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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um dr. Helga Pjeturss (1872-1949) jarðfræðing og heimspeking 

og skoðað hvernig hugmyndir um karlmennsku birtast í skrifum hans og síðar skrifum 

annarra um hann þar sem Helgi var gerður að táknmynd íslenskrar karlmennsku. 

Tímabilið sem er til skoðunar nær frá aldamótunum 1900 allt til loka síðari 

heimsstyrjaldarinnar og er afmarkað við ferðasögur Helga aðallega á ártímabilinu 1908-

1912 og skrif annarra um hann er birtust frá 1919 og alveg til 1980. Markmiðið er að sýna 

hvernig hugmyndafræði karlmennsku birtist í ferðasögum Helga Pjeturss sem og skrifum 

annarra um Helga og ævi hans. Samhliða verður skoðað hvernig mannkynbótastefnan 

fléttast saman við karlmennskuhugmyndir á millistríðsárunum. Rannsóknin byggir á 

kenningum og rannsóknum á sviði kyngervis og karlmennsku og einnig rannsóknum á 

birtingarmyndum þjóðernisstefnunnar og mannkynbótastefnunnar á Íslandi. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að hugmyndafræði karlmennsku á Íslandi á 

millistríðsárunum samtvinnist ekki aðeins hugmyndum um íslenskt þjóðerni upp úr 

aldamótunum 1900, heldur einnig íslensku mannkynbótastefnunni. 
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Inngangur 

Ég kynntist Helga Pjeturss fyrst innan raunvísinda, í valáfanga um heimsfræði í ljósi sögu 

og heimspeki í umsjón Einars H. Guðmundssonar. Sögu vísinda á Íslandi sagði Einar vera 

ábótavant í íslenskri sagnfræði og lá því beinast við að skrifa ritgerð um íslenskan 

vísindamann sem hafði með einhverjum hætti getið sér til frægðar fyrir kenningar sínar. 

Þá uppgötvaði ég Helga Pjeturss og kenndi ævi hans ýmissa grasa þar sem hann hlaut 

ekki aðeins frægð í hlutverki jarðfræðings fyrir uppgötvanir sínar um ísöldina heldur 

einnig í hlutverki heimspekings síðar, þar sem hann taldi að með kenningum sínum í 

Nýalsritunum hefði hann uppgötvað nýjan sannleik um heimsfræði. Nýalsritin komu út 

árin 1919-1922 og höfðu að geyma kenningar í alheimslíffræði og dulspeki um lífið eftir 

dauðann á öðrum stjörnum. Í grunninn storkuðu kenningar hans viðteknum 

trúarhugmyndum sem vakti athygli íslenskra menntamanna, ekki síst fyrir áherslu Helga 

á íslenskt þjóðerni í Nýalsritunum. Því þarf engan að undra að eftir slíkan viðsnúning hafi 

áhugi annarra á Helga Pjeturss gjörbreyst sem síðar breytti hlutverki hans innan íslenska 

þjóðríkisins. 

Hér á eftir verða skoðaðar áðurnefndar ferðasögur Helga sem birtust í Eimreiðinni 

og Skírni árin 1908-1912 og voru síðar settar saman í heildstætt rit. Vegna 

jarðfræðirannsókna sinna ferðaðist Helgi mikið og gaf hann jafnan út sögur af ferðum 

sínum. Í ferðasögunum koma fram viðhorf Helga Pjeturss á ýmsum samtímamálum sem 

og þjóðernissinnaðar skoðanir um það sem fyrir hans augu bar á Íslandi og erlendis. 

Sögurnar bera þess merki að vera nokkurs konar undanfari Nýalsritanna. Á ferðum sínum 

virðist Helgi hins vegar hafa verið drifinn áfram af þeirri hugsjón að fræða fólk um ágæti 

Íslendingasagna og bera íslensku þjóðina saman við erlendar þjóðir. Rauði þráðurinn í 

sögum Helga voru yfirburðir norræns kyns undir áhrifum hugmynda efri stétta um 

menningarlega og líffræðilega hnignun mannkyns. 

Síðar verða skoðuð skrif samtíðar- og eftirmanna um Helga Pjeturss eftir útgáfu 

Nýals árið 1919 sem liggja víða en eru tínd til í ritinu Málþing Íslendinga en þau voru 

tekin saman tuttugu árum eftir dauða Helga fyrir tilstilli Félags Nýalssinna. Valið efni er 

„eftir þá sem létu sjálfir birta það á prenti og rufu þannig skarð í múr þagnarinnar“1. Því 

er um að ræða skrif karla undir áhrifum íslensks þjóðernis um Helga. Eftir útgáfu 

Nýalsritanna var því gerð tilraun til að endurreisa orðspor hans í þeim tilgangi að setja 

hann á stall með öðrum þjóðþekktum „sönnum“ Íslendingum. 

                                                 
1 Þorsteinn Guðjónsson, „Nýall fyrstu sextíu árin“, bls. 207. 
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Ofantalin viðhorf í ferðasögum Helga Pjeturss og Málþingi Íslendinga verða skoðuð út 

frá kenningum fræðimanna um karlmennsku, íslenskt þjóðerni og kynþáttahyggju í þeim 

tilgangi að varpa ljósi á það hvernig þessar hugmyndir samtvinnast og verða að 

sameiginlegri framtíðarsýn, þar sem íslensk þjóð geti ekki aðeins orðið „þjóð meðal 

þjóða“ heldur forystuþjóð vestræns nútímasamfélags.2 

Karlmennskuhugmyndir á Íslandi í byrjun 20. aldar voru í grunninn tengdar 

líkamlegum og andlegum styrk.3 Eftir útgáfu Nýalsritanna er Helgi dásamaður fyrir 

fádæma íslenskukunnáttu, fagran líkamsvöxt og vammlausa „hugprýði“ sem var mörgum 

þjóðernislegur innblástur. Út frá því var Helgi sagður bera merki íslenskra fornkappa og 

spekinga. Hugmyndir um menningarlega og líffræðilega yfirburði norræns kyns koma 

sömuleiðis sterkt við sögu og þá helst í ferðasögum Helga sem birtist nútímalesendum 

sem andúð á gyðingum. Þessi tenging þjóðernislegrar kynþáttahyggju náði hámarki hjá 

nasistum og fasistum og er meðal annars ein ástæða þess að hugmyndafræðin hefur verið 

sögð „stærsta pólitíska hneisa tuttugustu aldar“ sem „versti, vanhelgasti, en um leið 

óvæntasti smánarblettur evrópskrar stjórnmálasögu síðan árið 1900“.4 

Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á heimsmynd Helga Pjeturss og hvernig hún 

tengist ríkjandi karlmennskuhugmyndum um „hinn sanna Íslending“. Hvað veldur því að 

þyrnum stráð viðhorf til dr. Helga Pjeturss breytast umsvifalaust á hans síðari árum? 

Hvernig stóð á því að Helgi, sem var menntaður jarðfræðingur og átti við andleg veikindi 

að stríða (sem nánar verður vikið að síðar), var skyndilega upphafinn vegna líkamlegs 

atgervis og hugdirfsku? Hvernig komst hann á þennan stall sem heimspekingur og 

táknmynd „hins sanna Íslendings“? Enn fremur, hvaða þættir eru það sem fylgismenn 

Helga og aðdáendur draga fram í því skyni að setja hann á stall? Þessum spurningum 

verður svarað með því að skoða ferðasögur Helga og skrif annarra um hann. Sjónum er 

einkum beint að þeim þáttum sem tengjast karlmennsku en einnig er skoðað hvernig þeir 

tengjast hugmyndafræði mannkynbótastefnunnar og þjóðernishugmynda, sem voru í 

uppgangi á þessum tíma. 

                                                 
2 Jón Yngvi Jóhannsson, „Af reiðum Íslendingum“, bls. 147. 
3 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 31. 
4 J. Dunn, Western Political Theory, bls. 57. 
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Staða þekkingar 

Karlmennska 

Á 8. áratug 20. aldar bentu femínistar á þá staðreynd að akademísk sagnfræði fjallaði nær 

eingöngu um karlmenn; þekkta, ríka og valdamikla karlmenn. Ef vitnað er í 

sagnfræðinganna Lynn Abrams og Elizabeth Ewan þá eru karlmenn alls staðar í 

frásögninni (e. narrative) og því gerð sú krafa innan fræðanna að gera karlmennsku 

sérstök skil til að sjá hvernig karlmenn hafa áhrif hver á annan, konur og börn og hvernig 

hægt er að skilja gjörðir þeirra.5 

Ástralski félagsfræðingurinn R.W. Connell varð árið 1995 fyrstur til að gefa út 

heildstætt rit um karlmennsku út frá félagslegri mótunarhyggju (e. social constructionist 

perspective) með tímamótaverki sínu Masculinities. Þar var kenningin um ráðandi 

karlmennsku (e. hegemonic masculinity) fyrst sett fram og hefur hún haft mikil áhrif á 

fræðimenn á þessu sviði. Connell notar hugtakið forræði (e. hegemony) til að skilgreina 

hugmyndir karlmennsku og stigveldið innan þess kerfis.6 Forræðið er síðan tryggt af 

feðraveldinu (e. patriarchy).7 Connell talar um karlmennsku í fleirtölu eða karlmennskur 

(e. masculinities) og að þær séu í eðli sínu sögulegar og gerðir þeirra og endurgerðir partur 

af pólitískri framþróun, sem hafi áhrif á hagsmunajafnvægi samfélaga og stýri félagslegri 

þróun í ákveðna átt.8 Ein gerð karlmennsku getur því þróast í átt að annarri gerð af 

karlmennsku en Connell segir að áður en hún kom fram með eigin kenningaramma hafi 

karlmennskurannsóknir einkennst af alhæfingum þar sem litið hafi verið á karlmennsku í 

eintölu sem ósveigjanlegan fasta sem hægt var að yfirfæra á flest öll samfélög.9 Síðar 

meir hefur þessi einföldun verið hrakin af kynjafræðingum þar sem karlmennska sé 

„pólitískur tilbúningur sem stýrir engu að síður hugsun, hegðun og gildismati fólks og 

gætir áhrifa þessa tilbúnings alls staðar.“10 

Bandaríski kynjafræðingurinn Michel Kimmel tekur svipaðan pól í hæðina en segir 

þó að ráðandi karlmennska fjalli í grunninn minna um yfirráð og meira um ótta karlmanna 

um að aðrir ráði yfir þeim.11 Óttinn við mistök segir Kimmel vera ráðandi í lífi karlmanna 

