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Ágrip 

Matthías Jochumsson er einna helst þekktur fyrir skáldskap. Hann kom af fátæku fólki og þurfti 

því að framfleyta sér með skáldskap og í gegnum eigið tengslanet. Þegar hann sigldi til 

Kaupmannahafnar 1856 myndaði hann mikilvæg tengsl við aðra karla, meðal annars Steingrím 

Thorsteinsson og urðu þeir fljótt bestu vinir. 

Í ritgerðinni er skoðað það rými sem karlar höfðu til þess að tjá tilfinningar sínar á 

nítjándu öld og sjónum sérstaklega eint að sendibréfum. Ritgerðin tekur til greiningar 33 bréf 

sem skrifuð voru af Matthíasi Jochumssyni til Steingríms Thorsteinssonar á tímabilinu 27. 

september 1861 til 27. ágúst 1872, þegar Steingrímur bjó í Kaupmannahöfn. Leitast verður við 

að svara því hvort að samband Matthíasar og Steingríms hafi haft sérstöðu samanborið við 

önnur sambönd í lífi Matthíasar og bréfin greind út frá kenningum E. Anthony Rotundo um 

rómantíska vináttu ungra karla á nítjándu öld. Jafnframt verður rými karla til tjáningar 

tilfinninga skoðað. 

Samband Matthíasar og Steingríms er að mörgu leyti sérstakt og hefur án efa skipað 

mikilvægan sess í lífi hans. Rómantísk vinátta er einkennandi fyrir sambönd Matthíasar en 

samband hans við Steingrím virðist þó vera dýpra og stöðugra heldur en við marga aðra. 

Sérstaða sambands Matthíasar og Steingríms kristallast m.a. í því að rómantíkin hélst í 

sambandinu þrátt fyrir ósætti, hjónabönd og stefnubreytingar í lífi þeirra. Önnur sambönd 

íslenskra karla á nítjándu öld bera einnig merki rómantískrar vináttu og rómantíkin dvínar 

síður, ólíkt því sem Rotundo kemst að í rannsókn sinni. Karlar á nítjándu öld höfðu töluvert 

rými til þess að tjá tilfinningar sínar en þær voru samt sem áður bundnar við ákveðinn vettvang, 

s.s. innan sendibréfa og ljóða. 
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Inngangur 

Skáldið og presturinn Matthías Jochumsson var vinamargur maður sem hafði yndi af því að 

skrifa sínum nánustu bréf. Í bókinni Bréf Matthíasar Jochumssonar sem tekin var saman af 

syni Matthíasar, Steingrími Matthíassyni, eru prentuð 365 bréf sem Matthías skrifaði til 47 vina 

og vandamanna á árunum 1861 til 1920. Steingrímur segir í forspjalli bréfasafnsins: 

 

Ég held að megi segja, að fátt var föður mínum tamara og um leið ljúfara, en að skrifa 

bréf kunningjum sínum. Honum var það kærkomin dægradvöl, ef hann var ekki öðrum 

störfum bundinn. Eða, ef illa lá á honum, þá var honum það hreint og beint andleg 

upplyfting og bezta hressing að skrifa einhverjum til, kvarta yfir og undan öllu heimsins 

háttalagi og öllumdjöfulskap, en slá svo öllu í glens og gaman, mæla öllu einhverja bót 

og láta andann leika frjálst um heima og geima, þar til bréfsörkin var búin.1  

 

Bréf Matthíasar veita innsýn inn í líf hans og tilfinningaheim en þau eru einnig góð heimild um 

tengslanet og sambönd Matthíasar því margir vinir hans voru hátt settir og áhrifamiklir 

einstaklingar innan íslensks samfélags. Af þessum 365 sendibréfum eru 44 skrifuð til nánasta 

vinar Matthíasar, Steingríms Thorsteinssonar, en á milli þeirra ríkti löng og innileg vinátta sem 

endurspeglast í bréfum Matthíasar. 

Í þessari ritgerð verða skoðuð 33 bréf Matthíasar til Steingríms sem skrifuð voru á 

tímabilinu 27. september 1861 til 27. ágúst 1872, þegar Steingrímur bjó í Kaupmannahöfn, og 

þau greind út frá kenningu E. Anthony Rotundo um rómantíska vináttu ungra karla á nítjándu 

öld. Meginspurningin er hvort vinátta og bréfaskipti Matthíasar og Steingríms hafi haft sérstöðu 

samborið við önnur samkynja sambönd í lífi Matthíasar. Í þessu samhengi verður einnig fjallað 

um rými karla til tjáningar tilfinninga á nítjándu öld. 

Tímabilið 1861–1872 varð fyrir valinu vegna þess að þegar Steingrímur flytur til 

Íslands árið 1872 leggjast bréfaskriftir þeirra Matthíasar af. Þá búa þeir nærri hvor öðrum og 

hittust því mun oftar og ræddu sín á milli í eigin persónu. Bréfaskriftir hefjast ekki að nýju fyrr 

en árið 1906 en upp kom missætti á milli þeirra rétt áður en Matthías flutti að Odda á 

Rangárvöllum árið 1881. Sökuðu þeir hvor annan um svik í tengslum við útgáfu ljóðakversins 

Svanhvít en missættið olli um 25 ára þögn vinanna á milli.2 Aðeins er hægt að skoða hlið 

Matthíasar þar sem öll þau bréf sem Steingrímur skrifaði fyrir 1887 eyðilögðust í flutningum 

 
1 Bréf Matthíasar Jochumssonar (Akureyri: Bókadeild Menningarsjóðs 1935), bls. VII. 
2 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 92. 
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sama ár.3 Samband karlanna er því fyrst og fremst skoðað eins og það birtist í bréfum 

Matthíasar til Steingríms. 

Mikilvægt er að hafa í huga áhrif rómantísku stefnunnar sem réði ríkjum í evrópskum 

listum og menningu á nítjándu öld en þau áhrif smituðust einnig inn í tilfinningalíf einstaklinga. 

Áhrif stefnunnar sjást hér á landi, meðal annars í skáldskap, þar sem höfundar fylltu verk sín 

af tilfinningum og rómantík. Rómantík á nítjándu öld var því mikið meira en samansafn 

tilfinninga á milli tveggja einstaklinga sem áttu í ástarsambandi. Rómantíska stefnan á upptök 

sín í Þýskalandi undir lok átjándu aldar og um svipað leyti má sjá merki hennar í Englandi. 

Stefnan tók á sig ýmsar myndir víðsvegar um Evrópu en þó má greina nokkur sameiginleg 

einkenni.4 Bókmenntafræðingurinn René Wellek segir að þau einkenni séu m.a. hugmyndir um 

eðli ljóðlistar, skáldskapar og skáldlegs ímyndunarafls, hugmyndir um samband náttúrunnar 

og mannsins sem og skáldskaparstíl þar sem notast er við myndmál, tákn og goðsögur.5 Áhrif 

rómantísku stefnunnar bárust til Norðurlandanna við upphaf nítjándu aldar og hugmyndir 

stefnunnar voru síðar boðaðar af Fjölnismönnum í kringum 1830.6 Matthías Jochumsson var 

einn þeirra sem aðhylltist rómantísku stefnuna og skáldskapur hans einkenndist oft af djúpum 

tilfinningum, ættjarðarást og náttúrudýrkun. Matthías orti mikið um land og þjóð en einnig 

tileinkaði hann vinum sínum og vandamönnum mörg verk. Gera má ráð fyrir því að Matthías 

hafi einnig verið undir miklum áhrifum stefnunnar í bréfaskrifum sínum og hefur rómantíkin 

haft mikil áhrif á það hvernig hann skrifaði. 

 

Ritgerðin byggir fyrst og fremst á prentuðum bréfum Matthíasar en einnig verður stuðst við 

sjálfsævisögu hans Sögukaflar af sálfum mér sem gefin var út árið 1922 og ævisögu hans Upp 

á Sigurhæðir eftir Þórunni Jörlu Valdimarsdóttur. Til þess að fá frekari dýpt og betri skilning 

á eðli vinskapar Matthíasar og Steingríms verða nokkur bréf Matthíasar til Guðmundar 

Finnbogasonar, Þórhalls Bjarnarsonar og Valdimars Briem tekin til skoðunar en í þessum 

bréfum lýsir Matthías vinskapnum. Til þess að geta enn frekar svarað spurningunni um sérstöðu 

sambands Matthíasar og Steingríms verða bréfin borin saman við bréf Matthíasar til Eiríks 

Magnússonar, Benedikts Gröndal og Eggerts Ó. Briem en þeim kynnist hann öllum um svipað 

leyti og hann kynnist Steingrími. Svo betur megi átta sig á vinabréfum og nánum vinskap 

karlmanna á þessum tíma verða bréf Matthíasar lauslega borin saman við bréfasamskipti og 

 
3 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. IX. 
4 Hugtök og heiti í bókmenntafræði (Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands 1983), bls. 222. 
5 Wellek, René, „The Concept of „Romanticism“ in Literary History“, Comparative Literature 1 (North 
Carolina: Duke University Press 1949), bls. 147. 
6 Hugtök og heiti í bókmenntafræði, bls. 224. 
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vinskap Páls Melsteðs og Jóns Sigurðssonar sem gefin voru út í ritinu Brjef frá Páli Melsteð til 

Jóns Sigurðssonar árið 1913. Einnig er höfð til hliðsjónar rannsókn Sigrúnar Sigurðardóttur á 

vinskapi Páls  Briem og Finns Jónssonar sem fjallað er um í greininni „Tveir vinir“ frá árinu 

1998. 

Áðurnefnd kenning Rotundo er grunnur að allri greiningu í ritgerðinni en til að skilja 

betur það samfélag sem þeir Matthías og Steingrímur spretta úr er nauðsynlegt að skoða og 

nýta eftir því sem við á kenningar um karlmennsku, menningarlegt auðmagn og tengslanet. 

Greinar Páls Björnssonar um karlmennskuímyndir frjálslyndra á nítjándu öld og hvernig þær 

hugmyndir birtast í íslensku samfélagi eru gagnlegar sem og fyrirlestur síra Ólafs Ólafssonar 

um heimilislífið, því þar víkur hann að „réttri“ karlmennsku. Kenningar Pierre Bourdieu um 

auðmagn verða notaðar til þess að setja stöðu Matthíasar innan samfélagsins í samhengi og 

þannig skilja betur mikilvægi menningarlegs og félagslegs auðmagns í lífi hans. Stuttlega 

verður vikið að kenningum sem notaðar hafa verið innan hinseginfræða s.s. kenning Micheal 

Foucault um rými og heterótýpur7, sem Þorsteins Vilhjálmssonar nýtir í grein sinni um Lærða 

skólann sem hinsegin rými, og almennt um hinseginleika og viðhorf til hans á nítjándu öld. 

Jafnframt er fjallað um kenningar um sendibréfsformið og bréfaskipti, einkum sjálfsmyndir í 

bréfum og það hvernig sambandi er viðhaldið í gegnum bréfaskriftir. Þá verður stuðst við 

rannsóknir og kenningar þeirra David A. Gerber, þar sem meðal annar er rætt um lygi og 

sannleika í sendibréfum, og Liz Stanley, um tilbúning sjálfsins í bréfum. Stuttlega verður vikið 

að kenningum um flokkun bréfa og bréf sem bókmenntagervi (e. genre)8 til þess að gera grein 

fyrir notkun bréfa sem persónuleg heimild. Þannig eru skrif og tilfinningar Matthíasar sett í 

sögulegt og fræðilegt samhengi. 

Matthías, líf hans, skáldskapur, trúarskoðanir og sjálfsævisaga hafa vakið áhuga margra 

í gegnum árin. Sögukaflar voru m.a. mikilvæg heimild fyrir Þórunni Jörlu Valdimarsdóttur 

þegar hún skrifaði ævisögu Matthíasar, Gunnar Kristjánsson sem hefur skoðað lífsviðhorf og 

trúarskoðanir Matthíasar, og Jón Aðalsteinn Bergsveinsson sem skoðað hefur viðhorf 

Matthíasar til sálarfræða í gegnum Sögukafla.9 Samband Matthíasar við hans nánustu vini hefur 

 
7 Kenningar Foucault er ekki einungis bundnar hinseginfræðum heldur eru þær notaðar víða, þær eru hins vegar 
gagnlegar í rannsóknum á hinsegin rýmum. 
8 Soffía Auður Birgisdóttir, bókmenntafræðingur, hefur notað hugtakið „bókmenntagervi“ sem íslenskun á enska 
orðinu genre. Nánar má sjá umfjöllun hennar um notkun á orðinu í bókinni Ég skapa – þess vegna er ég. Um skrif 
Þórbergs Þórðarsonar (Reykjavík: Opna 2015). 
9 Sjá Þórunn Erlu Valdimarsdóttir, Upp á Sigurhæðir – Saga Matthíasar Jochumssonar (Reykjavík: JPV 2006), 
Gunnar Kristjánsson, „Lífsviðhorf síra Matthíasar Jochumssonar“, Skírnir 161 (1987) og „„Ég vil Reformation. 
Áhrif W.E. Channings á séra Matthías“, Lebók Morgunblaðsins 24. mars 2001, og Jón Aðalsteinn 
Bergsveinsson „Allt lífið, öll tilveran er órekjandi vefur“, Einsagan – ólíkar leiðir. Átta ritgerðir og eitt 
myndlistarverk (Reykjavík: Háskólaútgáfan 1998). 
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þó ekki áður verið sett í samhengi við kenningar um rómantíska vináttu en lítið hefur verið 

skrifað um rómantíska vináttu íslenskra karlmanna á nítjándu öld. Það eru helst Sigrún 

Sigurðardóttir og Þorsteinn Vilhjálmsson sem hafa lagt sitt að mörkum í slíkum rannsóknum. 

Rómantísk vinátta er nátengd hinseginfræðum en þessi rannsókn hefur það ekki að markmiði 

að komast að því hvort að Matthías eða einhverjir af hans vinum hafi verið samkynhneigðir 

eða að einhverju leyti hinsegin. Hins vegar eru þau aðferðarfræðilegu tæki sem kenningar innan 

hinseginfræða bjóða uppá afar gagnleg og mikilvæg þegar kemur að því að greina náin 

tilfinningaleg sambönd einstaklinga af sama kyni. Náin vinátta á nítjándu öld spilaði 

mikilvægan þátt í tilfinningaþroska og mótun sjálfsmyndar ungra karla og því vert að skoða 

hana nánar og setja í íslenskt samhengi. 

 Ritgerðinni er skipt í þrjá meginkafla. Fyrst verða helstu kenningar og hugtök kynnt. 

Fjallað er um Matthías, líf hans og störf í öðrum kafla en sérstök áhersla verður lögð á 

tilfinningalíf, menningarlegt auðmagn og tengslanet hans. Þar verða kenningar Bordieus 

kynntar jafnóðum til sögunnar. Í þriðja kafla verða bréfin til Steingríms tekin til greiningar með 

hliðsjón af kenningum Rotundo, Stanley og Gerber. Bréf Matthíasar til annarra vina sinna verða 

að sama skapi stuttlega greind og að lokum borin saman við samband hans og Steingríms. Slíkt 

hið sama verður gert við vinasamband Jóns Sigurðssonar og Páls Melsteð. 

1. Fræðilegt samhengi 

1.1 Sendibréf 

Sendibréf á nítjándu öld voru mikilvægur þáttur í því að viðhalda sambandi við vini og ættingja 

en einnig skiptu þau oft sköpum í mótun sjálfsmyndar bréfritara.10 Sendibréf eru því áhugaverð 

heimild um einstaklinga og samfélagið sem þeir lifðu í. Þau veita ákveðna innsýn inn í 

hugarheim bréfritara — skoðanir þeirra, upplifanir og tilfinningar — og mála jafnframt upp 

mynd af því hvernig samband þeirra og viðtakenda var. Þó ber að hafa í huga að sendibréf, líkt 

og aðrar persónulegar heimildir, eru að einhverju leyti sviðsett — atburðir voru oft fegraðir og 

ýktir til þess að vekja upp tilfinningar eða mynda skoðanir viðtakanda bréfsins, sem oft má líta 

 
10 Sjá rannsókn Erlu Huldu Halldórsdóttur „Kvennabréfin á Hallfreðarstöðum“, Saga LI (2013), bók David A. 
Gerber Authors of Their Lives: The Personal Correspondence of British Immigrants to North America in the 
Nineteenth Century (New York: NYU Press 2006) þar sem hann talar um mótun sjálfsmyndar í bréfum, og 
rannsóknir Liz Stanley um sendibréf og sjálf s.s. „The Epistolarium: On Theorizing Letters and 
Correspondence“, Auto/Biography Journal 12 (2004). 
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á sem mikilvægan hinn (e. significant other). Mikilvægur hinn er einstaklingur sem skipar 

mikilvægan sess í lífi einstaklinga, s.s. foreldri, systkini eða æskuvinur.11 

Breski félagsfræðingurinn Liz Stanley og bandaríski sagnfræðingurinn David A. 

