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Ágrip 
Meginumfjöllunarefnið er íslenskt bókmenntasvið á fimmta og sjötta áratug tuttugustu 

aldar og tengsl þess við stjórnmálasviðið. Hugmyndir Pierre Bourdieu um svið og mis-

munandi tegundir auðmagns liggja ritgerðinni til grundvallar. Sjónum er sérstaklega 

beint að ákveðnum hlutum bókmenntasviðsins sem hafa gjarnan verið nefndir í tengsl-

um við samspil bókmennta og stjórnmála á tímabilinu en hafa aldrei verið kannaðir til 

hlítar, þ.e. skáldastyrkjum, rithöfundafélögum og stofnun Almenna bókafélagsins.  

Jarðvegurinn fyrir þá atburði og umræður sem til athugunar eru mótaðist þó á þriðja 

áratugnum og hluti af honum er skoðaður í 2. kafla. Ferill skáldsins Jóhannesar úr Kötl-

um og þátttaka hans í félagsmálum, einkum Félagi byltingarsinnaðra rithöfunda, er þar 

notuð sem útgangspunktur til að kanna bókmenntasviðið á tímabilinu.  

Í 3. kafla er farið yfir fyrirkomulagið á opinberum skáldastyrkjum og breytingar á því 

árin 1939–1945. Í því samhengi er hugað vandlega að tillöguflutningi og umræðum á 

Alþingi en þar birtust m.a. mismunandi grundvallarhugmyndir um tilganginn með 

styrkjunum og hlutverk skálda í samfélaginu.  

4. kafli fjallar um stofnun Félags íslenskra rithöfunda árið 1945 sem varð til við 

klofning úr Rithöfundafélagi Íslands. Í framhaldi af því er athugað hvernig starfsemi 

félaganna tveggja þróaðist.  

Í 5. kafla er stofnun Almenna bókafélagsins árið 1955 til skoðunar og samhengi þess 

við bókmenntafélagið Mál og menningu, sem stofnað var tæpum tuttugu árum áður. Að 

auki er litið á fagurfræðilegar umræður á þessum tíma og athugað að hvaða leyti spurn-

ingin um hvort bókmenntir ættu og/eða mættu vera pólitískar var uppi á borðinu.  

Í 6. kafla er síðan horft yfir sviðið og átakalínur á tímabilinu. Rætt er hvernig mis-

munandi tegundir auðmagns komu við sögu í þeim sviptingum sem fjallað hefur verið 

um en einnig um hlutverk þeirra við mótun bókmenntasögu.  

Hvorki einstakir höfundar né bókmenntaverk eru í forgrunni heldur er áherslan lögð 

á ytri tengsl stjórnmálanna við bókmenntirnar, þ.e. umhverfið um sköpun þeirra og 

miðlun. Litið er á þær aðstæður sem móta bókmenntasöguna í víðu samhengi og geta 

bæði ráðið því hvaða verk verða til og hverra er minnst á síðari tímum. Því má segja að 

hér fari bókmenntalaus bókmenntasaga.  
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1 .  K A F L I  

Inngangur 
 

Í bókmenntasögulegum skrifum sem fjalla um miðja 20. öldina er oft lögð áhersla á að 

stjórnmálin hafi litað íslenskt bókmenntalíf í miklum mæli á þessum tíma. Þá er gjarnan 

bent á að ákveðin bókaforlög voru nátengd stjórnmálaflokkum og í sömu andrá hefur 

gjarnan verið minnst á rithöfundafélögin tvö sem störfuðu í landinu, auk þess sem deilur 

um skáldastyrki hafa verið nefndar til sögunnar.1 En þótt taugin sem tengdi skáldskap 

og stjórnmál hafi verið þekkt hafa ákveðnir grundvallarþættir hennar aldrei verið 

greindir ítarlega. Stakir þræðir hafa komið við sögu í umfjöllun um einstaklinga, t.d. 

partar úr sögu skáldastyrkjanna.2 Þar er þó fyrst og fremst gerð grein fyrir almennum 

atriðum og þeim sem varða viðkomandi höfund beint sem takmarkar sjónarhornið tölu-

vert; hugmyndirnar á bak við styrkina hafa ekki verið kannaðar sérstaklega. Eiginlega er 

athyglisvert hversu mörg þeirra verka sem varða íslenskt bókmenntalíf á tímabilinu og 

hafa komið út á síðustu árum hverfast um einstaklinga, ýmist rithöfunda eða aðra 

áberandi þátttakendur í menningarlífinu, og eru ævisögur eða ævisagnalegs eðlis.3 Þessi 

verk eru reyndar eins misjöfn og þau eru mörg. Ævisagnaform geta verið afar fjölbreyti-

leg og sumar af bókunum miðla víðu sjónarhorni á tíðaranda og samfélag. Algengast er 

þó að einstaklingarnir séu í forgrunni fremur en að horft sé á hlutina í víðara samhengi. 

Ef til vill hefði mátt ætla að nálgunin væri allt öðruvísi í nýju og umfangsmiklu yfirlits-

riti, IV. og V. bindi Íslenskrar bókmenntasögu sem fjalla um 20. öldina eftir 1918, en 

þau komu út árið 2006. Raunin er hins vegar sú að einnig þar er einstaklingsmiðaða 

                                                 
1  Sjá t.d.: Dagný Kristjánsdóttir: Öldin öfgafulla. Bókmenntasaga tuttugustu aldarinnar, s. 126–127; 

Dagný Kristjánsdóttir: „Árin eftir seinna stríð,“ s. 437–442; Heimir Pálsson: Sögur, ljóð og líf. Ís-
lenskar bókmenntir á 20. öld, s. 86–87.  

2  Sjá t.d.: Halldór Guðmundsson: Skáldalíf. Ofvitinn úr Suðursveit og skáldið á Skriðuklaustri, s. 245–
249; Halldór Guðmundsson: Halldór Laxness – ævisaga, s. 169–173, 445–446, 471, 480–481; Pétur 
Gunnarsson: ÞÞ – í forheimskunarlandi, s. 80–81; Guðjón Friðriksson: Ljónið öskrar. Saga Jónasar 
Jónssonar frá Hriflu, s. 170 o.áfr. 

3  Allmörg tengjast Halldóri Laxness, t.d. kom árið 2002 út ævisaga um hann fyrir börn, Skrýtnastur er 
maður sjálfur eftir Auði Jónsdóttur, sama ár kom út bókin Halldór Laxness: líf í skáldskap eftir Ólaf 
Ragnarsson, sem hefur bæði að geyma viðtöl Ólafs við Halldór og persónulegt efni frá Halldóri, og 
fleiri viðtöl Ólafs við Halldór voru gefin út á bókinni Til fundar við skáldið Halldór Laxness árið 
2007. Ævisaga Halldórs eftir Hannes Hólmstein Gissurarson kom út í þremur bindum á árunum 2003–
2005 og Halldór Guðmundsson skrifaði einnig ævisögu nafna síns Laxness sem út kom 2004. Síðast-
nefndi höfundurinn sendi einnig frá sér bók um Þórberg Þórðarson og Gunnar Gunnarsson árið 2006; 
Steinn Steinarr var umfjöllunarefni ævisögu eftir Gylfa Gröndal sem kom út árið 2000, ævisaga 
Davíðs Stefánssonar eftir Friðrik Olgeirsson var gefin út árið 2007, sama ár kom út bók um Elías Mar 
eftir Hjálmar Sveinsson og einnig fyrri hlutinn af ævisögu Þórbergs Þórðarsonar eftir Pétur Gunnars-
son en síðari hluti hennar kom út 2009 og þá kom einnig út Mynd af Ragnari í Smára eftir Jón Karl 
Helgason. Að auki má nefna að Jón Yngvi Jóhannsson vinnur að ævisögu Gunnars Gunnarssonar.  
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áherslan óhófleg. Vissulega er sums staðar beitt víðu sjónarhorni og jafnvel brugðið upp 

mynd af bakgrunni bókmenntaverka og samfélaginu. Þar er meðal annars fróðlegur kafli 

um bókaútgefendur og bókaútgáfu kringum 1950, svo nefnt sé dæmi sem hefur bein 

tengsl við umfjöllunarefni þessarar ritgerðar.4 En þótt sumir höfundar einstakra kafla 

hugi að samhenginu innan bókmenntaheimsins og/eða ýmiss konar tengslum hans við 

samfélagið er verkið frá grunni byggt upp kringum einstaklinga. Það sést best af því að 

grundvallaruppbyggingin miðast við höfunda og þeim er oftast raðað í kafla eftir því 

hvenær fyrsta verk þeirra kom út. Því er algengt að ekki sé fjallað í samhengi um verk 

sem unnin voru á svipuðum tíma og gætu bæði varpað ljósi hvert á annað og á sam-

félagið.5 Á köflum minnir bókin einna helst á höfundalexíkon sem raðað er í tímaröð í 

staðinn fyrir stafrófsröð.  

Þetta samhengisleysi Íslenskrar bókmenntasögu verður ennþá hastarlegra þegar haft 

er í huga að í henni er umfjöllun um ljóð og prósa frá 20. öld algjörlega aðgreind. Í ís-

lenskri bókmenntasögu á ensku sem kom út sama ár er tímabilið eftir 1940 klofið niður 

á sama hátt.6 Þess vegna er t.d. samhengið milli þess að fjórar af fimm skáldsögum 

Jóhannesar úr Kötlum komu út á fimmta og sjötta áratugnum, á sama tíma og róttækar 

breytingar á ljóðagerð hans stóðu yfir, utan sjóndeildarhrings beggja verkanna. Þetta 

dregur bæði úr skilningi á verkum Jóhannesar einum sér og samhengi þeirra við bók-

menntasviðið og samfélagið. Formtilraunir Jóhannesar á þessum tíma, sem koma bæði 

fram í ljóðlist og sagnagerð, eru nefnilega ekki einungis merkilegar með tilliti til 

heildarhöfundarverks hans heldur geta jafnframt varpað ljósi á viss grundvallarátök í 

bókmenntalífinu eins og gerð verður grein fyrir í 6. kafla.  

Þótt hér sé gagnrýnt hversu mjög einstaklingar hafa verið settir í forgrunn umfjöll-

unar sem varðar bókmenntir tímabilsins ber ekki að skilja það svo að réttmæti þess að 

fjalla um einstaklinga sé hafnað. Hér verður hins vegar í aðalatriðum horft á sviðið frá 

öðru sjónarhorni. Hvorki einstakir höfundar né bókmenntaverk verða í forgrunni heldur 

verður áherslan lögð á ytri tengsl stjórnmálanna við bókmenntirnar, þ.e. umhverfið utan 

um sköpun þeirra og miðlun. Litið verður á þær aðstæður sem móta bókmenntasöguna í 

                                                 
4  Dagný Kristjánsdóttir: „Árin eftir seinna stríð,“ s. 437–441. Á eftir fylgja m.a. sambærilegir kaflar um 

bókmenntatímarit og ritdómara.  
5  Dæmi um höfund sem lendir í mjög villandi samhengi í Íslenskri bókmenntasögu vegna kaflaskip-

unarinnar er Jakobína Sigurðardóttir eins og Ásta Kristín Benediktsdóttir bendir á í nýlegri MA-
ritgerð: „Form og stíll örðugt viðfangs.“ Frásagnaraðferð í verkum Jakobínu Sigurðardóttur, s. 7–8.  

6  A History of Icelandic Literature, s. 404 o.áfr.; s. 471 o.áfr.  
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víðu samhengi og geta bæði ráðið því hvaða verk verða til og hverra er minnst á síðari 

tímum. Því má segja að hér á eftir fari bókmenntalaus bókmenntasaga.  

 

Bourdieu og bókmenntasvið 
Sú hugmynd að bókmenntakerfi eða bókmenntasvið sé ákveðið fyrirbæri í félagslegu 

samhengi sem hægt er að kanna sérstaklega liggur ritgerðinni allri til grundvallar og 

hana má setja í ýmiss konar fræðilegt samhengi. Til dæmis má tengja hana boðskipta-

líkönum sem byggjast á samhenginu höfundur – verk – viðtakandi því að þar getur fyrir-

bærið samfélag verið yfir og undir og allt um kring: utan um höfundinn og tilurð verks-

ins, inni í verkinu, og utan um viðtakendur á hverjum tíma – mismunandi tímum. Itamar 

Even-Zohar hefur þróað hugmyndir um „bókmenntakerfið“ í samhengi við „fjölkerfa-

kenningu“ sína (e. polysystem theory) en hluti af þeim er aðlögun á boðskiptalíkani 

Romans Jakobsons þar sem Even-Zohar setur afurð (þ.e. bókmenntaverk) í sæti skila-

boðanna og tengir m.a. markað og stofnanir við „framleiðslu“ þess.7  

Þótt samfélagið sé að nokkru leyti innbyggt í kenningar Even-Zohars um bókmennta-

heiminn hefur Pierre Bourdieu gagnrýnt hann fyrir að skoða bókmenntakerfið samt sem 

áður sem einangrað fyrirbæri og horfa framhjá því að heimurinn utan bókmenntakerfis-

ins hafi áhrif á það sem þar fer fram þótt hann geti þess jafnframt að hann telji kerfi 

Even-Zohars nær því að gera grein fyrir raunveruleikanum en strúktúralískan lestur.8 

Bourdieu þróaði hugmyndir sínar um samfélagið út frá nákvæmum rannsóknum á ýmiss 

konar félagslegum veruleika og á þeim grunni mótaði hann vandlega skilgreind hugtök. 

Þótt hugtökin hafi orðið til í ákveðnu samhengi hafa þau mun víðtækari skírskotun og 

geta veitt frjótt sjónarhorn á fleiri viðfangsefni en þau sem Bourdieu rannsakaði bein-

línis sjálfur, enda lagði hann áherslu á að hugtökin ætti að vera hægt að yfirfæra á ýmis 

önnur svið og samfélög heldur en þau spruttu upp úr.9 Hann hefur sjálfur skilgreint 

kjarnann í heimspeki sinni þannig að hún byggist á fáum grundvallarhugtökum, 

                                                 
7  Even-Zohar, Itamar: „The Literary System“; Even-Zohar, Itamar: „Factors and Dependencies in 

Culture.“ (Síðari greinin er endurskoðuð útgáfa á meginefni þeirrar fyrri.) Ástráður Eysteinsson hefur 
gert grein fyrir hugmyndum Even-Zohars um bókmenntakerfi og rætt stað þýðinga í því samhengi í 
bókinni Tvímæli, s. 225–229.  

8  Bourdieu, Pierre: The Field of Cultural Production, s. 33. Viðkomandi kafli birtist fyrst sem grein árið 
1983. Fyrsta gerðin af „Polysystem Theory“ eftir Even-Zohar birtist 1979, hann segir að hugmyndar-
innar sjái fyrst stað í verkum sínum 1969 og 1970 og þær hafi svo þróast áfram, sbr. Polysystem 
Studies, s. 1 og 9. 

9  Bourdieu gerir þetta m.a. að umtalsefni í formála bókarinnar Raisons pratique. Sur la théorie de 
l’action sem kom út 1994 og er safn fyrirlestra sem hann hélt víðsvegar um heiminn á árunum 1986–
1994 (Bourdieu: Af praktiske grunde. Omkring teorien om menneskelig handlen, s. 11, sjá einnig s. 15 
og 32).  
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habitus,10 sviði og auðmagni, og meginviðfangið sé gagnvirk tengsl milli hlutlægra 

kerfa, þ.e. formgerðar á félagssviðunum, og líkamlegra kerfa.11 Orðalagið er abstrakt 

eins og algengt er hjá Bourdieu en þetta má einfalda þetta á þann veg að hlutlægu kerfin 

tengist samfélaginu en líkamlegu kerfin tengist hugarfari og athöfnum einstaklinga. 

Bourdieu lagði áherslu á að þarna á milli væri gagnvirkt samband og var að auki 

ákveðinn í því að í einni og sömu persónunni eða hópnum rúmuðust ýmsar víddir. Því 

vildi hann forðast hefðbundnar andstæður eins og einstaklingur/samfélag, meðvitaður/ 

ómeðvitaður, og hlutlægur/huglægur. Í sumum tilfellum notaði hann ákveðin hugtök 

beinlínis í því skyni að brjóta upp andstæðuhugsunina, t.d. notaði hann hugtakið agent 

til að losna frá hugmyndinni um geranda annars vegar og þolanda hins vegar.12 Að-

ferðir hans sjálfs endurspegla hversu annt honum var um að sætta hefðbundnar 

andstæður en það kemur t.d. fram í því hvernig hann sameinar nákvæmar empírískar 

rannsóknir og þróun á abstrakt kenningum.13  

Agentar athafna sig ekki í tómarúmi heldur í ákveðnum félagslegum aðstæðum og til 

að ná utan um þær þróaði Bourdieu hugtakið svið.14 Svið er m.a. skilgreint sem kerfi 

félagslegrar staðsetningar og það mótast af valdatengslum en byggist einnig á átökum 

um það hvers konar auðmagn gildi á sviðinu og hvernig því skuli úthlutað. Svið byggist 

því ekki einungis á t.d. stofnunum, reglum og viðteknum venjum heldur á samspilinu 

milli þeirra og athafna fólks. Samkvæmt Bourdieu er „félagslegt rými“ samsett úr 

ýmsum sviðum en á hverju sviði eiga sér stað félagsleg átök og þar er lykilatriði að búa 

                                                 
10  Hér verður ekki fjallað sérstaklega um habitus en hugtakið „vísar til reglubundinnar, ómeðvitaðrar 

formgerðar sem einkennir hugsun, skynjun, hegðun og mat viðkomandi einstaklings“ (Davíð Kristins-
son: „Inngangur ritstjóra,“ s. 8).  

11  „Filosofien er koncentreret i nogle få fundamentale begreber: habitus, felt, kapital – og har som sin 
centrale interesse relationen mellem de objektive strukturer (dvs. strukturerne i de sociale felter) og de 
kropsliggjorte strukturer (dvs. strukturerne i agenternes habitus). Der er tale om en to-vejs-relation, 
dvs. de to typer af strukturer påvirker hinanden gensidigt.“ (Bourdieu: Af praktiske grunde, s. 11–12.)  

12  Bourdieu: Af praktiske grunde, s. 11–12; sjá einnig s. 29–30 um viðleitni hans til að brjóta upp and-
stæðuhugsunina. Um átök Bourdieu við andstæðuna hlutlægni/huglægni, sjá m.a. Webb, Jen o.fl.: 
Understanding Bourdieu, s. 32–33; Johnson, Randal: „Editor’s Introduction. Pierre Bourdieu on Art, 
Literature and Culture,“ s. 4. Um Bourdieu og líkamann, sjá Webb, Jen o.fl.: Understanding Bour-
dieu, s. 36–38.  

13  Um það hvernig Bourdieu brúar bilið milli margs konar fræðilegra sjónarhorna, sjá t.d. Smith, Philip: 
Cultural Theory. An Introduction, s. 134; sjá einnig Davíð Kristinsson: „Inngangur ritstjóra,“ s. 19–
20. 

14  Franska hugtakið um svið er champ, þ.e. akur, og sú líking heldur sér í þýðingum á ýmis önnur tungu-
mál. Feld er þetta t.d. kallað á þýsku, felt á dönsku og field á ensku. Hugmyndir Bourdieu um svið 
birtast á víð og dreif í verkum hans en eftirfarandi umfjöllun er einkum byggð á eftirfarandi: Bour-
dieu: Af praktiske grunde, s. 33, 67 o.v.; Johnson, Randal: „Editor’s Introduction. Pierre Bourdieu on 
Art, Literature and Culture,“ s. 6; Webb, Jen o.fl.: Understanding Bourdieu, s. 21–23 og 152; Wilken, 
Lisanne: Pierre Bourdieu, s. 46 o.áfr.; Davíð Kristinsson: „Inngangur ritstjóra,“ s. 13–15. – Hvað 
varðar íslenskun hugtaka er síðastnefndu bókinni að jafnaði fylgt. 
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yfir og safna að sér tilteknum tegundum af auðmagni en mismunandi er eftir sviðum 

hvaða auðmagn hefur mest gildi, þ.e. trompar hin. Fleiri en eina tegund af auðmagni 

getur þurft til að ná árangri á hverju sviði og þá gilda óskráðar reglur um hlutfall 

einstakra tegunda í heildarsummunni. Þeir sem eru í valdastöðu innan sviðsins hafa 

áhrif á það hvaða auðmagn gildir hverju sinni og vægi tegundanna en allt getur það 

breyst í tímans rás því átök innan sviðsins geta m.a. snúist um þessi atriði, bæði hver 

þau skuli vera og hver hafi vald til að ákveða það. Staða agentanna á hverju sviði 

byggist á auðmagninu sem þeir búa yfir (eða búa ekki yfir) en þessi staða ákvarðar síðan 

hvort þeir hafa hagsmuni af því að varðveita sviðið í óbreyttri mynd eða umbylta því. 

Auðmagnið er grunnurinn að þeim aðgreiningarþáttum sem ráða stöðu agenta eða 

hópa á hverju sviði.15 Hugmyndin um að auðmagn sé margs konar, ekki einungis fjár-

magn,16 er grundvallaratriði hjá Bourdieu og samkvæmt honum er nauðsynlegt að hafa 

allar tegundir auðmagns í huga ef ætlunin er að gera grein fyrir samfélaginu.17 Til við-

bótar við fjármagnið, þ.e. peninga og áþreifanlegar eignir, eru helstu tegundir auðmagns 

samkvæmt Bourdieu félagsauður, menningarauður og táknrænn auður. Menningarauður 

felst m.a. í menntun, smekk, þekkingu og færni og félagsauður í ýmiss konar sam-

böndum og tenglaneti, þar á meðal fjölskyldutengslum. Táknrænn auður kemur t.d. fram 

í frægð og virðingu; verðlaun og opinberar viðurkenningar eru m.a. dæmi um hann. Ein 

tegund auðmagns getur breyst í aðra. Í inngangi að bókinni Almenningsálitið er ekki til, 

sem er safn texta eftir Bourdieu, er það t.d. tekið sem dæmi um umbreytingu fjármagns í 

menningarauð ef „efnaðir foreldrar sem hafa takmarkaðan menningarauð senda barn sitt 

í dýran og virtan háskóla“.18 Einnig má taka dæmi þar sem rithöfundur nýtir sér m.a. 

færni sem hann býr yfir, þ.e. menningarauð, til að skrifa bók og félagsauður hans nýtist 

honum til að fá bókina útgefna. Ef hann fær svo formlega viðurkenningu, t.d. bók-

menntaverðlaun, fyrir bókina hafa menningarauðurinn og félagsauðurinn sem nýttust 

við tilurð hennar umbreyst í táknrænan auð.  

                                                 
15  Eftirfarandi umfjöllun um auðmagn byggist einkum á: Bourdieu: Af praktiske grunde, s. 21; Bourdieu: 

„The Forms of Capital“; Wilken: Pierre Bourdieu, s. 46; Davíð Kristinsson: „Inngangur ritstjóra,“ s. 
14–15. 

16  Þetta hefur gjarnan verið kallað „efnahagslegt auðmagn“, „efnahagslegur auður“ eða „efnahagsauður“, 
tvennt það síðarnefnda er t.d. notað í Almenningsálitið er ekki til. Ég tel orðið „fjármagn“ ná inntakinu 
í hugtakinu vel, ekki einungis beinhörðum peningum heldur einnig eignum sem metnar verða til fjár, 
sbr. að „fjármagnstekjuskattur“ er m.a. lagður á tekjur sem fólk hefur af slíkum eignum.  

17  „It is in fact impossible to account for the structure and functioning of the social world unless one 
reintroduces capital in all its forms and not solely in the one form recognized by economic theory.“ 
(Bourdieu: „The Forms of Capital,“ s. 242.)  

18  Davíð Kristinsson: „Inngangur ritstjóra,“ s. 15.  
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Svið geta ýmist verið sjálfstæð eða háð hvert öðru. En þótt margvísleg tengsl geti 

verið milli sviða er sjálfstæðisbarátta samt lykilatriði í sköpunarsögu hvers sviðs. 

Bourdieu gerir vandlega grein fyrir þessu í skrifum sínum um formgerð og sköpunar-

sögu bókmenntasviðsins í Frakklandi á síðari hluta 19. aldar. Bók hans um það efni kom 

út árið 1992 og heitir Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire (þ.e. 

Reglur listarinnar. Sköpunarsaga og formgerð bókmenntasviðsins).19 Hún hefst á ítar-

legri umfjöllun um bókina L'Éducation sentimentale (1869) eftir Flaubert þar sem 

Bourdieu taldi hana henta vel til félagsfræðilegrar greiningar, bæði til að greina form-

gerð samfélagsins í sögunni og samfélagsins sem höfundurinn var hluti af. Að þessu 

loknu hófst hann handa við að fjalla almennt um bókmenntasviðið og ákveðin stig í 

tilurð þess, í fyrsta lagi sjálfstæðisbaráttuna, sem var að mati hans grundvallaratriði í því 

hvernig svið verður til (47 o.áfr.), í öðru lagi hvernig formgerð sviðsins fór að mótast af 

tvíhyggju (113 o.áfr.), og í þriðja lagi fjallaði hann um þann markað fyrir táknrænar 

vörur sem varð til í tengslum við bókmenntasviðið og lögmál hans (141 o.áfr.). 

Bourdieu gerði m.a. grein fyrir því hversu margvíslega útgáfubransinn þróaðist á 

þessum tíma, bæði tæknilega vegna iðnvæðingarinnar, en einnig vegna þess að 

markaðurinn fyrir menningarafurðir þandist út, m.a. vegna aukinnar menntunar (54 

o.v.).  

Ástæða er til að fara sérstaklega yfir hugmyndir Bourdieu um sjálfstæðisbaráttu 

bókmenntasviðsins hér. Í því sambandi fjallar hann m.a. um. hvernig tengslin milli lista- 

og bókmenntaheimsins og stjórnmálaheimsins ummynduðust í Frakklandi á seinni hluta 

19. aldar. Hann bendir m.a. á að með iðnvæðingunni hafi ný drottnunarform komið til 

sögunnar, þar á meðal í tengslum við að til urðu forríkir iðnjöfrar og kaupsýslumenn. 

Peningavaldið hafi fengið aukið vægi og kaupsýslumennirnir hafi einnig látið til sín 

taka á pólitíska sviðinu en þar með hafi stjórnmálaheimurinn og efnahagsheimurinn 

tengst traustum böndum. Sambandið milli menningarframleiðenda og ráðandi stéttar 

hafi breyst frá fyrri öldum og hætt að einkennast almennt af því að listamennirnir væru í 

beinum tengslum við fjárhagslegan bakhjarl eða opinberan verndara listanna. Afgerandi 

stigveldi hafi mótast og haft mjög ójöfn áhrif á höfunda eftir stöðu þeirra á sviðinu. Það 

hafi verið innleitt á tvo grundvallarvegu, annars vegar með markaðnum, hins vegar með 

sameiginlegum lífsstíl eða gildismati. Á þessum tíma hafi orðið til hópur ungs fólks sem 

langaði til að lifa af listinni og var ótengt öðrum félagshópum í lífsháttum. Þessir 
                                                 
19  Hér er notuð ensk þýðing Susan Emanuel: Bourdieu, Pierre: The Rules of Art. Genesis and Structure 

of the Literary Field. Vísað er til bókarinnar hér á eftir með blaðsíðutali innan sviga í meginmáli.  
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bóhemar mynduðu raunverulegt samfélag innan samfélagsins og andstaða þeirra við 

borgarastéttina fól meðal annars í sér nýjar fagurfræðilegar hugmyndir, einkum 

hugmyndina um „listina fyrir listina“. Samkvæmt Bourdieu gátu þeir sem vildu taka sér 

stöðu með þessari hugmynd það ekki nema með því að búa til sviðið þar sem hægt var 

að finna henni stað. Þeir þurftu þess vegna að finna upp það sem er nauðsynlegt til að 

skilgreina sviðið en eitt af því fyrsta var hugmyndin um nútímarithöfund eða -listamann, 

sem væri fagmaður í fullu starfi og viðurkenndi ekki neina lögsögu nema listina. 

Bourdieu segir það einungis vera á bókmennta- og listasviði sem hafi náð miklu sjálf-

stæði, eins og í Frakklandi á seinni hluta 19. aldar, sem allir sem ætla að staðfesta sig 

sem fullgilda meðlimi í listaheiminum, og umfram allt þeir sem gera tilkall til ráðandi 

stöðu í honum, finna þörf fyrir að sýna fram á sjálfstæði sitt gagnvart ytri öflum, 

pólitískum eða efnahagslegum (48–49, 55, 61, 77–78 o.v.).  

