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Ágrip 

Þetta lokaverkefni í þýðingafræði við Háskóla Íslands samanstendur af íslenskri 

þýðingu á skáldverkinu The Prowler eftir íslensk-kanadíska rithöfundinn Kristjönu 

Gunnars og ritgerð þar sem gerð var fræðileg úttekt á kenningum sem byggja á 

tengslum menningar og þýðinga. Í ritgerðinni er jafnframt dregin upp mynd af 

þýðingaferlinu, hvernig heppilegast þótti að útfæra verkið með tilliti til þess að það 

er á mótum tveggja tveggja menningarheima, það er skrifað í Kanada en fjallar um 

íslenska menningu og veruleika. Á undanförnum áratugum hafa hugmyndir um áhrif 

menningar á tungumál og texta sett svip sinn á kenningar innan þýðingafræðinnar. 

Frumtexti verður til í ákveðnum menningarheimi þar sem höfundur skrifar um sína 

reynslu á eigin tungumáli. En þegar textinn er þýddur yfir á tungumál sem tilheyrir 

öðrum menningarheimi má vissulega búast við að hann taki einhverjum breytingum. 

Ákvörðun um þýðingastefnu liggur í höndum þýðandans. Hann getur annars vegar 

fært textann nær lesandanum með því að staðfæra eða aðlaga hann að 

markmenningunni eða hins vegar með því að færa lesandann nær textanum með því 

að varðveita framandleg einkenni hans. Aðrir þættir hafa áhrif á þýðingarferlið en 

þar má nefna umhverfi og bakgrunnur þýðandans ásamt þeim aðilum sem stuðla að 

útgáfu þýðinga. Við þýðingu Snuðrarans var farið bil beggja, áhersla var lögð á að 

viðhalda ritstíl Kristjönu og gera sem minnstar breytingar á innihaldi textans en 

aðlaga þó þar sem þess gerðist þörf til að mæta nýjum lesendum. 
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Orð eru ferðtöskur sem eru troðfullar af menningu. Ég ímynda mér sögu sem fjallar 

um tóm ílát. Flöskur sem er búið að tæma af innihaldi sínu. Ferðatöskur á hvolfi, 

gömul föt, lyfjaglös, gönguskó sem dreifast um gólf flugvallarins. Að komast á 

áfangastað með tvær hendur tómar. Að komast alls ekki á áfangastað. 

Snuðrarinn, bls. 58 
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Inngangur 

Ólíkir menningarheimar mætast í skrifum íslensk-kanadíska rithöfundarins Kristjönu 

Gunnars sem er fædd og uppalin á Íslandi til unglingsaldurs en hóf rithöfundarferil 

sinn í Kanada. Í fyrstu skrifaði Kristjana smásögur, meðal annars upp úr dagbókum  

Vestur-Íslendinga en smám saman lengdust þær og urðu persónulegri. Árið 1989 

sendi hún frá sér bókina The Prowler sem byggir á minningum hennar frá gamla 

heiminum, frá því hún var ung stúlka í Reykjavík eftirstríðsáranna. Þegar Kristjana 

skrifaði bókina beindi hún máli sínu til kanadískra lesenda. Við þýðingu bókarinnar, 

sem hlotið hefur titilinn Snuðrarinn á íslensku, þurfti að miðla frásögninni til nýrra 

lesenda en halda samt sem áður tryggð við textann og höfundinn. Til þess að skapa 

heilstæða mynd af þýðingaferlinu var gerð fræðileg úttekt á áhrifum menningar á 

þýðinguna. Í fyrsta kafla ritgerðarinnar er kastljósinu beint að hugmyndum 

fræðimanna um menningu og þýðingar, áhrif þýðenda á texta og hlutverk 

frumtextans í markmenningunni. Þar verður fjallað um meðvitaðar eða ómeðvitaðar 

ákvarðanir þýðenda um hvernig þeir snúa texta á annað tungumál. Til að mynda 

hvort þeir leggja áherslu á merkingu eða form textans, reyna að láta þýðinguna hafa 

sömu eða svipuð áhrif á lesendur markmálsins eins og frumtextinn hafði á 

upprunalegu lesendurna eða með því að aðlaga textann að nýjum lesendum. Í öðrum 

kafla er stuttlega gerð grein fyrir ævi og störfum Kristjönu, litið yfir feril hennar sem 

þýðanda ásamt því að fjalla um skáldsöguna Snuðrarinn. Í síðasta hluta 

ritgerðarinnar verður rýnt í þýðingastarfið, vandamál sem komu upp og þá 

þýðingastefnu sem mótaðist á meðan vinnunni stóð.  

Að lokum til ég þakka fjölskyldu minni fyrir ómetanlegan stuðning og aðstoð við 

gerð verkefnisins og síðast en ekki síst leiðbeinenda mínum, Gauta Kristmannssyni, 

fyrir leiðsögn hans og ábendingar. 



6 

 

 

 

Fyrri hluti: 

Fræðileg úttekt á þýðingu Snuðrarans 

 



7 

1 Umfjöllun um tengsl menningar við þýðingar 

Í þessum kafla verður fjallað um kenningar innan þýðingafræða er lúta að áhrifum 

menningar á þýðingar. Umfjöllunin snýst fyrst og fremst um kenningar innan 

vestrænnar menningar en þær urðu síðan grundvöllur þeirrar stefnu sem var fylgt við 

þýðingu skáldsögunnar Snuðrarinn eftir Kristjönu Gunnars. 

1.1 Menning 

Upplifanir og heimsmynd einstaklingsins mótast af tungumálinu sem hann notar til 

að miðla tilfinningum og hugsunum. Sérhver þjóð á sín séreinkenni sem móta 

sjálfsmynd hennar og þeirra á meðal er tungumálið. Undanfarnir áratugir hafa verið 

afar viðburðaríkir innan þýðingafræða og sífellt fleiri fræðimenn hafa fjallað um 

tengsl tungumáls og menningar. Hér verður reynt að varpa ljósi á þessi tengsl. 

Þýðingastarfsemi hefur tekið stakkaskiptum í kjölfar aukinna samskipta ólíkra 

menningarheima. Áhrif margmiðlunar, hnattvæðingar og alþjóðahyggju láta ekki á 

sér standa og þýðingar eru stundaðar á sífellt fleiri sviðum samfélagsins. Í bókinni 

The Experience of the Foreign: Culture and Translation in Romantic Germany 

(1992) fjallar Antoine Berman um samband þýðinga og ólíkra menninga og segir að 

sérhver menning vilji vera sjálfri sér næg án utanaðkomandi áhrifa frá þýðingum 

þrátt fyrir að hafa þörf fyrir þær. Það er ekki hægt að horfa framhjá því að þýðingar 

frá öðrum menningarsvæðum auðga og móta íslenskt bókmenntalandslag og opna 

lesendum nýjan menningarheim. 

Auk menningarlegra áhrifa verður einnig litið yfir nokkrar kenningar innan 

þýðingafræðanna sem höfðu áhrif á þýðingu Snuðrarans. Við þýðingar á 

bókmenntaverkum þarf þýðandinn að taka ákvarðanir um hvernig eigi að leysa þau 

vandamál sem upp koma og hvaða stefnu hann vill fylgja. Þýðandinn þarf til að 

mynda að velja hvort að hann ætli að laga verkið að menningu markmálsins og færa 

þannig verkið að lesandanum eða að verða frumverkinu trúr með því að skapa texta 

sem er jafngildur upprunalega frumtextanum, hvort sem litið er til forms eða 

merkingar. 
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1.2 Jafngildishugtakið 

Undanfarna áratugi hefur hugtakið jafngildi (e. equivalence) verið eitt helsta bitbein 

þýðingafræða en andstæð sjónarmið takast á um hlutverk þess. Nokkrar tegundir 

jafngildis hafa verið kynntar til sögunnar en hugtakið má að rekja til bandaríska 

fræðimannsins Eugene A. Nida sem vann við Biblíuþýðingar á 5. áratug síðustu 

aldar. Hann kynnti þessi hugtök til sögunnar í ritverkum sínum Towards Science of 

Translating frá árinu 1964 og The Theory and Practice of Translation frá árinu 1969 

(Munday 2001:38). Þar fjallar Nida um tvenns konar jafngildi. Þau eru formlegt 

jafngildi (e. formal equivalence), þar sem form og inntak skilaboðanna sjálfra eru í 

aðalhlutverki, og áhrifa jafngildi (e. dynamic equivalence) þar sem megináhersla er 

lögð á að sníða marktextann eftir málvísindalegum þörfum og menningarlegum 

bakgrunni lesenda (Ástráður Eysteinsson 1996: 90). Með öðrum orðum á þýðandinn 

að ná fram sömu eða svipuðum áhrifum á lesendur markmálsins og frumverkið hafði 

upprunalega á frummálslesendurna.  

Samkvæmt kenningum Nida ræðst vel heppnuð þýðing af því að hún sé jafngild 

frumtextanum en þá þarf hún að uppfylla fjögur skilyrði sem eru að: 

1. vera skiljanleg; 

2. tjá anda og gerð frumtextans; 

3. vera eðlileg og óþvinguð í framsetningu; 

4. hafi svipuð áhrif og frumtextinn. 

En þrátt fyrir að hugmyndir Nida hafi fallið í góðan jarðveg hafa þær einnig hlotið 

töluverða gagnrýni. Áhrifajafngildið hefur verið umdeilt fyrir þær sakir að ýmsir 

telja að það sé aldrei hægt að ná fram jafngildum áhrifum þegar frumtexti er þýddur 

yfir á aðra menningu. Áður en þýðandi hefst handa við að þýða skáldsögu eins og 

Snuðrarann getur hann ekki gert sér grein fyrir því hvaða áhrif frumtextinn hafði á 

frummálslesendurna þegar hann var gefinn út í Kanada eða hvaða áhrif þýddi textinn 

muni hugsanlega hafa á íslenska lesendur. Með formlegu jafngildi leggur þýðandinn 

meiri áherslu á form textans en merkingu og gæti sett stein í götu lesandans sem 

þekkir jafnvel ekki menningu eða bakgrunn verksins. 
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Mary Snell-Hornby hefur einnig fjallað um hugtakið jafngildi en hún telur að það 

eigi almennt að forðast notkun þess. Hún telur að skilgreining hugtaksins sé of þröng 

og spretti af „ranghugmynd um samhverfu tungumála― (Ástráður Eysteinsson 

1996:93). Þrátt fyrir að orð ólíkra tungumála teljist hafa sömu merkingu sé ávallt 

einhver munur á þeim. Auk þess leggi fræðimenn ólíka merkingu í sjálft hugtakið. 

Þessu til sönnunar hefur Snell-Hornby borið saman enska hugtakið yfir jafngildi sem 

er equivalence og þýska hugtakið Äquivalenz (1990:80). Hún bendir á að þau hafi í 

þröngum skilningi ekki nákvæmlega sömu merkingu og auk þess sé enska hugtakið 

mun eldra en það þýska. Þýski heimpekingurinn og þýðandinn Friedrich 

Schleiermacher var á sömu skoðun og Snell-Hornby að því leyti að hann taldi að 

engin orð í einu tungumáli gætu átt nákvæmlega sömu merkingu í öðru tungumáli 

(Ástráður Eysteinsson 1996:77). Schleiermacher taldi að þýðendur ættu aðeins að 

þýða yfir á þeirra eigið móðurmál þar sem þeir bæru ábyrgð á sinni menningu og 

textanum sem þeir þýddu. Ennfremur ættu þýðendur ekki að færa höfundinn nær 

lesandanum og aðlaga það sem er framandi í textanum heldur að láta höfundinn í 

friði eins og kostur væri og færa lesandann að honum. Því ætti þýðing að hljóma 

nógu „framandi― í eyrum lesandans til þess að hann komi auga á tungumálið og 

menningu frumtextans sem skini í gegnum þýdda textann (Bassnett og Lefevere 

1992:5). 

1.3 Framandgerving og staðfærsla 

Franz Rosenzweig sagði að við þýðingar þyrfti að þjóna tveimur húsbændum; annar 

væri höfundurinn og frumtextinn en hinn væri lesandi markmálsins (Berman 1992: 

3). Ef þýðandinn velur að fylgja höfundinum, verkinu og frummálinu eftir með því 

að þröngva þeim upp á lesendur í sínum eigin menningarheimi hættir hann á það að 

hljóma eins og útlendingur í þeirra eyrum. En ef þýðandinn ákveður að fylgja 

hefðbundinni aðlögun á verkinu þá fylgir hann vissulega kröfum einhverra lesenda 

sinna en hefur á sama tíma svikið frumverkið um trúnað sinn. Schleiermacher gerði 

hugtökin staðfærslu (e. domestication) og framandgervingu (e. foreignizing) að 

umfjöllunarefni sínu í ritgerð frá 1813 sem kallaðist Über die verschiedenen 

Methoden des Übersetzens (Munday 2001: 146). Hann taldi að þýðandinn hefði um 

tvær þýðingaaðferðir að velja, að láta þýðinguna miðast við frummálið og 

frummenninguna eða að laga verkið að markmáli og menningu lesandans. 
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Schleiermacher telur að merking textans skipti jafnmiklu máli og stíll eða málfar 

höfundarins og þess vegna sé mikilvægt að framandleiki frumtextans einkenni 

marktextann. Hann taldi að erlendir textar sem væru þýddir á þýska tungu ætti að 

lesa og hljóma öðruvísi en texti sem er saminn á markmálinu og í markmenningunni. 

Lesandinn ætti því að geta getið sér til um erlendu orðin að baki þýðingunni. Annars 

myndi yfirbragð frumtextans tapast þar sem því væri útrýmt í marktextanum. Í stað 

þess að textinn sé þýddur inn í markmenninguna fær hann að halda sínum 

eiginleikum og áhrif frummenningarinnar eru varðveitt í þýðingunni. Þýska skáldið 

Johann Wolfgang von Goethe fjallaði einnig um þessar tvær ólíku stefnur og sagði: 

Til eru tvær þýðingarstefnur: Önnur gerir kröfur til þess að höfundur erlendrar þjóðar sé 

fluttur til okkar í þeim skilningi að við getum litið á hann sem okkar höfund. Hin gerir 

þær kröfur til okkar að við flytjum okkur yfir til hins erlenda höfundar og gerumst 

heimakomin í ástandi, málfari og eiginleikum hans (Heimir Pálsson 1988:102). 

Þessar þýðingastefnur eins og Schleiermacher og Goethe gera að umfjöllunarefni 

sínu hafa dottið upp fyrir á seinni tímum af þeirri einföldu ástæðu að þær falla ekki 

að lesendunum. Vissulega er það rétt að með því að aðlaga skáldsögur er lesendum 

aftrað frá því að upplifa kynni af ókunnugri menningu, sjónarsviðið verður þrengra 

og ný þekking verði ekki til. En þýðingar snúast alltaf um ólíka lesendur og 

þýðandinn þarf að endurskrifa texta fyrir nýja lesendur. Kristjana Gunnars veitti 

lesendum sínum innsýn í annan menningarheim í Snuðraranum þar sem hún rifjar 

upp minningar sínar frá æskuslóðum á Íslandi. En við þýðingu verksins þarf að hafa 

framtíðarlesendurna í huga og það þarf einnig að sýna þeim ákveðna tryggð. Þegar 

Schleiermacher fjallaði um kenningar sínar hafði hann ekki í huga eintyngdan 

lesanda sem hafði jafnvel ekki aðgang að frumtextanum heldur ákveðinn hóp 

menntaðra lesanda sem las frumtextann og þýðinguna samtímis. Fræðimenn hafa 

einnig talið þessa aðferð vera vandasama vegna þess að henni fylgir mikil 

íðorðasmíð þar sem markmálið sé ávallt bundið markmenningunni. Margir 

fræðimenn tóku kenningum hans fagnandi og fannst æskilegra að halda tryggð við 

höfundinn og frumtextamiðaðar þýðingar. Þar má nefna Lawrence Venuti sem talar 

fyrir framandgervingu þýðinga. Venuti tengir hugtökin framandgervingu og 

staðfærslu við það sem hann kallar ósýnileika þýðandans og verður fjallað nánar um 

það í næsta kafla. 



11 

1.4 Ósýnilegi þýðandinn 

Venuti fjallar um hugtakið ósýnileika til þess að lýsa stöðu þýðandans í vestrænni 

menningu og segir að:  

A translated text, whether prose or poetry, fiction or non-fiction, is judged acceptable 

by most publishers, reviewers and readers when it reads fluently, when the absence of 

any linguistic or stylistic peculiarities makes it seem transparent, giving the appearance 

that it reflects the foreign writer’s personality or intention or the essential meaning of 

the foreign text – the appearance, in other words, that the translation is not in fact a 

translation, but the original (Munday 2001:146). 

Venuti fullyrðir að þýðendur verði ósýnilegir þegar þeir skrifa snurðulausan 

markmálstexta, þegar lesandinn getur ekki greint af lestri textans hvort hann er að 

lesa þýðingu eða texta sem var upphaflega skrifaður á viðtökumálinu. En þetta getur 

verið vafasamt þar sem Venuti beinir athygli sinni ekki að framtíðarlesendum 

textans eða ástæður þess að fólk les bækur. Þrátt fyrir að það finnist alltaf lesendur 

og fræðimenn sem þykja framandgerðir textar síður en svo fráhrindandi, fjallar 

Venuti ekki um fjölbreyttan hóp lesenda og ólík viðbrögð þeirra og gerir ráð fyrir 

því að allir túlki textann á sama hátt. Þýðendur fylgja auk þess alltaf eigin 

hugmyndum þegar þeir túlka sögur og endurskrifa þær fyrir lesendur sína og eru því 

síður en svo ósýnilegir. Þýðingar snúast alltaf um ólíka lesendur sem felur í sér að 

það þarf að endurskrifa texta fyrir nýja lesendur markmálsins. 

Venuti fjallar einnig um pólitískan og menningarlegan bakgrunn þýðinga sem hann 

telur hafa mótandi áhrif á það hvaða verk líti dagsins ljós. Þar vísar hann til 

útgefenda og ritstjóra sem velja verk og texta til þýðinga, greiða þýðendunum fyrir 

vinnu sína og hafa oft á tíðum áhrif á þær þýðingaaðferðir sem er beitt við 

þýðingastarfið. Athugasemdir frá gagnrýnendum hafa einnig áhrif á það hvernig 

þýðingar eru lesnar og hvernig þeim er tekið í markmenningunni. Þess vegna gegnir 

sérhver hópur ákveðinni stöðu innan ríkjandi menningar hvers tíma. Venuti telur að 

þýðing snerti ávallt venjur og vald og að þýðendur verði fyrir áhrifum af samtíma 

sínum og samfélagi. Þýðing er ekki aðeins það sem gerist í höfði þýðandans þar sem 

lesendur ákveða hvort þeir þiggja eða hafna þýðingum. Ólíkir lesendur þarfnast 

ólíkra þýðinga. En það eru ekki aðeins lesendurnir sem ákveða hvaða þættir 

frumverksins falla að menningu markmáls lesenda. Þeir sem hafa umsjón með 

þýðingum, gefa þær út eða dreifa þeim geta einnig haft margt að segja um 
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þýðinguna. Þessi aðili getur verið tenging á milli þýðingarinnar og þess leshóps sem 

þýðandinn vill ná til.  

Susan Bassnett og André Lefevere, sem hafa kannað tengsl á milli menningafræða 

og þýðingafræða. Þau telja að höfundar skrifi ekki í tómi, þeir tilheyri í raun 

ákveðinni menningu á tilteknum tímapunkti (Bassnett 1998:136). Þess vegna 

endurspegli textar þeirra ákveðinn kynþátt, aldur, kyn og stétt ásamt stílrænum 

séreinkennum og sérvisku einstaklingsins sem skín í gegnum textann. En ákveðin 

markaðsöfl ráða því hvernig textinn er gefinn út, seldur, markaðssettur og lesinn. 

Þýðingar fylgja því ákveðnum valdastrúktúr sem fyrirfinnst bæði í 

frummenningunni og markmenningunni. Dæmi um þetta er hlutverk útgefandans 

sem ræður því hvaða texti verður birtur, hvort að hann verði styttur eða ritskoðaður. 

Til að mynda hljóta þýðingar á íslenskum bókamarkaði oft á tíðum að ráðast af 

fjölda íbúa landsins. Vissulega er markaðurinn fámennur og útgefendur þurfa sífellt 

að vera á tánum til að vera vissir um að það sé grundvöllur fyrir útgáfu ákveðinna 

þýðinga. Sigurður A. Magnússon tók að sér að snúa skáldverkinu The Prowler á 

íslenska tungu en þýðingu hans var hafnað af útgefendum sem töldu hana ekki eiga 

við íslenska lesendur þar sem „hún endurspeglaði ekki íslenskan veruleika‖ (Guðrún 

Björk Guðsteinsdóttir 1997: 6).
1
 Vissulega mætti túlka skrif Kristjönu á þá leið að 

hún tali niður til Íslendinga, skapi einfalda ímynd af landsbúum sem frumstæðri þjóð 

eins og sést í Snuðraranum þar sem segir: 

Í þessu landi dó fólk úr hungri. Í ellefu hundruð ár drápust kindur úr hor í 

fjallaskörðum, hestar duttu niður dauðir í öskuþöktum högum og sjómenn voru of 

þreyttir til að draga netin úr sjó. Börnin vesluðust upp af vannæringu í torfkofum. 

Gamlir menn átu skinnjakkana sína. 

Samt sem áður voru fjörurnar fullar af kræklingi. Svartar og bláar skeljar lágu 

þúsundum saman lokaðar í fjöruborðinu. Fólk neitaði að borða kræklinginn.(51). 

Kristjana bregður upp mynd af þjóð sem berst í bökkum og storkar þjóðerniskennd 

Íslendinga með því að benda á að flest allt hugvit, til að mynda menntun og kunnátta 

á nýtingu orkulinda, komi að utan. En það er nauðsynlegt að íslenskir lesendur fái að 

                                                 

1
 Sbr. samtal við Sigurð A. Magnússon 7. september 2010 kom fram að hann kannaðist ekki við að 

hafa þýtt skáldverkið. 
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kynnast fleiri útgáfum en aðeins þeim sem mæra þá eða landið. Þetta viðhorf 

útgefanda endurspeglar hugmyndir Venutis um menningarlegan og pólitískan 

bakgrunn þýðinga sem hafa áhrif á það hvaða verk líta dagsins ljós. Þannig má segja 

að valdastrúktúr íslenska bókmenntaheimsins hafi komið í veg fyrir útgáfu á 

þýðingu Sigurðar á sínum tíma. 

Í bókinni The Translator as Communicator fjalla fræðimennirnir Basil Hatim og Ian 

Mason um ýmsar kenningar innan þýðingafræða og telja að Venuti leiði í ljós 

afleiðingar af vali þýðandans (1997:145). Með því að kjósa staðfærslu, sem hafi 

verið ráðandi stefna í vestrænni menningu síðustu þrjár aldirnar, fram yfir 

framandgervingu hafi þýðingar orðið staðlaðar og hlutlausar. Þær hafi einnig svipt 

framleiðanda frumtextans rödd með því að láta þær endurspegla viðurkenndar hefðir 

og menningargildi samfélagsins sem voru ríkjandi á þeim tíma þegar þær litu 

dagsins ljós. Hvort sem þessi staðfærsla á frumtextanum er meðvituð eða ekki er 

málinu óviðkomandi þar sem áhrifin eru þau sömu. Í þessu samhengi er mikilvægt 

að átta sig á því að breytingarnar sem urðu á þýðingaaðferðum voru ekki 

tilviljunarkenndar. Þær tengdust því hvernig höfundar frá mismunandi 

menningarheimum á ólíkum tímum fengust við þýðingar. 

1.5 Greining frumtextans 

Nú til dags er textum venjulega skipt í tvo hópa, nytjatexta og skáldskapartexta. 

Þýðandi, sem stendur frammi fyrir því að þýða ákveðinn texta, þarf að gera sér grein 

fyrir því hvorum hópnum hann tilheyrir og geta greint hlutverk eða markmið textans 

áður en hann hefst handa. Skopos-kenning Hans J. Vermeer og Katharinu Reiß er 

hagnýt þýðingafræðikenning sem gegnir því hlutverki að fjalla um tilgang þýðinga. 

Hugtakið skopos var kynnt innan þýðingafræða á 8. áratugnum af Vermeer sem 

hugtak yfir tilgang þýðinga og ferlið að baki þeim (Munday 2001:78-79). 

Samkvæmt henni hefur sérhver þýðing ákveðið markmið eða skopos og þær eru 

staðfærðar samkvæmt því. Helsta verk skopos-kenningarinnar er Grundlegung einer 

allgemeine Translationstheorie (e. Groundwork for a General Theory of 

Translation) sem Vermeer skrifaði ásamt Reiß. Í skopos-kenningunni segir tilgangur 

marktextans til um þýðingastefnuna sem þýðandinn velur. Þar skiptir máli hvort 

áhersla er lögð á merkingu eða form frumtextans. Einnig er mikilvægt að gera grein 
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fyrir því hvort að þýðandinn verður trúr frumtextanum eða færir hann nær 

lesandanum.  

Í ritgerðinni Skopos and Commission in Translational Action fjallar Vermeer um 

tengsl þýðinga við menningu og segir að tungumál sé hluti af sérhverri menningu 

(2000:222). Frumtexti er venjulega saminn fyrir aðstæður innan 

frummenningarinnar, þess vegna sé hann „frumtexti― og þýðandinn hafi það 

hlutverk að miðla upplýsingum á milli menningarsvæða en í flestum tilvikum hafi 

upprunalegi höfundurinn ekki þekkingu á markmenningunni og textum hennar. Ef 

hann hefði nauðsynlega þekkingu myndi hann skrifa texta sem félli að aðstæðum 

markmenningarinnar og markmálsins. Þess vegna geta frumtexti og marktexti verið 

talsvert ólíkir, ekki aðeins framsetning þeirra og lýsing á innihaldi heldur geta 

markmið þeirra einnig verið ólík. Það skiptir máli hvaða markmið, skopos, 

þýðandinn leggi upp með og Vermeer nefnir sem dæmi að þýðandinn gæti skapað 

nákvæma eftirlíkingu af setningarbyggingu frumtextans til að veita markmáls 

lesendunum upplýsingar um setningarbygginguna. Eða jafnvel nákvæma eftirlíkingu 

af formgerð frumtextans. Þýðandinn er því meðvitaður um hverjar afleiðingarnar 

ákvarða hans eru, það er að segja hvaða áhrif textinn hefur á markmenninguna og 

hversu ólíkur hann er frumtextanum í frummenningunni. 

1.6 Tungumál og menning 

Löngum deildu fræðimenn á sviði þýðinga um hvort ætti að þýða frumtextanum frá 

orði til orðs eða merkingu fyrir merkingu. Í meira en 2000 ár snérust þýðingafræðin 

að mestu leyti um að bera bókstaflegar þýðingar, eða þýðingar sem eru trúar 

frumtextanum, saman við frjálsar þýðingar. Þetta breyttist skömmu eftir seinni 

heimsstyrjöldina og í kjölfarið fóru sjónir manna að beinast að vélþýðingum. Susan 

Bassnett og André Lefevere telja að þróun menningarfræða megi rekja til 6. 

áratugarins þegar breskir fræðimenn tóku þau upp á arma sína (1998:130). Þau vitna 

í ritgerðina But what is cultural studies? eftir Anthony Easthope þar sem fjallað er 

um breytingarnar sem urðu á menningarfræðum frá 6. áratugnum. Hann telur að 

þrjár bylgjur hafi átt sér stað, það er menningarbylgja 7. áratugarins (e. Culturalist 

phase), strúktúralismi 8. áratugarins (e. Structuralist phase) og póststrúktúralismi (e. 

