Viðmælendur eru:
Atli Vigfússon, nemandi Oddnýjar, f. 1956
Hilmar Þór Hilmarsson frá Bakkafirði, frændi Oddnýjar, f. 1958
Líney Helgadóttir, skólastjóri á Raufarhöfn, f. 1949
Sara Hólm, ólst upp á Hóli á Langanesi, frænka Oddnýjar, f. 1944
Sigrún Jónasdóttir frá Brúarlandi í Þistilfirði, frænka mágkonu Oddnýjar og vinkona
hennar, f. 1957

Fyrst ræddi ég við Hilmar Þór, sem vísaði mér á Söru Hólm sem vísaði mér á Atla. Sigrúnu
þekkti ég fyrir og Líney gaf sig fram við mig þegar hún frétti að ég væri að spyrjast fyrir um
Oddnýju í janúar 2016. Hilmar Þór, Líneyju og Sigrúnu fékk ég í spjall heim til mín í
Kópavog, Söru hitti ég á heimili hennar á Akureyri og Atla ræddi ég við í síma eftir
ábendingu frá Söru en nafn hans ber á góma í einu bréfa Oddnýjar.

7.1.3 Vinnuferli
Hugmyndavinna tók lengstan tíma. Hún fólst aðallega í því framan af að lesa sér til og finna
sjónarhorn. Ég sat kennslustundir hjá Þorgerði E. Sigurðardóttur á námskeiðinu HMM235F,
Miðlun í hljóðvarpi og hlaðvarpi, í Háskóla Íslands á vorönn 2019, hlustaði á margvíslegt
útvarpsefni, þætti og hlaðvörp og skráði hugmyndir að viðtalstækni, efnistökum og
hljóðmynd. Þá varð til hugmynd um hvernig byggingu og áferð þáttanna yrði háttað.

Ég settist yfir smíði handrits að þáttunum sem fólst í að klippa, raða saman og hljóðblanda í
forriti sem nefnist ProTools. Tæknivinnan hófst 10. febrúar 2019 og lauk 20. maí. Ég
sveiflaðist lengi milli hugmyndar um að vera með fléttuþátt þar sem mín eigin rödd heyrðist
sem minnst, og þess að kynna efnið og segja söguna sjálf. En fyrsta skrefið var að hlusta á
viðtölin, skrifa þau upp, þemagreina og merkja við áhugaverða kafla. Þá fór heildarsvipurinn
að birtast. Næsta skref var að klippa efnið niður í búta sem voru frá 30 sekúndum til 3ja
mínútna langir og fengu heiti eftir efni og ástæðum: Bókmenntir. Björgunarafrek. Farkennsla.
Fjölskylda. Hjólreiðar. Lífsskoðun. Málverndun. Sérviska. Samfélagsstaða. Útlit. Örlög.
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Næsta skref var að hlusta á upptökur af Oddnýju úr útvarpinu og velja efni úr þeim í þættina.
Síðan varð ég að velja efni úr bókum og bréfum hennar til að lesa upp. Loks ákvað ég hvaða
texta úr köflum þessarar ritsmíðar ég ætlaði að nýta mér. Þá tók samsetning efnisins, þ.e. að
klippa, raða saman, velja tónlist og hljóðblanda, dágóðan tíma en það var skemmtilegasti og
mest skapandi hlutinn.

7.1.4 Tónlist
Ég hugðist nota tónlist sem tengdist tíma, stað og umræðuefni til að brjóta upp, tengja og búa
til andrúmsloft. Helst vildi ég nota tónlistarmenn að norðan, s.s. harmonikkuleik Einars
Kristjánssonar af geisladiski en hann þekkti Oddnýju, gítarleik Einars Kristjáns, sonar hans
sem lék inn á tvo geisladiska, og harmonikkuleik bróður hans og föður míns, Óttars
Einarssonar, sem ég á upptöku af, og Karls Jónatanssonar af geisladiski, söng Hilmars Þórs
Hilmarssonar með hljómsveitinni Hver af youtube en hann var einn viðmælenda. Samkórinn
á Þórshöfn og sellóleikur Sæunnar Þorsteinsdóttur, sem ættuð er frá Læknesstöðum á
Langanesi, fannst mér líka að þyrftu að hljóma. En þegar á reyndi réði efnið og andinn meiru
um tónlistarvalið en ættræknin.