Gerber hafa bæði rannsakað sendibréf og hvernig bréfritarar sviðsetja og móta sjálfsmynd sína 

í bréfum en jafnframt hvernig sambönd bréfritara og viðtakenda mótast innan bréfanna. Stanley 

bendir á að bréf séu hluti af samtali en ekki einhliða og línuleg frásögn bréfritara. Bréf eru í 

sífeldri mótun og uppsetning, tónn og efni þeirra er breytilegt eftir tíma sem og viðtakendum.12 

Stanley segir að bréfasamskipti eigi sér stað samhliða persónulegum samskiptum en komi ekki 

í staðinn fyrir þau. Sum sambönd áttu sér aðeins stað innan í bréfum og Stanley bendir á að slík 

sambönd hafi ekki alltaf verið sama eðlis og þau sem einstaklingar áttu þegar þau hittust síðan 

augliti til auglitis.13 Ákveðnir hlutar sambanda bjuggu því aðeins í bréfunum eins og Gerber 

nefnir í rannsókn sinni á sjálfsmyndum í bréfum breskra innflytjenda í Ameríku. Þar skoðar 

hann hvernig sambandinu við þau sem eftir urðu í heimalandinu var viðhaldið og rannsakar 

hvernig litbrigði sannleikans birtast í bréfum þeirra til fjölskyldu og vina. Þau litbrigði eru m.a. 

hvítar lygar og fegrun á sannleikanum, það að halda aftur af upplýsingum og blekking.14 Gerber 

segir að bréfritarar hafi oft sveigt sannleikann til þess að komast hjá því að valda áhyggjum 

heimafyrir.15 Hann segir jafnframt að fólk hafi haldið aftur af sannleikanum um sig og líf sitt 

til þess að fullvissa vini og fjölskyldu, sem og sjálft sig, um að þau væri ennþá sama 

manneskjan og fór. Gerber segir: „sjálfsmynd er háð þeirri fullvissun um að við séum 

sannarlega sama manneskja, sem við höfum alltaf verið“ og bendir á að stöðugt og náið 

samband við mikilvæga hina sé lykilþáttur í þeirri fullvissun. Þegar einstaklingar voru 

landfræðilega fjarri hvor öðrum truflaði það sambandið og til þess að móta og viðhalda bæði 

sambandi og sjálfi þá skrifaði fólk bréf.16 

 Það er freistandi að flokka bréf en þó hafa fræðimenn bent á að flokkun bréfa sem 

ákveðin bókmenntagervi sé takmarkandi. Breski bókmenntafræðingurinn Margaretta Jolly 

segir að sú sviðsetning, lygi og skáldskapur sem þrífst innan bréfa sé það sem gerir þau 

sveigjanleg og að hægt sé að skilgreina þau bæði sem bókmenntagervi og ekki. Rökstuðningur 

Jolly fyrir því að flokka megi bréf byggir m.a. á því að innan bréfa má greina ákveðna 

 
11 Gerber, Authors of Their Lives, bls. 3. 
12 Stanley, „The Epistolarium“, bls. 202–203. 
13 Stanley, „The Epistolarium“, bls. 210–212. 
14 Gerber, „Acts of Deceiving and Withholding in Immigrant Letters: Personal Identity and Self Presentations in 
Personal Correspondence“ Journal of Social History 39 (2005), bls. 316. 
15 Gerber, „Acts of Deceiving“, bls. 321. 
16 Gerber, „Acts of Deceiving“, bls. 318. „Personal identity depends on the assurance that we are indeed the 
same person, we have always been“. 
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sérhæfingu og form.17 Það á þó ekki við um öll bréf og Stanley hefur bent á að bréf séu öll ólík 

og sífellt að taka breytingum. Þau fylgja ekki öll ákveðinni uppskrift þó svo að þau hafi sum 

sameiginlega eiginleika og því er flókið að ætla að flokka þau.18 Það er þó mögulegt að flokka 

bréf, þá sérstaklega þau sem byggja á skáldskap og sviðsetningu, en slík flokkun verður aldrei 

nákvæm og það eru alltaf einhver bréf sem falla utan hennar.19 

 

1.2 Karlmennska 

Hugtakið karlmennska er skilgreint í íslenskri orðabók sem „manndómur, hreysti, dugnaður, 

hugrekki.“20 Þetta er ein hugmynd um karlmennsku og hvað í henni felst en í fræðilegu 

samhengi hefur karlmennska verið skilgreind sem „kerfi samfélagslegra venja og 

menningarlegrar framsetningar sem tengjast því að vera karlmaður.“ Jafnframt er talað er um 

karlmennskur í fleirtölu því það „viðurkennir að það að vera karlmaður og menningarlegar 

túlkanir á körlum eru breytilegar, bæði sögulega og menningarlega, á milli samfélaga og á milli 

mismunandi hópa karla innan eins samfélags.“21 Karlmennskuhugmyndir eru breytilegar og 

fjölbreyttar, þær eru hugmyndir  hvers tíma og samfélags um það hvernig þeir aðilar sem 

samfélagið skilgreinir sem karlmenn skulu haga sér í sínu kyni og margar breytur geta haft 

áhrif á það hverju samfélagið býst við af þeim, s.s. stéttarstaða þeirra og aldur.  

Karlmennskur evrópsku millistéttarinnar á nítjándu öld byggðu á hugmyndinni um 

dyggðir og hvað gerði karla að „réttum“ körlum. Ríkjandi hugmyndir í Evrópu um æskilega og 

góða karlmennsku voru tengdar hugmyndum líberalista, hóps frjálslyndismanna og 

framfarasinna, um karlmenn. Páll Björnsson sagnfræðingur hefur skrifað um kynjahugmyndir 

líberalista, bæði erlendis og á Íslandi. Hann skoðar hugmyndir Jón Sigurðssonar í takt við 

hugmyndir líberalista en í skrifum Jóns má sjá ýmsar hugmyndir um það hvað gerði fólk, þá 

fyrst og fremst karla, að fullgildum einstaklingum.22 Kyngervi var mikilvægur þáttur í pólitík 

líberalista en þeir litu á karlmenn sem skynsemisverur, sem gátu hugsað greinandi og rökrétt, 

 
17 Jolly, Margaretta og Liz Stanley, „Letters as/not a genre“, LifeWriting 1 (2005), bls. 93 og 98. 
18 Stanley, „The Epistolarium“, bls. 203. 
19 Martyn Lyons ræðir þennan vanda flokkunar í tengslum við bréf fátæks fólks og hann segir m.a. að bréf þeirra 
liggi fyrir utan bókmenntafræðilegra texta. Sjá nánar í Lyons, The Writing Culture of Ordinary People in 
Europe, c. 1860–1920 (Cambridge: Cambridge University Press 2012). 
20 Íslensk orðabók A–L, (Reykjavík: Edda 2002), bls. 752.  
21 Pilcher, Jane og Imelda Whelehan, Fifty Key Concepts in Gender Studies (London: SAGE 2004), bls. 82–82. 
„Masculinity is the set of social practices and cultural representations associated with being a man. […] in 
recognition that ways of being a man and cultural representations of/about men vary, both historically and 
culturally, between societies and between different groupings of men within any one society.“ 
22 Páll Björnsson, „Að búa til íslenska karlmenn: Kynjaímyndir Jóns forseta*“, 2. íslenska söguþingið. 
Ráðstefnurit I (Reykjavík: Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands 2002) bls. 43. 
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ólíkt konum sem voru tilfinningaverur og gátu því ekki tekið réttar, úthugsaðar ákvarðanir.23 

Karlar máttu ekki láta stjórnast af tilfinningum sínum en það þýddi þó ekki að þeir mættu ekki 

láta þær í ljós heldur þurftu þeir að geta haft hemil á þeim sem og sjálfum sér. Helsta einkenni 

fyrirmyndarborgara í augum líberalista var því sjálfstjórn en hana þurftu karlmenn að tileinka 

sér á öllum sviðum lífs síns. Sjálfstjórn var lykilvopn í baráttunni gegn löstum og óviðeigandi 

löngunum, allt frá óþarfa kaupum til drykkjuskapar og vændis.24  

Síra Ólafur Ólafsson bendir á mikilvægi þess að húsbændur séu gæddir réttum kostum 

í erindi sínu Heimilislífið sem hann flutti árið 1889. Þar segir hann að „farsæld einnar þjóðar er 

ekki komin undir því, hvað mennirnir eru margir, heldur er hún komin undir því, hve mennirnir 

eru góðir, dyggðugir, siðsamir, duglegir og menntaðir.“25 Hann leggur áherslu á að karlar leggi 

rækt við dyggðirnar en í augum Ólafs skiptu dyggðugir karlar lykilmáli. Karlar voru höfuð 

heimilsins og heimilið var undirstaða þjóðfélagsins, því var mikilvægt að karlar væru gæddir 

góðum kostum því slíkt myndi skila sér inn í þjóðfélagið. Hinir „réttu“ karlmenn voru bæði 

fyrirmyndir komandi kynslóðar og þeirra sem ekki voru gæddir æskilegum dyggðum, 

ómyndum karlmennskunnar.26 

Ómyndir eru andstæður ímyndar en þær eru notaðar til þess að byggja upp og viðhalda 

ímyndinni.27 Ein af ómyndum karlmennskunnar í augum líberalista voru þeir karlar sem létust 

sjórnast af tilfinningum sínum, voru veiklyndir og sjálfselskir, drukku óhóflega og höfðu því 

enga stjórn á lífi sínu eða löngunum. Líberalistar töldu þó að hægt væri að betrumbæta þessa 

karla og lögðu því mikla áherslu á að karlar gætu fundið sér fyrirmyndir í dægurmenningu svo 

sem bókum og leikritum. Skáld sem skrifuðu um karla sem voru sjálfselskir og 

tilfinninganæmir voru harðlega gagnrýndir af líberalistum. Líberalistar lögðu einnig áherslu á 

að karlar gætu fundið fyrirmyndir í hvor öðrum og stofnuðu því ýmis félagasamtök. Þessi 

félagasamtök áttu að vera opin öllum karlmönnum óháð stéttarstöðu og höfðu það að markmiði 

að „þróa karla úr piltum“28 Félagasamtökin gáfu ungum körlum ákveðið rými til þess að rækta 

og tjá tilfinningar sínar og æfa sig á því að takast á við komandi áskoranir. 

 
23 Páll Björnsson, „Liberalism and the Making of the “New Man”: The Case of Gymnasts in Leipzig, 1845–1871“, 
Saxony in German History: Culture, Society, and Politics, 1830–1933 (Michigan: University of Michigan Press 
2000)  bls. 152–153. 
24 Páll Björnsson, „Að búa til íslenska karlmenn“, bls. 45. 
25 Ólafur Ólafsson, Heimilislífið (Reykjavík 1889), bls. 5. 
26 Ólafur Ólafsson, Heimilislífið, bls. 3–6. 
27 Páll Björnsson, „Män i Norden. Manlighet och modernitet 1840–1940. Ritstjórar Jørgen Lorentzen og Claes 
Ekenstam“ [ritfregn], Saga XLVI (2008), bls. 260–261; Män i Norden. Manlighet och modernitet 1840–1940, 
Ritstjórar Jørgen Lorentzen og Claes Ekenstam (Västmanland: Gidlunds förlag 2006). 
28 Páll Björnsson, „Að búa til íslenska karlmenn“, bls. 44; Páll Björnsson, „Liberalism and the Making of the 
“New Man”“, bls. 155. 
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1.3 Rómantísk vinátta 

Kynjaskipt rými nítjándu aldarinnar s.s. heimavistir, vinnustaðir og skólar skiptu lykilmáli í 

tilfinningaþroska og mótun sjálfsmyndar ungra karla en þau rými buðu jafnframt uppá náin og 

rómantísk vináttusambönd. Rómantísk vinátta hefur verið viðfangsefni fræðimanna í gegnum 

árin en meiri áhersla hefur þó verið lögð á vináttu kvenna heldur en karla.29 Einn þeirra 

fræðimanna sem hefur skoðað rómantíska vináttu karla er E. Anthony Rotundo en árið 1989 

gaf hann út tímamótagrein í rannsóknum á þeim efnum. Grein Rotundo „Romantic Friendship: 

Male Intimacy and Middle-Class Youth in the Northern United States, 1800–1900“ tekur til 

skoðunar nokkur sambönd ungra karla sem kynntust flestir í skóla eða vinnu og mynduðu þar 

náin tengsl sín á milli. Rannsóknin byggir á persónulegum heimildum, s.s. dagbókum og 

sendibréfum sem þeim fór á milli en þar dregur Rotundo fram einkenni rómantískrar vináttu 

og fjölbreyttar birtingarmyndir hennar. Jafnframt skoðar hann hvaða áhrif vináttan hafði á unga 

karla, hvernig og hvenær á lífsleiðinni hún mótaðist og þróaðist, sem og viðhorf samfélags þess 

tíma til samkynja samneytis og rómantískrar vináttu. 

Rómantík í þessu samhengi var ekki alltaf sama eðlis og sú sem ríkti á milli einstaklinga 

í ástarsambandi. Samkynja rómantísk vináttusambönd voru metin góð og gild og voru ekki 

talin stangast á við gagnkynja sambönd, líkt og Carroll Smith-Rosenberg bendir á í rannsókn 

sinni á rómantískri vináttu kvenna. Þar styðst hún við bréf milli nokkurra kvenna og jákvætt 

viðhorf þeirra, sem og eiginmanna þeirra og fjölskyldu, í garð rómantískrar vináttu kvennanna. 

Jafnframt bendir hún á að nánd milli tveggja kvenna var eðlileg og viðurkennd af 

samfélaginu.30 Rómantísk vinátta karla annars vegar og kvenna hins vegar á margt sameiginlegt 

og Rotundo styðst við grein Smith-Rosenberg í rannsókn sinni. Ólíkt rómantískri vináttu 

kvenna, sem gat varað ævilangt, þá þreifst rómantísk vinátta karla aðeins á stuttu tímabili í lífi 

þeirra.31 Smith-Rosenberg segir að ástæðan fyrir því að rómantísk vinátta kvenna varði svo 

lengi sé sú að frekar var ætlast til þess að konur leituðu til hvor annarrar eftir ást og umhyggju 

en Rotundo bendir á að í tilfelli karla þá varð tilfinningalegur stuðningur að hlutverki 

 
29 Fræðikonur á borð við Carroll Smith-Rosenberg („The Female World of Love and Ritual: Relations between 
Women in Nineteenth-Century America“, Signs: Journal of Women in Culture and Society 1 (1975)) og Lillian 
Faderman (Surpassing the Love of Men: Romantic Friendship and Love Between Women from the Renaissance 
to the Present (New York: William Morrow and Company 1981)) hafa skrifað töluvert um rómantík milli 
kvenna á nítjándu öld og Eve Kosofsky Sedgwick (Between Men: English Literature and Male Homosocial 
Desire (New York: Columbia University Press 1985) um samynja félagsþrá (e. homosocial desire) karla. 
30 Smith-Rosenberg, „The Female World of Love and Ritual“, bls. 8 og 27. 
31 Rotundo, E. Anthony, „Romantic Friendship: Male Intimacy and Middle-Class Youth in the Northern United 
States, 1800–1900“, Journal of Social History 23 (1989), bls. 12. 
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eiginkvenna þeirra og því fjarlægðust þeir rómantíska vini sína, sem áður veittu þeim þann 

stuðning.32 

Einstaklingarnir og samböndin sem Rotundo skoðar  eru öll mismunandi í eðli sínu; 

nokkrir karlanna dáðust aðeins að öðrum körlum úr fjarlægð, flestir áttu þó í nánu 

tilfinningalegu sambandi við aðra karla og sumir deildu jafnvel með sér faðmlögum og kossum. 

Vegna þess hversu fjölbreytt eðli rómantískra vináttusambanda gat verið bendir Rotundo á að 

erfitt sé að tilgreina nákvæmlega hvað einkenni þau og að sama skapi er ómögulegt að segja til 

um hversu margir karlar hafi átt í slíkum samböndum.33 Rotundo greinir þó fjögur sameiginleg 

einkenni rómantískrar vináttu í rannsókn sinni. Í fyrsta lagi er það orðræðan eða það hvernig 

karlarnir töluðu við og um hvorn annan, í öðru lagi var það tilfinningalegur stuðningur sem 

ríkti milli vina, í þriðja lagi var það líkamleg nánd milli vina og í fjórða lagi dvínun rómantískra 

sambanda í lífi karlanna. Þessir þræðir eru teknir áfram í greiningu á bréfum Matthíasar og því 

nauðsynlegt að gera frekari grein fyrir hverjum um sig. 

1) Orðræða í garð rómantískra vina einkenndist af mikilli ástúð og umhyggju. Í 

sendibréfum notuðust þeir við gælunöfn og ávörpuðu hvorn annan á afskaplega elskulegan 

máta. Rotundo nefnir sem dæmi tvo vini sem hófu bréfin oft á tíðum á orðum á borð við 

„Lovely Boy“ og „Dearly Beloved.“ Slík orðræða, segir Rotundo, setur rómantískan blæ yfir 

sambandið en jafnframt eru bréf vinanna náin, hreinskilin og uppfull af tilfinningum.34 

Tilfinningar á borð við ást skjóta víða upp kollinum í rannsóknarefni Rotundo en víða lýsa 

karlarnir yfir því að þeir elski og unni vinum sínum mjög.35 Rotundo bendir jafnframt á að í 

sumum heimildum tali karlarnir um vináttu sína á svipaðan hátt og um ástarsamband væri að 

ræða.36 

2) Tilfinningalegur stuðningur. Samkvæmt Rotundo þá er helsta einkenni rómantískrar 

vináttu karla, og jafnframt það sem aðskilur rómantíska vináttu karla frá rómantískri vináttu 

kvenna, það að hún geti aðeins þrifist á ákveðnu tímabili í lífi þeirra. Það tímabil hefst um 

miðjan unglingsaldur þegar drengirnir fluttu út úr foreldrahúsum og gengu í skóla eða til vinnu. 