Post-structuralist phase) (131). Bassnett og Lefevere telja að þessi þrískipting hafi 

ekki aðeins haft áhrif á bókmenntir heldur einnig þýðingar á seinni árum. Í 
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þýðingafræðum myndi fyrsta menningarbylgjan eiga við kenningar um jafngildi sem 

fræðimenn eins og Eugene Nida gerði að umfjöllunarefni sínu. Þýðingafræðingar 

sem tilheyrðu annari bylgju menningarfræðanna fengust við kerfisbundnari nálgun á 

þýðingum og fræðin fóru að snúast um kynjafræði og ungmenningu. Á 9. áratugnum 

urðu gagngerar breytingar á fræðunum þegar þau breiddust út frá Bretlandi í ýmsar 

áttir, til dæmis til Bandaríkjanna, Kanada og Ástralíu. Menningarfræðin varð 

umfangsmeiri og tengdist menningarlegri sjálfsmynd og fjölmenningu. Bassnett og 

Lefevere telja að menningarfræði og þýðingafræði hafi sameinast á réttum tíma þar 

sem helstu málefni í lok síðustu aldar voru hnattvæðing og aukin samtenging 

jarðarbúa og í kjölfarið færðust fræðin nær alþjóðahyggju.  

Í bókinni Tvímæli fjallar Ástráður Eysteinsson um þýðingar og bókmenntir og segir: 

[Þýðingar] miðla okkur erlendum menningarheimum á öðrum forsendum en frumsamin 

verk á okkar máli eða verk sem við getum lesið á erlendum málum. Í þýðingum mætir 

íslenskt mál annarlegri tungu sem miðlar erlendum menningarheimi og biður jafnframt 

um það sem kann að virðast ómögulegt – að rödd hennar heyrist á íslensku (1996:276). 

Þýðingar móta menningarsamfélög. Þær kynna framandi hugtök til sögunnar og 

nýjar bókmenntategundir innan ólíkra menninga. Helsti tilgangur þýðinga er að 

miðla upplýsingum frá einu tungumálasvæði til annars, frá einni menningu til 

annarar. Í bók Umberto Eco Experiences in Translation segir: „Translation is always 

a shift, not between two languages, but between two cultures – or two 

encyclopedias― (2001:17). Þannig þarf þýðandinn ekki aðeins að taka reglur um 

málvísindi með í reikninginn heldur einnig menningarlegar reglur. Á seinni tímum 

hefur sambandið á milli menningar og þýðingar fengið aukna athygli fræðimanna. 

Fræðikonan Susan Bassenett bendir á að fyrsta skrefið í áttina að rannsókn á 

þýðingaferlinu, það er hvað gerist við þýðingu frá einu tungumáli til annars, leiði í 

ljós að þrátt fyrir að þýðingar byggi á málvísindum má segja að þær tilheyri 

táknfræðum, en þar er rannsakað hvernig orð og hlutir öðlast merkingu. Með öðrum 

orðum leggur hún áherslu á að við þýðingar verði að skoða merkingu að baki 

orðanna sem eru notuð og hvernig reynsla og umhverfi lesandans hafi áhrif á 

skilning hans. Þannig hefur umhverfi okkar og forþekking áhrif á það sem við 

skiljum. Bassnet líkir tungumálinu við hjarta og menningu við líkamann sem það 

geymir. Á sama hátt og skurðlæknir sem gerir hjartaaðgerð getur ekki hunsað 



16 

líkamann, verður þýðandinn að meðhöndla textann í samhengi við menningu í 

öðrum tungumálum (1991:14). 

Þýðing er ávallt tilfærsla, ekki aðeins á milli tveggja tungumála heldur tveggja 

menninga. Bassnett og Lefevere taka fram í inngangskaflanum að bók þeirra 

Translation, History and Culture að þýðing sé eins og farvegur þar sem erlend áhrif 

geta flætt inn í markmáls menninguna, með því að ögra henni og jafnvel með því að 

grafa undan henni (1992:2). Í bókinni Um þýðingar fjalla Heimir Pálsson og 

Höskuldur Þráinsson um menningu og merkingu og segja: „Allir textar, hvort sem 

þeir eru nytjakyns eða bókmenntalegir, eiga rætur í menningarumhverfi, raunsönnu 

eða tilbúnu. Oft hlýtur að vera vafi hvernig þýðandi á að bregðast við þessum 

menningartengslum― (1988:99). Þeir telja að þegar þýðendur snúa bókmenntatexta 

þurfi þeir að vera trúir verkinu þrátt fyrir að breytingar á frumtextanum lagi hann 

betur að menningarumhverfi markmálsins. 

Bæði þýðingafræði og menningarfræði snerta vald og framleiðslu texta. Þýðingar 

sem taldar eru varanlegar á ákveðnum tímapunkti geta horfið nokkrum árum seinna. 

Eitt besta dæmi um breytingar sem verða á tungumálinu og áhrif menningar á 

þýðingar eru Biblíuþýðingar. Á Íslandi liggja fyrir ellefu útgáfur Biblíunnar á 

íslensku og margvíslegar breytingar hafa verið gerðar á þýðingunum og þær 

endurskoðaðar. Þar koma inn í breytingar á íslenskri tungu en ekki síður 

menningarlegar breytingar. Þegar ný íslensk þýðing Biblíunnar var gefin út árið 

2007 upphófst mikil umræða um Biblíuþýðingar en þar var reynt að taka tillit til 

beggja kynja og niðrandi orð varðandi samkynhneigða voru felld út textanum. 

Umfjöllun um þýðingar á Biblíunni einkennast einnig af því að þýðendurnir eigi að 

vera ósýnilegir, samanber ósýnlega þýðanda Venutis, þar sem þeir eigi að gæta 

fyllsta hlutleysis með því að túlka ritninguna eins rétt og mögulegt með því að halda 

tryggð við frumtextann. En eins og nýjasta þýðingin gefur til kynna þá hefur 

umhverfi þýðenda og bakgrunnur þeirra vissulega áhrif á þýðingar þeirra. Í næsta 

kafla verður skáldsagan Snuðrarinn og höfundur hennar kynnt til sögunnar. 
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2 Snuðrarinn: Milli tveggja heima 

Hér verður fjallað um rithöfundinn Kristjönu Gunnars og gerð grein fyrir því 

hvernig íslensk og kanadísk menning samtvinnast í verkum hennar. Þá verður einnig 

fjallað um The Prowler (1989) sem ber titilinn Snuðrarinn á íslensku og er hennar 

þekktasta skáldverk. 

2.1 Kristjana Gunnars 

The story of this writer’s life tells of a woman in a form of perpetual motion – motion 

across continents, motion between cities, and between jobs, but also motion of a higher 

sort. She has travelled throughout the traditions of world literature in her readings, 

journeyed through a wide range of forms and genres in her writings, always exploring 

the emotions of loss and longing and love (Tschofen 2004:21).
2
 

Verk íslensk-kanadíska rithöfundarins Kristjönu Gunnars bera þess merki að hún 

stendur á mörkum tveggja menningarheima; ævi hennar hefur einkennst af 

búferlaflutningum og umróti og þessi sömu stef enduróma í verkum hennar. 

Kristjana fæddist í Reykjavík árið 1948 og átti íslenskan föður og danska móður. Á 

æskuárum var hún sífellt á faraldsfæti og ferðaðist mikið á milli Íslands, 

Bandaríkjanna og Danmörku, þar sem móðurfjölskylda hennar bjó. Hún flutti ásamt 

fjölskyldu sinni til Bandaríkjanna þegar hún var táningur um miðbik sjöunda 

áratugarins og þar skrifaði hún sína fyrstu smásögu sem fjallaði um: „stúlku sem 

langaði til að fara heim― (48). Því má segja að frá hennar fyrstu skrifum hafi hún 

látið í ljós heimþrá og rótleysi sem hafa verið stöðug viðfangsefni í verkum hennar. 

Árið 1969 urðu gagngerar breytingar á högum Kristjönu þegar hún fluttist búferlum 

til Kanada til að læra ensku og bókmenntir og festi þar rætur. Hún starfaði við ýmsa 

háskóla í Kanada en lengst af kenndi hún skapandi skrif við háskólann í 

Albertafylki. Á árunum 1974-75 stundaði hún kennslu á Íslandi en hún hefur sagt að 

á þeim tíma vildi hún helst vera á heimaslóðunum, vinna og lenda í ævintýrum. 

Þrátt fyrir að Kristjana sé best þekkt fyrir skáldsögur sínar hóf hún feril sinn sem 

ljóðskáld. Henni tókst að skapa sér nafn í Kanada með birtingu ljóðabóka í byrjun 

                                                 

2
 Upplýsingar um ævi og störf Kristjönu voru fengnar úr sömu heimild. 
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níunda áratugsins. Fyrsta ljóðabók hennar var One-Eyed Moon Maps (1980) sem gaf 

tóninn fyrir þær bækur sem fylgdu í kjölfarið. Þar fléttar Kristjana íslensku 

fornsögunum saman við norræna goðafræði en því bregður einnig fyrir í öðrum 

verkum hennar, til að mynda í The Prowler. Í ljóðabókinni Wake-Pick Poems 

(1981), Settlement Poems 1-2 (Landnámsljóð,1980) ásamt The Axe’s Edge (1983) 

notaði hún gamlar íslenskar og vestur-íslenskar heimildir, dagbækur og ferðabækur 

íslenskra landnema í Kanada. Þegar Kristjana skrifaði ljóðabókina The Night 

Workers of Ragnarök (1985) ferðaðist hún mörgum sinnum á milli „gamla― og 

„nýja― heimsins. Í ljóðunum, sem hún skrifaði eftir að hafa aðlagast nýja 

heimalandinu, mátti greina eftirsjá, söknuð eftir gamla heiminum og þörf fyrir að 

eiga sér samastað. En þrátt fyrir að henni hafi liðið vel á Íslandi hafði kanadísk 

menning og menntun áhrif á skrif hennar eins og má greina í orðunum: „Even 

though I felt very much at home in the country of my origin, I was always aware that 

I had been educated out of that world, and there was nothing I could do about it in 

retrospect― (1985: 2). 

Á níunda áratugnum urðu breytingar á ritstíl Kristjönu sem snéri sér frá gamla 

heiminum að feminískum og póstmódernískum kenningum og sögurnar urðu 

persónulegri. Á þessum tíma skrifaði hún The Prowler sem ber merki um báða 

heima en sú bók hefur fengið langmesta viðurkenningu af verkum hennar. Einnig 

hafa skáldsögurnar The Substance of Forgetting (1992) og Zero Hour (1991), þar 

sem Kristjana tekst á við minningar og sorgina sem fylgdi láti föður hennar, vakið 

verðskuldaða athygli. Hún hefur samið ljóð, skáldsögur og fræðiritgerðir og hefur 

einnig ritstýrt og þýtt. Kristjana hefur notið mikillar hylli fyrir framlag sitt til 

kanadískra bókmennta og hefur hlotið mörg verðlaun og viðurkenningar fyrir þau 

störf en þar bera hæst þýðingar á verkum eftir Vestur-Íslendinginn Stephan G. 

Stephansson. 

2.1.1 Kristjana sem þýðandi 

Helsta afrek Kristjönu á sviði þýðinga verður að teljast þýðingar á ljóðum íslenska 

Kanadabúans Stephans G. Stephanssonar. Hann var talinn eitt af íslensku 

þjóðskáldunum þrátt fyrir að hafa búið í Kanada í tæplega fjörutíu ár. Fæstir 

Kanadabúar höfðu samt sem áður tækifæri til að kynnast ljóðunum þar sem hann 

skrifaði á íslensku og þar af leiðandi hefur þörfin fyrir vandaðar þýðingar á þeim 
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verið mikil. Kristjana tekur fram að af ýmsum ástæðum hafi það reynst henni erfitt 

verk að snúa ljóðunum. Í formála ljóðabókarinnar tekur hún fram að það hafi verið 

hægt að fara margar leiðir við þýðingu ljóðanna en hún leggur áherslu á að viðhalda 

merkingu þeirra (Stephan Stephansson 1988:viii). Hún hefði getað umorðað eða gert 

textann tvíræðan en hún valdi að vera trú textanum með því að hafa þýðingarnar 

innihaldsmiðaðar í þeim tilgangi að gera frumverkið eins sýnilegt og hugsast gæti 

fyrir sögulega þýðingu þess. Þess vegna reyndi hún að viðhalda myndmáli, tóni og 

rödd ljóðanna. Eins og gefur að skilja reyndist það henni erfitt verk að halda algjörri 

tryggð við verkið og það bitnaði einkum á formi þess; rími, upprunalegum 

hrynjanda ljóðanna, stuðlum og bragarhætti. 

2.2 Snuðrarinn: Skáldsaga 

„The Prowler is always talking to itself, about itself― (Tschofen 2004:99). 

Skáldsagan The Prowler kom út árið 1989 og vakti athygli fyrir kjarnyrtan stíl og 

sjálfsögulega nálgun höfundarins sem einkennist af minningarbrotum og 

hugleiðingum sem fléttast saman á ljóðrænan hátt. Bókin er frekar stutt þrátt fyrir að 

kaflarnir séu 167 talsins enda eru þeir æði mislangir, allt frá einni setningu upp í 

nokkrar blaðsíður. Sagan er skrifuð í raunsæisstíl og sögusviðið er Ísland í lok seinni 

heimsstyrjaldarinnar. Hún býr ekki yfir hefðbundnum söguþræði eða eiginleikum 

skáldsögu, eins og upphafi, miðju og endi, og því gæti reynst æði torsótt að 

skilgreina hana til hlítar. Sögurnar eða minningarnar eru ekki í tímaröð en eru þó 

samofnar. Í bókinni heyrist rödd ákveðins sögumanns, sem er ónafngreindur, en 

ýmis líkindi eru með honum og Kristjönu sjálfri. Í sögunni segir sögumaður frá 

æskuminningum sínum, frá hlédrægri stúlku, á mörkum þess að vera fullorðin, sem 

byggir sér draumaheima sem verða skjól hennar. Hún segir frá samskiptum sínum 

við systur sína og foreldra, skólagöngu og hugmyndum um lífið og tilveruna. Eins 

og Kristjana flytur stúlkan til Bandaríkjanna um sextán ára aldur og síðar til Kanada. 

Sagan er mótsagnakennd og er nokkurs konar þroskasaga eða æskuminning sem 

blandast sagnfræðilegum atburðum ásamt því að fjalla um það sem býr í 

tungumálinu og það sem ekki er hægt að segja. Aðalsöguhetjan kemst að því að 

tungumálið getur skapað hindranir þegar hún upplifir að tungumálakunnátta hennar 

skilgreinir hana í augum skólafélaga sinna. 



20 

Ég hugleiddi að ef að sjálfsvitund einstaklingsins ræðst af tungumálaþekkingu hans þá 

íhugaði ég að læra rússnesku. Ég gróf upp rússnesku orðabækur föður míns. Ég ákvað 

að læra langtímum saman á hverjum degi. 

Með tíð og tíma fékk ég jafnvel betri hugmynd. Segjum sem svo að ég myndi tala 

rússnesku og síðan myndi rússneski herinn hernema okkur. Þá myndi ég koma mér í 

enn meiri vandræði. Lausnin fólst í því að læra fleiri tungumál. Ég myndi læra frönsku 

og þýsku, færeysku og inúítamál. Ég myndi rugla alla í ríminu (91). 

Kristjana tengir tungumálið við sjálfsmynd einstaklingsins en tungumál eru henni 

hugleikin og þegar fjölskylda hennar flutti til Bandaríkjanna varð enska hennar 

fimmta tungumál. Í bókinni blandar Kristjana saman ævintýrum, ímynduðum sögum 

og frumspeki. Móðirin er ungverskur sígauni, faðir hennar hvíti Inúítinn og systir 

hennar sveltir sig til að ögra Guði. Samt sem áður fléttar hún sögulegum 

raunveruleika saman við sögurnar. Kóreustríðið, ungversku uppreisnina árið 1956, 

Kúbubyltingin og Víetnamstríðið. Hún rifjar upp þá tíma í íslenskri sögu þegar 

seinni heimsstyrjöldin stóð yfir, Ísland var dönsk núlenda og fjallar um samband 

Íslendinga og Bandaríkjamanna eftir að stríðinu lauk. Það er ef til vill engin tilviljun 

að bókin kom út sama ár og Berlínarmúrinn féll. 

Kristjana hefur afar sérstakan ritstíl. Hún notar bergmál og endurtekningar til að 

skapa ákveðinn hrynjanda. Söguatvik og setningar kallast á og upphaf bókarinnar 

rennur saman við enda hennar. Hún blandar saman myndlíkingum og lætur 

lesendanum eftir að túlka verkið til að skapa heildstæða mynd. Sagan er eins og 

púsluspil sem breytist í hvert skipti sem nýr biti bætist við. Það er aldrei nægur tími 

eða nógu mörg púsl gefin til að myndin komi í ljós eða nógu stöðugur grunnur þar 

sem sagan flakkar á milli ólíkra tíma. 

2.2.1 Sjálfsöguleg einkenni í verkinu 

Í bókinni Umbrot: Bókmenntir og Nútími fjallar Ástráður Eysteinsson um sjálfsögur 

og telur að hugtakið sjálfsaga nái nokkurn veginn utan um hugtakið metafiction en í 

Snuðraranum talar Kristjana um metastory sem fellur jafnvel betur að íslenska 

hugtakinu (1999: 214). Í bókinni Metafiction: The Theory and Practice of Self-

conscious Fiction sem kom út árið 1984 varpar bandaríska fræðikonan Patricia 

Waugh ljósi á hugtakið metafiction (2). Þar segir að sjálfsagan sé meðvitað 

skáldskaparform sem markvisst veitir stöðu sinni og sköpun eftirtekt í þeim tilgangi 
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að spyrja spurninga um sambandið á milli skáldskapar og veruleika. Eins og önnur 

póstmódernísk skáldverk einkennist sjálfsagan af framandgervingu þar sem formið 

er gert framandi lesandanum. Hún gegnir því hlutverki að skapa tálmynd af 

skáldverki og á sama tíma að brjóta þá tálmynd niður. Hún endurskoðar venjur innan 

bókmenntanna og tengist einnig afbyggingunni þar sem hún reynir að brjóta niður þá 

múra sem aðgreina skáldaðan heim og veruleika með því að kollvarpa 

fyrirframgefnum hugmyndum lesandans. Þátttaka hans við að túlka verkið hefur 

einnig mikið að segja um hvaða merkingu textinn fær. 

Í verkum Kristjönu má víða finna sjálfsöguleg og ævisöguleg einkenni sem tengjast 

saman og Snuðrarinn er þar engin undantekning. Sjálfsögur fylgja oft á tíðum 

kunnuglegu mynstri, til að mynda gæti höfundurinn notað sakamálasöguformið, eins 

og Kristjana gerir í Snuðraranum, þar sem raunsæis gætir en síðan er flett ofan af 

þeirri blekkingu. Titill bókarinnar hefur ekki síður en innihald hennar vakið athygli 

enda ber undirtitill hennar þess merki að þetta sé skáldsaga sem sé samt sem áður 

með sjálfsævisögulegu ívafi. Í upphafsorðum Snuðrarans gætir þessara áhrifa. Þar 

varpar Kristjana ljósi á stöðu verksins og segir: 

Þetta eru ekki skrif. Ekki ljóðlist, ekki prósi. Ég er ekki rithöfundur. Hún er engu að 

síður í hálsinum á mér, maganum, höndunum, þessi bók sem ég er ófær um að skrifa. 

Það eru orð sem gefa ekki eftir í þögninni. Orð sem svíkja mig. Hann vill ekki að ég 

skrifi þessa bók. Orðin svæfa mig. Þau halda fyrir mér vöku (37). 

Kristjana reynir meðvitað að fanga athöfnina að skrifa í bókinni og sýnir hvernig 

sagan reynir aftur og aftur að segja frá sjálfri sér. Sjálfsöguhöfundar, eins og 

Kristjana, vita af þeim takmörkunum sem fylgja því að skrifa skáldskap. Hún veltir 

opinskátt fyrir sér stöðu sinni sem smiður textans og reynir að sýna að ekkert býr 

utan tungumálsins. 

2.2.2 Tveir heimar 

Í inngangi ljóðanna The Night Workers of Ragnarök segir Kristjana frá því að hún 

hafi farið í pílagrímsför til Markerville í Albertafylki þar sem skáldið Stephan G. 

Stephansson bjó áður. Þar segir hún: 

It was in Stephan Stephansson’s poetry that I found consolation for the feelings of 

absence I carried with me as an ―immigrant‖. By ―absence‖ I mean the sense that you 
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are always without something essential; a fear that you have forgotten something 

important or left a part of you behind. Stephansson answers this sense of loss with an 

urge for freedom, courage, and progress – the typical feelings that drove the western 

pioneers on into the unknown (1985: 2). 

En Kristjana uppgötvaði líka að gamli bærinn hans Stephans sem hafði vaknað til 

lífsins í ljóðum hans var breyttur og að hruni kominn. Og þegar hún skrifaði um 

æskuminningar sínar frá Íslandi varð henni einnig hugsað til þess að gamli 

heimurinn hefði tekið afdrifamiklum breytingum á þeim tuttugu og fimm árum sem 

höfðu liðið síðan hún átti þar heima.  

Snuðrarinn er sjálfsævisöguleg bók en þegar Kristjana skrifar bókina er hún fyrir 

utan og horfir inn í annan heim. Hún er undir áhrifum af kanadískri menningu þar 

sem íslenska menningin er orðin henni framandi. Hún skrifar á ensku og textinn er 

ætlaður lesendum í ákveðnum menningarheimi. Þannig er Snuðrarinn einhvers 

konar endurhvarf til íslenskrar menningar þar sem það á að flytja hana „inn í 

samhengi kanadískrar fjölmenningar þar sem sérhver einstaklingur er 

„bandstrikaður‖, þ.e. á einnig ættir að rekja til annars lands en Kanada og getur alltaf 

átt á hættu að verða „annar― samfélagsins― (Garðar Baldvinsson 1997: 35).  

Ferðasögur eiga sér langa sögu en að undanförnu hafa sjónir manna einkum beinst 

að áhrifum menningar og tungumáls á sjálfsmynd einstaklingsins. Í skáldsögunni 

Lost in Translation eftir Evu Hoffman, segir frá ungri pólskri stúlku sem á margt 

sameiginlegt með stúlkunni sem Kristjana segir frá í Snuðraranum. Sögurnar eru 

báðar sjálfsævisögulegar, komu út sama ár og fjalla báðar um stúlkur sem flytja með 

foreldrum sínum og systrum til Bandaríkjanna og Kanada og eiga erfitt með að fóta 

sig þar. Sögurnar gerast á svipuðum tíma, þær fæðast báðar á miðri 20. öld og segja 

frá upplifun foreldra sinna í stríðinu. Hoffman tengir sjálfsmynd sögupersónunnar 

við tungumálið, án tungumáls er hún ekki til. Þar segir: 

When I speak Polish now, it is infiltrated, permeated, and inflected by the English in 

my head. Each language modifies the other, crossbreeds with it, fertilizes it. Each 

language makes the other relative. Like everybody, I am the sum of my languages – the 

language of my family and childhood, and education and friendship, and love, and the 

larger, changing world (1998: 273). 
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En það sem er einkar athyglisvert eru þær breytingar sem verða á þeim þegar þær 

flytja frá kunnuglegu umhverfi í framandi heim, þar sem þær þurfa að læra 

tungumálið, að þekkja venjurnar og menninguna. Kristjana segir um bók Hoffmans: 

I really like Eva Hoffman’s book Lost in Translation, where she traces her own 

metamorphosis from Cracow to Vancouver to New York. She describes the changes 

that occur as she shifts from one person into another and from one language into 

another and shows what it is to be caught between two languages. This kind of odyssey 

between geographies, cultures, and languages is just as much part of the human 

experience as living in one place and speaking one language is (Tschofen 2004:37-38). 

Snuðrarinn sprettur af rótleysi sem einkennir þá sem eru á milli tveggja heima, sem hafa 

yfirgefið heimaland sitt ungir og eignast annan samastað og tungumál. Það má segja að 

rætur Kristjönu Gunnars liggi bæði á Íslandi og í Kanada en samt sem áður er hún 

útlendingur á báðum stöðum. Samfélagslegar aðstæður og umhverfið mótaði hana og 

verk hennar og sjálf hefur hún sagt að æskuminningar sérhvers manns gera hann að 

þeirri manneskju sem hann er af því að þær lifa ætíð í huga hans (Kristjana Gunnars 

1985: 3). Kristjana ólst upp á tíma kalda stríðsins á Íslandi, skömmu eftir að landið 

hafði öðlast sjálfstæði og það mótar skrif hennar. Þýðingar á verkum hennar krefjast 

þess að tekið er tillit til beggja menningarheima. Þýðandinn þarf að vera trúr sögu 

Kristjönu en samt sem áður að flytja textann í aðra menningu og laga að nýjum 

lesendum. Í næsta kafla verður fjallað nánar um þýðingu verksins Snuðrarinn. 
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3 Þýðing á Snuðraranum 

Hér verður rýnt í þýðingu skáldsögunnar Snuðrarinn og litið á þau vandamál sem 

komu upp í þýðingaferlinu. Þá verður skoðað hvaða stefna var tekin í 

þýðingastarfinu og hvaða áhrif frummenning og markmenning hafa á þýðinguna. 

Frönsk útgáfa af The Prowler var höfð til hliðsjónar. 

3.1 Þýðingar á verkum Kristjönu Gunnars 

Verk Kristjönu hafa víða vakið athygli fyrir persónuleg efnistök og sérstakan ritstíl. 

Hún á sinn rithöfundarferil í Kanada en verk hennar hafa ratað víða út fyrir 

landsteinana. Samt sem áður hefur hún ekki vakið mikla eftirtekt í íslenskum 

bókmenntaheimi. Hér verður stuttlega gerð grein fyrir íslenskum og frönskum 

þýðingum á verkum hennar. 

3.1.1 Íslenskar þýðingar 

Þrátt fyrir að Kristjana Gunnars eigi rætur sínar að rekja til Íslands þar sem hún óx 

úr grasi og efnistök hennar eru oft á tíðum á þjóðlegum nótum, hafa fá verk eftir 

hana verið þýdd á íslensku. Þar af leiðandi má telja líklegt að allmargir Íslendingar 

þekki lítið sem ekkert til Kristjönu og verka hennar. Samt sem áður birtist smásagan 

Svefnleysi (e. Insomnia), sem hafði verið gefin út sem hluti af smásagnasafninu The 

Guest House and Other Stories (1992), í tímaritinu Jóni á Bægisá (1997) í þýðingu 

Sólveigar Jónsdóttur. Í sama tímariti birtist einnig þýðing á ljóðinu 

Næturvinnuþjarkar ragnaraka (e. The Night Workers of Ragnarök) í þýðingu 

Sigurðar A. Magnússonar. En Sigurður hefur verið fremstur meðal jafningja við að 

koma verkum Kristjönu á framfæri. Hann hefur einnig þýtt grein eftir Kristjönu um 

þýðingar undir nafninu Að þýða undirtyllur sem einnig birtist í Jóni á Bægisá 

(2006). 

3.1.2 Franskar þýðingar 

Tvær skáldsögur eftir Kristjönu hafa verið þýddar á frönsku, La Maraude (e. The 

Prowler) árið 1995 og Dégré zéro (e. Zero Hour) árið 1998. Þýðandi þeirra, Anne 
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Malena, fjallar um ummerki þýðandans í ritgerðinni The Trace of the Translator in 

The Prowler and Zero Hour og segir að:  

I accepted that, for me and for now, translating is writing. Desire – to write, to 

understand – informs my choice of translatable texts and will always do so. I treasure 

the link that connects me to a writer while recognizing the impossibility and the danger 

of bringing us too close together. The text is other and must remain so in order to 

sustain the charm of its opacity. How, then, am I able to translate it, to transport it, as it 

were, into another culture without appropriating it and making it my own? Aren’t 

translators called traitors for good reason? Do they not violate the text’s home ground 

in order to transplant it into alien soil? (Tschofen 2004:127-8). 

Þar gerir hún grein fyrir vanda þýðandans sem þarf að ákveða hvorum húsbónda 

hann á að þjóna. Malena telur að það þurfi að viðhalda þeim töfrum sem umlykja 

textann en samt sem áður að flytja hann yfir í annað tungumál og aðra menningu. 

Það fer ekki á milli mála Malena hefur reynt að halda tryggð við verkið og Kristjönu 

í La Maraude með því að viðhalda ritstílnum og endurtekningum. En samt sem áður 

eru ýmis atriði sem hún hefur fundið sig knúna til að breyta. Hún hefur til að mynda 

hugtakið prowler í kvenkynsmynd í titlinum þar sem sögumaðurinn er kona en þarf 

að breyta því þegar það kemur fyrir í öðru samhengi, til dæmis þar sem Kristjana 

vísar í lesandann. Þar sem hugtakið snuðrari hefur málfræðilega karlkynsmynd í 

íslensku en vísar í bæði kynin var þetta ekki vandamál í íslensku þýðingunni og því 

hægt að viðhalda endurtekningunni. 