7.2 Bréfritarinn  „Það heyrist um alla sveit“
Í bréfasafni Gísla Guðmundssonar alþingismanns, bróður Oddnýjar, sem varðveitt er í
Safnahúsinu á Húsavík, leyndust 49 sendibréf og eitt kort sem hún hafði skrifað honum og
mágkonu sinni á rúmum fjörutíu árum. Elsta bréfið er frá árinu 1928 og það síðasta frá 1969,
27 bréf eru án ártals (sjá Viðauka). Því miður voru sendibréf í eigu Oddnýjar öll brennd eftir
andlát hennar að fyrirskipan Gunnars, yngri bróður hennar.178

Þegar unnið er með persónulegar heimildir eins og sendibréf er mikilvægt að nálgast þær af
virðingu. Bréf Oddnýjar sem ekki hafa birst opinberlega eru ekki sérlega persónuleg en varpa
þó örlitlu ljósi á aðstæður hennar, húmor og hugðarefni. Mest ber á lýsingum á ferðalögum
og kennslustörfum auk óska um ýmislegar útréttingar, s.s. að ganga frá skattskýrslu og kaupa
kalkipappír. Oddný var alltaf fáorð um sín persónulegu mál og það á einnig við um
bréfaskriftir hennar.179 Sendibréfin eru vel stíluð, skriftin skýr og auðlæsileg, ekkert um
pennaglöp eða krot og þau veita skemmtilega innsýn í sveitasamfélagið. Eftirfarandi bréf er
til Margrétar, mágkonu Oddnýjar, sennilega skrifað á árunum milli 19651968.
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10. janúar
Sæl – og gleðilegt nýár
Nú leita ég til þín. Mig langar til að kaupa dálítinn hlut: Mér varð á það óhapp að brjóta könnu
fyrir vinkonu minni, og í laumi ætla ég að reyna að bæta henni hana. Hún var nefnilega
samstæð glösum, og var þetta á sínum tíma silfurbrúðkaupsgjöf. Líklega er ekki hægt að fá
alveg sömu gerð. En slétta glerkönnu með einhvernveginn gylltu skrauti er sennilega hægt að
grafa upp. Hún mun hafa tekið 1 lítra.
Mundir þú vilja kynna þér þetta, skrifa mér um málið – eða bara kaupa hana og geyma? Viltu
líka lána mér, svo að ég þurfi ekki að vera að bisa með ábyrgðarbréf eftir ýmsum krókaleiðum
um sveitina.
Ég veit þetta er leitt kvabb. En ég skal fara í einhverja snattferð fyrir þig í staðinn seinna. Takist
þetta, verður umrædd kanna sótt til þín einhvern tímann seinna af vandamönnum þessa
borðbúnaðar, búsettum í Reykjavík.
Bið að heilsa Stínu og Gísla.
Í Guðs friði.
Ossa.
Þetta málefni má ekki ræða í landsímann. Það heyrist um alla sveit.180