 

Íslenskt bókmenntasvið í mótun 
Sá félagslegi veruleiki sem Bourdieu lýsir í Frakklandi á seinni hluta 19. aldar er að 

ýmsu leyti annar en sá sem Íslendingar bjuggu við á fyrri hluta þeirrar tuttugustu en 

veigamiklir þættir eru sameiginlegir, t.d. nýleg iðnvæðing og aukin menntun. Grund-

vallarþættirnir í tilurð bókmenntasviðsins sem Bourdieu skilgreinir eiga líka við þótt 

inntakið í hugmyndunum sem tekist er á um sé ekki alltaf það sama, enda hlýtur það 

ávallt að mótast af aðstæðum hverju sinni. Þróun bókaútgáfu á Íslandi er t.d. til marks 

um mótun og aukið sjálfstæði bókmenntasviðsins á þeim tíma sem hér er til umfjöll-

unar. Fram eftir 19. öld var stór hluti íslenskra bóka gefinn út í Kaupmannahöfn en seint 

á öldinni fór prentsmiðjum að fjölga á Íslandi og prentsmiðjurekstur var gefinn frjáls 

árið 1886. Samhliða þessu jókst bókaútgáfa smám saman en framan af 20. öld var hún 

enn fremur smá í sniðum og að miklu leyti í höndum tvenns konar aðila: Annars vegar 

voru útgáfufélög sem sinntu afmörkuðum sviðum, t.d. Sögufélag, sem var stofnað 1902 

til að gefa einkum út efni um sögu þjóðarinnar. Hins vegar voru einstaklingar sem 

stunduðu bókaútgáfu meðfram öðrum störfum en aðalstörf sumra þeirra tengdust 

reyndar bókum eða öðru prentefni. Í þessum hópi er t.d. að finna menn sem ráku 

prentsmiðju eins og Odd Björnsson á Akureyri, sem hóf bókaútgáfu þar samhliða prent-

smiðjurekstri upp úr aldamótum og hélt henni áfram til 1922, og Björn Jónsson, eigenda 

Ísafoldarprentsmiðju sem hóf bókaútgáfu skömmu fyrir 1880 og afkomendur hans héldu 

henni áfram. Sumir aðrir voru bóksalar, t.d. var farið að gefa út bækur á vegum Bóka-

verslunar Sigfúsar Eymundssonar fljótlega eftir að Pétur Halldórsson tók við rekstri 
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hennar árið 1909, og Þorsteinn M. Jónsson gerðist bóksali á Akureyri árið 1923, hóf 

allmikla bókaútgáfu samhliða því og hélt henni áfram fram á sjötta áratuginn.20  

Árið 1931 skrifaði Halldór Laxness bréf til Gunnars Gunnarssonar þar sem hann 

gerði íslenskan bókamarkað að umtalsefni og hafði ekkert gott um hann að segja. Skipu-

lagið væri ekki upp á marga fiska og bókaforlög skorti sárlega:  

Annars skrifið þér svo mikið, að það er óhugsandi, að ísl. bókamarkaður beri yður, 
meðan hann er jafn-illa skipulagður og nú. […] Ég er nú gefinn út af Menníngar-
sjóði, sem er eins konar ríkisforlag, en yfirleitt mjög erfitt að komast að því, annars 
hafa þeir penínga eins og skít og stendur á sama, þótt þeir gefi út bækur með tapi, ef 
svo ber undir.21 

Um þessar mundir, um og upp úr 1930, var þó að komast aukið skipulag á bókamark-

aðinn. Þróunin hafði afgerandi tengsl við stjórnmálasviðið en þrátt fyrir það jókst sjálf-

stæði bókmenntasviðsins við það að til varð sérstakur vettvangur fyrir bókaútgáfu í stað 

þess að t.d. einstaklingar sinntu henni í hjáverkum. Menningarsjóður, sem Halldór 

nefnir í bréfinu, var rekinn á vegum hins opinbera. Hann var stofnaður með lögum á 

Alþingi árið 1928 og hóf þegar bókaútgáfu. Jónas frá Hriflu lagði fram stjórnarfrum-

varpið um stofnun Menningarsjóðs og annað samhliða um stofnun menntamálaráðs en 

það skyldi hafa yfirumsjón með sjóðnum. Samkvæmt lögunum um Menningarsjóð var 

honum ætlað „að styðja almenna menningu í landinu, rannsókn íslenskrar náttúru og 

þróun þjóðlegrar listar“ en þriðjungnum af tekjum hans skyldi varið til að gefa út „góðar 

alþýðlegar fræðibækur og úrvals skáldrit frumsamin eða þýdd.“22  

Hið opinbera fékk sterkan mótleikara á bókmenntasviðinu árið 1934 þegar vinstri-

menn stofnuðu bókaútgáfuna Heimskringlu. Kristinn E. Andrésson var einn þeirra sem 

að henni stóðu en að sögn hans hafði Einar Olgeirsson frumkvæðið og þeir tveir voru í 

fyrstu stjórn hennar ásamt Eiríki Baldvinssyni. Kristinn var stjórnarformaður Heims-

kringlu í byrjun en síðan kom Ragnar Jónsson í Smára til liðs við félagið og tók fljót-

lega við stjórnarformennskunni og þá varð Kristinn framkvæmdastjóri. Þeir voru nánir 

samstarfsmenn í nokkur ár en síðan hóf Ragnar bókaútgáfu á eigin vegum. Tenging 

Heimskringlu við stjórnmálasviðið er greinileg af fyrstu útgáfubókunum 1934 en meðal 

þeirra voru ræða Stalíns á flokksþingi sovéska kommúnistaflokksins það ár og æviágrip 

um Ernst Thälmann, formann þýska kommúnistaflokksins sem hafði verið fangelsaður 

um það leyti sem nasistar komust til valda þar í landi árið 1933. Um tíma gaf Heims-
                                                 
20  Þessi samantekt um íslenska bókaútgáfu byggist á bók Böðvars Kvaran: Auðlegð Íslendinga. Brot úr 

sögu íslenzkrar bókaútgáfu og prentunar frá öndverðu fram á þessa öld, s. 259–276. Um Þorstein og 
bókaútgáfu hans, sjá Viðar Hreinsson, Gæfuleit. 

21  Lbs. GG, askja 15 (bréf frá Halldóri Laxness til Gunnars Gunnarssonar, dags. 17. apríl 1931). 
22  Gils Guðmundsson: „Jónas Jónsson og Menningarsjóður,“ s. 81–82.  
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kringla einnig út Rauða penna, ársrit Félags byltingarsinnaðra rithöfunda, en frá upphafi 

stundaði forlagið býsna umfangsmikla útgáfu skáldverka. Meðal höfunda sem út komu 

hjá Heimskringlu í byrjun voru menn sem tóku drjúgan þátt í stjórnmálabaráttu eins og 

Halldór Laxness, Jóhannes úr Kötlum, Halldór Stefánsson og Þórbergur Þórðarson en 

fljótlega breikkaði hópurinn og Heimskringla gaf t.d. út barnabækur eftir Ármann Kr. 

Einarsson, þulur Theodóru Thoroddsen og ljóðabók Jóns Helgasonar. Árið 1935 kom 

Heimskringla jafnframt bókaverslun á fót sem síðar varð Bókabúð Máls og menningar 

en árið 1937 var bókmenntafélagið Mál og menning stofnað til hliðar við Heims-

kringlu.23  

Að Máli og menningu stóðu Félag byltingarsinnaðra rithöfunda og Heimskringla, „til 

viðreisnar og eflingar alþýðumentun Íslendinga með skipulagðri útgáfu nytsamra og 

listrænna bóka“.24 Þessi yfirlýsti tilgangur kemur fram í boðsbréfi sem var sent út 17. 

júní 1937. Undir það skrifuðu Eiríkur Magnússon, Halldór Laxness, Halldór Stefánsson, 

Kristinn E. Andrésson og Sigurður Thorlacius en þeir mynduðu fyrstu stjórn félagsins 

sem var bókaklúbbur: ætlunin var að fyrir ákveðið félagsgjald fengi fólk bók annan 

hvern mánuð á mun betri kjörum en á almennum markaði en lögð var áhersla á mikil-

vægi þess að félagsmenn yrðu nógu margir til að þetta gæti gengið eftir. Jafnframt fengu 

félagsmenn 15% afslátt af útgáfubókum Heimskringlu. Lýst var þeim markmiðum um 

fjölda félagsmanna að þeir yrðu 1000 fyrsta árið, 2000 það næsta og 3000 árið 1939 og 

samhliða myndi útgáfan aukast úr tveimur bókum fyrsta árið í fjórar bækur það næsta 

og í sex bækur það þriðja og þar með yrði starfsemi félagsins komin í fullan gang.25  

Fréttir af félaginu birtust reglulega í Þjóðviljanum og tímaritinu Verkamanninum og 

þar var ítrekað tilkynnt um fjölgun félagsmanna. 17. september 1937 birtist viðtal við 

Kristin E. Andrésson í Þjóðviljanum um félagið þar sem tilgreint var í undirfyrirsögn að 

1000 menn væru gengnir í félagið og markmiði ársins um félagafjölda þar með náð. 2. 

nóvember var sagt frá því á forsíðu Verkamannsins að félagsmenn væru orðnir 1500, 5. 

desember greindi Þjóðviljinn frá því að yfir 1600 menn hefðu gengið í félagið og á 

forsíðu sama blaðs á Þorláksmessu, um hálfu ári eftir stofnun félagsins, var frétt um að 

2000 menn hefðu gerst meðlimir í félaginu og þar með væri markmiðinu um þann 

félagafjölda sem ætlunin var að ná á tveimur árum þegar náð. Haldið var áfram að klifa 

                                                 
23  Kristinn E. Andrésson: Enginn er eyland, s. 98–102; Jón Karl Helgason: Mynd af Ragnari í Smára, s. 

233–234; Örn Ólafsson: Rauðu pennarnir, s. 175–178. Um útgáfubækur Heimskringlu, sjá Gegni.  
24  Þjóðviljinn, 11. júlí 1937, s. 3.  
25  Kaflar úr bréfinu birtust í Þjóðviljanum, 11. júlí 1937, s. 3, en bréfið í heild má finna í vesturíslenska 

blaðinu Heimskringlu, 1. september 1937, s. 7.  



 

 10 

á félagafjöldanum árið eftir, bæði í áframhaldandi fréttum í Þjóðviljanum26 og í auglýs-

ingum frá Máli og menningu í sama blaði. Í einni slíkri sagði t.d.:  

Tugir nýrra félagsmanna ganga nú daglega í Mál og menning. Það er engu minni 
straumur í félagið nú en fyrir jólin þegar Vatnajökull og Rauðir pennar komu út. Það 
er því vissast fyrir þá, sem vilja eignast bækur þessa árs frá byrjun, að gefa sig fram 
í Heimskringlu strax næstu daga.27  

Árinu 1940 var Tímariti Máls og menningar, sem þá hafði komið út í tvö ár, breytt úr 

litlu hefti í mun umfangsmeira rit.28 Í fyrsta heftinu með nýju sniði var lögð áhersla á 

tengsl tímaritsins, íslenskrar alþýðu og þjóðmenningar:  

Tímaritið mun láta sig kjör og hag íslenzkrar alþýðu miklu skipta. Frá upphafi 
Íslands byggðar hefur alþýðan alið við brjóst sér kjarna þjóðmenningarinnar. Hún 
hefur skapað erfðavenjur, hugsunarhátt, viðmótsblæ og annað, sem einkennir okkur 
frá öðrum þjóðum.29  

Þessi áhersla á þjóðmenninguna setti mark sitt margvíslega á starfsemi Máls og 

menningar. Umfangsmestu áformin í því sambandi fólu í sér útgáfu á fimm binda verki 

sem fengi nafnið Arfur Íslendinga og myndi fjalla um „Ísland og Íslendinga, náttúru 

landsins, sögu þjóðarinnar, menningu, bókmenntir og listir“. 30 Sigurður Nordal tók að 

sér ritstjórn verksins og fyrirhugað var að hann skrifaði sjálfur tvö af bindunum. Störf 

Sigurðar fyrir Mál og menningu vöktu hörð viðbrögð þeirra sem hötuðust við kommún-

ista, ekki síst hjá Jónasi frá Hriflu, enda höfðu þeir Sigurður verið vinir og sá síðar-

nefndi var raunar fyrsti formaður menntamálaráðs. Jónas brást hinn versti við og lagði 

drög að stóraukinni útgáfu hjá Menningarsjóði í samstarfi við Hið íslenska bókmennta-

félag og Þjóðvinafélagið.31 

Undir lok fjórða áratugarins mótast bókmenntasviðið því allnokkuð af því að til eru 

orðnir tveir nokkuð öflugir bókaútgefendur sem veita hvor öðrum mótspyrnu, annars 

vegar Menningarsjóður undir stjórn Jónasar frá Hriflu, hins vegar Heimskringla og Mál 

og menning.  

 

                                                 
26  Þjóðviljinn, 11. mars 1938, s. 1 („2700 meðlimir í „Mál og menning“); 20. mars 1938, s. 3 („Mál og 

menning telur nú 3000 félagsmenn“).  
27  Þjóðviljinn, 15. mars 1938, s. 4. Önnur auglýsing birtist í blaðinu 10. júní sama ár (s. 2) þar sem fram 

kom að 4000 manns væru í félaginu.  
28  Tímarit Máls og menningar kom fyrst út 1938, árið eftir að félagið var stofnað. Fyrstu tvö árin var það 

einungis þunnt hefti, 16–32 blaðsíður, sem kom út fjórum sinnum hvort ár en 1940 var tímaritinu 
breytt og það stækkað verulega, upp í 80–100 síður og fljótlega varð það lengra að jafnaði, oft 112 
síður. Árgangamerkingar sem teknar voru upp síðar, frá og með 11. árgangi 1950, miðast við að ár-
gangurinn 1940 sé sá fyrsti. 

29  Tímarit Máls og menningar, 1. hefti 1940, s. 1–2. Höfundur ritstjórnarpistilsins er ekki tilgreindur.  
30  Tímarit Máls og menningar, 3. tbl. 1939, auglýsing á forsíðu.  
31  Sbr. Guðjón Friðriksson: Ljónið öskrar, s. 171–173; Jón Karl Helgason: Mynd af Ragnar í Smára, s. 

232–233.  
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* * * 

 

Til umfjöllunar hér á eftir verður íslenskt bókmenntasvið um miðja tuttugustu öld, 

persónur á því og tengslin við stjórnmálasviðið. Atburðirnir og umræðurnar á fimmta og 

sjötta áratugnum, sem eru meginumfjöllunarefnið, spretta hins vegar ekki upp úr engu, 

ýmislegt á rætur að rekja aftur á fjórða áratuginn, þegar bókmenntasviðið var í mótun, 

og því verður hluti af þeim jarðvegi skoðaður í 2. kafla. Þróunin á ferli og hugmynda-

heimi Jóhannesar úr Kötlum og þátttaka hans í félagsmálum, einkum Félagi byltingar-

sinnaðra rithöfunda verður notuð sem útgangspunktur til að kanna hvernig bókmennta-

sviðið mótaðist á tímabilinu. Ef til vill lítur nálgunin í fyrstu út fyrir að vera í mótsögn 

við gagnrýnina á einstaklingsmiðuð bókmenntaskrif hér á undan en tilgangurinn hér er 

ekki að segja sögu Jóhannesar heldur nota hana til að varpa ljósi á bókmenntasviðið.  

Í þremur köflum sem á eftir fylgja verður svo farið með stækkunargler yfir afmark-

aða hluta bókmenntasviðsins á fimmta og sjötta áratugnum, þá hluta þess sem hafa öðru 

fremur verið nefndir í tengslum við samspil bókmennta og stjórnmála á tímabilinu, þ.e. 

skáldastyrki, rithöfundafélög og stofnun Almenna bókafélagsins. Þessi sögulega nálgun 

þjónar þeim tilgangi að dýpka myndina af bókmenntasviðinu, en eins og nefnt var hér á 

undan hafa þessi atriði aldrei verið könnuð til hlítar. Hugmyndir Bourdieu um svið og 

auðmagn sem hér hafa verið kynntar móta nálgunina og í lokakaflanum verða þær svo 

settar í nánara samhengi við umfjöllunarefnið.  

Í 3. kafla verður horft á það sem flestum dettur sennilega fyrst í hug þegar minnst er 

á auðmagn, þ.e. fjármagnið. Farið verður yfir fyrirkomulagið á opinberum skálda-

styrkjum og breytingar á því árin 1939–1945. Í því samhengi verður hugað vandlega að 

tillöguflutningi og umræðum á Alþingi en þar birtast m.a. mismunandi grundvallarhug-

myndir um tilganginn með styrkjunum og hlutverk skálda í samfélaginu.  

4. kafli snýst um félagsauð en þar verður fjallað um stofnun Félags íslenskra rithöf-

unda árið 1945 sem varð til við klofning úr Rithöfundafélagi Íslands. Í framhaldi af því 

verður athugað hvernig starfsemi félaganna tveggja þróaðist.  

Í 5. kafla verður menningarsókn hægrimanna inn á bókmenntasviðið árið 1955 könn-

uð en þar ber stofnun Almenna bókafélagsins hæst. Fjallað verður um hverjir stóðu þar 

að baki, hvaða hugmyndir tengdust félagsstofnuninni og hvernig starfseminni var háttað 

en einnig verður samhengi Almenna bókafélagsins við Mál og menningu, sem stofnað 

var tæpum tuttugu árum áður, skoðað. Að auki verður litið á fagurfræðilegar umræður á 
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þessum tíma og athugað að hvaða leyti spurningin um hvort bókmenntir ættu og/eða 

mættu vera pólitískar var uppi á borðinu.  

Í fyrrnefndum köflum verður horft á hlutina út frá samtímalegu sjónarhorni eins og 

framast er unnt með því að skoða einkum heimildir á borð við blöð og tímarit, Alþingis-

tíðindi, fundargerðir og einkabréf. Í 6. kafla verður síðan horft yfir sviðið og átakalínur 

á tímabilinu. Rætt verður hvernig mismunandi tegundir auðmagns komu við sögu í þeim 

sviptingum sem fjallað hefur verið um en einnig um hlutverk þeirra við mótun bók-

menntasögu. 
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2 .  K A F L I  

Jarðvegurinn 
 

Straumarnir milli skáldskapar og stjórnmála geta runnið í báðar áttir. Ýmsir rithöfundar 

láta sig stjórnmál varða en stjórnmálamenn hafa líka afskipti af bókmenntaheiminum; 

pólitík ratar oft inn í bókmenntaverk og bókmenntirnar geta jafnframt brotist inn á svið 

pólitískrar baráttu. Fáir íslenskir rithöfundar hafa tekið sér margvíslegri stöðu í þessu 

samhengi en Jóhannes úr Kötlum. Hann er eitt af þeim skáldum sem var áberandi í bók-

menntastarfi vinstrimanna á fjórða áratugnum en ferill hans er fjölbreytilegur og 

endurspeglar margvíslega strauma og stefnur. Í formála að nýlegu úrvali úr ljóðum hans 

bendir Silja Aðalsteinsdóttir m.a. á að enginn hafi fylgt „eins nákvæmlega þróun ljóð-

listarinnar á öldinni“ og Sveinn Skorri Höskuldsson orðaði svipaða hugsun eitt sinn á 

þann veg að Jóhannes hefði e.t.v. framar öllum „átt það hljómborð, er hvað bezt hefur 

endurómað áslátt tímans“.32 Náin tengsl Jóhannesar við samtímann hverju sinni birtast 

ekki einungis í skáldskap hans heldur einnig í þátttöku hans í félagsmálum. Í persónu 

hans kristallast margvísleg tengsl milli skáldskapar og stjórnmála því hann tók virkan 

þátt í stjórnmálabaráttu og settist meira að segja á þing, viðfangsefni margra verka hans 

eru pólitísk og í skrifum sínum um skáldskap tókst hann á við ólík viðhorf til sambands 

skáldskapar og stjórnmála, svo eitthvað sé nefnt. Þess vegna getur ferill hans á þriðja og 

fjórða áratug tuttugustu aldar gefið áhugaverða innsýn í mótun bókmenntasviðsins á 

tímabilinu og tengslin við stjórnmálasviðið.  

Jóhannes hóf reyndar ferilinn sem nýrómantískt skáld. Heitið á fyrstu ljóðabók hans, 

Bí, bí og blaka (1926), er upphafið á alþekktri barnagælu og hinar þrjár hendingarnar í 

sömu vísu urðu heiti á næstu ljóðabókum fyrir fullorðna: Álftirnar kvaka (1929), Ég læt 

sem ég sofi (1932) og Samt mun ég vaka (1935).33 Miklar breytingar urðu á yrkisefnum 

Jóhannesar á þessu tímabili, í takt við framvindu vísunnar sem ljóðabækurnar drógu 

nafn sitt af. Þótt upphafið sé hugljúft breytist tónninn fljótt og svefninum – andvaraleys-

inu – er hafnað. Sama þróun verður milli fyrstu bókanna, sérhver þeirra hefst á kvæði 

sem er samnefnt bókinni og gefur tóninn. „Viltu með mér vaka / vornæturstund?” er 

                                                 
32  Silja Aðalsteinsdóttir: „„Ekkert nema ljóð mitt.“ Ljóðskáldið Jóhannes úr Kötlum,“ s. 5; Sveinn Skorri 

Höskuldsson: Að yrkja á atómöld, s. 38.  
33  Barnakvæði eftir Jóhannes komu einnig út á þessu tímabili: Ljóðin koma (1932) og Ömmusögur 

(1933).  
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spurt í upphafi Bí, bí og blaka (I, 7–8)34 en vorið var raunar alla tíð eitt af eftirlætis-

yrkisefnum Jóhannesar. Það sem honum er hugleiknast í bókinni er „gróðurmagn ljóss 

og lífs“ (I, 13), tilhlökkun, fögnuður og draumórar.  

Í Álftirnar kvaka ríkja enn að mestu bjartsýni, fegurð og vor. Seint í bókinni örlar þó 

á nýjum yrkisefnum. Ljóðið „Ef ég segði þér allt –“ (I, 235–239) fjallar um smælingja, 

öreiga og auðvald – en það snýst ekki síður um kvalir ljóðmælandans frammi fyrir rang-

læti heimsins og þörf hans fyrir að segja frá því. Sorgarefnin í þessu kvæði, ekki síst 

misrétti og kúgun, verða áberandi í Ég læt sem ég sofi, og breytingarnar á yrkisefnunum 

eru gerðar að umtalsefni í upphafsljóðinu sem er samnefnt bókinni:  

Ég orti áður fyrri  
um ástir, vor og blóm.  
En nú er harpan hörðnuð  
og hefur skipt um róm. (II, 8) 

Fyrri efni eru samt ekki horfin, t.d. yrkir Jóhannes enn um vorið, en samhengið er 

annað en áður. Hann segist t.d. hylla æskuna og vorið, „því þar er öll von minnar 

þjökuðu jarðar …“ („Ég hylli –“, II, 29). Fegurðin ein er ekki sjálfstætt og afmarkað til-

efni skáldskaparins heldur vekur hún vonir um að úr geti ræst fyrir mannkyninu. Af 

„Fyrsta maí“ (II, 45–50) sést líka skýrt að þegar þarna er komið sögu tengist vorið 

kröfum öreiga og alþýðufólks í huga Jóhannesar. Hann setur þar í byrjun fram þá alls-

herjarkröfu að „óskirnar hljóti sinn rétt“ en það stef er síðar endurtekið með því tilbrigði 

að allsherjarkrafan sé „að alþýðan hljóti sinn rétt“, enda er fyrsti maí alþjóðadagur 

verkalýðsins. Öreigar, arðrán og skyld efni eru veigamestu yrkisefni bókarinnar eins og 

kvæðin „Sonur götunnar“, „Arðránsmenn“ og „Atvinnulaus“ eru til marks um. Ljóðin 

eru orðin farvegur til að veita pólitískum hugsunum Jóhannesar útrás, enda virðist hann 

farinn að líta svo á að skáldskapurinn geti verið mikilvægt tæki í baráttunni fyrir betri 

heimi. Árið eftir var hann í hópi sem tók saman höndum til að gefa þeirri hugmynd 

aukinn slagkraft og stofnaði Félag byltingarsinnaðra rithöfunda.  

 

Félag byltingarsinnaðra rithöfunda 
Stofnfundur Félags byltingarsinnaðra rithöfunda var haldinn 3. október árið 1933. 

Kristinn E. Andrésson boðaði til fundarins og lagði fram tillögu að stefnuskrá sem var 

samþykkt með nokkrum breytingum á framhaldsstofnfundi viku síðar og varð þá svo-

hljóðandi: 

                                                 
34  Vísað er til ljóða Jóhannesar úr Kötlum í Ljóðasafni I–VIII innan sviga í meginmáli. Rómverskar tölur 

gefa til kynna númer bindis en arabískar blaðsíðutal.  
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Tilgangur félagsins er:  
1. að starfa á alþjóðlegum grundvelli byltingarsinnaðra rithöfunda.  
2. að efla sósíalistíska skáldskaparstefnu hér á landi. 
3. að vinna að menningarlegu byltingarstarfi verkalýðsins. 
4. að heyja baráttu gegn fasisma í íslenzkum bókmenntum.35 

 Í mars 1934 var kjörin þriggja manna stjórn og Kristinn varð ritari félagsins en 

Jóhannes úr Kötlum formaður og Halldór Stefánsson gjaldkeri. Ári síðar var svo 

ákveðið að stofna tímaritið Rauða penna og fyrsta hefti þess kom út á árinu.36 Við 

stofnun félagsins var tímaritið Réttur hins vegar einn helsti vettvangur vinstrisinnaðra 

bókmenntaskrifa og hafði verið það síðan um miðjan þriðja áratuginn.37  

Orðræðan sem tengdist Félagi byltingarsinnaðra rithöfunda var oft töluvert harkaleg. 

Dregin var víglína og andstæðingarnir skilgreindir en gagnrýnin beindist líka inn á við 

og settar voru fram afgerandi hugmyndir um hvers konar skáldskapur væri æskilegur. 

Við stofnunina árið 1933 mun Kristinn E. Andrésson t.d. hafa haldið ræðu. Hún var 

ekki ætluð til opinberrar birtingar en þar lagði Kristinn mikla áherslu á stéttabaráttuna 

og hina réttu pólitísku línu og sagði meðal annars.  

Sjónarmið stéttarbaráttunnar er það eina, sem getur veitt okkur réttan skilning á 
ástandi og stefnu skáldskaparins og fullkomið öryggi í dómum og mati. Og menn 
verða þar að þekkja hið eiginlega inntak stéttabaráttunnar, þ.e.a.s. hið byltingar-
sinnaða inntak, annars eru menn strax komnir aftur út í sömu þokuna.38 

Kristinn lýsti einnig þeirri skoðun að nauðsynlegt væri að skilgreina hugtakið 

byltingarsinnaður höfundur og að nauðsynlegt væri „að eiga ákveðna afstöðu til skálda 

eins og Davíðs Stefánssonar eða Guðmundar Kamban“ sem væru róttækir „frá sjónar-

miði borgaranna“ en alls ekki „frá sjónarmiði byltingarsinnaðrar stéttabaráttu“. Kristinn 

gerði einnig kröfur til náinna samherja og kvartaði yfir því að „allra róttækustu skáldin“ 

væru „sek um þetta sama borgaralega viðhorf“. Þar tiltók hann sérstaklega Halldór Lax-

ness og Þórberg Þórðarson. Þann fyrrnefnda átaldi hann fyrir að leggja „höfuðáhersluna 

á sköpun listaverka, en ekki hið byltingarsinnaða inntak þeirra“ og þann síðarnefnda 

                                                 
35  Kristinn E. Andrésson: Enginn er eyland, s. 37–38. Í upphaflegu tillögunni var talað um „róttæka 

skáldskaparstefnu“ í 2. gr. en því var breytt í „sósíalistíska skáldskaparstefnu“. Auk þess var 3. og 4. 
gr. víxlað og annarri breytt dálítið. 

36  Þetta byggist á bók Kristins E. Andréssonar sem er helsta heimildin um stofnun félagsins en var 
skrifuð nokkrum áratugum síðar: Enginn er eyland, s. 33–41 og 117–118. Einnig er höfð hliðsjón af 
bók Arnar Ólafssonar um þá bókmenntahreyfingu sem félagið var hluti af en skrif Kristins eru þó 
helsta heimild hans um félagsstofnunina: Örn Ólafsson: Rauðu pennarnir, s. 56 o.áfr. Hvergi kemur 
fram að stjórn hafi verið kjörin á framhaldsstofnfundinum þannig að útlit er fyrir að stjórnin sem 
kjörin var í mars 1934 hafi verið fyrsta stjórn félagsins.  

37  Sbr. Örn Ólafsson: Rauðu pennarnir, s. 46.  
38  „Þrjú gögn um upphaf Félags byltingarsinnaðra rithöfunda, 1933,“ s. 203.  
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fyrir að vera „fanginn af tilbeiðslunni á hinn frjálsa anda, óháðan stéttabaráttu“. En svo 

vék hann máli sínu aftur að þeim sem væru ennþá verri:  

Og hvað er þá um aðra borgaralegri! Sameiginlegt er þeim öllum að þvo hendur 
sínar af böli þjóðfélagsins, þykjast hafnir yfir stéttabaráttu og að benda á andann eða 
eilífðina sem lækning allra meina. Svona er um Davíð, þrátt fyrir það, að hann yrkir 
kvæði um spilling auðvaldsins. Jakob Thorarensen og Tómas Guðmundsson yrkja 
eins og engin kreppa sé til og eins og þeir hafi ekki lifað í þjóðfélaginu. Jafnaðar-
mennirnir Brekkan og Hagalín flýja yfir til liðins tíma. Kamban flýr að vísu ekki frá 
kröflum tímans, en kemur með fáránlegar tillögur og er háborgaralegur snobb.39  

Allra mesta harkan sneri að þeim sem voru flagð undir fögru skinni að mati Kristins. 

Það væri ekki nóg að sýna alþýðunni velvild ef hugsunin að baki væri röng og í þessu 

samhengi væri verk að vinna:  

Og við hljótum að komast að raun um, að skáldin með yfirskin verklýðsvelvildar-
innar og smáborgaraskapinn í hjarta, eru hættulegustu fjandmennirnir, því að áhrif 
þeirra eru víðtækust hjá þeim hluta verkalýðsins, sem hneigist orðið til róttækrar 
stefnu. Hlutverk okkar er t.d. að fletta ofan af Davíð Stefánssyni.40  

Sams konar viðhorf birtast skýrt í ritdómi sem Jóhannes úr Kötlum skrifaði inn-

blásinn af baráttuanda í Rétt 1934, skömmu eftir að hann varð formaður félagsins.41 Ein-

dregnar hugmyndir Jóhannesar um æskilegar aðferðir og umfjöllunarefni á þessum tíma 

birtast ekki einungis í kvæðum hans heldur einnig á beinskeyttan hátt í skrifum um verk 

annarra, þar á meðal í þessum ritdómi sem fjallar um tvær ljóðabækur: Fögru veröld 

eftir Tómas Guðmundsson og Eg heilsa þér eftir Guðmund Daníelsson.42  

Upphaf greinarinnar er vægast sagt dramatískt: „Vorir tímar eru tímar mikilla örlaga. 