Malena staðfærir nokkur atriði bókarinnar en það stingur ekki í stúf við frumtextann. 

Hún þýðir til að mynda titla íslensku barnabókanna til að veita frönskumælandi 

lesendum betri skilning á þeim, en Kristjana gerir slíkt hið sama þar sem það á við. 

Palli var einn í heiminum verður Palli was Alone in the World á ensku (161) og Palli 

était seul au monde á frönsku (106) en nafn Dimmalimm er óbreytt í báðum 

útgáfum. Malena notar bókartitla þar sem þeir hafa verið þýddir á frönsku en eru 

ekki til á íslensku. The Fixer eftir Bernard Malamud er ekki til í íslenskri þýðingu og 

stendur því óbreytt en kallast L’Homme de Kiev í franskri þýðingu (20). Hún 

staðfærir ekki mannanöfn eða staðaheiti en á einum stað hefur hún sleppt einum staf 

úr mannsnafni þar sem Álfhildur verður Álfhidur (83). Það má þó telja líklegt að hér 

sé um að ræða stafsetningarvillu. 
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Þó voru nokkur tilvik þar sem enskar setningar eða orð eru óbreytt í franska 

textanum en eru staðfærð og þýdd í íslensku útgáfunni. Eins og sést í eftirfarandi 

samanburði á enska, franska og íslenska textanum þar sem umrædd hugtök eru 

undirstrikuð en í frönsku útgáfunni eru ensku hugtökin skáletruð: 

E. If this was a live show, what were the dead shows like? (140) 

F. Si ce spectacle était un live show, qu’en était-it des dead shows? (93) 

Í: Ef þetta var bein útsending, hvernig voru þá skakkar útsendingar? (93) 

Í þessu tilviki þótti eðlilegra að þýða ensku hugtökin yfir á íslensku og reyna að ná 

fram kaldhæðnum húmor Kristjönu á sama tíma. Einnig eru orð bandarísks 

hermanns ekki þýdd í franska textanum, en oft á tíðum er þessi munur aðeins 

lítilsháttar. 

3.2 Þýðingastefna 

Fljótlega eftir að þýðandi fær texta í hendurnar þarf hann að taka ákvarðanir um 

hvaða stefna verði fyrir valinu til þess að koma verkinu áleiðis til 

markmálslesandanna. Ákvarðanirnar snerta bæði innihald textans, að skilaboðum 

höfundarins sé komið áfram til lesenda markmálsins, og form textans sem getur 

skipt mismiklu máli og er jafnvel hluti af ritstíl höfundarins. Við þýðingar á 

skáldverkum vestur-íslenskra höfunda sem skrifa á enskri tungu koma oft á tíðum 

upp ákveðin vandamál. Það á einkum við þegar höfundur rifjar upp minningar frá 

gamla heiminum. Þessar þýðingar eru skiljanlega ólíkar öðrum þýðingum. Ýmsir 

þættir eru lesendanum kunnuglegir, eins og staðhættir, hefðir og saga lands þeirra, 

þrátt fyrir að textinn sé á öðru tungumáli og ætlaður annarri menningu. Þýðandinn 

þarf oft á tíðum að gera upp við sig hvort að staðfæra eigi verkið með það að 

markmiði að laga það að menningu lesenda eða viðhalda ákveðnum framandleika 

sem fylgir textum sem koma frá öðrum menningarheimum. 

Sögusvið Snuðrarans er að mestu Ísland eftirstríðsáranna, staðarheiti eru flest 

íslensk og einnig mannanöfn. Þessi þáttur bókarinnar var auðráðinn en ritstíll 

Kristjönu gerði það að verkum það þurfti að taka ákvörðun um hvort ætti að 

viðhalda forminu. Textinn er ekki aðeins innihaldsmiðaður, formið segir einnig sína 

sögu og helst því þýðingin í hendur við þá nálgun. Til að mynda þurfti að taka tillit 
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til ákveðinna sjálfsögulegra einkenna sem birtust í skáldverkinu. Fagurfræði textans 

ræður úrslitum, áhersla er lögð á að koma merkingu hans til skila en samt sem áður 

viðhalda stíl höfundarins, stuttum setningum og endurtekningum. Það var 

nauðsynlegt að gera bókinni skil á góðu íslensku máli. Þannig er reynt að samræma 

stílinn og gera textann læsilegan án þess að skreyta hann óþarflega. 

3.3 Vandamál við þýðinguna 

Í viðtali við Monique Tschofen segir Kristjana:  

Seldom do we write with no reader in mind. The question for me is more how openly or 

how transparently do we deal with the reader who haunts the writing. In The Prowler 

and in The Rose Garden I try to unmask the reader deliberately and to somehow include 

him or her in the unfolding of the story (Tschofen 2004: 42). 

Kristjana skrifaði The Prowler í Kanada, á enskri tungu og talar til kanadískra 

lesenda. Við þýðingu verksins stendur þýðandinn frammi fyrir því að breyta ekki 

aðeins tungumálinu heldur einnig lesendahópnum og miðla textanum í annan 

menningarheim. Það er í hans höndum að ákveða þá stefnu sem hann fylgir við 

þýðinguna og hvers konar þýðingu um er að ræða. Forsenda þýðandans er textinn 

sjálfur, hans verkefni er að skoða samhengi hans sem frumtexta og einnig sem 

sjálfstætt verk á markmálinu. Þegar ég fékk ritverkið í hendurnar byrjaði ég að gera 

uppkast af því til þess að kynnast því betur og síðan skoðaði ég hvern hluta 

bókarinnar og fikraði mig í gegnum textann. Ég komst að því að sögumaðurinn 

talaði með að minnsta kosti þremur röddum sömu manneskjunnar á ólíkum 

aldurskeiðum; þær tilheyrðu stúlku, ungri konu og þroskuðum rithöfundi. Það var 

því nauðsynlegt að raddirnar myndu passa saman.  

Helstu breytingarnar sem voru gerðar á formi textans eru einkum setningafræðilegar, 

orðaröðun innan setninga er breytt þannig að hún falli betur að íslensku máli. Ég 

hafði það að markmiði að nota vandað íslenskt mál sem væri eðlilegt og læsilegt án 

þess að málsniðið væri of formlegt eða upphafið. Þó má geta þess að kommum var 

oft á tíðum sleppt. Í flestum tilvikum var engin þörf á því að staðfæra mannanöfn 

eða staðhætti þar sem sagan gerist að miklu leyti á Íslandi en það var gert þar sem 

þess var þörf og það féll vel að tungumálinu. Til að mynda breyti ég ekki nafni 
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Pasternak en nota íslenskar myndir nafna Pushkin, eða Púshkín, og Yevtushenko 

sem verður Jevtúsjenko. 

Orðið prowler kemur nokkrum sinnum fyrir í verkinu og ég þurfti að finna hugtak 

sem myndi passa við allar aðstæður en mér fannst nauðsynlegt að endurtekningin 

væri til staðar. Hér eru nokkur dæmi þar sem orðið kemur fyrir í frumtextanum og 

þýðingu minni. 

 

1) Soon I became a noted prowler in the library (Kristjana 1989: 86). 

2) Það leið ekki á löngu þar til ég varð þekktur snuðrari á bókasafninu (71). 

 

1) The man with the puzzle was a nightwalker. We called him the prowler (Kristjana 

1989: 107) 

2) Maðurinn með púsluspilið var náttfari. Við kölluðum hann snuðrarann. (80). 

 

Lesendahópur bókarinnar hafði áhrif á þýðinguna. Þar sem Kristjana vísar í hugtök 

og staði sem eru íslenskum lesendum kunnugir fann ég mig knúna til að sleppa 

ákveðnum útskýringum. Eins og sést þegar Kristjana vísar í „Morgunblaðið, the 

Icelandic daily‖ sem ég þýði aðeins sem „Morgunblaðið‖ og einnig í setningunni: 

 

1) I knew the Rungsted beach very well. It was different from the Fossvogur beach 

in Iceland (Kristjana 1989: 57). 

2) Ég þekkti ströndina í Rungsted mjög vel. Hún var ólík fjörunni í Fossvoginum 

(58). 

 

Einnig má geta þess að á nokkrum stöðum í enska textanum er gerður meiri 

greinarmunur á skyldleika ættingja og á nokkrum stöðum var ekki hægt að ná fram 

nákvæmri merkingu hugtaksins „great-aunt‖ þar sem það kom fyrir. Ástæða þess var 

að þrátt fyrir að hugtakið merki afasystir eða ömmusystir kom ekkert fram í 

textanum hvernig skyldleika sögupersónanna var háttað.  
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3.4 Mismunandi menningarsýn 

Þýðing á Snuðraranum felur í sér að spyrja spurninga um þýðanleika verka og hvaða 

áhrif það hafi á ritverk að þýða þau yfir í aðra menningu. Kristjana skrifar um 

þýðingar og tungumál í greininni Að þýða undirtyllur sem birtist í Jóni á Bægisá. 

Þar fjallar hún um þýðingar á ljóðum Stephans G. Stephanssonar og veltir því fyrir 

sér hvort íslensk menning í Kanada fái einfaldlega þolað að vera flutt yfir á enska 

tungu. Þar spyr hún: „Hversu mikið af íslenskri menningu er fólgið í íslenskri tungu? 

Er nokkuð eftir þegar tungumálið hefur verið fjarlægt?‖ (2006: 12). Sömu 

spurningar má spyrja um texta sem hefur verið skrifaður undir áhrifum af kanadískri 

menningu. Íslensk menning hefur tekið stakkaskiptum frá því að atburðir sögunnar 

áttu sér stað og óljóst hvernig nútíma lesendur myndu bregðast við frásögninni í 

samanburði við þá lesendur sem upplifðu þennan tíma á Íslandi. 

Sumar lýsingar í bókinni eru greinilega ekki skrifaðar með íslenska lesendur í huga. 

Til að mynda þar sem Kristjana bregður upp mynd af konu í íslenskum þjóðbúningi 

þar sem hún lýsir klæðnaðinum ítarlega og segir: 

.Á sunnudögum fór Björg ávallt í íslenska þjóðbúninginn sinn. Hún var í svörtu pilsi, 

vandaðri útsaumaðri hvítri svuntu, hvítri skyrtu með víðum ermum og þröngu 

skrautvesti með gullkeðju að framan. Í þokkabót bar hún svarta húfu sem lagðist flöt á 

kringlótt höfuð hennar, með skúf hangandi niður við hliðina á fléttunum hennar. 

Flétturnar hennar voru snúnar að aftan og bundnar efst á höfðinu, undir húfunni (96). 

Hérna er Kristjana greinilega að tala til kanadískra lesenda þar sem hún lýsir 

sérhverri flík afar nákvæmlega líkt og þetta væru fyrstu kynni þeirra af þessum 

klæðnaði. Hugsanlega gæti frjálslegur íslenskur þýðandi notað orðið skotthúfa eða 

upphlutur sem íslenskir lesendur myndu skilja en það er nauðsynlegt að viðhalda 

vissum framandleika sem einkennir textann. 

Í grein Garðars Baldvinssonar Orð og ferðatöskur sem fjallar um skáldsögu 

Kristjönu í samhengi við íslenska menningu og sögu segir hann að það hafi vakið 

mikla undrun að Kristjana vísi í Íslendinga sem hvíta Inúíta og að lýsingar hennar 

hafi búið til „annarlega mynd af landi og þjóð, mynd sem Íslendingum er ekki tamt 

að tengja við sjálfa sig― (1997:30). Hann telur því að þessi mynd sem hún bregður 

upp í bókinni endurspegli ekki raunveruleikann heldur blandi meðal annars saman 

breskum ferðabókmenntum um Ísland á 19. öld og þeirri fjölmenningu sem hefur 
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skapast í Kanada. Sögumaður Snuðrarans talar um Íslendinga sem hvíta Inúíta (e. 

the white Inuit) sem endurspeglar menningarmun þar sem Íslendingar myndu aldrei 

kalla sjálfa sig Inúíta. Þarna má greina ákveðna fjarlægð á milli tveggja 

menningarheima, Kristjana er utanaðkomandi og skrifar frá Vesturheimi um atburði 

tveimur áratugum eftir að þeir áttu sér stað. Notkun á þessu hugtaki vísar í 

harðneskjulegt líf þjóðarinnar en einnig bendir margt til þess í textanum að þetta 

orðaval eigi að vera niðrandi eins og sést í þessum dæmum þar sem frumtextinn er 

borinn saman við þýðingu mína: 

 

1) In my mother’s country other kids circled me haughtily on their bicycles. They 

whispered among each other on the street corners that I was a white Inuit, a shark-

eater. The Icelander (Kristjana 1989: 16). 

2) Í landi móður minnar hjóluðu önnur börn háðslega í kringum mig. Þau pískruðu 

um það sín á milli á götuhornum að ég væri hvítur Inúíti, hákarlaæta. Íslendingurinn. 

(42). 

 

1) We are the white Inuit. We eat fish. And in summers we graze like sheep among 

the mountain grasses (Kristjana 1989: 7). 

2) Við erum hvítu Inúítarnir. Við borðum fisk. Og á sumrin leggjumst við á beit eins 

og sauðfé í fjallagrösunum (39). 

 

En Kristjana veitir einnig mynd af Íslendingum sem stéttlausri og skaðlausri þjóð 

sem lifir við fremur frumstæðar aðstæður. Ætlunarverk Kristjönu er að kynna 

kanadískum lesendum íslenskan bakgrunn sinn en hlutverk þýðandans er þá að snúa 

honum til íslenskra lesenda.  

Lítið hefur verið fjallað um íslenskar þýðingar á verkum Vestur-Íslendinga en í 

greininni Kalda stríðið sem birtist í Jóni á Bægisá fjallar Guðrún Björk 

Guðsteinsdóttir um þýðingar á íslensk-kanadískum bókmenntun frá árunum 1923-

1994 (1997). Hún leggur áherslu á að þau vandamál sem fylgi þýðingum á verkum 

vestur-íslenskra höfunda sem skrifa á ensku og gera íslenska þjóð og land að 

umfjöllunarefni sínu. Þannig verða þýðingar þessara verka ávallt ólíkar öðrum 

íslenskum þýðingum. Þrátt fyrir að frumtextinn sé á öðru tungumáli og úr öðru 
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menningarsamfélagi, eiga sögurnar sér stað í íslenskum veruleika og fjalla um hefðir 

og sögu landsins. Þýðingar á verkum Vestur-Íslendinga eiga sér ekki langa sögu á 

Íslandi en Guðrún Björk telur að það sé nauðsynlegt að þýða verkin þrátt fyrir að 

þau kynni að virðast framandi í augum lesenda og veltir því fyrir sér hvort íslenskir 

lesendur séu einfaldlega tilbúnir til að taka slíkum bókmenntum með opnum huga. 

Bent hefur verið á að helsta vandamál sem íslenskir lesendur standa frammi fyrir við 

lestur verka eftir Vestur-Íslendinga sé „menningarpólitískur‖ og óvíst hvort þeir séu 

tilbúnir til að líta framandi mynd af kunnuglegum heimi af skilningi (Guðrún Björk 

1997:5). Hvort sem þýðandi tekur ákvörðun um að vera trúr höfundi og frumtexta 

eða lesendum markmálsins veit hann í raun aldrei fyrirfram hvaða móttökur þýðing 

hans hlýtur. Við þýðingu Snuðrarans var reynt að fylgja ákveðinni stefnu, aðlaga 

textann sem minnst og viðhalda ritstíl Kristjönu eins og kostur var. En þróun 

þýðingastefnunnar mótaðist ekki síður í þýðingaferlinu. Aðlaganir voru einkum 

gerðar þar sem Kristjana var greinilega að ávarpa kanadíska lesendur sína, útskýrði 

og einfaldaði þætti sem voru þeim framandi en væru íslenskum lesendum 

kunnuglegir. Niðurstaðan varð því sú að menning frumtextans hafði vissulega áhrif á 

þýðinguna en reynt var að færa textann aðeins nær íslenskum lesendum ef þess var 

kostur án þess að það bitnaði á ritstílnum eða frásögninni. 
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4 Lokaorð 

Tungumálið gerir okkur kleift að tjá hugsanir okkar og miðla upplýsingum. Það 

felur jafnframt ekki aðeins í sér orðin tóm og mótast og þróast í mismunandi 

umhverfi innan ákveðinna menningarheima. Eins og tungumálið sjálft spretta 

þýðingar ekki úr tómi. Menning og bakgrunnur þýðanda og lesanda hafa áhrif á þær. 

Í upphafi þýðingastarfsins þarf þýðandinn að ákveða eða skilgreina hvaða tilgang 

textinn á að hafa í þýdda málinu. Í byrjun þýðingastarfsins á gerði ég grein fyrir 

markmiðum þýðingarinnar og hvaða tilgang textinn ætti að hafa í markmálinu. Þar 

sem um bókmenntatexta var að ræða taldi ég heppilegast að innihaldið væri haft í 

fyrirrúmi. Því reyndi ég eftir fremsta megni að vera trú skáldsögunni og höfundi 

hennar, Kristjönu Gunnars, auk þess að viðhalda ritstílnum, stuttum setningum og 

endurtekningum. Samt sem áður þarf þýðandi ávallt að gera málamiðlanir. Þar sem 

Kristjana talar til kanadískra lesenda þurfti ég stundum að aðlaga textann að 

íslenskum lesendum. Þannig má segja að með þýðingu skáldsögunnar hafi verið 

reynt að fara milliveg með því að þjóna bæði höfundi frumtextans og lesendum 

markmálstextans. 
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handa Gunnari föður mínum 

 

 

 

Saga lífs míns er ekki til. Slíkt er ekki til. Það er aldrei nein miðja. Enginn vegur, 

engin lína. Það eru víðáttur þar sem maður lætur sem einhver hafi verið, en það er 

ekki satt, þar var enginn. 

Marguerite Duras, Elskhuginn
3
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3
 Duras 1986: bls. 12. 
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1 

Þetta er ef til vill ekki góð bók, sagði hann, sagði James Joyce, en þetta er eina 

bókin sem ég get skrifað. Ég myndi aldrei nokkurn tímann lesa upp úr þessari bók. 

Ég myndi aldrei aftur standa fyrir framan fólk til að lesa mín eigin orð, niðurlægð og 

léti sem ég hefði eitthvað að segja. Þetta eru ekki skrif. Ekki ljóðlist, ekki prósi. Ég 

er ekki rithöfundur. Hún er engu að síður í hálsinum á mér, maganum, höndunum, 

þessi bók sem ég er ófær um að skrifa. Það eru orð sem gefa ekki eftir í þögninni. 

Orð sem svíkja mig. Hann vill ekki að ég skrifi þessa bók. Orðin svæfa mig. Þau 

halda fyrir mér vöku. 

2 

Við stóðum og störðum hvort á annað. Fundum okkar bar óvænt saman. Það var ef 

til vill ástæða þess að hvorugt okkar gat stunið upp orði. Ég veitti ákveðinni áru 

athygli, óvenjulegu efni án áþreifanlegra eiginleika. Nokkuð sem ég hafði áður tekið 

eftir, án þess að vera viss um hvar það hafði verið. 

Ákveðin augnablik virðast vera lifandi. Því er þó ekki þannig farið að önnur 

augnablik séu dauð en ég er ekki viss um hvað þau eru. Augnablik sem laða að sér 

fjöldann allan af öðrum augnablikum, þau eru lifandi. 

Ég var að velta svolitlu fyrir mér. 

Eitthvað hlýtur að hafa haft áhrif á óvæntan hugsunargang minn. Ef til vill skelfileg 

reynsla. Spil sem gekk ekki upp. Leikur án sigurvegara. Ég var ekki viss um að 

nokkur ætti eftir að standa uppi sem sigurvegari. 

3 

Það er léttir að vera ekki að skrifa sögu. Að vera ekki hneppt í fjötra af persónum 

eða umhverfi. Af söguþræði, framvindu og nítjándu aldar tilgerð. Það er léttir að 

vera ekki að skrifa ljóð, skipta því í bragliði, leggja áherslu á myndmál eða vera 

bundin af tóni. Það er léttir að vera bara að skrifa. 
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4 

Ég vil ekki vera fyndin. Koma sjálfri mér til að hlæja. Mér finnst ég ekki vera 

fyndin. Ef ég hlæ af sjálfri mér er það vegna þess að ég hef ekkert að segja og er full 

af kærleik. Af því að það sem ég get sagt segir ekkert. Þetta eru aðeins orð. 

Orð mín búa ekki yfir merkingu af því að ég er full af kærleika. 

5 

Yfirbragð bókarinnar einkennist af því hversdagslega. Hún veit að ekkert óvenjulegt 

getur gerst í lífinu, í tungumálinu. 

6 

Samt þröngvar sagan sér inn. Hvar byrjaði hún? Hversu langt aftur er hægt að rekja 

orsök og afleiðingu að upphafi sögu þinnar? Ég gæti farið aftur að fæðingardegi 

mínum en það er of langt. Eða til þess dags er faðir minn gekk út úr flugvélinni sem 

hafði flutt hann um langan veg. Hann færði okkur Toblerone súkkulaði og 

sígaunasögur í töskunni sinni. 

En faðir minn var ævinlega að ferðast á fjarlægar slóðir í flugvélum og færði okkur 

sem heima sátum Toblerone súkkulaði. Hann sagði ekki sögur af sígaunum. Ég 

samdi sögurnar ásamt systur minni. Sígaunarnir voru á ungversku sléttunni og faðir 

okkar fór á þeirra fund. Hann var ástfanginn af sígauna. Hann nam móður okkar á 

brott og kom með hana aftur heim af því að hún var einnig sígauni. 

7 

Stundum heimsótti doktor Patel okkur. Hann var lágvaxinn maður frá Austur-

Indlandi með dökkt litarraft, nokkurn veginn kakóbrúnn. Hann var afar brosmildur. 

Þegar hann kom í mat til okkar vissi móðir mín ekki hvað hún ætti að elda. Dr. Patel 

borðaði ekki kjöt og í landinu okkar var ekki til grænmeti. 

Við systurnar sátum fullar eftirvæntingar við borðið og höfðum áhyggjur af dr. 

Patel. Hann yrði hungurmorða. En hann bara hló. 
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Dr. Patel talaði ekki okkar tungumál og ég og systir mín töluðum ekki ensku. En ef 

hann hefði spurt um grænmeti og sagt: hvað borðið þið þá? Þá hefðum við svarað: 

við erum hvítu Inúítarnir. Við borðum fisk. Og á sumrin leggjumst við á beit eins og 

sauðfé í fjallagrösunum. 

8 

Það er hverju orði sannara að við lögðumst á beit eins og sauðfé í fjöllunum. Því get 

ég ekki neitað. Á vorin voru menn önnum kafnir við að leita að þessum súru, 

dökkgrænu blöðum sem uxu í grasi grónum hlíðum. Þau sem kallast hundasúrur. Ég 

át baldursbrár og týndi varlega gula blómahnappana. Í fjörunni tíndum við villtan 

rabarbara og nörtuðum í þá á ferðum okkar. 

Sagt var að á stríðstímum hefði fólk skrapað þetta ólystuga þang sem lá ofan á 

steinum við sjóinn. Ég velti því fyrir mér. 

Á haustin fóru allir í brekkurnar að tína ber og stundum var farið á afskekktan stað 

inn í landið. Það var mikilvægt. Fjölskyldur tóku sér frí frá vinnu og eyddu mörgum 

dögum í að fylla fötur af krækiberjum og bláberjum. 

Einstaka sinnum birtist sítróna á heimilinu. Hún hafði fylgt með farmi fiskibáts sem 

hafði komið við í Bremerhaven eða Hull. Ég var eins og gullgrafari sem hafði séð 

gull. Ég var föst við sítrónuna, ég svolgraði safann í mig, át kjötið, börkinn, allt 

nema steinana. 

9 

Ég held að þetta sé ekki saga um sveltandi þjóð. Áratuginn eftir seinni 

heimsstyrjöldina, á meðan Kúbudeilan og Kóreustríðið stóðu yfir, höfðum við 

þorskhrogn og þorskalifur, hvalkjöt og svið. Á hátíðisdögum og sunnudögum 

höfðum við alltaf lambalæri.  

Systir mín var svo grönn að beinin stungust út úr peysunni hennar. Hún var með sár 

á höndunum. Það voru merki um einhvers konar vannæringu. Ég hélt að bátarnir 

kæmu örugglega með meira grænmeti. 
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Í skólanum bárust okkur hjálpargögn frá Bandaríkjunum. Kona gekk á milli 

barnanna sem sátu þolinmóð við borðin sín og dreifði litlum kössum. Ég opnaði 

kassann minn. Í honum voru nokkur notuð og örsmá leikföng sem einhver bandarísk 

fjölskylda hafði gefið. Ég rótaði í þessum gagnslausu hlutum og leitaði að sítrónu. 

10 

Fyrst hvorki ávexti né grænmeti voru til, voru ekki heldur nein tré. Ef fjöllin höfðu 

eitt sinn verið skógi vaxin hafði hann allur verið höggvinn niður. Staðið var að 

mikilli herferð til að stuðla að plöntun trjáa. Í biðskýlum, verslunargluggum og á 

frímerkjum var slagorðið: Klæðum landið.  

Við áttum lítið af fötum. Mér var alltaf kalt og þegar rigndi var ég alltaf blaut. Þetta 

var svo eigingjörn hugsun að ég þorði varla að hleypa henni að: Ég þarf á fötum að 

halda. Líkami minn þarfnast klæða. 

Á kvöldin sofnaði ég skjálfandi af kulda. Oft tók það mig marga tíma að fá hlýju í 

kroppinn þar sem ég lá samanhnipruð undir ábreiðunni og þegar svefninn sigraði að 

lokum skalf ég ennþá eins og hrísla. 

Í þessu landi töluðu börn ekki við fullorðna. Fullorðnir töluðu einungis við börn. Ég 

gat ekki sagt: mér er kalt faðir minn og ég þarf fleiri föt. 

Löngu síðar fór feimnin loksins af mér þegar ég hafði dvalið í Bandaríkjunum 

alllanga hríð. Ég átti handbært fé. Ég fór inn í eina af þeim þúsund verslunum sem 

voru troðfullar af fatnaði og byrjaði að versla. Ég keypti flíkur fyrir öll hugsanleg 

veður og skó fyrir mismunandi aðstæður. Sérstaklega fyrir rigningu. Ég myndi aldrei 

aftur verða blaut og köld. Ég keypti bílfarm af fötum og leið eins og glæpamanni. 
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11 

Sagan hefst einhvers staðar á þessum slóðum. Þetta er ekki sagan mín. Ef Guð er til 

þá er þetta saga Guðs. 

12 

Stundum sá ég að móðir mín hætti að vefa og leit út um gluggann. Kannski var hún 

að minnast betri staðar. 

Snjókorn féllu til jarðar. 

Ef börn í þessu landi hefðu talað við fullorðna þá hefði ég sagt: þú ert heppin að 

fjölskylda þín fór frá ungversku sléttunni til danska skagans. Og þú ert heppin að 

faðir minn, hvíti Inúítinn, fann þig þar og flutti þig á þessa eyju þar sem eru margir 

selir og þar sem ísbirni rekur einstaka sinnum með Grænlandsísnum. 

Ég vissi að þetta var satt af því að við áttum útvarp. Konan í útvarpinu sagði að 

bylting væri hafin í Ungverjalandi og síðan var gerð innrás. Rússneskir skriðdrekar 

fóru inn í Búdapest. 

13 

Í strætisvagninum hitti ég ungu og fallegu konuna með svarta hárið sem forðum bjó í 

þorpinu mínu. Hún hafði farið til Bandaríkjanna þar sem ótalmörg blóm og tré var 

að finna. Ég sagði við hana: hvers vegna í ósköpunum ertu hérna? Í rigningu og 

kulda. Hún sagði mér að Kennedy forseti hefði skipað öllum að fara til síns 

heimalands. Hvers vegna? spurði ég. Vegna Kúbudeilunnar, kjáninn þinn, sagði hún. 

Er ekkert útvarp heima hjá þér? 