Nokkurra breytinga gætir á sjálfsmynd bréfritara eftir því sem tíminn líður. Bæði breytist
rithöndin og efni bréfanna. Í elstu bréfunum er vönduð rithönd kennara og greina má rödd
stúlku sem ber mikla virðingu fyrir bróður sínum, spyr hann ráða, vill þóknast honum og
standa undir þeim kröfum sem hann gerir til hennar enda styður hann hana til náms og
utanlandsferðar. En eftir því sem árin líða verður skriftin stærri og persónulegri og Oddný
viðrar eigin skoðanir á stjórnmálum, menntamálum og stöðu kvenna og kærir sig kollótta um
hvað honum finnst, eins og sjá má af eftirfarandi sendibréfi til Gísla sem hér er birt í heild.
Það er ódagsett, staðsett á milli tveggja bréfa sem dagsett eru 13. desember 1948 og 3. janúar
1949. Próförkin sem Oddný nefnir í bréfinu er líklegast af skáldsögu hennar, Tveimur
júnídögum, sem út kom 1949:
Klettakoti, febr.
Sæll vertu!
Eg sendi þér próförkina. Mig langar til að sjá næstu próförk líka. Ég hef breytt setningum á
nokkrum stöðum til mikilla bóta og er orðin ánægð með málið. Bókin virðist vera prentuð á
Akureyri. Er ekki rétt, að ég hafi samband við þá, sem sjá um verkið þar? Ég gæti meir að segja
skroppið norður, þegar ég fer héðan um miðjan apríl.
Það hefur verið vond tíð hérna. Sums staðar er kalt, sums staðar er dimmt og sums staðar er
hvort tveggja. Væri ekki hægt að gefa þeim í Sambandinu þær upplýsingar, að Ísland sé ekki
allt raflýst og nothæfir olíulampar hafi ekki fengist í verzlunum síðan löngu fyrir stríð?
Gaslampar eru víða til en víðast koma þeir ekki að gagni vegna þess að „net“ eru oftast
ófáanleg. Ljósfæraleysið er alls staðar versti örðugleikinn við farkennsluna, a.m.k. þar sem ég
hef kennt. Hvaða leið er til þess að fá innflytjendur til þess að flytja inn olíulampa? Ég býst
ekki við að klausa í Baðstofuhjali Tímans yrði tekin til greina. Mér er þetta áhugamál. Því
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miður verðum við sveitafólkið eflaust að láta okkur nægja í nokkur ár enn glæsilegar
útvarpsræður og blaðagreinar um væntanlegar rafleiðslur út á hvert nes. En ég segi fyrir mig, að
ég vil bara fá almennilega lampa og þarf engin rafljós. Og margir hugsa ekki hærra en ég í
þessu máli. Ertu svo mikill áhrifamaður, að þú getir fengið því til leiðar komið, að Sambandið
flytji inn olíulampa fyrir næsta haust og ráði bót á því menningarleysi, að fjórði hluti
þjóðarinnar sitji í myrkrinu?
Allir flokkar gleyma sveitunum. Örlítið brot af því, sem varið er til að auka allsnægtir í
Reykjavík, mundi skapa ómetanleg lífsþægindi í sveitunum. Það er rausað um nauðsyn
kæliskápa, þvottavéla og hrærivéla í útvarpi og blöðum. Eg man ekki eftir því að ég hafi heyrt
bent á það í kvennatímum útvarpsins eða í Tímanum, að prjónavélar séu ómissandi í sveitum.
Þær eru ekki fleiri en það, að margar konur verða að prjóna öll plögg sjálfar. Slíkt er úrelt og
ætti ekki að viðgangast hjá þjóð sem er alltaf að raupa af framförum sínum. Og þá má ekki
gleyma fræðslumálunum: Farkennararnir eru aðallega „sérkennilegt“ fólk, eins og Aðalsteinn
orðaði það mjög varlega. Barnakennsla er þýðingarmikið starf. Það er skömm fyrir þá sem vilja
teljast vinir bændamenningarinnar, að láta barnafræðsluna fara í hundana. Þar er um beina
afturför að ræða. Í okkar ungdæmi þóttu ekki hæfir til barnakennslu aðrir en þeir, sem eitthvað
höfðu menntast. Það bar ekki á því að gagnfræðingar eða jafnvel kennaraskólamenn þættu
ofgóðir til að verða farkennarar. Núna mundi það þykja hálfgerð fórnfýsi, ef einhver
Framsóknarunglingur af Kennaraskólanum réði sig í sveit (nema til bráðabirgða út úr neyð).
Þið vitið bara svo lítið, þið sem eigið heima í Reykjavík, hvað gerist í sveitunum. Það stendur
ekki allt í Tímanum. Þú sagðir einu sinni við mig, að ég væri illa til þess fallin að vera
barnakennari og vildir „ráða mér algjörlega frá því“. Þú hefur enga hugmynd um hvílíkur
ágætis kennari ég er samanborið við „sérkennilega“ fólkið!!
Nú er ég orðin sæmilega kunnug Vesturlandi. Líklega færi ég mig norður á bóginn næsta vetur.
Mér hefur enn ekki tekist að fá kaupavinnu eða farkennarastöðu í Austur-Skaftafellssýslu. Það
er eina sýslan, sem ég hef ekki komið í.
Ég fékk lopann og varð honum fegin. Pappírinn er enn ekki kominn.
Ég bið að heilsa!
Ossa
Mér kæmi mjög vel að fá 10 stílabækur. Mamma væri vís til að koma þeim í póst. Allar skuldir
og áfallinn kostnað greiði ég, þegar ég kem suður. Póstur fer héðan til Stykkishólms 12. febr.
og síðan annan hvern laugardag. 181