Allt leikur á reiðiskjálfi fyrir þeirri síharðnandi baráttu um framtíðarstefnu mannlegra 

samfélagshátta, sem hvarvetna er nú háð.“ (88) Orð eins og ‘barátta’ og ‘orrustuvöllur’ 

eru áberandi; það virðist ríkja stríðsástand að mati Jóhannesar og þótt hann noti ekki 

beinlínis orðið ‘víglína’ er hann með það á hreinu hvar hún liggur, þ.e. á milli borgara-

stéttarinnar og verkalýðsstéttarinnar:  

Svo á hinum andlega vettvangi sem hinum efnislega, skilmast tvær höfuðstefnur um 
sálir fólksins, stefna hinnar hnígandi borgarastéttar, sem oft reynir að hylja 
hrörnunarmerki sín í þrautþjálfaðri listtækni, að því er snertir ytri form, og stefna 
hinnar rísandi verklýðsstéttar, sem felur í sér vaxtarbrodd verðandi lífs, en skortir 
flest skilyrði til svo vandaðrar mótunar á viðfangsefnunum, sem æskilegt væri. (88) 

                                                 
39  „Þrjú gögn um upphaf Félags byltingarsinnaðra rithöfunda, 1933,“ s. 205.  
40  „Þrjú gögn um upphaf Félags byltingarsinnaðra rithöfunda, 1933,“ s. 206.  
41  Jóhannes varð formaður félagsins 6. mars 1934 (sbr. Kristin. E. Andrésson, Enginn er eyland, s. 34) 

en það hefti af Rétti sem ritdómurinn birtist í kom út í maíbyrjun, sbr. frétt um heftið í Verkamannin-
um, 8. maí 1934, s. 4.  

42  Jóhannes úr Kötlum: „Bókmenntir.“ Vísað er til greinarinnar hér á eftir með blaðsíðutali innan sviga í 
meginmáli.  
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Ljóst er af tilvitnuninni að Jóhannes gerir grundvallarmun á skáldskap stéttanna. 

Samkvæmt honum einskorðast stéttabaráttan ekki – og á ekki að einskorðast – við efnis-

lega sviðið heldur er andlega sviðið líka hluti af orrustuvellinum á þessum tíma, en 

tíminn er veigamikið atriði í þessum skrifum Jóhannesar. Honum finnst skáldskapur og 

fagurfræði ekki óháð stund og stað heldur dregur skýr mörk milli þess sem „hægt“ sé á 

mismunandi tímum, eftir því hvernig ytri aðstæður eru. Áður fyrr hafi fólk getað lagt 

hugmyndina um listina fyrir listina til grundvallar en það sé ekki lengur mögulegt vegna 

samfélagsástandsins:  

Á uppgangsárum borgarastefnunnar, þegar hinar ytri ástæður gáfu tiltölulega mikið 
svigrúm hvers konar andlegum viðhorfum, var hægt að skemmta sér við „óháðar“ 
hugsanir, eins og til dæmis þá, að „listin væri fyrir listina“. En nú er ekki til neins að 
tala um óháða, ópólitíska, eða yfir höfuð neina ó-rithöfunda. (89) 

Af þessu sést að sú fagurfræði sem Jóhannes boðar í greininni er skýr: inntak skáld-

skaparins skiptir mestu máli og aðferðir skáldanna eiga að þjóna því. Það kemur einnig 

fram í þeim orðum hans að önnur tveggja höfuðspurninga sem hvert nýtt ritverk veki sé: 

„Hvernig hefir höfundinum tekizt að tileinka sér almenna listtækni og beita henni í 

þjónustu nýrra forma og viðfangsefna?“ (90) 

Þegar talið berst að Tómasi Guðmundssyni verður sérstaklega áberandi hversu skýrt 

Jóhannes greinir á milli vandaðs skáldskapar og æskilegs skáldskapar. Hann segist 

viðurkenna að Tómas sé „ágætur listamaður“ og að það þurfi „meira en litla harðneskju 

til að standast galdur tungunnar“ í ýmsum orðum í kvæðum hans, auk þess sem hann 

nefnir að allt við Fögru veröld, „pappír, prentun, form, hugsun“ sé „þrautfágað“ og 

fágunin nái „slíku hámarki, að úr verða hreinir og beinir töfrar“ (90). En þessi einkenni 

eru ekki mikilvægust að mati Jóhannesar því hann vill beina sjónum sínum að inntaki 

kvæðanna og spyr hver kjarninn sé í skáldskapnum. Hann telur að þar sem Tómas sé 

„fulltrúi ungrar borgar“ megi búast við tvennu, annars vegar ádeilu á „andspyrnuöfl, 

sem hindra þróun borgarinnar“, hins vegar „barnslegum fögnuði æskunnar“ og 

þvíumlíku. Hvorugt er raunin, að mati Jóhannesar, heldur telur hann tómahljóð ein-

kenna bókina, tilgangsleysi og eftirsjá, hvergi votti fyrir „trú á gildi mannlífsins né 

framtíðarinnar“ (91–92). Ástæðu þessa telur Jóhannes vera að Tómas sé „ekki spámaður 

Reykjavíkur, sem lifandi heildar“ heldur gangi hann erinda borgarastéttarinnar en stefna 

hennar sé að líða undir lok og Tómas sé „vonandi – síðasti spámaður hennar“. Og 

Jóhannes bætti við: „Hann setur met í fágun ljóðagerðar, sem sjálfsagt verður lokamet á 

vissum áfanga í menningu vorri, áfanga borgarastefnunnar.“ (92) 
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Offorsið í garð Tómasar er kaldhæðnislegt þar sem Jóhannes og Tómas áttu það m.a. 

sameiginlegt sem skáld að hafa töluvert rómantíska sýn á tilverunna. En á þessum tíma 

hafði Jóhannes í orði snúið baki við slíku sjónarhorni og hafði eindregnar hugmyndir 

um það hvernig skyldi ljóð kveða. Ekki virðist koma málinu við að Tómas væri ekki í 

réttum félagsskap. Í ritdómnum fjallar Jóhannes nefnilega einnig um ljóðabókina Eg 

heilsa þér eftir Guðmund Daníelsson en að óathuguðu máli mætti ætla að bókin væri 

fremur að skapi Jóhannesar þar sem Guðmundur var í Félagi byltingarsinnaðra rithöf-

unda.43 Fyrstu orðin í umsögninni eru jákvæð; Jóhannes bendir reyndar á byrjendabrag á 

ljóðum Guðmundar en gefur honum hins vegar þá einkunn að hann megi telja „einna 

djarfastan og tilþrifamestan þeirra nýliða sem gáfu út ljóð sín á síðasta ári“. En það 

dugar ekki til samkvæmt Jóhannesi, honum finnst kvæði Guðmundar einkennast af 

‘ömurlegum kjóa-klökkva’, hann sé eins og „rótlaus, stefnulaus flökkufugl“ og hafi 

vafalaust „enn ekki áttað sig á viðhorfum samtíðarinnar“ (94–95). Bókina segir Jóhann-

es sama marki brennda og bók Tómasar, hún sé hluti af hugmyndakerfi borgarastéttar-

innar, og hann segist hafa fjallað um þessi tvö skáld …  

… til þess sérstaklega að benda á, hvernig áhrif borgarastefnunnar tálma með 
ýmsum hætti eðlilegum vexti hins andlega lífs. Bæði eiga skáldin góð vopn, en þau 
duga ekki, vegna þess að steinrunnar erfðir sarga úr þeim bitið, og þau græða ekki 
nein sár, vegna þess að lífsteinn framtíðarinnar felst ekki í eggjunum. 
 Það er hægt að yrkja fallega um allt og ekki neitt. En sá einn verður „spámaður“, 
sem skynjar, hvar þungi lífsins knýr fastast á, og kann að veita í verk sín þeirri 
skjálfandi ólgu, sem skapar fyllingu í tóm þess, sem er að deyja. (96)  

Tveimur árum síðar birtist áþekkt sjónarmið í ritdómi Jóhannesar um fyrstu bók 

Guðmundar Böðvarssonar, Kyssti mig sól, en sá ritdómur er þó mun mildari. Jóhannes 

segir ljóðin fögur en telur ekki nóg að yrkja fallega og bókin veldur honum „von-

brigðum um inntak og tilgang, en formið víða eins og ósk, sem hefir ræzt“. Jóhannes er 

þó vongóður um að úr rætist og að skilningur skáldsins og bóndans dýpki „á tengslum 

hans við vinnandi stétt og sigurvon hennar í hinni félagslegu baráttu.“44 

Ritdómar Jóhannesar og ræða Kristins tengjast því hvernig víglínan var dregin við 

stofnun Félag byltingarsinnaðra rithöfunda. Andstæðingurinn er þó ekki alltaf einn og 

hinn sami. Eins og fram hefur komið bölsótaðist Jóhannes út í borgaralegan skáldskap 

en í stefnuskrá félagsins var fasisminn nefndur sem höfuðandstæðingur og það er í sam-

                                                 
43  Síðar gekk Guðmundur úr Félagi byltingarsinnaðra rithöfunda (sjá Örn Ólafsson: Rauðu pennarnir, s. 

60) og enn síðar úr Rithöfundafélagi Íslands eins og síðar verður fjallað um, m.a. af því að hann var 
„mjög óánægður með þann sess, sem sumir úr Rithöfundafélagi Íslands hafa valið mér miðað við 
ýmsa aðra rithöfunda“ (sjá bls. 57 hér á eftir).  

44  Jóhannes úr Kötlum: „Guðmundur Böðvarsson: Kyssti mig sól.“  
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hljómi við pólitíska umræðu á sama tíma. Nasistar voru að ná síauknum völdum í 

Þýskalandi sem þeir nýttu m.a. til að ofsækja kommúnista og ástandið í Þýskalandi er 

oft gert að umtalsefni í Rétti.45 En Þýskaland er ekki eini vettvangurinn þar sem fasism-

inn er helsta ógnin að mati greinarhöfunda í Rétti. Þeir setja fasismann í víðara sam-

hengi og tengja hann einum helsta andstæðingi sínu, Jónasi frá Hriflu. Í 2. og 4. hefti 

1933 svarar Einar Olgeirsson t.d. tvívegis greinum eftir Jónas sem birst höfðu annars 

staðar. Seinni greinin ber heitið „Sosialismi eða fasismi. Svar til Jónasar frá Hriflu“ en 

undir hana var lagt heilt hefti.46 Jónas og kommúnistar deildu þó ekki einungis um 

alþjóðamálin heldur var hann einnig höfuðandstæðingur þeirra í menningarpólitík og 

þar var oft tekist á um afar veraldleg efni eins og fjallað verður um í 3. kafla.  

Félag byltingarsinnaðra rithöfunda tók fasismann líka til umræðu því í sama hefti 

Réttar og ritdómur Jóhannesar er prentaður, þar sem hann ræðir tilgang og markmið 

skáldskapar, birtist auglýsing um „verðlaunasamkeppni í ritverkum“ þar sem um-

fjöllunarefnið er „Fasistískar kúgunaraðferðir núverandi þjóðskipulags á Íslandi“. En 

þótt baráttan gegn fasismanum sé ítrekað nefnd sem aðalatriði, einnig í þessu samhengi, 

snerist félagsstarf róttækra rithöfunda á þessum tíma fremur um þær hugmyndir sem 

haldið skyldi fram. Fram kemur í auglýsingunni um samkeppnina að umfjöllunarefnið 

hafi verið valið að tillögu Félags byltingarsinnaðra rithöfunda, enda tíðkist „nú mjög í 

róttækum rithöfundafélögum og tímaritum erlendis, að efnt sé til verðlaunasamkeppni í 

ritverkum, sömdum á sósíalistískum grundvelli“.47 Hér er vísað til erlendra strauma og 

sósíalrealisma. Einar Olgeirsson boðaði fyrstur slíkar hugmyndir á markvissan hátt er 

hann kom heim frá bókmenntanámi erlendis á þriðja áratugnum. Í fyrsta heftinu sem 

hann ritstýrði af Rétti árið 1926 birtist ritdómur eftir hann þar sem hann hvatti rithöf-

unda til sósíalrealisma en lýsti sig samt ekki frábitinn skáldverkum af öðru tagi. Árið 

1932 tók hann harðari afstöðu í greininni „Skáld á leið til sósíalisma“ þar sem hann hélt 

fram þeirri skoðun að ófullnægjandi væri að lýsa samúð með fátæklingum í skáld-

verkum, þau þyrftu að einkennast af baráttuanda.48 Einar sneri sér síðan alfarið að 

                                                 
45  Árið 1933 birtust t.d. greinar í Rétti undir fyrirsögnunum „Nasisminn – Þýskaland“ (1. hefti), „Bóka-

brennan í Berlín“ (2. hefti), „Hvað er að gerast í Þýskalandi“ (3. hefti). 
46  Greinin birtist í 4. hefti Réttar árið 1933. Fyrri grein Einars nefndist „Efling kommúnismans og andóf 

Jónasar frá Hriflu“ og birtist í 2. hefti sama ár. Einnig skrifaði Brynjólfur Bjarnason grein í 3. hefti 
Réttar 1933 undir fyrirsögninni „Lýðræði og fasismi“ og í sama hefti birtist kvæði eftir Jóhannes sem 
heitir „Brúna höndin“ og deilir á fasismann. 

47  Réttur, 2. hefti 19. árg. 1934, s. 97.  
48  Sbr. Örn Ólafsson: Rauðu pennarnir, s. 47–48 og 53–55.  
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stjórnmálunum og Kristinn E. Andrésson varð helsti forystumaður róttækra bókmennta-

manna í staðinn.  

Fullkominn samhljómur er milli viðhorfanna í áðurnefndri ræðu Kristins við stofnun 

Félags byltingarsinnaðra rithöfunda 1933 og greina Jóhannesar og Einars frá svipuðum 

tíma. Allt er þetta í takt við þróun kommúnískrar hugmyndafræði á þessum tíma þar 

sem síaukin áhersla var lögð á rétttrúnað og sósíaldemókratar voru meira að segja skil-

greindir sem höfuðandstæðingurinn þar sem þeir væru ekki nógu róttækir.49 Þær hug-

myndir um bókmenntir að ekki væri nóg að sýna málstað smælingjanna samúð ef það 

væri ekki gert á réttan hátt harmónera fullkomlega við þessa stefnu.  

Þessi afgerandi harði tónn hjá helstu forystumönnum Félags byltingarsinnaðra rithöf-

unda var þó hvorki algildur né langvinnur. Árið 1941 skrifaði Kristinn E. Andrésson t.d. 

ritdóm um Stjörnur vorsins eftir Tómas Guðmundsson en hóf mál sitt á að dásama 

Fögru veröld í alllöngu máli, bókina sem Jóhannes hafði úthúðað nokkrum árum áður. 

„Hin hversdagslega óskáldlega Reykjavík varð þar lýrikin sjálf“, sagði Kristinn og því 

fór fjarri að hann teldi það bókinni til vansa. Reyndar tók hann fram að þar hefði verið 

ort um draumfagra liðna tíma og enginn ‘samtíðarharmur’ hefði verið látinn varpa 

skugga á þá.50 Þótt Kristinn hafi lýst því eindregið yfir við stofnun Félags byltingarsinn-

aðra rithöfunda að það væri ekki gild fjarvistarsönnun úr stéttabaráttunni að „flýja yfir 

til liðins tíma“ í skáldskap (sjá bls. 16) og þessi ritdómur virðist því í fyrstu til marks 

um að viðhorf hans hafi breyst er málið ekki svo einfalt. Í IV. bindi af Íslenskri bók-

menntasögu gerir Jón Yngvi Jóhannsson grein fyrir hugmyndum Kristins um bók-

menntir og bendir á að þótt hann hafi verið „sannfærður sósíalisti“ hafi hann jafnframt 

haft rómantískt viðhorf til bókmennta alla tíð, fullkomið listaverk í augum Kristins hafi 

verið „verk þar sem form og inntak mynda lífræna heild, líkt og í kvæðum Jónasar Hall-

grímssonar“. Jón Yngvi bætir við að þessi „tvíbenta afstaða til bókmennta“ einkenni 

ýmsa fleiri sósíalista.51 Ljóst er að Jóhannes úr Kötlum er gott dæmi um þetta klofna 

bókmenntaviðhorf því eins og fram hefur komið var rómantíska æðin í skáldskap hans 

t.d. alla tíð sterk, samhliða sósíalískum viðhorfum. Því er ástæða til að spyrja af hverju 

Kristinn, Jóhannes og fleiri samherjar þeirra gengu fram með eins afgerandi og harka-

lega kröfu um pólitískar bókmenntir á ákveðnu tímabili og hér hefur verið lýst. Ekki er 

                                                 
49  Um þetta hefur Jón Ólafsson m.a. fjallað í bókinni Kæru félagar. Íslenskir sósíalistar og Sovétríkin 

1920–1960, sjá t.d. s. 35, 72–73 o.v. Sjá einnig Örn Ólafsson: Rauðu pennarnir, s. 49. o.áfr. 
50  Kristinn E. Andrésson: „Tómas Guðmundsson: Stjörnur vorsins …“ s. 195.  
51  Jón Yngvi Jóhannsson: „Bókmenntir og stjórnmál,“ s. 233.  
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ólíklegt að það tengist mótun bókmenntasviðsins og því hvernig hópar hasla sér völl á 

því.  

Í samhengi við umfjöllun í 1. kafla um kenningar Pierre Bourdieu um tilurð bók-

menntasviðs var nefnt að þróun íslenskrar bókaútgáfu á fjórða áratug tuttugustu aldar 

væri til marks um mótun bókmenntasviðsins. Einnig var sagt frá þeirri greiningu 

Bourdieu að hluti af sköpunarsögu bókmenntasviðsins í Frakklandi á 19. öld hefði falist 

í því að finna upp hugmyndina um „listina fyrir listina“ í andstöðu við (smá)borgara-

legar hugmyndir þess tíma.52 Hugmyndirnar sem haldið var fram í tengslum við Félag 

byltingarsinnaðra rithöfunda má skoða í svipuðu ljósi. Róttækir vinstrimenn á fjórða 

áratugnum stilltu sér líka upp í andstöðu við borgaralegar hugmyndir en þeir bjuggu í 

öðru samfélagi á öðrum tíma þar sem annars konar hugmyndir voru við lýði. Í því skyni 

að marka sér og bókmenntasviðinu sérstöðu þurftu þeir því að „finna upp“ eða a.m.k. 

halda fram annars konar hugmynd. Það varð krafan um pólitíska list.  

Félag byltingarsinnaðra rithöfunda var fámennt og starf þess fyrstu árin virðist ekki 

síst hafa snúist um útilokun, að hafna þeim sem ekki færu „rétt“ að. Fjórum árum eftir 

að það var stofnað stóð það hins vegar að annars konar félagi sem ætlað var allt annað 

hlutverk, Máli og menningu, sem gerð var grein fyrir í 1. kafla.  

 

* * * 

 

Á fyrri hluta fjórða áratugarins var Jóhannes úr Kötlum býsna trúr þeim hugmyndum í 

skáldskap sínum sem hann setti fram í ritdómnum í Rétti árið 1934 sem áður var fjallað 

um. Breytingar á yrkisefnunum höfðu komið fram af fullum krafti í Ég læt sem ég sofi 

(1932) og hann hélt óbreyttri stefnu næstu árin. Fjórða ljóðabókin, Samt mun ég vaka 

(1935), kom út hjá bókaforlaginu, Heimskringlu, sem sagt var frá í 1. kafla, og þar 

komu nær allar bækur Jóhannesar út upp frá því. Í Samt mun ég vaka er enn ort um 

öreiga og byltingu en reyndar einnig fjölbreytilegri efni, m.a. um bjartsýni og vor eins 

og í fyrstu bókinni. Það er vonbetri blær yfir bókinni en þeirri næstu á undan en það 

virðist líka tengjast þeirri trú að byltingin sé í nánd. Í „Morgunsöng“ (II, 198) horfa 

menn t.d. í austurveg er þeir vakna af svefni á fögrum vordegi og Jóhannes hvetur þá til 

að sækja fram: 

                                                 
52  Bourdieu: Rules of Art, s. 75–78 o.v. Sjá einnig bls. 7 hér á undan.  
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Já fram, já fram, unz bróðir með bróður rís til dáða 
og bylting dagsins logar 
 í auga sérhvers manns.  

Sósíalísk hugsun var áfram í forgrunni í næstu bókum Jóhannesar. Hraktir og smáðir 

eru eitt helsta viðfangsefnið í fimmtu ljóðabók hans, Hrímhvítu móður (1937), eins og 

„Þegnar þagnarinnar“ eru gott dæmi um en þar horfir ljóðmælandi yfir svið sögunnar 

sem hann persónugerir með kvennafninu Saga og spyr af hverju hún sýni honum 

eingöngu „hina stóru og fáu“, ekki „hina mörgu og smáu“ (III, 103). Í sjöttu bókinni, 

Hart er í heimi (1939), er að finna svipuð efnistök og áður, en við bætast áhyggjur af 

þróun heimsmála enda seinni heimsstyrjöldin að hefjast um þetta leyti. En þótt veröldin 

sé viðsjárverð einskorðar Jóhannes sig ekki við bölsýni og Eilífðar smáblóm (1940) 

fjallar um mennskuna í vondum heimi. Sama máli gegnir um ljóðaflokkinn Manns-

soninn sem ortur var um þetta leyti þótt hann kæmi ekki út fyrr en löngu síðar eða 

1966.53  

Á þessum tíma var Jóhannes það virkur í formlegu stjórnmálastarfi að árið 1941 

settist hann á þing fyrir Sósíalistaflokkinn. Þar sat hann aðeins þetta eina ár en það var á 

tímabili þegar yfir stóðu miklar deilur listamanna og Jónasar frá Hriflu, m.a. í tengslum 

við úthlutanir menntamálaráðs á skáldastyrkjum. Í þeim deilum lét Jóhannes til sín taka 

og gerði ofsóknir í garð rithöfunda „fyrir lífsskoðanir þeirra“ að umtalsefni en hann var 

þess þó fullviss að slíkar ofsóknir myndu ekki nægja til að „þurrka sannleikann út úr list 

þeirra“.54 Jóhannes hélt sjálfur sínu striki og orti áfram um það sem hann taldi satt og 

rétt. Um þessar mundir hillti þó undir breytingar á því í hvaða formi hann miðlaði hug-

myndum sínum. Árið 1943 gaf hann út skáldsögu, Verndarenglana, og ljóðabókin Sól 

tér sortna sem kom út 1945 er lokavarða á ferð Jóhannesar sem (hefð)bundins ljóð-

skálds. Sama ár sneri hann sér að nýrri hefð en fór dult með. Í nóvember 1945 birtust 

þrjú órímuð og óstuðluð ljóð eftir „Anonymus“ í Tímariti Máls og menningar. Á bak 

við dulnefnið var Jóhannes úr Kötlum en leyndin var svo mikil að í sama hefti birtust 

einnig tvö rímuð kvæði undir nafni hans sjálfs.55 Næstu tíu árin einkenndust af margvís-

legum formtilraunum hjá Jóhannesi en það var ekki fyrr en 1955 sem hann gekkst opin-

berlega við aukasjálfinu Anonymusi. Þetta tíu ára hik tengist grundvallarþáttum í bók-

menntalífinu á tímabilinu og þráðurinn um Jóhannes verður tekinn upp í 6. kafla í því 

                                                 
53  Þetta kemur fram í eftirmála Jóhannesar við Mannssoninn sem jafnframt er vitnað til í athugasemdum 

við það bindi ljóðasafnsins þar sem sú bók birtist (IV, 133).  
54  Alþingistíðindi, 1941, 56. löggjafarþing, B, d. 140–145 (1. mál).  
55  Tímarit Máls og menningar, 2. hefti [6. árg.] 1945, s. 132, 185 og 239–240. 
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samhengi. En áður verður sjónum beint í nokkrar áttir, þar á meðal að svæðinu þar sem 

Jóhannes ræddi rithöfunda, ofsóknir, list og sannleika í byrjun fimmta áratugarins. Í 

næsta kafla verður gægst inn í sali Alþingis.  
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3 .  K A F L I  

Fjármagn 
 

Bókmenntalíf kemst ekki af án fjármagns. Skáldverk verða ekki til af sjálfu sér, sköpun 

þeirra tekur tíma og eins og annað fólk þurfa skáld og rithöfundar að afla sér fjár til að 

lifa af, fæða sig og klæða.56 Þennan efnahagslega grundvöll bókmenntalífs hafa ýmsir 

fræðimenn gert að umtalsefni. Hann er t.d. mikilvægur þáttur í hugmyndum André 

Lefevere um bókmenntakerfi en þar er fyrirbærið bakhjarl (e. patron) lagt til grund-

vallar. Hugtakið tengist þeim öflum sem geta stuðlað að eða hindrað lestur, ritun og 

endurritun bókmennta samkvæmt Lefevere.57 Völd bakhjarls samanstanda í grunninn af 

þremur þáttum sem hafa ýmiss konar áhrif hver á annan: 1) hugmyndafræði, sem setur 

formi og efni skorður, 2) efnahagslegum þáttum, t.d. höfundarlaunum, og 3) virðingu 

(status). Að sögn Lefevere geta þessir þættir ýmist verið á hendi eins og sama aðilans 

eða dreifst víðar.58  

Alþingi hefur löngum verið örlagavaldur í lífi íslenskra rithöfunda, meðal annars 

vegna þess að þar hafa ákvarðanir um opinbera skáldastyrki verið teknar.59 Á árunum 

1939–1945 stóðu miklar deilur um styrkina og fyrirkomulag þeirra, á hverju ári komu 

fram ýmsar breytingartillögur og grundvallarfyrirkomulaginu var breytt þrisvar á tíma-

bilinu. Málið tengist augljóslega efnahagslega þættinum í bakhjarlakerfi bókmenntanna 

samkvæmt Lefevere, en það er ekki víst að það snúist um hann einan. Jón Karl Helga-

son hefur nýtt sér hugmyndir Lefevere og fjallað um Alþingi sem bókmenntalegan bak-

hjarl í tengslum við margþættar deilur sem stóðu um útgáfu Íslendingasagna upp úr 

1940, á sama tíma og hér verður til umfjöllunar, og hann hefur sýnt fram á hvernig allir 

þrír þættirnir komu við sögu í þeim átökum: hugmyndafræði, efnahagslegir þættir og 

virðing.60 Eins og hér á eftir að koma í ljós gegnir sama máli í deilunum um skálda-

styrkina.  

                                                 
56  Einnig má nefna að einhver þarf að bera kostnað af útgáfu verkanna en útgáfumál verða til umfjöll-

unar síðar í ritgerðinni. 
57  Lefevere, André: Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame, s. 15.  
58  Sama rit, s. 16–17.  
59  Á þeim tíma sem hér er til athugunar var oftast talað um styrki til „skálda, rithöfunda og listamanna“ í 

fjárlögum og þar með gerður greinarmunur á „skáldum“ og „rithöfundum“ (auk þess að skilgreina 
„listamenn“ sem þá sem stunda aðrar listir en orðsins list) en í efnisyfirliti Alþingistíðinda er vísað til 
„skáldastyrkja“ og það orð verður oftast notað hér.  

60  Jón Karl Helgason: „‘We who Cherish Njáls saga’. The Alþingi as Literary Patron.“ Þáttur Alþingis 
kemur einnig við sögu í bók Jóns Karls: Hetjan og höfundurinn. Brot úr íslenskri menningarsögu, 
sérstaklega í 5. kafla.  
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Samfellda sögu skáldastyrkja frá Alþingi má rekja aftur til ársins 1891 þegar Torf-

hildi Hólm voru veittar 500 kr. og Matthíasi Jochumssyni 600 kr. árlega á fjárlögum 

fyrir árin 1892 og 1893.61 Smám saman fjölgaði listamönnum sem fengu styrki frá þing-

inu og það fyrirkomulag komst á að þeir voru ýmist veittir samkvæmt 15. gr. fjárlaga 

sem hafði að geyma fjárveitingar til „vísinda, bókmennta og lista“ eða 18. gr. sem kvað 

á um „eftirlaun og styrktarfé“. Þetta fyrirkomulag hélst nokkurn veginn út fjórða áratug-

inn en þá dró til tíðinda og fyrirkomulaginu var breytt þrisvar á fáum árum. Árið 1939 

var úthlutunarvaldið fært til menntamálaráðs, í ársbyrjun 1943 var það falið nefnd á 

vegum Rithöfundafélags Íslands en 1945 styrktust tengslin við Alþingi á ný því þá var 

ákveðið að þingkjörin nefnd skyldi annast úthlutunina og þannig var fyrirkomulagið 

næstu þrjá áratugina.62 Árið 1975 voru aftur á móti sett lög um launasjóð rithöfunda, nr. 