Á þessum tíma einkenndist líf þeirra af mikilli óvissu og óstöðugleika þar sem sú nánd, öryggi 

og umhyggja sem þeir áður upplifðu heimafyrir hvarf. Þegar þörfin fyrir frekari staðfestu og 

hlýju spratt upp leituðu karlarnir til þeirra sem voru þeim næstir en þar sem öll þau rými sem 

 
32 Smith-Rosenberg, „The Female World of Love and Ritual“, bls. 27–28; Rotundo, „Romantic Friendship“, bls. 
13. 
33 Rotundo, „Romantic Friendship“, bls. 2. 
34 Rotundo, „Romantic Friendship“, bls. 3. 
35 Rotundo, „Romantic Friendship“, bls. 7. 
36 Rotundo, „Romantic Friendship“, bls. 4–5. 
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einkenndu líf þeirra voru kynjaskipt, s.s. skóli, heimavistir og félagasamtök voru það fyrst og 

fremst ungir karlar.37 Þeir mynduðu mikilvægt tengslanet en nokkrir vinir stóðu upp úr og 

tengslin við þá urðu mun dýpri og rómantískari. Sú vinátta veitti ungum körlum 

tilfinningalegan stuðning og aukið öryggi en rómantískir vinir deildu sínum dýpstu 

tilfinningum og leyndarmálum án nokkurs konar afturhalds.38 Þannig studdu þeir við hvor 

annan, fengu útrás fyrir tilfinningar sínar og drógu úr þeim kvíða sem fylgdi þessu tímabili í 

lífi ungra karla. Tilfinningalegum stuðningi fylgdi einnig traust og trúnaður og var þessi 

stuðningur mikilvægur liður í þroska og undirbúningi ungra karla fyrir framtíðina. 

3) Líkamleg nánd. Vinir deildu ekki aðeins tilfinningum og ljúfum orðum með hvor 

öðrum heldur einnig herbergjum, rúmum, faðmlögum og kossum. Líkamleg nánd spilaði stóran 

þátt í rómantískum vinasamböndum margra og var viðurkennd af samfélaginu. Samkvæmt 

Rotundo var engin lína dregin á milli þess hvað mátti gera í samkynja sambandi annars vegar 

og gagnkynja sambandi hins vegar, fyrir utan kynlíf. Flest allt sem kom að líkamlegri nánd 

fólks að sama kyni á nítjándu öld var viðurkennt og eðlilegt á þeim tíma og var ekki tengt við 

samkynhneigð (e. homosexuality). Það að deila rúmi var eðlilegur hlutur og engin erótík fólgin 

í slíku samneyti og kossar höfðu jafnframt margar mismunandi, og stundum trúarlegar, 

merkingar.39 Líkamlegri nánd milli tveggja karlmanna fylgdi engin skömm og slíkt gróf ekki 

undan karlmennsku þeirra.40 

4) Dvínun. Rotundo heldur því fram að rómantísk vinátta hafi skipað mikilvægan sess 

í lífi ungra karla sem nokkurns konar undirbúningur fyrir framtíðina, m.a. hjónabandið. 

Rómantísk vináttusambönd hjálpuðu ungum körlum að prófa sig áfram í nánum 

(ástar)samböndum án þess að um nokkurs konar skuldbindingu væri að ræða.41 Og þótt þeir 

sæktust eftir slíkri vináttu af miklum ákafa og ástríðu, segir Rotundo, „trúðu þeir því að náin 

tengsl á milli karla væru hrifning sem liði hjá.“42 Rómantíkin í rómantískum samböndum karla 

dvínar yfirleitt um þrítugt samkvæmt rannsókn Rotundo en þá er gert ráð fyrir því að þeir hafi 

staðfest samfélagsstöðu sína sem karlmenn með því að hasla sér völl í atvinnulífinu og kvænast, 

óvissan um framtíðina var því horfin. Við það fjarlægðust þeir þau rými og þá vini sem áður 

veittu þeim stuðning og öryggi. Líkt og hér á undan var minnst á þá höfðu þeir ekki lengur þörf 

á aðstoð vina því tilfinningalegur stuðningur var orðinn að hlutverki eiginkvennanna.43 

 
37 Rotundo, „Romantic Friendship“, bls. 1 og 13. 
38 Rotundo, „Romantic Friendship“, bls. 2. 
39 Rotundo, „Romantic Friendship“, bls. 8–11. 
40 Rotundo, „Romantic Friendship“, bls. 6. 
41 Rotundo, „Romantic Friendship“, bls. 14. 
42 Rotundo, „Romantic Friendship“, bls. 14. „they believed that intimate male attachment was a passing fancy“. 
43 Rotundo, „Romantic Friendship“, bls. 13. 
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Meðvitaðir um að rómantíkin, og jafnvel vinskapurinn, tæki enda reyndu margir karlar að 

sporna gegn því en Rotundo bendir á að þrátt fyrir slíkar tilraunir hafi ekkert þeirra sambanda 

sem hann skoðaði haldið innileika sínum eftir hjónaband.44 

 

Ekki er mikið til af rannsóknum sem snúa að samkynja rómantískri vináttu á Íslandi. Helst má 

nefna sagnfræðingana Írisi Ellenberger og Hafdísi Erlu Hafsteinsdóttur og íslenskufræðinginn 

Ástu Kristínu Benediktsdóttur sem hafa fengist við rannsóknir á rómantískri vináttu kvenna og 

standa þær m.a. fyrir rannsóknarverkefninu og verfsíðunni Huldukonur þar sem fjallað er um 

hinsegin kynverund kvenna fyrir 1960.45 Hvað karlana varðar hafa Sigrún Sigurðardóttir 

menningarfræðingur og Þorsteinn Vilhjálmsson fornfræðingur beint sjónum að rómantískri 

vináttu karla á nítjándu öld. Sigrún skoðar náið vinasamband Finns Jónssonar og Páls Briem í 

grein sinni „Tveir vinir“, sem kom út árið 1998 og notast þar við kenningu Rotundo um 

rómantíska vináttu.46 Þorsteinn hefur skoðað líf og kynverund Ólafs Davíðssonar — sem átti í 

rómantískum samböndum við aðra drengi í Lærða skólanum — og gaf jafnframt út, áður 

ritskoðaða, dagbók hans í heild sinni.47 Rómantísk vinátta var því ekki aðeins erlent fyrirbæri 

heldur þreifst hún og blómstraði einnig hérlendis. 

1.4 Hinseginfræði 

Kenningar um rómantíska vináttu hafa verið notaðar innan hinseginfræða til þess að skoða 

mögulegan hinsegin veruleika, eða hinseginleika einstaklinga í fortíðinni. Hugtakið „hinsegin“ 

(e. queer) er margþætt en það er í dag notað sem regnhlífarhugtak og sjálfsmyndahugtak yfir 

fólk með kynverund og -hegðun sem fer gegn samfélagslegu normi og hugmyndum hvers tíma 

fyrir sig.48 Út frá akademísku sjónarhorni er hugtakið þó ekki tengt sjálfsmynd, líkt og Hafdís 

Erla Hafsteinsdóttir bendir á og segir að „þess í stað er það greinandi hugtak sem beinir sjónum 

sínum að því sem fellur utan við viðurkennd gildi og viðmið í kynferðislegum og félagslegum 

samskiptum.“49  

 
44 Rotundo, „Romantic Friendship“, bls. 16. 
45 Sjá t.d. Ásta Kristín Benediktsdóttir, Hafdís Erla Hafsteinsdóttir og Íris Ellenberger, „Ljósmyndun og 
rómantísk vinátta“, Saga LVII (2019). og vefsíðuna www.huldukonur.is. 
46 Sjá Sigrún Sigurðardóttir, „Tveir vinir“, Einsagan – ólíkar leiðir. Átta ritgerðir og eitt myndlistarverk 
(Reykjavík: Háskólaútgáfan 1998). 
47 Sjá Þorsteinn Vilhjálmsson, „„Að hafa svo mikið upp úr lífinu sem auðið er“ Ólafur Davíðsson og hinsegin 
rými í Lærða skólanum á nítjándu öld“, Saga LVI (2018)“ og Þorsteinn Vilhjálmsson, Hundakæti: Dagbækur 
Ólafs Davíðssonar 1881–1884 (Reykjavík: Mál og Menning 2018). 
48 Ásta Kristín Benediktsdóttir og Rannveig Sverrisdóttir, „Að hinsegja heiminn“, Ritið 2 (2017), bls. 4. 
49 Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, „„Forsenda fyrir betra lífi“? Tilraun til skilgreiningar á hinsegin sögu“, Svo veistu 
að þú varst ekki hér. Hinsegin sagnfræði og hinsegin saga á Íslandi (Reykjavík: Sögufélag 2017), bls. 32. 
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Hinsegin, líkt og hugtakið karlmennska, er háð tíma og rúmi, og sú hugmynd um 

hinseginleika sem ríkir í dag er byggð á skilgreiningum, viðhorfum og samfélagslegum þáttum 

sem ekki voru við líði á nítjándu öld. Til að mynda var samkynhneigð ekki til sem hugtak, 

hvorki yfir einstaklinga né gjörðir á þeim tíma. Hugtakið sem notast var við til þess að lýsa 

samkynja kynlífi á fyrr á tímum var „sódómska“ (e. sodomy). Samkvæmt 178. gr. íslenskra 

hegningarlaga frá árinu 1869 varðaði „samræði gegn náttúrulegu eðli“ við fangelsisdóm.50  

Þorgerður Þorvaldsdóttir hefur bent á að 178. grein er þýðing á 177. grein danskra 

hegningarlaga en sú grein náði aðeins yfir samkynja kynlíf á milli tveggja karla, samræði milli 

karls og dýrs, og endaþarmsmök. Þorgerður bendir jafnframt á að þrátt fyrir að lögin hafi 

kveðið á um samkynja kynlíf þá hafi algjör þögn ríkt yfir samkynja kynferðismálum fyrr en 

um aldamótin 1900.51 Hinseginleiki var því beintengdur við kynlíf en ekki blíðuhót, rómantík 

eða ást. Sú tenging og þögnin sem ríkti í kringum kynferðismál  hefur ef til vill spilað stóran 

þátt í því að rómantísk vinátta hafi fengið aukið rými til að blómstra þar sem samfélagið leit 

framhjá öllu því sem dansaði á línunni á milli viðurkenndrar náinnar vináttu og samkynja ásta.  

 Fyrir utan þögnina þá voru kynjaskipt rými nítjándu aldar tilvalinn vettvangur fyrir 

rómantíska vináttu að blómstra. Það má líta á þessi rými sem hinsegin rými (e. queer space), 

upp að vissu marki, en Þorsteinn Vilhjálmsson nefnir Lærða skólann sem slíkt rými í grein í 

tímaritinu Sögu og byggir þar á hugmyndum Michels Foucault um „heterótópíur“ (fr. 

hétérotopies) eða önnur rými (fr. Des espaces autres) „þar sem hinar almennu reglur víkja og 

sérreglur taka við.“52 Hinsegin rými er því hluti af öðrum rýmum og skilgreinir Þorsteinn það 

sem „rými þar sem hefðbundin formgerð samfélagsins í kynferðismálum truflast eða sveigist 

til.“53 Innan slíkra rýma geta því hlutir á borð við rómantíska vináttu átt sér stað og fleira sem 

fer gegn samfélagslegum hugmyndum um æskilega hegðun. Þó svo að rómantísk vinátta væri 

strangt til tekið eðlileg í augum samfélags nítjándu aldar þá var það aðeins innan ákveðins 

umhverfis og á ákveðnum tíma í lífi ungra karla sem hún var leyfileg, samkvæmt rannsókn 

Rotundo. Innan þeirra rýma þar sem rómantísk vinátta gat þrifist ríkti jafnframt möguleikinn á 

kynferðislegu samneyti. Þó bendir Rotundo á að lítið sé vitað um hvort að slíkt hafi átt sér 

stað.54 Þegar út úr rýminu var komið má sjá hvernig sveigjanleikinn fyrir samkynja nánd karla 

fór minnkandi og aðrar skyldur, s.s. vinnan og hjónabandið, tók yfir. 

 
50 Lovsamling for Island XX (Kaupmannahöfn: Höst & Sön 1887), bls. 218. 
51 Þorgerður Þorvaldsdóttir, „Iceland 1869–1992: From Silence to Rainbow Revolution“, Criminally Queer. 
Homosexuality and Criminal Law in Scandinavia 1842–1999 (Amsterdam: Aksant 2007), bls. 120. 
52 Þorsteinn Vilhjálmsson, „„Að hafa svo mikið upp úr lífinu sem auðið er““, bls. 53. Foucault, Michel, „Um 
önnur rými“, Ritið 2, Þýðandi Benedikt Hjartarson (2002), bls. 136. 
53 Þorsteinn Vilhjálmsson, „„Að hafa svo mikið upp úr lífinu sem auðið er““, bls. 51. 
54 Rotundo, „Romantic Friendship“, bls. 12. 
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Flestir af þeim körlum sem Rotundo tekur fyrir í sinni rannsókn, sem og aðrir sem hafa 

verið rannsakaðir út frá kenningum um rómantíska vináttu, voru kvæntir eða kvæntust. Hvers 

vegna þá að tala um rómantíska vináttu í hinsegin samhengi ef hún stangaðist ekki á við 

gagnkynja langanir eða sambönd ungra karla? Sigurður Gylfi Magnússon sagnfræðingur færir 

rök fyrir því í rannsókn sinni á tilfinningum í sveitasamfélagi nítjándu og tuttugustu aldar að 

ást og hjónaband hafi ýmist verið „af efnahagslegum toga eða þá sprottin af tilfinningalegri 

þörf.“55 Það má því segja að hjónabandið byggði oft, þó ekki alltaf, á væntingum samfélagsins 

sem og hagsmunum einstaklinga og fjölskyldna þeirra. Hjónaband byggði ekki einungis á 

kynhneigð eða hrifningu en stundum réðu þeir þættir litlu sem engu þegar kom að makavali. 

Það er því ekki hægt að fullyrða að karlar sem elskuðu konur og kvæntust hafi verið 

gagnkynhneigðir, í nútíma skilningi. Húsbóndastaðan veitti körlum jafnframt fleiri réttindi 

framyfir þá einhleypu, líkt og síra Ólafur Ólafsson talar um í fyrirlestri sínum,56 og því var hún 

eftirsóknarverð staða fyrir marga.  Það er því erfitt, og í raun ómögulegt, að segja til um 

kynhneigð einhvers sem ekki hafði orðin eða vitneskjuna til þess að gera það sjálfur.57  

 
55 Sigurður Gylfi Magnússon, Menntun, ást og sorg. Einsögurannsókn á íslensku sveitasamfélagi 19. og 20. aldar 
(Reykjavík: Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands 1997), bls. 166. 
56 Ólafur Ólafsson, Heimilislífið, bls. 8. 
57 Sjá umræðu Smith-Rosenberg um hugtök og hinseginleika í „The Female World of Love and Ritual“. Einnig 
grein Hafdísar Erlu Hafsteinsdóttur, „„Forsenda fyrir betra lífi“? Tilraun til skilgreiningar á hinsegin sögu“ í Svo 
veistu að þú varst ekki hér og Ástu Kristínar Benediktsdóttur og Rannveigar Sverrisdóttur „Að hinsegja heiminn“ 
í Ritinu. 
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2. Um Matthías Jochumsson 

2.1 Yfirlit yfir ævi 

Margt hefur verið skrifað um Matthías Jochumsson og líf hans og hér er því stiklað á stóru um 

ævi hans og störf. Matthías fæddist hjónunum Þóru Einarsdóttur og Jochum Magnússyni þann 

11. nóvember 1835 að Skógum í Þorskafirði.58 Hann var þriðja barn þeirra en saman eignuðust 

þau fjórtán börn, þar af dóu fimm í æsku.59 Fjölskyldan að Skógum hafði lítið á milli handanna 

og því voru möguleikar Matthíasar og systkina hans á menntun afar litlir. Þau lærðu að skrifa 

og lesa heimafyrir en áhersla var fyrst og fremst lögð á vinnu. Árið 1846 var Matthías, 11 ára 

að aldri, sendur að Hlíð í Þorskafirði þar sem hann var smali, og talar um að þar með hafi fimm 

hrakningsár í lífi hans hafist. Dvölin að Hlíð var mjög erfið því hann þjáðist af mikilli heimþrá 

og segir Matthías í sjálfsævisögu sinni að þegar hann kom heim að Skógum hafi hann verið 

„magur og málhaltur af gráti.“60  

Ári síðar var hann sendur að Kleifastöðum í Gufudalssveit. Hann þjáðist einnig af 

vanlíðan að Kleifastöðum þrátt fyrir gott atlæti. Frá Kleifastöðum fór Matthías út í Skáleyjar í 

Breiðafirði þar sem hann dvaldi hjá móðurbróður sínum, séra Guðmundi Einarssyni. Við 

komuna til Skáleyja glittir í þrá Matthíasar til menntunar og þar kviknaði sú von hans um að 

verða prestur. Matthías segist hafa séð sig fyrir sér á kafi í lærdómi þetta sumarið en lítið varð 