Hér talar kona sem hefur mörgu að sinna, er með sterkar skoðanir og rökstyður þær. Í
útvarpsþáttunum eru bréfin lítillega notuð til að byggja brýr milli æviskeiða og draga upp
mynd af Oddnýju sem ungri stúlku, uppreisnarsegg og hnyttnum bréfritara.
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8 Niðurstaða  „Að ærast yfir smáatriðum“
Skáldsögur Oddnýjar Guðmundsdóttur hafa ekki áður verið rýndar heildstætt né viðtökur
þeirra og hugmyndafræði skoðaðar eins og hér er gert. Oddný vildi mennta lesendur sína og
brýna þá til dáða. Helsta hvöt hennar til að skrifa skáldsögur var að færa lesendum knýjandi
boðskap um betra mannlíf. Umfjöllunarefnið er í senn vegsömun heimsmyndar bænda og
þorpsmenningar og áþján hennar og hnignun með tilheyrandi endalokum siðmenningar og
íslenskrar tungu. Oddný skrifaði um líf fólks í sveit og borg, bæði samkvæmt ríkjandi smekk
og gegn honum. Ástin í sögum hennar birtist sem hik og misskilningur og kynlíf er ekki
orðað. Oddný gerði sáralitlar formtilraunir í verkum sínum, var ekki módernisti heldur lagði
sig fram um að endurspegla veruleikann með þjóðfélagslegri rýni. Hún ríghélt í veröld sem
var, en um leið vakti hún athygli á stöðu kvenna og valkostum þeirra í skáldskap sínum.

Í höfundarverki Oddnýjar er gömlum gildum haldið á lofti, öllu misrétti mótmælt og samúð
sýnd lítilmagnanum. Í pistlum hennar um málfar og bókmenntir ríkja að auki reiði og
kaldhæðni sem líklega eiga rætur að rekja til reynslu hennar af þöggun og mismunun á
rithöfundarferlinum. Dæmi hafa verið tínd til úr ritdómum um stöðu kvennabókmennta en
þau eru fjölmörg og allt um kring. Í hinu róttæka tímariti Rauðum pennum frá 1938 er birt
ljóð eftir Oddnýju og smásaga eftir Ragnheiði Jónsdóttur, allt annað íslenskt efni er eftir 18
karla.182 Kvenrithöfundar höfðu á þessum tíma gengist undir táknræn yfirráð karla eins og
franski heimspekingurinn Pierre Bourdieu lýsir þeim og fjallað er um í 2 kafla. 183 Ætla má að
Oddnýju hafi á ferli sínum sem rithöfundur gengið brösulega að fá bækur sínar útgefnar.
Skáldsagan Skuld var til dæmis skrifuð á árunum 1953-1955 en fékkst ekki útgefin fyrr en
tólf árum síðar184 og Síðasta baðstofan var rituð 1972 en gefin út að sjö árum liðnum. Síðustu
bækur sínar gaf hún út á eigin kostnað.