29/1975, og í reglugerð um framkvæmd þeirra árið eftir var kveðið á um að mennta-

málaráðherra skipaði þrjá menn í stjórn launasjóðs rithöfunda sem Rithöfundasamband 

Íslands skyldi tilnefna en þeir skyldu þó ekki vera félagsmenn í því.63 Úthlutun starfs-

launa til rithöfunda var þar með ekki lengur á ábyrgð Alþingis og í grundvallaratriðum 

hefur fyrirkomulagið haldist óbreytt síðan.64  

Hér verður tímabilið 1939–1945 tekið til sérstakrar athugunar, en þá voru ekki ein-

ungis gerðar ítrekaðar breytingar á fyrirkomulagi skáldastyrkja heldur komu einnig fram 

ýmsar aðrar tillögur um styrkina á Alþingi og oft urðu miklar umræður um þær. Eins og 

                                                 
61  Alþingistíðindi, 1891, 10. löggjafarþing, C, s. 556. Eftirfarandi samantekt um þróun skáldastyrkja er 

byggð á Alþingistíðindum. – Unnið er að því að setja gömul Alþingistíðindi inn á vef þingsins þar sem 
nú er hægt að fletta upp ýmsum gömlum þingskjölum og umræðum og smám saman bætist í sarpinn 
(www.althingi.is/vefur/skjol.html). Til að auðvelda slíkar uppflettingar eru upplýsingar á borð við 
málsnúmer oft látnar fylgja tilvísunum til Alþingistíðinda hér á eftir. Ef eingöngu er vísað til t.d. 
númers löggjafarþings og máls- og/eða þingskjalsnúmers hefur einungis vefútgáfan verið notuð en 
ekki prentuð útgáfa Alþingistíðinda.  

62  Ekki var til löggjöf um styrkina fyrr en árið 1967 þegar sett voru sérstök lög um listamannalaun, nr. 
29/1967 (sbr. athugasemdir við frumvarpið sem varð að þeim lögum: Alþingistíðindi, 1966–1967, 87. 
löggjafarþing, A, s. 1037–1039 (151. mál, þskj. 296)). Framkvæmdin var þó svipuð og hún hafði verið 
frá 1945 að því leyti að þingkjörin nefnd úthlutaði fénu. Í lögunum var þó ákvæði um að aðildarfélög 
Bandalags íslenskra listamanna skyldu eiga rétt á að tilnefna fulltrúa til samstarfs við þingnefndina 
sem ákvæði launin.  

63  Lög um launasjóð rithöfunda, nr. 29/1975 (134. mál á 96. löggjafarþingi); „Reglugerð um Launasjóð 
rithöfunda,“ nr. 232/1976.  

64  Sérlögin um launasjóðinn voru felld brott árið 1991 þegar sett voru ný lög um listamannalaun (nr. 
35/1991) sem fólu m.a. í sér að stofnaðir voru launasjóðir í fleiri listgreinum (139. mál á 113. 
löggjafarþingi). Lögunum var breytt árið 1996 en þær breytingar vörðuðu einkum praktísk atriði (135. 
mál á 121. löggjafarþingi). Aftur voru svo sett ný lög um listamannalaun árið 2009 (nr. 57/2009) sem 
fólu m.a. í sér að launasjóðum var fjölgað aftur (406. mál á 136. löggjafarþingi; um breytingarnar sjá 
þskj. 688 og 795). Grundvallarfyrirkomulag úthlutunarinnar hefur hins vegar verið óbreytt síðan lög 
um launasjóð rithöfunda voru sett árið 1975, þ.e. menntamálaráðherra skipar úthlutunarnefndir sam-
kvæmt tilnefningum fagfélaga og í tilfelli rithöfunda er það Rithöfundasamband Íslands sem tilnefnir 
nefndarmenn. Alþingi tengist úthlutuninni því ekki lengur beint, öfugt við það sem gerðist stærstan 
hluta 20. aldar. 
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gert var að umtalsefni í 1. kafla hafa verið raktar glefsur úr þessari sögu, en einkum í 

ævisögum einstakra manna og þá að mestu þættir sem tengjast þeim einstaklingum sér-

staklega.65 Þær fjölbreyttu tillögur sem fram komu á þinginu, umræðurnar um þær og 

hugmyndirnar sem þar birtust hafa ekki verið skoðaðar vandlega en í þeim leynast for-

vitnileg athugunarefni. Fjöldi breytingartillagnanna einn og sér er áhugaverður þar sem 

hann er til marks um allnokkurt ósætti í þessum málum en ekki er síður tilefni til að 

skoða efnisatriði umræðunnar. Þar koma til dæmis fram gerólíkar skoðanir á tilgang-

inum með skáldastyrkjum og mismunandi hugmyndir um tengsl skálda og ríkis og hlut-

verk skálda í samfélaginu. Hér á eftir verður fyrst farið yfir formsatriðin sem varða 

skáldastyrkina 1939–1945 ár fyrir ár, þ.e. fyrirkomulag styrkjanna og tillöguflutning um 

breytingar, en að því loknu verður hugað að efnisatriðum átakanna og þátttakendum í 

þeim.  

Þar sem ákvarðanir um skáldastyrki og fyrirkomulag úthlutunarinnar voru teknar í 

tengslum við afgreiðslu fjárlaga á þessum árum er rétt að hafa nokkur orð um rammann 

utan um þá vinnu. Málsmeðferð fjárlaga var í grundvallaratriðum eins og hún er enn 

þann dag í dag, því þótt Alþingi hafi starfað í tveimur málstofum á þessum tíma, efri og 

neðri deild, var fjallað um fjárlagafrumvarpið í sameinuðu þingi. Líkt og nú þurfti þrjár 

umræður um frumvarp áður en það var tekið til lokaafgreiðslu og fjárlagafrumvarpinu 

var vísað til fjárveitinganefndar, sem nú heitir fjárlaganefnd, milli umræðna. Á þriðja og 

fjórða áratugnum og fram að lýðveldisstofnun starfaði þingið að jafnaði fyrripart ársins, 

oftast frá 15. febrúar og fram í maí, og þar sem fjárveitingar eru venjulega ákveðnar 

almanaksárið áður en þær koma til framkvæmda liðu stundum allmargir mánuðir á 

milli. Fjárlög fyrir árið 1941 voru t.d. samþykkt 8. apríl 1940. Um og upp úr 1940 var 

þó töluvert um aukaþing og fjárlög því oft samþykkt seinna á árinu. Veturinn 1942–

1943 dróst afgreiðsla fjárlaga fyrir árið 1943 meira að segja fram í febrúar það ár.66  

 

 

                                                 
65  Sbr. bls. 1 hér á undan. Einna ítarlegast hefur þessi saga verið rakin í grein Gils Guðmundssonar í 

Andvara 1985: „Jónas Jónsson og Menningarsjóður.“  
66  Þingsetutími, www.althingi.is/vefur/tth.html. Frá og með 64. löggjafarþingi sem sett var haustið 1945 

hefur þingið starfað yfir veturinn, frá 1. október og fram á vorið og fjárlög eru oftast samþykkt í 
desember (á síðari hluta fimmta áratugarins og á sjötta áratugnum var þó töluvert um að afgreiðslan 
drægist fram yfir áramót, jafnvel fram á vor). Um dagsetningar á samþykkt fjárlaga, sjá Alþingis-
tíðindi hvers þings, eða vef Alþingis þar sem hægt er að fletta upp þingmálum og skoða feril þeirra: 
www.althingi.is/vefur/skjol.html. 
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Fyrirkomulag skáldastyrkja 1939–1946 
1939–1940 

Þegar fjárlagafrumvarp fyrir árið 1940 var lagt fram í febrúar 1939 hafði 15. gr. að 

geyma svohljóðandi lið: „Styrkur til skálda, rithöfunda, vísindamanna og listamanna, 

eftir ákvörðun menntamálaráðs.“67 Áratugina á undan hafði tíðkast að úthluta styrkjun-

um beint á þessum lið, þar voru tilgreind nöfn viðtakenda og hversu mikið hver og einn 

fengi í sinn hlut, þannig að tillaga um að menntamálaráð annaðist úthlutunina í staðinn 

fyrir Alþingi fól í sér býsna róttækar breytingar á fyrirkomulaginu. Í umræðum kemur 

stundum fram sá skilningur þingmanna að styrkir samkvæmt þessari grein fjárlaganna 

hafi talist tímabundnir en í 18. gr. hafi verið varanlegri fjárveitingar.68 Í frumvarpinu að 

þessu sinni voru sautján manns ennþá í 18. gr. undir liðnum „rithöfundar og listamenn“, 

einkum fólk í eldri kantinum, en fjárveitinganefnd lagði til við 2. umræðu að sá liður 

yrði næstum afnuminn.69  

Tillagan vakti mikil viðbrögð, bæði innan þings og utan, t.d. skrifuðu fjórtán mennta-

menn, þar á meðal Sigurður Nordal, Alþingi bréf til að vara við henni.70 Á þinginu 

komu fram ýmsar breytingartillögur við málið. Nokkrir þingmenn úr Sjálfstæðisflokki, 

Framsóknarflokki og Alþýðuflokki lögðu t.d. til við 2. umræðu að við 18. gr. bættust 

þeir sem þar höfðu verið árið áður, en sú tillaga náði ekki fram að ganga. Við 3. 

umræðu lögðu tveir þeirra, Magnús Gíslason og Vilmundur Jónsson, að viðbættum Pétri 

Halldórssyni, til að í stað þess að menntamálaráð úthlutaði styrkjunum skyldi Alþingi 

kjósa sjö manna nefnd til verksins og Jakob Möller bætti við breytingartillögu við breyt-

ingartillöguna þess efnis að sú nefnd skyldi kosin úr hópi þingmanna. Tillaga Jakobs var 

samþykkt en féll dauð niður þar sem aðalbreytingartillagan var felld með 22 atkvæðum 

gegn 21.71 Þessi liður fjárlaganna var því samþykktur óbreyttur frá frumvarpinu. Þegar 

fjárlögin voru afgreidd, 30. desember 1939, var menntamálaráð undir forystu Jónasar frá 

Hriflu því komið með forræði á skáldastyrkjunum. Fénu var úthlutað í febrúarbyrjun 

1940 með hvelli.72 Styrkur til Halldórs Laxness var lækkaður úr 5000 kr. í 1800 kr. og 

                                                 
67  Frumvarpið og tengd skjöl: Alþingistíðindi, 1939, 54. löggjafarþing, A, s. 32, 42–43, 844–846, 864, 

1131, 1140, 1147, 1149 (1. mál).  
68  Sbr. Gils Guðmundsson: „Jónas Jónsson og Menningarsjóður,“ s. 79 o.áfr. 
69  Sá eini sem þar var eftir var Sigurður Nordal en fram kom að þingið hefði gert sérstakan samning við 

hann nokkrum árum áður. Þrjú voru færð á aðra liði. (Alþingistíðindi, 1939, 54. löggjafarþing, A, s. 
844 og 846 (1. mál, þskj. 389 og 390).)  

70  Guðjón Friðriksson: Ljónið öskrar, s. 174; Gils Guðmundsson: „Jónas Jónsson og Menningarsjóður,“ 
s. 92.  

71  Alþingistíðindi, 1939, 54. löggjafarþing, B, d. 605 (1. mál, atkvæðagreiðsla 30. desember 1939).  
72  Tilkynnt var um úthlutunina 3. febrúar, sbr. Þjóðviljann 4. febrúar 1940, s. 1.  
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viðbrögðin urðu hörð.73 Halldór stofnaði „sjóð til verndar andlegu frelsi íslenzkra rithöf-

unda“ og lagði féð í hann í mótmælaskyni.74 

Menntamálaráð hélt úthlutunarvaldinu næstu tvö árin en á þeim tíma var engin kyrr-

staða inni á Alþingi; þar komu hvað eftir annað fram hugmyndir um að breyta fyrir-

komulaginu aftur. 

 

1940–1941  

22. febrúar 1940, tæpum þremur vikum eftir fyrstu úthlutun menntamálaráðs, var frum-

varp til fjárlaga fyrir árið 1941 lagt fyrir Alþingi. Ef 15. gr. þess hefði verið samþykkt 

óbreytt hefði menntamálaráð ekki annast úthlutun skáldastyrkja aftur það ár þar sem í 

greininni voru tilgreindir styrkir til ýmissa skálda og rithöfunda, líkt og áður hafði 

tíðkast. Upphæðirnar voru á bilinu 500–3500 kr. en samkvæmt þessu átti Gunnar 

Gunnarsson einn að fá hæstan styrk, 3500 kr. Flestum öðrum á nafnalistanum voru 

ætlaðar 1000–3000 kr. en Halldór Laxness var ekki á þeim lista. Að auki voru 5000 kr. 

ætlaðar sem óskilgreindur styrkur „til skálda og listamanna, þó eigi minna en 500 kr. til 

hvers“ en ekki kom fram hvernig því fé yrði úthlutað. Í athugasemdum við frumvarps-

greinina var tekið fram að hér hefðu verið teknir inn „styrkir til nokkurra skálda, lista-

manna og rithöfunda, sem notið hafa slíks styrks að undanförnu úr ríkissjóði“ en 

nokkrum var þó sleppt.75  

Jakob Möller fjármálaráðherra færði þau rök fyrir því að flytja úthlutunarvaldið aftur 

til Alþingis að ekki yrði „betur séð en menntamálaráð [hefði] aflað sér þessa trúnaðar-

starfs með röngum forsendum“.76 Fram komu ýmsar breytingartillögur við þennan hluta 

frumvarpsins sem snerust einkum um að hækka styrki einstakra höfunda eða bæta 

höfundum við listann.77 Ásgeir Ásgeirsson lagði t.d. til að Halldór Kiljan Laxness fengi 

3500 kr. styrk, jafnháan og Gunnar Gunnarsson átti að fá samkvæmt frumvarpinu, og 

                                                 
73  Sjá t.d. Guðjón Friðriksson: Ljónið öskrar, s. 177–179; Gils Guðmundsson: „Jónas Jónsson og Menn-

ingarsjóður,“ s. 92 o.áfr.; Halldór Guðmundsson: Skáldalíf, s. 245–247; Halldór Guðmundsson: Hall-
dór Laxness – ævisaga, s. 445–446. Í síðastnefnda ritinu kemur fram að 5000 kr. hafi nokkurn veginn 
samsvarað árslaunum skrifstofumanns. – Þjóðviljinn fjallaði um málið á forsíðu 6., 8., og 9. febrúar og 
á s. 2 þann 7. febrúar).  

74  Tímarit Máls og menningar, 2. hefti 1940, s. 183–184 („Halldór Kiljan Laxness leggur Menntamála-
ráðsstyrkinn í sjóð“). Skipulagsskrá sjóðsins er birt í tímaritinu.  

75  Alþingistíðindi, 1940, 55. löggjafarþing, A, s. 31–32 og 58 (1. mál, þskj. 1). Tengd þingskjöl sem 
málið varða: Alþingistíðindi, 1940, 55. löggjafarþing, A, s. 438, 471, 484–485, 503, 510, 519, 527 og 
570 (1. mál, þskj. 272, 308, 327, 352, 365, 372, 387, 412). .  

76  Alþingistíðindi, 1940, 55. löggjafarþing, B, d. 94 (1. mál).  
77  Alþingistíðindi, 1940, 55. löggjafarþing, A, s. 471, 484–485, 503, 510, 519, 527 (1. mál, þskj. 308, 

327, 352, 365, 372 og 387). 
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Ásgeir tók sérstaklega fram að hann vildi „hafa Halldór jafnan þeim, sem hæstan rit-

styrk hefir nú“.78 

Ekki kom til þess að Alþingi tæki beinlínis afstöðu til einstakra höfunda vegna þess 

að í breytingartillögu frá fjárveitinganefnd var lagt til að í stað nafnalistans í frumvarp-

inu kæmi sama klausa og var í fjárlögunum árið áður: „Styrkur til skálda, rithöfunda, 

vísindamanna og listamanna, samkvæmt ákvörðun menntamálaráðs.“79 Hún var sam-

þykkt og þannig voru fjárlögin afgreidd á endanum.  

Menntamálaráð úthlutaði fénu um áramótin 1940–1941: Davíð Stefánsson, Guð-

mundur Friðjónsson, Guðmundur Hagalín og Gunnar Gunnarsson voru þeir rithöfundar 

sem hæstan styrk fengu eða 3000 kr., Halldór Laxness, Kristmann Guðmundsson og 

Magnús Ásgeirsson fengu 2400 kr., aðrir fengu minna.80 Halldór Laxness afþakkaði 

styrkinn.81  

 

1941–1942  

Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 1942 sem lagt var fram í febrúar 1941 fól í sér tillögu um 

óbreytt fyrirkomulag skáldastyrkja, þ.e. að ákveðin upphæð væri skilgreind sem 

„styrkur til skálda, rithöfunda, vísindamanna og listamanna, samkvæmt ákvörðun 

menntamálaráðs“.82 Við aðra umræðu um frumvarpið lögðu tveir þingmenn sósíalista, 

Brynjólfur Bjarnason og Ísleifur Högnason, fram breytingartillögu um að Bandalag 

íslenskra listamanna skyldi úthluta styrkjunum fyrir utan þá sem veittir væru vísinda-

mönnum, þá skyldi háskólaráð veita. Jafnframt lögðu þeir til að heildarupphæðin yrði 

hækkuð verulega. Tillaga Ísleifs og Brynjólfs var felld. Jóhannes úr Kötlum, sem þá sat 

einnig á þingi fyrir Sósíalistaflokkinn, flutti efnislega samhljóða tillögu við þriðju um-

ræðu en lagði þó ekki til eins mikla hækkun á fjárveitingunni og Ísleifur og Brynjólfur 

höfðu gert. Sú tillaga var einnig felld.  

Menntamálaráð úthlutaði styrkjunum um áramótin 1941–1942. Davíð Stefánsson, 

Guðmundur Friðjónsson, Guðmundur Hagalín, Gunnar Gunnarsson, Kristmann Guð-

mundsson og Tómas Guðmundsson fengu 3000 kr. hver, Magnús Ásgeirsson 2400 kr., 

                                                 
78  Alþingistíðindi, 1940, 55. löggjafarþing, B, d. 152 (1. mál). Tillagan frá Ásgeiri er í þskj. 365. Í sama 

skjali er tillaga frá Héðni Valdimarssyni um að Jóhannes úr Kötlum fengi 2000 kr. styrk og Haraldur 
Guðmundsson gerði tillögu um 2500 kr. styrk til Þórbergs Þórðarsonar en hvorki Jóhannes né 
Þórbergur var tilgreindur í upphaflega frumvarpinu.  

79  Alþingistíðindi, 1940, 55. löggjafarþing, A, s. 438 (1. mál, þskj. 272).  
80  Alþýðublaðið, 3. janúar 1941, s. 2; Tíminn, 4. janúar 1941, s. 1 og 4.  
81  Halldór Guðmundsson: Halldór Laxness – ævisaga, s. 471.  
82  Frumvarpið og þær breytingartillögur sem nefndar eru: Alþingistíðindi, 1941, 56. löggjafarþing, A, s. 

31, 527 og 779 (1. mál, þskj. 1, 366, 619).  
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aðrir rithöfundar 1800 kr. eða minna.83 Halldór Laxness fékk ekki krónu, væntanlega 

vegna þess að hann afsalaði sér styrk árið áður.  

 

1942–1943 

Árið 1942 voru sviptingar í stjórnmálum landsins og þrjár ríkisstjórnir voru við völd. 

Ríkisstjórn Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks, undir forsæti Her-

manns Jónassonar, sem setið hafði frá 1939 sprakk um miðjan maí og þá tók við ríkis-

stjórn Sjálfstæðisflokks undir forsæti Ólafs Thors sem sat í sjö mánuði. 16. desember 

tók svo við völdum utanþingsstjórn undir forsæti Björns Þórðarsonar. Tvennar Alþingis-

kosningar voru haldnar, bæði í júlí og október, vegna stjórnarskrárbreytinga og auka-

þing voru haldin í bæði skiptin.84 

Það gekk líka mikið á kringum Jónas frá Hriflu, bæði innan Framsóknarflokksins og 

utan. Hann stóð t.d. í harðvítugum deilum við myndlistarmenn og fyrir héraðsdómi voru 

í gangi málaferli um fornritaútgáfur Halldórs Laxness o.fl. en ekki var laust við að Jónas 

tengdist þeim málum.85 Á listamannaþingi í nóvember voru síðan samþykktar ýmsar 

ályktanir, sem áttu rætur að rekja til átaka listamanna við Jónas, þar sem m.a. var farið 

fram á að skipan menntamálaráðs yrði breytt þar sem það hefði ekki „eins og það er nú 

skipað, reynst fært um að fara með hagsmunamál listamanna eða önnur mál, er velferð 

þeirra varða“. Einnig var skorað á Alþingi að koma „nú þegar á föstum fjárveitingum til 

einstakra skálda og listamanna, eins og var til ársins 1939, og þá fyrst og fremst allra 

þeirra, sem þá nutu launa samkv. 18. gr. fjárlaganna“. Auk þess var farið fram á auknar 

fjárveitingar til bókmennta og lista, og umbætur á listamannalöggjöfinni sem fælu m.a. í 

sér að menntamálaráð úthlutaði fé „til rithöfunda og listamanna, er veitt er fyrir ákveðið 

tímabil í senn, enda verði þá Mentamálaráð endurskipulagt með lögum, og fái fulltrúar 

frá Bandalagi íslenskra listamanna sæti í ráðinu eftir nánari reglum.“86 

Þegar hér er komið sögu var Kristinn E. Andrésson sestur á þing fyrir Sósíalista-

flokkinn en hann var jafnframt framkvæmdastjóri Máls og menningar. Í einni af ræðum 

                                                 
83  Alþýðublaðið, 2. janúar 1942. – Þórbergur Þórðarson fékk 1800 kr. styrk en afsalaði sér honum, sbr. 

Halldór Guðmundsson: Skáldalíf, s. 247.  
84  Guðjón Friðriksson: Ljónið öskrar, s. 230 o.áfr.; Ráðuneyti: www.althingi.is/vefur/ran.html; Þingsetu-

tími, www.althingi.is/vefur/tth.html. Utanþingsstjórnin sat í tæp tvö ár, til 21. október 1944.  
85  Um deilurnar við myndlistarmenn og átökin innan Framsóknarflokksins, sjá Guðjón Friðriksson: 

Ljónið öskrar, s. 196 o.áfr., s. 230 o.áfr. Um málaferlin, sjá Jón Karl Helgason: Hetjan og höfundur-
inn, s. 124 og 135–168; Jón Karl Helgason: „‘We who Cherish Njáls saga’. The Alþingi as Literary 
Patron.“ 

86 Morgunblaðið, 3. desember 1942, s. 6 („Samþyktir Listamannaþingsins. Breytingar á Mentamálaráði, 
styrkveitingar og bætt rithöfundalöggjöf“). 
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sínum lýsti hann þeirri skoðun að Alþingi ætti „tvímælalaust að taka laun til skálda og 

listamanna, sem veitt voru í 18. gr., aftur inn í fjárlögin“ en honum fannst þó rétt að 

menntamálaráð úthlutaði áfram styrkjum „sem veittir eru frá ári til árs og áður voru í 15. 

gr. fjárl.“87 Þetta er í samræmi við ályktanir Bandalags íslenskra listamanna og sama 

máli gegnir um frumvarp til laga sem Kristinn lagði fram um breytingu á lögum um 

menntamálaráð, þess efnis að auk þess sem Alþingi kysi fimm menn í ráðið skyldi ríkis-

stjórnin skipa í það „fjóra menn, tilnefnda af sambandsfélögum í Bandalagi íslenzkra 

listamanna, einn frá hverju félagi“.88  

Jónas frá Hriflu svaraði frumvarpi Kristins með löngum ræðum í þingsal en ein-

skorðaði sig ekki við þær heldur lagði einnig fram tillögu til þingsályktunar um 

heimildasöfnun frá útlöndum um framlög úr ríkissjóði í nokkrum löndum til skálda og 

listamanna. Í greinargerðinni sagði Jónas ástæðu „til að vita með fullri vissu, hvort lista-

menn og skáld í þessum löndum hafa myndað með sér kaupkröfufélagsskap“ og að skipt 

gæti máli að „vita með fullri vissu, hvort sá siður tíðkast í þessum löndum, að félög 

skálda og listamanna hafi fasta fulltrúa hjá fjárveitingarvaldinu til að tryggja með því 

meiri ríkissjóðsgreiðslur sér til handa“.89 Jónasi fannst hugmyndir Kristins hroðalegur 

kommúnismi sem væri skaðlegur almenningi, t.d. sagði hann „um það að ræða, hvort 

áhrifa kommúnista á að gæta svo í bókmenntum og listum, að þeim takist að rugla dóm-

greind almennings“. Sú hugmynd að listamenn ættu sjálfir að hafa eitthvað um sín mál 

að segja var honum ekki heldur að skapi, enda höfðu að hans mati: „þeir fáu menn hér á 

landi, sem stunda listir eða bókmenntir […] lent í snærum bolsevismans“. Og Jónas 

bætti við: „Þeir hafa minnkað við það dag frá degi og verið minna metnir fyrir.“90 

Tillögu Jónasar var vísað til nefndar en ekki afgreidd úr henni.91 Frumvarpi Kristins 

var einnig vísað til nefndar en meðan það var til meðferðar þar voru fjárlögin samþykkt 

og gerðar breytingar á úthlutun skáldastyrkja, eins og gerð verður grein fyrir hér á eftir. 

Því lagði meiri hluti menntamálanefndar til að frumvarp Kristins félli niður. Kristinn 

skrifaði sjálfur undir álitið og mælti fyrir því, þannig að honum var afgreiðslan augljós-

lega ekki á móti skapi.92  

                                                 
87  Alþingistíðindi, 1942[–1943], 61. löggjafarþing, C, d. 474 (84. mál).  
88  Alþingistíðindi, 1942–1943, 61. löggjafarþing, A, s. 171–172 (84. mál, þskj. 118). Félögin voru Félag 

íslenskra rithöfunda, Félag íslenskra tónlistarmanna, Félag íslenskra myndlistamanna og Félag 
íslenskra leikara. 

89  Alþingistíðindi, 1942–1943, 61. löggjafarþing, A, s. 187–188 (92. mál, þskj. 141).  
90  Alþingistíðindi, 1942[–1943], 61. löggjafarþing, C, d. 490 og 499 (84. mál). 
91  Alþingistíðindi, 1942[–1943], 61. löggjafarþing, D, d. 362 (92. mál).  
92  Alþingistíðindi, 1942–1943, 61. löggjafarþing, A, s. 737 (84. mál, þskj. 601).  
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Eins og áður sagði voru fjárlögin fyrir árið 1943 afgreidd óvenju seint eða 15. febrúar 

það ár, enda var frumvarp til þeirra ekki lagt fram fyrr en í nóvember 1942. Þá var gert 

ráð fyrir að menntamálaráð úthlutaði styrkjum til skálda, rithöfunda, vísindamanna og 

listamanna eins og árin á undan, og að 100.000 kr. yrðu til ráðstöfunar.93 Í fyrstu 

breytingartillögu fjárveitinganefndar voru engar breytingar lagðar til á þessu og Einar 

Olgeirsson spurði hverju það sætti og hvort ekki mætti vænta breytingartillagna þar sem 

um væri að ræða „viðkvæmt deilumál“.94  

Kristinn E. Andrésson benti á það í umræðunum að framlög til bókmennta og lista 

samkvæmt fjárlagafrumvarpinu væru einungis 3 kr. af hverjum 1000 kr. sem áætlaðar 

væru sem tekjur ríkissjóðs, þ.e. 0,3% af tekjunum, og sagði að sér fyndist nær að veita 

5% af þjóðartekjum til bókmennta og lista.95 Hann lagði fram ýmsar breytingartillögur 

við frumvarpið, en að þeirri veigamestu stóðu tveir þingmenn Sjálfstæðisflokksins 

ásamt honum, Gunnar Thoroddsen og Sigurður Bjarnason. Sú tillaga fól í sér að 32 rit-

höfundar, skáld og listamenn skyldu fá fjárveitingu samkvæmt 18. gr. fjárlaga og að 

Guðmundur Kamban, Gunnar Gunnarsson, Halldór Kiljan Laxness og Kristmann Guð-

mundsson skyldu fá hæsta framlagið eða 5000 kr., en Davíð Stefánsson, Jóhannes úr 

Kötlum og Tómas Guðmundsson fengju 4000 kr.96 Þegar atkvæði voru greidd um tillög-

una gerði Sigurður Bjarnason, einn flutningsmanna, grein fyrir stuðningi sínum við hana 

og sagðist telja „það með öllu óviðunandi að úthlutun styrkja til rithöfunda, skálda og 

listamanna lúti öðru eins veraldarviðundri og form. menntamálaráðs er“.97 

Barði Guðmundsson, þingmaður Alþýðuflokksins sem einnig sat í menntamálaráði, 

lagði fram breytingartillögu við breytingartillöguna, ásamt Stefáni Jóh. Stefánssyni, 

samflokksmanni sínum, þess efnis að Davíð Stefánsson, Guðmundur G. Hagalín, 

Magnús Ásgeirsson og Tómas Guðmundsson yrðu allir færðir upp í efsta flokk, þ.e. 

fengju 5000 kr. í staðinn fyrir ýmist 3000 eða 4000 kr. Fyrrverandi fjármálaráðherra, 

Jakob Möller, gerði einnig tillögur um ýmsar tilfæringar, m.a. lagði hann til að Guð-

mundur Kamban og Gunnar Gunnarsson fengju 3500 kr. en ekki 5000 kr. og að Krist-

                                                 
93  Frumvarpið og tengd þingskjöl sem vísað er til: Alþingistíðindi, 1942–1943, 61. löggjafarþing, A, s. 

30, 317 o.áfr., 373–375, 378, 380, 478, 499, 511 og 569 (1. mál).  
94  Alþingistíðindi, 1942[–1943], 61. löggjafarþing, B, d. 206 (1. mál).  
95  Alþingistíðindi, 1942[–1943], 61. löggjafarþing, B, d. 223 (1. mál).  
96  Kristinn lagði einnig fram tillögu, sem hann sagði vera til vara ef hin tillagan yrði ekki samþykkt, þess 

efnis að framlagið sem menningarsjóður fengi til að styrkja listamenn og fræðimenn yrði hækkað úr 
100.000 í 250.000 kr. Einnig lagði hann til að menntamálaráð fengi 48.000 kr. til að styrkja listamenn 
til náms erlendis, að fengnum tillögum frá félögum Bandalags íslenskra listamanna. (Alþingistíðindi, 
1942–1943, 61. löggjafarþing, A, s. 373–375 (1. mál, þskj. 312); B, d. 224–226.)  