Ég þekkti ekki til Kúbudeilunnar en ég hafði heyrt um kalda stríðið. 

Ég og vinkona mín hittum tvo bandaríska hermenn á förnum vegi. Við hljótum að 

hafa verið fjórtán ára. Þeir vildu að við kæmum með þeim inn á hótel til að reykja 

sígarettur. Þess vegna hafði ég heyrt um kalda stríðið. 
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Seinna var mér sagt að bandaríska hernámsliðið hefði verið sett í einangrun í 

bandarísku herstöðinni. Herstöðin var afgirt og mennirnir höfðu ekki leyfi til að 

yfirgefa hana. Þá var heldur ekki tímabært að tala en ég hefði sagt: þetta er rétt 

ákvörðun. Af því að bandarískir hermenn hafa áhuga á börnum. 

14 

Áratug síðar kynntist ég þessum bandarísku hermönnum sem þjóð í þeirra 

heimalandi. Sumir urðu vinir mínir. Þeir spiluðu tónlist, sungu ballöður og sömdu 

ljóð eins og aðrir. Ég þekkti þá áður en þeir fóru í stríð, saklausa og hamingjusama 

og eftir að þeir sneru heim að stríðinu loknu, ekki eins saklausa og miklu grimmari. 

Kalt stríð ríkti ekki lengur. Á þessum tíma voru margar myndir af limlestum 

asískum börnum sýndar í sjónvarpinu. 

15 

Hvaða fólk horfir yfir öxlina á mér og skrifar sögur í mínu nafni? Er það langa-

langa-langafi minn frá afskekktum norðurhluta Þingeyjarsýslu sem hafði mikil áhrif 

á að losa föðurfólk mitt undan klóm móðurfólksins míns. Eða er það langafi minn 

frá dönsku eyjunni Fjóni sem tapaði öllum eignum sínum í fjárhættuspili? Hafi sá 

maður nokkurn tímann skrifað erfðaskrá þá hefur ekkert verið í henni. 

16 

Í landi föður míns var ég þekkt sem hundadagastelpa, konungssinni og Dani. Önnur 

börn kölluðu á eftir mér: konungsdrusla! Bauni! 

Í landi móður minnar hjóluðu önnur börn háðslega í kringum mig. Þau pískruðu um 

það sín á milli á götuhornum að ég væri hvítur Inúíti, hákarlaæta. Íslendingurinn. 

Systir mín kærði sig ekki um þetta óréttlæti. Hún fór í hungurverkfall gegn Guði. 
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17 

Sá sem segir þessar sögur er ef til vill aðeins eldri. Stúlkan í Rungsted í Danmörku, 

sem var augljóslega einmana og skildist að Isak Dinesen byggi í næsta húsi. Kannski 

er það einhver enn eldri. Stúlkan sem bjó í hæðum Mosfellssveitar, sem fékk oft að 

heyra að Halldór Laxness byggi á næsta bæ. Í þessu hvíta húsi sem þú sérð út um 

gluggann þinn. 

Eða er það einhver enn eldri sem býr í litlum bæ nálægt ströndum Oregon. Þeirri 

sem var greint frá því að Bernard Malamud hefði búið í húsinu hennar. Hann 

skrifaði The Fixer í herberginu þínu. 

Þetta er einhver á draugaslóðum.  

18 

Sá sem skrifar þessi orð er að öllum líkindum sá sem situr við sjúkrarúm og kemur 

ekki upp nokkru orði. Ég hóf að stunda þá iðju við tólf ára aldur. Ég sat hjá systur 

minni sem var eldri en ég. Hún lá beinaber í rúminu sínu, kinnfiskasogin og með 

stór augu. Hvers vegna viltu ekki borða? spurði ég hana. Fólk sem neitar að borða 

deyr. Hún svaraði mér. Ég vil bara ekki vera sú sem ég er, sagði hún. 

19 

Þetta er eina samhengi þeirra minningarbrota sem hafa liðið mér úr minni. Raddirnar 

hafa verið ótalmargar en sú sem situr við sjúkrarúmið er alltaf eins. Þetta er alls ekki 

rödd. Hún hefur ekkert að segja. 

Ég hugsaði með mér á leið minni með lestinni frá Rungsted til Kaupmannahafnar, 

þar sem ég gekk breiðstræti með trjáröðum og í gegnum hlið stóra spítalans, að 

kannski, jafnvel þó að ég segði ekkert, væri nóg að ég væri til staðar. Systir mín 

þyngdist vegna þess að þeir neyddu hana til að borða. Ég sat við hlið hennar og 

ljótur hefndarsvipur var á andliti hennar. Hún er án efa að skipuleggja byltingu, 

hugsaði ég. Hún er að leggja á ráðin um að refsa öllum fyrir það hver hún er. 

Sumt vitum við löngu áður en við kunnum á því skil. 
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Sumir hljóta gjafir sem virðast ráða bót á vanda þeirra. Það eru nokkurs konar 

hjálparpakkar frá örlögunum. Ég var ein af þeim heppnu vegna þess að við þrettán 

eða fjórtán ára aldur hafði ljósa hárið mitt tekið á sig dökkan lit. Þegar það gerðist 

töldu allir að ég væri rússnesk vegna þess að útlit mitt benti til þess. Ég var kölluð 

litla rússneska stúlkan og ég var ánægð með það. 

20 

Ég aðstoðaði við að breiða út orðróminn þegar hann komst á kreik. Ég kynnti mér 

Pasternak, Jevtúsjenko og Púshkin. Til þess að sanna mál mitt sýndi ég vinum 

mínum rússnesku bækurnar í bókahillum föður míns, sem voru með skrítnu 

öfugsnúnu stafrófi. Ef þeir voru trúgjarnir bað ég föður minn að segja nokkur orð á 

rússnesku og hann varð við þeirri beiðni. Sem betur fer var rússneska eitt af 

tungumálunum sem faðir minn kunni. 

21 

Allt sem kom frá fjarlægum slóðum var af hinu góða. Lífið annars staðar var töfrum 

líkast. Því lengra sem var farið því meira mögnuðust töfrarnir. 

Stundum stóð ég fyrir framan spegilinn í forstofunni, æfði mig í að kipra augun og 

tala japönsku. Ég gaf speglinum til kynna að lífið nægði ekki. Það verður að vera 

töfrum líkast. 

22 

Ég fann tvær dökkhærðar leikfangadúkkur, sem voru jafnstórar og þumallinn á mér, 

innan um skranið í einum af árlegu hjálparkössunum frá Bandaríkjunum sem hafði 

verið dreift til okkar í skólanum. Ég byggði heila veröld í kringum þessar dúkkur 

sem entist það sem eftir lifði barnæsku minnar. Þær eignuðust hús ásamt 

húsgögnum, nöfn, tungumál, ósýnilega vini og ýmislegt til að hafa fyrir stafni. 

Dúkkuhúsið var uppi á lofti en þangað var aðeins hægt að komast í gegnum gat í 

loftinu og upp bráðabirgðastiga sem var negldur við vegginn. Enginn annar fór 
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þangað upp. Ef stundirnar sem ég varði uppi á lofti undir þakglugganum væru taldar 

saman myndu þær jafngilda að minnsta kosti einu ári af lífi einnar manneskju. 

23 

En þetta stendur mér ekki nærri hjarta. 

Þessi heimur var aldrei til. Kannski er löngunin mér kær. Draumórarnir. Ef til vill er 

aðeins þráin mér kær. 

24 

Það er nóg að finna upphafið á sögu. Því að upphafið inniheldur endinn. Löngunin 

inniheldur fullnæginguna. 

Spurningin inniheldur svarið. 

Ég ímynda mér sögu sem er stefnulaus. Sem er eins og fræ. Þegar því hefur verið 

plantað fer fræið ekkert. Það er kyrrt á sínum stað en samt sem áður heldur það 

áfram að vaxa. Það er óskiljanlegt hvernig það blómstrar innan frá. Ef það ber ávöxt 

veitir hann okkur næringu. 

25 

Ég hef lesið fræðirit um skrif karla. Karllegginn. Sögu karlkynsins. Að karlmenn 

þurfi ætíð að fara eitthvað. Karlmenn eru alltaf að skjóta eitthvað einhvers staðar. Og 

að konur gera það ekki. Að þær geti ræktað allt á einum stað. Að kvennasagan er 

samansett úr mörgum lögum. 

Ég veit ekki hvort það er satt. Það er aukaatriði. 
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26 

Skólabörn önnuðust grænmetisbeð. Hvert barn fékk úthlutað lóðarreit og átti að 

vinna í honum í þrjá eða fjóra tíma á hverjum degi. Í útvarpinu, dagblöðunum, á 

veggjum banka og apóteka mátti finna slagorðið: Vinnum í skólagörðunum. 

Með þessum hætti fékk vannærð þjóð grænmeti. 

Beðið mitt var í suðurhluta þorpsins, rétt fyrir ofan fjöruna. Á hverjum degi losaði 

ég mold umhverfis plöntur, rakaði, reytti arfa eða gróðursetti. Þarna var að finna 

radísur, hvítkál, rófur og kartöflur. Ég setti grænmetið niður, horfði á það vaxa og 

hreinsaði beðið daglega. 

Mér leiddist þessi vinna. Hún var leiðinleg og tímafrek. Ég var þreytt og mér leiddist 

þessar hljóðlátu plöntur. En að lokum gat ég farið með þær heim. Óhreinu radísurnar 

sem ég bar heim í eldhús móður minnar voru eitthvað smáræði sem ég hafði þrátt 

fyrir allt fram að færa. 

Kannski bjó dálítið stolt að baki þessari gjöf. Í þessu landi þar sem börnum var ekki 

kennt að bera höfuðið hátt og stúlkur lágu undir grun almennings um að vera 

hugsanlega hórur bandarískra hermanna, var hægt að vera svolítið stoltur af þessari 

vinnu. En þetta hafði þau áhrif að ég þoli ekki garðyrkju. 

27 

En er það ástæða þess að löngu seinna gat ég ekki tekið mér bandarískan elskhuga? 

Af því að með Kóreumanni, Grikkja eða Ungverja getur þú verið með myndarlegum 

manni sem er dökkur yfirlitum og kemur frá töfrandi stað, maður sem er erfiður, 

óráðinn og leikur sér að tilfinningum þínum. En þegar um er að ræða skilningsríka 

Bandaríkjamenn þá er hægt að skilja það sem svo að þú sért hóra og fáir greitt fyrir 

að hafa samfarir við hann? 
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28 

Það er léttir að þurfa ekki að standa undir skuldbindingum. Að þurfa ekki að jafna 

reikninga. Að þurfa ekki að gera upp í lok dagsins. Að þurfa ekki að telja 

blaðsíðurnar þegar þær safnast saman. Að þurfa ekki að hugsa um hápunkt, lausnir 

eða inngang. Þess í stað þarf aðeins að fylgjast með egginu klekjast út. Það er þarna 

og ég veit að það mun gerast. 

Ég hef oft á tíðum staðið í þeirri trú að ef Guð væri rithöfundur myndi Hann skrifa 

ákaflega forvitnilega sögu. Hún myndi villa um fyrir þér. Hún væri eins og 

völundarhús og þú myndir ekki skilja hana. Hvað eftir annað þyrftir þú að fara til 

baka, fara aftur yfir sporin þín, sætta þig við ósigur. En að lokum yrði 

kaldhæðnislegur viðsnúningur í sögunni. 

Þú myndir ekki koma auga á kaldhæðnina undir eins. En smám saman myndi hún 

birtast þér fyrir sjónum. Það væri sannkölluð kaldhæðni. 

29 

Síðasta skóladaginn beið ég eftir strætisvagninum. Samræmdu prófunum var lokið. 

Við höfðum tekið á móti einkunnarspjöldunum okkar og öllum var frjálst að halda út 

í heim. Ég beið í tómri kennslustofu. Síðdegissólin hafði fært sig yfir á hina hlið 

gömlu skólabyggingarinnar. Þegar ég leit út um gluggann blöstu við mér fjöllin sem 

ég gekk yfir á hverjum degi með bækur mínar og blöð. Ég tók eftir því hversu 

sprungnir veggir byggingarinnar voru, niðurníddir og skemmdir. Málning hafði 

flagnað af stórum svæðum. Borðin voru þakin hnífsförum. 

Magnús tungumálakennari kom inn í stofuna. Ég leit upp. Jæja, sagði hann, 

skólanum er lokið. Það tók mig tuttugu og tvö ár að skilja þá einföldu fullyrðingu. 
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30 

Ég tók eftir því að Morgunblaðið reyndi að róa íbúa eyjunnar. Þar sagði að 

bandaríska herstöðin væri ekki kjarnorkuherstöð. Nokkrum mánuðum seinna rakst 

ég á bandarískt hernaðarkort í Kanada. Það sýndi að Ísland er kjarnorkuherstöð. 

Er einhver ástæða til að það trúa því að það sem okkur finnst skynsamlegt sé 

endilega gott og gilt? 

Sumar íslenskar skáldsögur eru óskiljanlegar. Þeim er ekki ætlað að vera auðskildar. 

Þær leiða ekkert, hafna raunveruleikanum og segja að hann sé ekki til. Hugsanlega 

er raunveruleikinn ekki til. Fólkið hans föður míns hefur alltaf vitað að hugsanlega 

sé það ekki til. 

31 

Ég skrifaði fyrstu söguna mína þegar ég var sextán ára gömul. Löngunin rak mig 

áfram þegar ég skrifaði hana í bæ nálægt ströndum Oregon í sama herbergi og The 

Fixer hafði verið skrifuð. Á hverju kvöldi áður en ég fór að sofa skrifaði ég hluta 

sögunnar á lélegri ensku. Hún fjallaði um einhverja stúlku sem langaði til að fara 

heim. Einhvern veginn vissi hún ennþá hvar það var að finna. 

Það hlýtur að hafa verið í fjörunni sem var í firðinum fyrir neðan húsið okkar. Ég 

þekkti sérhvern stein. Ég þekkti hrúðurkarlana, skeljarnar og þarann betur en nokkuð 

annað. Leikvöllurinn okkar var strandað tankskip sem var ryðgað í gegn eftir að hafa 

legið á hliðinni í sandinum í grunnu vatninu. Stundum gleymdum við okkur um borð 

í gamla flakinu og fjöruborðið hækkaði og lokaði þannig leiðinni úr firðinum. Við 

komumst ekki aftur að landi. 

32 

Ég fór ásamt föður mínum að svörtu eyðisöndunum á suðurströnd eyjunnar. Það var 

verið að leita að spænsku skipsflaki sem hafði verið hlaðið gullfarmi. Mennirnir 

voru með málmleitartæki og þeir dreifðu sér í allar áttir og biðu eftir merki um að 

gull væri neðanjarðar. 
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Ég gekk út á sandeyri. Himininn var þungbúinn. Sandurinn var svartur, sjórinn var 

svartur og himininn var nærri því svartur. Þar sem ég gekk birtust selir í sjónum. 

Þeir stungu höfðinu upp úr hafinu og fylgdu mér eftir á göngu minni. Ég gekk svo 

langt og lengi að sjávarborðið hækkaði fyrir aftan mig og lokaði fyrir leið mína að 

landi. Ég var úti á sandeyju sem var við það að fara í kaf. 

Í þessari eyðimörk stóð lítill kofi. Þrátt fyrir að stöðugur vindur gerði það að verkum 

að hann var að detta í sundur var samt sem áður ennþá hurð á honum sem var hægt 

að opna. Ég fór inn fyrir. Á hillunum voru ryðgaðar dósir sem innihéldu sykur, kaffi 

og hveiti. Þær voru ætlaðar týndum ferðalöngum eða þeim sem höfðu siglt í strand. 

33 

Stundum eru engar dyr sem hægt er að ganga inn um. Kennarar kenndu 

skólabörnum: að þegar það gerist er nauðsynlegt að semja ljóð. Þegar þú hefur 

samið ljóð nógu lengi opnast fyrir þér dyr. 

34 

Ég man að það mátti tvímálalaust greina sorg í augum selanna. Ég er sorgbitin af því 

að ég er full af kærleik. 

35 

Ef veturinn var ekki of harður var hestunum leyft að ganga lausum á fjöllunum. 

Stundum vaknaði ég á morgnana og sá lausan hest horfa á mig í gegnum gluggann. 

Hann frýsaði önugur og gaf óþreyjufullur frá sér hljóð með flipunum. 

Einstaka sinnum fékk ég að dvelja næturlangt á heiðinni. Í þau skipti vaknaði ég við 

dagrenningu og rakst venjulega á eina eða tvær kindur sem höfðu hætt sér nær til að 

skoða mig. Þegar ég hreyfði mig hrökkluðust þær í burtu eins og til að hvíslast á. 
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36 

Andstæðar tilfinningar þagga niður í mér. 

Þetta kallaðist ekki sjúkrahús heldur heilsuverndarstöð. Rauð steinbygging með turni 

þar sem eina leiðin til að komast að henni var að fara yfir breiða brú sem lá að 

innganginum. Undir brúnni lá grýtt gjá. Stöðin hafði verið byggð til að útrýma 

berklum, holdsveiki, skyrbjúg og lömunarveiki. Sjúkdómarnir voru þjóðararfur 

þessa lands. Þeir mótuðu fólkið, hugsanir þess og langanir. 

Það var fyrsti spítali systur minnar. Hann var við hliðina á almenningssundlauginni í 

Reykjavík en þangað komu þeir sem höfðu ekki bað heima hjá sér til daglegra þrifa. 

Þangað rataði ég jafnvel sem smástelpa án nokkurra erfiðleika. Ég fann rúmið 

hennar systur minnar og skildi ekki hvers vegna hún lá þar. Ég hefði átt að spyrja 

hana: hvers vegna í ósköpunum ertu hérna? en vissi að það hlaut að vera ástæða fyrir 

því. 

Að lokum tapaði móðir mín stillingu sinni. Alltaf þegar sumarið lætur sjá sig í 

stundarkorn þrælum við tímunum saman eins og maurar í moldinni til þess eins að 

rækta nokkrar rófur. Við bíðum svo vikum saman eftir síldinni, þorskinum og ýsunni 

svo að hægt sé að veiða. Við borgum verðgildi húss fyrir nokkur innflutt dönsk epli. 

Það blæðir úr gómum barna og fullorðnir horfa upp á bein sín bogna. Og þú, sagði 

hún við systur mína, þú neitar að borða! 

37 

Ég var níu ára þegar röðin kom að mér að fara á heilsuverndarstöðina. Ég fór þangað 

einsömul og full blygðunar. Læknirinn hét Hannes. Hann vísaði mér inn í lítið 

skoðunarherbergi, settist niður, leit á mig og sagði: jæja! Hljóðlega hóf ég að 

afklæðast fötum eldri systur minnar sem höfðu gengið í erfðir til mín. Jakka, 

vettlinga, peysu og undirpils. Ég stóð ber að ofan í miðri stofunni og teygði fram 

hendurnar til þess að hann gæti skoðað þær. Orð voru óþörf. Hann gat séð það með 

eigin augum. Húðin á mér. Eitthvað hafði komið fyrir húðina á mér.  

Hannes skoðaði mig, síðan hjálpaði hann mér að fara aftur í peysuna og klappaði 

mér dapurlega á kollinn. Ef þú byggir í Mið-Austurlöndum, sagði hann, myndir þú 
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kannski getað farið að Rauða hafinu og baðað þig í því. Það myndi án efa ráða bót á 

þínum meinum. En hjá okkur hérna á norðlægum slóðum er enga von að finna. 

38 

Ég gerði mér grein fyrir því að draumarnir rættust aldrei hjá okkur á norðurhjara 

veraldar. Þeir héldu bara áfram að vera draumar. Ég myndi aldrei verða japönsk. 

Móðir mín myndi aldrei verða ungverskur sígauni. Faðir minn myndi aldrei verða 

Rússi. Ég fór að skilja systur mína. 

Draumurinn er aleiga þess sem á sér enga von. Endalokin innihalda löngunina. 

Draumar eru eins og lokuðu kræklingarnir sem liggja á meðal steinanna í firðinum. 

Skelin er lokuð þéttingsfast utan um örlítið lífsmark. 

39 

Í þessu landi dó fólk úr hungri. Í ellefu hundruð ár drápust kindur úr hor í 

fjallaskörðum, hestar duttu niður dauðir í öskuþöktum högum og sjómenn voru of 

þreyttir til að draga netin úr sjó. Börnin vesluðust upp af vannæringu í torfkofum. 

Gamlir menn átu skinnjakkana sína. 

Samt sem áður voru fjörurnar fullar af kræklingi. Svartar og bláar skeljar lágu 

þúsundum saman lokaðar í fjöruborðinu. Fólk neitaði að borða kræklinginn. 

40 

Mér líkaði ekki við bandaríska hermanninn sem kom stundum heim til okkar. Hann 

hét Chuck. Mér er ekki um þessa minningu gefið. Þetta er minning um ekki neitt. 

Ekki-minning. 

Chuck þekkti eitthvað til um gerð borhola svo að hann heimsótti föður minn. Það 

þurfti jarðvarmaorku svo að það væri hægt að koma á iðnaði og gróðurrækt í 

landinu. Chuck hafði ávallt gjafir meðferðis. Hann færði okkur sjónvarp, útvarp og 

leikföng, glingur frá Disneylandi og sælgæti í glansandi umbúðum. Mér var sagt að 

þakka honum fyrir gjafirnar. Ég gerði það. Síðan fór ég með þær út og laumaði þeim 

í ruslatunnuna. 
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Jafnvel á þeim tíma vissi ég að maður ætti ekki að halda því sem tilheyrði manni 

ekki. Það er til fólk sem á skilið að fá óverðskuldar gjafir en það er allt á fjarlægum 

slóðum. 

41 

Systir þín stóð sig svo vel í skólanum á undan þér, sagði Ármann skólastjóri 

gagnfræðaskólans við mig á skrifstofunni sinni og þú lofar svo góðu að við höfum 

ákveðið að leyfa þér að hoppa yfir bekk. Þú talar líka dönsku nú þegar. 

Hann brosti hlýlega. Ég skildi það sem svo að hann hefði gefið mér leyfi til þess að 

tala. Svo að ég sagði hispurslaust: fyrst að ég er svona gáfuð þá hlýtur spurningin 

sem brennur á mér að vera réttmæt. Hann bauð mér að halda áfram. Ég sagði: í 

Biblíunni er mikið af holdsveikisjúklingum. En hvers vegna er þetta eini staðurinn í 

Norður-Evrópu þar sem holdsveika er að finna? 

Vegna þess að hérna, útskýrði Ármann og benti á jörðina, losuðu önnur lönd sig við 

holdveikisjúklinga sína. Þau töldu að fólkið á þessari afskekktu eyju skiptu ekki 

máli. 

Hvaða önnur lönd? Spurði ég. Hvers vegna? En hann svaraði mér ekki. Hann stóð 

bara kyrr, horfði á mig og brosti hlýlega. Ég ímynda mér að hann hafi haft þetta 

sama bros á vörum sér þegar hann dó. 

42 

Húsið okkar var í vesturbænum og skólinn í austurhluta bæjarins. Vegurinn á milli lá 

meðfram strandlengju fjarðarins í suðurhluta bæjarins. Sléttur sjórinn lá á milli 

tveggja skaga og skær birta himins glitraði á sjónum. Á afgirtu svæði í botni 

fjarðarins var stórt hvítt hús sem hafði staðið þar í marga áratugi. Það hafði staðið 

þarna löngu áður en bærinn byggðist. Þetta var holdsveikrahælið. Ég gekk framhjá 

því tvisvar á dag og forðaðist að líta það augum. 
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43 

Annars staðar í bænum var berklahæli. Þangað var farið með berklasjúklinga sem 

voru lokað þar inni alla ævi. 

Á hverju ári voru settir plástrar á beinaberar bringur okkar. Plástrarnir voru 

fjarlægðir viku seinna og athugasemdir skrifaðar í stórar bækur. Við fórum í röð eins 

og fangar sem bíða dóms. Þessi dagur gekk undir nafninu dagur óttans. 

Hjúkrunarkonan fullvissaði okkur: þetta er nú ekkert óvenjulegt. Þetta er gert út um 

allan heim. 

44 

Þú talar líka dönsku nú þegar. Hann átti við að núna gæti ég farið að svara mínum 

eigin spurningum.  

Aðrar spurningar brunnu á vörum mér. Eins og hvers vegna eru ekki til íslenskir 

dansar? 

Hvers vegna er saga hungursneyða svona löng? 

45 

Seinna las ég söguna um þátttöku Íslands í seinni heimsstyrjöldinni. Ég las að dag 

einn á meðan stríðið stóð yfir hefði fólkið vaknað og komist að því að Bretar hefðu 

hernumið landið. Þetta var gert í þeim tilgangi að hindra Þjóðverja frá því að koma 

til landsins. Breskir hermenn streymdu út á göturnar. Í útvarpinu var töluð enska. 

Braggar risu í útjaðri bæjarins. 

Bretar fóru jafn skyndilega og þeir höfðu komið og þegar fólk vaknaði var landið 

hernumið af Bandaríkjamönnum. Teiknimyndir í blöðum sýndu hvernig kvenfólkið 

hefði verið fyrst til að komast að breyttum aðstæðum. Allt í einu voru bresku 

kærastarnir orðnir bandarískir. Gefnar voru út illkvittnar skáldsögur sem voru 

skrifaðar af íslenskum karlmönnum og fjölluðu um svikakvendi. 
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46 

Upp frá því hafa íslenskir kommúnistar mótmælt með því að ganga þá fimmtíu 

kílómetra sem liggja frá Reykjavík til bandarísku herstöðvarinnar í Keflavík. Alls 

staðar mátti sjá slagorðið: Herinn burt! 

Sirrí frænka mín var dóttir stjórnmálamannsins sem prýddi framhlið fimmtíu krónu 

seðilsins. Þegar ég heimsótti gömlu konuna gaf hún mér alltaf appelsínur frá 

herstöðinni. Hvers vegna eru þeir að mótmæla? spurði hún, grannar hendur hennar 

skulfu þegar hún afhýddi dýrmæta appelsínu handa mér. Bandaríkjamenn hafa 

aðeins látið gott af sér leiða, sagði hún. 

Mörgum árum seinna var sýndur sjónvarpsþáttur í Bandaríkjunum sem fjallaði um 

kjarnorkugetu Bandaríkjanna. Það vildi svo til að ég sá hann og þar var sýnt kort af 

Norðurlöndunum, Íslandi og Grænlandi. Þulurinn sagði að Ísland yrði að sjálfsögðu 

fyrsta skotmarkið ef heimsstyrjöld myndi bresta á. Það væri gert til að hindra 

refsiaðgerðir Bandaríkjamanna vegna hernaðarlega mikilvægrar stöðu þeirra í 

Norður-Atlantshafi. 

Sirrí fullvissaði mig um að ef Bandaríkjamenn færu myndu Rússar koma í þeirra 

stað. Sirrí átti einnig ljómandi gott svissneskt súkkulaði í silfurskál sem hún bauð 

mér að fá þegar ég heimsótti hana. Hún var aðalskona. Fín dama. 

47 

Sagan er alltaf annars staðar. Ég ímynda mér bók sem lætur sem hún segi opinbera 

sögu. Í spássíunni er aðra sögu að finna. Hún er tilviljunarkennd, hún hefur lítið gildi 

fyrir hina opinberu sögu en þar er raunverulegu bókina að finna. 

James Joyce sagði að fyrirmyndarlesandinn þjáist af fyrirmynda svefnleysi. 

Lesandinn getur ekki sofið vegna þess að í hinni sögunni gengur eitthvað ekki upp. 

Þetta er leynilögreglusaga. Lesandinn telur að óvininn þurfi að finna. Vísbendingar 

eru til staðar. Það þarf að púsla þeim saman. 

Lausnina er að finna í vísbendingunum. 

Hefur einhver verið myrtur? 
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48 

Morð voru ekki framin í þessu landi. 

Uppbygging átti sér stað. Menn nýttu sér jarðvarmaorkuna. Í Hveragerði voru byggð 

gróðurhús. Þar voru ræktaðir ávextir og grænmeti. Tómatar, gúrkur, appelsínur og 

bananar. Uppskeran dugði ekki öllum og framleiðslan var dýr en þetta var byrjunin. 