þar sem karlmennska snúist um að standa sig út frá gefnum gildum samfélagsins. Karlar 

                                                 
5 Abrams og Ewan, „Introduction: Interrogating Men and Masculinities“, bls. 2. 
6 Erla Hulda Halldórsdóttir, Nútímans konur, bls. 185-190.  
7 R.W. Connell, Masculinities, bls. 77. 
8 R.W. Connell, Masculinities, bls. 44. 
9 R.W. Connell, Masculinities, bls. 77-81. 
10 R.W. Connell, Masculinities, bls. 44. 
11 Ekenstam, „Fear of falling“, NIKK magasin, bls. 28. 
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eiga að vera gagnkynhneigðir þar sem sérsvið þeirra er styrkleiki og kraftur og í tengslum 

við íþróttamennsku eru vöðvar þeirra dregnir fram og gerðir sýnilegir.12 Karlmennska er 

því eitthvað sem þarf að vinna fyrir og þeir karlmenn sem ekki standa undir slíkum 

kröfum eru taldir kynlegir (e. suspicious), ókarlmannlegir og jafnvel jaðarsettir í 

kjölfarið.13 

Hugtakið kyngervi (e. gender) liggur til grundvallar karlmennskurannsóknum en það 

sló í gegn sem greiningarhugtak með skilgreiningu Joan W. Scott um miðjan níunda 

áratug síðustu aldar. Þar skilgreindi Scott kyngervi sem félagslegar venjur og 

menningarlegar túlkanir um hlutverk karla og kvenna. Kyngervi væri því hægt nota til að 

skoða söguleg tengsl sjálfsmynda kynjanna við þann möguleika að komast til áhrifa og 

valda sem geti varpað ljósi á ójöfn valdatengsl ólíkra kynja og þjóðfélagsstöðu. 

Hefðbundinni kynjasögu er því stillt upp út frá tveimur andstæðum kynjum, annars vegar 

kvenleikans (e. femininity) og hins vegar karlmennskunni (e. masculinity) eru þessar 

hugmyndir ekki aðeins sögulega mótaðar, heldur í stöðugri mótun.14 

Karlmennskurannsóknir á Íslandi 

Kenningar R.W. Connell og Joan W. Scott hafa mikið verið nýttar í íslenskum 

rannsóknum en hvað varðar sagnfræði þá hefur farið meira fyrir sögu kvenna á Íslandi út 

frá kyngervi heldur en karlmennskurannsóknum. Þó hafa karlmennskuhugmyndir á 

Íslandi á 19. og 20. öld verið rannsakaðar. Í grein Páls Björnssonar frá árinu 2002 um 

karlmennskuhugmyndir Jóns Sigurðssonar (1811-1879) kemur fram að skynsemi hafi 

verið merki karlmennsku undir lok 19. aldar og það að „ná tökum á sjálfum sér“.15 Les 

Páll í skrif Jóns í Nýjum félagsritum sem komu út á tímabilinu 1841-1873 og greinir þar 

karlmennskuhugmyndir sem Páll tengir við hugmyndir frjálslyndra menntamanna eða 

líberista á meginlandi Evrópu um frelsi og réttindi einstaklingsins. Þessar hugmyndir hafi 

miðað að því að „þróa karla úr piltum“ og segir Páll að með skrifum sínum hafi Jón viljað 

„vekja pilta til lífs, þ.e. sálarfjörs og sjálfsstjórnar“ og að það hafi verið hans „æðsta 

mið.“16 Jón Sigurðsson lagði íslenskum karlmönnum lífsreglur sem Páll Björnsson dregur 

saman í fimm dyggðir: Sjálfstæði, sjálfsögun, sjálfstjórn, samlögun og sjálfsdáðir. Þar 

sem dyggðirnar skarast meira og minna geta þær saman myndað einstakling sem getur 

                                                 
12 Ingólfur Á., Jón Ingvar, „Hvað er svona merkilegt við það að vera karlmaður?“, bls. 1. 
13 Ekenstam, „Fear of falling“, NIKK magasin, bls. 27. 
14 Joan W. Scott, Gender and the Politics of History, bls. 4-6. 
15 Páll Björnsson, „Að búa til íslenska karlmenn“, bls. 44. 
16 Páll Björnsson, „Að búa til íslenska karlmenn“, bls. 44. 
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stjórnað sér sjálfur og sett sér og öðrum algild lög.17 Þeir sem ekki temdu sér þessar 

dyggðir þyrftu að þola „ófrelsi og kúgun af kaupstaðarskuldunum ... fyrir vanhyggju 

sjálfra sín og skort á föstu og skynsamlegu ráðlagi.“18 Aðra lesti nefndi Jón, eins og 

drykkjuskap og vændiskaup sem og litla virkni í félögum, sem gerðu það að verkum að 

menn yrðu „sérdrægir, smásmugulegir, ragir, daufir og duglausir, og svo smám saman 

fátækir og auðnulausir“.19 Þarna koma fram andstæðir pólar varðandi hugmyndir Jóns um 

karlmennsku, þ.e. það sem er til fyrirmyndar og það sem telst ekki til eftirbreytni og er 

því ókarlmannlegt. 

Hugmyndir frjálslyndra Evrópumanna um dyggðir og lesti í fari karlmanna ruddu sér 

því til rúms á Íslandi sem Sigríður Matthíasdóttir rannsakaði m.a. þau áhrif út frá 

kenningum um þjóðerni, kyngervi og vald í bókinni Hinn sanni Íslendingur frá árinu 

2004. Þar notast Sigríður við kynjasögulega aðferðafræði í leit að þeim gildum sem 

íslenska þjóðin skilgreindi sig út frá í byrjun 20. aldar, þar á meðal karlmennsku, því hana 

þyrfti að skoða meðfram kvenleika í kynjasögunni þar sem fyrirbærin væru samofin og 

nátengd og ekki hægt að skilja nema í samhengi við hvort annað.20  

Flestir sagnfræðingar eru sammála um að upp úr 19. öld hafi aukin áhersla á ólík 

„eðli kynjanna“ verið svar nútímans við einstaklingshyggju og lýðræðishugmyndum til 

að stýra konum af braut opinbers lífs og stjórnmála.21 Eðli kynjanna var stillt upp sem 

tveimur andstæðum, þar sem eðli karlsins fólst í virkni og athafnasemi og voru þeir taldir 

rökvísir, engum háðir og sterkir, andlega sem líkamlega. Aftur á móti væri eðli kvenna 

órökvíst, óútreiknanlegt og veikt. Konur væru ríkar af tilfinningum og því ósjálfstæðar 

frá náttúrunnar hendi.22 Hvað varðar karlmennsku og þjóðernisímynd Íslendinga segir 

Sigríður að sjálfsmynd íslensku þjóðarinnar hafi haft áberandi „karlmannleg einkenni“ og 

táknuð í „karlmannslíki“ sem var undir áhrifum nútímalegra hugmynda um frelsi og 

sjálfstæði, jafnrétti og bræðralag. Óhjákvæmilega hafi því íslensk karlmennska og íslensk 

þjóðernisstefna tvinnast saman fyrstu áratugi 20. aldar.23 Forræði karla yfir konum var á 

margan hátt talið réttmætt þar sem konur voru ekki skilgreindar sem sjálfstæðir 

einstaklingar og í raun andstæða „hins sanna Íslendings“.24  

                                                 
17 Páll Björnsson, „Að búa til íslenska karlmenn“, bls. 47-48. 
18 Páll Björnsson, „Að búa til íslenska karlmenn“, bls. 45. 
19 Páll Björnsson, „Að búa til íslenska karlmenn“, bls. 45. 
20 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 28-29. 
21 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 31. 
22 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 31. 
23 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 360. 
24 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 361 og 365. 
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Það þykir ef til vill lýsandi fyrir þjóðarstolt Íslendinga á fyrri hluta 20. aldar þegar 

Hafnarstúdentar mótmæltu því að sérstök Íslandsdeild yrði á nýlendusýningu Danmerkur 

árið 1905.25 Kölluðu Íslendingar sýninguna „skrælingjasýninguna“ og ætti Ísland ekki 

heima þar enda siðmenntuð, norræn og kristin þjóð á miklu hærra menningarstigi en t.d. 

„Grænlendingar og svertingjar“.26 Það að vera líkt við menningarsnauðari kynþætti var 

niðurlægjandi í augum Íslendinga og eflaust hefur þetta þótt vera sönnun þess hvaða 

viðhorf Danir höfðu gagnvart íslensku þjóðinni.27 Þessar hugmyndir eru sprottnar úr 

menningarlegri þjóðernisstefnu og kynþáttahyggju sem á rætur sínar að rekja til þýska 

heimspekingsins Johanns Gottfrieds Herders (1744-1803). Hann sagði þjóðerni myndast 

vegna samspils mannsins og náttúrunnar.28 Tungumálið væri að hans mati mikilvægasta 

forsenda þjóðernisins og átti Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) eftir að kynda undir það 

með þeirri kenningu að Þjóðverjar væru eina þjóð Evrópu sem hefði viðhaldið sínu 

upprunalega tungumáli eftir fall Rómar seint á 5. öld og stæðu því öðrum forystuþjóðum 

eins og Frökkum langtum framar.29 Í bland við kynþáttahyggju og gyðingahatur í upphafi 

20. aldar átti menningarleg þjóðernisstefna eftir að taka á sig myrkari myndir sem æ síðan 

hefur verið tengd við nasisma og fasisma.30 

Kynþáttahyggja 

Í ritinu Mannkynbætur eftir Unni B. Karlsdóttur skoðar hún hvernig karlmenn í áhrifa- 

og valdastöðum létu forræði sitt yfir öðrum stíga sér til höfuðs í krafti 

mannkynbótastefnunnar. Kenningar Francis Galton (1822-1911) um mannkynbætur í riti 

sínu Hereditary Genius frá árinu 1869 og síðar kenningar um félagslegan darwinisma (e. 

social darwinism) höfðu töluverð áhrif á þjóðfélagssýn Íslendinga fyrstu áratugi 20. aldar. 