97  Alþingistíðindi, 1942[–1943], 61. löggjafarþing, B, d. 288 (1. mál). 
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mann Guðmundsson yrði lækkaður úr 5000 kr. í 3000 kr. Aftur á móti lagði hann ekki 

til breytingu á styrk til Halldórs Laxness og samkvæmt því hefði Halldór einn verið í 

efsta flokki með 5000 kr.  

Ekkert af þessu var samþykkt við 2. umræðu, sumar tillögurnar voru dregnar til baka, 

en megintillagan um að taka upp styrki til listamanna í 18. gr. fjárlaga var felld með 25 

atkvæðum gegn 20.98 Þegar frumvarpið kom til 3. umræðu var enn gert ráð fyrir 

100.000 kr. í styrki til „skálda, rithöfunda, vísindamanna og listamanna“ en fyrir lá 

breytingartillaga frá fjárveitinganefnd um að menntamálaráð skyldi skipta fjárhæðinni 

(að frádregnum tilteknum styrkjum) milli deilda Bandalags íslenskra listamanna. Hver 

deild skyldi síðan kjósa nefnd til að úthluta styrknum. Við bættist breytingartillaga frá 

Stefáni Jóh. Stefánssyni, Gísla Guðmundssyni, Kristni E. Andréssyni og Sigurði Bjarna-

syni um hækkun á fjárhæðinni í 150.000 kr., og jafnframt að við bættist ákvæði um að 

frá upphæðinni skyldi „draga fjárveitingar til einstakra skálda og listamanna, sem þingið 

kann að bæta við í 18. gr.“. Sigfús Sigurhjartarson, Sigurður Bjarnason og Stefán Jóh. 

Stefánsson lögðu síðan til nýja breytingartillögu við 18. greinina sem fól í sér að fjórir 

myndlistarmenn og ellefu skáld og rithöfundar skyldu fá 4000 kr. hver samkvæmt 

þessari grein, allir þeir sem áður eru nefndir og menn höfðu lagt til að hækka og lækka á 

víxl, og Guðmundur Friðjónsson að auki.  

Tillögunum um hækkun á fjárhæðinni og styrkjum undir 18. gr. var báðum hafnað. 

Breytingartillagan frá fjárveitinganefnd var aftur á móti samþykkt og við endanlega af-

greiðslu fjárlaganna 15. febrúar 1943 var úthlutun skáldastyrkja því færð frá mennta-

málaráði til fagfélaga. Sama dag missti Jónas frá Hriflu völdin í menntamálaráði. Átök 

hans við listamenn höfðu stigmagnast og bakland hans í Framsóknarflokknum farið 

þverrandi. Í kosningunni til menntamálaráðs þennan dag voru þrír listar í kjöri, einn frá 

Sjálfstæðisflokknum, annar frá Framsóknarflokknum og þann þriðja buðu Sósíalista-

flokkurinn og Alþýðuflokkurinn fram saman. Sjálfstæðisflokkurinn fékk tvo kjörna líkt 

og áður en bauð fram andstæðinga Jónasar í staðinn fyrir menn sem höfðu þótt honum 

auðsveipir, og þar sem einhver framsóknarþingmaður kaus ekki lista flokksins náðu 

tveir menn kjöri af lista vinstrimanna og einungis einn framsóknarmaður. Jónas var því 

kominn í afgerandi minnihluta í ráðinu.99  

                                                 
98  Alþingistíðindi, 1942[–1943], 61. löggjafarþing, B, d. 288 (1. mál, atkvæðagreiðsla 3. febrúar 1943).  
99  Sbr. m.a. Guðjón Friðriksson: Ljónið öskrar, s. 207. 
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Átökum um skáldastyrki var fjarri því lokið þótt Jónas frá Hriflu vélaði ekki um þá 

lengur. Rithöfundafélag Íslands skipaði Kristin E. Andrésson, Magnús Ásgeirsson og 

Barða Guðmundsson í úthlutunarnefndina. Þeir ákváðu að veita Halldóri Laxness einum 

hæstan styrk, 5000 kr., en Gunnar Gunnarsson, Þórbergur Þórðarson, Davíð Stefánsson, 

Guðmundur G. Hagalín, Kristmann Guðmundsson og Tómas Guðmundsson fengu 4000 

kr. hver. Tveir af þremur úthlutunarnefndarmönnum, Kristinn og Barði, höfðu þó orðið 

ásáttir um ýmsa sem ættu skilið að vera í hæsta flokki þegar skáldastyrkir voru til um-

fjöllunar á þinginu en þriðji maðurinn, Magnús Ásgeirsson gerði grein fyrir úthlutuninni 

í tímaritsgrein og sagði að niðurstaða nefndarinnar hefði orðið að bæta Halldóri skort á 

styrkjum árin á undan, hann hefði „farið á mis við öll höfundarlaun úr ríkissjóði árin 

1940, 1941 og 1942“ og ákvörðun nefndarinnar þetta árið bæri að skilja „sem eindregin 

og eftirminnileg mótmæli hennar fyrir hönd Rithöfundafélags Íslands gegn alkunnasta 

og illræmdasta dæminu hér á landi um misbeitingu fjárveitingarvaldsins gagnvart skoð-

anafrelsi rithöfunda og listamanna“.100 

Úthlutunin dró dilk á eftir sér því Gunnar Gunnarsson felldi sig ekki við að fá lægri 

styrk en Halldór Laxness og sagði sig úr Rithöfundafélaginu.101 Um það verður fjallað 

síðar í kaflanum.  

 

1943–1944 

Fyrirkomulagið sem samþykkt hafði verið í fjárlögum fyrir árið 1943 var óbreytt í fjár-

lagafrumvarpi fyrir árið 1944 hvað varðaði skáld, rithöfunda og listamenn, þ.e. nefndir á 

vegum Bandalags íslenskra listamanna skyldu úthluta styrkjum til þeirra.102 Mennta-

málaráði var aftur á móti falin úthlutun styrkja til vísindamanna og fræðimanna. Fjár-

veitingarnar voru hækkaðar nokkuð. Meirihluti fjárveitinganefndar lagði ekki til breyt-

ingar á styrkjunum við 2. umræðu en í nefndaráliti hennar var athugasemd um að Jónas 

frá Hriflu tæki fram að hann hefði „óbundið atkvæði viðvíkjandi fyrirkomulagi á styrk-

veitingum til skálda og listamanna“. Þóroddur Guðmundsson og Lúðvík Jósepsson 

skiluðu minnihlutaáliti í fjárveitinganefnd og lögðu m.a. til að framlag til skálda, 

rithöfunda og listamanna yrði hækkað um þriðjung. Barði Guðmundsson, Gunnar 

                                                 
100  Magnús Ásgeirsson: „Umhorf og viðhorf. Úthlutun höfundalauna 1943 frá sjónarmiði nefndarmanns.“ 

Sjá einnig Halldór Guðmundsson: Halldór Laxness – ævisaga, s. 481.  
101  Halldór Guðmundsson: Skáldalíf, s. 246–249. Magnús Ásgeirsson segir í grein sinni í Helgafelli að 

nefndin hefði „ekki gætt þeirrar varúðar í tæka tíð, að gera Gunnari Gunnarssyni ljósa grein fyrir 
sjónarmiðum sínum“ (Magnús Ásgeirsson: „Umhorf og viðhorf,“ s. 145–150). 

102  Frumvarpið og tengd þingskjöl: Alþingistíðindi, 1943, 62. löggjafarþing, A, s. 144, 459, 480–481, 
491, 510–512, 515, 810, 814, 916 (27. mál).  
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Thoroddsen og Eysteinn Jónsson lögðu einnig til hækkun á liðnum, þó ekki eins mikla 

og þeir fyrrnefndu, og sú tillaga var samþykkt. Í framsöguræðu Barða, sem hafði bæði 

setið í menntamálaráði og úthlutunarnefnd Rithöfundafélagsins, kom fram að megin-

ástæðan væri sú að menntamálaráði hefði reynst erfitt að skipta fénu milli deilda Banda-

lags íslenskra listamanna, þar sem byggt hefði verið á fyrri skiptingu, en þá hefðu 

leikarar næstum ekkert fengið.103 Við 3. umræðu lögðu sömu menn til enn frekari hækk-

un á liðnum og þá flutti Kristinn E. Andrésson tillöguna ásamt þeim en hún var ekki 

samþykkt.  

Þótt Jónas frá Hriflu hefði misst bein völd hvað varðar skáldastyrkina var hann ekki 

hættur að reyna að hafa áhrif á þá. Hann lagði til við 2. umræðu að ákvörðun um styrki 

til einstakra manna yrði aftur tekin á Alþingi; breytingartillaga frá honum fól í sér að 45 

nafngreindir listamenn fengju styrki árið 1944 og 23 fengju viðbótarfjárveitingu sem 

uppbót á styrk ársins 1943.104 Tillagan var felld en við 3. umræðu lagði Jónas fram nýja 

tillögu um að ríkisstjórnin skyldi tilnefna þriggja manna úthlutunarnefnd sem skyldi 

„við skiptingu fjárins gæta þess, að enginn listamaður eða skáld beri hlutfallslega minna 

úr býtum en við skiptingu menntamálaráðs 1942“. Til vara lagði Jónas til að sameinað 

þing kysi úthlutunarnefndina. Á sama þingi flutti hann þingsályktunartillögu um „að 

láta fram fara rannsókn á því, hversu bezt megi koma fyrir fjárstuðningi af almannafé til 

handa skáldum, rithöfundum og listamönnum“.105  

Tillögur Jónasar voru ekki samþykktar og úthlutunarnefnd Rithöfundafélagsins skipti 

styrkfénu í febrúarbyrjun 1944. Í henni sátu sömu menn og árið áður: Barði Guðmunds-

son, Kristinn E. Andrésson og Magnús Ásgeirsson. Þeir tóku upp þá nýbreytni að út-

hluta í tveimur flokkum, A-flokki þar sem ætlunin var að höfundar nytu „sama öryggis 

og 18. gr. fjárlaganna var talin veita áður“ og B-flokki sem var ætlaður „til lausaveitinga 

í viðurkenningarskyni fyrir tilgreind rit eða ritstörf.“106 Sjö mönnum var veittur hæstur 

styrkur í A-flokki: Davíð Stefánssyni, Guðmundi Friðjónssyni, Guðmundi G. Hagalín, 

Halldóri Kiljan Laxness, Kristmanni Guðmundssyni, Tómasi Guðmundssyni og Þór-

bergi Þórðarsyni; hver þeirra fékk 4000 kr. Halldór Laxness fékk einnig 2500 kr. úr B-

                                                 
103  Alþingistíðindi, 1943, 62. löggjafarþing, B, d. 107 (27. mál).  
104  Í upphaflegri breytingartillögu lagði Jónas til viðbótarfjárveitingu til 22 listamanna en þar hafði nafn 

Gunnars Gunnarssonar orðið útundan þannig að Jónas lagði fram aðra tillögu þar sem Gunnari var 
bætt við. (Alþingistíðindi, 1943, 62. löggjafarþing, A, s. 510–512 og 515 (27. mál, þskj. 348 og 355); 
B, d. 134.)  

105  Alþingistíðindi, 1943, 62. löggjafarþing, A, s. 502 (148. mál).  
106  Þjóðviljinn, 5. febrúar 1944, s. 5 („Skýrsla úthlutunarnefndar Rithöfundafélags Íslands um skiptingu 

til skálda og rithöfunda á árinu 1944“); Alþýðublaðið, 5. febrúar 1944, s. 2 („Úthlutun launa til skálda 
og rithöfunda lokið“). 
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flokki fyrir Íslandsklukkuna, en hann var eini höfundurinn sem fékk styrk úr báðum 

flokkum þannig að hann fékk mest fé samtals. Næsthæstan styrk í A-flokki, 3600 kr., 

hlutu Guðmundur Kamban, Jóhannes úr Kötlum og Magnús Ásgeirsson. Gunnar 

Gunnarsson hafði beðist undan styrk með svohljóðandi bréfi sem dagsett var 12. janúar 

1944:  

Þar sem mér er ekki ljóst hvers konar peningur það er, sem að mér fornspurðum 
hefir verið stefnt til mín af ýmsum aðilum á síðast liðnum árum, fyrir hönd íslenska 
ríkisins, en þykir sýnt af reynslu undanfarinna ára, að ekki geti verið um neins konar 
sæmd að ræða í því sambandi, hvorki fyrir veitanda né þiggjanda, leyfi ég mér að 
mælast til að Úthlutunarnefnd rithöfundafélagsins hlífi mér við hlutdeild í þessu 
vafafé.107 

Í skýrslu úthlutunarnefndarinnar kom fram að þeir nefndarmenn sem jafnframt sætu á 

Alþingi myndu „beita sér fyrir því þar, að svo verði búið að þessum höfundi, að hann 

megi telja sig við una“.108 

 

1944–1945 

Barði Guðmundsson og Kristinn E. Andrésson, sem sátu bæði í úthlutunarnefnd rit-

höfundafélagsins og á Alþingi, brugðust við höfnun Gunnars á skáldastyrk með því að 

leggja fram tillögu til þingsályktunar 4. febrúar 1944 sem fól í sér að skorað yrði á ríkis-

stjórnina að greiða Gunnari „höfundarlaun á árinu 1944 og gera ráð fyrir slíkum launum 

honum til handa á 18. gr. fjárlagafrumvarps fyrir næsta ár.“109 

Í bréfasafni Gunnars er svohljóðandi uppkast að skeyti til Alþingis af þessu tilefni, 

dagsett 7. febrúar 1944:  

Út af fregn sem mér er sögð eftir Ríkisútvarpinu vil eg ekki láta undir höfuð leggjast 
að taka það fram, þó að þess gerist varla þörf, að eg er því ekki samþykkur að hið 
háa Alþingi sé ónáðað með fjárbón fyrir mína hönd, enda fullkomlega sjálfbjarga.110 

Tillaga Barða og Kristins var aldrei tekin á dagskrá en önnur tillaga kom fram við 

meðferð fjárlagafrumvarpsins í þinginu sem lagt var fram í september 1944.111 Í frum-

varpinu var gert ráð fyrir að menntamálaráð skyldi áfram skipta þeirri fjárhæð sem 

ætluð var til að styrkja skáld, rithöfunda og listamenn milli deilda Bandalags íslenskra 

listamanna, en nefnd kosin af hverri deild skyldi úthluta fénu til einstaklinga. 21. 

                                                 
107  Lbs. RÍ (bréf frá Gunnari Gunnarssyni, dags. 12. janúar 1944). Bréfið birtist einnig í Morgunblaðinu, 

Þjóðviljanum og Alþýðublaðinu, 5. febrúar 1944.  
108  Þjóðviljinn, 5. febrúar 1944 („Skýrsla úthlutunarnefndar Rithöfundafélags Íslands um skiptingu til 

skálda og rithöfunda á árinu 1944“). 
109  Alþingistíðindi, 1944[–1945], 63. löggjafarþing, A, s. 118; D, d. 871 (26. mál) 
110  Lbs. GG, askja 18.  
111  Frumvarpið og tengd skjöl: Alþingistíðindi, 1944[–1945], 63. löggjafarþing, A, s. 526, 774, 884, 972, 

981–982, 1032 (143. mál). 
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október urðu stjórnarskipti en þá tók nýsköpunarstjórnin svokallaða, þ.e. stjórn Sjálf-

stæðisflokks, Sósíalistaflokks og Alþýðuflokks, við völdum af utanþingsstjórn sem 

hafði starfað síðan í desember 1942. Þegar endanleg fjárlög voru samþykkt í desember 

1944 hafði orðið sú breyting frá frumvarpinu að 6000 kr. af fénu, að viðbættri verðlags-

uppbót, voru eyrnamerktar Gunnari Gunnarssyni.112 Tillagan um framlagið til Gunnars 

var flutt af þingmönnum allra flokka: Páli Hermannssyni og Bjarna Ásgeirssyni í Fram-

sóknarflokknum, Magnúsi Jónssyni og Gísla Sveinssyni í Sjálfstæðisflokknum, Ásgeiri 

Ásgeirssyni í Alþýðuflokknum og Kristni E. Andréssyni í Sósíalistaflokknum.113 Páll 

mælti fyrir tillögunni og hafði ýmis orð um verðleika Gunnars en skýrði ekki frá því 

hvers vegna talin væri ástæða til að eyrnamerkja honum sérstakan styrk.114 

Við meðferð málsins komu fram tillögur um breytingar á fyrirkomulaginu. Fjár-

veitinganefnd lagði til við 2. umræðu að fimm manna nefnd kosin af Alþingi úthlutaði 

fénu. Sú tillaga var felld naumlega með 20 atkvæðum gegn 19 en nefndin var ekki af 

baki dottin heldur lagði til við 3. umræðu að ráðherra skipaði fimm menn í úthlutunar-

nefnd, „einn eftir tilnefningu hvers þingflokks og forseta Þjóðvinafélagsins” sem yrði 

formaður nefndarinnar, en sú tillaga náði ekki heldur í gegn.115  

Í febrúar 1945 voru Barði Guðmundsson, Kristinn E. Andrésson og Magnús Ásgeirs-

son endurkjörnir í nefnd Rithöfundafélags Íslands sem úthluta skyldi skáldastyrkjunum, 

en við kosninguna kom fram annar listi með nöfnum Davíðs Stefánssonar, Guðmundar 

Hagalín og Þorsteins Jónssonar. Aðeins einu atkvæði munaði í kosningunni.116  

Þegar til úthlutunar kom var Halldóri Laxness veitt sama upphæð og eyrnamerkt var 

Gunnari Gunnarssyni í fjárlögunum, 6000 kr., en næsthæstan styrk, 4200 kr. fengu 

Davíð Stefánsson, Guðmundur G. Hagalín, Kristmann Guðmundsson, Tómas Guð-

mundsson og Þórbergur Þórðarson.117 Nokkrum vikum seinna var aðalfundur Rit-

höfundafélags Íslands haldinn og þá klofnaði félagið. Meðal þeirra sem gengu úr félag-

inu var Guðmundur G. Hagalín og í grein sem birtist í Alþýðublaðinu síðar á árinu lætur 

hann í ljós þá hugmynd um skáldastyrkina að það muni vera „almenn skoðun frjáls-

lyndra og sæmilega þroskaðra manna, að skipan þessara mála verði að vera þannig, að 

                                                 
112  Í endanlegum fjárlögum hafði heildarfjárveitingin einnig hækkað frá frumvarpinu (þskj. 750). 
113  Alþingistíðindi, 1944[–1945], 63. löggjafarþing, A, s. 982 (XXIII. liður á þskj. 740 í 143. máli) 
114  Alþingistíðindi, 1944[–1945], 63. löggjafarþing, B, d. 605–607 (143. mál).  
115  Alþingistíðindi, 1944[–1945], 63. löggjafarþing, A, s. 774 og 972; B, d. 583 og 587 (143. mál: þskj. 

579 og 725, og atkvæðagreiðslur). 
116  Morgunblaðið, 10. febrúar 1945, s. 12 („Skáld kjósa nefnd til úthlutunar styrk“).  
117  Morgunblaðið, 18. febrúar 1945, s. 12 („34 skáldum og rithöfundum úthlutað 85 þús. krónum“).  
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þeim geti ekki ráðið ófyrirleitin og valdagráðug klíka með einhæf, og stjórnmálaleg 

sjónarmið“.118 

 

1945–1946 

Á fjárlögum fyrir árið 1946 varð enn á ný breyting á fyrirkomulagi úthlutana til skálda, 

rithöfunda og listamanna. Þegar fjárlagafrumvarpið var lagt fram 8. október 1945 var 

reyndar gert ráð fyrir sama fyrirkomulagi og verið hafði árin á undan, þ.e. að nefndir á 

vegum Bandalags íslenskra listamanna úthlutuðu styrkjunum.119 Gunnar Thoroddsen, 

Gunnar Benediktsson, Sigurður Bjarnason og Kristinn E. Andrésson lögðu hins vegar til 

við 3. umræðu að fimm manna nefnd úthlutaði fénu, og hún skyldi þannig skipuð að 

einn nefndarmanna væri „tilnefndur af menntamálaráðherra og einn af hverju þessara 

félaga: Félagi ísl. leikara, félagi ísl. tónlistarmanna, félagi ísl. myndlistarmanna og Rit-

höfundafélagi Íslands.“ Þegar hér var komið sögu hafði Rithöfundafélag Íslands klofnað 

og Félag íslenskra rithöfunda verið stofnað en í tillögunni er ekki minnst á nýja félagið. 

Ástæðan hefur sennilega verið sú að einungis Rithöfundafélag Íslands var aðili að 

Bandalagi íslenskra listamanna.120  

Þessi tillaga var ekki samþykkt en tillaga frá fjárveitinganefnd náði hins vegar fram 

að ganga. Hún fól í sér að fjögurra manna nefnd sem Alþingi kysi skyldi úthluta fénu og 

var samþykkt með 36 atkvæðum gegn 14. Úthlutun skáldastyrkjanna var því aftur á 

ábyrgð Alþingis þótt fénu væri ekki úthlutað beint í þingsölum eins og áður. Í nefndina 

voru kosnir Þorsteinn Þorsteinsson, sýslumaður, Þorkell Jóhannesson, prófessor, Stefán 

Jóh. Stefánsson, alþingismaður, og Kristinn E. Andrésson sem áður hefur komið við 

þessa sögu. Sá síðastnefndi skrifaði undir úthlutun fyrir árið 1946 með fyrirvara en þá 

fengu Davíð Stefánsson, Guðmundur G. Hagalín, Halldór Laxness, Kristmann Guð-

mundsson, Tómas Guðmundsson og Þórbergur Þórðarson hæstan styrk eða 4000 kr. 

hver. Næsthæsta styrkinn, 3000 kr., fengu Jakob Thorarensen, Jóhannes úr Kötlum og 

Magnús Ásgeirsson.121 Ekki var kyrrt um úthlutunina. Halldór Laxness og sex aðrir 

rithöfundar sendu frá sér tilkynningu um að þeir teldu sér misboðið með styrkveiting-

                                                 
118  Guðmundur G. Hagalín: „Augasteinar og amakefli. Úthlutun styrkja til skálda og rithöfunda á árunum 

1943–1945.“ Alþýðublaðið, 22. júní 1945. Þetta er þriðja grein Guðmundar í Alþýðublaðinu um málið 
undir sömu fyrirsögn, þær fyrri birtust 12. og 13. júní 1945. 

119  Frumvarpið og tengd skjöl: Alþingistíðindi, 1945–1946, 64. löggjafarþing, A, s. 65, 572, 784, 794, 
843 (16. mál).  

120  Um þetta er fjallað í 4. kafla.  
121  Morgunblaðið, 21. mars 1946, s. 12 („Styrk úthlutað til 115 skálda og listamanna“).  
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unni og lýstu vantrausti á meirihluta nefndarinnar. Svo klykktu þeir út með yfirlýs-

ingunni: „Styrkjum sem nefnd þessi úthlutar munum við því ekki veita viðtöku.“122 

 

 

Verkalaun, virðing, samfélag, einstaklingar 
Jónas – Kristinn – Bjarni 

Upphaf deilnanna á Alþingi um skáldastyrkina árið 1939, þegar úthlutunarvaldið var 

fært til menntamálaráðs, hafði lítið að gera með formsatriði á borð við það hvort rétt og 

eðlilegt væri að Alþingi úthlutaði styrkjunum eða hvort önnur opinber stofnun eða 

nefnd væri heppilegri til verksins. Sumir þeirra sem voru andvígir breytingunni sem þá 

var gerð voru það vissulega á þeim forsendum að málið ætti best heima hjá þinginu, t.d. 

sagðist framsóknarþingmaðurinn Helgi Jónasson telja hana skerðingu „á rétti og skyld-

um“ Alþingis.123 En þeir þingmenn sem lýstu eindregnustu efasemdunum og hörðustu 

andstöðunni við tillöguna um að menntamálaráð skyldi úthluta styrkjunum voru í 

Sósíalistaflokknum og andstaða þeirra beindist að einstaklingi, þ.e. Jónasi frá Hriflu 

sem var formaður menntamálaráðs, ekki síst á þeim forsendum að hann væri líklegur til 

að láta menn gjalda stjórnmálaskoðana sinna. Þegar Jóhannes úr Kötlum horfði til baka 

vorið 1941 tók hann fram að það hefði ekki þurft að vera slæmt að menntamálaráði væri 

falið að úthluta fé til þessara mála – ef málefnalegar ástæður hefðu legið að baki:  

Þetta gat í sjálfu sér verið hyggileg ráðstöfun, ef til hennar hefði verið stofnað af 
einlægum áhuga fyrir viðgangi þessara menningargreina, án tillits til lífsskoðunar 
eða pólitískrar afstöðu. En því var ekki að heilsa. Baráttan var þvert á móti háð í 
þeim tilgangi að ná enn betur aðstöðu til algerðrar yfirdrottnunar á vettvangi þessara 
mála.124  

Þegar málið var fyrst til umræðu á Alþingi 1939 hikaði Einar Olgeirsson ekki við að 

tala um að „hætta“ væri á ferð, hætta á því að skoðanir listamanna yrðu lagðar til grund-

vallar við úthlutun styrkja í menntamálaráði þar sem ‘háttvirtur þingmaður Suður-Þing-

eyinga’, þ.e. Jónas Jónsson frá Hriflu, mætti heita einvaldur.125 Einar og Jónas höfðu 

reyndar lengi eldað saman grátt silfur. Árið 1933 var megnið af tveimur heftum 

tímaritsins Réttar t.d. lagt undir langar greinar eftir Einar þar sem hann svaraði skrifum 

                                                 
122 Undir yfirlýsinguna skrifuðu Halldór Laxness, Ólafur Jóhann Sigurðsson, Halldór Stefánsson, Snorri 

Hjartarson, Jóhannes úr Kötlum, Steinn Steinarr og Gunnar Benediktsson. Daginn eftir sendi Óskar 
Aðalsteinn frá sér yfirlýsingu þar sem hann afsalaði sér einnig rithöfundalaunum (Morgunblaðið, 24. 
mars 1946, s. 2 („Átta rithöfundar neita viðtöku rithöfundalauna frá ríkinu“)).  

123  Alþingistíðindi, 1939, 54. löggjafarþing, B, d. 452 (1. mál). 
124  Alþingistíðindi, 1941, 56. löggjafarþing, B, d. 140–145 (1. mál).  
125  Alþingistíðindi, 1939, 54. löggjafarþing, B, d. 500 (1. mál). 
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Jónasar um að kommúnisminn væri til „óláns og óhamingju fyrir þjóðina“.126 Árið 1937 

gekk Jónas enn lengra í baráttunni og talaði fyrir því að kommúnistar – og reyndar 

nasistar líka – yrðu sviptir rétti til að gegna embættum og opinberum stöðum, svo tvö af 

mörgum dæmum um almenna andstöðu Jónasar og deilur við kommúnista séu nefnd.127 

Og þegar úthlutun skáldastyrkjanna var til umræðu á Alþingi í desember 1939 dró hann 

ekki heldur neina dul á að menntamálaráð hefði ákveðnar hugmyndir um starf sitt, þar á 

meðal að það ætlaði sér að berjast við kommúnista á menningarsviðinu með útgáfu 

„hlutlausra, góðra bóka“.128 Fyrr á árinu hafði hann líka skrifað blaðagrein um þetta 

fyrirhugaða útgáfustarf þar sem einnig koma fram samsæriskenningar um bókaútgáfu 

kommúnista og ársritið Rauða penna:  

… var útgáfa kommúnista einn ákveðnasti liður í undirróðri þeirra og niður-
rifsstarfsemi. En til að grímuklæða áform sín, sóttust þeir eftir að fá einstaka ritfæra 
menn, sem andvígir eru byltingu, til að skrifa í rit sitt „Rauða penna“ og semja og 
þýða einstöku bækur. Framan af gáfu menn ekki gaum að þessu athæfi, en eftir því 
sem kommúnistar urðu frekari í aðgerðum sínum, bæði almennum undirróðri um allt 
land í þá átt að torvelda framleiðsluna bæði til lands og sjávar, en á hinn bóginn 
sóttu kommúnistar æ fastar róðurinn að ná fleiri og fleiri friðsömum borgurum á sitt 
vald til ritstarfa.129 

Völd Jónasar í menningarmálum kringum 1940 voru umtalsverð en hann lenti upp á 

kant við sífellt fleiri en kommúnistana sem hann hafði svo lengi tekist á við.130 Til 

marks um það er m.a. að ályktanir listamannaþings sem haldið var í nóvember 1942, 

skömmu áður en hann missti völdin í menntamálaráði, beindust eindregið gegn honum 

(sbr. bls. 30). Þótt Jónas sé ekki nefndur á nafn í ályktunum þingsins og þótt hann hafi 

ekki setið einn í menntamálaráði fer ekki milli mála til hvers er vísað í ályktun um að 

menntamálaráð „hafi ekki, eins og það er nú skipað, reynst fært um að fara með hags-

munamál listamanna eða önnur mál, er velferð þeirra varða“.131  

                                                 
126  Einar Olgeirsson: „Efling kommúnismans og andóf Jónasar frá Hriflu“; Einar Olgeirsson: „Sósialismi 

eða fasismi. Svar til Jónasar frá Hriflu.“  
127  Guðjón Friðriksson: Ljónið öskrar, s. 159.  
128  „… þannig er hafin barátta við kommúnistana í landinu, sem hafa rússneskan stuðning til að gefa hér 

út bækur. Það eru, eins og Valtýr Stefánsson lýsti í sumar, hlutlausar bækur sumt, en með fylgir 
áróðursritið Rauðir pennar, sem á að dreifa hinum magnaðasta áróðri fyrir Rússum og öllu, sem þeirra 
hugsunarhætti fylgir, út um byggðir og bæi landsins. Þessi starfsemi náði hámarki í vor, þegar 
merkilegur maður við háskólann, Sigurður Nordal, lofaði ásamt fleiri kunnum mönnum að hjálpa 
kommúnistum við útgáfu þeirra.“ (Alþingistíðindi, 1939, 54. löggjafarþing, B, d. 545 (1. mál).)  