Oddný sýnir mikið hugrekki þegar hún tekur sér stöðu menningarrýnis og gagnrýnir
fjölmiðla, menntastofnanir og valdhafa á menningarsviðinu sem flestir voru menntaðir karlar.
Konur sem gagnrýna feðraveldi eru álitnar hættulegar og ýtt til hliðar, ekki síst á
menningarsviði síðustu aldar þar sem þöggun kvenna viðgekkst á margvíslegan hátt. Ekki
hefur öllum þótt eðlishyggja bókmenntagagnrýnenda, sem gekk út á að konur skrifuðu lélegri
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bókmenntir en karlar, vera niðurlægjandi eða óviðeigandi. Ekki var horft til þess að
frásagnarlist og aðferðir kvenna samræmdust ekki alltaf orðræðu feðraveldisins, hinni
ríkjandi karllægu sagnahefð. Það hefur verið erfitt fyrir Oddnýju sem rithöfund og
menningarrýni að bregðast við hunsun og skensi á kvennabókmenntir á sínum tíma þegar
kynjajafnrétti var svo til óþekkt hugtak. Konur sem gagnrýna eru oft sakaðar um
ofurviðkvæmni og húmorsleysi eða illgirni og reynslan hefur sýnt að fátt þykir verra en
hömlulausar konur sem „ærast yfir smáatriðum.“185 Oddný steig út fyrir það athafnasvið og
kynhlutverk sem feðraveldið setti henni. Ráðandi menningarvaldhafar (karlar) sem stýrðu
fjölmiðlum, menntamálum og bókmenntagagnrýni settu sig á háan hest gagnvart henni og
áttu þar með þátt í einsemd hennar og útlegð frá bókmenntasögunni.
Í einkalífi sínu fór Oddný eigin leiðir sem og á ritvellinum, hún var ein og frjáls ferða sinna.
En þó má halda því fram að hún hafi í raun ekki átt neitt einkalíf því oftast bjó hún hjá öðrum
um lengri eða skemmri tíma, bæði sem farkennari og aufúsugestur hjá ættingjum og vinum.
Það má lesa af bréfum hennar að hún hafi stundum átt erfitt uppdráttar í litlum samfélögum
með hugmyndir sínar um kennslu og stjórnmál, þar sem hún var alltaf utanaðkomandi.
Oddný lifði meinlætalífi, borðaði lítið og var alltaf mjög grönn, drakk ekki áfengi en fannst
gott að fá kaffisopa. Öll sóun og eyðslusemi voru henni á móti skapi. Hún nýtti alla hluti vel
en hún var ekki nísk heldur rétti bágstöddum hjálparhönd án þess að hafa um það mörg
orð.186 Hún var eins konar flakkari og eigin fararstjóri sem naut umönnunar og gestrisni hvar
sem hún kom. Þótt hún ætti hvergi fastan samastað fyrr en undir lok ævinnar átti hún alls
staðar heima. Í viðtölum við kunnuga kemur fram að Oddný hafði mikil áhrif á þá sem
kynntust henni.
Ekki veit ég hversu mikil áhrif ein einstök manneskja hefur á líf manns, um slíkt er trúlega
varasamt að alhæfa nokkuð. Þó þykist ég þess fullviss að sterkur persónuleiki á borð við
Oddnýju, sem kom inn í líf fólks á mótunarskeiði og oft mjög náið, hafi haft varanleg áhrif á
lífsviðhorf margra. Hún var að minnsta kosti manneskja sem hvorki var hægt að gleyma né
ganga framhjá. Oddný var fyrsta konan sem ég kynntist, sem lifði fyrir annað en fjölskyldu eða
heimili. Hún lifði fyrir hugsjón. Sumir myndu e.t.v. segja að hún hafi lifað fyrir margar
hugsjónir, en þannig held ég að hún hafi ekki litið á sjálfa sig. Hún var svo heilsteypt að hún
lifði fyrir það eitt sem ég held að hægt væri að kalla verðugt líf og það fól í sér ótal margt.
Gleði, tryggð, heiðarleiki, friðsemd, heilbrigði, menning, réttlæti, hjá henni myndaði allt þetta
óaðskiljanlega heild. Sjálfsvirðing og sjálfstæði Íslands var eitt af þessu góða og sjálfsagða í
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hennar augum. Íslandi hæfði bara það besta. Það átti að bera fram hróður fegurra mannlífs.
Allur undansláttur í þeim málum var henni framandi og andstæður.187