Þar aðhylltist hópur efri stétta á Íslandi arfbótastefnuna. Þennan hóp kallar Unnur 

„arfbótasinna“, og var ákveðin framtíðarsýn sem byggðist í grunninn á kenningum 

Galtons um að „snillingar, gáfnaljós og mikilmenni“ væru „vísindaleg sönnun“ þess að 

snilligáfa væri arfgeng þar sem rækta mætti upp góðkynja stofn karla og kvenna.31 Í 

afstöðu sinni gagnvart mannkynbótum skiptust arfbótasinnar í tvo hópa, annars vegar 

lamarckista og hins vegar mendelista, sem snerist um að fjölga þeim „hæfu“. 

                                                 
25 Jón Yngvi Jóhannsson, „Af reiðum Íslendingum“, bls. 147. 
26 Gunnar Þór Bjarnason, Hinir útvöldu, bls. 198-199. 
27 Guðmundur Hálfdánarson, „Var Ísland nýlenda?“, bls. 67-69. 
28 Guðmundur Hálfdánarson, Íslenska þjóðríkið, bls. 18-19. 
29 Guðmundur Hálfdánarson, Íslenska þjóðríkið, bls. 19, 21. 
30 Guðmundur Hálfdánarson, Íslenska þjóðríkið, bls. 22. 
31 Unnur B. Karlsdóttir, Mannkynbætur, bls. 24. 
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Áherslumunurinn var þó sá að lamarckistar vildu ekki aðeins sjá „hæfu“ verða hæfari 

heldur sömuleiðis þá „óhæfu“ með félagslegum umbótum. Mendelistar höfnuðu hins 

vegar „óhæfum“ alfarið, sögðu þá vera vanþróaðri af náttúrunnar hendi og leiðin væri því 

að eyða „óhæfum“ eða „úrkynjuðum“ úr erfðastofni þjóða.“32 Þessi hugmyndafræði hélst 

í hendur við ríkjandi svartsýni efri stétta frá miðbiki 19. aldar sem töldu hnignun 

mannkyns stafa af fráhvarfi sveitalífsins til háværs og mengandi borgarlífs.33 Kenningar 

lamarckista og mendelista um líffræðilega hnignun mannsins var því eins og vatn á myllu 

efri stétta og urðu ný-lamarckistar, eins Jónas Jónsson frá Hriflu, áberandi á Íslandi og 

nýttu kenningar Lamarcks óheft fyrir eigin málstað.34 

Í grunninn samanstendur mannkynbótastefnan af kenningum um erfðir og 

þjóðfélagssýn. Á Íslandi blandaðist mannkynbótastefnan við sögulega 

þjóðernisupphafningu, þar sem landið væri ein söguleg og menningarleg heild einnar 

stéttar.35 Íslendingar væru af úrvalskyni norrænna og írskra afkomenda og vegna sögulega 

merks menningararfs þjóðarinnar gæfu þeir fyrirheit um vel kynbætta þjóð. Íslenskir 

mannkynbótasinnar töldu óspillta eiginleika fornhetja Íslendingasagna leynast í 

erfðamengi Íslendinga þar sem landfræðileg einangrun forðaði hinum „hæfu“ frá 

kynblöndun við útlendinga og því um líffræðilega yfirburði að ræða.36 

Út frá því spruttu goðsöguleg skrif um andlega hæfni norræna kynþáttarins (e. 

race nordique) sem þýsk þjóðernisstefna varð fyrir miklum áhrifum af fyrir tilstilli 

Þjóðverjans Hans F. K. Günther.37 Taldi Günther upprunaheimkynni norræns kynþáttar 

vera Þýskaland og forfeður þess germana, sem menningarleg þjóðernisstefna, 

kynþáttahyggja og gyðingahatur nasista byggði síðar meir á. Uppruni norræns kynþáttar 

var íslenskum karlmönnum sömuleiðis hugleikinn, þá helst hvernig hægt væri að sporna 

gegn „kynblöndun“ eða úrkynjun. Myndi slík spilling leiða af sér óhæfari og veikari 

einstaklinga sem væru þar af leiðandi samfélagslega minna virði.38 Vegna áhrifa þýskrar 

þjóðernisstefnu hér á Íslandi gætti aukinnar andúðar á gyðingum á Íslandi. Er augljóst að 

í upphafi 20. aldar hafi karlmenn staðið á tímamótum þar sem  

annars vegar ríkti framfarasinnuð bjartsýni vegna uppgötvana á sviði 

náttúruvísinda og tækni, að viðbættu stolti og sigurvissu menntamanna, 

                                                 
32 Unnur B. Karlsdóttir, Mannkynbætur, bls. 19. 
33 Unnur B., Mannkynbætur, bls. 29. 
34 Nanna Þorbjörg Lárusdóttir, „Hugmyndafræði Jónasar frá Hriflu“, bls. 14. 
35 Unnur B., Mannkynbætur, bls. 151-152. 
36 Unnur B., Mannkynbætur, bls. 151-152. 
37 Unnur B., Mannkynbætur, bls. 72-73. 
38 Unnur B., Mannkynbætur, bls. 32. 
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hreykni yfir borgaralegri iðjusemi sinni og pólitísku mikilvægi fyrir 

lýðræðisstjórn lands og þjóðar. Hins vegar var botnlaus svartsýni sama hóps 

og ótti við úrkynjun mannkyns og hnignun menningar, tilfinning um að standa 

á endimörkum, vera á niðurleið og á valdi lamandi hnignunar. Gullaldirnar 

voru liðnar og ekkert nema hrörnun blasti við ef ekki yrði spornað við fótum 

og vörn snúið í sókn.39 

Af þessu mótaðist Helgi Pjeturss þar sem hann lagði mikla áherslu á það í skrifum sínum 

að Íslendingar væru í yfirburðastöðu gagnvart öðrum þjóðum til að skara fram úr á öllum 

sviðum lífsins. Fyrrnefndar kenningar um íslenskt þjóðerni, karlmennsku og 

kynþáttahyggju verða notaðar hér á eftir til að greina ferðasögur Helga Pjeturss og síðan 

skrif annarra um Helga. Áður en út í það verður farið verður fjallað stuttlega um 

tiltölulega óþekkta ævi Helga og starfsferil hans. 

Ævi Helga 

Helgi fæddist í Reykjavík 31. mars árið 1872 og var af borgarastétt. Foreldrar hans voru 

hjónin Anna Sigríður Pétursson píanóleikari og Pétur Pétursson, síðar bæjargjaldkeri 

Reykjavíkur. Fram til áramótanna 1900 hafðist fjölskyldan við á Smiðjustíg 5 í Reykjavík 

og árið 1903 giftist Helgi Kristínu Brandsdóttur (f. 1887) og eignuðust þau fjögur börn 

saman.40 Eftir skilnað þeirra árið 1909 flutti Kristín sama ár af landi brott.41 Á síðari árum 

bjó Helgi Pjeturss með dóttur sinni. Haft er eftir Önnu að „ekki hafi verið unnt að hugsa 

sér elskulegri mann á heimili en hann“. Hún var alla tíð ógift og barnlaus og sá um allt 

heimilishald þar til Helgi lést árið 1949.42 

Sama ár og Helgi Pjeturss útskrifaðist úr Latínuskólanum árið 1891 hóf hann nám 

í jarðfræði í Kaupmannahafnarháskóla þaðan sem hann útskrifaðist fyrstur Íslendinga 

með doktorsgráðu í jarðfræði árið 1905. Í millitíðinni fór Helgi í þónokkra 

rannsóknarleiðangra og gaf meðal annars út ferðasögu um Grænland sem vakti víða 

athygli á Íslandi. Vegna uppgötvana sinna á því að á ísöldinni hafi skipst á hlý- og 

kuldaskeið átti Helgi í ritdeilum við Þorvald Thoroddsen (1855-1921) sem afneitaði 

kenningum hans, en reyndust síðar á rökum reistar. Nýkominn með doktorsgráðuna árið 

1905 sagðist Helgi stefna í „bláfátækt“ þar sem honum hafi verið synjað um styrk að 

andvirði „300 ráðuneytiskróna“.43 Segir Helgi að það hafi verið vegna óbeinna áhrifa „frá 

                                                 
39 Unnur B., Mannkynbætur, bls. 73. 
40 Elsa Vilmundardóttir, Samúel Jónsson og Þorsteinn Þorsteinsson, Helgi Pjeturss, bls. 68. 
41 Vef. Höfundur óþekktur, „Æviágrip“. 
42 Þorsteinn Jónsson „Fræknustu sporin“, Málþing Íslendinga, bls. 17. 
43 Elsa Vilmundardóttir, Samúel Jónsson og Þorsteinn Þorsteinsson, Helgi Pjeturss, bls. 96. 
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Þorvaldi Thoroddsen á starf [sitt]“.44 Í kjölfar skilnaðar og föðurmissi segir Helgi: 

„Haustið 1910 varð eg mér til mikillar undrunar brjálaður“45. Hann var í kjölfarið lagður 

inn á geðsjúkrahúsið Klepp þar sem hann dvaldi yfir veturinn „í nokkurskonar dýflissu“. 

Þar með lauk starfsferli jarðfræðingsins Helga Pjeturss og við tók annað og nýtt hlutverk 

í búningi heimspekings.  

Alla sína tíð var Helgi afkastamikill, hvort sem það var í hlutverki jarðfræðings eða 

heimspekings. Hann birti yfir hundrað greinar í íslenskum og erlendum tímaritum og gaf 

út á annan tug rita. Skrif séra Ófeigs Vigfússonar árið 1931 lýsa vel því áliti sem margir 

höfðu á Helga Pjeturss sem heimspekingi eftir að hann breytti um stefnu með útgáfu 

Nýalsritanna stuttu eftir lok fyrra stríðs. Þar segir séra Ófeigur að Helgi sé 

einstæður heimspekingur, og sameinar í sér um leið marga aðra ágæta 

eiginleika og góðkosti: Hann er mjög alvörugefinn og einlægur leitandi að 

sannleika og réttum rökum lífsins, hógvær, sanngjarn, hreinskilinn og 

einarður í besta lagi og jafnhliða göfuglyndur og góðviljaður, og gæddur 

andlegri og líkamlegri hreysti og karlmennsku, og er rammur, „ekta“ 

Íslendingur í húð og hár, í hugsun, tilfinningu og máli, með tröllaást og trú á 

íslensku eðli lands síns og þjóðar.46 

Vert er að spyrja hvað hafi valdið þessum umskiptum í viðhorfum manna um Helga 

Pjeturss sem áður í hlutverki jarðfræðings hafði ítrekað mætt lokuðum dyrum. Hér á eftir 

verður farið betur í það hvernig breyttar hugmyndafræðilegar forsendur um þjóðerni, 

karlmennsku og kynþáttahyggju breyttu sjálfsmynd íslensku þjóðarinnar sem síðan 

skapaði svigrúm fyrir Helga Pjeturss til að endurheimta fyrri karlmennskureisn. 