129  Tíminn, 22. júlí 1939, s. 334 (Jónas Jónsson: „Bókasafn á hverju heimili“). Sams konar ummæli lét 
Jónas falla miklu víðar. 

130  Sjá t.d. Guðjón Friðriksson: Ljónið öskrar, s. 170–184 og 196–207.  
131 Morgunblaðið, 3. desember 1942, s. 3 og 6 („Samþyktir Listamannaþingsins. Breytingar á Menta-

málaráði, styrkveitingar og bætt rithöfundalöggjöf“).  
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Jónas frá Hriflu var ekki eini íslenski þingmaðurinn um miðja 20. öld sem hafði 

margvísleg afskipti af bókmennta- og listalífinu, bæði innan Alþingis og einnig utan 

þess. Sem dæmi má nefna að meðal þeirra sem greiddu atkvæði um tillögur um skálda-

styrki, auk Jónasar, á 61. löggjafarþingi 1942–1943 voru Kristinn E. Andrésson og 

Bjarni Benediktsson. Það er skemmtileg tilviljun að þessir þrír menn hafi verið samtíða 

á þingi því segja má að þær átakalínur í íslensku bókmenntalífi um miðja 20. öldina sem 

skoðaðar eru í þessari ritgerð liggi eins og þráður – eða kannski reipi – á milli þeirra. 

Jónas og Kristinn höfðu togast á um allnokkurt skeið en síðar á öldinni drógu Bjarni og 

fleiri nýja markalínu og stilltu sér upp gegn Kristni og samherjum hans. Um það leyti 

sem þessar umræður eiga sér stað eru töluverð völd við það að færast frá Jónasi til 

Kristins. Sá fyrrnefndi er að missa völdin í menntamálaráði og þar með stjórnina á út-

hlutun skáldastyrkja og yfirráð yfir bókaútgáfu Menningarsjóðs. Jafnframt styttist í að 

sá síðarnefndi verði einn þriggja nefndarmanna í nýrri úthlutunarnefnd á vegum Rit-

höfundafélags Íslands sem falin var ráðstöfun styrkjanna.  

Kristinn E. Andrésson var með áhrifamestu mönnum í íslensku bókmenntalífi 

drjúgan hluta 20. aldar, m.a. sem bókaútgefandi og ritstjóri tímarita. Eins og þegar hefur 

komið fram boðaði hann t.d. til stofnfundar Félags byltingarsinnaðra rithöfunda í 

október 1933 og ritstýrði síðar ársriti þess, Rauðum pennum. Það kom út árin 1935–

1938, fyrst hjá Heimskringlu og svo á vegum Máls og menningar. Kristinn hafði orðið 

stjórnarformaður Heimskringlu við stofnun árið 1934 og síðar framkvæmdastjóri 

hennar. Þegar bókmenntafélagið Mál og menning var síðan stofnað 1937 varð hann 

framkvæmdastjóri þess og gegndi því starfi til 1971. Einnig má nefna að Kristinn sat í 

menntamálaráði 1943–1946, eftir að Jónas frá Hriflu missti völdin þar, og í 

úthlutunarnefnd skáldastyrkja um svipað leyti, eins og áður hefur komið fram. Að auki 

lét Kristinn mikið til sín taka í skrifum um bókmenntir áratugum saman og skrifaði t.d. 

bókmenntasögu um tímabilið 1918–1948.132 Hann sat ekki lengi á þingi, einungis frá 

1942–1946 og um skamma hríð árið 1950.133 Stjórnmálin urðu aftur á móti ævistarf 

Bjarna Benediktssonar, hann sat á þingi frá 1942 til æviloka 1970 og var ráðherra árum 

saman. Á tímabilinu sem til umfjöllunar er í þessum kafla gegndi hann engu hlutverki á 

bókmenntasviðinu utan Alþingis en það átti eftir að breytast. Þegar Almenna 

bókafélagið var stofnað árið 1955, sem mótvægi við Mál og menningu, var Bjarni einn 

                                                 
132  Kristinn E. Andrésson: Íslenzkar nútímabókmenntir 1918–1948.  
133  Alþingismannatal: www.althingi.is/cv.php4?nfaerslunr=384 (Kristinn E. Andrésson).  
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af helstu hvatamönnum þess og stjórnarformennsku í félaginu gegndi hann til 

dauðadags.134 Um Almenna bókafélagið verður fjallað í 5. kafla.  

Ólík viðhorf Kristins og Jónasar til rithöfunda og bókmennta komu skýrt fram í fjár-

lagaumræðum í febrúar 1943. Kristinn lagði mikla áherslu á að skáldskapur og listir 

væru „nauðsynleg störf í þágu þjóðfélagsins“ og til að listirnar gætu blómgast þyrfti að 

skapa þeim starfsskilyrði. Hann gerði tillögur um drjúgar hækkanir á framlögum til bók-

mennta og lista sem hann skilgreindi beinlínis sem „landvarnir“ og benti á að íslenskar 

bókmenntir hefðu löngum verið notaðar sem „vopn í sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar“ en 

ekki væri hægt að ætlast til þess að málstaðurinn yrði endingargóður ef engin nýsköpun 

yrði í þeim efnum.135 Eftirtektarvert er að í þessu samhengi heldur Kristinn ekki fram 

því sjónarmiði að bókmenntirnar geti verið mikilvægt tæki til samfélagsgagnrýni heldur 

hefur þær í liði með hinu opinbera til varnar þjóðerninu.  

Málflutningur Jónasar frá Hriflu snerist í töluverðum mæli um persónur en einnig 

blönduðust gamalkunnar deilur við kommúnista málinu. Hann hneykslaðist til dæmis á 

því að „kommúnistar“ hefðu „lagt fram lista með nöfnum ýmissa manna, sem þeir vilja, 

að komist á föst laun hjá ríkinu“. Einnig furðaði hann sig á því að tveir þingmenn Sjálf-

stæðisflokksins væru meðflutningsmenn að tillögu þar sem Davíð Stefánsson og Guð-

mundur Friðjónsson á Sandi væru „gerðir hálfdrættingar við menn, sem standa þeim 

langt að baki“. Að mati Jónasar var þetta til marks um að þingmennirnir hefðu „ekki 

gætt flokkshagsmuna, eins og eðlilegt hefði verið, heldur látið véla sig af einum allra 

grunnfærasta viðvaningi þingsins.“ Orðalagið „eins og eðlilegt hefði verið“ er áhuga-

vert. Jónas taldi greinilega sjálfsagt að flokkshagsmunirnir væru settir framar öðru og að 

tillögur á Alþingi um styrki til rithöfunda héldust í hendur við það hvort samhljómur 

væri í pólitískum skoðunum þingmanna og höfunda. Hann hélt líka uppteknum hætti og 

deildi hart á höfunda sem voru ekki í slíkum hugmyndafræðilegum samhljómi við hann, 

til dæmis hafði hann ófá orð um að forvitnilegt væri að fljótlega færi fram atkvæða-

greiðsla um það hvort Alþingi ætlaði „að veita Halldóri Kiljan fjárstyrk út á það að sví-

virða sveitirnar og sveitafólkið“.136  

Bjarni Benediktsson var ekki annar af þeim tveimur þingmönnum Sjálfstæðisflokks-

ins sem stóðu að breytingartillögu við fjárlagafrumvarpið með Kristni E. Andréssyni 

                                                 
134  Alþingismannatal: www.althingi.is/cv.php4?nfaerslunr=64 (Bjarni Benediktsson).  
135  Alþingistíðindi, 1942[–1943], 61. löggjafarþing, B, d. 220 o.áfr. (1. mál). 
136  Alþingistíðindi, 1942[–1943], 61. löggjafarþing, B, d. 262–267 (1. mál).  
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(sbr. bls. 32) og hann greiddi þar að auki atkvæði gegn henni.137 Bjarni tjáði sig ekki um 

þennan lið þótt hann tæki til máls í fjárlagaumræðunum, en í umræðum um frumvarp 

Kristins um breytingar á menntamálaráði gagnrýndi hann bæði menntamálaráð og til-

lögur Kristins, m.a. hugmyndir hans um að listamenn ættu sjálfir að ráða sínum málum. 

Að sögn Bjarna hafði Kristinn sagst telja eðlilegt að listamenn einir sætu í menntamála-

ráði, sem var reyndar ekki alveg rétt haft eftir. Það sem Kristinn sagði í raun var: „Í 

fyrstu gæti virzt eðlilegt, að listamenn hefðu þessi mál einir með höndum, þau mál, sem 

listamennina varðar, og að ráðið yrði því skipað eingöngu listamönnum.“ Hann taldi þó 

ekki rétt að ganga svo langt, þar sem styrkjaféð kæmi frá Alþingi og tillaga hans fól í 

sér að í menntamálaráði sætu níu fulltrúar samtals, aðildarfélögin að Bandalagi íslenskra 

listamanna tilnefndu fjóra en Alþingi kysi fimm.138 Bjarni túlkaði skoðanir Kristins 

aftur á móti á þann veg „að listirnar [hefðu] gildi fyrir listamenn eina“ og lýsti sig mót-

fallinn þeim. Hann tók aftur á móti undir það að ófriðurinn sem ríkt hefði um þessi mál 

væri til ills en varaði jafnframt við því sem hann kallaði „sérkreddur í gagnstæða átt“.139 

Bjarni tók sér því hvorki stöðu við hlið Jónasar né Kristins í þessu máli og reyndar lét 

hann ekki mikið til sín taka í umræðum um menningarmál á þessum tíma. Þó er ljóst að 

honum var a.m.k. á móti skapi að listamenn réðu málum sínum alfarið sjálfir.  

 

Starfslaun stéttar eða heiður fyrir einstaklinga? 

Þegar Kristinn E. Andrésson kallaði bókmenntir og listir „nauðsynleg störf í þágu þjóð-

félagsins“ liggur þar að baki víðtækari og fastmótaðri hugmynd en ætla mætti í fyrstu. Í 

umræðum á Alþingi snemma árs 1943 gerði Kristinn skorinorða grein fyrir hugmyndum 

sínum um stöðu listamanna í þjóðfélaginu og sagði t.d. að listamenn væru „starfsmenn 

þjóðfélagsins eins og aðrir þegnar“ og á þeim grundvelli bæri Alþingi að styðja þá.140 

Hann lýsti afstöðu sinni ennþá ítarlegar í fjárlagaumræðunum þegar hann varpaði fram 

retórískum spurningum um tilganginn með stuðningi við listalífið og velti fyrir sér hvort 

menn legðu þjóðfélagið eða einstaklinga til grundvallar, þ.e. hvort menn vildu styrkja 

listir af því að þær teldust nauðsynlegar fyrir þjóðfélagið eða hvort ætlunin væri að sýna 

einstökum mönnum viðurkenningu. Í máli hans kom fram að enginn vafi léki á því að 

„þjóðin“ væri listhneigð en samt gerðist það ítrekað að listamenn fengju ekki að njóta 

                                                 
137  Alþingistíðindi, 1942[–1943], 61. löggjafarþing, B, d. 288 (1. mál, atkvæðagreiðsla 3. febrúar 1943). 
138  Alþingistíðindi, 1942[–1943], 61. löggjafarþing, C, d. 464–465 (84. mál). 
139  Alþingistíðindi, 1942[–1943], 61. löggjafarþing, C, d. 471–473 (84. mál). 
140  Alþingistíðindi, 1942[–1943], 61. löggjafarþing, C, d. 499 (84. mál). Þessi orð féllu í umræðum um 

frumvarp Kristins um breytingar á menntamálaráði sem áður var nefnt (bls. 31). 
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sín „vegna ótrúlega þröngra lífskjara“. Sjálfur vildi Kristinn leggja þjóðfélagssjónarmið 

til grundvallar, hann stillti listamönnum upp sem stétt og listum sem hverri annarri 

atvinnugrein sem hann taldi ríkið eiga að styðja: 

Við tölum um hinar og aðrar starfsgreinar í þjóðfélaginu, sem nauðsynlegar séu. En 
hvenær tölum við um skáldskap og listir sem nauðsynleg störf í þágu þjóðfélagsins? 
Það er viðkvæðið, að ríkið þurfi að styðja þessa og þessa atvinnugrein eða iðngrein 
til þess að hún geti blómgazt. En mjög sjaldan drögum við þessa líkingu yfir á bók-
menntir og listir, vegna þess að okkur er ógjarnt á að setja listir og bókmenntir í 
samband við fjármagn. En ég álít listastarfsemina hliðstæða við aðrar greinir 
starfsemi í þjóðfélaginu, er þarfnast aðstoðar ríkisvaldsins eins og þær. Og þegar við 
höfum gert okkur grein fyrir, að listastarfsemin er ómetanleg í þágu þjóðfélagsins, er 
nauðsynlegt að viðurkenna, að til þess að nokkur list geti blómgazt, þarf að skapa 
henni starfsskilyrði. Hún þarf í fyrsta lagi að eiga ákveðnar stofnanir. Og í öðru lagi 
þarf að vera launaður ákveðinn fjöldi manna, sem getur helgað sig þessari 
starfsemi.141 

Síðar í umræðunum ítrekaði Kristinn enn og aftur þann skilning sinn að rithöfundar 

væru stétt og að Alþingi bæri beinlínis skylda til að forða þeim frá fátækt sem þeir væru 

annars dæmdir til vegna smæðar markaðarins.142  

Ekki kemur á óvart að Jónas frá Hriflu skuli hafa verið mótfallinn hugmyndum 

Kristins. Í máli Jónasar síðar á árinu koma t.d. fram efasemdir um að það væri 

menningarlífinu til góðs að setja listamenn á laun fyrr en þeir væru búnir að sanna sig 

rækilega þar sem stundum virtist „verða minna úr þeim mönnum í þessum efnum, sem 

finnst þessi iðja vera eins og jöfn vinna“. Listskilningurinn sem birtist í máli Jónasar 

byggist á þeirri hugmynd að listin sé sjálfsprottin, hann lýsti sig andvígan hugmyndum 

um listina sem „framleiðslu“ sem hægt væri að gera að „iðnaði“ og sagði að það væri 

ekki hægt „með peningum að skapa listir í raun og veru. Þeir þurfa bara að vera til að 

styðja þær.“143  

Deildar meiningar um hvort ritstörf gætu talist starfsgrein eru nátengdar mismunandi 

afstöðu til skáldastyrkjanna. Málflutningur Kristins á Alþingi var hér sem oftar í sam-

ræmi við yfirlýsta stefnu Bandalags íslenskra listamanna en haustið 1942 sendi það for-

mönnum stjórnmálaflokkanna bréf með fyrirspurnum um afstöðu flokkanna til „ýmsra 

mála viðvíkjandi rithöfundum, listum og andlegu lífi í landinu“, þar á meðal um 

tilganginn með skáldastyrkjum. Í spurningunum var bandalaginu umhugað um andlegt 

                                                 
141  Alþingistíðindi, 1942[–1943], 61. löggjafarþing, B, d. 219–220 (1. mál).  
142  „Það er svo ástatt hér á Íslandi, að ritlaun eru lág og markaður lítill, borið saman við aðrar þjóðir. Þess 

vegna er það svo að segja gefið, að hver sá maður, sem gefur sig allan að einhvers konar listastarf-
semi, hann er svo að segja dæmdur til ævilangrar fátæktar þaðan í frá, nema honum berist styrkur sér 
til lífsframfæris. Það er því hrein og bein skylda hv. Alþ. að sjá um, að þessi stétt manna sé ekki hart 
leikin vegna þess, hve aðstæður eru hér á landi erfiðari en í öðrum löndum hvað snertir þessa stétt.“ 
(Alþingistíðindi, 1942[–1943], 61. löggjafarþing, B, d. 430–431 (1. mál).) 

143  Alþingistíðindi, 1943, 62. löggjafarþing, B, d. 121–122 (27. mál). 
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frelsi rithöfunda og listamanna og fór þess m.a. á leit að flokkarnir viðurkenndu það 

sem forsendu blómlegs bókmennta- og listalífs, en ekki síður var lögð mikil áhersla á 

örugga afkomu listamanna. Flokkarnir voru krafðir um viðurkenningu á því að ríkinu 

væri skylt að tryggja hana og að þar skyldi listgildið eitt liggja til grundvallar en ekki 

stjórnmálaskoðanir listamannanna:  

Viðurkennir flokkur yðar, að til þess að tryggja að andlegt frelsi fái notið sín til fulls 
verði rithöfundar og listamenn að eiga við öryggi um afkomu að búa og eins og hjer 
hagar til beri því ríkinu að tryggja þeim slíkt öryggi, enda sjeu opinber laun og 
styrkir til slíkra manna eingöngu miðuð við afrek þeirra í bókmenntum og listum, 
hvað sem líður skoðunum þeirra á stjórnmálum og öðru, sem ekki varðar verk þeirra 
og vinnubrögð á því sviði?144 

Tilefni bréfsins er augljóslega deilurnar sem staðið höfðu um starfsemi menntamála-

ráðs, enda var einnig spurt hvort flokkarnir teldu nauðsynlegt að „haga opinberum af-

skiptum af málum rithöfunda og listamanna betur en nú er að þessu leyti“ og ef svo 

væri, hvort þeir vildu stuðla að því að Alþingi fjallaði um málin og bætti úr.145 Þau 

sjónarmið að skáldastyrkir ættu að stuðla að listsköpun, frekar en að vera verðlaun fyrir 

þau verk sem þegar hefðu verið unnin, urðu á endanum ofan á og eru enn við lýði því 

yfirlýstur tilgangur núgildandi laga um listamannalaun, sem sett voru árið 2009, er „að 

efla listsköpun í landinu“.146  

 

* * * 

 

Þegar deilt var um það hvort Alþingi ætti að úthluta skáldastyrkjum eða hvort betra væri 

að aðrir færu með valdið kom hugtakið „virðing“ ítrekað fyrir í máli sumra þingmanna. 

Sá tónn heyrðist þó ekki í nefndaráliti fjárveitinganefndar árið 1939, þar sem færð voru 

rök fyrir því að flytja úthlutunina alfarið frá þinginu en þar var m.a. tekið fram að 

umræður og atkvæðagreiðslur um einstaklinga hefðu „verið til leiðinda fyrir þingið“.147 

Ýmsir þingmenn sögðu það aftur á móti skyldu þingsins að úthluta styrkjunum þótt hún 

                                                 
144  Morgunblaðið, 17. október 1942 („Fyrirspurnir til flokkanna frá Bandalagi ísl. listamanna“).  
145  Undir bréfið rituðu Jóhann Briem og Tómas Guðmundsson fyrir hönd bandalagsins. Í frétt Morgun-

blaðsins af bréfinu birtist stutt svar en ekki kemur fram hvort það telst vera frá blaðinu sjálfu eða 
flokknum. Þar segir m.a.: „Andlegt frelsi er okkur Íslendingum í blóð borið …“; talað er um „mis-
fellur“ í „afskiftum núverandi Mentamálaráðs“ sem gefi tilefni til að íhuga framtíðarskipan málanna 
og sagt eðlilegt að í því efni verði litið til tillagna frá Bandalagi íslenskra listamanna (Morgunblaðið, 
17. október 1942 („Fyrirspurnir til flokkanna frá Bandalagi ísl. listamanna“)).  

146  Lög nr. 57/2009, um listamannalaun, 1. gr. Klausan er tekin upp úr eldri lögum um listamannalaun en 
kom reyndar ekki inn í þau fyrr en árið 1996 (sjá 135. mál á 121. löggjafarþingi).  

147  Alþingistíðindi, 1939, 54. löggjafarþing, A, s. 844 (1. mál, þskj. 389). Formaður fjárveitinganefndar á 
þessum tíma, og þar með sá sem væntanlega bar mesta ábyrgð á nefndarálitinu, var reyndar jafnframt 
formaður menntamálaráðs, þ.e. margumræddur Jónas Jónsson frá Hriflu. 
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væri óþægileg, á þeirri forsendu mótmælti Sigurður E. Hlíðar, Sjálfstæðisflokki, t.d. til-

lögunni um að færa úthlutunarvaldið til menntamálaráðs: 

Ef af þessari breytingu verður, þá held ég, að leiði af því þröngsýni og meiri þröng-
sýni, ef Alþingi ætlar að afsala sér þessu valdi í hendur örfárra manna. Ég vil ekki 
kasta af mér þeim óþægindum, sem ég kann að losna við með því að leggja þetta í 
hendur menntamálaráðs. Ég vil ekki kasta af mér ábyrgðinni og óþægindunum af 
því, að ég tel það skyldu mína.148 

Sumir þingmenn voru á því að það væri virðingarvottur við listamenn að Alþingi út-

hlutaði styrkjunum og einnig birtist sú skoðun að það væri ekki síður virðingarauki fyrir 

þingið sjálft. Hvort tveggja kemur fram í málflutningi Kristins E. Andréssonar. Þegar til 

umræðu var í febrúar 1943 að Alþingi tæki aftur að sér styrkveitingarnar studdi Kristinn 

tillöguna og rökstuðningurinn var m.a. svohljóðandi: „Það er mun meiri vegsauki fyrir 

listamenn, að Alþ. sjálft veiti þeim styrk, og það er betri auglýsing fyrir þá erlendis.“149 

Síðar í sömu umræðu sagði hann það svo „heiður fyrir Alþ. sjálft að veita styrkinn 

beint“ og atkvæðagreiðsla um það ætti að vera „ein mesta virðingarathöfn þingsins“.150 

Sigurður Bjarnason var sammála Kristni um að styrkirnir fælu í sér heiður fyrir lista-

mennina en í orðum hans birtist þó annað viðhorf til þess hvaða tilgangi styrkirnir ættu 

að þjóna en það sem Kristinn hafði talað fyrir. Sigurður sagði:  

Það hefur verið tilgangur Alþ[ingis] með styrkveitingum til listamanna þjóðarinnar, 
að með þeim væri Alþ[ingi] að heiðra þá fyrir unnin störf á sviði listarinnar, að 
þessir styrkir væru eins konar heiðurslaun til þeirra, sem yrðu aðnjótandi 
styrkjanna.151 

Að mati Sigurðar eiga styrkirnir að vera virðingarvottur fyrir unnin störf og hann er 

því ekki á sömu skoðun og Kristinn sem vildi að skáldastyrkirnir væru starfslaun. Hug-

myndin um hvernig virðing tengist skáldastyrkjunum getur því greinilega birst á býsna 

fjölbreyttan hátt. Sigurður vill sýna verkum sem unnin hafa verið virðingu en Kristinn 

vill sýna hæfileikum rithöfunda virðingu með því að veita þeim fé áður en verkin verða 

til. Að auki telja ýmsir menningu og listir vega nógu þungt til að þingið varpi ljóma á 

sjálft sig með því að veita fé til þessara mála. Enn fleiri sjónarhorn á virðinguna koma 

síðan í ljós í lok kaflans þegar viðhorf rithöfundanna sjálfra koma við sögu.  

Í byrjun kaflans var sagt frá hugmyndum André Lefevere um bakhjarlakerfi bók-

menntanna og þar kom fram að kerfið sem hann skilgreindi væri þríþætt, fæli í sér 

hugmyndafræði, efnahagslega þætti og virðingu. Eins og sést hefur komu allir þættirnir 

                                                 
148  Alþingistíðindi, 1939, 54. löggjafarþing, B, d. 453 (1. mál). 
149  Alþingistíðindi, 1942[–1943], 61. löggjafarþing, B, d. 260 (1. mál).  
150  Alþingistíðindi, 1942[–1943], 61. löggjafarþing, B, d. 429 (1. mál). 
151  Alþingistíðindi, 1942[–1943], 61. löggjafarþing, B, d. 454 (1. mál). 



 

 47 

við sögu þegar Alþingi ákvað hvernig skáldastyrkjum skyldi úthlutað og það á 

fjölbreytilegan hátt. Efnahagslegi þátturinn er augljós þar sem um beint fjárveitingar-

vald er að ræða. Hugmyndafræði kom til umræðu á ýmsa vegu, að hluta til í tengslum 

við mismunandi skoðanir á því hvers konar hugmyndafræði höfundar sem hlytu styrk 

mættu aðhyllast en einnig í sambandi við styrkina sjálfa og mismunandi hugmyndir um 

hver tilgangurinn með þeim ætti að vera, þ.e. hvort þeir ættu að stuðla að listsköpun eða 

vera verðlaun fyrir unnin verk. Sú hugmyndafræði að þriðji þátturinn, virðing, kæmi 

málinu töluvert við er síðan yfir og allt um kring. Þar er ýmist á sveimi virðing í garð 

bókmenntaverka, höfunda eða hæfileika, en jafnframt virðing stofnunarinnar sjálfrar, 

þ.e. Alþingis.  

 

Skáld og samfélag  

Magnús Gíslason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, skilgreindi listamenn árið 1939 sem 

þá menn „sem að vissu leyti eru taldir spámenn sinnar þjóðar – sem prédika sannleikann 

í ræðu eða riti, litum, ljóði og tónum“.152 Hér er áherslan lögð á skáldin sem sjáendur og 

boðendur og svipuð hugmynd af rómantískum toga kemur fram í máli Jóhannesar úr 

Kötlum á Alþingi árið 1941. Samfélagshlutverk skáldanna er þó meira afgerandi í máli 

Jóhannesar og blandað byltingaranda, en hann segir það vera … 

… eðli meiri háttar skálda og rithöfunda að skynja næmar og sárar mein 
samfélagsins en aðrir menn. Þeir eru eins konar brennipunktur þeirra þjáninga og 
óska, sem hrærast með kynslóð þeirra, þeir eru samvizka samtíðarinnar, það eru þeir, 
sem hrópa á þá framtíð, sem fólkið innst inni þráir. […] Byltingin, sem sumir þeirra 
boða, er ekki ósk þeirra, heldur blátt áfram viðurkenning á illri, en óhjákvæmilegri 
nauðsyn. Þeir vita, að ef svo fer sem horfir, þá hlýtur hún að koma á sínum tíma, 
hvort sem þeir vilja eða ekki, og þeir skoða það sem hlutverk sitt að skapa henni 
menningarlegt innihald og bjarga öllu því, sem bjargað verður, í stað þess að hún 
brjótist út sem þjófur á nóttu, blóðug og blind og tortímandi eins og einhver 
óviðráðanlegur náttúrufyrirburður.153 

Sýn skálda á samfélagið er í brennipunkti hjá bæði Magnúsi og Jóhannesi en segja má 

að skyldur gagnvart samfélaginu bætist við í máli þess síðarnefnda. Ýmsir aðrir lögðu 

áherslu á skyldurnar – en hefðu kannski ekki allir orðið á eitt sáttir um hverjar þær 

væru. Gísli Jónsson, Sjálfstæðisflokki, gat t.d. ekki fallist á þá hugmynd að þegar menn 

væru komnir inn á fjárlög ættu þeir að vera þar framvegis því þá væri búið „að tryggja 

þeim lífstíðarviðurværi, og eftir það telja þeir sig engar skyldur hafa gagnvart þjóðinni, 

nema eftir því sem þeim lízt sjálfum.“154  

                                                 
152  Alþingistíðindi, 1939, 54. löggjafarþing, B, d. 458 (1. mál).  
153  Alþingistíðindi, 1941, 56. löggjafarþing, B, d. 140–145 (1. mál).  
154  Alþingistíðindi, 1942[–1943], 61. löggjafarþing, B, d. 268 (1. mál). 
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Skyldur gagnvart þjóðinni koma líka óbeint við sögu í ræðu Jakobs Möller fjármála-

ráðherra árið 1940 þar sem hann gerði að umtalsefni umræður á fyrra þingi þar sem út-

hlutunin hafði verið færð til menntamálaráðs, m.a. á þeim forsendum að „ýmsir óverð-

ugir“ hefðu áður fengið styrk og …  

… ýmis skáldskapur hefði verið styrktur, sem væri sízt þjóðfélaginu til þrifa, að 
styrktir hefðu verið ýmsir menn, sem reka starfsemi óþarfa þjóðfélaginu og miða 
jafnvel skáldskap sinn og einkastarf við það að eyðileggja þjóðskipulagið eða vinna 
því mein.155  

Orðið „ef“ er miðlægt í ræðu Jakobs og dregur nokkrra hulu yfir það hvort hann telur 

réttlætanlegt að styrkir og stjórnmálaskoðanir haldist í hendur. „Ef fara á að miða styrk-

veitingar við slík sjónarmið“, segir hann, „ef ekki á aðeins að meta hæfileika manna til 

að vinna að listrænum störfum, heldur einnig starfsemi þeirra á annan hátt …“ – ja, þá 

hvað? Jakob kveður skýrt upp úr um það að sé þetta tilfellið telji hann rangt að Alþingi 

„velti af sér ábyrgðinni“ sem fylgir því að annast úthlutanirnar þar sem þingið í heild sé 

ólíklegra til að misbeita valdinu en fáir menn. Skoðun Jakobs á því hvort skáldskapur 

sem síst sé „þjóðfélaginu til þrifa“ megi njóta styrkja kemur aftur á móti ekki greinilega 

fram.156  

Einar Olgeirsson taldi ræðuna þó nógu skýra, að hans mati höfðu bæði Jakob fjár-

málaráðherra og Jónas frá Hriflu dæmt „skáldin eingöngu eftir því, hvaða pólitískar 

skoðanir þau hefðu“ og ekki minnst á skáldskap þeirra. Einar spyr einnig hvað ráðherra 

hafi átt við …  

… þegar hann hélt því fram, að skáldin væru „móti lýðræðinu“? Ekki þó móti mann-
réttindunum, lýðræðinu í eiginlegri merkingu sinni? Nei, þarna eru skáld, sem hafa 
ráðizt á óréttlætið og hræsnina í þjóðfélaginu með brennandi hita og fordæmt það 
mannréttindaleysi og lýðræðisskort, sem lamar alla alþýðu. Um þetta eitt eru þeir í 
rauninni sakaðir og fundnir sekir. Þess vegna þora menn ekki að vega að skáldskap 
þeirra.157  

Einar rifjaði upp deilur sem höfðu orðið á þinginu nokkrum áratugum áður um skáld-

skap og lífsviðhorf Þorsteins Erlingssonar, m.a. um hvort skáldskapur Þorsteins væri 

siðspillandi, og benti á að ásakanirnar á hendur Þorsteini hefðu snúist um viðhorf til 

kristindómsins en enginn hefði gert athugasemd við ádeilur hans á þjóðskipulagið. Öðru 

máli gegndi um þessar mundir: „Nú er óttinn kominn hjá þeim, sem standa vörð um 

                                                 
155  Alþingistíðindi, 1940, 55. löggjafarþing, B, d. 94 (1. mál).  
156  Alþingistíðindi, 1940, 55. löggjafarþing, B, d. 94–95 (1. mál).  
157  Alþingistíðindi, 1940, 55. löggjafarþing, B, d. 157–160 (1. mál).  
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auðvaldsskipulagið, og þá finnst þeim þetta, en ekki guðleysið, vera brot gegn því allra-

helgasta.“158 

Staða skáldanna gagnvart ríkisstjórninni er svo gerð að umtalsefni í ræðu Brynjólfs 

Bjarnasonar, þingmanns Sósíalistaflokksins, í fjárlagaumræðum 1940 þegar hann segir 

að ekki sé hægt „að gera hvorttveggja, að vera mikill rithöfundur og andans maður og 

hafa sálufélag við þjóðstjórnarflokkana“.159 

 

Halldór – Gunnar  

Helstu átakalínur í umræðunum um skáldastyrkina á 5. áratugnum lágu ekki milli hægri- 

og vinstrimanna. Ákveðnir þingmenn úr Sjálfstæðisflokknum (Gunnar Thoroddsen og 

Sigurður Bjarnason) stóðu t.d. að tillöguflutningi með Kristni E. Andréssyni eins og 

fram hefur komið. Sjálfstæðismenn voru aftur á móti ekki einhuga í málinu. Bjarni 

Benediktsson greiddi t.d. atkvæði gegn tillögunum og Jakob Möller sló í og úr. Það fer 

ekki milli mála að hægrimenn höfðu ekki fastmótaða stefnu í málefnum menningar-

lífsins á þessum tíma.  