úr því.61 Um vorið flutti séra Guðmundur að Kvennabrekku í Dölum og Matthías með honum 

og hann dvaldi þar til ársins 1852.62 Hrakningsárin fimm voru senn á enda en flutningar 

Matthíasar héldu áfram því hann fluttist til Flateyjar þar sem hann starfaði sem búðardrengur 

hjá Sigurði Jónssyni kaupmanni. Tíminn í Flatey var Matthíasi mjög þroskandi en þar kynntist 

hann einnig áhrifamiklu og mikilvægu fólki á borð við Brynjólfi Bogasyni Benedictsen 

kaupmanni, Ólafi Sívertsen prófasti og hjónunum Madame Þuríði og séra Eiríki Kúld.63 Þuríður 

Kúld var mikilvægur drifkraftur í menntun Matthíasar en hann segir í Söguköflum: „Frú Kúld 

tók mig líka snemma fyrir; hún lét mig tala við sig dönsku, og kunni ég dálítinn graut og bullaði 

það sem aftók.“ Matthíasi fór mikið fram í lestri og skrift um sumarið og ákvað Sigurður 

 
58 Matthías Jochumsson, Sögukaflar af sjálfum mér (Akureyri 1922), bls. 20, 31 og 500. 
59 Matthías Jochumsson, Sögukaflar af sjálfum mér, bls. 30. 
60 Matthías Jochumsson, Sögukaflar af sjálfum mér, bls. 61. 
61 Matthías Jochumsson, Sögukaflar af sjálfum mér, bls. 60–66. 
62 Matthías Jochumsson, Sögukaflar af sjálfum mér, bls. 67. 
63 Matthías Jochumsson, Sögukaflar af sjálfum mér, bls. 80–82. 
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kaupmaður, frændi hans, að fá Eirík Kúld til að kenna Matthíasi dönsku, reikning, sögu og 

landafræði.64 

 Þrá Matthíasar um frekari menntun jókst og eftir fjögurra ára veru í Flatey langaði hann 

að sigla. Með tvö til þrjúhundruð krónur auk styrks frá séra Guðmundi, séra Ólafi Einarssyni 

Johnsen á Stað, föður sínum og Brynjólfi Benedictsen í Flatey hélt hann til Kaupmannahafnar 

um haustið 1856.65 Þar lagði hann stund á tungumál og verslunarfræði í eitt ár.66 Hann dvaldi 

um hríð í Kristjánshöfn hjá madömu Mikkelsen en fluttist síðar að Garði þar sem hann kynntist 

Steingrími Thorsteinssyni og Sigurði Guðmundssyni málara. Þeir kynntu Matthías fyrir 

nokkrum stúdentum í Kaupmannahöfn og smám saman myndaði Matthías mikilvæg tengsl við 

karla á borð við Jón Sigurðsson, Magnús og Gunnlaug Blöndal, Magnús Eiríksson og fleiri.67 

Matthías segir að af öllum þessum körlum hafi hann orðið nánastur Steingrími. Í Söguköflum 

segir: 

 

...samrýmdastur var ég Steingrími; batt hann við mig vinfengi og alúð nálega áður en 

hann hafði reynt mig eða þekt. Hann var þá að þýða „1000 og 1 nótt“, og hafði þegar 

ort falleg kvæði. Hann var vakinn og sofinn að lesa mér valinn skáldskap, bæði þýzkan 

og „klassiskan“, og hann las fyrstur með mér Sæmundar-eddu, Ossían og þýðingar 

grískra höfuðskálda. Það voru indælar stundir, sem nálega breyttu mér í nýjan mann, 

eða vöktu í mér nýjan anda, metnað og stórhug.68 

 

Steingrímur Thorsteinsson fæddist 19. maí 1831 þeim Bjarna Thorsteinssyni, amtmanni á 

Arnarstapa, og Þórunni Hannesdóttur Finnssonar biskups í Skálholti og var yngstur af fjórum 

sonum þeirra hjóna.69 Steingrímur hafði töluvert meira auðmagn og tækifæri en Matthías og 

var uppeldi þeirra vina gjörólíkt. Áhersla var fyrst og fremst lögð á lærdóm og menntun 

Steingríms og bræðra hans en líkamleg vinna var í verkahring þjónustufólks. Hannes Pétursson 

rithöfundur og skáld segir í ævisögu Steingríms að það hafi þó ekki þýtt að foreldrarnir dekruðu 

við syni sína heldur voru þau kröfuhörð í garð þeirra og ætlast var til að þeir sem fengu slíkt 

tækifæri til menntunar nýttu það til fulls.70 Steingrímur hélt til Reykjavíkur í Lærða skólann 

 
64 Matthías Jochumsson, Sögukaflar af sjálfum mér, bls. 94–95. 
65 Matthías Jochumsson, Sögukaflar af sjálfum mér, bls. 106–107. 
66 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. VII. 
67 Matthías Jochumsson, Sögukaflar af sjálfum mér, bls. 108–109. 
68 Matthías Jochumsson, Sögukaflar af sjálfum mér, bls. 115. 
69 Hannes Pétursson, Steingrímur Thorsteinsson. Líf hans og list (Reykjavík: Bókaútgáfa Menningarsjóðs 1964), 
bls. 16–20. 
70 Hannes Pétursson, Steingrímur Thorsteinsson, bls. 23. 
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árið 1846 þar sem hann eignaðist marga góða vini, hóf sjálfur að yrkja og kynntist nýjum 

skáldverkum. Hann útskrifast úr Lærða skólanum í júlí 1851 og hélt sama ár til 

Kaupmannahafnar, þar sem hann síðar kynntist Matthíasi.71 

Matthías kvaddi Kaupmannahöfn 15. maí 1857, eftir eins árs verslunarnám, og sigldi 

til Íslands. Þeir Steingrímur eyddu saman nóttinni áður en Matthías hélt heim og mæltu „til 

ævilangrar vináttu.“72 Þegar Matthías snéri aftur til Flateyjar 1857 þá hófst undirbúningur hans 

til frekara náms. Hann lærði hjá Brynjólfi Benedictsen og Eiríkur Kúld kenndi honum 

fornmálin.73 Matthías hóf nám í Lærða skólanum haustið 1859, aftur með styrk og stuðning frá 

Brynjólfi Benedictsen, Eiríki Kúld og fleirum, þá 24 ára að aldri, og útskrifaðist þaðan vorið 

1863.74 Í Lærða skólanum kynntist hann fleiri ungum körlum sem síðar urðu nánir vinir hans, 

meðal annars Eggert Ó. Briem. Matthías tók þátt í stofnun félagsins „Bræðralag“ sem hafði 

það að markmiði að æfa mælsku og ritlist en í Lærða skólanum ræktaði Matthías frekar áhuga 

sinn á skáldskap og hófu verk hans að vekja athygli.75 Úr Lærða skólanum hafði Matthías von 

um að fara út í háskóla en peningaleysi og þrýstingur frá unnustu hans og tengdamóður urðu 

til þess að hann hélt í Prestaskólann í tvo vetur.76 Þórunn Jarla Valdimarsdóttir bendir á í 

ævisögu sinni um Matthías að „þægilegra var fyrir 28 ára gamlan trúlofaðan mann að setjast 

tvö ár í Prestaskólann og sjá hag sínum við það borgið til framtíðar.“77 

 Matthías kvæntist þrisvar. Fyrsta konan hét Elín Sigríður Knudsen. Þau trúlofuðust árið 

1862 og giftu sig rúmum þremur árum síðar.78 Var Matthías þá prestur í Kjalarnesþingum og 

hjónin bjuggu að Móum á Kjalarnesi. Elín dó þar um jólin 1868, eftir aðeins tveggja ára 

sambúð.79 Önnur kona Matthíasar var Ingveldur Ólafsdóttir. Henni trúlofaðist Matthías árið 

1869 og þau giftu sig ári síðar. Ingveldur dó árið 1871 eftir löng veikindi. Tók Matthías dauða 

hennar mjög nærri sér og lýsir því í Söguköflum að hann hafi orðið „máttvana í fótum“ og 

hvorki getað talað né grátið.80 Þriðja og síðasta kona Matthíasar var Guðrún dóttir Runólfs 

óðalsbónda á Saurbæ. Guðrún varð ólétt ekki löngu eftir að þau kynntust og voru þá ekki gengin 

í hjónaband. Slíkt athæfi sæmdi presti ekki og því neyddist Matthías til þess að láta af embætti 

 
71 Hannes Pétursson, Steingrímur Thorsteinsson, bls. 40–42, 44 og 97. 
72 Matthías Jochumsson, Sögukaflar af sjálfum mér, bls. 115. 
73 Matthías Jochumsson, Sögukaflar af sjálfum mér, bls. 117. 
74 Matthías Jochumsson, Sögukaflar af sjálfum mér, bls. 118; Þórunn Erlu Valdimarsdóttir, Upp á Sigurhæðir, 
bls. 164. 
75 Matthías Jochumsson, Sögukaflar af sjálfum mér, bls. 142–145; Þórunn Erlu Valdimarsdóttir, Upp á 
Sigurhæðir, bls. 129. 
76 Matthías Jochumsson, Sögukaflar af sjálfum mér, bls. 161. 
77 Þórunn Erlu Valdimarsdóttir, Upp á Sigurhæðir, bls. 169. 
78 Þórunn Erlu Valdimarsdóttir, Upp á Sigurhæðir, bls. 163–165. 
79 Matthías Jochumsson, Sögukaflar af sjálfum mér, bls. 165–167. 
80 Matthías Jochumsson, Sögukaflar af sjálfum mér, bls. 173–175. 
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sínu um tíma. Þau giftust að lokum árið 1875 og bjuggu saman í 45 ár.81 Matthías skrifar lítið 

um sambúð sína og Guðrúnar en hann skrifaði almennt lítið um ástarlíf sitt.  Hann segir 

jafnframt í Söguköflum að „um einkamál er vandi að rita og mér eflaust ofvaxið.“82 Þessa leynd 

má einnig rekja til samneytis Matthíasar og Guðrúnar utan hjónabands þeirra en Þórunn Jarla 

Valdimarsdóttir bendir á að ekki hafi allt ratað inn í endanlega útgáfu Sögukafla, m.a. umræðan 

um þungun Guðrúnar 1873.83 Matthías og Guðrún bjuggu í Reykjavík og var Matthías þá 

ritstjóri tímaritsins Þjóðólfs en þau fluttu síðar að Odda á Rangárvöllum árið 1881 þegar hann 

fékk þar stöðu prests. Árið 1887 fluttu þau á Akureyri, þar sem Matthías var prestur, og bjuggu 

þar á Sigurhæðum. Matthías lést á Akureyri 18. nóvember árið 1920, 85 ára að aldri.84 

2.2 Tilfinningar Matthíasar 

Matthías var dulur þegar það kom að ástarmálum, hann talaði lítið um þau og ef þau bar á góma 

var sú umræða afskaplega stutt. Þórunn Jarla segir að ummæli hans um fyrstu eiginkonu sína í 

bréfum til vina hafi ekki „geislað“ af neinni ást en telur hún það þó vera vegna 

„karlmennskustæla.“85 Það er því áhugavert að sjá það hvernig Matthías tjáði tilfinningar sínar 

en þrátt fyrir að vilja lítið tjá sig um ástarmál sín þá var Matthías að öðru leyti afskaplega 

tilfinninganæmur og tjáði sig opinskátt í öllum sínum verkum; þar á meðal í sjálfsævisögu sinni 

Sögukaflar af sjálfum mér. Í grein sem Jón Aðalsteinn Bergsveinsson skrifaði um Sögukafla 

og viðhorf Matthíasar til sálarfræði og sjálfsævisagna bendir hann á að „meginvandamál“ 

Matthíasar sé einlægnin og að hann hafi ekki viljað „leyna lesendur neinu um ævi sína“ og að 

sú einlægni geri það að verkum að hin fjölmörgu handrit af Söguköflum hafi oft á tíðum verið 

slitrótt.86 Þessi einlægni Matthíasar í Söguköflum, sem og öðrum verkum hans, sýnir jafnframt 

mjög skýrt hversu mikil tilfinningavera hann var. Hann opinberar tilfinningar sínar í garð vina 

sinna og vandamanna og talar opinskátt um bæði það góða og slæma sem á daga hans dreif. 

Sömu einlægni og tilfinninganæmni má sjá í bréfum Matthíasar. Í bréfum sínum á hann 

stundum erfitt með að halda aftur af tilfinningaflóðinu og lætur allt flakka. Matthías varð oft á 

tíðum mjög þungur í skapi og segist hafa erft „hugsýki og kvíða“ frá föður sínum en í gegnum 

 
81 Matthías Jochumsson, Sögukaflar af sjálfum mér, bls. 273; Þórunn Erlu Valdimarsdóttir, Upp á Sigurhæðir, 
bls. 258–267. 
82 Matthías Jochumsson, Sögukaflar af sjálfum mér, bls. 273. 
83 Þórunn Erlu Valdimarsdóttir, Upp á Sigurhæðir, bls. 259–260. 
84 Matthías Jochumsson, Sögukaflar af sjálfum mér, bls. 273, 299, 354 og 459. 
85 Þórunn Erlu Valdimarsdóttir, Upp á Sigurhæðir, bls. 163. 
86 Jón Aðalsteinn Bersveinsson, „Allt lífið, öll tilveran er órekjandi vefur“, bls. 172. 
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ævina upplifði Matthías oft vonleysi og vesæld en hann var einnig ávallt umlukinn dauða sem 

hefur ef til vill haft mikil áhrif á sálar- og tilfinningalíf hans.87 

 Tilfinningar eru náttúrulegur hluti af manneskjunni. Tilfinningar sem slíkar breytast 

lítið með árunum sem líða en hvaða rými við höfum til tjáningar tilfinninga er bundið tíma og 

rúmi. Tilfinningar og saga þeirra hafa verið viðfangsefni margra fræðimanna. Þá má helst nefna 

sagnfræðingana Carol og Peter Stearns sem skrifað hafa um tilfinningafræði (e. emotionology). 

88  Hugtakið er skilgreint sem: „viðhorf og staðlar sem samfélagið, eða skilgreinanlegur hópur 

innan samfélags, viðheldur gagnvart grundvallar tilfinningum og viðeigandi tjáningu þeirra og 

þær leiðir sem stofnanir endurspegla og hvetja til slíkra viðhorfa í mannlegri hegðun.“89 

Sigurður Gylfi Magnússon hefur fjallað um tilfinningar í íslenska sveitasamfélaginu á nítjándu 

og tuttugustu öldinni90 og færir hann rök fyrir því að tvenns konar tilfinningar hafi mótað líf 

einstaklinga — þ.e. ást og sorg.91 Ást og sorg eru margþættar tilfinningar sem vekja upp 

mismunandi viðbrögð og upplifanir en þær birtast okkur jafnframt á mismunandi vegu. Sorgin 

sem Sigurður Gylfi ræðir um í rannsókn sinni sprettur fyrst og fremst upp af dauðanum, enda 

var hann staðfastur og tíður gestur í lífi margra og hafði því töluverð áhrif á tilfinningalíf fólks, 

þá sérstaklega börn. Rómantísk ást og tjáning hennar á tímum rómantísku stefnunnar fór hægt 

og rólega að blómstra og þar af leiðandi varð ástin smám saman grundvöllur hjónabands í meira 

mæli en áður. 92 En líkt og áður var nefnt þá birtast ástin og sorgin okkur ekki aðeins í tengslum 

við dauðann og hjónabönd. Sorgin sprettur upp við hin ýmsu áföll og birtist jafnframt í formi 

söknuðar. Ástin fyrirfinnst innan vinasambanda til jafns við hjónabönd og hún er tjáð opinskátt 

og frjálslega, líkt og sjá má í tilfelli Matthíasar. 

2.3 Menningarlegt auðmagn og tengslanet Matthíasar 

Kenning Pierre Bourdieu um auðmagn hefur haft mikil áhrif á fræðimenn og rannsóknir þeirra, 

einkum menningarlegt auðmagn. Bourdieu heldur því fram að ómögulegt sé að útskýra 

 
87 Matthías Jochumsson, Sögukaflar af sjálfum mér, bls. 282. 
88 Stearns, Peter N. og Carol Z., „Emotionology: Clarifying the History of Emotions and Emotional Standards“, 
The American History Review 90 (Oxford: Oxford University Press 1985). Auk Peter og Carol Stearns má nefna 
rannsóknir Barböru Rosenwein um sögu tilfinninga. Sjá Rosenwein, Barbara H. og Riccardo Cristiani, What is 
the History of Emotions?(Cambridge: Polity 2018)  og Rosenwein, Barbara H., Generations of Feeling: A 
History of Emotions, 600–1700 (Cambridge: Cambridge University Press 2016). 
89 Stearns, „Emotionology“, bls. 813. „the attitude or standards that a society, or a definable group within a 
society, maintains toward basic emotions and their appropriate expression [and] ways that institutions reflect 
and encourage these attitudes in human conduct“. 
90 Vert er að nefna að rannsókn Sigurðar Gylfa er komin vel til ára sinna en er þó mikilvægur grunnur að 
tilfinningarannsóknum í íslensku samfélagi nítjándu aldar. 
91 Sigurður Gylfi Magnússon, Menntun, ást og sorg, bls. 165–166. 
92 Sigurður Gylfi Magnússon, Menntun, ást og sorg, bls. 178 og 218. 
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formgerð samfélagsins án þess að taka til greina mismunandi gerðir auðmagns en ekki einungis 

það efnahagslega.93 Menningarlegt og félagslegt auðmagn gegnir einnig hlutverki í mótun 

samfélagslegrar stöðu fólks og augljóst er að slíkt auðmagn hafi skipt máli í lífi Matthíasar ef 

hann ætlaði sér að vera einhvers metinn innan samfélagins, þar sem hann kom af fátækum 

foreldrum, fór seint í skóla og var því lengi að vinna sig upp í stöðu sem naut virðingar. 