Ríkjandi karlmennskuhugmyndir 

Í byrjun 20. aldar voru íslenskar þjóðernishugmyndir notaðar til að móta sjálfsmynd alls 

almennings á Íslandi. Helst ber að nefna áhrif Jóns Jónssonar Aðils (1869-1920) sem 

hafði með skrifum sínum og fræðslu bent „þjóðinni og leiðtogum hennar á, hvert væri 

hennar hlutverk“ eins og Jónas Jónsson frá Hriflu mat það.47 Ingi Sigurðsson 

sagnfræðingur segir að áhrif alþýðufyrirlestra Jóns Aðils við upphaf 20. aldar ættu 

„vafalaust verulegan þátt í því að móta viðtekna söguskoðun Íslendinga“48 en í grunninn 

                                                 
44 Elsa Vilmundardóttir, Samúel Jónsson og Þorsteinn Þorsteinsson, Helgi Pjeturss, bls. 93. 
45 Helgi Pjeturss, „Fyrirburðir: Nokkurskonar saga“, Ingólfur, 28. janúar 1913, bls. 14-15.  
46 Ófeigur Vigfússon, „Dr. Helgi Pjeturss, heimspeki hans og Alþing“, birtist fyrst í Lögréttu árið 1931, 

Málþing Íslendinga, bls. 101-102. 
47 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 44. 
48 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 50. 
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skipti Jón Aðils þjóðarsögu Íslands í gullöld, niðurlægingartímabil og 

endurreisnartímabil, þar sem þjóðin myndi loks vakna af „löngum svefni“ og hreinsa sig 

af „erlendri afskræmingu“ til að verða hún sjálf á ný.49 

Sigríður Matthíasdóttir bendir á að áherslur Jóns Aðils séu skyldar þýskættaðri 

menningarlegri þjóðernisstefnu þar sem segir að höfuðeinkenni þjóða felist í tungumáli 

og líffræðilegri sköpunarsögu hennar.50 Jón Aðils telur að framtíð íslenskrar tungu standi 

og falli með rækt Íslendinga við fornbókmenntirnar og sömuleiðis væri „sérstakt íslenskt 

þjóðerni“ frá Norðmönnum og Keltum í húfi ef fólk af erlendum uppruna myndi 

„blandast“ Íslendingum.51 Eftir „niðurlægingartímabilið“ sé endurreisnartímabil Íslands 

gengið í garð og hafi karlmenn því verk að vinna í sjálfstæðisbaráttunni. Þessar 

karlmennskuhugmyndir koma heim og saman við kenningar bandaríska sagnfræðingsins 

George L. Mosse um það hvernig nútíminn gerði karlmenn að táknmynd dyggða á borð 

við styrk, sjálfstjórn og hugrekki. Sú krafa var gerð að karlmenn ættu að endurspegla 

þessar dyggðir með ákveðnu útliti eða líkamsstellingum og var lögð áhersla á tengsl sterks 

og fagurs líkama við andlegan og siðferðilegan styrk sjálfstjórnar. Saman táknuðu þessar 

dyggðir sannan karlmennskuanda.52 Sjálfsmynd íslensku þjóðarinnar sem krafðist frelsis 

og sjálfstæðis var því karlmannleg að gerð, bæði hvað varðar útlit og andlega eiginleika.53 

Þessar hugmyndir birtust á margvíslegan hátt í íslensku samfélagi þar sem 

endurskilgreining íslensku þjóðarinnar á gildum og hlutverkum þess var í algleymingi. 

Aukin áhersla á líkamshreysti og styrkleika hélst í hendur við vakningu 

íþróttahreyfinga á Íslandi í byrjun 20. aldar en eins og kemur fram í rannsókn Hafdísar 

Hafsteinsdóttur var talið að íþróttir gætu orðið nokkurs konar snertiflötur nútímans við 

íslenska fornkappa.54 Er vitnað í skrif Björns Bjarnasonar í bókinni Íþróttir fornmanna 

frá árinu 1908, sem byggð er á hugmyndum Jóns Aðils um gullöld Íslendinga, íslenskt 

þjóðerni og loks íþróttir fornkappa Íslendingasagna. Segir Björn að með iðkun íþrótta geti 

íslenska þjóðin „vaknað til viðurkenningar, hvernig ástatt er fyrir henni ... og bjargað sér 

frá tortímingunni“.55 Endurvekja þyrfti fornan anda íþróttanna á Íslandi sem myndi ekki 

aðeins endurheimta „hið forna menningarjafnvægi kynþáttanna“ heldur einnig „vekja 

                                                 
49 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 44 og 56. 
50 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 46-50. 
51 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 49. 
52 George L. Moss, The Image of Man, bls. 23, 40-55. 
53 Sigríður Matthíasdóttir, Hinn sanni Íslendingur, bls. 82.  
54 Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, „Forystulið þjóðarinnar?“, bls. 58. 
55 Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, „Forystulið þjóðarinnar?“, bls. 58. 
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karlmennskuþor og lífslöngun, er vega mætti á móti kveifarskap og lífsleiða.“56 

Hugmyndum um íslenskt þjóðerni og karlmennsku var því splæst saman við íþróttir, þá 

helst glímu, sem í byrjun 20. aldar fór úr því að vera afþreying yfir í að vera þjóðaríþrótt. 

Karllæg áhersla á íþróttir dró á sama tíma úr vægi kvenna innan íþróttahreyfinga og 

árangri þeirra í t.d. fimleikum þar sem sjálfsmynd íþróttafélaga var mótuð af körlum fyrir 

karla.57 

Hér á undan hefur verið greint frá rannsóknum fræðimanna á sjálfsmynd íslensku 

þjóðarinnar við upphaf 20. aldar, öllu heldur íslenskra karla. Þeim skyldum sem íslenskir 

karlmenn töldu að þyrfti að sinna í nafni þjóðernisins var fyrst og fremst beint að öðrum 

karlmönnum, ungum sem öldnum. Í framhaldi af þessu verður skoðað hvernig þau viðhorf 

sem hér hefur verið lýst birtast í ferðasögum Helga Pjeturss, þá einkum hvað varðar 

karlmennskuhugmyndir og samtvinnun þeirra við þjóðernishugmyndir og 

kynþáttahyggju. Síðar verður vikið að skrifum annarra um Helga.  

Ferðasögur Helga 

Í Ferðabók dr. Helga Pjeturss (1959) eru tekin saman skrif Helga af ferðum hans bæði 

innan- og utanlands sem birt voru á prenti árin 1897-1912. Helgi hætti ferðalögum vegna 

fjárskorts og heilsuleysis og lét vista sig á Kleppi veturinn 1910-1911 vegna svefnleysis 

sem hafði þjakað hann frá síðustu Grænlandsför hans 1898 og átti eftir að gera út ævina.58 

Útgefandi þessa samansafns ferðasagna Helga var kunningi hans Vilhjálmur Þ. Gíslason 

(1897-1982). Í formála segir Vilhjálmur að á ferðalögum sínum hafi Helgi verið „í blóma 

lífsins“ sem „mikill og leitandi námsmaður og rannsóknarmaður, eljumaður og ágætlega 

íþróttum búinn, unnandi þess, sem fagurt var í náttúrunni, og í íslenzkri tungu, barngóður, 

frásagnarglaður og ferðaglaður útimaður.“59 Í skrifum Helga af ferðum hans sé því að 

finna „margt af því, sem mannlegast var, karlmannlegast og glaðast í fari hans.“60  

Hér verða fyrst og fremst skoðuð skrif Helga sem birtust í Eimreiðinni 1908-1912 

um ferðir hans í Þýskalandi, Englandi, Frakklandi og Íslandi, sem og óstaðbundnar 

hugleiðingar hans. Helgi taldi ferðasögur sínar vera „að ekki litlu leyti Íslendingasögur“ 

þar sem hann lagði upp úr því að hafa þær fróðlegar, skemmtilegar og sögulegar.61 Í 

                                                 
56 Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, „Forystulið þjóðarinnar?“, bls. 58. 
57 Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, „Forystulið þjóðarinnar?“, bls. 68-69. 
58 Helgi Pjeturss, „Starf og stefna“, bls. 3. 
59 Vilhjálmur Þ. Gíslason, „Formáli“, bls. 8. 
60 Vilhjálmur Þ. Gíslason, „Formáli“, bls. 8. 
61 Helgi Pjeturss, „Frá Lundúnum“, Ferðabækur, bls. 309. 
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ferðasögum Helga eru skoðanir hans og viðhorf mjög ríkjandi og í tengslum við það sem 

„karlmannlegast“ var í fari Helga, svo vísað sé til Vilhjálms en jafnframt virðast sumar 

sögurnar vera til þess gerðar að efla íslenska lesendur til dáða og enn aðrar eins og 

dagbókarskrif. Sem dæmi segir hann á einum stað að hann dreymdi „skrýtinn draum“ þar 

sem ferðasögurnar „yrðu einhvern tíma taldar með beztu ferðasögunum, sem ritaðar hafa 

verið. Mér þótti draumurinn góður.“62 

„Íslenzkt þjóðerni“ 

Einna fyrirferðarmest í ferðasögunum eru viðhorf Helga Pjeturss til íslenska 

tungumálsins. Íslenskan sé ört að breytast „efalaust ekki til batnaðar“ þar sem daglegt 

málfar sé að „stæla í blindni fornritin“ og er markað af „smekkleysi, ... hugsunarleysi og 

... hugsunar- og tunguleti.“63 Í leit að „beztu fyrirmyndunum“ nefnir Helgi sem dæmi þá 

„málsnilld“ sem er að finna í Brennu-Njálssögu: „Enginn lærir að rita vel, sem ekki leggur 

kapp á að lesa aftur og aftur beztu rit og beztu staði í beztu ritum. En vandinn er, að 

maðurinn verður sjálfur að geta fundið hvað bezt er; það er ekki nóg að aðrir segi honum 

það.“64 

Skrif Helga Pjeturss snúast ekki aðeins um að fræða og skemmta lesendum heldur 

að staðfesta ágæti Íslendinga út frá ríkjandi þjóðernis- og karlmennskuhugmyndum. Trú 

Helga á yfirburði norræns kyns litar skrif hans og samanburður við erlendar þjóðir, þar 

sem hann metur þjóðarbrot út frá hæfni, þ.e. hvort eitthvað sé hæfara en annað eða „bezt“. 