Ég fór með móður minni og vinkonu hennar í jeppa til Hveragerðis. Hún hafði 

sparað fyrir poka af tómötum. Mér fannst við aka í langan tíma, kannski eina eða 

tvær klukkustundir og við fórum inn í gróðurhús. Brennisteinslykt lá í loftinu. 

Lyktin af plöntunum var sterk og krydduð. Þetta var frumskógur af plöntum sem ég 

hafði aldrei séð áður og vissi ekki að væru til. 

Móðir mín keypti tómata og við keyrðum til baka. Hún leyfði mér að halda á 

pokanum á meðan ferðalaginu stóð. Ég sat ein í aftursætinu á meðan konurnar tvær 

töluðu saman í framsætunum. Ég opnaði pokann og þefaði af litlu dökkrauðu 

tómötunum. Lyktin sem var yfirþyrmandi sæt fyllti vit mín og fór niður í háls. Það 

greip mig óstjórnleg löngun til að borða einn tómatinn og ég gleypti laumulega í mig 

bitana án þess að gefa frá mér hljóð. Þeir voru margir svo að ég át annan. Og annan. 

Þegar við komum heim uppgötvaði móðir mín að pokinn var tómur. Ég læddist 

skömmustuleg út úr bílnum. Ég var hrædd um að hún myndi skamma mig. Þess í 

stað fór hún að gráta. 

49 

Kannski hélt hún að líf sitt væri án vonar. Það hafði gerst áður. 

Hún sagði mér nokkru síðar söguna af jarðarberjunum. Eitt sumar þegar hún var ung 

stúlka tíndi hún jarðarber til þess að vinna sér inn peninga. Fjölskylda hennar var 

ekki auðug og hana langaði til að eignast hljómplötu með tónlist sem var í uppáhaldi 

hjá henni. Það var erfiðisvinna að þurfa að beygja sig niður í marga tíma, dag eftir 

dag, og fylla körfur með rauðum berjum. Að lokum keypti hún plötuna. Á leiðinni 

heim datt hún og platan brotnaði. 

Mörgum árum síðar skrifaði ég ljóð um þetta sorglega atvik. Þetta gerðist í 

Danmörku þar sem ný jarðarber vaxa á hverju sumri. 
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Heima hjá okkur voru hljómplötur. Hún hlýtur að hafa keypt plötuna aftur. Ég 

ímyndaði mér að hún væri í plötustaflanum.  

Stundum kom ég heim úr skólanum og fann föður minn í stofunni þar sem hann lét 

sem hann væri að vinna. Borðið var þakið blöðum með óskiljanlegum útreikningum. 

Hann sat fyrir framan þau, með blýant í hendi og horfði á gamla plötuspilarann. Í 

plötuspilaranum snerist hljómplata og hávær tónlist fyllti allt húsið. Þetta var alltaf 

ungversk sígaunatónlist. 

51 

Ef morð verður framið mun það gerast einhvers staðar í bandarísku herstöðinni þar 

sem dökkgrænar og fyrirferðamiklar vélar flughersins lenda í þokunni. 

Í sumum sögum felur sérhvert orð í sér vísbendingu. 

52 

Náttúran kemur jafnvægi á allar tilfinningar. 

Þegar við systurnar sváfum úti á heiðinni vöknuðum við mörgum sinnum um nóttina 

og héldum að nýr dagur hefði runnið upp. En það var aðeins miðnætursólin. Á 

morgnana þvoðum við okkur í framan með ísköldu vatninu úr læknum. Það var 

hreint og tært og streymdi meðfram grunnum farvegi sínum og yfir þétt grasið. Við 

gengum yfir heiðina, stukkum yfir grasgrænar þúfur og upp rautt fjall sem gnæfði 

yfir okkur. Það hlýtur að hafa verið úr steintegund auðugri af steinefnum því þegar 

sólin birtist ljómuðu steinarnir skær appelsínugulir og rauðir. Á fjallinu voru ekki 

grösugar eða kjarri vaxnar hlíðar en á fjallstindinum rakst ég á nokkur háfjallablóm. 

Einhvern veginn hafði þeim tekist að vaxa út um glufur á steinunum. 

Í þá daga þekkti ég aðeins nokkur blóm með nafni. Gleym-mér-ei, sóleyjar, smára, 

fagurfífla og túnfífla. Algengar blómategundir sem venjulega teljast illgresi í öðrum 

löndum. Stundum gefa nöfn þeirra á öðrum tungumálum ekki rétta mynd af þeirra 

sanna eðli. Eða það sem ég taldi vera óviðjafnanlega getu þeirra við að lifa við 
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erfiðar aðstæður. Nafnið sóley merkir í þessu landi: eyja sólarinnar. Eða sólin sem 

hverfur aldrei. 

Miklu seinna upphugsaði ég skáldskaparfræðin sem liggja að baki nafngiftum. 

Aðeins það sem ber nafn lifir í tungumálinu. Á þeim tíma sem ég gerði mínar fyrstu 

uppgötvanir þekkti ég ekki mörg heiti. Það var áður en tungumálið kom til sögunnar. 

Orð eru ekki það sem þau tákna. Við ruglum saman táknmynd og táknmiði. Orð eru 

aðeins orð. Þau búa í sínum eigin hugblæ. 

Orð eru ferðtöskur sem eru troðfullar af menningu. Ég ímynda mér sögu sem fjallar 

um tóm ílát. Flöskur sem er búið að tæma af innihaldi sínu. Ferðatöskur á hvolfi, 

gömul föt, lyfjaglös, gönguskó sem dreifast um gólf flugvallarins. Að komast á 

áfangastað með tvær hendur tómar. Að komast alls ekki á áfangastað. 

53 

Allar sögur eru ævintýrasögur. Leynilögreglusögur, njósnasögur og hryllingssögur 

eru allar ævintýri. Þær eru ekki raunverulegar. Háskaleg ævintýrasaga. Ævintýri 

karlmannsins. 

Ég hef hlustað á ræðumenn fjalla um ævintýrasögur kvenna. Tilfinningasemi. 

Tilfinningar. Ástarkenndir. Ótti við höfnun. 

Ég ímynda mér sögu sem er ekki ævintýrasaga. 

54 

Þú ert innihald þess sem þú elskar, sagði hún, sagði H.D. 

55 

Stundum held ég að við höfum vaxið upp úr sögunni. Við skemmtum okkur ekki 

lengur yfir uppgerðinni. Þekkingin er of viðamikil. Sjálfsvitundin er of mikil. Það 

eru alltaf aðrar sögur, sjálfsögur, sem við höfum skapað iðnað í kringum. Fyrir að 

ráða dulmál sjálfsagna er hægt að öðlast námsgráður, fá viðurkenningar eða afla sér 

lífsviðurværis. 
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Þegar við áttum okkur á því að allar sögur okkar eru uppgerð eigum við enga óvini 

lengur. Þegar við eigum enga óvini er kærleikurinn það eina sem eftir stendur. Ef 

það er ekki kærleikur þá er það tómið eitt. Starað á snjókorn falla til jarðar. Saga 

sem þráir ekki uppgerð verður að sameinast eigin sjálfsögum. 

56 

Við bjuggum á efri hæðinni á gríðarstóru sveitasetri í Rungsted í Danmörku. 

Garðurinn í kringum húsið var fullur af alls konar ræktuðum blómategundum og 

runnum sem náðu alla leið niður að sjónum. Frá ströndinni var hægt að sjá ljósin í 

Svíþjóð hinum megin við sundið. Á einni hlið hússins var turn þar sem hægt var að 

skoða stjörnurnar. Í turninum var þröngur hringstigi sem lá upp í herbergi og þar var 

stór sjónauki. 

Okkur skildist að snuðrari gengi laus á svæðinu. Ekki ráfa of langt meðfram 

ströndinni. Ekki vera einsömul í garðinum. Ég og systir mín vorum einar heima og 

reyndum að sofna í svefnherberginu við hliðina á svölunum. Foreldrar okkar höfðu 

tekið lestina til Kaupmannahafnar þar sem þau ætluðu að verja kvöldinu. Við lágum 

þöglar í myrkrinu og heyrðum snuðrarann klifra upp á svalirnar. Skuggi hans birtist 

á veggnum við hlið tunglsins. 

Ekkert í þessum herbergjum myndi freista þjófs. Nokkrir óspennandi hlutir frá 

norðurheimskautinu sem höfðu verið fluttir í litlu viðarkofforti á farþegaskipi. 

Skólabækur á öðrum tungumálum. Tvær hvítar Inúítastúlkur, önnur þeirra var 

áhyggjufull. 

57 

Ég þekkti ströndina í Rungsted mjög vel. Hún var ólík fjörunni í Fossvoginum þar 

sem strandaða tankskipið beið okkur á hverjum morgni. Hérna var heilmikið af 

rekavið. Fölhvítir og skínandi viðarbútar sem hafði skolað að landi úr sjónum voru 

silkimjúkir viðkomu. Steinarnir voru líka mjúkir og sívalir, oft á tíðum svo ljósgráir 

að þeir virtust vera hvítir. Ungar stúlkur í hvítum blúndukjólum með blómakörfu í 

annarri hendi gátu gengið eftir þessari aflíðandi strandlengju. 
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Barnæskan er sá tími þegar leiksvið lífsins er undirbúið. Síðar meir þegar þú gengur 

inn á þetta svið kemstu að því að það er mjög erfitt að breyta leikmununum. 

59 

James Joyce sagði: lesandinn vill stela frá textanum. Lesandinn þráir að verða 

þjófur. Af þeirri ástæðu má textinn ekki vera örlátur. 

Það er léttir að vera ekki bundinn slíkum reglum. Að þurfa ekki að leika þess konar 

leiki. Feluleik. Ef þú fylgir ekki reglum gæti það táknað að þú megir stela frá 

sjálfum þér. Loksins. 

Í Rungsted slóst ég í hóp með snuðraranum við ímynduð viðfangsefni hans. Ég stalst 

niður í herbergin á neðstu hæðinni þegar ég vissi að gömlu hjónin voru ekki heima. 

Ég þreifaði á gulli slegnum handföngum. Ég skoðaði kristalsvasana. Fíngerðu 

postulínsstytturnar. Persknesku teppin. Stólana með flauelsáklæðinu þar sem 

líkaminn gat leyft dagdraumunum að taka öll völd. Ég sat í öllum stólunum. Ég 

hugsaði með mér: það getur verið að Gullbrá sé birnirnir þrír. Hún var áreiðanlega 

yngsti björninn. Sá sem sefur í sínu eigin rúmi. 

Þegar ég sat í þunglamalegum gullskreyttum hægindastól í glæsilegri stofu í húsinu 

rakst ég á svolítið sem vakti undrun mína. Á veggnum sem sneri að götunni var 

steindur gluggi sem var sömu stærðar og dyraop. Hann var hvítur og grænn og 

síðdegisbirtan lýsti hann upp. Myndin á honum sýndi kort af nyrstu löndum jarðar: 

Grænlandi, Íslandi og heimskautasvæðinu. 

Miklu seinna las ég ástarsonnettu frá miðöldum þar sem sagði að augu elskhugans 

eru gluggar sálarinnar. 

60 

Á svipuðum tíma árið 1956 fór fólk að leggja á flótta frá Ungverjalandi. Rússar 

höfðu ráðist inn í Búdapest og hjálparköllum sem ungverskir byltingarsinnar sendu 

öðrum Evrópuríkjum var ekki svarað. 
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Ég sagði honum, þeim sem ég held að vilji ekki að ég skrifi þessa bók, að hafa ekki 

áhyggjur. Þessi bók fjallar ekki um hann. Samt er sagan sem hann hefur að segja 

góð. Hann var ungur drengur og einn af öðrum flúðu fjölskyldumeðlimirnir landið 

hver í sínu lagi. Sveitamaðurinn sem átti að fylgja drengnum að austurrísku 

landamærunum fór með hann að stórum akri benti í eina átt og sagði: landamærin 

eru í þessa átt. Síðan snerist hann á hæli og fór sína leið en drengurinn hélt ferð sinni 

áfram. 

Vissi hann hvenær hann kom að landamærunum? Er hægt að skynja landamæri? Má 

ef til vill greina einhverjar breytingar á andrúmsloftinu, loftslagsbreytingar sem 

verða þegar þú ferð frá einu landi til annars? 

Saga hans varðar þessa bók aðeins að því leyti að sérhver maður inniheldur það sem 

hann elskar. 

61 

Hvað sem öðru líður þá er til fólk sem flýr Rússana til þess að verða 

Bandaríkjamenn. Það er einnig til fólk sem flýr Bandaríkjamenn til þess að verða 

Rússar. 

62 

Þetta var sami drengurinn og var settur í vinnuflokk með ungverskum börnum. Þessi 

börn áttu ekki að rækta grænmeti. Þess í stað hreinsuðu þau illgresi af 

járnbrautarteinum. 

Hann reytti arfa af járnbrautarteinunum allan liðlangan daginn. Eini maturinn sem 

hann fékk var samloka með lauk sem var iðulega stolið og borðuð fyrir hann. 

Af þessum sökum var hann afar grannur. 

63 

Texti sem villir um fyrir sér mun um síðir hafna sjálfum sér. Það er alltaf annar 

höfundur að baki opinbera höfundsins sem ritskoðar textann jafnóðum og hann 

birtist. Hinn höfundurinn skrifar: þetta er ekki það sem þú ætlaðir að segja. 



61 

Ég ímynda mér bók sem hefur skilið eftir orð ritskoðarans. Bók sem lætur ekki sem 

hún fjalli ekki um sig sjálfa. Allar bækur fjalla um sig sjálfar. 

Skáldsagan sem ég ætlaði eitt sinn að skrifa hafnaði sjálfri sér. Þess í stað fór hún að 

segja frá sinni eigin sköpun. Sagan hvarf. Í hennar stað var komin önnur saga, óvænt 

saga. Sem kom að óvörum. 

64 

Í landi móður minnar var til gnægð matar. Á jólum kom stórfjölskyldan saman með 

frænkum og frændum þar sem allir sátu við stórt borð og húshjálpin bar fram marga 

rétti, hvern á fætur öðrum. Réttirnir voru svo margir að Hans frændi þurfti að taka 

sér hlé frá borðhaldinu til að reykja sígarettu. Ég hafði aldrei áður séð einhvern taka 

sér hlé í miðri máltíð. 

Í landi móður minnar var einnig mikið af tónlist. Fólk söng og spilaði á götuhornum, 

í verslunum og á lestarstöðvum. Fjölskyldur tóku lagið saman fyrir kvöldmat. Þær 

sungu líka saman eftir matinn og söfnuðust saman í kringum píanóið. 

Það voru ekki alltaf ánægjulegir tímar í Danmörku. Í seinni heimsstyrjöldinni voru 

gefin loftvarnarmerki, ljósin voru slökkt og sírenur vældu. Móðir mín og faðir 

hnipruðu sig saman í myrkrinu ásamt öllum öðrum. Þegar barið var að dyrum voru 

þau hrædd við að svara því þau héldu að þar væru Þjóðverjarnir á ferð. 

Á meðan hernám Þjóðverja í Danmörku stóð yfir lýsti Ísland yfir sjálfstæði sínu. 

Menn vissu að danski herinn átti erfitt með að komast inn í landið á þessum tíma. 

Bretar gátu það hins vegar svo að sjálfstæðisyfirlýsingin stóð stutt yfir. 

65 

Ég gekk í sveitaskóla á Sjálandi sem var í nokkra klukkutíma fjarlægð frá 

Kaupmannahöfn. Þetta var hvítt og gamalt steinhús. Ég ímyndaði mér að áður fyrr 

hafi það gegnt hlutverki klausturs fyrir siðaskiptin. Á lóðinni var tjörn með liljum, 

nokkrar eikur, víðir og birkitré og stórar snyrtar grasflatir. 

Í skólanum voru fimmtíu og níu danskar stúlkur og ellefu íslenskar. Hvítu 

Inúítastúlkurnar voru ekki vel liðnar vegna þess að þær geymdu harðfiskpoka inn á 
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herbergjunum sínum og þær lyftu fótunum aldrei almennilega þegar þær gengu. 

Orðrómur var á kreiki um að þær væru of latar til að lyfta fótunum. Þær söfnuðust 

saman í matsalnum, leikfimihúsinu og á göngunum og vinguðust aðeins við hver 

aðra. Þær töluðu um að fara aftur heim og fannst dönsku stúlkurnar vera slæpingjar. 

Silakeppirnir, eins og þær voru stundum kallaðar, fannst ég ekki tilheyra hópnum. 

Þær litu á mig sem eina af slæpingjunum. Slæpingjarnir skildu ekki hvers vegna ég 

var aldrei í fylgd silakeppanna. 

Slæpingjunum var skipt niður eftir því hvort þær komu úr sveit eða borg. 

Sveitastúlkurnar komu frá bóndabæjum á Sjálandi. Ef bæirnir þeirra voru með 

stráþaki og ef þær náðu í vatn úr vatnspumpu í húsgarðinum tilheyrðu þær lægri 

stétt. Ef að bæirnir þeirra voru ríkmannleg sveitasetur og þjónustufólkið taldi fleiri 

en tíu töldust þær til efri stéttar. 

Slæpingja borgarstúlkunum var skipt upp á svipaðan hátt í snauðar og góðborgara. 

Snauðu stúlkurnar voru ekki eins hátt settar og efri stéttar sveitastúlkur, en þær 

töldust hærra settar en lægri stéttar sveitastúlkurnar. Þær komu úr fátækrahverfum 

borgarinnar. Sumar höfðu nokkru áður eignast óskilgetin börn og þess vegna voru 

þær sendar í sveitaskólann. Stundum voru þær þjófóttar. Þær snauðu nutu virðingar 

fyrir að hafa vit í kollinum. 

Góðborgarnir komu frá velmegandi heimilum úr öfundsverðustu hverfum 

Kaupmannahafnar. Á meðal þeirra var smávægileg skipting á milli aðalsdætra og 

hinna nýríku, þar sem aðalsdætur voru hærra skipaðar. Þær nýríku voru dætur 

arkitekta, lækna og stjórnmálamanna sem var skrifað um í blöðunum. Til aðalsdætra 

töldust fyrirmannadætur en feður þeirra höfðu safnað að sér heiðursorðum og 

undirskriftum konungs. 

Það tók nokkrar vikur að samræma þetta. Ég var sú síðasta til þess að vera skipuð í 

flokk vegna þess að ég átti ekki heima í neinum þeirra. Þetta þurfti svolitla 

umhugsun. Til þess að einfalda málin og kannski vegna þess að orðrómur var á 

kreiki þess efnis að ég væri í raun og veru Rússi, varð niðurstaðan þessi: ég var 

skipuð í hóp góðborgara. 

Ég varði málstað silakeppanna. Ástæðan er ekki sú að þær eru latar, sagði ég við 

góðborgarana í þvottaherberginu. Þær eru bara þreyttar á að vera hérna. Þeim líkar 
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ekki tréin og þetta slegna gras. Og þar að auki þola þær ekki pólitíkina. Það er of 

mikil stéttaskipting hérna. Þær koma úr stéttlausu samfélagi þar sem enga konunga, 

greifa eða baróna er að finna. Aðeins hernumið land. 

Mig grunaði að ein ástæða þess að ég var skipuð á meðal góðborgaranna hafi meira 

með það að gera að ég birtist einu sinni í bandarísku sjónvarpi heldur en óljós 

rússneskur uppruni minn. Nokkrum árum áður hafði ég komið fram í bandarísku 

sjónvarpi með fléttur í hárinu sem dæmi um það sem Bandaríkjamenn voru að verja. 

Góðborgarnir ályktuðu því sem svo að það væri aldrei að vita nema ég myndi birtast 

þar aftur. 

Miklu seinna áttaði ég mig á því að þær gætu haft rétt fyrir sér. Maðurinn sem ég átti 

síðar eftir að giftast hafði á bernskuárum flúið ásamt foreldrum sínum frá Norður-

Kóreu til Suður-Kóreu. Rússar voru norðan megin, þar sem enga mjólk var að fá, og 

bandarísk herstöð var sunnan megin, þar sem var mjólk. Verðandi tengdamóðir mín 

sagði við mig: ef það hefði ekki verið fyrir bandarísku mjólkina, hefðir þú ekki 

fengið eiginmann. 

66 

Á meðan ég naut þessara forréttinda í Danmörku tók systir mín stúdentsprófin sín í 

menntaskóla sem var í fjöllunum í norðurhluta Íslands. Menn tóku eftir því að hún 

þyngdist ekki eins og aðrir þrátt fyrir mötuneytisfæðið sem nemendur fengu. 

67 

Það má finna sannleikskorn í þeirri félagsfræði sem er kennd við Flugnahöfðingjann 

og stúlkur nota í dönskum heimavistarskólum á landsbyggðinni. 

Jafnrétti var ekki til staðar. Ákveðnar lágstéttar sveitastúlkur sátu álútar yfir 

bókunum sínum og störðu á tærnar á sér á meðan góðborgarastúlkurnar gátu sólað 

sig að vild naktar, svo að karlkyns garðyrkjumennirnir sáu til. Nokkrar snauðu 

stúlkurnar slæptust við matvöruverslunina neðar í götunni til þess að reyna að 

hnupla úr henni, á meðan að efri stéttar sveitastúlkurnar áttu leynifundi við unga 

menn á reiðhjólum við háa hveitiakra. 
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Það má með sanni segja að ég gat tekið þátt í athöfnum allra stétta. Þannig fékk ég 

góða yfirsýn yfir aðstæður sem gerði mér kleyft að veita ráðgjöf um mál sem voru 

skólastjóranum og kennurum hans dulin. 

68 

Sumir hugmyndafræðingar segja að allar sögur séu lygar. Að allt það sem er skrifað 

sé lygi. Að sannleikurinn sé ekki til. 

Það er svo margt fólk að keppast um athyglina við að segja sérhverja sögu að þær 

ógilda hver aðra. 

Ég ímynda mér sögu sem leyfir öllum ræðumönnum að tala í einu og fullyrðir að 

engin útgáfa sé ósönn. 

69 

Textinn þráir að vera sannur. Hann veit að það sem er skrifað er ekki alveg rétt, svo 

að þránni er ekki fullnægt. 

Sagan gerir aðra tilraun til þess að greina frá sjálfri sér. Textinn segir öllum öðrum 

textum: það er aðeins til ein útgáfa af mér. 
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Þegar ég var fremur ung að árum og ræktaði grænmeti í forinni vann systir mín fyrir 

skógræktina. Gróðrastöðvar skógræktarinnar voru staðsettar neðst í Fossvoginum í 

norðurhluta bæjarins. Raðir af furutrjám, sem voru fluttar inn frá Alaska og Norður-

Noregi, voru að festa rætur í grunnum jarðveginum. Aðeins harðgerðustu 

trjátegundirnar voru fluttar inn eða þær sem gátu lifað við skort. 

Eftir að hafa unnið í skólagörðunum ráfaði ég yfir í skógræktina. Smáar greinar, 

þaktar mjúkum furunálum, hreyfðust til og frá í stöðugum vindinum. 

Um síðir hafði ég upp á systur minni þar sem hún hnipraði sig saman úr sjónmáli í 

einu horni gróðurhússins. Hún einbeitti sér að vinnu sinni og talaði ekki við mig 

þegar ég settist niður við hlið hennar. Ég fylgdist með bólgnum fingrum hennar sem 
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voru í svo miklu ósamræmi við grannan líkamann. Þeir voru bláir af kulda. Á þeim 

voru opin sár sem greru ekki. Þeir grófu í moldina og mynduðu rými fyrir annað lítið 

tré. 

71 

Það ríkir ágreiningur um það hvers eðlis þessi saga er. 

Í landi föður míns voru tvær útvarpsstöðvar. Önnur þeirra var Ríkisútvarpið. Á þeirri 

stöð voru hádegisfréttir sem fylgdi klukkutíma langt auglýsingahlé. Þar mátti heyra 

karlakóra syngja ættjarðarsöngva, djúpraddaðar konur syngja um ástkær augu móður 

sinnar og vínarvalsa. Á sunnudögum ávarpaði biskupinn þjóðina í predikun og 

kirkjukórar sungu vers úr Passíusálmunum. 

Hin útvarpsstöðin var ætluð bandarísku hermönnunum en alþýða eyjunnar gat 

hlustað á hana að vild. Þulirnir hljómuðu eins og Brenda Lee og mæltu hugljúf orð á 

ensku og allan daginn var spiluð bandarísk rokktónlist. Ef einhver kom að þér við að 

hlusta á bandarísku stöðina var talið að þú hefðir hljóðlaust yfirgefið ættbálkinn. 

Ósýnilegar gaddavírsrúllur lágu hringinn í kringum bandarísku herstöðina yfir öldur 

ljósvakans. 

Þetta er hugsanlega spennusaga vegna bandarísku útvarpsstöðvarinnar sem 

almenningur getur hlustað á að vild. 

Það er einnig mögulegt að hérna megi finna þjóðfélagslegt raunsæi. 

72 

Hins vegar eru mun meiri líkur á því að þetta sé ástarsaga. 

Hún fjallar um ungverskan dreng sem gekk yfir landamæri sem var ekki hægt að 

skynja. Það hlýtur að hafa verið eins og að ganga í gegnum kjarnorkuský. Það er 

ekki hægt að sjá, heyra eða finna lykt af rykinu en það festist á þér og gerir þig 

móttækilegri fyrir sjúkdómum seinna á ævinni. 

Einhvern veginn komst hann í austurrísku flóttamannabúðirnar. Þar vann hann sér 

inn fáeina aura með því að hjálpa gömlum gullsmið að snúa skjölum yfir á ensku. 
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Eða var það fiðlusmiður? Þetta gerði hann um stund eða þangað til að gamli 

maðurinn áttaði sig á því að þýðingar drengsins voru allar rangar. 

73 

Á þeim tíma var engan mat að finna í Ungverjalandi. Móðir hans var svo þreytt á 

matarskortinum að hún sendi drenginn til skyldmenna sem áttu bóndabæ. Það yrði 

áreiðanlega til matur á bænum. 

74 

Mér skilst að snuðrara sé alls staðar að finna. Þeir eru á vappi og leita að samtölum. 

Þeir leita að þráðum. 

Ég vil ekki víkja mér undan ábyrgðinni við að taka þátt í leitinni. Ég veit að það er af 

nokkru að taka en það liggur í hlutarins eðli að þræðir eru faldir sjónum manna. Eða 

að það er aðeins naumlega hægt að greina þá. Samt sem áður eru þeir þó nokkuð 

augljósir. 

Textinn viðurkennir: svona er ég saumaður saman. 

75 

Fáir eru jafn skarpsskyggnir og snuðrara sem einnig eru þjófar. Þeir eru heimtufrekir 

og kröfuharðir. 

Hans og Gréta vissu að þau hefðu átt að skilja eftir umtalsverða brauðslóð á leið 

sinni í gegnum skóginn svo að þau gætu stolið frá sér á leið sinni til baka. Þau 

vonuðu að fuglar myndu ekki éta slóðina. 

76 

Í annarri útgáfu af sögunni um Hans og Grétu koma börnin úr tveimur gagnstæðum 

áttum í skóginum. Þau hittast við sætabrauðshúsið þar sem gamla konan er að baka 

eitthvað í ofni. Fyrir utan sykur og piparkökur má finna sjónvarp, útvarp, smáleg 

leikföng frá Disneylandi og nammi í glansandi umbúðum í húsinu. 
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77 

Kjartan var einn af fáum mönnum á eyjunni við norðurheimskaut sem átti fiðlu. 

Hann var líka einn af fáum sem kunni að leika á hana. Hann æfði sig á hljóðfærið 

síðla dags þegar það tók að rökkva. Hann var inni í eldhúsinu, hurðirnar voru 

lokaðar og ljósin slökkt. Þegar ég dvaldi heima hjá honum mátti ég sitja í dimmu 

eldhúshorninu og hlusta á hann spila. 

Það var ekki aldimmt. Ljós að utan kom inn um gluggann og ég gat séð skugga hans 

spila. 

78 

Þegar bresku hermennirnir yfirgáfu land föður míns, skildu þeir eftir nokkra tóma 

hermannabragga. Þetta voru braggaþyrpingar sem mynduðu hverfi austan við bæinn, 

vestan við bæinn og einnig norðan og sunnan við bæinn. 