Bourdieu skiptir menningarlegu auðmagni í þrennt; holdgerving auðmagnsins (The 

embodied state) sem felur í sér langvarandi þekkingu og hæfni sem fólk öðlast, hlutbundið 

auðmagn (The objectified state) sem birtist í formi menningarverðmæta, s.s. bóka og listaverka, 

og stofnanabundið auðmagn (The institutionalized state) sem vísar til þess að hægt sé að afla 

sér menningarlegs auðmagns í gegnum t.d. nám (stofnun). Bourdieu bendir á að hægt sé að 

breyta menningarlegu auðmagni í efnahagslegt, t.d. með því að selja verk sín eða afla sér 

menntunar sem nýtist til vinnu.94 Það sem skiptir mestu máli í tilfelli Matthíasar er hæfni og 

þekking sem og menntunin sem hann sótti sér. Ákvörðun Matthíasar um að mennta sig og síðar 

að gerast prestur skiptir miklu máli í samhengi við stöðu hans en það að rækta hæfni sína í 

skáldskap er ef til vill eitt mikilvægasta skref Matthíasar í átt að bættri stöðu innan 

samfélagsins. Skáldskapur var og er mikils metinn af Íslendingum og titill Matthíasar sem 

„þjóðskáld“ sýnir að hann hefur nýtt hæfni sína til þess að hasla sér völl innan samfélagsins. 

Það var skáldskapurinn sem dró Matthías fram í sviðsljósið og opnaði þannig fyrir honum 

margar dyr. Skáldskapurinn gerði honum kleift að sinna hinum ýmsum störfum og gefa út verk 

sín samhliða skáldum sem nutu virðingar. Þórunn Jarla Valdimarsdóttir bendir jafnframt á að 

það hafi verið þessir skáldhæfileikar Matthíasar sem gerðu hann „að hæfum tengdasyni“ séra 

Ólafs, föður Ingveldar, annarrar konu Matthíasar, þrátt fyrir fátækt hans.95 

Félagslega auðmagnið spilar hér einnig stóran þátt. Félagslegt auðmagn byggir á því að 

einstaklingar tilheyri hóp sem veitir þeim sameiginlegt auðmagn.96 Félagslegt auðmagn 

Matthíasar helst í hendur við menningarlegt auðmagn hans. Matthías umgekkst marga 

áhrifamikla karla í gegnum ævina og byggði þannig upp stórt og traust tengslanet. Vera hans í 

Flatey og Kaupmannahöfn skipti miklu máli í uppbyggingu þessa tengslanets en þar kynntist 

hann mikilvægum einstaklingum sem hjálpuðu honum að stíga sín fyrstu skref í menntun og 

starfi — og síðar meir í skáldskap. Þórunn Jarla bendir jafnframt á mikilvægi hjónabands hans 

 
93 Bourdieu, Pierre, „The Forms of Capital“, Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education 
(New York: Greenwood 1986), bls. 15–16. 
94 Bourdieu, „The Forms of Capital“, bls. 17–20; Berglind Rós Magnúsdóttir, „Námshegðun leiðtoga í 
unglingabekk í ljósi rannsókna og kenninga um menningarauðmagn“, Tímarit um menntarannsóknir 3 (2008), 
bls. 43–44. 
95 Þórunn Erlu Valdimarsdóttir, Upp á Sigurhæðir, bls. 235. 
96 Bourdieu, „The Forms of Capital“, bls. 21. 
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og Elínar, fyrstu konu hans, hvað varðar myndun tengslanets Matthíasar en í gegnum hana 

kynntist hann mikilvægum einstaklingum í Reykjavík, s.s. Sveinbirni Sveinbjörnssyni 

tónskáldi. Elín var jafnframt komin af vel stæðri fjölskyldu og því ákveðnir hagsmunir fólgnir 

í því að kvænast henni. Sömu sögu má segja um Ingveldi sem kom úr vel stæðri, 

fyrirmyndarfjölskyldu.97 Guðrún hafði ekki sama auðmagn og fyrri konur Matthíasar en 

Þórunn Jarla Valdimarsdóttir segir að Matthías hafi verið svo yfir sig hrifinn af Guðrúnu, og 

hún af honum, að hann hafi „þrátt fyrir embætti sitt [látið] undan ástríðu sinni til Guðrúnar.“98 

Mikilvægt er að gera grein fyrir stöðu Matthíasar innan samfélagsins svo auðveldara sé að bera 

hann saman við vini hans og kunningja, sem margir voru úr efri stétt og áhrifamiklir innan 

íslensks samfélags. Faðir Steingríms, nánasta vinar Matthíasar, var amtmaður á Arnarstapa og 

móðir hans biskupsdóttir.99 Sama má segja um Benedikt Gröndal en var einnig kominn af vel 

stæðum og áhrifamiklum foreldrum. Matthías hafði því ákveðinna hagsmuna að gæta í 

samskiptum við þessa karla og þeir hagsmunir gætu hafa stýrt því hvernig hann kemur fram í 

bréfum sínum til þeirra. Líkt og áður var vikið að eru sendibréf í mörgum tilfellum vettvangur 

þar sem hægt er að búa til og móta sjálfið. Þau eru því um leið vettvangur þar sem sambönd 

eru mótuð. Það er því eðlilegt að sjá megi mun á því hvernig Matthías skrifar og á þann hátt 

kemur fram við viðtakendur eftir stöðu þeirra og tengslum við hann. 

  

 
97 Þórunn Erlu Valdimarsdóttir, Upp á Sigurhæðir, bls. 163 og 234–235. 
98 Þórunn Erlu Valdimarsdóttir, Upp á Sigurhæðir, bls. 258–259. 
99 Hannes Pétursson, Steingrímur Thorsteinsson, bls. 16. 
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3. Rými til tjáningar 

3.1 Innileiki í sendibréfum vina 

Upp úr miðri átjándu öld má sjá breytingar á bréfaskriftum í Bandaríkjunum og Bretlandi. 

Bréfaskriftir fjarlægðust hægt og rólega formlegheit og frekari áhersla var lögð á að gera þær 

aðgengilegri miðstéttinni. Bækur um „óformlega bréfið“ (e. familiar letter) hófu smám saman 

að líta dagsins ljós og áherslan á mikilvægi þess að fólk, óháð aldri, kyni og stéttarstöðu, gæti 

tjáð sig skriflega færðist í aukana. Samkvæmt sagnfræðingnum Konstantin Dierks gaf 

„óformlega bréfið“ fólki leyfi til þess að tjá sig á mun frjálslegri hátt í skrifum sínum en áður. 

Hann bendir á að höfundar handbóka um bréfaskriftir á átjándu öld hafi sagt tjáningu ástúðar 

helstu ástæðuna fyrir bréfaskriftum fólks. Ástúð, einlægni og óformlegheit var því lykilþáttur 

í sendibréfum alþýðunnar um miðja átjándu öld og fram á þá nítjándu. Bréf máttu innihalda 

allt það sem fólki datt í hug en þó skyldi gæta að viðeigandi orðræðu. Dierks bendir á að þrátt 

fyrir aukið frelsi var þó gerður greinamunur á bréfum sem ætluð voru fólki innan stéttar 

bréfritara og þeirra sem stíluð voru á einstaklinga í efri stéttum. Markmið handbóka um 

óformleg bréf var því ekki að eyða stéttarmun heldur greina miðstéttina frá þeim fyrir ofan og 

neðan hana.100 Innileiki, tilfinningar og óformlegheit urðu þó að eðlilegum og staðföstum hluta 

af bréfaskrifum náinna vina og ættingja upp úr miðri átjándu öld og ætla má að áhrif rómantísku 

stefnunnar á nítjándu öld hafi magnað upp þær tilfinningar sem nú fengu að hrærast í 

sendibréfum. 

3.2 Rómantísk vinátta milli Matthíasar og Steingríms 

Í bréfi sínu til Steingríms þann 15. júní 1866 lýsir Matthías kjarna rómantískrar vináttu þegar 

hann segir: 

Fáum eða engum vandalausum (sem menn kalla) er ég eins andlega áhangandi og þér, 

kemur það bæði af „Sympathi“ okkar á milli, sem myndar oftast hið eina og sanna 

fóstbræðralag í heimi þessum og svo kemur það af hinu, að ég lærði að þekkja þig á 

hinu rómantískasta tímabili æfi minnar, þegar ég var að ráfa í ljósaskiptum 

menntunarinnar milli vonar og ótta um komandi forlög, þegar ég var í anda og eðli líkt 

 
100 Dierks, Konstantin, „The Familiar Letter and Social Refinement in America, 1750–1800“, Letter Writing as 
a Social Practice (Amsterdam: John Benjamins Publishing Company 2000), bls. 31–37. 
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og krossfari, sem annað veifið þykist þegar hafa náð hinum heilaga stað, en hitt veifið 

örvæntir um allt, og verður feginn hverju æfintýri, sem fyrir honum verður.101 

 

Hér gerir Matthías sjálfur grein fyrir því að hann kynntist Steingrími þegar líf hans var sem 

rómantískast, hann var óviss um framtíð sína, fjarri því öryggi sem hann þekkti og bæði ungur 

og óreyndur. Hann grein fyrir því hvernig staða hans og aldur, umhverfið og tíminn spili stóran 

þátt í eðli sambandsins sem hann og Steingrímur eiga í. Það er jafnframt þetta „sympathi“ eða 

samkenndin sem ríkti snemma á milli þeirra sem hefur mótað sambandið og haft áhrif á 

Matthías. Allir þessir þættir verða til þess að sambandið sem ríkt hefur á milli Matthíasar og 

Steingríms, líkt og bréf Matthíasar bera vitni um, einkenndist af mikilli ástúð og rómantík. 

Við greiningu á bréfum Matthíasar til Steingríms er best skoða þau og skipta efni þeirra 

niður eftir sömu einkennum og dregin voru fram í umfjöllun um kenningu Rotundo. Það eru 

orðræða, tilfinningalegur stuðningur, líkamleg nánd og að lokum dvínun sambandsins og 

rómantíkurinnar. Þessir þræðir skarast þó töluvert og flokkunin því ekki klippt og skorin.  

Hvað varðar orðræðuna í bréfum Matthíasar þá eru þau, fyrir það fyrsta, eins og flest 

önnur sendibréf að því leyti að þau segja almennar fréttir. Matthías segir Steingrími helstu 

tíðindi sem varða vini þeirra og kunningja, hann talar um daginn og veginn en hann talar einnig 

um skáldskap, þrár sínar og vonir. Orðræðan í bréfum Matthíasar til Steingríms er innileg — í 

henni má greina væntumþykju og ást í garð Steingríms en einnig sést greinilega hversu mikla 

virðingu Matthías ber fyrir honum. Steingrímur var Matthíasi mikilvæg fyrirmynd í skáldskap. 

Hrós og ráð frá Steingrími voru Matthíasi mikilvæg og skiptu hann meira máli „en flestra 

annarra til samans.“102 Það má því einnig sjá dæmi um viðrðingarorðræðu í bréfum Matthíasar 

en hann hrósar gáfum og snilli Steingríms. Matthías gerir sér fulla grein fyrir ólíkri stöðu þeirra 

vina og Þórunn Jarla Valdimarsdóttir bendir á að hann vandi sig frekar í skrifum til Steingríms 

heldur en margra annarra.103 Bréf Matthíasar til Steingríms eru þó ekki jafn formleg og gert var 

ráð fyrir í bréfaskriftum milli aðila af ólíkum stéttum, t.a.m. þérar hann Steingrím aldrei, en 

vegna vinskaparins og nándarinnar þeirra á milli hefur slíkt ef til vill ekki skipt máli. 

Matthías byrjar flest bréf sín á því að ávarpa Steingrím með orðum á borð við „elskaði“, 

„ástkæri“, „góði“ eða „bezti“ og þar á eftir skeytir hann orðinu „vinur“ inn.104 Matthías 

undirritar bréf sín síðan „þinn elsk. vinur“, „þinn elskandi“ eða hreinlega bara með orðinu 

 
101 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 36. 
102 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 27. 
103 Þórunn Erlu Valdimarsdóttir, Upp á Sigurhæðir, bls. 147. 
104 Sjá Bréf Matthíasar Jochumssonar, bréf til Steingríms Thorsteinssonar bls. 1–115. 
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„þinn.“ en slík orðræða var þó algeng, ef ekki regla, í bréfasamskiptum á nítjándu öld.105 Líkt 

og Rotundo bendir á þá eru gælunöfn stór hluti af rómantískri orðræðu milli vina og gefa þau 

samskiptunum rómantískan blæ.106 Matthías gefur Steingrími þó ekki gælunafn en hann notast 

mikið við myndmál þegar hann talar um vin sinn — t.d. í bréfi 10. október 1868 þar sem hann 

kallar Steingrím sinn „[gamla gimstein] „fyrir sjá handan.““107 Matthíasi þótti afar vænt um 

vini sína en hann var einnig mjög ljóðrænn og tilfinningaríkur maður sem sótti mikinn 

innblástur í rómantísku stefnuna. Með slíkt í huga er ekki óeðlilegt að hann skrifi af miklum 

tilfinningum og innileika og fari fallegum orðum um Steingrím, bæði í bréfum til hans sem og 

annarra vina. Þessi ástríka orðræða sýnir samt sem áður að Steingrímur hafi skipt Matthías 

miklu máli, hann er honum jafn dýrmætur og gimsteinn108 og það eru bréfin hans líka.  

Samband Matthíasar við Steingrím átti sér fyrst og fremst stað í bréfunum. Líkt og 

Stanley bendir á þá tóku sambönd sem bundin voru við bréf sér oft dýpri og nánari mynd og 

voru oft á tíðum ólík því sambandi sem einstaklingar áttu í augliti til auglitis.109 Bréfin, og þar 

af leiðandi sambandið, var í augum Matthíasar eitthvað sem var aðeins ætlað þeim Steingrími. 

Matthías segist halda bréfum Steingríms fyrir sig einan og hann treystir á að vinur sinn gerði 

slíkt hið sama.110 Í bréfi Matthíasar 23. maí 1868 biður hann Steingrím um að farga bréfunum 

sínum og segir: „Blessaður mundu eftir að taka bréfaruslið, sem ég sendi þér, með þér í 

hreinsunareldinn ef þú ert ekki áður búinn að orna því, — mér verður alltaf á að skrifa allan 

þremilinn, sem aðeins er ætlað tveimur og sem ég condera að eyra hins traustasta vinar 

míns.“111 Augljóst er að Steingrímur hefur ekki farið að óskum Matthíasar en þó ljóst að ekki 

hafa öll bréf hans ratað í bréfasafnið. Hvort að þeim hafi verið fargað eða þau týnst er ekki 

hægt að segja til um og hvert efni þeirra og eðli var er sömuleiðis ekki hægt að áætla. Þessi 

leynd Matthíasar vekur þó upp spurningar — hvað er það sem hann vill ekki að aðrir sjái? Það 

var viðtekin venja að bréfritari biðji um að bréfum hans sé fargað en það þýðir ekki að öll þau 

bréf innihaldi viðkvæm málefni. Ætla má að Matthías hafi beðið um að þeim sé fargað til þess 

að halda samtalinu aðeins á milli þeirra tveggja. Það eru orðin sem rituð eru í bréfi 8. október 

1870 sem undirstrika viðhof Matthíasar til sambandsins enn frekar: „Skrifaðu mér 

einhverntíma heitt og innilega og skriftaðu fyrir mér ef þú villt. Ég sýni engum þín bréf.“112 

 
105 Dierks, „The Familiar Letter“, bls. 34. 
106 Rotundo, „Romantic Friendship“, bls. 3. 
107 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 61. „þú minn gamli gimsteinn „fyrir sjá handan“. 
108 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 61. 
109 Stanley, „The Epistolarium“, bls. 210–212. 
110 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 77. 
111 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 52–53. 
112 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 77. 
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Hér fullvissar Matthías Steingrím um að hann geti skrifað honum hvað sem er, því ekkert af 

því fari lengra. Það er því augljóst að Matthías hafi ekki lesið bréf Steingríms upp eða deilt 

með öðrum, líkt og oft tíðkaðist.113 Áhersla Matthíasar á að bréf hans og  Steingríms haldist 

aðeins þeirra á milli gerir sambandið þeirra enn rómantískara. 