Þetta lýsir sér m.a. í því hversu gjarn hann er að líkja fornköppum Íslendingasagna við þá 

sem hann fjallar um. Eftir að hafa grandskoðað sóknargesti í kirkjuferð sinni á Íslandi 

segist hann sjá „vor í þjóðinni“ þar sem „mönnum gengur betur að vaxa en áður, og hárið 

er aftur að verða ljósara“ og „stundum er það jafnvel gult“ þó hann hafi ekki „á neinum 

Íslendingi séð svip Gunnars.“65 

Í heimsókn sinni til Sir John Lubbock (1834-1913) í Englandi árið 1908 gerir hann 

slíkt hið sama en Lubbock hafði áður verið lærisveinn Thomas Huxley (1825-1895) sem 

var virkur predikari þróunarkenningar Charles Darwin (1809-1882). Eftir Lubbock liggja 

ógrynni rita og greina tengd hagfræði, mannfræði, jarðfræði, fornleifafræði og dýrafræði 

og segir Helgi að honum hafi ekki þótt það „leiðinlegt að sjá, hvað hann er 

Íslendingslegur“ og hvað afkastagetu varðaði sagði hann Lubbock líkjast Snorra 

                                                 
62 Helgi Pjeturss, „Frá Lundúnum“, Ferðabækur, bls. 325. 
63 Helgi Pjeturss, „Suður yfir Alpafjöll“, Ferðabækur, bls. 288-289. 
64 Helgi Pjeturss, „Rannsóknir og ritháttur“, Ferðabækur, bls. 197-198. 
65 Helgi Pjeturss, „Við kirkju“, Ferðabækur, bls. 201. 
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Sturlusyni.66 Eins og til að blása í brjóst íslenskra þjóðernissinna segir Helgi að Lubbock 

hafi talið „Íslendinga vera þá þjóð, sem líklega mundi einna bezt búin að mannviti, þegar 

gætt væri að ástæðum.“67 

Ýmsar ástæður taldi Helgi Pjeturss sjálfur vera fyrir því að íslenska þjóðin hefði 

forskot á aðrar norrænar þjóðir og var ein ástæðan íslenska tungan. „Danskan, er varla 

getur talizt norrænt mál nú orðið, á í höggi við hinar kúguðu, afskræmdu og örkumluðu 

leifar forntungunnar“ og það sem „Norðmenn nefna ríkismál, er ill danska; það, sem þeir 

nefna landsmál, er enn þá verri danska með talsverðu af norrænuhræringi saman við.“ 

Um Norðmenn sagði Helgi að „þegar sú heimska er unnin ... að þetta landsmál þeirra sé 

norræna ... mun líka hverfa sú fyrirlitning á íslenzkri tungu, sem nú á sér stað í Noregi.“68 

Skrif sem þessi koma oft fyrir þar sem Helgi virðist vilja leiðrétta einhver ósannindi um 

Ísland hvar sem þau er að finna og ferðast gagngert í þeim tilgangi að fræða erlent fólk 

um ágæti íslensku þjóðarinnar og að hún sé þjóð meðal þjóða. 

Þýsku áhrifin 

Árin 1909-1910 ferðaðist Helgi um Þýskaland og heimsótti Weimar, sem að hans mati 

var „heilög borg öllum menningarvinum“ því áðurnefndur Johann Goethe og þýski 

heimspekingurinn Friedrich Nietzsche (1844-1900) höfðu búið þar einhvern tímann á 

lífsleiðinni. Áhugi Helga á hugmyndum Nietzsche var mikill þar sem hann hafi verið 

haldinn „afburðasnilld og gáfum“. Hins vegar gætir líka samúðar, jafnvel vorkunnar í 

skrifum Helga í garð Nietzsche, þar sem hann hafi ekki hlotið náð fyrir augum heimsins 

„fyrr en eftir að vitið var farið.“69 Fráfall Friedrich Nietzsche var að mati Helga ekki 

aðeins missir fyrir þýsku þjóðina, heldur líka þá íslensku. Vildi Helgi meina að Nietzsche 

hafi sagt að í „öllum heimsbókmenntunum væri engin jafnsnjöll lýsing og vottur 

fyrirmannlegs hugsunarháttar eins og Íslendingasögur.“70  

Umfjöllun Helga um Nietzsche miðar að aukinni rækt við framtíðarfræði eða 

„verðandispeki“ sem gæti leitt af sér „beztu framtíð mannkynsins“. Sú leit sé „erfið“ og 

„mikilfengleg“71 en gæti leitt af sér niðurstöðu í formi ofurmennisins (þ. übermensch); 

„æðri veru en manninn en þó af honum komna.“72 Hins vegar gæti framtíð mannkyns 

                                                 
66 Helgi Pjeturss, „Enskir merkismenn“, Ferðabækur, bls. 247. 
67 Helgi Pjeturss, „Enskir merkismenn“, Ferðabækur, bls. 247. 
68 Helgi Pjeturss, „Rannsóknir og ritháttur“, Ferðabækur, bls. 197. 
69 Helgi Pjeturss, „Weimar“, Ferðabækur, bls. 267. 
70 Helgi Pjeturss, „Weimar“, Ferðabækur, bls. 266-267. 
71 Helgi Pjeturss, „Weimar“, Ferðabækur, bls. 269. 
72 Helgi Pjeturss, „Weimar“, Ferðabækur, bls. 269. 
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„orðið á allt aðra leið, ef rangt er að farið“73 Ferð Helga til Þýskalands hafði djúpstæð 

áhrif á hann og alla tíð síðan passaði hann sig á því að vitna í kenningar Nietzsche í 

skrifum sínum, þá helst Nýalsritunum. Í skrifum sínum um Nietzsche, sem veiktist 

andlega og naut aðhlynningar systur sinnar undir það síðasta, mætti halda að Helgi væri 

að skrifa um sjálfan sig: „Hann var maður, sem enga áheyrn fékk, sem var gagntekinn af 

vissunni um að hann færi með afar áríðandi erindi og gat þó ekki fengið heiminn til að 

gefa sér gaum.“74 

Karlmennska 

Í heimsókn sinni í suður-þýska bænum Tirol í Innsbruck segir Helgi málróm hjá íbúum 

bæjarins óþjálan og spyr „hvort ekki mundu ýmis dýr vera með svipuðum rómblæ, ef þau 

gætu lært að tala, ... svo er þýzkan hjá þeim skæld og bjöguð.“75 Menningarskortur þessa 

svæðis væri orsök mállýska af þessu tagi sem bæta mætti upp með auknu læsi eins og á 

Íslandi þar sem „hvergi á jafnstóru svæði [væri] jafnlítið um mállýzkur.“76 Lýsingarnar 

sem fylgja eftir bera vott um fyrirlitningu Helga á bæjarbúum Tirol sem hann segir 

„bændalýð ... fádæma óhreinan“ þar sem sauðfé þeirra sé „ljótt og rófulangt.“77 Sumir 

mannanna séu „knálegir“ og hafi „sterklega fætur“ en aðrir og þá helst eldri bændur séu 

„einkennilega illa vaxnir, sveigfættir mjög og sveigarma og einhvern veginn eins og 

limunum væri klunnalega krækt á kroppinn.“78 

Það er áhugavert hvernig áhersla Helga á tungumálið í umfjöllun sinni um þýsku 

bændurna í Tirol litar sömuleiðis skoðanir hans á atgervi þeirra, þá útlit og líkamsvöxt. 

Menningarleg hnignun fer greinilega saman við hnignun karlmannslíkamans í huga Helga 

og er athyglisvert að sjá hvernig Helgi lýsir enskum lávörðum þegar hann var staddur í 

London, nánar tiltekið á breska þinginu: 

Margir lávarðarnir eru, eins og við er að búast, höfðinglegir menn, fríðir 

sýnum og heilsugóðir að sjá ... þar sem þeir eru aldir upp í einhverjum beztu 

húsakynnum, sem til eru á Englandi, við bezta fæði, sem er þar er kostur á, 

beztu líkamsæfingar og sjálfsagt bezta kvenfólkið.79 

                                                 
73 Helgi Pjeturss, „Weimar“, Ferðabækur, bls. 269. 
74 Helgi Pjeturss, „Weimar“, Ferðabækur, bls. 271. 
75 Helgi Pjeturss, „Innsbruck“, Ferðabækur, bls. 281. 
76 Helgi Pjeturss, „Innsbruck“, Ferðabækur, bls. 281. 
77 Helgi Pjeturss, „Innsbruck“, Ferðabækur, bls. 280. 
78 Helgi Pjeturss, „Innsbruck“, Ferðabækur, bls. 280-281. 
79 Helgi Pjeturss, „Frá Lundúnum“, Ferðabækur, bls. 318. 
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Ólíkt þýskum bændum eru enskir lávarðar göfugir karlmenn þar sem allt það „bezta“ 

virðist vera þeim innan handar, þar á meðal konur. Ástæðuna segir Helgi einfaldlega vera 

norræna kynið sem finna megi í Bretum vegna nálægðar við Noreg og Danmörku og 

sömuleiðis vegna þess að þar „lifðu íþróttirnar norrænu helzt af miðaldirnar ... eins og hjá 

oss.“80 Þetta afturhvarf Helga til landnámsmanna er algengt þar sem t.d. er talað um þá 

glæstu tíma sem karlmenn fengu viðurnefnin „hinn sterki, hinn rammi, hinn hávi, hinn 

spaki, hinn gamli“ og konur „hin djúpúðga, hin fagra, Knarrarbringa, Hólmasól og fleira 

gott.“81 Áhugi Helga á íþróttum og líkamshreysti er sömuleiðis mikill en sjálfur var Helgi 

ötull sundmaður og af samtímamönnum hans að herma hljóp hann um götur Reykjavíkur. 