Í upphafi snerust deilurnar fyrst og fremst um einstakling, þótt pólitík kæmi líka við 

sögu, og þær kristölluðust allan tímann í einstökum persónum sem voru þó ekki þær 

sömu allan tímann. Jónas frá Hriflu var brennipunkturinn til að byrja með en þegar upp 

var staðið tengdust mestu deilurnar og afdrifaríkustu ákvarðanirnar úthlutunum til Hall-

dórs Laxness og Gunnars Gunnarssonar. Þessir tveir höfundar voru ítrekað bornir 

saman.160 Við vinnslu fjárlaga fyrir 1941 gerði Ásgeir Ásgeirsson t.d. tillögu um að 

styrkur til Halldórs Laxness hækkaði svo hann fengi jafnháan styrk og sá sem hefði 

hæstan styrk samkvæmt frumvarpinu – sem var einmitt Gunnar.161 Þegar raunin varð sú 

að Gunnari var úthlutað lægri styrk en árið áður (og Halldóri reyndar aftur lægri styrk 

en Gunnari) mótmælti Jóhannes úr Kötlum meðferðinni á Gunnari og spurði hvort 

meiningin væri „að leika sér að skáldum og listamönnum eins og köttur að mús?“ 

                                                 
158  Alþingistíðindi, 1940, 55. löggjafarþing, B, d. 157–160 (1. mál).  
159  Alþingistíðindi, 1940, 55. löggjafarþing, B, d. 39–40 (1. mál).  
160  Guðmundur Hagalín stillir Halldóri Laxness og Davíð Stefánssyni þó upp hlið við hlið í samanburði 

sínum á fjárveitingum úthlutunarnefndar 1943–1945 til einstakra höfunda en fjallar reyndar ekki um 
Gunnar Gunnarsson í þeim samanburði þar sem hann fékk fé beint frá Alþingi eftir að hafa beðist 
undan styrk frá nefndinni. (Guðmundur G. Hagalín: „Augasteinar og amakefli. Úthlutun styrkja til 
skálda og rithöfunda á árunum 1943–1945.“ Alþýðublaðið, 12., 13. og 22. júní 1945.) 

161  Sbr. bls. 28–29.  
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Jóhannes talaði í þessu samhengi um að höfuðskáldum þjóðarinnar væri sýnd móðgun 

með úthlutunum menntamálaráðs.162 

Halldór og Gunnar báru sig líka saman sjálfir. Þegar Jónas frá Hriflu upplýsti Gunnar 

um það sumarið 1939 að Halldór Laxness yrði „stórlega lækkaður“ við næstu úthlutun 

skáldastyrkja svaraði Gunnar því til að vonandi færi svo ekki, sjálfur hefði hann „ekkert 

á móti því, að vera neðar en Halldór á fjárlögunum“. Þegar raunin varð sú sem Jónas 

hafði boðað mótmælti Gunnar opinberlega.163 En þegar úthlutunarnefnd Rithöfunda-

félags Íslands veitti Gunnari lægri styrk en Halldóri árið 1943 tók Gunnar því ekki 

heldur þegjandi. Þótt hann hefði mótmælt því kröftuglega að Halldór fengi minna en 

hann sjálfur árið 1940, m.a. með þeim orðum að Halldór ritaði „betur íslensku en 

nokkur annar núlifandi maður“, gat hann ekki fellt sig við að fá lægri styrk og sagði sig 

úr Rithöfundafélaginu.164 Úrsagnarbréfið til Rithöfundafélagsins er stutt og skorinort:  

Hjálagt sendi eg í ávísun árgjaldið fyrir það ár, sem nú er að líða, sem eg get mér til 
muni vera 10 kr. eins og í fyrra, og segi mig um leið úr félaginu.165 

Í einkabréfi gerir Gunnar þá grein fyrir úrsögninni að hann hafi sagt sig úr félaginu 

„af því þeir gerðu sig seka um nákvæmlega hið sama, og við allir höfðum vítt Mennta-

málaráð fyrir“. Við þetta bætir hann því að skiptingin hafi verið „löðrungur á [sig] 

persónulega“.166  

Í þessu samhengi sést skýrt að skáldastyrkirnir eru ekki bara metnir sem krónur og 

aurar. Dreifing fjármagnsins er álitin fela í sér útdeilingu á virðingu, þ.e. táknrænum 

auð, svo hugtakakerfi Bourdieu sé notað, og þetta mótaði viðbrögð við skáldastyrkj-

unum alla tíð. Þar skiptir virðingarröðin sérstaklega miklu máli, þ.e. hvort tiltekinn höf-

undur fær meira eða minna en einhver annar, en einnig hver úthlutar virðingunni. Það 

getur verið tiltölulega auðvelt fyrir menn að leiða hjá sér meint virðingarleysi frá ein-

hverjum sem þeir líta á sem andstæðing en þegar höfundi á borð við Gunnar finnst að 

kollegar sínir sýni sér ekki nægan heiður geta sárindin orðið óbætanleg.  

Það reyndist bjarnargreiði við bókmenntasviðið að fela því fjárveitingarvald í tengsl-

um við skáldastyrkina. Í staðinn fyrir að fjármagnið stuðlaði að auknu sjálfstæði bók-

menntasviðsins gagnvart öðrum sviðum samfélagsins stuðlaði það öðru fremur að 
                                                 
162  Alþingistíðindi, 1941, 56. löggjafarþing, B, d. 140–145 (1. mál).  
163  Halldór Guðmundsson: Skáldalíf, s. 213 og 246–247.   
164  Halldór Guðmundsson: Skáldalíf, s. 246–249.  
165  Lbs. RÍ (bréf frá Gunnari Gunnarssyni, dags. 15. apríl 1943).  
166  Lbs. GG, askja 1 (bréf frá Gunnari Gunnarssyni til Andrésar Þormar, dags. 24. maí 1943). Þetta var 

svar við bréfi dags. 8. maí 1943 þar sem Andrés sagði: „Úrsögn yðar úr rithöfundafélaginu vekur 
mikið umtal hér. Flestir telja hana mótmæli gegn úthlutun rithöfundastyrksins. En hvað sem því líður, 
þá vakti sú úthlutun mikla gremju hér, sem máske á eftir að koma betur í ljós.“  
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sundrungu innan þess. Gunnar var ekki sá eini sem rauf félagstengslin vegna þess að 

honum fyndist hlutur sinn fyrir borð borinn þegar Rithöfundafélagið úthlutaði skálda-

launum. Tveimur árum síðar sögðu fleiri sig úr félaginu í framhaldi af deilum um svipað 

efni en um það og afleiðingarnar verður fjallað í næsta kafla.  
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4 .  K A F L I  

Félagsauður  
 

Rithöfundafélag Íslands varð til árið 1928. Það var þó ekki stofnað sem sjálfstætt félag 

heldur sem deild í Bandalagi íslenskra listamanna. Starfsemin var takmörkuð framan af 

en veturinn 1940–1941, þegar ýmiss konar átök við Jónas frá Hriflu höfðu staðið yfir 

um nokkurt skeið, var unnið að breytingum á bandalaginu sem miðuðust við að starf 

aðildarfélaganna, sem þá voru félög rithöfunda, tónlistarmanna og myndlistarmanna, 

yrði í forgrunni og hvert þeirra fengi afmarkað starfssvið.167 Upp úr því fengu fag-

félögin aukið hlutverk sem hélst í hendur við aukna réttindabaráttu á ýmsum sviðum og 

ýmiss konar hagsmunamál, til dæmis var barist fyrir löggildingu Bernarsáttmálans um 

höfundarétt, og félögin önnuðust um tíma úthlutun opinberra styrkja til listamanna.168 

Eins og gerð var grein fyrir í síðasta kafla gekk það ekki átakalaust og þar kom einnig 

fram að vorið 1943, eftir fyrstu úthlutunina sem rithöfundafélagið annaðist, sagði 

Gunnar Gunnarsson sig úr félaginu. Tveimur árum síðar, í mars 1945, varð síðan form-

legur klofningur: tólf höfundar gengu úr Rithöfundafélagi Íslands og stofnuðu ný 

samtök: Félag íslenskra rithöfunda. Þessi tvö félög störfuðu aðskilin í næstum þrjátíu ár. 

Sameiginlegur vettvangur var reyndar stofnaður árið 1957, Rithöfundasamband Íslands, 

en það var ekki fyrr en árið 1974 sem hin félögin tvö voru lögð niður. Þegar minnst er á 

þessa þriggja áratuga aðgreiningu íslenskra rithöfunda í bókmenntasögulegum skrifum 

um tímabilið er hún venjulega tekin til marks um kalda stríðið og afdráttarlausa skipt-

ingu milli hægri- og vinstrimanna í menningarlífinu. Í nýrri kennslubók í bókmennta-

sögu fyrir framhaldsskóla eftir Dagnýju Kristjánsdóttur segir t.d. að kalda stríðið hafi 

„látið til sín taka meðal íslenskra rithöfunda“ og í beinu framhaldi er sagt frá því að Rit-

höfundafélag Íslands hafi klofnað í stríðslok.169 Í annarri kennslubók fyrir framhalds-

skóla, Sögur, ljóð og líf eftir Heimi Pálsson sem kom út 1998, segir um rithöfunda-

félögin að þótt klofningur rithöfunda í tvö félög „væri ekki af pólitískum sökum einum 

fyrst í stað, skýrðust línur smám saman uns ekki fór milli mála að um væri að ræða 

pólitískar fylkingar“. Heimir segir jafnframt að meginreglan hafi verið sú „að róttækir 

                                                 
167  Morgunblaðið, 24. maí 1941, s. 6 („Skipulagsbreyting á Bandalagi íslenskra listamanna“).  
168  Bernarsáttmálinn var lögfestur með lögum nr. 47/1947 en nokkur bið varð á að frá öllum málum væri 

gengið í samræmi við sáttmálann, sbr. frétt í Morgunblaðinu 10. mars 1951 af aðalfundi Rithöfunda-
félagsins þar sem segir m.a.: „Fjelagið og stjórn þess beitir sjer nú fastlega fyrir því að koma á 
fullnaðarsamningum um rithöfundarjett í landinu, samkvæmt hinum nýju höfundarlögum og reglum 
Bernarsambandsins.“ 

169  Dagný Kristjánsdóttir: Öldin öfgafulla, s. 127.  
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rithöfundar ættu aðild að Rithöfundafélagi Íslands en borgaralegir höfundar að Félagi ís-

lenskra rithöfunda“.170 Þótt nefnt sé að frá þessu hafi verið undantekningar ristir sá 

fyrirvari ekki djúpt, í beinu framhaldi er t.d. fjallað um útgáfufélög og sagt að „borgara-

legir höfundar“ (sem þarna er nýbúið að tengja Félagi íslenskra rithöfunda) hafi ekki átt 

sér „tryggan vettvang“ fyrst í stað en svo hafi Almenna bókafélagið verið stofnað. Félag 

íslenskra rithöfunda er því sett í samhengi við Almenna bókafélagið, sem stofnað var 

1955, og þar með tengt við pólitík þess tíma. Í orðunum „ekki af pólitískum sökum 

einum“ og „skýrðust línur smám saman“,171 sem notuð voru þegar sagt var frá stofnun 

Félags íslenskra rithöfunda, felst einnig augljóslega sú hugmynd að pólitískar sakir hafi 

þrátt fyrir allt vegið þyngst og línurnar hafi verið til staðar frá upphafi.  

Ástæðan fyrir því að sérstök athygli er vakin á kennsluefni er að það getur gefið ein-

staka innsýn í ráðandi hugmyndir. Reyndar getur samhengið þar á milli verið tvíbent því 

kennsluefni er gjarnan ætlað að vera til marks um það sem almennt er talið um efnið en 

síðan mótar það slíkar hugmyndir ekki síður. Lestur nemenda á kennslubókum miðast 

gjarnan við að þeir þurfi að standast próf í efninu og í því samhengi verða allar einfald-

anir og samantektir sérlega áhrifamiklar. Í fyrrgreindum kennslubókum í bókmennta-

sögu virðast bæði Heimir og Dagný leggja bókaforlögin til grundvallar í umfjöllun sinni 

um landslagið í bókmenntaheiminum og horfa síðan á rithöfundafélögin í því samhengi. 

En frá stofnun Félags íslenskra rithöfunda og þangað til Almenna bókafélagið var 

stofnað liðu tíu ár. Fyllsta ástæða er til að skoða stofnun Félags íslenskra rithöfunda árið 

1945 í samtímalegu ljósi og kanna hvað málsaðilar sögðu og gerðu á þeim tíma.  

Úrsagnarbréf tólfmenninganna sem sögðu sig úr Rithöfundafélagi Íslands árið 1945 

er svohljóðandi:  

Við undirritaðir félagar í Rithöfundafélagi Íslands lítum þannig á, að sú stefna í 
höfuðmálum félagsins, sem hefur lýst sér í vali manna í stjórn, sé svo andstæð 
skoðunum okkar, að við getum ekki vænzt blessunarríks árangurs af starfi félagsins. 
Þessvegna lýsum við hérmeð yfir því, að við teljum okkur ekki lengur fært að vera 
þar starfandi.172 

Bréfið er dagsett 18. mars 1945 og undir það skrifa Guðmundur Gíslason Hagalín, 

Friðrik Ásmundsson Brekkan, Gunnar M. Magnúss, Kjartan J. Gíslason, Sigurður 

Helgason, Ármann Kr. Einarsson, Óskar Aðalsteinn Guðjónsson, Þorsteinn Jónsson 

(Þórir Bergsson), Davíð Stefánsson, Kristmann Guðmundsson, Elínborg Lárusdóttir og 

                                                 
170  Heimir Pálsson: Sögur, ljóð og líf. Íslenskar bókmenntir á 20. öld, s. 87.  
171  Leturbreytingar mínar.  
172  Lbs. RÍ. Efni sem vísað er til í þessum kafla (fundargerðir, bréf o.fl.) er úr þessum gögnum nema 

annað sé tekið fram.  
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Jakob Thorarensen.173 Skömmu síðar var svo stofnað nýtt félag sem fékk nafnið Félag 

íslenskra rithöfunda.174 Stjórn þess skipuðu Guðmundur G. Hagalín, formaður, Sigurður 

Helgason, Jakob Thorarensen, Kristmann Guðmundsson og Gunnar M. Magnúss. Í 

stjórn Rithöfundafélags Íslands höfðu verið kosnir Halldór Stefánsson, formaður, Snorri 

Hjartarson, Lárus Sigurbjörnsson, Halldór Laxness og Magnús Ásgeirsson.175 Í hópi 

höfundanna sem gengu úr Rithöfundafélaginu í mars voru þrír menn sem höfðu í 

febrúar tapað kosningu innan félagsins um nefndarmenn sem skyldu úthluta skálda-

styrkjum þetta árið, eins og fjallað var um í 3. kafla (sjá bls. 37).  

Í frétt Morgunblaðsins af aðalfundi Rithöfundafélagsins kom fram að leitað hefði 

verið skýringa á klofningnum hjá formönnum beggja félaganna sem til urðu en fátt 

orðið um svör. Fréttinni lýkur á þessum orðum: 

Blaðið hefir frjett, að klofningurinn sje að nokkru leyti því að kenna, að taka hafi átt 
inn í fjelagið ýmsa menn, sem ekki hafa sent frá sjer nein skáldverk, heldur í hæsta 
lagi þýtt úr erlendum málum.  
 Mun þetta koma betur í ljós síðar.176 

Þess var ekki langt að bíða að frekari fregnir bærust af málinu. Greinargerð frá Félagi 

íslenskra rithöfunda birtist rúmri viku síðar en í henni var lögð áhersla á að deilur hefðu 

verið innan gamla félagsins um „starfshætti, aðstöðu einstakra manna og úthlutun rit-

höfundastyrkja, rjett og sjónarmið“ og ýmislegt „ógeðfellt“ hefði gerst, þótt það sé ekki 

útlistað nánar. 

Í deilum þessum hefir gengið á ýmsu og margt verið með þeim hætti, að það hefir 
ekki aðeins verið okkur ógeðfelt, heldur einnig svo mengað einsýni og hlutdrægni, 
að við höfum talið okkur skylt að rísa til andstöðu, þar eð við teljum ekki íslenskum 
rithöfundum annað sæma í fjelagsmálum sínum en óhlutdræga og frjálslega 
starfsemi, án tillits til stjórnmálaafstöðu eða stefnu í bókmentum.177 

Stór hluti greinargerðarinnar er síðan helgaður fyrirætlunum um inntöku nýrra félaga 

á aðalfundi Rithöfundafélagsins, en höfundar greinargerðarinnar töldu ellefu umsóknir 

sem borist höfðu byggjast á vafasömum forsendum, flestar þeirra hefðu verið frá mönn-

um „sem hafa mjög vafasaman rjett til að gerast fjelagar og leggja alls ekki stund á þau 

                                                 
173  Lbs. RÍ. Á eftir nöfnum Óskars Aðalsteins og Þorsteins/Þóris í undirskriftunum er skrifað „e.u.“, þ.e. 

„eftir umboði“. 
174  Reyndar hafði Rithöfundafélag Íslands stundum verið kallað Félag íslenskra rithöfunda fram að þessu, 

enda skipti formlegt heiti litlu máli meðan félagið var aðeins eitt. Það var t.d. gert í frétt í Morgun-
blaðinu 24. maí 1941 þar sem sagt var frá aðildarfélögum Bandalags íslenskra listamanna („Skipu-
lagsbreyting á Bandalagi íslenskra listamanna,“ s. 6). En frá 1945 fer væntanlega ekki milli mála 
hvaða heiti hvort félag um sig ber.  

175  Morgunblaðið, 29. mars 1945, s. 12 („Greinargerð frá Fjelagi íslenskra rithöfunda“); 20. mars 1945 
(„Rithöfundafjelag Íslands klofnar. 12 menn segja sig úr fjelaginu og stofna nýtt“). 

176  Morgunblaðið, 20. mars 1945, s. 2 („Rithöfundafjelag Íslands klofnar. 12 manns segja sig úr fjelaginu 
og stofna nýtt“).  

177  Morgunblaðið, 29. mars 1945, s. 12 („Greinargerð frá Fjelagi íslenskra rithöfunda“).  
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ritstörf, sem ætlast er til að launuð sjeu af fjárveitingu Alþingis til skálda og rithöf-

unda“. Ef umsóknirnar hefðu verið samþykktar hefði það samkvæmt greinargerðinni 

ráðið úrslitum um skipan nefndar sem úthluta skyldi skáldastyrkjum og umsókna-

fjöldinn þótti engin tilviljun: 

Þá var það augljóst mál, að flestum þeirra, sem bárust fjelagsrjettindi, mundi vera 
ætlað að tryggja sigur þeirra[r] stefnu í starfsháttum fjelagsins, sem við teljum lítt 
samboðna íslenskum rithöfundum. 
 Smölun nýliðanna og einhliða kosning í fjelagsstjórn sýnir það glögglega, að 
þeir, sem höfðu valdið mestum erfiðleikum á starfsemi fjelagsins hjeldu enn 
uppteknum hætti, og töldum við nú með öllu vonlaust, að stefna og starfshættir 
mættu breytast þannig, að við gætum við unað.178 

Áhersla er lögð á mikilvægi þess að „fullt frelsi sje ríkjandi um starfaðferðir, viðhorf 

og viðfangsefni“179 og síðar á árinu lýsir Guðmundur G. Hagalín, formaður nýja félags-

ins, þeirri skoðun í samtali við Morgunblaðið að þess sé ekki að vænta að rithöfunda-

félögum fækki aftur á næstunni „vegna djúpstæðs ágreinings um andlegt frelsi rit-

höfunda í þessu landi“.180  

Stjórn Rithöfundafélagsins svaraði greinargerðinni áður en langt um leið og vísaði 

því á bug að umsóknirnar ellefu um inngöngu í félagið sem lágu fyrir fundinum væru 

áhyggjuefni, enda hefðu þær alls ekki komið til afgreiðslu. Vissulega hefðu ellefu um-

sóknir um inngöngu í félagið legið fyrir umræddum aðalfundi en vegna formgalla hefði 

verið samþykkt að vísa þeim frá þar til þær hefðu „fengið lögmæta afgreiðslu af fjelags-

stjórn og bandalagsfulltrúum“. Einnig segir í svarinu að ¾ atkvæða á aðalfundi hefði 

þurft til að samþykkja nýja félaga og þar sem fundarmenn hafi verið 26 hefðu sjö getað 

fellt hverja aðildarumsókn ef til atkvæðagreiðslu hefði komið.  

Í athugasemdunum frá stjórn Rithöfundafélagsins er lögð áhersla á að klofningurinn 

hafi virst ákveðinn fyrir aðalfundinn. Atburðarásinni á fundinum er lýst á þann veg að 

eftir formannskjör hafi Friðrik Á. Brekkan tilkynnt að fyrst Guðmundur G. Hagalín hafi 

ekki verið kosinn formaður myndi tíu manna hópur sitja hjá við aðrar atkvæðagreiðslur 

og þessi hópur hafi síðan gengið af fundi. Fundi hafi verið frestað og reynt að ná sáttum 

en þeim tilraunum hætt eftir að Guðmundur G. Hagalín „hafði látið svo um mælt að 

trúin á samkomulag væri ekki fyrir hendi“. Hópurinn sem gekk úr félaginu er gagn-

                                                 
178  Morgunblaðið, 29. mars 1945, s. 12 („Greinargerð frá Fjelagi íslenskra rithöfunda.“). Í Hernámsára-

skáldum eftir Jón Óskar, sem kom út 1970 og er annað bindi af sex í sjálfsævisögu hans, er frásögn 
sem styður það að smalað hafi verið í félagið. Í kafla undir fyrirsögninni „Magnús Ásgeirsson vill 
troða mér í Rithöfundafélag Íslands“ segir Jón Óskar að Magnús Ásgeirsson hefði komið skyndilega í 
heimsókn með tilbúna umsókn (Jón Óskar: Hernámsáraskáld, s. 230–233).  

179  Morgunblaðið, 29. mars 1945, s. 12 („Greinargerð frá Fjelagi íslenskra rithöfunda.“). 
180  Morgunblaðið, 16. desember 1945, s. 5 („Dynskógar, bók eftir 18 rithöfunda komin út“). 



 

 56 

rýndur fyrir að hafa ekki reynt að ná samkomulagi um formannskosninguna og sagt að 

ekki væri ólíklegt að samist hefði um Hagalín.181  

Fullyrðingum um „allmiklar deilur“ í félaginu var hafnað alfarið og vísað til 

fundargerða félagsins því til stuðnings. Af þeim væri ekki hægt að sjá tiltakandi ágrein-

ing innan félagsins, með einni undantekningu, og kosningar í embætti formanns og 

stjórnarmanna væru einnig til marks um það, þær hefðu „yfirleitt farið fram án ágrein-

ings og atkvæðaskiptingar, þrátt fyrir alltíð mannaskipti í stjórninni“. Og þótt úthlutun 

styrkja hefði „að sjálfsögðu aldrei vakið óskipta ánægju fjelagsmanna“ hefði úthlutunar-

nefndin verið endurkjörin og ekki verið lagðar til breytingar á henni fyrr en þetta árið.182 

Þarna er vísað til yfirborðsins, þeirrar hliðar á starfi félagsins sem var opinber. En 

formleg gögn á borð við fundargerðir segja ekki endilega alla söguna, þau birta sjaldn-

ast undiröldu, stemmingu og persónuleg sárindi. Fróðlegt getur verið að athuga hvaða 

mynd birtist í gögnum sem ekki voru ætluð fyrir almenningssjónir.  

 

* * * 

 

„Þegar eg yfirgaf gamla félagið þótti mér sárt að skilja við þig og tvo þrjá aðra, um hina 

flesta var mér nokkuð sama.“183 Þessi orð lét Davíð Stefánsson falla í bréfi til Halldórs 

Laxness árið 1946 en af bréfinu er ljóst að Halldór hefur skrifað Davíð og spurt hvernig 

hafi staðið á klofningnum. Bréfið er varðveitt með gögnum Rithöfundafélags Íslands á 

handritadeild Landsbókasafnsins og þar er einnig bréf frá Guðmundi Daníelssyni sem 

ritað er af sama tilefni.184 Í því kemur nafn Halldórs Laxness sem viðtakanda ekki beint 

fram en það má þó ráða af líkum: Guðmundur segist hafa haldið að viðtakandinn hefði 

farið úr stjórninni á síðasta aðalfundi en svo hafi ekki verið. Þeir einu sem héldu áfram í 

stjórninni þá voru Halldór Laxness og Halldór Stefánsson.185 Tilefni bréfsins er greini-

lega að viðtakandinn hefur beðið Guðmund um útskýringar á því hvers vegna hann hafi 

gengið úr rithöfundafélaginu og þar sem bréf Davíðs Stefánssonar til Halldórs Laxness 

er sprottið af sams konar tilefni eru yfirgnæfandi líkur á að bréfið frá Guðmundi sé 

einnig til Halldórs.  

                                                 
181  Morgunblaðið, 14. apríl 1945, s. 2 („Athugasemd við greinargerð F.Í.R.“).  
182  Morgunblaðið, 14. apríl 1945, s. 2 („Athugasemd við greinargerð F.Í.R.“). 
183  Lbs. RÍ (bréf frá Davíð Stefánssyni til Halldórs Laxness, dags. 18. desember 1946).  
184  Lbs. RÍ (bréf frá Guðmundi Daníelssyni, væntanlega til Halldórs Laxness, dags. 10. september 1946). 
185  Sbr. blaðafréttir um stjórnarkjör bæði árin, t.d. Morgunblaðið, 20. mars 1945, s. 2; Tíminn, 20. febrúar 

1946, s. 4.  
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Af bréfi Davíðs að dæma hefur Halldór sagst telja gamla félagið hafa verið laust við 

átök. Davíð andmælir því afdráttarlaust og hefur margháttaðar athugasemdir um klíku-

skap og launráð: 

Vissulega voru þar átök og klíkuskapur, en þar áttu ekki hlut að máli hinir vitrustu 
og bestu menn, heldur hinir. Þeir sópuðu óverðugum mönnum inn í félagið, til þess 
að ná atkvæðamagni og ráða lögum og lofum, nefndarkosningum, stjórnarkosn-
ingum etc, keyptu jafnvel atkvæði fyrir væntanlegan skáldastyrk. Auk þess voru 
sumir, sem ekki voru í náðinni hjá klíkum þessum, ataðir saur í blöðum og tímaritum 
sem klíkuhöfðingjarnir höfðu undir handarjaðrinum. Gallinn á félaginu var að mínu 
áliti sá, að bestu mennirnir gáfu sér ekki tíma til að vinna að félagsmálum, og þá óðu 
hinir uppi, ekki síst á bak við tjöldin, þar sem amfetamín var hámað og gleypt. Þar 
voru ráðin ráðin, áður en á fundi kom. Þar voru stjórnir valdar, úthlutunarnefndir etc. 
Auðvitað er þetta venja í hinni syndumspilltu veröld, en bölvað þó. Sprengingin var 
bein afleiðing af öllu þessu makki. 