Bréf Matthíasar til Steingríms voru ekki aðeins mikilvæg leið til þess að halda sambandi 

við vin sinn heldur voru þau vettvangur tilfinningalegs stuðnings milli vinanna. Í bréfum sínum 

til Streingríms lætur Matthías allt flakka og fær þannig útrás fyrir tilfinningar sínar. Bréfin frá 

Steingrími höfðu margvísleg áhrif á tilfinningalíf Matthíasar en þau veittu honum hamingju og 

huggun á erfiðum tímum og hann eyddi miklum tíma í að lesa þau og „hressa sálina“ við 

lesturinn.114 Í bréfi til Steingríms 30. maí 1865 lýsir Matthías ef til vill best þeirri gleði og þeim 

tilfinningalegu áhrifum sem sambandið og samskiptin höfðu á hann — en hann skrifar: 

 

Heita ástar hjartans þökk hafðu fyrir bréfið (öndin mín af elsku klökk óvart gjörði 

stefið) þitt síðasta. Æ, hvað mér þykir vænt um að fá bréf þín og tala við þig gegnum 

þau. — Þú ert minn dýrasti — langdýrasti vinur af samkynja mönnum mínum, og það 

er þín göfuga sál, sem ég hef fyrir löngu svarið í fóstbræðralag við mína. Og þó það sé 

ætíð eitthvað bernskulegt að panegyrisera sínar eigin tilfinningar, þá má ég segja þér 

sem empiriskt resultat, að síðan ég þekkti þig, er vinskapur átta flestra þáverandi vina 

minna smám saman orðinn kunningsskapur tómur eða þá ókunningsskapur því hatur 

þekki ég lítið eða ekki — en hugur minn er sami við þig og til þín og verður.115 

 

Matthías á erfitt með að halda aftur af tilfinningum sínum í garð vinar síns og hann setur 

Steingrím hér ofar öðrum vinum sínum og undirstrikar mikilvægi og sérstöðu hans, og bréfa 

hans, í lífi sínu.  

Matthías talaði óhræddur um tilfinningalíf sitt og erfiðleika við vin sinn en hann víkur 

að því trausti og trúnaði sem ríkti milli þeirra í Söguköflum þar sem hann segir: „Bezt gekk mér 

þó að gæta skaps og halda vináttu Steingríms, enda fór okkur svo margt á milli, sem engir aðrir 

vissu og svo var margbrotið að ég hvorki get lýst því né hirði um að lýsa.“116 Traust og trúnaður 

er stór hluti af tilfinningalegum stuðningi milli vina en það að eiga sér vin sem þú getur deilt 

hverju sem er með er mikilvægur liður í tilfinningaþroska. Matthías treystir Steingrími fyrir 

 
113 Stanley, „The Epistolarium“, bls. 209; Lyons, The Writing Culture, bls. 250. 
114 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 55. 
115 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 23. 
116 Matthías Jochumsson, Sögukaflar af sjálfum mér, bls. 286. 
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bæði því góða og slæma sem á daga hans dreif, hann var sá vinur sem Matthías gat deilt með 

sínum dýpstu tilfinningum og leyndarmálum. Það er margt sem ratar í bréfin til Steingríms sem 

ekki er að finna í bréfum Matthíasar til annarra vina sinna. Til dæmis þá var Steingrímur sá eini 

sem fékk skriflegar fregnir af láti annarrar konu Matthíasar, Ingveldar Ólafsdóttur, 14. júní 

1871. Í bréfinu berskjaldar Matthías tilfinningar sínar án þess að halda nokkuð aftur af sér og 

lýsir þeirri sorg sem hann upplifði við missinn og hann undirritar bréfið „þinn trúfasti, grátandi 

vinur.“117 Ómögulegt er að segja til um það hvers vegna Steingrímur var sá eini af vinum 

Matthíasar sem fékk bréf um andlát Ingveldar. Fjarlægðin spilar þar ef til vill stærstan þátt en 

einnig hefur traustið sem Matthías bar til Steingríms haft áhrif. Matthías lýsir vanlíðan sinni og 

vonleysi oft og tíðum fyrir Steingrími og segir að enginn annar nema hann „veit það eins og 

það er.“118 Steingrímur var sá sem Matthías gat snúið sér hiklaust að þegar hann þurfti á 

stuðningi eða ráðleggingu að halda. Þessi stuðningur veittist þó aðeins í gegnum bréf og það 

að búa fjarri Steingrími reyndist Matthíasi oft erfitt.  

Söknuður einkennir mörg bréf Matthíasar en hann hvatti Steingrím í hvert sinn til þess 

að skrifa og veita sér „þá ánægju“119 að fá frá honum kveðju. Hann beið spenntur eftir hverju 

bréfi frá Steingrími, hvetur hann til skrifa og lýsir jafnframt yfir vonbrigðum þegar hann fréttir 

af skrifum Steingríms en hefur sjálfur ekki fengið bréfsendingu frá honum. Í bréfi 28. mars 

1871 segir Matthías: „Það þykir mér slæmt, að þú skulir hafa skrifað Þorvaldi mínum á Völlum, 

en ekki Matta þínum; mig langar svo til öll þau vor, sem ég fæ að fagna, að fá kveðju þess fyrir 

þinn munn, sem er minn eini spáfulg og Óðinshani.“120 Matthías lýsir hér ekki aðeins 

vonbrigðum sínum heldur einnig þeirri tilhlökkun sem fylgdi hverri sendingu. Vorinu fylgdi 

póstskip og póstskipi fylgdi kveðja frá Steingrími. Matthías slær á sömu strengi í bréfi sínu til 

Steingríms 26. október 1866 og segir: „Ég óska þér blíðviðris í vetur og kyssi þig í hljóði 

vinarkossi, og hlakka til vorsins, sem færir mér aftur kveðju þína.“121 Þessi kveðja er uppfull 

af söknuði og þrá en hér kveður Matthías vin sinn með kossi og lesandi veltir því fyrir sér hvort 

að kossar vinanna á milli hafi aðeins verið í orði.  

Mun erfiðara er að koma auga á líkamlega nánd heldur en tilfinningalega nánd í rituðu 

máli. Það þarf að treysta á að bréfritari sé opinn og tilbúinn til að deila einhverju jafn innilegu 

með viðtakendum. Þar sem Matthías og Steingrímur voru fjarlægir hvor öðrum landfræðilega 

þá birtist löngun Matthíasar til þess að vera nærri Steingrími í bréfum hans, og hana má túlka 

 
117 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 87. 
118 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 25. 
119 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 7. 
120 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 81. 
121Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 41. 
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sem þörf eða löngun fyrir líkamlega nánd. Líkamleg nánd í þessu samhengi snýr bæði að 

líkamlegri snertingu og atlotum en einnig getur slík nánd birst í draumórum og löngun til 

samveru, þörfin fyrir að geta talað saman augliti til auglitis en ekki aðeins skriflega. Í bréfum 

sínum óskar Matthías þess helst að vera nálægur vini sínum, þó ekki væri það nema að vera í 

sama rými og hann og geta rennt til hans auga.122 Steingrímur var Matthíasi oft ofarlega í huga, 

líkt og þegar hann var á ferðalagi um Svínadal. Um það ferðalag skrifar hann í bréfi til 

Steingríms, 25. október 1864 og segir: „Veður var hið prúðasta og áði ég undir Kjartanssteini 

og óskaði að þú værir þá horfinn til mín.“123 Líkt og bréfin hans þá vildi Matthías hafa 

Steingrím útaf fyrir sig og þegar söknuðinn ber að garði minnist Matthías oft fyrri funda þeirra 

vina. Hann óskar þess að hverfa á ný til sumardagsins fyrsta 1865, þegar þeir vinir sátu saman 

á vínkjallara á Austurgötu. Matthías segir: „Ó að við værum komnir saman á vínkjallaragreyið, 

sem við einu sinni vorum tveir einir saman í og ekki fleiri.“124 Þessi orð Matthíasar undirstrika 

þörf hans fyrir því að halda sambandinu útaf fyrir sig en jafnframt einkennast þau af söknuði. 

Matthías óttast að fá aldrei aftur að tala við Steingrím „orði til orðs og sjá [hann] augliti til 

auglitis.“125 Þessi söknuður og óttinn um að fá aldrei að hitta vin sinn á ný magnar upp 

tilfinningar hans í garð Steingríms. 

Líkt og Rotundo bendir á í rannsókn sinni þá var náið líkamlegt samneyti mjög eðlilegur 

hluti af samböndum ungra karla.126 Matthías dregur fram afar rómantískar myndir í bréfum 

sínum til Steingríms um samveru þeirra en minnist ekki á neitt sem vísar til nokkurs konar 

snertingar þeirra á milli. Hins vegar má finna dæmi um það að samband þeirra hafi einkennst 

af líkamlegri nánd í formi snertingar, þá einkum þegar þeir voru saman úti í Kaupmannahöfn. 

Matthías skrifar aldrei um þá nánd í bréfum til Steingríms en það gerir hann í bréfi til 

Guðmundar Finnbogasonar þegar Matthías minnist fyrstu daga hans og Steingríms á Garði úti 

í Kaupmannahöfn árið 1856. Matthías skrifar: 

 

Eftir fáa daga vorum við Steingrímur orðnir mátar, og smám saman svo samrýmdir, að 

við fundumst nær því daglega. [...] Ég lá upp að brjósti hans, eins og sambornir bræður 

værum og lásum saman hávaðann af alheimsins fegurstu fræðum: Hómer, Sokrates, 

 
122 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 50. 
123 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 19. 
124 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 20. 
125 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 20. 
126 Rotundo, „Romantic Friendship“, bls. 5–7. 
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Ossian, Heine, Göthe, Schiller og Sæmundar Eddu. Ég var í sjöunda himni og hann að 

þýða 1001 nótt.127 

 

Matthías og Steingrímur hafa án efa eytt mörgum kvöldum saman í svipuðum aðstæðum þó 

svo að ekki sé minnst á neitt slíkt nema í þessu eina bréfi. Orð Matthíasar sem vísa til löngunar 

um nálægð og samveru við Steingrím verða rómantískari þegar litið er á hvers eðlis 

samverustundir þeirra voru fyrr á tíðum. Þó ber að hafa í huga að líta má á Garð sem „annað 

rými“, jafnvel „hinsegin rými“, og því er ekki víst að karlarnir hefðu átt í svipuðu samneyti 

þegar út úr því rými var komið.128 Það má þó ætla að samband Matthíasar og Steingríms hafi 

verið mun innilegra en sum bréf gefa til kynna og það að Matthías skuli kyssa vin sinn „í hljóði 

vinarkossi“129 verður ekki lengur aðeins falleg kveðja heldur vísbending um mun dýpri nánd 

og ást á milli þeirra. 

Að lokum er sjónum beint að dvínun rómantískrar vináttu karla en það er það sem gerir 

hana frábrugðna rómantískri vináttu kvenna. Rotundo segir í rannsókn sinni að rómantísk 

vinátta karla taki enda jafn skjótt og hún sprettur upp. Hann segir að með það í huga hafi margir 

karlar reynt að sporna gegn því að vináttan tæki enda.130 Matthías lýsir yfir svipuðum áhyggjum 

og ungu karlarnir í rannsókn Rotundo þegar hann skrifar til Steingríms 8. október 1870: 

„Hörmung er að vináttan skuli ekki ætíð vaxa að gæðum með aldri eins og vínið“ en lýsir einnig 

yfir vilja til að halda lífi í sambandinu þegar hann segir: „Okkar [vináttan] er  nú komin á 

fermingaraldurinn og langar mig til að staðfesta hana ef ég lifi til vorsins.“131 Á þessum tíma 

er Matthías 35 ára og Steingrímur 39 ára. Hræðslan við það að innileiki vináttunnar fari 

dvínandi er því ekki óeðlilegur en líkt og Rotundo bendir á er rómantíkin og innileikinn í 

samböndum ungra karla sagður dofna um miðjan þrítugsaldurinn.132 Þessi hugleiðing 

Matthíasar var þó ekki merki um hvað koma skyldi en árið 1872 er samband hans og Steingríms 

sagt standa í hvað mestum blóma133 og í bréfi til Eggert Ó. Briem 19. febrúar árið 1876 minnist 

Matthías á að hann og Steingrímur hittist daglega.134 Matthías var þá 37 ára, tvíkvæntur, 

trúlofaður og farinn að finna sér fótfestu innan samfélagsins og Steingrímur var sömuleiðis vel 

settur, kvæntur, og 41 árs að aldri. Þó svo að lítið sé skrifað um samveru vinanna á þessum 

 
127 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 688. 
128 Sjá Þorsteinn Vilhjálmsson, „„Að hafa svo mikið upp úr lífinu sem auðið er““ og Foucault, „Um önnur 
rými“. 
129 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 41. 
130 Rotundo, „Romantic Friendship“, bls. 16. 
131 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 77. 
132 Rotundo, „Romantic Friendship“, bls. 13. 
133 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 92. 
134 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 168. 
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tíma þá er óhætt að segja að vinátta þeirra og rómantíkin sem í sambandinu ríkti hafi ekki 

dvínað á þeim tíma þrátt fyrir stöðu þeirra og aldur. 

Samvera Steingríms og Matthíasar endaði þó ekki á góðum nótum en vinskapnum fór 

hægt og rólega hrakandi og tók enda (í bili) árið 1881 þegar upp komu missætti á milli þeirra. 

Missættið tengdist útgáfu vinanna á ljóðakverinu Svanhvít en upp kom sá orðrómur að Matthías 

hefði svindlað á Steingrími við sölu heftisins. Tilraunir Matthíasar til að leiðrétta þann orðróm 

urðu að engu og leiðir vinanna skildu stuttu síðar.135 Þórunn Jarla Valdimarsdóttir bendir á að 

líklegt sé að fleira liggi að baki ósættinu, m.a. afbrýðissemi. Hún segir jafnframt að Steingrímur 

hafi ekki þolað Matthías á þessum tíma og tjáð það óspart í bréfum til annarra kunningja sinna. 

Þórunn Jarla segir að Steingrímur hafi jafnframt verið orðinn leiður á Matthíasi og hans 

sívaxandi sjálfsálits líkt og hann minnist á í bréfi til Eiríks Magnússonar árið 1878.136 Viðhorf 

Matthíasar til Steingríms tók einnig þó nokkrum breytingum líkt og sjá má í öðrum bréfum til 

vina hans á tímabilinu. Hann talar um hann sem andstæðing en þó má greina ákveðna eftrisjá 

og Matthías gerði tilraun til þess að hafa samband við Steingrím árið 1891. Hann skrifar um 

tilraunina í bréfi til Valdimars Briem sama ár:  

 

Ég ætlaði, meðfram drengskapar míns vegna, — að gjöra tillisætt við Stgr. í haust og 

skrifaði honum 2svar sinnum — reyndar fremur þurrlega, en þó með reminescensum 

fyrri daga, en — fékk ekki svar. Vel og gott: okkar vinfengi var orðið fullreynt og máske 

venjulega dissónansar, einkum ef báðir eru egóistar eða annar hvor eða báðir lokaðir og 

lélegir að hæfileikum hjartalagsins.137 

 

Matthías virðist á þessum tíma hafa gefist upp á vináttunni og ekki er til neitt bréf skrifað til 

Steingríms fyrr en árið 1906 en um aldamótin höfðu karlarnir loksins sæst að nýju og skrifuðust 

á til ársins 1913, eða þar til Steingrímur lést.138 

 

Matthías og Steingrímur brjóta að mörgu leyti upp hugmyndina um það að rómantísk vinátta 

taki enda við giftingu eða annars konar staðfestu í lífinu. Vinátta þeirra stóð sterk í fjölda ára 

þrátt fyrir 25 ára ósætti og nánast órofna þögn þeirra á milli. Matthías minnist sjálfur á langlífi 

 
135 Matthías Jochumsson, Sögukaflar af sjálfum mér, bls. 287.  
136 Þórunn Erlu Valdimarsdóttir, Upp á Sigurhæðir, bls. 348–349. 
137 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 386. 
138 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 92; Matthís Jochumsson, Sögukaflar af sjálfum mér, bls. 287–288. 
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vinskaparins þrátt fyrir allt sem áður gekk á í bréfi til Guðmundar Finnbogasonar eftir lát 

Steingríms þegar hann segir:  

 

Þrem árum síðar fór ég í skóla, úr honum í prestskapinn, kvongaðist tvisvar og — alltaf 

skrifuðumst við á sem bræður. Og 1871 vorum við aftur saman í Höfn og undum okkur 

en vel. Svo kom hann heim, og árið síðar hittumst við í Rvík. Rétt áður en ég flutti 

austur að Odda kom upp fæð milli okkar — [...] En loks fundumst við enn og skildum 

aldrei úr því okkar bræðralag. [...] Ég á bágt með að hugsa þann mann horfinn. En hér 

fer að sköpuðu, og hans viðskilnaður varð hinn fegursti.139  

 

Matthías hugsaði ávallt fallega í garð Steingríms og augljóst er að sambandið skipti hann miklu 

máli. Það að karlarnir tveir hafi getað tekið upp þráðinn að nýju eftir 25 ára langa þögn og 

misætti sýnir hversu sterkt og innilegt samband þeirra var í grunninn. Þó svo að hlið Steingríms 

hafi ekki varðveist þá má benda á að hann varðveitti bréf Matthíasar þrátt fyrir ósættið og mikla 

reiði í garð fornvinar síns en það gefur til kynna að hann hafi metið vináttuna þeirra mikils. 