Í fyrrnefndri Englandsferð sinni nefnir Helgi „vöðvakristni“ (e. muscular 

christianity) í tengslum við íþróttamannslega klerka.82 Má rekja það til miðrar 19. aldar 

þar sem einblínt hafi verið á kristin gildi og líkamsrækt innan breska heimsveldisins, 

heilbrigð sál í hraustum líkama.83 Slík viðhorf segir Helgi að hafi ekki verið ríkjandi á 

Íslandi og kennir útlendri „sultarkúgun“ um og svartri kirkjukúgun sem hafi orsakað 

„íþróttaleysi og líkamshatur“ á fyrri öldum.84 

Útúrdúrar og hliðarsögur sem þessar eru algengar í skrifum Helga, sem rennur oft út 

af meginþræði og klárar jafnvel ekki það sem hann hafði byrjað að skrifa um. Út frá 

nokkuð óræðum skrifum Helga um „vöðvakristni“, útlenda „sultarkúgun“ og innlenda 

kirkjukúgun segir hann að þó séu undantekningar í Íslandssögunni þökk sé erfðamengi 

Egils Skallagrímssonar, höfðingja á Íslandi. Í því samhengi segir Helgi að þó „lítið beri á 

því sem bezt var ... má óefað græða það upp“ og afhjúpar sig þar með sem gagngeran 

hvatamann íslenskrar þjóðernisstefnu og kynþáttahyggju eins og greint verður nánar frá 

hér á eftir.85 

Kynþáttahyggja 

Karlmannslíkaminn var ekki aðeins hugðarefni Helga heldur vöktu höfuðstærðir enskra 

lávarða athygli hans. Fannst Helga þeir vera „Íslendings- eða Norðmannalegir“ vegna 

ákveðinnar höfuðstærðar.86 

                                                 
80 Helgi Pjeturss, „Frá Lundúnum“, Ferðabækur, bls. 311-312. 
81 Helgi Pjeturss, „Á skipsfjöl“, Ferðabækur, bls. 250. 
82 Helgi Pjeturss, „Frá Lundúnum“, Ferðabækur, bls. 317. 
83 Svipað dæmi í grein Páls Björnssonar „Liberalism and the Making of the „New Man“, bls. 155-158. 
84 Helgi Pjeturss, „Frá Lundúnum“, Ferðabækur, bls. 317. 
85 Helgi Pjeturss, „Frá Lundúnum“, Ferðabækur, bls. 309. 
86 Helgi Pjeturss, „Frá Lundúnum“, Ferðabækur, bls. 319. 
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Virtist mér höfuðin á lávörðunum merkilega lítil að tiltölu við líkamsstærð, 

og er það líka norrænt, eins og bendir til orðtækið: heimskur er jafnan 

höfuðstór; er orðtækið því merkilegra í þessu sambandi, sem það hefir óefað 

rangt fyrir sér; mörg góð höfuð eru stór, eins og kunnugt er.87 

Í framhaldi af því segist Helgi vera ósammála norska mannfræðingnum Andreas Hansen 

um að „bezta kynið á Norðurlöndum“ sé með langt og mjótt höfuð.  

Hins vegar kemur mér ekki í hug að halda því fram, að breiðustu höfuðin séu 

bezt kynjuð. En ég sá það á Englandi og hefi sannfærzt um það æ betur og 

betur síðan, að dökk hár og augu fylgja oftar mjóu og löngu höfðunum, og oft 

hefi ég getað séð, að það eru Gyðingar, sem þau eiga eða 

Gyðingablendingar.88 

Þessi ríkjandi andúð á gyðingum litar sögur Helga. Suður um Alpana rakst hann á „ilflata, 

hvikeyga Gyðinga“89 og í Frakklandsför sinni „gróða-Gyðinga ítalska“ 90 þar sem bestu 

sætin í leikhúsum Parísar hafi verið „rándýr og helzt við Gyðinga hæfi.“91  

Í Englandsferð sinni árið 1912 segir Helgi að þrátt fyrir að enski aðallinn sé „nokkuð 

blandaður Gyðingum“ sé það fyrst og fremst vegna „Norðmannsblóðsins á Englandi“ sem 

Englendingar eru fremri Þjóðverjum.92 Stillir Helgi þarna upp aríum og gyðingum sem 

tveimur andstæðum í þeim tilgangi að meta gæði þjóða út frá uppruna sem eins konar 

leiðarvísi þar sem „eitt aðalhlutverk hverrar kynslóðar er að sjá um, að næsta kynslóð 

verði betri og farsælli en hún sjálf.“93  

Í kirkjuferð sinni á Íslandi segir Helgi Pjeturss að mikilvægt sé að viðhalda því sem 

er íslenskt þar sem kristin trú hafi stuðlað að fámenni, kúgun og niðurníðslu íslensku 

þjóðarinnar.94 Vill Helgi því sjá íslenska presta vitna meir í Íslendingasögur „og svolítið 

minna Gyðingasögur.“95 Segir Helgi að þó að prestarnir líkist „goðunum fornu“ eins og 

Ara Þorgilssyni, Sæmundi Sigfússyni og Snorra Sturlusyni, þá komi það honum „ekki til 

hugar, að nú á dögum sé unnt að jafnast á við þessa menn á Íslandi.“96 Þessi samanburður 

Helga Pjeturss á fornköppum við samtímafólk er eins og áður segir þrálátt stef í 

ferðasögum hans. Vill Helgi sömuleiðis að íslenskir prestar „sjái og játi, að áhrif Gyðinga 

                                                 
87 Helgi Pjeturss, „Frá Lundúnum“, Ferðabækur, bls. 320. 
88 Helgi Pjeturss, „Frá Lundúnum“, Ferðabækur, bls. 320. 
89 Helgi Pjeturss, „Suður yfir Alpafjöll“, Ferðabækur, bls. 284. 
90 Helgi Pjeturss, „Frá Landfræðifélaginu“, Ferðabækur, bls. 336. 
91 Helgi Pjeturss, „París“, Ferðabækur, bls. 306. 
92 Helgi Pjeturss, „Frá Lundúnum“, Ferðabækur, bls. 312. 
93 Helgi Pjeturss, „Við kirkju“, Ferðabækur, bls. 202. 
94 Helgi Pjeturss, „Við kirkju“, Ferðabækur, bls. 202. 
95 Helgi Pjeturss, „Við kirkju“, Ferðabækur, bls. 203. 
96 Helgi Pjeturss, „Við kirkju“, Ferðabækur, bls. 200. 
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á Norðurlönd hafi verið til ills“97 og óskaði Helgi sér að presturinn sem hann hlýddi á 

„myndi svolítið betur eftir, að hann væri íslenzkur og ekki Gyðingur.“98 Þessi ríkjandi 

heimsmynd Helga er fyrirferðarmikil í ferðasögum hans og virðist meginþema áralangra 

skrifa hans vera að fræða Íslendinga um það að „beztu mennirnir hafi verið á 

Norðurlöndunum, áður en Júðarnir náðu yfirráðunum.“99 Hér á eftir verður skoðað 

hvernig Helga tókst að komast á ákveðinn stall fyrir tilstilli íslenskra áhrifamanna sem 

tóku virkan þátt í að reisa við orðspor hans eftir útgáfu Nýalsritanna. 

Helgi í augum karlmanna 

Um „strangvísindalega dulspeki“ Helga Pjeturss í Nýalsritunum var nýlega fjallað um í 

grein eftir Benedikt Hjartarson sem birtist í Ritinu. Þar greinir Benedikt 

„heimsmyndafræði“ Helga Pjeturss í Nýlasritunum sem hann segir hafa þurft 

yfirgripsmikinn og um leið óreiðukenndan lestur til að setja í þekkingarsögulegt 

samhengi.100 Segir Benedikt að heimsmyndafræði Helga einkennist meðal annars af 

líffræðilegum þróunarhugmyndum einhyggju og ný-lamarckisma og vitnar þaðan í 

æviminningar Halldórs Laxness frá árinu 1980. Þar segir Halldór að Nýalsritin hjá 

þessum „alskapaða mannkynsfræðara“ hafi einkennst meira af súrrealisma og skáldskap 

fremur en vísindum.101 Þrátt fyrir það fer Halldór Laxness fögrum orðum um Helga sem 

hann segir að hafi verið „einn fríðastur maður og dreingilegastur sem þá var uppi á 

Íslandi“102 þar sem hafi lýst af skeggi hans „einsog skeggi Gunnars á Hlíðarenda“.103 Eina 

fegurstu íslensku á sinni tíð á Helgi að hafa skrifað sem gerði „íslenskan nútímarithöfund 

að hálfgerðu ómálgabarni“.104 Að lokum kemur Halldór inn á það sem honum þótti 

einkenna fylgjendur Helga Pjeturss þar sem hann á að hafa skrifað „of vel“:„Ritsnillíngur 

var hann slíkur ... að margir urðu geðbilaðir af að lesa hann“105 

Æviminningar Halldórs Laxness um Helga Pjeturss eru vissulega sveipaðar 

skáldlegum blæ og gætir kaldhæðins undirtóns í umfjöllun hans um fylgismenn Helga. 

Skrif Halldórs í samanburði við þau skrif sem birtust í Málþingi Íslendinga eru engu að 

                                                 
97 Helgi Pjeturss, „Við kirkju“, Ferðabækur, bls. 205. 
98 Helgi Pjeturss, „Við kirkju“, Ferðabækur, bls. 203. 
99 Helgi Pjeturss, „Við kirkju“, Ferðabækur, bls. 205. 
100 Benedikt Hjartarson, „Magnan af annarlegu viti“, bls. 118. 
101 Benedikt Hjartarson, „Magnan af annarlegu viti“, bls. 113. 
102 Halldór Laxness, Grikklandsárið, bls. 16. 
103 Benedikt Hjartarson, „Magnan af annarlegu viti“, bls. 113. 
104 Halldór Laxness, Grikklandsárið, bls. 18. 
105 Halldór Laxness, Grikklandsárið, bls. 18. 
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síður keimlík. Helgi Pjeturss er í sífellu borinn saman við fornkappa Íslendingasagna og 

aðra spekinga. Hann er sagður norrænn með fagran og karlmannlegan líkamsvöxt og 

afburðamaður á íslenska tungu. Hér á eftir verður greint frá því hvernig félagsgerð 

feðraveldisins tryggir Helga Pjeturss sem hluta af „hinum sanna Íslendingi“ með því að 

endurskilgreina hann sem karl meðal karla innan þjóðríkisins út frá nýjum forsendum: 

Nýalsritunum. 