Á þessum tíma fluttist fólk úr sveitunum inn í borgina. Á bæjunum var ekki lengur 

mat að hafa og of marga maga þurfti að metta. Þetta fólk flutti í tómu braggana þar 

sem borgaryfirvöld leyfðu þeim að dveljast þangað betri lausnir fundust. 

Braggahverfin voru hryggðarmyndir þar sem iðulega mátti sjá rottur skjótast á milli 

bárujárnsklæddra hreysa. 

Hvítu Inúítarnir höfðu enga reynslu af fátækrahverfum. Þeir vissu ekki hvað hafði 

rekið á fjörur þeirra. Hver sem ástæðan var þá urðu íbúar braggahverfanna félagsleg 

úrhrök í fyrsta stéttlausa samfélagi heimsins. 

79 

Einu sinni áttum við heima nálægt braggahverfinu sem var vestan við bæinn. Þetta 

fátækrahverfi var í aðeins nokkurra húsa fjarlægð og okkur varð það ljóst að þetta 

fólk væri aðskilið frá okkur. Þegar ég gekk um götuna, og kannaði hversu djúpir 

drullupollarnir voru, velti ég því fyrir mér hvort að þetta væru holdveikisjúklingar. 

Eða kannski voru þetta allt berklasjúklingar. 

Ég eignaðist að sjálfsögðu vinkonu úr braggahverfinu. Hún fór með mig heim til sín 

til að skoða heimili hennar og ég gætti þess að skilja ekki neinar vísbendingar um 
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það hvert leið mín lá. Inni fyrir var varla nokkurt húsgagn. Það var ósköp 

tilkomulítið. Það var síður en svo eftirminnilegt á að líta. Þetta var ekki-hús. Það var 

ekkert baðherbergi í bragganum hennar. Ég spurði hana: hvar baðar þú þig? Í 

firðinum, sagði hún. Stuttu seinna gekk ég með henni í fjöruna og hún fór með mig á 

einangraðan stað þar sem sjórinn myndaði lygnan hyl á milli tveggja kletta. Í þá 

daga voru ekki til nein sundföt svo að við fórum úr fötunum og syntum naktar í 

kyrrum, myrkum sjónum. 

80 

Allar minningarnar sem er safnað saman í textanum eru dapurlegar. 

Textinn viðurkennir sorg sína og afsakar ekki gegnsæi sitt. 

Þegar við vorum að baða okkur í firðinum, braggastelpan og ég, birtist bandarískur 

hermaður allt í einu bak við klettana. Hann stóð og horfði á okkur um stund og ég 

íhugaði vandlega hvað ætti að gera næst. Þá vorum við kannski ellefu eða tólf ára. 

Ungi maðurinn sagði við mig á amerísku: ég týndi úrinu mínu. Viltu hjálpa mér að 

leita að því? 

81 

Stundum hef ég hugsað með mér: tímatal er hugsanlega ekki til. Að fortíðin sé eins 

og spilastokkur. Ákveðin atriði ber fyrir augu. Það er ekki hægt að velja þau atriði 

sem lifa í minningunni, heldur eru þau aðeins spil sem eru gefin. Spilin eru stokkuð í 

hvert skipti sem spilað er. 

Það er hægt að spila nokkrum sinnum. Í hvert skipti breytist formið og nýr texti 

kemur í ljós.  

Ég ímynda mér texta sem neitar að taka þátt í sínu eigin spili. 

82 

Krakkarnir í skólanum mínum tóku sig saman um að sniðganga dönskutímana. 

Samsærið fólst í því að við neituðum að vinna heimavinnuna. Við mættum öll við 
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borðin okkar á fyrirskipuðum tíma og þegar kennarinn kallaði okkur upp til að lesa 

upp heimavinnuna gat enginn farið með námsefnið. 

Ég vissi ekki hvort að samsærið átti sér stað vegna þess að engum líkaði við 

dönskukennarann eða vegna þess að það átti sér pólitískar rætur. Það mátti álykta 

sem svo að ef við vorum ekki lengur dönsk nýlenda þá ætti að fella dönsku úr 

námsskránni. 

Dönskukennarinn hét Óli. Hann kallaði okkur upp til að fara með námsefnið og 

byrjaði á fyrsta borðinu. Fyrsti nemandinn afsakaði sig af því að hann hafði ekki 

unnið heimavinnuna. Annar gerði slíkt hið sama og sá þriðji og fjórði. Hann gekk á 

milli borða og fékk sama svarið í hvert skipti.  

Eftir dágóða stund gekk Óli aftur hægt að borðinu sínu, sneri bakinu í okkur, teygði 

úr handleggjunum og þrýsti fingrunum að töflunni. Hann beið í fáeinar mínútur þar 

til hann gerði aðra tilraun. Hann gekk upp að borðinu mínu og vissi sem var að ég 

gat farið með námsefnið. Þegar allt kom til alls talaði ég dönsku. 

Ég sagði ekki orð en horfði beint í augun á honum. Hann vissi eins vel og ég að þetta 

var ekki lengur kennslustund í tungumálum. Þetta var nokkurs konar kalt stríð. Ég 

hugsaði með mér, þar sem við störðum hvort á annað, að tilgangurinn með köldu 

stríði hlýtur að vera að ganga úr skugga um það hverjir óvinir þínir eru. 

Það varð löng þögn. Að lokum tók Óli upp skjalatöskuna sína og yfirgaf 

kennslustofuna. Ég fann fyrir ákveðinni sigurgleði við útgöngu hans. Hann virtist 

gefa í skyn að sumt fólk væri sjálfu sér verst. 

83 

Ég hafði ekki viðeigandi fjarlægð sem er nauðsynleg fyrir sögu eins og Óskar í 

Blikktrommunni. 

Söguefnin komu frá töfrandi stöðum sem voru svo fjarlægir að fólkið þar hafði 

aldrei heyrt um okkur. Rússnesku steppurnar, ungversku slétturnar og kínversku 

fjöllin. En hjá okkur hérna í norðri yrði aldrei til saga.  
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84 

Annar lítill heimavistarskóli kom við sögu. Hann var í fjöllunum, í klukkutíma 

fjarlægð frá Reykjavík og hann var ætlaður bæði drengjum og stúlkum. Menn gerðu 

sér grein fyrir því að það var erfitt að ná gagnfræðaprófunum og ómögulegt að gera 

það í umhverfi þar sem nemendurnir fóru í verkfall til að breyta námsskránni. 

Skólastjórinn, sem var einráður yfir tuttugu hálf-þroskuðum sálum, notaði tækifærið 

til að gera heimavistina að heræfingarsvæði fyrir unga kommúnista. Þetta gerði hann 

með því að halda leiðbeinandi ræður á kvöldin, ströngum aga og þeim fræðibókum 

sem voru fyrir hendi. 

85 

Mér líkaði eitt og annað í kenningum hans. Eins og: í þessum fyrirmyndarheimi var 

mögulegt að vera maður sjálfur af því að öllum var sama. Það væri engin þörf á 

hungurverkfalli gegn Guði. 

Ég var ennþá að leita að rökum til að leggja fyrir systur mína. 

Sjúkrahúsheimsóknirnar höfðu verið tíðar og ég var ekki ánægð með röddina sem 

hafði ekkert að segja. Ég ályktaði að ef það væri aðeins hægt að finna réttu rökin 

myndi hún öðlast aðra sýn og kalda stríðinu á milli hennar, foreldra minna og Guðs 

myndi ljúka. 

86 

Matsalurinn í skólanum gegndi einnig hlutverki bókasafns. Í þeim tilgangi að gera 

bækurnar sýnilegri. Nemendur gengu framhjá bókunum að minnsta kosti sex sinnum 

á dag, á leið sinni í og úr mat. Vonir stóðu til þess að þeir myndu einhvern tímann 

stoppa við og lesa svolítið. 

Ef þetta var gildra reyndist ég auðveld bráð. Safn bóka frá og um ýmsa staði í 

heiminum heillaði mig mest. Mér varð ljóst að hérna var tækifæri til að komast að 

því hvað raunverulega gerðist þar. Ekki fleiri blekkingar og ekki meira af 

hjartnæmum þvættingi. Ekki fleiri aðþrengda elskhuga sem þjást vegna kaldhæðni 
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örlaganna. Ekki fleiri sígauna sem leika á fiðlu og bláklæddar konur sem dansa 

ástríðufullar í hring. Ekki fleiri kínverska keisara með gervifugla sem bila alltaf á 

röngum tíma. 

Það leið ekki á löngu þar til ég varð þekktur snuðrari á bókasafninu. Þegar rekið var 

á eftir heimalærdómnum, sem var gert í hvert skipti sem við vorum ekki að borða 

eða æfa okkur og unga fólkið sat inni í herbergjunum sínum á kafi í bókunum og 

skólastjórinn fór í eftirlitsferðir og leit til þeirra á tuttugu mínútna fresti, var ég á 

bókasafninu með höfuðið ofan í bók án þess að láta nokkuð á mig fá. Ég áttaði mig á 

því að þetta snerist um stolt skólastjórans sem hafði náð mér í gildru sína. Af þeirri 

ástæðu refsaði hann mér ekki. Hann gekk framhjá mér á eftirlitsgöngu sinni óvitandi 

um það agaleysi sem ég sýndi honum. Stundum stoppaði hann til að grennslast fyrir 

um hvað ég var að lesa, síðan klappaði hann mér á kollinn og hélt áfram. 

Ég var að lesa Malraux. Hlutskipti mannsins. Um byltinguna í Kína. Hérna var 

eitthvað sem var þess virði að skrifa um. Þetta var svo sannarlega saga. 

87 

Ég vissi ekki að ári síðar myndi ég vera í bandarískum gagnfræðaskóla og stæði 

frammi fyrir því mikla erfiðisverki að heita tryggð við bandaríska fánann. 

Í byrjun hvers dags var öllum nemendum bandaríska gagnfræðaskólans vísað inn í 

samkomusal. Þar var þeim fyrirskipað að standa á fætur, leggja hægri höndina yfir 

hjartað og fara með þjóðareiðinn. Ég stóð á fætur ásamt hundruðum annarra, sneri að 

fánanum á meðan hann var reistur að húni en láðist að leggja höndina á hjartastað og 

þekkti ekki orðin. Ég þarf meiri tíma til að íhuga þetta, sagði ég við hina á lélegri 

ensku. 

88 

Þarna gat ég umgengist bandaríska hermenn áður en þeir gegndu herþjónustu. Það 

var engin skömm að slíkum samböndum. Mér var sagt að ef að svo ólíklega vildi til 

að ég myndi einhvern tímann finna Mið-Evrópubúa á þessum stað myndi hann 

áreiðanlega vera afturhaldssamur. 
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Spilaborgirnar sem ég hafði byggt í mínum eigin hugarheimi hrundu á einni nóttu. 

Röddin sem var að fara að leggja mál sitt fyrir systur mína hörfaði aftur í raddleysi. 

Ég skrifaði fyrstu söguna mína á þessum tíma. 

89 

Textinn þráir að ritskoða þær sögur sem eru honum ekki kærar. 

Af þeim sökum er útilokað að þetta sé ástarsaga. 

Ef ég væri ekki full af kærleik myndu engin orð vera á blaðsíðunni. Það væri ekki til 

neinn texti, engin bók. 

90 

Roland Barthes sagði: Þú drepur það sem angrar þig. 

Ég ímynda mér texta sem drepur ekki. 

Þegar öllu er á botninn hvolft voru háfjallablóm á tindi rauða fjallsins sem ég og 

systir mín klifum. Ég settist á fjallstindinn, sem stóð nakinn í stöðugum vindinum, 

og horfði á blómin í sprungunni. Frá þessu sjónarhorni hafði ég útsýni yfir alla 

heiðina fyrir neðan og dalinn með rauðu steinunum, mjóa lækinn sem liðaðist til 

sjávar og sjóinn lengra í burtu. Þegar ég talaði endurómaði bergmál á klettaveggnum 

fyrir aftan mig, endurtekið aftur og aftur, endursentist frá einum vegg til annars. 

Það rann hægt og rólega upp fyrir mér ljós og ég taldi mig skilja hvers vegna fólk 

föður míns taldi að steinar og vatn og vindur og haf væri lifandi. Sem var byggt. 

Ég sagði við sjálfa mig að allt velti á sjónarhorninu. 

Ég áleit að saga væri aðeins aðferð við að líta hlutina. 
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91 

Menn segja að það eigi ekki að tína háfjallablómin vegna þess að það tekur sérhvert 

þeirra tuttugu og fimm ár að vaxa. Ef þú týnir þau ertu að þurrka út tuttugu og fimm 

ár. 

92 

Systir mín dvaldi, eins og ég, um tíma á menntastofnunum. Ég vissi ekki hvernig 

henni líkaði dvölin. Hún sagði mér ekki neitt. Í lok ársins fórum við aftur heim. Það 

var sumar og smáfuglar reyndu að syngja í runnum sem voru í litla garðinum. Þeir 

voru farnir að syngja á næturnar, ráðvilltir vegna miðnætursólarinnar. 

Systir mín gekk ekki inn fyrir en þess í stað bankaði hún laust á hurðina. Móðir mín 

opnaði hurðina. Það hlýtur að hafa verið hún vegna þess að faðir minn gerði það 

ekki og ég man ekki eftir því að hafa verið fyrst til að sjá vofuna sem birtist í 

dyragættinni. Hver sá sem það var þá stóð systir mín á útidyratröppunum og gat 

varla staðið í fæturna. Hún var aðeins skinn og bein. Hún var eins horuð og hugsast 

gat. 

Augu hennar voru stór, varirnar bláar og hún átti í erfiðleikum með að halda höfði. 

Það varð uppi fótur og fit á heimilinu. Hún var borin inn fyrir, sett á rúmið, Guðs 

nafn var kallað að því er virtist án árangurs og einhver, líklega móðir mín, sagði: 

hvers vegna sagði enginn okkur frá þessu? 

Vakað var yfir sjúkrabeði hennar á nýjan leik. Læknar komu og töluðu um 

sjúkrahús. Ég settist við hlið hennar og komst að því að ég óttaðist einmannalega 

andspyrnu hennar. Ekkert sem ég gat sagt gat breytt því sem fyrir augu mín bar. 

Samt sem áður taldi ég að það hlyti að vera eitthvað sem ég gæti sagt ef ég aðeins 

vissi hvað það væri. Þetta var spurning um viðhorf. Eitthvert mynstur sem sagan 

gæti fylgt. 

Ég bjó ekki yfir þessum töfraorðum. Ef töfraorð eru til hljóta þau öll að vera 

órafjarri. 
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93 

Rithöfundurinn getur ekki komist undan kúguninni. Textinn kúgar höfundinn. 

Textinn er fangelsi hans. 

Orðin geta ekki fært höfundinn til sín. Þar af leiðandi er höfundurinn læstur úti úr 

bókinni. 

94 

Í þessu landi voru börnin ekki spurð: hvað heitir þú? Þess í stað voru þau spurð: hver 

á þig? Viðeigandi svar við þessu var: faðir minn á mig. 

Góðlegi skósmiðurinn fannst ég líkjast einhverjum sem hann þekkti. Þetta var í 

versluninni sem ég fór framhjá þegar ég stytti mér leið heim úr skólanum og fór í 

gegnum húsasundið. Ég kom alltaf við hjá skósmiðnum vegna þess að mér líkaði 

leðurlyktin. Maðurinn með brúnu svuntuna sagði: hver á þig? Faðir minn, Gunnar 

Böðvarsson. 

Ég tók þessi orð bókstaflega. Ég var viss um að ég væri eign föður míns. Sem eign 

hans hafði ég endrum og eins rétt á því að tala við hann. Það sama átti ekki við 

móður mína sem var mér fjarskyldari. 

95 

Textinn sem stundar sjálfskoðun þráir að vera gamanleikur. 

Í annarri útgáfu sögunnar um Hans og Grétu vöktu fuglarnir alla nóttina og átu 

brauðmolana sem lágu í skóginum. Drengurinn og stúlkan komust að raun um að 

þau höfðu týnt slóðinni. 

Textinn þráir að hlæja af sjálfum sér. Að sögumynstrið fái farsælan endi. Eða að 

textinn sýni það að minnsta kosti í jákvæðu ljósi. 

Textinn veit að sögumynstrið er fyrirfram ákveðið. Sumu getur hann ekki breytt. 

Hann myndi vilja vera frjáls til þess að endurskrifa sjálfan sig. Skara framúr sjálfum 

sér. 
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Ritverkið viðurkennir að það fylgir ferðaáætlun. Stefnu. Óskað er eftir einhvers 

konar trúmennsku. 

96 

Formgerð verksins má aldrei ljúka. Höfundurinn, sem er lokaður inni er stöðugt að 

rjúfa hana að innan. Áður en textinn verður til er höfundurinn fangi hans. Eftir að 

hann lítur dagsins ljós er höfundurinn gerður útlægur úr honum. Brotið er á báðum 

hliðum. 

Suma daga hverfur sagan mér sjónum. Venjulega gerist það þegar veður er 

þungbúið, ef veturinn hefur verið of mildur. Sú hugmynd skýtur upp kollinum að 

vitundin geti hafist handa á nýjan leik, geti virt að vettugi það sem áður hefur átt sér 

stað. Ég verð vör við ákafa löngun til að knésetja fortíðina með því að horfast í augu 

við hana. Að vera hrokafull í hennar garð og tala niður til hennar. Orðið sem brennur 

á tungu minni er: svikari! 

Sagan er einnig hrokafull. Hún svarar fyrir sig og krefst sjálfstæðis. Sagan segir við 

talsmann sinn: þú þekkir mig ekki, 

97 

Í annarri útgáfu æsku minnar ólst ég ekki upp heima hjá foreldrum mínum. Þegar ég 

var ekki í skólanum bjó ég hjá annarri fjölskyldu. Barnlausu pari sem átti hús sem 

stóð eitt og sér innst í firðinum. 

Ég svaf í mínu eigin rúmi í húsinu. Það var útskot í veggnum, það var á háaloftinu 

og það var kallað norðaustur herbergið. Út um herbergisgluggann var hægt að líta 

yfir allan fjörðinn þar sem hann opnaðist út í víðáttumikið hafið. Þar fyrir neðan lá 

strandaða tankskipið og ég gat fylgst með sjávarföllunum. Fyrir ofan var verið að 

grafa upp nýjan, stóran kirkjugarð. 

Öðru hvoru var ég beðin um að fara aftur heim til foreldra minna. Þegar ég var búin 

að klæða mig í jakkann og skóna og tilbúin að fara heim, lét ég sem mér væri vísað 

frá heimili mínu og væri rekin burt til að dvelja um nóttina hjá ókunnugum. 
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Í sjálfsögum er viðurkennt að vitundinni er vísað í burtu í hvert skipti sem hana 

langar til að setjast að. 

99 

Barnlausu hjónin sem ég bjó hjá hétu Hanna og Palli. Þau máluðu húsið sitt rautt og 

heimilisfangið var: Rauða húsið. 

Þetta er skrýtin saga sem bælir niður sína eigin hamingju. 

Á morgnana þegar ég vaknaði í Rauða húsinu var ennþá dimmt. Þetta var að vetri til 

og dagsbirtan lét ekki á sér kræla fyrr en um hádegisbil. Ég skreið fram úr útskotinu 

mínu á meðal skipslíkana og olíumálverka af seglskútum. Í loftinu mátti greina 

kaffiilm og lykt af olíueldavél. 

Ég fór niður. Aðeins einn lítill lampi lýsti í stofuhorninu og það var dimmt í mest 

öllu húsinu nema í eldhúsinu. Þegar ég kom niður kom ég að Hönnu á nærfötunum 

sem var afar undrandi á að sjá mig. Hún var dönsk og sagði fáranlega hluti af 

fullorðnum að vera, grófa og fyndna. 

100 

Þar sem þau voru barnlaus höfðu þau eitt sinn íhugað að ættleiða. Svo að þau fóru á 

munaðarleysingjahæli í leit að barni. Á meðan þau voru þar hljóp rauðhærður 

drengur til Hönnu og kallaði: mamma. Af einhverri ástæðu hættu þau við að ættleiða 

og voru ánægð með það að vera aðeins tvö. En myndin af rauðhærða drengnum var 

alltaf til staðar.  

Í öllum sögunum sem var safnað saman af ráðnum hug má greina eftirsjá, það vottar 

fyrir löngun, að sagan lýsi öðrum heimi. 

Ég leitaði að rauðum hárum í speglinum. Ég vildi fylla í rýmið sem eftirsjáin skildi 

eftir. 
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Hugsanlega getur hjartað verið svo fullt af kærleik að röddin, sem drukknar í orðum, 

getur ekki komið upp orði. Einföldustu orðin krefjast þess að koma út en þögnin ein 

ríkir. 

Þetta er röddin sem situr við sjúkrarúm. Röddin sem kemur ekki auga á hvaða 

orðaröðun mun fjarlægja allan gaddavírinn. 

Ástin leitar skjóls í myndrænu máli. Ástin skammast sín fyrir sig, fyrir sitt eigið 

gagnsæi. Hún er berskjölduð. Þjóð án eigin hers sem er auðvelt að hernema af 

herjum annarra þjóða. 

Ástin vísar sjálfri sér burt. 

102 

Það fannst aldrei úrlausn á vandamáli dr. Patel sem kom frá Indlandi. Ég hafði 

áhyggjur af því að hann móðgaðist af því að horfa á okkur borða hvalkjöt. Ef mér 

hefði verið leyft að taka til máls hefði ég sagt: hvítu Inúítarnir taka því sem rekur á 

fjörur þeirra. 

103 

Það er ástæða fyrir því að sögur eru af skornum skammti. Spil í spilastokknum. Þrátt 

fyrir ákveðnar tilhneigingar þurfa sögur að halda aftur af sér til að falla að 

trúarkenningum. 

Veikindi voru algeng. Mánuðir og ár gufuðu upp. Einhvers konar blekblettur birtist í 

textanum þar sem meðvitundin var þurrkuð út. Það er ekki nákvæmlega hægt að 

kalla það meðvitundarleysi sem tók við heldur ástand sem einkenndist af örmögnun 

og leiða. Löngun til að gleyma. 

Blekblettirnir báru ekki alltaf nöfn. Oft á tíðum voru þeir kallaðir flensan eða báru 

nöfn algengra barnasjúkdóma. Eitt sinn var það ein tegund taugaveiki. Í annað skipti 

var grunur um lömunarveiki. En flestir voru aðeins þarna, voru algeng áföll, hluti af 

lífinu. 
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Stundum lá ég fyrir hálfmeðvitundarlaus, varð óljóst vör við ókunnuga hönd sem 

skoðaði kirtlana eða hlustaði eftir hjartslætti með hlustunarpípu. Raddir læknisins og 

móður minnar bárust að ofan, eins og þær kæmu úr mikilli fjarlægð. Þegar ég opnaði 

augun voru andlit beygð yfir mig, venjulega litu þau út fyrir að vera hjálparvana og 

áhyggjufull. 

Stundum uppgötvaði ég um miðja nótt að ég lá á köldu gólfinu. Kunnugleg hringing 

hljómaði í eyrum mér sem boðaði komu einhverra framandi afla sem voru komin til 

að sækja mig. Smám saman vissi ég að ég væri að hverfa. Það olli mér ekki miklum 

áhyggjum. Ég stóð í þeirri trú að allir aðrir gerðu alltof mikið veður úr því. 

Þeir sem eru að hverfa eru mun skynsamari heldur en þeir sem sitja við sjúkrarúmið. 

Öðru hvoru vildi ég fullvissa andlitin um að ég væri aðeins að hvíla mig. En mér 

tókst ekki alltaf að kalla fram röddina mína úr þessari miklu fjarlægð. Leiðin virtist 

vera ótrúlega löng, hún lá einhvers staðar nálægt votum sjávarhellum þar sem röddin 

mín dvaldi um stund. 

105 

Á þessum stað er gert hlé á sögunum. Ef dauðinn er annað leikrit sem tekur við af 

því sem fjallar um lífið verður að æfa það eins og öll góð leikrit. Vitundin æfir sig í 

tilveru án sagna. 

Það er í eðli ritverka að sýna ákveðinn mótþróa. Að horfast í augu við andstæðinga 

sína, að koma þeim úr jafnvægi. Að gera ákveðna kröfu til lífsins. 

Þetta eru líka innri átök vegna þess að því sem er ögrað er að finna í skrifunum. Það 

ríkir nokkurs konar kalt stríð, þar sem vandlega er gætt að blekinu sem er beint í 

ákveðin mynstur svo að það hellist ekki niður og breiðist út, stjórnlaust. 

106 

Móðir mín, sem ólst upp í Kaupmannahöfn, gat ekki alls kostar sætt sig við nýja 

heimilið sitt á fjöllóttu eyjunni í norðri. Hún hafði margar ástæður fyrir því að fara 

með dætur sínar tvær aftur til heimaborgarinnar og gerði það oft. Ég grennslaðist 
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ekki fyrir um hverjar ástæður hennar voru en sætti mig við þessar ferðir fram og til 

baka. Það var ekki um margt að velja. 

Farið var sjóleiðina. Skipið sem flutti okkur á milli hét Gullfoss og var gamalt og 

traust farþegaskip en frekar smátt í sniðum. Þegar ég var um borð var það hins vegar 

jafnstórt og hinn heimurinn sem ég þekkti. 

Við dvöldum svo oft á Gullfossi að ég hafði stöðuga sjóriðu, jafnvel eftir að við 

höfðum verið í landi í margar vikur. Það var eðlilegt að gólfið hallaði í ýmsar áttir. 

Að gluggatjöldin teygðu sig lárétt fram á við. Að allir lausir hlutir væru festir 

örugglega við vegginn. Jafnvel í landi fylgdist ég vandlega með því hvort diskar og 

glös myndu renna af borðinu. 

Eini staðurinn þar sem ég þráði einveru var um borð í Gullfossi. Þar mátti finna 

einsemd hafsins mikla sem dag eftir dag teygði svartar bylgjur sínar eins langt og 

augað eygði. Einmannaleiki sem fylgdi því að hafa ekkert fyrir stafni og horfa 

dáleidd út í tómið. Í heimi án vonar þar sem líkaminn einfaldlega berst áfram við 

aðstæður þar sem fram og aftur fyrirfannst ekki. 

Stundum sáum við til lands. Það var Skotland, Færeyjar eða Danmörk og fólk benti 

á þunna bláa rönd í fjarska. Mér var í nöp við að líta land þegar það birtist sjónum. 

Ég vildi ekki koma nálægt þessari grjóthrúgu þar sem fólk safnaðist saman á 

götunum með litla pappírsfána á þunnum prikum. Sú löngun kviknaði í brjósti mér 

að ég gæti tilheyrt hafinu. Að ég hefði fæðst um borð í skipi. Það var gerð tilraun til 

að endurskrifa söguna. 

Ég skildi hvernig sjómenn verða háðir hafinu. Mig langaði til að verða sjómaður. Ég 

fylgdi innri sannfæringu minni. 

107 

Einhver um borð sem við þekktum ekki hafði lagt heilt borð undir sig í setustofunni 

til þess að raða saman púsluspili. Það var ekki ljóst af hverju myndin á því var 

nákvæmlega. Myndirnar líktust impressjónísku málverki eða einhverju 

vatnaliljuverki eftir Monet. 
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Ég sá eigandann aldrei vinna að púslinu sínu. Við systir mín gátum okkur til um 

hver hann gæti verið og fækkuðum þeim sem komu til greina niður í fyrsta 

stýrimann og skipstjórann. Hann vann aðeins að verkinu á næturnar af því að því 

miðaði ekkert áfram á daginn. En á morgnana komum við inn í setustofuna og 

uppgötvuðum alveg nýjan hluta myndarinnar. Maðurinn með púsluspilið var 

náttfari. Við kölluðum hann snuðrarann. 

108 

Ég ákvað að slást í hóp með snuðraranum við að raða því saman. Á daginn sat ég 

yfir ógreinilegri myndinni og festi nokkra bita saman eftir langa umhugsun. Á 

næturnar bætti snuðrarinn við mitt framlag. Í kjölfarið fylgdu einhvers konar 

samskipti okkar á milli. 

Við skiptumst á að leysa sameiginlegt verkefni. Verkefnið fólst í því að skýra 

myndina. Láta mynstrið birtast í tilviljunarkenndri röð. 