3.3 Samanburður 

Í útgefnu bréfasafni Matthíasar er að finna um 300 prentuð bréf til 46 annarra einstaklinga en 

Steingrím. Þessi bréf má að einhverju leyti nota til þess að skoða samband Matthíasar við aðra 

vini sína og leita þannig svara við því hvort að samband Matthíasar og Steingríms hafi verið 

sérstakt eða frábrugðið. Í því skyni verða verða bréfasamskipti Matthíasar og Eiríks 

Magnússonar, Benedikts Gröndal og Eggerts Ó. Briem tekin til skoðunar og borin saman við 

samband Matthíasar og Steingríms. Eiríki, Benedikt og Eggerti kynntist Matthías um svipað 

leiti og hann kynntist Steingrími. Þeir Eiríkur kynntust þegar Matthías hóf nám sitt við Lærða 

skólann, um 1859. Þá var Eiríkur í Prestaskólanum en hann var þremur árum eldri en Matthías 

og því kominn vel áleiðis á menntaveginum.140 Benedikt og Matthías kynntust í Flatey í 

kringum 1855–1856. Benedikt var bróðir Þuríðar Kúld, níu árum eldri en Matthías og búinn að 

mennta sig töluvert og var því mikil fyrirmynd Matthíasar í skáldskap.141 Eggerti kynnist 

Matthías í Lærða skólanum árið 1859 en þeir voru samferða í námi við skólann í þrjú ár.142 Allt 

í allt skrifaði Matthías þessum vinum sínum 28 bréf. Tíu þeirra voru til Eiríks, skrifuð á 

 
139 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 688. 
140 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 116. 
141 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 133. 
142 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 151. 
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tímabilinu 1862 til 1874. Aðeins hafa fundist fjögur bréf frá Matthíasi til Benedikts frá 

tímabilinu 1866 til 1868 en ætla má að þau hafi verið fleiri. Og á tímabilinu 1869 til 1890 

skrifaði Matthías Eggerti fjórtán bréf en aðeins ellefu þeirra til ársins 1881 verða tekin fyrir.143  

 

Ef skoða á rými karla almennt til tjáningar tilfinninga á nítjándu öld er ekki nóg að taka 

eingöngu Matthías og hans vinasambönd fyrir. Það er því tilvalið að skoða samband Jóns 

Sigurðssonar og Páls Melsteð sem kynntust úti í Kaupmannahöfn árið 1838 og skrifuðust á í 

rúm 40 ár, frá 1840 til 1879.144 Alls hafa varðveist 57 bréf sem Páll skrifaði Jóni frá tímabilinu 

1840 til 1867, en þau hafa verið töluvert fleiri því nokkuð er af eyðum í bréfasafninu sem gefið 

var út 1913.145 Páll Melsteð var einlægur maður, líkt og sjá má í endurminningum hans sem 

hann skrifaði sjálfur og gefnar voru út árið 1912.146 Samband þeirra átti sér fyrst og fremst stað 

í bréfum og fjarlægðin magnaði bæði tilfinningar og söknuð en Páll skrifaði Jóni flest bréf af 

öllum öðrum vinum og kunningjum sínum sem bjuggu erlendis.147 

Jafnframt er vert að hafa til hliðsjónar rannsókn Sigrúnar Sigurðardóttur á rómantískri 

vináttu íslenskra karla á nítjándu öld. Hún ræðir fyrst og fremst samband Finns Jónssonar og 

Páls Briem sem kynntust í Kaupmannahöfn árið 1878. Sigrún skoðar sambandið líkt og það 

birtist í persónulegum bréfum Finns til fjölskyldu sinnar og vina sem eftir voru á Íslandi og 

greinir það út frá rannsókn Rotundo um rómantíska vináttu. Sigrún tekur einnig dæmi af 

samböndum Guðmundar Davíðssonar við skólabræður sína þá Jón Hjaltalín og Halldór 

Guðmundsson, sem og samband Klemensar Jónssonar og Sigurðar Briem.148 

 

Bréf Matthíasar til Eggerts, Eiríks og Benedikts verða hér á eftir stuttlega greind auk þess sem 

rætt verður um bréf Páls Melsteð til Jóns Sigurðssonar sem og þau sambönd sem tekin eru fyrir 

í grein Sigrúnar Sigurðardóttur. Bréf Matthíasar verða borin saman við bréf hans til Steingríms 

til þess að kanna sérstöðu þess sambands samborið við önnur sambönd í lífi hans. Samböndin 

verða skoðuð út frá einkennum rómantískrar vináttu eins og gert var með bréfin til Steingríms. 

Rannsókn Sigrúnar Sigurðardóttur og bréf Páls Melsteð til Jóns Sigurðssonar verða hins vegar 

 
143 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 116–183. 
144 Endurminníngar Páls Melsteðs. Ritaðar af honum sjálfum (Kaupmannahöfn: Hið íslenska fræðafjelag í 
Kaupmannahöfn 1912) bls. 55. 
145 Brjef frá Páli Melsteð til Jóns Sigurðssonar, (Kaupmannahöfn: Hið íslenska fræðafjelag í Kaupmannahöfn 
1913), bls. IV. 
146 Sjá Endurminníngar Páls Melsteðs. 
147 Brjef frá Páli Melsteð, bls. III. 
148 Sigrún Sigurðardóttir, „Tveir vinir“, bls. 158–164. 
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notuð til þess að ræða nánar og setja í samhengi rými karla til tjáningar tilfinninga á nítjándu 

öld. 

3.3.1 Vinabréf Matthíasar 

Greina má sömu orðræðu í öðrum vinabréfum Matthíasar og þá sem birtist í bréfum hans til 

Steingríms, efni bréfanna er almennt um daginn og veginn en þó eru þau skrifuð með 

skáldlegum blæ. Matthías gefur nokkrum vina sinna gælunöfn, þar á meðal Eggerti Briem. Í 

einu bréfi sínu ávarpar hann Eggert í ljóði með því gælunafni: „Elskulegi Ástar-Brím!“149 

Jafnframt kallar Matthías Eirík Magnússon elskuna sína í tveim bréfum til hans150 og þegar 

Matthías biður Eirík um að koma með sér til Cambridge þá ávarpar Matthías hann með 

orðunum „hjartað mitt góðasta!“151 Samskipti Matthíasar við Benedikt Gröndal skera sig þó úr 

frá hinum en hann ávarpar Eggert og Eirík á óformlegan máta, líkt og Steingrím, en þérar 

Benedikt í öllum fjórum bréfunum.152 Ástæða þérunarinnar má rekja til samfélagslegrar stöðu 

Benedikts en líkt og Dierks bendir á giltu enn reglur sem vörðuðu formlegheit í bréfum stíluð 

á fólk í efri stéttum.153 Benedikt var bæði eldri en Matthías og stóð ofar í stétt. Þó er vert að 

benda á að slíkt hið sama á við um Steingrím en samt sem áður er Matthías óformlegur í skrifum 

sínum til hans. Þar skiptir einnig máli aldur karlanna við fyrstu kynni þeirra sem og umhverfið 

sem þeir kynntust í — en Matthías og Steingrímur kynntust á töluvert meiri jafningjagrundvelli 

í Kaupmannahöfn heldur en Matthías og Benedikt í Flatey. Þrátt fyrir formlegheitin er Matthías 

þó innilegur og skemmtilegur í skrifum sínum til Benedikts en hvað varðar gælunöfn þá virðist 

Matthías helst notast við orð á borð við „snillingur“ og annað sem hrósar gáfnafari 

Benedikts.154 Slík hrós og viðurnefni koma einnig fram í bréfum til Steingríms. 

Þegar það kemur að tilfinningalegum stuðningi þá veita bréfasamskipti Matthíasar við 

vini sína honum mikla ánægju, eins og við Steingrím, og hann gerir mikið úr öllum þeim 

kveðjum sem honum berast. Bréfin færðu hann nær vinum sínum, þau svöluðu söknuðinum 

sem spratt af aðskilnaðinum og veittu Matthíasi stuðning og stað til þess að tjá tilfinningar 

sínar. Í bréfi til Eggerts 25. maí 1869 skrifar Matthías um það hvernig bréfin hughreystu hann 

en hann segir: „er þú huggar mig í söknuði mínum, með þínum einkennilegu, en mér 

hugþekkilegu, orðum og hugmyndum.“155 Hughreystingin kom ekki aðeins í formi vorkunnar 

 
149 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 158. 
150 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 120 og 126. 
151 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 124. 
152 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 133–145 og 759–762. 
153 Dierks, „The Familiar Letter“, bls. 36–37. 
154 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 133–145 og 759–762. 
155 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 153. 
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eða ráða frá vinum hans heldur nægðu orð þeirra til að veita honum styrk og stuðning. Ef til 

vill lýsa orð Matthíasar í bréfi til Benedikts 11. október 1868 best viðhorfi hans til mikilvægis 

samskipta sinna við nána vini: 

 

Ég á nú að gjalda yður mikið kærkomið bréf og ástúðlegt mér til handa. Var það mér 

ekki lítil hjartastyrking, að fá vinsamleg og virðingarfull orð frá yðar hendi; mér er það 

fyrir ósegjanlega miklu, að eiga gott atlæti í heiminum: hjá þeim mönnum, sem ég einu 

sinni fer að hænast að, enda eru þeir menn þess verðir, að ég leggi rækt við þá aftur og 

knýti við mína sál með anda og ást, og í minni prísund undir Esjunni leiðist mér oft 

stórkostlega og dettur þá oft í hug þín óviðjafnanlega títanska lýsing á Prometheus 

bundnum.156 

 

Það var því ekki aðeins Steingrímur og bréfin hans sem veittu Matthíasi stuðning heldur gegndu 

margir af hans nánustu vinum einnig því hlutverki. 

Matthías skrifar mikið um persónulega atburði í lífi sínu og augljóst að hann beri mikið 

traust til vina sinna. Vert er að benda á að Matthías gerir þó ekki sömu kröfu til Eggerts, Eiríks 

og Benedikts um að bréfum hans sé haldið leyndum líkt og hann gerir til Steingríms. Það þýðir 

ekki að Matthías hafi ekki haldið þessum bréfum fyrir sjálfan sig og að aðeins Steingrímur hafi 

verið beðinn um að farga bréfunum — enda skrifaði Matthías ótalmörg bréf til margra 

mismunandi einstaklinga. Í þeim bréfum sem hér eru skoðuð er töluvert minna um, en þó 

eitthvað, að Matthías ræði viðkvæm mál og erfiðleika sína, t.d. vonleysið sem hann fann fyrir 

alla tíð fyrir, við aðra en Steingrím. Það stafar eflaust af því að landfræðileg fjarlægð á milli 

Matthíasar og annarra vina var ekki jafn mikil og varði ekki í jafn langan tíma og sú milli hans 

og Steingríms. Matthías batt ekki miklar vonir við það að hitta Steingrím að nýju.  

Þögnin sem ríkir í kringum djúpstæða og erfiða atburði í lífi Matthíasar, s.s. lát 

Ingveldar, er áhugaverð. Það þýðir ekki að hann hafi ekki viljað tala um tilfinningar sínar við 

neinn annan en Steingrím. Á þeim tíma sem Ingveldur lést voru aðrir vinir nálægir honum og 

líklegt að fregnir af konumissinum hafi borist þeim annað hvort frá Matthíasi sjálfum, auglitis 

til auglitis, eða í gegnum sameiginlegt tengslanet. Matthías gæti jafnvel hafa skrifað þeim en 

bréfin ekki ratað í safnið. Árið 1873 var Matthíasi erfitt en hann missti m.a. embætti sitt vegna 

 
156 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 142. 
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sambands síns og Guðrúnar og barneigna utan hjónabands.157 Í bréfi til Eiríks 9. nóvember 

1873 ýjar Matthías að þeim erfiðleikum sem á daga hans höfðu drifið: 

 

Sögu mína og kringumstæður get ég ekki sagt þér fyrr en við gætum fundizt og talað 

intime saman. Ég er sem stendur embættislaus, kominn til að reyna að lifa, þó að ekki 

sé nema til næsta dags, heilbrigðara og betra lífi en mitt leiðinda líf undir minni myrku 

og mæðufullu Esju, þar sem sífelld sverð hafa sagað og sargað mitt hjarta.158 

 

Augljóst er að Matthías treystir sér ekki til þess að ræða þessa hluti skriflega en Eiríkur bjó á 

þessum tíma í Cambridge og ekki löngu síðar var Matthías á ferð um Bretland. Eiríkur var 

honum því nálægur og Matthías sá fram á að geta átt við hann samræður undir fjögur augu. 

Matthías nefnir það í Söguköflum að hann og Eiríkur hafi getað rætt um vanlíðan og vanheilsu 

sína hvor við annan.159 Matthías átti meiri möguleika á að umgangast aðra vini sína og því er 

skiljanlegt að hann deili ekki viðkvæmustu þáttum lífs síns með þeim skriflega. Líkt og Stanley 

bendir á þá komu bréfasamskipti ekki í staðinn fyrir samræður undir fjögur augu, þó svo að 

þau séu vissulega góð leið til þess að eiga í samræðum og skipi mikilvægan þátt í að viðhalda 

sambandi.160  

 Erfitt er að meta hvort líkamleg nánd í formi snertingar hafi ríkt á milli Matthíasar og 

annarra vina, líkt og á milli hans og Steingríms. Það er þó eitt dæmi sem vert er að skoða en í 

bréfi til Eggerts 7. maí 1874 skrifar Matthías: „Segðu mér, ef þér líkar kvæðið í Þjóðólfi, og 

sofðu hjá mér, ef þú kemur og komdu suður á Þingvöll.“161 Á þessum tíma var Matthías ekki 

giftur, þó trúlofaður Guðrúnu, og því má hugleiða það hvort að karlarnir tveir hefðu deilt rúmi 

skyldi Eggert hafa heimsótt vin sinn. Það að „sofa hjá“ hafði ekki sömu merkingu og lögð er í 

orðin í dag en það að sofa hjá og deila rúmi var ekki óalgengt, líkt og Rotundo bendir á, hvað 

þá fyrir tvo fyrrum skólabræður sem höfðu án efa deilt herbergi og rúmi í Lærða skólanum.162 

Þó svo að lítið annað sé að finna sem vísar beint í líkamlega snertingu eða atlot í bréfum 

Matthíasar þá má greina mikinn söknuð eftir samveru við vini sína. Hann lýsir yfir löngun til 

þess að vera nærri þeim og eiga við þá samræður undir fjögur augu, líkt og hann gerir í bréfum 

til Steingríms. Matthías skrifar í bréfi 16. ágúst 1868 til Benedikts: „Ég er ekki í rónni hafi ég 

 
157 Þórunn Erlu Valdimarsdóttir, Upp á Sigurhæðir,  bls. 258–267. 
158 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 121. 
159 Matthías Jochumsson, Sögukaflar af sjálfum mér, bls. 241. 
160 Stanley, „The Epistolarium“, bls. 210–212. 
161 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 163. 
162 Rotundo, „Romantic Friendship“, bls. 8–11. 
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engin persónuleg mök við þá af samtíðarmönnum mínum, sem ég næ í og mér þykja andlega 

skyldir mér — einkum séu þeir ágætir.“163 Líkamleg nánd, hvort sem hún var í formi snertingar 

eða hreinlega bara nálægðar, var Matthíasi augljóslega mikilvæg. 

Erfitt er að segja til um það hvort að umhyggja Matthíasar í garð vina sinna hafi dvínað 

að einhverju leyti þar sem Matthías skrifaðist lítið á við Eirík, Eggert og Benedikt eftir 1881. Í 

Söguköflum lýsir hann sambandi sínu við þessa karla. Hann segir að Eiríkur hafi verið sér sem 

bróðir á meðan hann dvaldi hjá honum veturinn 1873 og mikil hughreysting.164 Matthías talar 

ekki mikið um samband sitt og Eggerts í Söguköflum en þó má sjá innileika þess í 

minningarljóði sem Matthías samdi um vin sinn en hluti ljóðsins hljóðar svo: 

 

Manstu nær mættumst? 

Manstu nær sættumst? 

Manstu nær grættumst? 

Manstu nær kættumst? 

Manstu nær undum 

á munarstundum, 

og fögnuðum fundum 

í fræði lundum?165  

 

Um Gröndal fer hann fögrum orðum en segir þó að stundum hafi honum reynst erfitt að „binda 

stöðugt vinfengi“ við hann.166 Þrátt fyrir það virðist vinskapurinn þeirra á milli hafa haldist þó 

ekki sé hægt að segja að hann hafi geislað af jafn mikilli rómantík líkt og önnur sambönd 

Matthíassar sem hér voru tekin til skoðunar. Þórunn Jarla Valdimarsdóttir bendir einnig á að 

Benedikt hafi oft orðið þreyttur á vini sínum og illa þolað það að Matthíasi var hampað sem 

þjóðskáldi „á kostnað þeirra hinna.“167 Rómantík í sambandi Matthíasar og Benedikts var því 

ekki mikil miðað við önnur sambönd. Matthías virðist þó hafa haldið vinskap við flesta vini 

sína allt til dauðadags og þau sem einkenndust af rómantík virðast hafa haldið henni. 