Íslenskt þjóðerni 

Áhrif þeirrar „strangvísindalegu dulspeki“ sem finna mátti í Nýalsritunum gætti 

töluvert á 3. áratug 20. aldar og í raun langt fram á 20. öld. Í ritdómi Guðna Jónssonar 

(1901-1974) sagnfræðings frá árinu 1927 segir í tengslum við Helga að það mannkyn 

„sem ekki þekkir sína spámenn, er á vegi glötunar og dauða og vaxandi spillingar.“106 

Hnignun mannkyns er því viðloðandi ef ekkert verður að gert samkvæmt kenningum 

Helga en af skrifum Jónasar Jónssonar að dæma var lítil ástæða til að hafa áhyggjur af 

framtíðinni því 

þegar litið er yfir þau nærfellt 80 ár, sem liðin eru síðan þjóðin fékk nokkurt 

sjálfsforræði, vekur það undireins mikla furðu, hversu mikill gróandi hefir 

verið í þjóðlífi Íslendinga allan þennan viðreisnartíma. Það er líkt og fallvatn 

hafi verið stöðvað um stund, uns það brýst yfir allar hindranir og flæðir yfir 

landið í mörgum kvíslum og farvegum. Helgi Pjeturss er einn af hinum 

einkennilegu merkismönnum þessa tímabils.107 

„Seint kemur dúfan úr hrafnshreiðrinu“, sagði Guðmundur Finnbogason um góðkynja 

ætterni Íslendinga, sem eins og Unnur B. Karlsdóttir greinir frá, var að hans mati og 

annarra „mesta hnoss“ íslensku þjóðarinnar.108 Það að Helgi Pjeturss hafi komið af 

borgarastétt útskýrir af hverju hann var sagður vera af „miklum gáfumannaættum“.109  

Í skrifum um sjálfan sig segist Helgi vera að „eðlisfari sveitamaður og sjómaður 

fremur en bæjarmaður“ og að hans tilfinning fyrir kaupstaðarbúum væri sú að þau „ættu 

enga fósturjörð í samanburði við ... sveitamenn.“110 Til að setja þessi skrif í samhengi er 

vert að minnast á umfjöllun Unnar B. Karlsdóttur um viðhorf Jónasar Jónssonar, sem 

skrifaði árið 1915 að „hið forna siðgæði sveitanna stendur nú varnarlítið móti innfluttu 

spillingunni“ þar sem hlutfall „gáfumanna“ meðal íslensku þjóðarinnar myndi minnka ef 

                                                 
106 Guðni Jónsson, „Nýall. Hvert stefnir?“, birtist fyrst í Skeggja árið 1927, Málþing Íslendinga, bls. 78. 
107 Jónas Jónsson, „Hinn bláeygði, fagurhærði norræni víkingur“, birtist fyrst árið 1942, Málþing 

Íslendinga, bls. 51.  
108 Dagblað, 4. ágúst 1925, bls. 1-2. 
109 Jónas Jónsson, „Hinn bláeygði, fagurhærði norræni víkingur“, Málþing Íslendinga, bls. 51. 
110 Helgi Pjeturss, „Á skipsfjöl“, Ferðabækur, bls. 252. 
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myndun þéttbýlis héldi áfram á kostnað íslenskra sveitasamfélaga.111 Þessi hlið íslenskrar 

þjóðernisstefnu útskýrir af hverju Helgi vildi frekar tengja sig við sveit og sjó fremur en 

borgarlífið, þar sem „yfirburðir“ Íslendinga ættu „rót sína að rekja til fjölbreytni 

sveitalífsins“ sem fjari út í þéttbýli.112 

Í tengslum við rit Helga Pjeturss segir Jónas Jónsson Helga hafa sest „við fótskör 

Snorra Sturlusonar, höfundar Njálu, og Jónasar Hallgrímssonar“ þar sem hann lyfti 

„móðurmálinu aftur í öndvegissess“.113 Rétt eins og Halldór Laxness segir Jónas að Helgi 

hafi lært móðurmál sitt svo vel að „hann [standi] þar í fremstu röð sinna 

samtíðarmanna.“114 Þýskættaða menningarlega þjóðernisstefnan svífur hér yfir vötnum 

þar sem vitnað er í fræg skáld og náttúrufræðinga til að upphefja málkunnáttu Helga en í 

umfjöllun annarra segir meðal annars að „gott málfar [sé] samfara ljósri hugsun“115 og að 

„orðbragð hans [sé] mergjað og persónulegt“.116 Enn fremur segir „að í framtíðinni muni 

verða sagt, að aldrei hafi íslenzk tunga notið sín betur en í ritum dr. Helga.“117 Nær allar 

greinar um Helga Pjeturss sem eru tíndar til í Málþingi Íslendinga minnast með einum 

eða öðrum hætti á íslenskukunnáttu hans. Út frá kenningum Helga í Nýalsritum sínum 

virðist eins og menn hafi í fyrstu farið hægt í sakirnar að hampa honum. Eftir að ritin 

fengu aukinn meðbyr áhrifamanna á borð við Jónas Jónsson, Guðna Jónsson, Guðmund 

Finnbogason og sömuleiðis Ásgeir Ásgeirsson og Bjarna Jónsson frá Vogi virðist sem, 

svo vitnað sé í orð Jónasar, að fallvatn hafi brotist yfir hindranir og flætt yfir landið. Nafn 

Helga komst þar af leiðandi á ákveðinn stall á millistríðsárunum sem skilaði sér meðal 

annars í umfjöllun Stúdentablaðsins árið 1948. Þá var spurt hvaða Íslendingar sem voru 

uppi árin 1900-1948 verði frægastir í sögu lands og þjóðar árið 2048. Í svörum fimm 

karlkyns háskólastúdenta eru Einar Jónsson, Halldór Laxness, Jóhannes Kjarval og 

Hannes Hafstein oftast nefndir. Engin kona er nefnd og einu sinni er Dr. Helgi Pjeturss 

nefndur þar sem rökstuðningurinn var sá að „heimspekiskoðanir hans hafi víða vakið 

athygli. Hann skrifar íslenzkt mál betur flestum öðrum. Merkur jarðfræðingur.“118 Helgi 

virðist því hafa haft töluverð áhrif á Íslendinga, þá helst þjóðernissinnaða karlmenn, í 

gegnum Nýalsrit sín og minna orð Magnúsar Jónssonar óneitanlega á sig þegar hann segir 

                                                 
111 Unnur B., Mannkynbætur, bls. 54. 
112 Jónas Jónsson, „Framtíðarmenning Íslendinga“, bls. 10. 
113 Jónas Jónsson, „Hinn bláeygði, fagurhærði norræni víkingur“, Málþing Íslendinga, bls. 53. 
114 Jónas Jónsson, „Hinn bláeygði, fagurhærði norræni víkingur“, Málþing Íslendinga, bls. 51. 
115 Þorsteinn Jónsson, „Fræknustu sporin“, birtist á tímanum 1933-1941, Málþing Íslendinga, bls. 16-17. 
116 Guðmundur Finnbogason, „Beittu stjörnu fyrir vagninn þinn“, birtist fyrst árið 1921, Málþing 

Íslendinga, bls. 73. 
117 Bjarni Bjarnason, „Dr. Helgi Pjeturss“, birtist fyrst árið 1957, Málþing Íslendinga, bls. 40. 
118Víkingur Heiðar Arnórsson, „Spurt-Svarað“, bls. 10.  
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að „þeir eru miklu fleiri, sem lesa það sem hann ritar, og lesa með skilningi og hug á 

efninu, heldur en hann grunar. Hann myndi ekki skrifa svona eins og hann gerir ef hann 

mætti andúð einni.“119 

Magnús ljáir einnig skrifum Helga karlmannlegum eiginleikum þar sem nánast er 

eins og verið sé að lýsa glímu. Segir Magnús að hjá Helga sé að um að ræða eitt 

„lotudrýgsta og þróttmesta íslenskt mál, sem nú er ritað“ þar sem framsetning sé „ljós og 

föst, nema í augum þeirra, sem ekki þola mönnum að snúa sér við á prenti.“120 

Karlmennska 

Ásgeir Ásgeirsson, síðar forseti Íslands, birti grein um Helga Pjeturss í tímaritinu Unga 

Ísland árið 1924. Þar segir hann Helga „mikinn vexti og sterklegan“ þar sem „hárið er 

mikið, gult“ og er yfirbragðið „norrænt, svipurinn hreinn og skýrlegur.“ Útlit Helga beri 

vott um það að hann hafi „tamið sér íþróttir ... ekki síst tamið sér þá íþrótt að hugsa.“121 

Eins og Sigríður Matthíasdóttir benti á þá var íslenskt þjóðerni samtvinnað 

karlmennskuhugmyndum í upphafi 20. aldar og bera skrif Ásgeirs sem og annarra þess 

sterk merki. Í tækifærisræðu Bjarna Jónssonar frá Vogi (1863-1926) vegna 

fimmtugsafmælis Helga segir að framtíðarsýn hans eða „bjarmi óortra kvæða og 

óunninna afreka“ sem birtist í Nýalsritunum einkennist af hugprýði. Mestu hugprýði þurfi 

hins vegar „til þess að leggja sjálfan sig, starf sitt og vonir undir atkvæði alþingismanna 

á hverju ári“ þar sem Helgi hafi búið „við allt það andstreymi, sem manni getur mætt.“122 

Flestir í Málþingi Íslendinga koma inn á „andstreymið“ sem Helgi á að hafa mætt 

með Nýalsritum. Með því að „stinga í stúf við það sem aðrir rita“ segir Guðmundur 

Finnbogason að skoðanir Helga hafi verið „Gyðingum hneyksli“ enda beri ritin merki 

þess „að höfundi finnst þungur straumurinn á móti, en heldur sitt strik, með trúnaðartrausti 

brautryðjandans, og einlægni hans og þor að fara sinna ferða, er hvorttveggja 

jafnfágætt.“123 Þor Helga að „kveða upp úr með það, sem í brjóstinu býr“ virðist vera ein 

helsta ástæða þess hversu mikilla vinsælda hann naut meðal karlþjóðarinnar.124 Segir 

Guðmundur enn fremur að „lesandinn finnur að hann er ekki einn um sína skoðun, að 