Þegar púsluspilið var næstum fullgert sá ég að það hlaut að hafa verið verk eftir 

Monet. Eitthvað franskt. En við sigldum í gegnum mikinn öldusjó og einn 

morguninn fann ég myndina, sem hafði tekið langan tíma að setja saman, í hrúgu á 

gólfinu. Enginn hafði úthald til að byrja á henni á nýjan leik. 

109 

Miklu seinna stundaði ég nám í listaskóla. Okkur var kennt að búa til sjálfsmyndir. 

Verkefni okkar fólst í því að mála spegilmynd okkar með olíu á striga. Spegill var 

festur efst á málaratrönurnar svo að viðfangsefni andlitsmyndarinnar leit upp. Mynd 

af mæddu andliti með skollitað hár kom í ljós. Mér líkaði ekki verkefnið. Það var 

málinu óviðkomandi. 

110 

Það leið langur tími þar til ég skildi að tilgangurinn er aðeins blekking ein. Að 

myndir verða til án miðpunkts. Í púsluspili er hvert púsl sinn eigin miðpunktur og 
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þegar þeim er safnað saman er verkið eingöngu samansett af miðpunktum eða er án 

miðpunkts. 

Í sjálfsögunni leita myndrænir snuðrarar að einhverju. En það er af litlu að taka. 

Við systir mín skemmtum okkur um borð í skipinu með því að segja brandara. Hvar 

er best að setja það sem þú vilt ekki að einhver annar finni? Ofan á höfuðið á 

honum. 

Snuðrarinn veit ekki að hann hefur þegar undir höndum það sem verið er að leita að. 

111 

Hlutverk hetjunnar er lesandanum framandi. Hann er ekki vanur sviðsljósinu, að 

bækur séu nefndar eftir honum. 

Mér datt í önnur tegund sjálfsmyndar í hug: málarinn málar sitt eigið andlit en málar 

það beint á spegilinn. Áhorfandinn sér ekki myndina af listamanninum, heldur sitt 

eigið andlit í gegnum línur olíumálningar. Andlitið sem horfir á áhorfandann sýnir 

hjálparleysi og kvíða. 

112 

Í landi föður míns var nauðsynlegt fyrir alla að vinna. Karlmennirnir unnu á 

togurum. Konurnar unnu í frystihúsum. Börnin unnu í skólagörðum. Ungir drengir 

seldu blöð á götum úti og hrópuðu fyrirsagnir blaðanna. Ungar stúlkur gættu 

ungabarna á meðan mæðurnar unnu í fiski. Á leikvöllum voru börn lokuð inni, innan 

steyptra veggja. 

Á strætisvögnunum sem óku framhjá stóðu slagorð með stórum stöfum: Byggjum 

upp landið. 

Ég vann í hraðfrystihúsi og niðursuðuverksmiðju sem hafði risið í vesturhluta 

bæjarins. Byggingin stóð við sjóinn, fyrir neðan húsabyggðina í brekkunni. Starf 

mitt fólst í því að setja niðursuðudósir í pappakassa. Allan daginn raðaði ég dósum í 

þessi ferhyrndu rými. Þetta var ekki-vinna. Mér líkaði hún ekki. Í lok dagsins mundi 



82 

ég ekki hvar ég hafði verið. Venjulegur heimur með sólsetrum og spegilsléttum sjó 

var mér framandi. 

Þolinmæði var talin mikil dyggð. 

113 

Systir mín var send norður í land í fiskiþorpið Raufarhöfn. Þar átti hún að standa á 

bryggjunni, í olíusvuntu og með vatnshelda hanska, og raða síld á milli saltlaga í 

stórar tunnur. Það átti að gera að síldinni og salta hana um leið og bátarnir komu 

með hana að landi. Heilan her manna þurfti til að setja síldina í tunnu á meðan hún 

var ennþá fersk. 

Vinnudagurinn var sextán tíma langur. Þegar hún lagðist í koju, örmagna af þreytu, 

nennti hún ekki alltaf að fara úr skónum áður en hún lagðist til svefns. Eftir nokkra 

tíma hvíld myndi bjallan hringja aftur og tilkynna komu annars skips að landi. Allir 

fóru aftur út og héldu áfram að raða í tunnur. 

114 

Svona liðu sumarmánuðirnir. Skólarnir hleyptu börnum snemma út á vorin svo þau 

gætu farið að vinna. Mörg barnanna fóru í heyskap í sveitina. 

Börnin léku sér ekki á sumrin. Í lok vinnudags fóru þau þangað sem þau áttu að sofa 

um nóttina og hvíldu höfuð sín á eldhúsborðum og stólbökum. Það var komið að 

þeim þar sem þau höfðu hringað sig saman í útskotum og lágu samanhnipruð á 

gólfinu. 

Fullorðnir voru ekki í myndinni. Fullorðnir voru fjarverandi. Þeir voru í tveimur, 

jafnvel þremur störfum. Í lok vinnudags beið þeirra annað starf og vaktirnar voru 

margar í röð. 

Fullorðnir urðu að orðrómi. Fjölskyldur urðu að sögusögn. Börn áttu 

bráðabirgðafjölskyldur og ættingja sem komu í þeirra stað. Bóndinn og kona hans. 

Skipstjórinn á bátnum. Vaktstjórinn í verksmiðjunni. Þetta voru nýir foreldrar. 
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Það var til orðatiltæki sem sagði svo: Vinnum frá morgni til kvölds. Ég man ekki 

eftir því að það hafi nokkurn tímann verið nótt. Það var þrátt fyrir allt sumar. 

115 

Hamingjan skipti ekki máli. 

Hamingjuna var aðeins að finna í gjörðum þínum. Það var ekki-hamingja. 

Viðurkenning. Ákveðin tregi. 

Börnin fóru að rækta ástina. Þeim þótti vænt um kindurnar, þótti vænt um kálfana, 

hestana og fiskana. Jafnvel á meðan þau voru étin. Þeim þótti vænt um fólkið sem 

var þarna. Ákveðin löngun. 

Ég vildi ekki fara heim þegar ég yfirgaf hraðfrystihúsið. Húsið var hljótt. Það var 

engin nærvera í herbergjunum. Eldhúsbekkurinn var hreinn og auður. Rúmin voru 

auð. Stofudyrnar voru lokaðar og það var enginn hinum meginn við þær. Þetta var 

rými en það var mannlaust. 

Ég leitaði í önnur hús. Alls staðar þar sem fólk var heima. Það rann smám saman 

upp fyrir mér ljós að kærleikurinn væri markverðasta framleiðsla þessa lands. Ég 

unni manneskjunni sem gaf mér súpuskál af lífi og sál. Eða svefnstað. Útskot í 

veggnum. Þeim sem var heima þegar ég gekk óvænt í bæinn. 

116 

Morðgátan var ennþá óleyst. 

Í Rungsted, þar sem mátti finna gyllta hurðarhúna og stjörnuskoðunarturn, hafði 

nýlega verið framið morð. Ung stúlka fannst á ströndinni nærri innganginum í 

garðinn okkar sem hélt áfram upp á blómahæð. Það var óvíst hvort snuðrarinn væri 

líka morðinginn en einstaka sinnum hafði nærvera hans vakið athygli eða hvort að 

það væru í raun og veru tveir glæpamenn sem gengu lausir. 

Loftið var læviblandið og drungi grúfði yfir. Samt sem áður gat ég ekki staðist að 

fara á ströndina. Ég fór niður að sjónum, gætti þess að skilja ekki eftir vísbendingar 

um hvert ferðum mínum var heitið og læddist í gegnum hliðið rétt fyrir ofan 
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sandinn. Sandurinn var hvítur. Ég var ekki vön hvítum sandi og hann var hlýr 

viðkomu. Öldurnar gutluðu mjúklega á ströndinni, eins og þær reyndu að vekja ekki 

steinana og rekaviðinn. 

117 

Þegar ég var í Kaupmannahöfn, dvaldi ég hjá frænku minni. Hún átti heima við 

fjölfarna breiðgötu. Ég svaf á sófanum hennar og alla nóttina heyrði ég iðandi 

borgarhljóðin. Bílar fóru í sífellu hjá. Lest fór í gegnum fjarlæga lestarstöð. Þarna 

voru strætisvagnar og sporvagnar. Börn á reiðhjólum. Flautur, þeytt horn. 

Á morgnana bar húshjálpin kaffi á borð. Þetta var ung kona en eldhúsið var hennar 

yfirráðasvæði. Það taldist ekki til marks um kurteislega hegðun að fara inn í eldhúsið 

af því að það tilheyrði henni. Ég fylgdist með henni úr fjarlægðinni sem fylgir 

ósýnilegum þjóðfélagslegum hindrunum. 

Ég var ekki vön hljóðum borgarinnar. Ég var ekki heldur vön stéttaskiptingu innan 

heimila. Það virtist svo handahófskennt hver starfaði fyrir hvern. Heimili frænku 

minnar var mér ekki kært. Þau formlegheit sem fylgdi silfurskeiðum og 

kristalsglösum. 

118 

Sirrí frænka mín fylgdi þessum dönsku siðum í landi föður míns. Hún var sögð 

tilheyra efri stéttinni svo að hún hafði líka húshjálp í eldhúsinu. En það var roskin 

íslensk kona með mikinn barm og hlýlegt bros. Ég varði löngun tíma á stól í 

eldhúsinu, hlustaði á hana tala og horfði á hana við uppvaskið. Hún hló. 

Ég tók eftir því að fólkið hans föður míns getur ekki leikið sín hlutverk án þess að 

hlæja. Það gerði grín af sjálfu sér. 

119 

Á þessum tíma var sögumynstrið ennþá óljóst. Sögurnar voru rétt að byrja. Engin 

framvinda hafði orðið á söguþráðunum, atburðirnir höfðu ekki fléttast saman og 

tilviljanirnar tengdust ekki saman. Endalokin voru ekki í sjónmáli. 
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Ég gat leyft mér að hafa heimssýn sem var sett saman af einskærum tilviljunum. 

Sagan hafði ekkert skipulag. Örlögin breyttust af tilviljun einni. 

Seinna meir taldi ég að því lengur sem þú lifir virðist sögumynstrið sem birtist gert 

af ráðnum hug. Ef þetta er saga Guðs, hugsaði ég með mér, þá verður að bíða eftir 

henni. Fyrr eða síðar verður sagan lesin. Þetta er ekki mín saga. Höfundurinn er 

óþekktur. Ég er lesandinn. 

120 

Höfundurinn er snuðrari í tiltekinni sögu sem birtist með tíð og tíma. Rithöfundurinn 

gerir grein fyrir atburðum hennar. Í sögunni eru engar söguhetjur. Sérhvert 

viðfangsefni er undirbúið. Sjónarhornið er óráðið. Rithöfundurinn er óhjákvæmilega 

hluti sögunnar. 

Höfundurinn getur ekki sagt frá öllu. Það er ekki nauðsynlegt að segja alla söguna. 

Það verður nóg til að láta í té óljóst uppkast af sögumynstrinu. 

Höfundurinn býst í öllu falli við ókyrrum sjó. Að lokum gæti allt verkið hafnað á 

gólfinu, í óreiðu enn á ný. 

121 

Á þessum fyrstu árum ævi minnar mátti finna ákveðin merki. Þegar á æskuárum var 

ég að leita að merkjum. Þetta var andlit. Ég veit ekki hverjum það tilheyrði en 

einhver horfði á mig og það festist í minni mínu. 

Ég hef lesið sálfræðirit sem fjalla um snemmbernsku. Ég las að þetta andlit tilheyrir 

venjulega móðurinni. Eða föðurnum. En ég held að andlitið hafi ekki tilheyrt 

foreldrum mínum. Það tilheyrði annarri manneskju en ég hef gleymt nafni hennar. 

Kannski var það fyrsti stýrimaðurinn á Gullfossi þegar við sigldum til 

Kaupmannahafnar. Sá sem dreifði lyfjum um borð. Hann kom inn í káetuna mína, ég 

lá veik í kojunni og var ekki með alveg með fullri meðvitund. Stýrimaðurinn talaði 

við móður mína. Hann sagði við hana: það er mögulegt að þið hafið ekki sloppið við 

lömunarveikifaraldurinn í Reykjavík. Ég opnaði augun nógu snemma til að sjá 

framan í hann. Hann var að sprauta pensilíni í handlegginn á mér. 
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122 

Fyrst kemur fyrra andlitið og síðan seinna andlitið. Seinna andlitið er ólíkt hinu fyrra 

en þó er það mjög líkt. 

Það er nauðsynlegt að þola missi fyrra andlitsins. Meðvitundin leitast eftir að 

endurheimta fyrstu myndina en ekki þá seinni. Þeirri löngun er ekki hægt að 

fullnægja. 

Raunveruleg uppfylling á þessari löngun myndi í öllu falli vera þung reynsla. 

Meðvitundin gleðst yfir ófullnægðri þrá elskhugans. 

Ég komst að því mörgum árum seinna að í bókmenntum er fyrra andlitinu oft á 

tíðum ruglað sama við ásjónu Guðs. 

123 

Rithöfundurinn er gefinn fyrir að beita marglita ljósaperum. Til að setja söguna í 

viðeigandi ljós. Af þeirri ástæðu fjallar þessi saga um Atlantshafsbandalagið. 

124 

Ákveðin vinkona mín, sem bjó í bænum sem lá á milli tveggja fjarða, var ólík öllum 

öðrum. Hún var með slétt og alveg svart hár. Hörund hennar var dökkt og gyllt og 

augun voru dökkbrún. Hún taldist ekki vera lagleg ásýndum. Það vantaði alla 

samsvörun. Hún var of lágvaxin, nefið var of stórt og andlitið of grannleitt. Í þessu 

landi var afar mikil einsleitni og öll frávik vöktu eftirtekt. 

Sagt var að faðir hennar væri bandarískur hermaður. En hún fór ekki til 

Bandaríkjanna og talaði ekki ensku, svo að hún slapp við háð annarra barna sem var 

geymt handa þeim sem sýnilega voru hliðhollir útlendingum. Hún bjó hjá móður 

sinni og eldri bróður sem var ósköp venjulegur. Það var ekki faðir á heimilinu. 

Hún hét Álfhildur. Móðir hennar aðhylltist trúarbrögð sem kölluðust álfatrú. 

Álfatrúin byggðist á trú á huglækningum álfa. Þegar Álfhildur var hættulega veik 

hafði móðir hennar samband við álfana. Þegar hún svaf á næturnar sprautuðu álfarnir 
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einhverju stórfurðulegu efni í handlegginn á henni og henni batnaði. Álfhildur 

fullyrti að hún hefði verið hálfmeðvituð um návist álfanna um nóttina. 

125 

Ég átti aðra vinkonu sem hét Sigrún. Það hvíldi bölvun á fjölskyldu hennar. 

Foreldrar hennar eignuðust mörg börn en þau sem dóu ekki glímdu við einhvers 

konar fötlun. Sagt var að um brúðkaup systkina hafi verið að ræða sem voru jafnvel 

getin af systkinum. 

Landið var lítið með fámennum ættum. Endurtekning hlaut að eiga sér stað. Þetta 

vissu menn. 

Að lokum voru aðeins Sigrún og faðir hennar eftir á heimilinu. Þegar faðir hennar 

lést skyndilega læsti hún sig inni í herberginu sínu og neitaði að koma út. Einhver 

ættingi hafði flutt inn og gekk úr skugga um að hún borðaði og klæddi sig. Enginn 

sá Sigrúnu í nokkrar vikur. Við þorðum ekki að geta okkur til um hvernig henni liði. 

Þegar hún var tilbúin að tala við einhvern aftur sendi hún eftir mér. Ég fór hikandi á 

hennar fund. Þegar ég kom heim til hennar vísaði kona mér inn í herbergið hennar 

og sagði: ég er svo ánægð að þú komst. Sigrún sat á gólfinu. Hún greip í fæturna á 

mér og sagði mér að faðir hennar hefði birst henni í draumi og talað við hana. Hún 

var grátandi. 

Ég settist á gólfið hjá henni. Kannski, hugsaði ég, jafnvel þó að ég hafi ekkert að 

segja við hana, þá er kannski bara nóg að ég sé þarna. 

126 

Það er mögulegt að þetta eigi sér jafnvel pólitískar rætur, hugsaði ég þar sem við 

héldum utan um hvor aðra. 

Í skólanum sátum við með opnar skólabækur fyrir framan okkur þegar fjallað var um 

það sem kallaðist einokunarverslun Dana. Hvítu Inúítarnir gátu ekki yfirgefið eyjuna 

og var bannað að stunda verslun við aðrar þjóðir. Afleiðing þess var matarskortur. 

Íbúunum fækkaði. 
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Mér skildist að andlit hafi birst í sífellu, endurtekið með aukinni tíðni. 

127 

Þegar ég var tólf ára varð ég ástfangin í fyrsta skipti. Sá sem vakti ást mína var tólf 

ára gamall drengur með gulleitt hár sem féll alltaf í augun á honum. Við vorum 

bestu vinir. Hann sótti mig klukkan sex á kvöldin og við snuðruðum saman á 

götunum þangað til eftir klukkan ellefu. Við höfðum gaman af girðingum og þökum 

og fundum ýmsar leiðir til að klifra yfir hindranir. Okkur fannst einnig gaman af 

opnum gluggum en það var hægt að kasta snjóboltum inn um þá ef miðið var gott. 

Hann hét Siggi og við vorum bæði hrifin af tréklossum. Á þeim tíma áttum við 

heima á stað sem var kallaður gamli bærinn, þar sem göturnar báru nöfn Norrænna 

guða. Þarna var gata kennd við Þór, Óðinn, Frey, Loka og svo framvegis. Húsið 

okkar var staðsett á Þórsgötunni. Siggi átti heima í nokkurra húsa fjarlægð í sömu 

götu, í gömlu viðarhúsi með blúndugardínum og postulínsstyttum í gluggakistunum. 

Mig langaði mjög mikið til að sjá inn í húsið. 

Gamli bærinn var byggður samkvæmt danskri fyrirmynd. Húsin voru nokkrar hæðir 

og girðingar, sem opnuðust með bogadregnum inngöngum, tengdu þær saman. 

Þegar farið var inn um þessa innganga var komið inn í húsagarð með nokkrum 

gluggum sem horfðu niður á þig frá öllum hliðum. Ég og Siggi höfðum tekið að 

okkur að snuðra í þessum görðum. 

Þegar við fluttum úr gamla bænum í þorpið á milli tveggja fjarða missti ég sjónar á 

vini mínum. 

128 

Næstum því fjórum árum síðar var haldin árleg þjóðhátíðarskemmtun í borginni. Það 

var daginn áður en ég átti að fara til Bandaríkjanna. Ég fór niður í bæ til að taka þátt 

í hátíðarhöldunum. Tónlistarmenn spiluðu á götuhornum og göturnar voru fullar af 

fólki sem dansaði og söng. Þetta var nótt eina í júní þegar það rökkvaði aldrei og 

veisluhöldin einkenndust eins og venjulega af miklu svalli. 
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Úr því að ég hafði dvalið á menntastofnunum tilheyrði ég ekki borgarklíkunni og tók 

ekki þátt í drykkjunni. Ég var að fara heim þegar einhver greip í handlegginn á mér 

og sagði: skildi þetta vera þú! Þegar ég sneri mér við sá ég ungan mann með gulleitt 

hár sem var ennþá í augunum á honum. 

Ég skynjaði óljóst að furðulegt sögumynstur birtist. Ég hugsað með mér að það væri 

mögulegt að þræðir, sem virðast vera horfnir, komi aftur í ljós á óvæntum 

augnablikum. 

Þess vegna fékk ég að sjá inn í húsið hans Sigga í tæka tíð. Það var smátt í sniðum, 

með gömlum þunglamalegum húsgögnum. Herbergið hans Sigga var á neðri 

hæðinni og á rúminu var dúnmjúk æðardúnssæng. Svo að ég hafði svefnstað síðustu 

nóttina í þessu landi. 

129 

Sumar sögur virðast vera blindgötur. Þær fara ekkert. Þær eru hnökrar í efninu. 

Textann langar til að ritskoða þessar sögur. 

Að baki þessarar löngunar er þögul staðfesting á því að sumar sögur skipta máli og 

aðrar gera það ekki. Það er ekki víst hvað gerir eina sögu mikilvægari en aðra. 

Kannski má finna tengingu eða vísbendingu í sögunni um að það megi tengja hana 

við víðara samhengi. 

Ég hef hálfpartinn tekið eftir því að í bókmenntum, eins og í stjórnmálum, er aðeins 

það sem drepur talið þýðingarmikið. Aðeins morð eru tekin alvarlega. 

Hvítu Inúítarnir gleymast af því að þeir drepa ekki. Þeir eru meinlaus þjóð. 

Lítilfjörleg. Það er ekki hægt að verðleggja friðsamt fólk. Það kostar ekkert að 

útrýma þeim. 

130 

Ef að D.H. Lawrence hafði rétt fyrir sér þegar hann fullyrti að ofbeldi væri afbökun 

á kynlífi sem verður til vegna ófullnægðar löngunar, þá gengur skortur á ofbeldi út 

frá ákveðinni kynferðislegri svölun. 
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131 

Sumar sögur fullyrða um mikilvægi sitt án þess að standa undir því. Rithöfundurinn 

lætur hljóðlega undan ítrekuðum kröfum og sækir söguna venjulega frá einhverju 

óljósu tímabili forvitundarinnar. 

Það er ekki auðvelt að rifja upp minningar frumbernskunnar. Þær vekja hlýjar 

kenndir og allar minningarnar renna saman. Þær birtast á einhvers konar pappír sem 

er að þorna, þar sem blekið seytlar úr leið sinni. 

132 

Þegar ég var fimm ára fékk ég að sækja sérstakan skóla sem hleypti börnum á 

leikskólaaldri í grunnskólabekk. Ég var í sex ára bekknum og við lærðum stafrófið. 

Stór veggspjöld með stórum stöfum voru sett fyrir framan okkur. Dag nokkurn sótti 

skólastjórinn mig og fór með mig fram á gang þar sem hann hafði sett tvo stóla. Við 

fengum okkur sæti, hann setti bók í kjöltuna á mér og sagði mér að lesa úr henni. Ég 

las. Þegar ég var búin horfði hann rólega á mig og sagði: jæja, hvað eigum við að 

gera við þig? Þú kannt nú þegar að lesa. 

Við sátum á ganginum í líklega nokkrar mínútur og brostum. Það var samsæri í 

gangi. Við lumuðum á leyndarmáli. 

133 

Um síðir var ensku bætt við námsskrá skólanna. Ef til vill var það gert vegna 

bandarísku herstöðvarinnar. Ef til vill var það tilraun til þess að ná völdum á að 

minnsta kosti einu nokkuð algengu og alþjóðlegu viðskiptamáli. 

Við vorum um þrettán ára gömul þegar enskukennslan byrjaði. Mér til niðurlægingar 

kom það upp úr kafinu að ég talaði þegar ensku. Ég reyndi að verja mig. Ég neitaði 

því að kunna ensku og sagði við hina: ég tala í raun og veru ekki málið, það virðist 

aðeins vera svo. 

Horft var á mig grunsemdar augum. Eftir nokkra umhugsun var nýtt nafn fundið á 

mig. Önnur börn kölluðu á eftir mér yfir götuna: bandarískur Dani! Stundum varð ég 

að þola mikla niðurlægingu. Það var ekki nóg, hugsaði ég, að örlögin settu mig í 
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raðir fyrrum óvina okkar. Nú þegar minningarnar um danska nýlendustjórn höfðu 

dofnað, var ég rétt að losna undan þeim. En örlögin höfðu þá snúið dæminu við og 

einnig tengt mig við nýju nýlendubúana. 

Þetta vakti reiði mína. Ég kynnti mér flóttaleiðir af miklum krafti. Ég hugleiddi að ef 

að sjálfsvitund einstaklingsins ræðst af tungumálaþekkingu hans þá íhugaði ég að 

læra rússnesku. Ég gróf upp rússnesku orðabækur föður míns. Ég ákvað að læra 

langtímum saman á hverjum degi. 

Með tíð og tíma fékk ég jafnvel betri hugmynd. Segjum sem svo að ég myndi tala 

rússnesku og síðan myndi rússneski herinn hernema okkur. Þá myndi ég koma mér í 

enn meiri vandræði. Lausnin fólst í því að læra fleiri tungumál. Ég myndi læra 

frönsku og þýsku, færeysku og inúítamál. Ég myndi rugla alla í ríminu. 

134 

Það var ekki beinlínis ósatt þegar ég sagði að ég kunni í raun og veru ekki ensku. 

Þekking mín var aðeins á byrjendastigi, enska fyrir sjö ára, fyrsta bekkjar orðaforði. 

Þetta gerðist þegar ég var sjö ára gömul. Faðir minn ákvað að verja ári í 

Bandaríkjunum við Tæknistofnunina í Kaliforníu og ná sér í doktorsgráðu. Mér var 

sagt að þetta myndi auðvelda honum að ná heita vatninu sem var neðanjarðar til að 

nýta í byggingar og gróðurhús. Faðir minn fullvissaði mig um að þess háttar 

starfsemi krefðist þekkingar og þarna væri nóg af henni að finna. 

Öll fjölskyldan bjó í Pasadena í Kaliforníu í eitt ár. Ferðin yfir hafið var langdregin 

en mér fannst ég vera eins og heima hjá mér á meðan henni stóð. Við sigldum inn í 

höfnina í New York framhjá Frelsisstyttunni. Loftið var þokukennt og frekar óhreint. 

Við ferðuðumst með lest yfir meginlandið. Sumar nætur virtist allt skrölta látlaust í 

kojunni í svefnvagninum. Máltíðir voru bornar fram í matvagninum, þar sem hægt 

var að sitja undir glerhvolfþaki og fylgjast með alls konar landslagi þjóta framhjá. 
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135 

Ég vissi ekki að þetta væri upphaf á ári sem ég myndi seinna reyna að þurrka úr 

minningunni. 

Árið sem ég dvaldi í Bandaríkjunum öðlaðist ég óljósan skilning á því að allar sögur 

innihalda ákveðna útþurrkun. Ákveðna tilhneigingu til að afmá sig. Af ótta við 

fangelsun. 

136 

Þetta var óvenjulegt ár. Það voru engin veikindi. Og það var engin vinna. Í 

Bandaríkjunum klæddust stúlkur kjólum í skólanum og þar áttu allir sjónvarp sem 

sýndi Mikka mús. Í Bandaríkjunum var til þrjátíu og ein bragðtegund af ís og afar 

mörg pálmatré. 

137 

Þegar við komum að húsinu þar sem við áttum að búa, sem var á breiðstræti einu í 

Pasadena, birtust skyndilega fjölmennur hópur nágranna okkar. Heldri konur komu 

með smákökur á pappadiskum sem var pakkað inn í sellófan. Karlmenn stoppuðu 

við til að heilsa og sýna okkur hvernig bílskúrshurðin virkaði. Barnahópur kom til að 

leika sér en ég komst að því að ég skildi þau ekki. Það var haldinn fundur. Hópurinn 

hvarf á brott og sneri aftur með myndir meðferðis. Við fórum út á veröndina. Þau 

héldu uppi mynd af kú, og sögðu: cow. Ég endurtók orðið. 

Ég gat ekki trúað því sem fyrir augu mín bar. Þetta fólk sem var ótrúlega 

vingjarnlegt, var það líka sama fólkið í jeppum bandaríska flughersins sem keyrði 

framhjá okkur á þjóðveginum í Kópavogi? Og sem var í sprengjuvélunum sem æfði 

sig í flugi? Fólk sem ég hafði verið vöruð við. 

138 

Mest allt árið þrjóskaðist ég við og þagði eins og steinn. Ég þekkti ensku orðin en ég 

trúði engum fyrir því að ég skildi þau. Í skólanum mínum hafði kennarinn áhyggjur 
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af því að ég væri ekki að læra málið. Kallað var eftir sérkennara. Einu sinni kom hún 

og náði í mig úr tíma. Við fórum inn á skrifstofu skólastjórans og hún kenndi mér 

undirstöðuþætti enskrar tungu. Fundað var með skólastjóranum. Ég var ekki að læra. 

Ég skildi það sem þau sögðu. Ég hélt að þau væru líka óróleg af þeim sökum. Ég 

þurfti aðeins að hugleiða ákveðna hluti. Á meðan ég hugsaði mín mál brosti fólk 

heilmikið til mín. 