Oddný var um margt merkileg kona sem sýndi gott fordæmi með hugsjónum sínum og
baráttuþreki. Hún kom fram af fádæma hugrekki í glímunni við valdhafa í samtíma sínum og
einurð sýndi hún við ritstörfin þótt bækur hennar mættu bæði tómlæti og hnjóði. Hún var ein
örfárra sem lagði á sig að hjóla um Ísland þegar vegasamband var víða slitrótt, ár óbrúaðar,
fjallvegir slæmir og ferðalög ekki á allra færi. Eftirfarandi er brot úr viðtali við Oddnýju þar
sem hún gefur skýringar á flakki sínu:
Leiðina frá Reykjavík austur á Síðu hef ég hjólað þrisvar. Lengstu dagleiðir, sem ég hef hjólað,
eru, held ég frá Fagradal í Mýrdal að Odda á Rangárvöllum, og úr Kollafirði á Ströndum að
Jörva í Haukadal. Annars fer ég oftast hægt yfir ... Já, einhver, sem les þetta, heldur því ef til
vill, að ég sé umrenningur. Og er því ekki úr vegi að gefa einhverja skýringu á þessu flakki
mínu. Ein ástæðan er sú, að ég hef verið í kaupavinnu hér og þar í fjórtán ár og farkennari hér
og þar í tíu ár. Þess vegna hef ég oft beinlínis átt ferð í annan landshluta. Önnur ástæða er sú, að
bílferðir eru mér kvalræði, vegna þess, að alltaf eru með áætlunarbílunum einhverjir
reykspúandi farþegar, sem enga miskunn sýna, þó að einhverjir veslingar þjáist af ógleði og
biðjist vægðar. Og, síðast, en ekki sízt: Svona ferðalög eru bezta ráðið til að kynnast landinu og
þjóðinni. Ég á margar ógleymanlegar minningar um gestrisið og skemmtilegt fólk. Undarlegt er
það, hvað unga fólkið er latt að ferðast á eigin spýtur. Aldrei kemur það fyrir, að ég mæti
neinum á hjóli úti á þjóðvegunum. Og farkennsla þykir óviðunandi, vegna þess, að kennarinn
þarf oft að ganga bæja á milli. Bílaæðið er hvimleið farsótt og ekki samrýmanleg veðráttu
landsins. En nú þori ég ekki að segja meira. Einhver gæti kallað mig afturhaldsmann.188

Oddnýju var meinilla við bíla og hunda. Það var kaldhæðni örlaganna þegar hún lést af
slysförum, í byrjun árs 1985, af völdum þess sem hún óttaðist mest. Sagan segir að hún hafi
verið á göngu á Raufarhöfn á köldum og dimmum vetrardegi þegar hundur kom æðandi og
gelti að henni. Í fáti steig hún út á götuna og varð fyrir bíl.
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9 Samantekt  Ein gegn öllum
Rithöfundarferill Oddnýjar Guðmundsdóttur (19081985) spannar slétt 40 ár. Helstu
yrkisefni hennar eru kynslóðabil, hnignun bændasamfélagsins, ástin í margvíslegum
myndum, hlutskipti kvenna, stéttaskipting og misrétti í þjóðfélaginu. Allt höfundarverk
hennar er pólitískt, litað af hugsjónum hennar og baráttu fyrir jafnrétti og bræðralagi.

Á ferli hennar urðu miklar samfélagsbreytingar, m.a. með fólksflutningum úr sveitum í
þéttbýlisstaði sem skapaði eins konar rof hjá kynslóðum sem áður höfðu búið við kyrrstöðu.
Sjálfsmynd landsmanna breyttist í umróti eftirstríðsáranna og viðhorf til siðgæðis, sjálfstæðis
og tungu urðu önnur í kjölfarið. Í kjölfarið fóru hugmyndir um jafnrétti og kvenfrelsi á stjá.
Oddný var að mörgu leyti afturhaldssöm í skáldskap sínum og hugmyndafræði þótt hún væri
frumkvöðull í breyttum kennsluháttum og nálgun á námsefni í starfi sínu sem farkennari í 30
ár. Í hennar huga voru lífshættir sveitarinnar hollastir því í þeim var merking, tilgangur og
mikilvæg tenging við náttúruna. Íslenskt mál var henni afar hugleikið og barðist hún ötullega
gegn öllum málbreytingum, slettum og ambögum og sýndi sjálf gott fordæmi en hún talaði og
ritaði gullaldarmál.