                                                 
119 Magnús Jónsson, „Nýall dr. Helga Pjeturss“, birtist fyrst árið 1921, Málþing Íslendinga, bls. 58. 
120 Magnús Jónsson, „Nýall dr. Helga Pjeturss“, Málþing Íslendinga, bls. 58. 
121 Ásgeir Ásgeirsson, „Svo stórfelldlega hugsar dr. Helgi“, birtist fyrst í Unga Ísland árið 1924, Málþing 

Íslendinga, bls. 44.  
122 Bjarni Jónsson frá Vogi, „Ungur maður“, birtist fyrst árið 1922, bls. 49. 
123 Guðmundur Finnbogason, „Beittu stjörnu fyrir vagninn þinn“, bls. 70. 
124 Guðmundur Finnbogason, „Beittu stjörnu fyrir vagninn þinn“, bls. 73. 
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þarna bætist enn einn við hóp hinna rétttrúuðu“125 en að mati skoðanabræðra hans er hægt 

með „óþrjótandi elju“ og „vitsmuni og djörfung“ að vopni sé að ganga gegn ríkjandi 

hugmyndum og samþykktum reglum samfélagsins eins og Helgi Pjeturss.126 

Greinarnar sem eru valdar í Málþing Íslendinga eiga það nær allar sameiginlegt 

að gera líkamsvexti Helga greinargóð skil. Er hann sagður hafa „göfugmannlegt útlit“ og 

veki jafnan athygli á sér „vegna tígugleiks síns“.127 Á öðrum stað er sagt að „persónumagn 

hans seiddi“ á alþýðufyrirlestri á Skólavörðuholti.128 Helgi er sagður glæsimenni að 

fríðleik, líkamsvexti og prýðimennsku, fyrirmannlegur, með fagran og hreinan svip og 

svo mætti lengi telja. Hér er einfaldlega verið að lýsa „hinum sanna Íslendingi“, sem út 

frá líkamlegum og andlegum dyggðum táknar sannan karlmennskuanda eins og George 

L. Mosse orðaði það.129 Líkamshreysti Helga má rekja til þess að hann á að hafa synt á 

hverjum degi fram að ævilokum og því „mikill íþróttamaður“.130 Annars staðar segir af 

sögu þar sem Guðmundur Pétursson nuddlæknir á að hafa „mætt Helga berhöfðuðum og 

frakkalausum í miklum norðankulda, og undrazt slíkt heitfengi, þótt sjálfur væri hann 

mikið karlmenni. „Ertu vitlaus, að klæða þig ekki betur?“, sagðist hann hafa sagt, og hefði 

þá Helgi svarað því til, að svo væri að vísu ekki, en hitt kynni að vera, að þetta væri ekki 

öllum heiglum hent.“131 

Kynþáttahyggja 

„Hann er enn stæltur og mjúkur í hreyfingum. Hann er enn með hinu bjarta, 

æskulega yfirbragði hins bláeygða, fagurhærða norræna víkings.“132 

Svo kemst Jónas Jónsson að orði vegna sjötugsafmælis Helga Pjeturss sem þarna fær á 

sig goðsagnakenndan blæ fornkappa Íslendingasagna, aðferð sem Helgi beitti sjálfur 

ítrekað í ferðasögum sínum. Er Helga einnig líkt við Jónas Hallgrímsson fyrir að sýna 

„ást á landinu og trú á þjóðinni“133 og Friedrich Nietzsche því „þjáningar hafa mótað báða 

og heimspeki þeirra.“134 Magnús Jónsson (1887-1958) ritstjóri Eimreiðarinnar og dósent 

í guðfræði við Háskóla Íslands segir síðan að „Dr. Helgi Pjeturss ... sé líkastur Gunnari á 

                                                 
125 Guðmundur Finnbogason, „Beittu stjörnu fyrir vagninn þinn“, bls. 70. 
126 Halldór Jónsson, „Ef ekki meðan hann lifir“, bls. 100. 
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Hlíðarenda [og] er undarlegt ef enginn málara vorra notar sér það.“135 Þessi samanburður 

kemur heim og saman við ferðasögur Helga sem fjalla nákvæmlega um þessa 

einstaklinga. Hvernig talað er um Helga er eins og íslenska þjóðin sé að missa af honum, 

að það þurfi að finna honum stað og hlutverk innan nýfullvalda þjóðríkisins. Íslenska 

þjóðin hafi ekki efni á því að „sjást yfir bestu menn þjóðarinnar“ sem þurfi að þakka og 

hlusta á og „læra af þeim ... og breyta samkvæmt því.“136 Bjarni Jónsson frá Vogi (1863-

1926) tekur undir þetta og segir að skilaboð Helga Pjeturss felist í trúnni „á sigur hins 

góða“ þar sem íslenska þjóðin geti risið „úr öskunni sem fuglinn Fönix miklu fegri og 

göfgari en hún var áður“ ef hún trúir „á mátt sinn til stórverka.“137 

Þó kynþáttahyggja komi ekki jafn skýrt við sögu og í ferðasögum Helga þá gætir áhrifa 

hennar, enda nátengd íslenskum karlmennsku- og þjóðernishugmyndum. Sem dæmi er að 

finna lýsingu Ásgeirs Ásgeirssonar á þeirri mögulegu framtíð sem myndi bíða íslensku 

þjóðarinnar ef spár Helga Pjeturss myndu rætast:  

„Ég horfði á dimmblá vesturfjöllin við gylltan kvöldhimin og fann ... hversu fagurt 

getur verið á landi hér, og verður þó ennþá fegra, þegar þær samgöngubætur hafa orðið 

og landbætur og mannbætur, að hallir með forngöfgum göflum rísa þar upp víða, er áður 

voru moldarkofarnir, sem hafa farið með svo mikið af atgervi voru.“138 Áhuginn á 

mannbótum sem Ásgeir talar um segir Bjarni Bjarnason að hafi koðnað niður „í 

vitfirringsæði síðustu heimsstyrjaldar“ þrátt fyrir að Nýalsrit Helga hafi vakið áhuga 

„þýzkra og austurrískra fræðimanna á þriðja tug.“139  
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Niðurstöður 

Af ferðasögum Helga Pjeturss og þeim skrifum sem voru tekin saman í Málþing 

Íslendinga að dæma er augljóst að þjóðernissinnaðar karlmennskuhugmyndir á Íslandi 

voru undir sterkum áhrifum kynþáttahyggju. Eins og Unnur B. Karlsdóttir greindi frá í 

bókinni Mannkynbætur féll þýskættuð menningarleg þjóðernisstefna í mjúkan jarðveg hjá 

íslenskum þjóðernissinnum. Helgi Pjeturss virðist hafa verið körlum innblástur sem 

nokkurs konar lifandi eftirmynd sögu Íslands eins og Jón Aðils túlkaði hana í Gullöld 

Íslendinga. Eftir doktorsgráðuna í jarðfræði sá Helgi fram á „bláfátækt“ og síðar 

hjónaskilnað og loks innlögn á Kleppi. Endurreisn Helga hófst því með áherslu á 

líkamlegan styrk fremur en andlegan og framlag hans til íslensku þjóðarinnar með útgáfu 

Nýalsritunum. Þar með komst hann af jaðri hins ókarlmannlega eða andtýpu hins 

karlmannlega, í átt að „sönnum Íslendingi“. Óhætt er að fullyrða að Helgi hafi á 3. áratug 

20. aldar smellpassað inn í karllæga sjálfsmynd íslensku þjóðarinnar sem endurspeglaði 

forníslenskar dyggðir í tengslum við fagran líkamsvöxt Gunnars á Hlíðarenda og 

þjóðernisást Jónasar Hallgrímssonar. Erfðamengi íslenskra fornkappa var talið blunda í 

Íslendingum sem að mati Helga væri hægt að „græða upp“ með aukinni rækt við 

forníslenska hætti. Þetta viðhorf hafði meðal annars þau áhrif að sjálfsmynd íþróttafélaga 

á Íslandi sótti gagngert í hugmyndafræði íslenskrar þjóðernisstefnu á kostnað kvenna. 

Karlmennskuhugmyndir íslensks samfélags á fyrri hluta 20. aldar einkenndust af því 

að leita markvisst að og draga fram andlegan og líkamlegan styrk í hverjum og einum 

karli. Tilgangurinn var síðan að finna „bestu mönnum þjóðarinnar“ viðeigandi stað innan 

þjóðríkisins eftir karlmannseiginleikum. Þessi viðleitni virðist hafa skapað ákveðið 

stigveldi meðal íslenskra karlmanna eins og R.W. Connell kemur inn á í kenningum 

sínum um karlmennskur. Takmark hvers og eins var fólgið í því að teljast maður með 

mönnum út frá sterkum þjóðernislegum einkennum og hasla sér völl undir formerkjum 

íslensks þjóðernis. Trúðu karlar því að þeirra biði glæst framtíð ef þeir færu rétt að í átt 

að uppbyggingu vestræns nútímasamfélags eftir lok fyrri heimsstyrjaldar. Leitin að 

fyrirmyndarkarlmönnum innan íslenska þjóðríkisins var drifin áfram í nafni íslenskrar 

þjóðernisstefnu þar sem undir kraumaði menningarleg og líffræðileg kynþáttahyggja. 

Yfirburðir norræns mannkyns er alltumlykjandi í ferðasögum Helga og skrifum annarra 

um hann í Málþingi Íslendinga. Sú andúð á gyðingum sem svífur yfir vötnum í 

ferðasögum Helga var hins vegar á undanhaldi í skrifum annarra um hann. 
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Karlmenn undir áhrifum íslenskrar þjóðernisstefnu fóru mikinn á Íslandi í byrjun 20. 

aldar og í þjónustu við íslenska þjóðríkið blésu þeir meðvitað eða ómeðvitað Íslendingum 

í brjóst hugmyndum um yfirburði norræns kyns. Í krafti þeirrar hugmyndafræði náði 

Helgi Pjeturss að hasla sér völl meðal þjóðþekktra Íslendinga þrátt fyrir bakslag andlegra 

veikinda á fyrri hluta ævinnar. Gott ætterni, líkamsvöxtur hans og útlit og ræktin við 

íslensku fornritin voru meðal annars talin rík ástæða þess að ekki mætti útiloka þennan 

„spámann“ þar sem markmið íslensku þjóðarinnar í heild sinni væri að komast á stall 

menningarþjóðar í forystu heimsins sem þjóð meðal þjóða. 
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