 

Það er margt sem bréf Matthíasar til Steingríms eiga sameiginlegt með bréfum hans til annarra 

vina sinna og í raun eru þau ekki óeðlileg fyrir tíðarandann, þegar litið er á ávörp og kveðjur í 

 
163 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 140–141. 
164 Matthías Jochumsson, Sögukaflar af sjálfum mér, bls. 241. 
165 Matthías Jochumsson, Ljóðmæli, Útgefandi Magnús Matthíasson (Reykjavík 1936), bls. 316. 
166 Matthías Jochumsson, Sögukaflar af sjálfum mér, bls. 286–288. 
167 Þórunn Erlu Valdimarsdóttir, Upp á Sigurhæðir, bls. 350. 
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bréfum. Þó er hægt að  segja að það sem greini samband Matthíasar og Steingríms frá hinum 

vinasamböndum Matthíasar sé fjöldi og tíðni bréfa. Enginn annar vinur eða kunningi 

Matthíasar fékk jafn mörg og löng bréf eins og Steingrímur. Þar, líkt og áður, spilar fjarlægðin 

lykilhlutverk en engin bréf fóru milli þeirra þegar Steingrímur flutti til Íslands að nýju þar sem 

þeir umgengust hvorn annan daglega.168 Nándin, bæði tilfinningaleg og líkamleg, sem ríkti á 

milli þeirra fór örlítið lengra en hjá öðrum vinum Matthíasar, þó svo að þar sé án efa einnig að 

finna mikla nánd.  Það er ef til vill leyndin, sem einkennir nokkur bréf Matthíasar, sem gefur 

sambandinu ákveðið vægi og færir það upp á annað stig. Matthías gerir hvergi annarsstaðar þá 

kröfu til vina sinna að þeir sýni engum öðrum bréf hans og jafnframt tekur hann hvergi fram 

að hann geri slíkt hið sama. Fjarlægðin magnar löngun Matthíasar fyrir nánd og samneyti og 

þannig hefur hún einnig áhrif á sambandið og samskipti vinanna. Í upphafi sambandsins er 

Matthías að ganga í gegnum mikla óvissu og það hefur óneitanlega haft áhrif á sambandið og 

tengsl karlanna. Jafnframt eru það eigin orð Matthíasar um verðmæti Steingríms sem setja 

sambandið ofar öðrum. Sjálfur telur Matthías Steingrím sinn nánasta vin og orð hans um 

rómantík og vináttu setja hann óneitanlega í nokkuð afgerandi og mikilvæga stöðu í lífi 

Matthíasar. 

3.3.2 Rými til tjáningar tilfinninga 

Var það bara Matthías sem var svona rómantískur og tilfinningnæmur eða er hægt að sjá sömu 

tengsl hjá öðrum körlum á nítjándu öld? Ef litið er á vinasamband Páls Melsteð og Jóns 

Sigurðssonar eins og það birtist í bréfum og endurminningum Páls má sjá dæmi um nána 

rómantíska vináttu. Páll skrifar almennt en elskulega til Jóns. Hann kallar Jón bróður sinn í 

hverju bréfi sem undirstrikar stöðu hans í lífi Páls — hann er honum jafn mikilvægur og 

nálægur sem bróðir og orðræðan er sömuleiðis í samræmi við það. Bróðurleg orðræða tekur þó 

á sig aðra mynd þegar Páll kallar Jón elskuna sína í bréfi 23. febrúar 1848169 og enn frekari 

rómantík má sjá í kveðjum Páls þegar hann „kyssir“ vin sinn, líkt og Matthías kyssir Steingrím 

vinarkossi,170 en Páll skrifar: „Vertu so kysstur og kvaddur með konu þinni ástsamlega af 

þínum falslausa vini og bróður.“171  

Samband Jóns og Páls er fullt af tilfinningalegum stuðning. Jón hefur verið sá í lífi Páls 

sem lyfti honum upp þegar hann finnur fyrir andlegri deyfð. Páll virðist hafa treyst á stuðning 

 
168 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 92 og 168. 
169 Brjef frá Páli Melsteð, bls. 82. 
170 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 41. 
171 Brjef frá Páli Melsteð, bls. 70. 
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Jóns og í bréfi 18. ágúst 1848 segir hann að þegar slík deyfð komi yfir hann þá ætti Jón „að 

vera kominn til mín, bróðir minn, til að taka í kampana á mér eða taka mig upp á eyrunum.“172 

Líkt og samband Matthíasar og Steingríms þá átti samband Jóns og Páls sér fyrst og fremst stað 

í bréfum. Söknuðurinn sprettur því upp og fjarlægðin magnar tilfinningarnar. Bréfin vekja hins 

vegar upp hamingju og færa vinina nær hvor öðrum, þó ekki nema í örlitla stund. Páll segir að 

bréf frá Jóni, „þó það væri ekki nema nokkur orð,“173 gleðji hann og að hann lesi sum bréf hans 

„aptur og aptur, eins og kristindóminn,“ sér til mikillar ánægju.174 Bréfin koma þó ekki í stað 

persónulegs samtals en Páll skrifar mikið um það að vilja hitta Jón að nýju, m.a. vegna þess að 

hann þurfi að ræða við hann um hluti sem hann getur ekki rætt við konuna sína.175 Fjarlægðin 

frá Jóni varð oft og tíðum erfið og Páll segir að hann hafi „gramist opt, bæði hér og þar, við 

þessi jarðnesku bönd, sem ríghalda manni sona á einum bletti.“176 Páll, líkt og Matthías, óskaði 

á slíkum tímum — þegar söknuðurinn varð of mikill — að geta horfið til vinar síns og 

endurupplifað þá tíma þegar þeir voru sem mest saman.177 Í bréfi 23. febrúar 1845 skrifar hann: 

„Eg vona að guð lofi okkur að hittast í sumar hèr í landi, og þá skal verða talað, til þess hlakka 

eg.“178 Það er í raun ekkert annað sem vísar beint í líkamlega nánd á milli vinanna heldur en 

þessi löngun fyrir samveru og samræður undir fjögur augu. Þó er vert að minna á að karlarnir 

bjuggu saman um tíma að Klausturstræti í Kaupmannahöfn á árunum 1838 til 1840.179 Ekki er 

hægt að segja að vináttan eða rómantíkin dvíni á milli Jóns og Páls. Karlarnir skrifuðust á lengi 

vel og í þeim bréfum sem varðveist hafa má ekki sjá að innileikinn dofni þrátt fyrir aldur, 

hjónabönd og störf. Þar sem töluvert vantar inn í bréfasafnið er þó ekki hægt að segja til um 

það hvort að rómantíkin hafi verið til staðar allt til síðasta bréfs. 

Það sem greinir samband Matthíasar og Steingríms frá sambandi þeirra Jóns og Páls 

eru óheftu og sterku tilfinningarnar og skáldlegi blærinn sem einkennir skrif Matthíasar. Orð 

Páls í garð Jóns eru svo sannarlega elskuleg en Matthías færir innileikann upp á aðrar hæðir. 

Það hvernig Matthías tjáir tilfinningar sínar í garð Steingríms setur afskaplega rómantískan blæ 

áskrifin og sambandið sem ríkti þeirra á milli. Slíkt hið sama má segja um önnur vinasambönd 

Matthíasar og má því segja að rómantíkin felist að miklu leyti í tilfinninganæmni og einlægni 

hans. Þessi næmni sést t.a.m. í skrifum Matthíasar um vanlíðan sína. Ef skrif Matthíasar eru 

 
172 Brjef frá Páli Melsteð, bls. 87. 
173 Brjef frá Páli Melsteð, bls. 96. 
174 Brjef frá Páli Melsteð, bls. 55. 
175 Brjef frá Páli Melsteð, bls. 4. 
176 Brjef frá Páli Melsteð, bls. 4. 
177 Brjef frá Páli Melsteð, bls. 23 og 45. 
178 Brjef frá Páli Melsteð, bls. 56. 
179 Endurminningar Páls Melsteðs, bls. 55; Brjef frá Páli Melsteð, bls. III. 



 39 

borin saman við skrif Páls um þá andlegu deyfð sem hann stundum upplifði má sjá að mun 

þyngra er yfir skrifum Matthíasar og oft virðast það aðeins vera bréfin sem veita honum 

einhverja hamingju. 

 

Í áðurnefndri grein sinni um vináttu Páls Briem og Finns Jónssonar ræðir Sigrún Sigurðardóttir 

um þá miklu ástúð sem finna megi í samböndum þeirra karla sem hún skoðar. Sigrún bendir á 

að Finnur hafi notað orðið „ást“ til þess að lýsa sambandi sínu við Pál, og slíkt hið sama á við 

um aðra unga karla.180 Innileg orðræða og tilfinningalegur stuðningur er áberandi í rannsókn 

Sigrúnar en víða tala ungu karlarnir um að þeir geti treyst sínum nánustu vinum fyrir öllum 

sínum leyndarmálum. Sigrún segir samböndin hafa fyrst og fremst einkennst af gagnkvæmum 

tilfinningalegum stuðningi og trúnaði.181 Lítið er dregið fram í rannsókn Sigrúnar sem vísar til 

líkamlegrar snertingar eða atlota en hún bendir þó á að vinátta Finns og Páls hafi borið einkenni 

„hefðbundins ástarsambands karls og konu.“182 Sem skólabræður og nánir vinir hafa þeir eytt 

miklum tíma saman og það eru ágætar líkur á því að slíkt samneyti hafi falið í sér líkamlega 

snertingu og mikla nánd. Enda virðist sú nánd sýna sig á flestum öðrum sviðum í vinskap 

þeirra. Sigrún kemst að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni að samband Finns Jónssonar og Páls 

Briem hafi tekið aðra stefnu þegar Finnur kvæntist og sá stuðningur sem hann sótti áður til Páls 

sótti hann nú til eiginkonu sinnar, Emmu Herazeck.183 Rómantíska sambandið sem tímabundið 

ástand er í takt við kenningu Rotundo en það á hins vegar ekki við um samband Matthíasar og 

Steingríms. Sambandið við Pál tekur að dvína þegar Finnur kvænist en þrátt fyrir þrjú 

hjónabönd Matthíasar þá hverfur Steingrímur ekki úr hlutverki þess sem veitir honum stuðning. 

 

Af þeim bréfum og samböndum sem hér hafa verið greind og þeim rannsóknum sem gerðar 

hafa verið um karlmennsku, rómantíska vináttu og tilfinningar má sjá að rými karla til tjáningar 

tilfinninga og innileika hafi verið töluvert. Karlmenn máttu tjá tilfinningar eins lengi og þeir 

létu ekki stjórnast af þeim, voru ennþá rökvísir og ábyrgir og fylgdu væntingum samfélagsins 

um hjónaband og fjölskyldu. Tilfinningar þeirra máttu ekki láta þá líta út fyrir að vera veikburða 

en þó var mikilvægt að þeir fengju færi á að þroska þær og tjá. Tilfinningar áttu heima innan 

ákveðins rýmis, á ákveðnum tíma, hjá ákveðnum einstaklingum, og þannig gafst körlum aukið 

rými til tjáningar þeirra. Ljóð, skáldverk og sendibréf sem og skólar, heimavistir, og 

 
180 Sigrún Sigurðardóttir, „Tveir vinir“, bls. 160. 
181 Sigrún Sigurðardóttir, „Tveir vinir“, bls. 159 og 163. 
182 Sigrún Sigurðardóttir, „Tveir vinir“, bls. 161. 
183 Sigrún Sigurðardóttir, „Tveir vinir“, bls. 167. 
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félagasamtök voru rými þar sem samfélagslegar væntingar og staðlar riðluðust og aðrar reglur 

og lögmál giltu, líkt og Foucault bendir á í rannsókn sinni á öðrum rýmum.184 Samfélagið sýndi 

ákveðið umburðarlyndi gagnvart samkynja rómantík, eins lengi og hún nam staðar við kynlíf. 

Það umburðarlyndi hefur aukið frelsi þeirra karla sem fundu fyrir samkynja löngunum, hvort 

sem það var í formi samveru og stuðnings, ástar, eða snertingar og atlota. 

  

 
184 Foucault, „Um önnur rými“, bls. 136. 
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Niðurstöður 

Vinátta Steingríms og Matthíasar var djúp og sé hún skoðuð út frá kenningu E. Anthony 

Rotundo um rómantíska vináttu karla þá má segja að hún falli innan þess rómantíska ramma 

sem þar er ræddur. Steingrímur var sá vinur sem Matthías gat treyst á og deilt með dýpstu og 

erfiðustu tilfinningum sínum án þess að þurfa aðhalda aftur af sér. Stuðningur og nánd í 

sambandi Matthíasar og Steingríms var þó ekki aðeins í formi tilfinninga heldur er einnig að 

finna vísun í líkamlega nánd milli þeirra á Garði 1856.185 Karlarnir tveir brjóta upp hugmyndina 

um að rómantík milli náinna vina dofni eða hverfi þegar líf þeirra tekur nýja stefnu s.s. þegar 

þeir ganga í hjónaband eða fá embætti. Þrátt fyrir að Matthías hafi verið kvæntur þá leitaði 

hann ávallt til Steingríms til að fá hughreytingar og ráð. Hann hugsaði ávallt hlýtt til Steingríms, 

jafnvel eftir fæðina sem ríkti á milli þeirra í 25 ár. Langlífi vinskaparins setur enn frekar 

rómantískan blæ yfir sambandið. Steingrímur gengdi mikilvægu hlutverki í lífi Matthíasar bæði 

sem fyrirmynd og leiðbeinandi en einnig veitti hann honum mikilvægan stuðning, umhyggju 

og hamingju. Samband Matthíasar og Steingríms hefur því óneitanlega sérstöðu í lífi 

Matthíasar. 

Það þýðir þó ekki að önnur vinasambönd Matthíasar hafi ekki einkennst af rómantík en 

Matthías var vinamargur og tilfinningar hans og einlægni skín í gegn í vinasamböndum sem 

hann myndaði. Óheftar tilfinningar Matthíasar í garð vina sinna setja rómantískt stef í öll hans 

skrif bæði um þá og til þeirra. Samband hans við Eggert Ó. Briem, Benedikt Gröndal og Eirík 

Magnússon geymdu öll einhver einkenni rómantískrar vináttu og eiga í raun þó nokkuð 

sameiginlegt við samband hans við Steingrím. Hann sótti í þá fyrir tilfinningalegan stuðning 

og til að geta tjáð tilfinningar sínar. Hann virðist þó hafa haldið örlítið frekar aftur af sér í 

skrifum sínum til annarra en Steingríms en fjarlægðin á milli þessara vina annars vegar og 

Steingríms hins vegar spilar mikilvægt hlutverk í því sem skilur samböndin að. Matthías var 

töluvert nálægari öðrum vinum sínum, landfræðilega séð, en Steingrímur bjó meirihluta 

vinskapar þeirra úti í Kaupmannahöfn. Matthías hafði ekki mikla von um að fá að hitta 

Steingrím aftur og því nýtti hann bréfaskriftir til þess að viðhalda og styrkja sambandið. Hann 

deilir tilfinningum sínum því frekar með Steingrími í bréfum en treystir á að geta rætt 

persónulega við aðra. Eðli sambanda Matthíasar er mismunandi eftir stöðu, aldri og umhverfi 

karlanna og bera samskipti hans við Benedikt Gröndal þess sérstaklega merki.  

 
185 Bréf Matthíasar Jochumssonar, bls. 688. 
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 Sambönd Matthíasar eru ekki einsdæmi. Eins og fram kemur í þessari ritgerð, sem og 

rannsókn Sigrúnar Sigurðardóttur, þá voru það ekki aðeins tilfinninganæmu rómantísku skáldin 

sem áttu í innilegum samböndum heldur var rómantíska vináttu að finna víða hjá ungum 

körlum á nítjándu öld. Ef litið er á bréf Páls Melsteð til Jón Sigurðssonar má sjá náið og einlægt 

samband sem fellur vel innan rómantíska rammans. Tilfinningalegur stuðningur, náin samvera 

og innileg orðræða er viðvarandi í bréfum Páls og lýsir vel því sambandi sem karlarnir hafa átt 

í. Slíkt hið sama má sjá í rannsókn Sigrúnar á rómantískri vináttu Finns Jónssonar og Páls 

Briem, og fleiri karlmanna sem nefndir voru hér að ofan. Athyglisvert er að í rómantískum 

vinasamböndum Matthíasar sem og í sambandi Jóns Sigurðssonar og Páls Melsteð virðist 

rómantíkin eða vináttan ekki dvína jafn mikið eftir að karlarnir hafa gengið í hjónaband eða 

eru komnir með vinnu, líkt og Rotundo bendir á í sinni rannsókn. Það á sér þó stað í sambandi 

Finns Jónssonar og Páls Briem en ekki tekur Sigrún fram hvernig fór fyrir hinum 

samböndunum sem hún tók til skoðunar. Dvínun, eða þá skortur á henni, er efni sem mætti 

skoða betur í ítarlegri rannsókn á rómantískri vináttu íslenskra karla á nítjándu öld. 

 Sveigjanleiki kynverundar og tjáningar, lítil umræða um samkynhneigð og kynjaskipt 

rými buðu uppá aðstæður það sem það var í lagi fyrir fólk af sama kyni að eiga í nánum, 

rómantískum, samböndum án þess að samfélagið liti þau hornauga. Rými karla til tjáningar 

tilfinninga sinna upp úr miðri átjándu öld og fram á þá nítjandu var því töluvert. Þetta rými var 

þó ekki óendanlegt og var bundið við einkarýmið, sendibréf, dagbækur, kynjaskiptar 

heimavistir, aldur og stöðu. Kossar á milli karla, faðmlög og það að „sofa hjá“ þótti eðlilegt í 

augum samfélagsins, upp að vissu marki. Innan rómantísku stefnunnar voru tilfinningar í 

hávegum hafðar og litaði það líf og tjáningu einstaklinga sem aðhylltust hana. Það er ómögulegt 

að setja alla nítjándu öldina, og fólkið sem á henni lifði, undir sama hatt. Fólk var jafn fjölbreytt 

í upplifun sinni á tilfinningum, atburðum og lífi líkt og í dag. Við getum aðeins túlkað þær 

heimildir sem þau hafa skilið eftir sig. 
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