Oddný sendi samtals frá sér fimm skáldsögur auk þýðinga, orti kvæði, samdi leikrit og
skrifaði gagnrýna pistla í fjölmiðla þar sem spjótum var beint að handhöfum menningarvalds
þeirra tíma. Skáldverk og frásagnarlist kvenna voru á hennar dögum sett skör lægra en
skáldverk karla og talin til léttúðugs afþreyingarefnis meðan verk karla voru
alvöruskáldskapur eins og kom skýrt fram í svokallaðri „kerlingarbókadeilu“ á sjöunda áratug
síðustu aldar. Oddný taldist til kerlinganna sem skrifa bækur í samfélagi þar sem gildismat
karla er ráðandi. Sveitakona sem skrifar um þann veruleika sem hún þekkti best átti þar ekki
upp á pallborðið. Gagnrýnendur fundu ýmsa galla á verkum hennar, s.s. að efnið væri ekki
nógu nýstárlegt, byggingu ábótavant og að hún beitti sjálfa sig ekki þeirri karlmannlegu
hörku sem þyrfti til að vera rithöfundur.

Oddný var einlægur sósíalisti, friðarsinni og herstöðvaandstæðingur og speglast þær
hugsjónir í verkum hennar. Hún leit svo á að valdhafar á menningarsviði samfélagsins, t.d.
menntafólk, gagnrýnendur og blaðamenn, bæru ábyrgð á íslensku máli sem væri tákn
sjálfstæðis þjóðarinnar og skammaði þá blóðugum skömmum fyrir að fljóta að feigðarósi
meðan tungunni hnignaði. Henni blöskraði hvernig menningarlegir valdhafar ýmist þögðu um
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bækur kvenna eða gagnrýndu þær harkalega. Loks var henni nóg boðið og reis gegn
valdhöfunum og bókstaflega las þeim pistilinn með nístandi kaldhæðni að vopni. Hún
gagnrýndi fjölmiðla, menntastofnanir og bókmenntaelítuna; valdhafa á sviði þar sem allir
voru menntaðir karlar.

Það hefur ekki verið auðvelt fyrir Oddnýju sem rithöfund að stíga út fyrir það athafnasvið og
hlutverk sem feðraveldið setti henni, taka sér stöðu menningarrýnis og bregðast við hunsun
og skensi á kvennabókmenntir á tímum þegar kynjajafnrétti var enn í húfu guðs. Viðbúið var
að ekki tækju allir ákúrum hennar vel. Ætla má að kaldhæðin pistlaskrif Oddnýjar um
bókmenntir og tungumál hafi spillt fyrir rithöfundarferli hennar og orðið til þess að hún
einangraðist frá þeim sem hún helst vildi ná til og endaði í útlegð í bókmenntasögunni. Ekki
hefur þótt mark takandi á sveitakonu, réttindalausum barnakennara og rithöfundi sem skrifaði
sögur um bændur, hélt á lofti gömlum gildum, amaðist við þróun tungunnar og hæddist
almennt að öllu bramboltinu í veröldinni. Tæplega hefur hún átt marga samherja í ævilangri
herferð fyrir bættu málfari, mannúðlegra menntakerfi og betri bókmenntum með
baráttuaðferð sem fólst í aðfinnslum og háði. Ein barðist hún með þeim vopnum sem hún
þekkti og kunni að beita uns hún stóð alein uppi og hafði tapað orrustunni. Hún stóð jafnan
fyrir utan alla tískustrauma í lífi og starfi og fór alltaf eigin leiðir. Ein fór hún á reiðhjóli um
sveitir landsins og heimsótti fólk en átti sjálf hvergi heima  einmana baráttukona sem alltaf
bar velferð lítilmagnans fyrir brjósti og þráði frið á jörð.
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