139 

Á þessum tíma uppgötvaði systir mín að kaldur raunveruleikinn blasti við henni. 

Ég kom að henni þar sem hún sat í stól í garðinum. Sólin skein. Í loftinu lá hlýtt 

reykmettað mistur. Hún var íhugul á svip og sagði við mig: vandamál munu 

óhjákvæmilega koma upp. 

140 

Það var einnig á þessum tíma sem ég kom fram í bandarísku sjónvarpi, sem síðar 

ákvarðaði á afdrifaríkan hátt stöðu mína í dönskum heimavistarskóla. 

Kvikmyndaver í Hollywood leitaði af einhverjum eins og mér til að taka þátt í 

sjónvarpsþætti sem var á þeirra vegum. Eftir samningaviðræður við skólayfirvöld 

var ég valin til að takast á við það undraverða verkefni að standa fyrir framan 

myndavélina, með hnetudós í hendinni og stara út í loftið án þess að skilja upp eða 

niður. 

Einhverjir starfsmenn frá kvikmyndaverinu komu í skólann, náðu í mig í tíma og 

keyrðu til Hollywood. Við stoppuðum hjá sjónvarpsstöðinni og eftir að hafa farið í 

gegnum margar dyr og ýmsir aðilar höfðu snyrt mig, stóð ég á sviðinu fyrir framan 

áhorfendur, í því sem kallaðist bein útsending. Ég var spurð um hvítu Inúítana, sem 

þarna gengu þó ekki undir því nafni og hvernig mér líkaði dvölin í Bandaríkjunum. 

Stundum kinkaði ég kolli. Það var ekki margt að segja. 

Ég reyndi að átta mig á einu: ef þetta var bein útsending, hvernig voru þá skakkar 

útsendingar? 
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141 

Allt sem er skrifað hefur óhjákvæmilega ákveðið sjónarhorn. Textinn neitar að 

fylgja almennri eftirspurn, sem krefst þess að hann búi ekki yfir neinu sjónarhorni 

eða öllum sjónarhornunum í einu. Þetta kallast hlutleysi. Textinn er ekki hlutlægur 

vegna þess að honum er það ómögulegt og að vera samt sem áður texti. 

142 

Allt sem gerðist í Bandaríkjunum virtist smávægilegt og tilheyrði alls ekki hinum 

raunverulega heimi. 

Jafnvel þá áttaði ég mig á því að það er ekki hægt að taka málstað allra aðila. Ég 

áleit að þegar þú velur hverjum þú sýnir hollustu þá myndar þú bandalag með þeim 

sem þjást. 

143 

Foreldrar mínir höfðu kynnst rosknu rússnesku pari í Pasadena. Við heimsóttum 

þau. Mér var sagt að þau höfðu flúið heimaland sitt og búið sér heimili í Kaliforníu. 

Matur og drykkur var á borðum og þau spjölluðu saman. Bæði höfðu þau góðlegt 

yfirbragð og voru með afar hvítt hár. 

Rússneska konan kom að mér þar sem ég starði hugfangin á brúðu sem stóð á 

arinhillunni. Þetta var lítil hvíthærð brúða klædd í síðan gulan kjól. Hún kom til mín 

og sagði: þetta er rússneskur þjóðbúningur. Síðan eftir nokkra þögn, tók hún 

brúðuna niður og sagði að ég mætti eiga hana. 

Ég skynjaði í þögn gömlu konunnar þá áru sem ég hef síðar skilgreint sem kærleika. 

Ég veitti því athygli að þetta var himnesk ára sem var á undarlegan hátt hlaðin hlýju, 

sorg og eftirsjá. Þetta kom einkum fyrir þá sem töluðu ekki. 

Mér þótti afar vænt um þessa gjöf og hafði hana í mínum fórum í þrjátíu ár. 
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144 

Sumar gjafir eru gjafir og aðrar gjafir eru mútur. Seinna flögraði það að mér að börn 

þekkja ávallt muninn. 

145 

Ég þekkti nokkrar fjölskyldur í landi föður míns þar sem móðirin var dönsk. Það 

mátti rekja til þess að á fimmta áratugnum fóru ungir menn ennþá til 

Kaupmannahafnar til að leita sér æðri menntunar. Þar kynntust þeir fallegum 

dönskum konum, kvæntust þeim og fóru með þær heim þegar stríðinu lauk. 

Móðir mín og vinkonur hennar héldu hópinn. Þær hittust reglulega og hlógu 

heilmikið við þau tækifæri. 

Þeirra á meðal var gyðingakona sem var ekki jafn hláturmild. Mér var sagt að hún 

hefði misst móður sína og systur í útrýmingarbúðunum. Þegar gyðingunum var 

safnað saman í Kaupmannahöfn hafði einn af vinum föður míns kvænst þessari konu 

og veitt henni íslenskan ríkisborgararétt. 

Ég hugsaði oft um þetta þegar ég var mjög ung að árum. Ég fylgdist með 

merkjunum, safnaði sönnunargögnum og aflaði mér vísbendinga um eðli 

vináttunnar. 

146 

Textinn viðurkennir að leit stendur yfir. Sami leikurinn er leikinn nokkrum sinnum 

með ólíkri útkomu. 

Í bókmenntum er rík hefð fyrir því að þar megi venjulega finna aðalsöguhetju. 

Aðalsöguhetjan leggur alltaf upp í ferðalag. Ef sögurnar sem liggja að baki sögunni 

eru rannsakaðar gefst textinn upp undan álaginu og veitir nokkurs konar svar. Okkur 

er sagt að markmið leitarinnar sé einhvers konar heilagur bikar. 

Leitin í bókmenntum endurspeglar leitina í lífinu. Það er mögulegt að ímynda sér 

sögu þar sem aðalsöguhetjan er lesandi, sem er þar af leiðandi einnig höfundurinn. Í 

sögunni eru óljós mörk á milli þess sem er skrifað og þess sem er upplifað. 
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Heilagi bikarinn er aldrei til staðar. Þess í stað er það eiginleiki. Óskilgreint efni án 

áþreifanlegra eiginleika sem myndast við ákveðnar aðstæður. Það birtist á 

undarlegum augnablikum sem kemur þegar minnst varir. Jafnvel þótt gert hafi verið 

hlé á vefnaðinum og vefarinn horfi á snjókomuna út um gluggann. 

147 

Þegar við áttum heima í gamla bænum, í götunni sem heitir eftir guðinum Þór, 

bjuggu gömul hjón á neðri hæðinni. Hún hét Björg og hafði langar, grannar og gráar 

fléttur og bústnar kinnar, og hann hét Magnús og var hávaxinn og grannur. Þau voru 

ávallt brosandi. 

Magnús hafði það fyrir venju að leggja kapal í stofunni. Hann stillti spilunum á 

borðið samkvæmt ákveðnum reglum og fylgdist með hvernig þau gengu upp. Björg 

var vön að standa í eldhúsinu og hræra í stórum potti. Í pottinum var ávallt súpa. 

Ég var þeirra tíðasti gestur. Stundum virti ég spilin gaumgæfilega fyrir mér ásamt 

Magnúsi og stundum slæptist ég í eldhúsinu hjá Björgu. Á sunnudögum fór Björg 

ávallt í íslenska þjóðbúninginn sinn. Hún var í svörtu pilsi, vandaðri útsaumaðri 

hvítri svuntu, hvítri skyrtu með víðum ermum og þröngu skrautvesti með gullkeðju 

að framan. Í þokkabót bar hún svarta húfu sem lagðist flöt á kringlótt höfuð hennar, 

með skúf hangandi niður við hliðina á fléttunum hennar. Flétturnar hennar voru 

snúnar að aftan og bundnar efst á höfðinu, undir húfunni. 

Hún settist hátíðlega í stofunni í þessum búningi, kveikti á útvarpinu og hlustaði á 

útsendingu af sunnudagspredikun biskupsins. 

148 

Ef að þetta er leynilögreglusaga, er hún spæjaranum algjörlega hulin ráðgáta. 

Spæjarinn sýnir ekki spilin sín. 

Það getur verið erfitt að leysa glæpi. Sérstaklega þegar glæpurinn hefur í fyrsta lagi 

ekki verið framinn. Það eru aðeins vísbendingar um að eitthvað sé í ólagi en 

spæjarinn er ekki viss um í hvaða sögum vísbendingarnar er að finna. Það hlýtur að 

vera eitt spil, eitt atriði sem gefur ábendingu um málið. 
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Spæjarinn hefur áhyggjur af því að þetta sé allt saman byggt á misskilningi. 

149 

Þegar öllu er á botninn hvolft er vísunin í ungverska drenginn kannski 

þýðingarmikil. Hann var fullkominn drengur, af dreng að vera, fyrir utan einn galla. 

Hann hafði málgalla. Þegar hann átti að tala ungversku, uppgötvaðist það að hann 

gat ekki rúllað errinu. Honum hlýtur að hafa verið strítt á þessu, kannski jafnvel 

kallað á hann yfir götuna í Búdapest. Löngu síðar þegar hann var kominn til 

Bandaríkjanna og lærði ensku, hljómaði galli hans eins og fágaður breskur hreimur. 

Það hvarflaði að mér að í Bandaríkjunum væri ekki eftir stórum göllum. Það er ekki 

búið að finna vísbendingar. Fyrrum ljótir andarungar reynast vera fallegir svanir. 

Ef þar eru ör eru þau öll að innanverðu. Þau birtast aðeins öðru hverju á yfirborðinu 

en þegar það gerist er það átakanleg reynsla. 

150 

Í annarri útgáfu af sögunni um ljóta andarungann uppgötvar andarunginn að það eru 

engir svanir. 

Textinn viðurkennir að Hans Christian Andersen var þolgóður maður. Hann var 

vongóður maður sem gæti hafa eytt tíma sínum í að opna skelfisk. Hann hlýtur að 

hafa fundið að einhvers staðar innra með sér óskaði hann eftir ákveðinni 

stórfurðulegri lausn. 

Frá unga aldri varð mér það ljóst að það er nauðsynlegt að velja. 

151 

Höfundurinn hefur ákveðna ánægju af því að endurskrifa gamlar sögur. 

Í enn annarri útgáfu af sögunni um ljóta andarungann koma svanir við sögu en þar 

eru tveir ljótir andarungar. Þetta eru systur og þegar svanirnir birtast er óskað eftir 

því að söguþráðurinn láti andarungana tvo fljúga burt með svönunum. Sá yngri vill 

fara en sá eldri neitar þrjóskulega. 
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Yngri andarunganum er það ekki ljóst hvers vegna sá eldri vill dvelja um kyrrt.  

Allar endurnar eru farnar, og þegar svanirnir fara sína leið verður enginn þarna eftir. 

Sá yngri veit að tíminn líður, svanirnir eru byrjaðir að fljúga af stað einn á fætur 

öðrum og það er nauðsynlegt að taka ákvörðun. Að lokum flýgur yngri andarunginn 

af stað ásamt svanahópnum og lítur oft órólegur aftur fyrir sig. Sá eldri er kyrr á 

moldarhaug og verður minni og minni eftir því sem fjær dregur. 

152 

Landamæri Íslands og Danmerkur eru mjög greinileg. Þau eru öll úr sjó og það er 

nauðsynlegt að sigla í tíu daga til þess að fara yfir þau. Í byrjun tuttugustu aldarinnar 

var mest öll matvara, bækur og lyf ennþá í Danmörku. 

Foreldrar föður míns dóu löngu áður en ég fæddist. Mér skildist að amma mín hafði 

verið afar falleg. Hún veiktist þegar hún var ung og það varð nauðsynlegt að flytja 

hana til Kaupmannahafnar til að leita læknisaðstoðar. En hún komst ekki á 

leiðarenda í tæka tíð. Veikindi hennar gerðu hana blinda og eftir það taldist hún ekki 

eins falleg. 

Á þeim tíma hafði hún nýlega gifst manni sem einnig þótti fríðleiksmaður. Þegar 

konan hans varð sjúklingur, sem var nauðsynlegt að fylgja um göturnar, fylltist hann 

vonleysi. Afi minn lést óhamingjusamur maður. Mér skildist að stundum getur 

óhamingja valdið dauða. 

Þeim varð eins barns auðið. Amma mín varð blind skömmu áður en faðir minn 

fæddist og hún leit hann því aldrei augum. 

153 

Þetta tímabil í lífi föður míns var aldrei rætt. Því var aldrei heimilt að verða að sögu. 

Ég hafði aðeins óbeinar vísbendingar í höndunum. Eftir áralangar vangaveltur gerði 

ég uppkast af óljósri slóð í gegnum skóginn. Kannski var ég þrettán eða jafnvel 

fjórtán ára. Ég taldi að það væri mögulegt að ef að fyrsta andlitið sem þú sæir gæti 

ekki séð þig þá myndi ein dætra þinna neita að borða. 
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Það má greina pólitík í sjálfsögunni sem liggur að baki sögunni sem var aldrei sögð. 

Textinn veitir ákveðinn bakgrunn. Oft á tíðum tekur textinn þátt í sínum eigin 

samsærum. 

154 

Ég fékk þá tilfinningu að tímasetningin skipti öllu máli þegar farið var yfir 

landamæri. Ef þú ferð ekki yfir landamærin á réttum tíma getur þú hætt á að verða 

blindur. Stundum er líf þitt einnig í húfi. 

155 

Á síðasta degi þess sem ég tel hafa verið barnæska mín, stóðum við í biðröð við 

tollskoðunina í New York. Við þurftum að bíða sérstaklega lengi þar sem við vorum 

að sækja um að gerast innflytjendur. Ef til vill biðum við í nokkra klukkutíma. Á 

meðan þessar langdregnu stundir liðu íhugaði ég leiðir til þess að afsanna 

sálgreiningu. Röksemdir mínar voru þær að mannleg sálfræði ráðist af pólitík. Og að 

pólitík ráðist af mataræði. Það er að segja, sá sem borðar bestu fæðuna hefur betur. 

156 

Textinn er ákveðinn í að láta eins og kröfuharður elskhugi. Textinn krefst fullra 

heilinda af höfundi sínum sem höfundurinn er ekki tilbúinn til að veita honum. 

Höfundurinn veit að þegar leitin að sannleikanum er hafin mun henni kannski aldrei 

ljúka. Sannleikurinn lætur ekki undan þeim sem hans leitar. Grunur leikur á um að 

sannleikurinn sé ekki til. Samt sem áður er öruggt að það sem greint er frá er ekki 

lygi. 

Frekari grunur leikur á um að ef að sannleikurinn myndi koma í ljós þá væri hann 

lítilfjörleg tötrum klædd vera. Hún væri örsmá og beinaber, færi úr notuðum flíkum 

og beraði vandræðalega hörund sitt. Óttinn myndi ríkja, kannski við einhvers konar 

holdsveiki, og vonleysisblær umlyki hana. Hún væri mállaus vera. 
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157 

Á þessum tíma þurftu hvítu Inúíta börnin að tileinka sér þolinmæði í ríkara mæli. Í 

skólanum vorum við látin standa og bíða þögul þangað til kennarinn sleppti okkur 

lausum. Á sumrin var okkur komið fyrir á leikvöllum til þess að líta eftir litlum 

börnum. Þar biðum við og fylgdumst með í marga klukkutíma í hvert skipti. Eftir 

skóla og í frímínútum fengum við prjóna og ull. Við prjónuðum allt kvöldið, töldum 

lykkjur og umferðir. Af þessu lærðum við. 

Af þessum sökum er leiði kannski sterkasta æskuminningin. Hægfara klukkan tifaði 

í forstofunni. Hægvirkt ferli við að breyta ull í peysur. Þreytandi vaka yfir grænmeti 

sem var undir meðalstærð sem myndi aldrei spretta upp úr jörðinni. Leiðingjarnt 

starf við að raða niðursuðudósum í kassa. Endalaus leiðindi við að hafa gætur á 

litlum börnum sem sátu í sandkassa. 

Í þessu landi var ekki kvartað og kveinað. Við hörkuðum það af okkur. Við 

klemmdum varir okkar saman. 

158 

Þegar færi gafst á að skemmta sér þurfti að stelast til þess. Snuðrið taldist vera skróp. 

Eftir því sem þú snuðraðir meira því minna komstu að gagni. Það var mögulegt að 

missa álit almennings með því einu að snuðra. 

Nokkuð reglulega varð ég sek um þess háttar skróp. Af þeirri ástæðu varð ég vör við 

vott af vonleysi hvað mig varðaði. Menn sættu sig við þau örlög að ég byggi ekki 

yfir mikilli getu. Þrátt fyrir það vissi ég að ég hefði lært þolinmæði. Ég var sú allra 

þolinmóðasta. Ég gat beðið mánuðum saman eða jafnvel árum saman. Það eina sem 

krafðist var viðeigandi andlegt atgervi. Einhvers konar djúpt hugsandi stelling. Ég 

gerði biðina að vísindagrein. 

159 

Af einhverri ástæðu voru barnabækur af skornum skammti. Ég var á þeirri skoðun 

að okkur væri ætlað að lesa þær bækur sem voru fyrir fullorðna. Það var til 
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heilmikið af þess háttar bókum. Uppi á háalofti, þar sem ég geymdi dúkkuhúsið mitt 

og dúkkurnar tvær úr hjálparpökkunum, voru fjölmargir kassar barmafullir af alls 

konar bókum. Kiljur, harðspjaldabækur, innbundnar bækur sem fjölluðu um 

trúarbrögð, bókmenntafræði, sálfræði og heimspeki. Þær voru á öllum tungumálum. 

Ensku, dönsku, þýsku og spænsku. Í stofunni geymdi hver hilla af annarri 

stærðarinnar bindi um stærðfræði og vísindi. Þær voru líka á ýmsum tungumálum. 

Ensku, rússnesku, þýsku. 

Ég braust í gegnum þessa kassa og hillur. Tímunum saman las ég í þögn af algjöru 

skilningsleysi. Ég las heilu bindin á þýsku, spænsku og ítölsku án þess að skilja eitt 

einasta orð. Þetta voru aðeins orð, með sinn eiginn blæ, og þau sýndu endalausar 

framsetningar á því sem virtist vera mjög takmarkað stafróf. Ég uppgötvaði að ef 

maður las nógu hægt var hægt að hafa sérstaka nautn af merkingarlausum orðum. 

160 

Hins vegar var það önnur saga þegar kom að lestri tungumáls sem ég kunni. Þá 

birtist auka vídd merkingarinnar. Merking var ekki alltaf augljós og var hugsanlega 

alltaf ógnvekjandi. Þessi heimur virtist vera til allsendis furðulegur og ég bar 

tvíbentar tilfinningar til hans. 

Það voru til tvö dönsk bindi af einhverju sem kallaðist Lifandi Heimur. Þau sýndu 

gúlpandi snáka sem gleyptu í sig stór dýr í heilu lagi og svart fólk með 

svefntruflanir, sem hafði froðu á vörunum og lá á jörðinni. Þetta voru sannar sögur. 

Síðan voru ósannar sögur sem voru einnig sannar. Þarna mátti finna Strýhærða Pétur 

sem neitaði að klippa á sér neglurnar þar til þær urðu svo langar að hægt var að vefja 

hann í þær. Síðan var það drengurinn sem neitaði að borða, sem varð sífellt minni 

þar til hann varð að öskuhrúgu á gólfinu og vinnukonan sópaði honum burt. Og 

ógnvekjandi sögur af börnum sem voru týnd í skóginum og síðan troðið inn í ofn. Á 

meðan borðuðu allir fuglarnir brauðslóðina þeirra. Og lygilegar sögur af fólki sem 

átti víst að vera guðir og var bundið hjá fljóti einu á meðan eitur lak í sífellu á þá. 

Það var mikill léttir að einn þeirra sem þetta kom fyrir átti trygga eiginkonu sem sat 

við hlið hans með skál og náði eitrinu í hana. Þegar hún tæmdi skálina í eitt 

augnablik, féll eiturdropi á enni mannsins og það olli að sjálfssögðu jarðskjálfta. 
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161 

Af öllum ósönnu sögunum sem voru engu að síður sannar var þeirra verst bók sem 

kallaðist Palli var einn í heiminum. Palli var venjulegur strákur, rétt eins og aðrir 

strákar sem ganga í stuttbuxum og með húfu. Einn morguninn vaknaði hann og allt 

fólkið var horfið. Hann fór um bæinn til að leita að þeim en allar byggingar, 

sporvagnar og búðir voru mannlausar. Hann gerði það sem öll börn myndu vilja 

gera. Hann gekk inn í sælgætisbúðina og fékk sér það sem hugur hans girntist. Hann 

tók einnig það sem hann vildi í bakaríinu. Hann keyrði jafnvel sporvagn og enginn 

var þarna til að fást um það. 

Síðan komst hann að því að sælgætið var bragðlaust, kökurnar voru ómögulegar og 

þegar öllu var á botninn hvolft var ekkert gaman að keyra sporvagn. Hann slæptist 

um, með hendur í vösum og komst að raun um að hann var aleinn. Það var ekki góð 

tilfinning. Hann fann fyrir tómarúmi í brjóstinu. Þar var að finna sorg, eftirsjá og 

greinilegt vonleysi. 

Það var til önnur bók þessari lík, sem var furðulegri og enn verri. Þar hafði lítill 

prins með hrokkið ljóst hár heila plánetu út af fyrir sig. Og önnur bók, sem mér var 

sagt að hefði verið skrifuð af ættingja mínum. Hún fjallaði um prinsessu sem var 

einnig með ljóst hár, Dimmalimm að nafni, sem hafði aðeins svani fyrir leikfélaga. 

Dag einn uppgötvaði hún að uppáhalds svanurinn hennar var dáinn. Þá átti hún enga 

svani. Henni til mikillar gleði sneri svanurinn aftur í gervi ungs prins, sem einnig 

hafði ljóst hár. 

162 

Í ritverkum er það viðurkennt án þess að segja það berum orðum að sannar sögur og 

ósannar sögur endurspegla hver aðra. Það er viðfangsefni sagna, þær geta 

ómögulega farið með ósannindi. 

Þessar sögur voru ógnvekjandi vegna þess að mér fannst sem að þær væru allar að 

rætast á sinn hátt. Ég taldi að þær spáðu fyrir og gerðu það með skelfilegum 

afleiðingum. Engar skynsemisraddir, sem venjulega tilheyrðu foreldrum mínum, 

gátu huggað mig með þeim veigalitlu rökum að sögurnar væru ekki raunverulegar. 

Allar sögur voru raunverulegar. 
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Miklu seinna virðist ég hafa verið á leið niður stigann í stórri háskólabyggingu í 

Bandaríkjunum. Með sanni má segja að það hafi verið nokkurs konar piparkökuhús. 

Gangan hafði verið löng. Ég var þreytt og ég hafði það á tilfinningunni að ég hefði 

týnt einhverju. Þegar ég kom niður stigann kom mér á óvart að sjá kunnuglegt andlit. 

Sumir þurfa að bíða í langan tíma eftir því að sögurnar sameinist. Að púslin passi 

saman. Ég taldi þegar þarna var komið við sögu að það væri ávallt hætta á því að öll 

myndin myndi renna af stað og mölbrotna áður en allir bitarnir eru komnir á sinn 

stað. 

Andlitið tilheyrði ungverska drengnum á seinna æviskeiði. Þetta kom mér á óvart 

þar sem orðrómur hafði borist mér til eyrna. Samkvæmt honum átti eitthvað að hafa 

gerst á leiðinni og hann væri látinn. En svo reyndist ekki vera. Hann var aðeins 

örþreyttur um tíma. Svo virtist sem að ferðin hafði ekki gengið snurðulaust fyrir sig. 

Nokkurs konar úfinn sjór. 

164 

Textinn situr á svikráðum með því að skrópa. Á milli línanna liggja illkvittnislegar 

athugasemdir. Í loftinu má skynja að það liggur ekki mikil geta að baki 

fullyrðingunum hans. Textinn svarar fyrir sig: það eru engar fullyrðingar, Það er 

ekkert sem þarf að uppfylla. Þar af leiðandi hefur hann enga þörf fyrir getu. 

Það er viðurkennt að svikist hefur verið undan skyldum. Að textinn hefur snuðrað á 

yfirráðasvæði lesandans. Með því að segja frá sjálfum sér og túlka sig sjálfan. Með 

því að bæta því inn í sem tilheyrir ekki sögu. Hann læst vera spurning: það gæti 

verið að hann sé ekki saga. Kannski er hann ritgerð. Eða ljóð. 

Textanum er létt þar sem það eru engin landamæri hvað þetta varðar. 

165 

Einmitt þá höfðum við ekki margt að segja við hvort annað. Ég get ekki neitað því. 

Það var heitt í veðri. Fuglar sátu í hverju tré. Ég furðaði mig á því hvernig allar 

myndir geta skyndilega fyllt hugann allt í einu. Allar minningar veltast niður og 
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dreifast tilviljunarkennt um hallandi gólfið. Spilaborgir hrynja. Biskupinn fer með 

predikun sína í útvarpinu og mávar garga í kringum skipið, leita sér að matarbita úr 

eldhúsinu. Allt gerist þetta á sama tíma. 

Fyrir utan þetta snerust hugsanir mínar á óskiljanlegan hátt einhverra hluta vegna um 

byssur, kannski eldflaugar. Orrustuflugvélar flugu yfir himininn, kafbátar fljóta í 

sjónum, nokkrar litlar sprengjur sprungu. Þetta hlýtur að hafa gerst í einhverju 

töfralandi heldur langt héðan. 

166 

Þegar allt kemur til alls hlýtur að vera hægt að finna upphaf sérhverrar sögu. Þó að 

það sé handahófskennt. Ég hef verið að hugleiða að það sé raunveruleg byrjun á 

þessari sögu og að sögu eigi að ljúka á uppruna hennar. Það er nauðsynlegt til að 

ímynda sér hvernig tíminn gengur aftur á bak. 

Þetta var fyrsta skipið sem sigldi milli Kaupmannahafnar og Reykjavíkur á undan 

öllum öðrum. Nokkurs konar íslenska örkin hans Nóa. Þetta var ekki langskipið sem 

ferðaðist frá Noregi árið 874, fullt af smákóngum og höfðingjum sem leituðu að eyju 

til að setjast að. Þetta var seinni örkin, eftir að stríðinu lauk. 

Skipið var kallað Esja. Þetta var árið 1945. Allir vel gefnu ungu mennirnir frá 

eyjunni voru að læra í Kaupmannahöfn þegar stríðið brast á. Á meðan hernámi 

Danmerkur stóð lögðust samskipti við Ísland af. Unga fólkið beið og Esja var fyrst 

til að sigla heim. Stúdentarnir gengu um borð ásamt nýju eiginkonum sínum, 

ungabörnum sínum, ungum börnum. Margar ungu kvennanna voru barnshafandi. 

Þau fylltu káeturnar um borð og mennirnir sváfu í lestinni fyrir neðan. 

Sjórinn umhverfis Norðurlöndin var fullur af tundurduflum sem gátu sprungið á 

hverri stundu. Skipið sigldi rólega í þeirri veiku von að lenda ekki á 

tundurduflunum. Ferðin var spennu hlaðin. Áhöfnin og farþegarnir hnöppuðu sig 

saman á þilfarinu, í káetunum, í setustofu skipsins og töldu síðustu mínútur sínar. 
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Skipstjóri Esjunnar hafði aldrei fundið eins sterklega til ábyrgðar sinnar. Síðar meir 

sagði hann opinberlega: við vorum að flytja úrval okkar bestu manna heim. Þetta 

voru þeir sem höfðu menntað sig, þeir sem myndu þurfa að byggja upp landið og 

færa hana inn í tuttugustu öldina. Um borð hafði ég framtíð Íslands og eitt 

tundurdufl gat lagt hana í rúst. 

Foreldrar mínir voru um borð á þessu skipi. Þeir sögðu mér að þegar bláir 

fjallstindar Íslands risu hægt úr hafinu við sjóndeildarhringinn var fögnuðurinn 

ógleymanlegur. Kampavínsflöskur voru opnaðar, það var hlegið og dansað á völtu 

þilfari. Núna vissu þau fyrir víst að þau voru örugg. Og þegar Esja lagði að bryggju í 

Reykjavík voru allir íbúar Íslands þar til þess að taka á móti þeim, veifuðu 

höndunum og hrópuðu. 

 