Davíð leggur áherslu á klíkuskap og baktjaldamakk en þetta eru einmitt atriði sem 

rata sjaldnast inn í formleg gögn á borð við fundargerðir. Andrúmsloftið sem hann lýsir 

virðist forsenda úrsagnar hans. Guðmundur Daníelsson gengur svo langt að tala um 

„borgarastyrjöld“ í bréfi sínu en skýringar hans á úrsögn sinni eru aftur á móti alfarið af 

persónulegum toga. Hann dregur enga dul á þá skoðun sína að hann njóti ekki nógu 

mikillar virðingar. Guðmundur segist lengi hafa verið „mjög óánægður með þann sess, 

sem sumir úr Rithöfundafélagi Íslands hafa valið mér miðað við ýmsa aðra rithöfunda“ 

og tiltekur í því sambandi tvö dæmi um að sín sé ekki getið í nýjum yfirlitsskrifum um 

íslenskar nútímabókmenntir, þau séu til marks um „að þessir kollegar mínir hafa ekki 

talið mig prýða hópinn að ráði.“ Og Guðmundur bætir við:  

En nú er það svo, að þegar útgefendur erlendis taka að fá áhuga fyrir bókum manns, 
þá leita þeir yfirleitt upplýsinga hjá rithöfundafélagi því, sem viðkomandi höfundur 
er í, og samkvæmt framangreindu efast ég um, að Rithöfundafélag Íslands myndi 
verða mér sá bakhjarl, sem æskilegt væri frá mínu sjónarmiði. 186  

Guðmundur segist hafa sótt um aðild að Félagi íslenskra rithöfunda „til þess að for-

vitnast um, hvort ég muni talinn hlutgengari í þeim hópi en hinum.“ Ástæðurnar sem 

hann tilgreinir tengjast því alfarið persónulegum metnaði en ekki pólitík, hann telur sig 

ekki hafa notið nægrar virðingar en bindur vonir við að félagstengslin í nýja félaginu 

nýtist honum betur. Ef þetta er túlkað út frá hugmyndum Bourdieu um auðmagn sem 

kynntar voru í 1. kafla virðist Guðmundur vonast til þess að öðlast félagsauð í nýja 

félaginu sem hann geti virkjað og umbreytt í táknrænan auð, þ.e. virðingu. Davíð til-

greinir ekki eins persónulegar ástæður fyrir úrsögn sinni en ummæli hans gefa til kynna 

                                                 
186  Dæmin sem Guðmundur tilgreinir um að hann hafi verið hunsaður eru skrif eftir Jakob Benediktsson 

um íslenskar nútímabókmenntir sem birst hafi í nýrri bók um evrópskar bókmenntir „á dönsku eða 
sænsku“ og hann segir að í „vönduðu safnriti“ sem Snorri Hjartarson og fleiri hafi annast sé einnig 
gengið fram hjá sér.  
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að honum finnist félagsauðnum hafa verið misskipt á ósanngjarnan hátt með klíkuskap 

og útilokun sem af honum hafi leitt.  

 

Sundur og saman 
Þrátt fyrir allt kemur fram í fyrrgreindum bréfum bæði Davíðs og Guðmundar að þeir 

kunni illa við klofninginn – eða það segja þeir Halldóri að minnsta kosti. Davíð segir 

það sannfæringu sína að félögin eigi „að sameinast í bróðerni og láta gamlar erjur niður 

falla“ og Guðmundur tekur enn sterkar til orða: „Annars skal ég lýsa yfir þeirri skoðun 

minni skýrt og ákveðið, að félögin verði að sameinast. Þessi „borgarastyrjöld“ er alveg 

óþolandi.“  

Þessi yfirlýsing er reyndar nokkuð þversagnakennd. Ef „borgarastyrjöld“ ríkti er 

vandséð hvernig félögin hefðu átt að geta sameinast strax aftur, enda er það svo að 

þegar nýtt félag hefur verið stofnað er leiðin til baka ekki svo greið. Hugmyndir um 

sameiningu komu þó sífellt fram næstu árin enda þvældist það fyrir ýmsum praktískum 

málum að rithöfundar skiptu sér í tvö félög. Í bréfinu frá Guðmundi Daníelssyni er t.d. 

vakið máls á fyrirhugaðri aðild Íslands að Bernarsáttmálanum. „Á að skrá þar tvö 

íslenzk rithöfundafélög?!“ spyr hann og bætir við: „Ég hygg, að það sé fjarstæða, og 

ekki dæmi um neitt hliðstætt í öðrum löndum“. Næstu áratugina var það einmitt oft til 

vandræða við vinnu að réttindamálum að rithöfundafélögin væru tvö, ekki síst þar sem 

einungis annað þeirra, þ.e. Rithöfundafélag Íslands, var aðili að Bandalagi íslenskra 

listamanna. Enda þrýstu ýmsir á um að rithöfundar gerðu eitthvað í sínum málum, m.a. 

forsvarsmenn Bandalags íslenskra listamanna, en einnig þeir sem þurftu að semja við 

höfundana. 13. maí 1948 sendi Jónas Þorbergsson útvarpsstjóri formönnum rithöfunda-

félaganna t.d. svohljóðandi bréf:  

Með tilvísun til umræðna varðandi samning milli Ríkisútvarpsins annars vegar og 
rithöfunda hins vegar um höfundalaun, lítur Ríkisútvarpið svo á, að æskilegt væri að 
samningar gætu tekizt svo fljótt sem ástæður leyfa.  
 Það er ósk Ríkisútvarpsins, að rithöfundafélögin bæði feli sameiginlegri nefnd að 
annast fyrir þeirra hönd samningsgerðina og tilkynni stjórn Ríkisútvarpsins þegar sú 
nefnd er tilbúin til viðræðna.187 

Sem dæmi um afskipti Bandalags íslenskra listamanna má nefna bréf dagsett 25. 

janúar 1951 með tilmælum um að rithöfundafélögin sameinist en þar kemur fram að for-

maður bandalagsins hafi „að gefnu tilefni“ rætt við formenn beggja félaganna um … 

                                                 
187 Lbs. RÍ. – Halldór Stefánsson var formaður Rithöfundafélags Íslands og Guðmundur G. Hagalín 

formaður Félags íslenskra rithöfunda. Á eintak Rithöfundafélagsins hefur verið krotuð athugasemd 
um að bréfinu hafi verið svarað 18. maí.  
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… að æskilegt og nauðsynlegt væri að félögin gætu sameinast í eitt félag, og hefur 
því verið vel tekið af báðum aðilum.  
 Enginn raunverulegur grundvöllur virðist heldur vera fyrir því að félögin séu tvö, 
en getur hins vegar orðið til tjóns, bæði rithöfundunum sjálfum og samtökum 
listamanna í heild.188  

Í bréfinu segir einnig að bæði félögin muni hafa hug á því að sameinast og ljóst er að 

hvað eftir annað hafa komið upp hugmyndir um að sameina félögin tvö.189 Að því kom 

að félögin stofnuðu samninganefndir um málið og á sameiginlegum fundi nefndanna 8. 

mars 1953 var samþykkt ályktun um að félögin skyldu sameinast og m.a. fjallað um 

hvernig fyrsta stjórnarkjöri skyldi háttað, hvernig ganga skyldi frá fjármálum við sam-

eininguna o.fl. Í ályktuninni er gert ráð fyrir að nafn félagsins verði „Hið íslenzka rit-

höfundafélag“ en tekið er fram að nefndarmenn hafi verið „á einu máli um það, að heiti 

félagsins, er að framan greinir, væri þeim ekkert kappsmál, en það aðeins sett fram sem 

tillaga til samkomulags, ef með þyrfti“.190  

En þetta var einungis ályktun samninganefnda. Hana þurfti að samþykkja á aðalfundi 

hvors félags um sig til að sameiningin yrði að veruleika og það gekk ekki eftir. Af þeim 

litlu gögnum sem fyrir liggja má ráða að strandað hafi á Félagi íslenskra rithöfunda.191 

Ljóst er að sameiningin var samþykkt í Rithöfundafélagi Íslands. Það kemur m.a. fram í 

frétt sem birtist í Morgunblaðinu í marslok 1953 um að möguleikar á sameiningu hefðu 

verið ræddir í báðum félögunum og lagður fram samningsgrundvöllur sem hefði verið 

samþykktur á fundi í Rithöfundafélagi Íslands.192 Og það sést einnig af bréfi frá Rit-

höfundafélaginu sem það sendi í lok apríl 1953 sem svar við erindi frá Gunnari M. 

Magnúss en í bréfinu segir m.a.:  

Með því að Rithöfundafélag Íslands hefur þegar samþykkt að hætta störfum, að því 
tilskildu, að bæði rithöfundafélögin sameinist á næstunni, þá lítur stjórn félagsins 
svo á, að félagið sé nú óvirkt, og hún sé því ekki bær um að gera þær ráðstafanir við-
víkjandi þátttöku félagsins í væntanlegri þjóðarráðstefnu, sem farið er fram á í ofan-
greindu bréfi.193 

Í fyrrnefndri frétt Morgunblaðsins um sameiningaráformin kemur fram að samnings-

drögin hafi ekki mætt neinni mótspyrnu í fyrri umræðu í Félagi íslenskra rithöfunda en 

                                                 
188  Lbs. RÍ (bréf frá Bandalagi íslenskra listamanna til Helga Hjörvar, dags. 25. janúar 1951). Handskrif-

uð athugasemd við bréfið hljóðar svo: „Lagt fram á stj.fundi 31. jan. 1951. / HHjv.“ 
189  Þetta er greinilegt af bæði gögnum Rithöfundafélags Íslands og blaðafréttum.  
190  Lbs. RÍ. 
191  Fundargerðabækur Rithöfundafélags Íslands frá þessum tíma eru ekki varðveittar með öðrum gögnum 

félagsins í handritadeild Landsbókasafnsins og gögn Félags íslenskra rithöfunda vantar alveg.  
192  Morgunblaðið, 27. mars 1953, s. 16 („Rithöfundar ræða hugsanlega sameiningu félaganna“).  
193  Lbs. RÍ (bréf frá Sigurði Grímssyni, formanni Rithöfundafélags Íslands, til Gunnars M. Magnúss, 

dags. 30. apríl 1953. Ofangreindur texti er ályktun stjórnar félagsins frá 22. apríl 1953).  
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síðari umræða væri eftir þar.194 Á þessari stundu leit út fyrir að rithöfundar ætluðu aftur 

að sameinast í eitt félag, átta árum eftir að klofningurinn varð en svo fór þó ekki. Í 

gögnum Rithöfundafélagsins er áðurnefnda ályktun samninganefndanna að finna og 

henni fylgir plagg með eftirfarandi athugasemd:  

Tillaga  
um sameining rithöfundafjelaganna beggja, borin fram af samninganefnd (er í voru: 
Helgi Hjörvar, Sigurður Grímsson og Sigurður Þórarinsson),  
feld af Hagalíns-mönnum,  
þ.e. fjelagsfundi þeirra.  
 
(Enginn ágreiningur var um lög nje fjemuni)  
 
H.Hjv. [sign.] 

Með „Hagalíns-mönnum“er augljóslega átt við Félag íslenskra rithöfunda, en Guð-

mundur G. Hagalín var einn helsti forystumaður þess.  

Þremur árum eftir að sameiningartillagan var felld, í apríl 1956, leitaði Rithöfunda-

félag Íslands á ný eftir sameiningu með bréfi til Félags íslenskra rithöfunda, einkum 

með þeim rökum að samningar við Ríkisútvarpið hefðu strandað og því væri ljóst að 

samstaða rithöfunda væri nauðsynleg.195 Skömmu síðar, 12. maí 1956, boðaði forseti 

Bandalags íslenskra listamanna, Jón Leifs, stjórnir beggja rithöfundafélaganna á fund til 

að ræða sameininguna. Í fundargerð segir að fram hafi komið tillaga um „að stofnað 

yrði samband rithöfunda úr báðum félögunum með fimm manna stjórn og væri 

oddamaður utan félaganna“.196 Á almennum félagsfundi í Rithöfundafélagi Íslands 1. 

nóvember sama ár var samþykkt ályktun um málið og stjórn félagsins falið að hafa 

samráð við stjórn Félags íslenskra rithöfunda um sameiginlegan fund félaganna „til að 

ræða möguleika á samstarfi þeirra, og til að kanna vilja félagsmanna til sameiningar“.197 

 Ekki varð heldur af því í þetta skiptið að félögin sameinuðust beinlínis, en upp úr 

þessu varð til sameiginlegur vettvangur.198 Í gögnum Rithöfundafélags Íslands er að 

                                                 
194  Morgunblaðið, 27. mars 1953 („Rithöfundar ræða hugsanlega sameiningu félaganna“). 
195  Lbs. RÍ. Bréfið er ódagsett en uppkast þess, sem einnig er að finna í gögnunum, er dagsett 10. apríl 

1956. Örlítill orðalagsmunur er á uppkastinu og þeirri gerð sem virðist hafa verið send en hann er 
minniháttar og breytir hvorki merkingu né blæbrigðum.  

196  Lbs. RÍ (fundargerð, 12. maí 1956).  
197  Morgunblaðið, 1. nóvember 1956, s. 15 („Sameining rithöfundanna enn á dagskrá“).  
198  Reyndar virðist einhver samvinna hafa komist á áður. Í nóvember 1955 birtist a.m.k. blaðafrétt um að 

á sameiginlegum fundi Rithöfundafélags Íslands og Félags íslenskra rithöfunda hefði verið stofnað 
félag sem nefndist Réttindafélag íslenskra rithöfunda og hefði það hlutverk að „beita sér fyrir lögvernd 
ritverka á líkan hátt og STEF á sviði tónverka“ (Þjóðviljinn 15. nóvember 1955 („Réttindafélag 
íslenzkra rithöfunda stofnað s.l. sunnudag“)). Í frétt sem birtist nokkrum dögum áður tók Helgi 
Hjörvar, formaður Rithöfundafélags Íslands, fram að þetta nýja félag ætti ekki að taka við af 
rithöfundafélögunum, það væri eingöngu „til lögverndar rithöfundarrétti“ og hann ættu ýmsir fleiri en 
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finna tvenn mismunandi drög að lögum fyrir hann. Í öðrum er hugmyndin að hann heiti 

„Samband íslenzkra rithöfunda“ en í hinum er að finna nafnið „Rithöfundasamband 

Íslands“. Drögin eru ódagsett en þar sem síðarnefnda heitið varð ofan á liggur beint við 

að giska á að drögin með því heiti séu yngri. Nokkur munur er á þessum drögum. Í þeim 

eldri er t.d. ætlunin að sambandið sé í raun þrískipt – í því sé í fyrsta lagi „„Félag 

íslenzkra rithöfunda“ með öllum sínum félagsmönnum,“ í öðru lagi „„Rithöfundafélag 

Íslands“ með öllum sínum félagsmönnum,“ og í þriðja lagi „aðrir íslenzkir rithöfundar, 

sem eru í hvorugu hinna ofangreindu sambandsfélaga“. Einnig segir að eftir stofnun 

sambandsins skuli rithöfundafélögin tvö ekki veita nýjum félagsmönnum viðtöku heldur 

skuli þeir eingöngu fá aðild að sambandinu. Þegar þriðjungur félaga í sambandinu 

standi utan rithöfundafélaganna tveggja skuli þau leyst upp. Hér er því gert ráð fyrir að-

lögunarferli en endanlegt markmið er að íslenskir rithöfundar séu í einu – og aðeins einu 

– félagi. Í yngri drögunum er þetta breytt. Þar er ekki gert ráð fyrir þeim möguleika að 

hægt sé að vera í sambandinu án þess að vera annaðhvort í Rithöfundafélagi Íslands eða 

Félagi íslenskra rithöfunda. Aftur á móti er greinin þar sem tilgangi sambandsins er lýst 

alveg eins í báðum gerðum:  

Tilgangur Sambandsins er að gæta hagsmuna rithöfunda í samræmi við alþjóða-
venjur. Sambandið tekur ekki þátt í baráttu stjórnmálaflokka né neinskonar íhlutun 
um einkamál félagsmanna sinna svo sem um listrænar stefnur þeirra, trúarbrögð eða 
stjórnmálaskoðanir. 

Samkvæmt báðum gerðum á Rithöfundafélag Íslands að ganga úr Bandalagi íslenskra 

listamanna og Rithöfundasambandið að koma í staðinn, enda var tilgangurinn praktískur 

– að einn aðili annaðist réttinda- og hagsmunamál rithöfunda. 

Rithöfundasamband Íslands var stofnað 1957 og það varð aðili að Bandalagi 

íslenskra listamanna í staðinn fyrir Rithöfundafélag Íslands. Félögin tvö kusu fulltrúa í 

fimm manna stjórn Rithöfundasambandsins árlega, en þau áttu að skiptast á að kjósa 

annars vegar þrjá og hins vegar tvo fulltrúa.199 Bæði rithöfundafélögin störfuðu áfram til 

ársins 1974 en þá voru þau lögð niður. 21. nóvember 1974 sendi Rithöfundafélag Ís-

lands frá sér fréttatilkynningu um að framhaldsaðalfundur félagsins sem haldinn var 

þann dag hefði samþykkt einróma eftirfarandi ályktun:  

                                                                                                                                               

þeir sem mættu ganga í hin félögin tvö, til dæmis kennslubókahöfundar og þýðendur (Morgunblaðið, 
12. nóvember 1955, s. 9 („Verður stofnað nýtt rithöfundafélag?“)).  

199  Sjá m.a. Alþýðublaðið og Tímann 29. október 1957. 
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Þar sem flestir félagsmenn Rithöfundafélags Íslands eru nú gengnir í Rithöfunda-
samband Íslands ákveður framhaldsaðalfundurinn að leggja hér með félagið niður og 
afhenda Rithöfundasambandi Íslands eignir þess og nafn til umráða og varðveislu.200 

Hvaða tilgangi þjónuðu Rithöfundafélag Íslands og Félag íslenskra rithöfunda á 

árunum 1957–1974, eftir að Rithöfundasambandið hafði verið stofnað en áður en 

félögin voru lögð niður? Um það virðast ýmsir hafa verið óvissir, a.m.k. ber töluvert á 

efasemdum innan Rithöfundafélags Íslands um að það eigi sér tilverugrundvöll. Á 

stjórnarfundi í félaginu í október 1960 var rætt um „að leggja niður félagið, þar sem 

hlutverk þess væri eiginlega lokið eftir stofnun Rithöfundasambandsins, sem annaðist 

allt er máli skifti fyrir félögin“.201 Á félagsfundi í febrúar 1966 er rætt um hugsanlegar 

breytingar á skipulagi félagsins, t.d. „þegar tekizt hefði sameining félaganna beggja“.202 

Og sameining rithöfundafélaganna, eða a.m.k. breytingar á fyrirkomulagi þeirra, eru 

ræddar hvað eftir annað á fundum Rithöfundafélagsins árið 1970.203 Þetta er þó ekki til 

marks um að allt hafi leikið í lyndi. Þvert á móti var töluverður metingur á milli félag-

anna á köflum eins og sjá má af fundargerð almenns félagsfundar í Rithöfundafélaginu 

14. maí 1963 þar sem úthlutun skáldalauna var til umræðu og deilt hart á úthlutunar-

nefnd þar sem félagsmenn hefðu borið skarðan hlut úr býtum í samanburði við meðlimi 

Félags íslenskra rithöfunda. Í tillögu að ályktun sem lögð var fyrir fundinn sagði m.a.:  

Fundur Rithöfundafélags Íslands, haldinn þriðjudaginn 14. maí 1963, lýsir furðu 
sinni á því, að einungis 27 meðlimir þess félags hafa hlotið listamannalaun að þessu 
sinni, en nær fjórir tugir annarra rithöfunda, flestir þeirra meðlimir Félags íslenzkra 
rithöfunda, eru á launaskrá úthlutunarnefndar, en félögin eru því sem næst jöfn að 
meðlimatölu. Fundurinn telur, að félögunum sé mismunað af annarlegum hvötum, 
sem koma ekki bókmenntum við, þar eð flestir þeirra, sem teknir hafa verið af 
úthlutunarskrá og ekki settir þangað aftur, eru einmitt meðlimir Rithöfundafélags 
Íslands. Fundurinn telur hvimleitt, að meðlimir úthlutunarnefndar noti aðstöðuna til 
að hygla fjölskyldum sínum á vafasömum forsendum, eins og skráin sýnir, enda ber 
það ekki vott um, að vinnubrögð nefndarinnar einkennist af heiðarleika.  

Sú ályktun sem samþykkt var á endanum var þó verulega milduð og þar var ekki 

lengur minnst á Félag íslenskra rithöfunda. Opinberu gögnin birta því ekki undirölduna 

sem greinilega var til staðar. Takmarkað sjónarhorn af svipuðu tagi sást í fundargerðun-

um sem stjórn Rithöfundafélagsins reyndi að vísa til eftir að félagið klofnaði til marks 

um að í raun og veru hefði allt leikið í lyndi innan félagsins og klofningurinn hefði því 

verið ástæðulaus (sbr. bls. 56).  

 

                                                 
200  Lbs. RÍ.  
201  Lbs. RÍ (fundargerð stjórnarfundar 2. október 1960).  
202  Lbs. RÍ (fundargerð félagsfundar 12. febrúar 1966).  
203  Lbs. RÍ (ýmsar fundargerðir).  
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Pólitík og persónur 
Í opinberum samtímaheimildum árið 1945 verður sjaldan vart við beina pólitíska túlkun 

á klofningi rithöfundafélaganna. Þó má finna afgerandi undantekningu: Jónas frá Hriflu 

var ekki í nokkrum vafa um það að pólitík kæmi málinu töluvert við:  

Með hverjum degi kemur betur og betur í ljós, að allir þeir borgarar, sem treysta 
kommúnistum til samstarfs, verða fyrir vonbrigðum, og það oft á eftirminnilegan 
hátt. Þannig fór Gunnari Gunnarssyni frá Skriðuklaustri, þannig fór öðrum borgara-
legum starfsbræðrum hans í rithöfundafélaginu, er þeir trúðu kommúnistum, en hafa 
nú orðið að yfirgefa þá vegna margháttaðrar sviksemi og mótgerða. Þannig er 
reynslan einnig í Kron í Reykjavík, þar sem Framsóknarmenn, Sjálfstæðismenn og 
Alþýðuflokksmenn eru nú hundeltir og ofsóttir í félaginu af kommúnistum, svo að 
þeim verður þar engrar bjargar auðið, nema með því að feta í fótspor rithöfundanna, 
sem byggja sér nú nýtt heimili án byltingarseggjanna.204 

Í skrifum Jónasar um önnur efni kemur fram að honum fannst ekki nægur fjand-

skapur milli Morgunblaðsins og kommúnista á þessum tíma, samvinna þeirra sé „svo 

náin, að ekki [hrjóti] í alvöru svo mikið sem eitt styggðaryrði milli þessara flokka í 

blöðum þeirra“. Jónas telur líklegt að þessi samstaða endist „þar til stríðsgróðinn hefir 

fjarað út“.205 Á þessum tíma voru Sjálfstæðisflokkurinn, Sósíalistaflokkurinn og 

Alþýðuflokkurinn saman í ríkisstjórn og þar að auki voru Bandaríkjamenn, Bretar og 

Sovétmenn bandamenn í heimsstyrjöld. Og Morgunblaðið lét alveg vera að túlka klofn-

ing Rithöfundafélags Íslands pólitískt. Rúmum áratug síðar, í desember 1957, er félagið 

aftur á móti skilgreint í blaðinu með þeim orðum að „rithöfundar úr röðum 

kommúnista“ standi að því.206 Á tímanum sem leið þar á milli hafði líka dregið til 

tíðinda á menningarsviðinu og sjálfstæðismenn tekið sér afgerandi stöðu á því eins og 

fjallað verður um í 5. kafla. Staðan var allt önnur en 1945, en eins og bent var á í 3. 

kafla hafði Sjálfstæðisflokkurinn ekki skýra stefnu í menningarmálum á þeim tíma.  

Höfundarnir sem stofnuðu Félag íslenskra rithöfunda árið 1945 voru ekki allir virkir í 

pólitísku starfi og þeir sem störfuðu í stjórnmálum voru ekki endilega á hægri vængn-

um. Sá sem lét einna mest til sín taka og varð fyrsti formaður nýja félagsins, Guðmund-

ur G. Hagalín, var t.d. í Alþýðuflokknum. Eindregin andúð hans í garð Kristins E. 

Andréssonar og samherja hans, sem einkenndi ýmis skrif hans og yfirlýsingar gegnum 

tíðina, virðist eiga rætur að rekja til þeirrar harkalegu framgöngu á fjórða áratugnum 

sem fjallað var um í 2. kafla. Örn Ólafsson hefur fjallað um neikvæðan ritdóm Gunnars 

                                                 
204  [Jónas Jónsson frá Hriflu:] „Íslenzk stjórnmál í jan.–apríl.“ Ófeigur, 3.–5. tbl. 2. árg., mars–maí 1945, 

s. 19.  
205  [Jónas Jónsson frá Hriflu:] „Flugvellir eru Grímsey 20. aldarinnar,“ Ófeigur, 3.–5. tbl. 2. árg. mars–

maí 1945, s. 63.  
206  Morgunblaðið 10. desember 1957, s. 2.  
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Benediktssonar í Þjóðviljanum 1938 um Sturlu í Vogum eftir Hagalín og það sem hann 

kallar „mistúlkun“ Kristins E. Andréssonar á bókinni í Tímariti Máls og menningar árið 

1940. Í grein hans kemur fram að upp úr því hafi Hagalín farið að svara „ádeilu 

kommúnista“ og ‘gera upp reikningana’ við þá.207 Því hélt hann áfram lengi og sú hug-

mynd einkennir gjarnan skrif hans um þessi efni að Kristinn og fleiri feli hið rétta eðli 

sitt á bak við grímu og viðhorfin sem þeir héldu svo stíft fram á fjórða áratugnum séu 

ætíð undirliggjandi í öllu sem þeir segja og gera.208 Skrif Guðmundar Hagalín um 

kommúnista minna stundum einna helst á Jónas frá Hriflu.  

Vissulega felst ákveðin pólitík í deilum Hagalíns við Kristin og fleiri, að minnsta 

kosti vegna þess að andúð hans byggist að einhverju leyti á þeirri hugmynd að hann telji 

sér og öðrum hafa verið hafnað af pólitískum ástæðum. Þótt hér hafi verið gert töluvert 

úr þætti persónulegs metnaðar í því að Rithöfundafélag Íslands klofnaði er vissulega 

ljóst að ýmiss konar pólitík tengdist klofningi rithöfundafélaganna og deilunum milli 

þeirra. Í kaflanum hafa komið fram dæmi um að slíkt hafi verið orðað í starfseminni, t.d. 

í greinargerð frá Félagi íslenskra rithöfunda við stofnunina þar sem fram kom að þeir 

sem að því stóðu teldu íslenskum rithöfundum ekki annað sæmandi en félagsstarfsemi 

sem væri „án tillits til stjórnmálaafstöðu eða stefnu í bókmentum“.209 Og í aðdragandan-

um að stofnun Rithöfundasambands Íslands árið 1957 þótti greinilega ástæða til að 

leggja áherslu á að sambandið skyldi ekki taka þátt í baráttu stjórnmálaflokka eða 

hlutast til um stjórnmálaskoðanir félagsmanna (sjá s. 61). Ekki er þó þar með sagt að 

sama pólitík tengist stofnun Almenna bókafélagsins.  

Í upphafi þessa kafla kom fram að gætt hefur tilhneigingar, m.a. í kennslubókum 

fyrir framhaldsskóla, til að nefna átökin milli Almenna bókafélagsins og Máls og menn-

ingar í sömu andrá og klofning rithöfundafélaganna. Slíkt er þó ekki að öllu leyti rétt-

mætt. Almenna bókafélagið var stofnað um miðjan sjötta áratuginn og eins og hér hefur 

komið fram áttu ýmsar þreifingar um hugsanlega sameiningu rithöfundafélaganna 

tveggja sér stað um þær mundir. Þær leiddu m.a. til þess að árið 1957 var Rithöfunda-

samband Íslands, sameiginlegur vettvangur þeirra, stofnað. Því er greinilega villandi að 

                                                 
207  Örn Ólafsson: „Guðmundur G. Hagalín. Nokkrar athuganir á ritferli hans fyrsta aldarfjórðunginn,“ s. 

70–72.  
208  Sjá t.d. Heimdallarræðu Guðmundar Hagalín árið 1955 sem fjallað verður um í 5. kafla og grein sem 

hann skrifaði í Félagsbréf árið 1961 undir fyrirsögninni „Já vofan þekkist og viðbúnað hefur hún enn. 
Nokkur orð til nytsamra sakleysingja í tilefni af sextugsafmæli Tómasar skálds Guðmundssonar frá 
Guðmundi Gíslasyni Hagalín“. Einnig má nefna gagnrýni hans á úthlutun skáldastyrkja sem birtist í 
þremur greinum í Alþýðublaðinu í júní 1945 undir fyrirsögninni „Augasteinar og amakefli“. 

209  Morgunblaðið, 29. mars 1945, s. 12 („Greinargerð frá Fjelagi íslenskra rithöfunda“).  
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draga mjög skýra línu milli félagaklofningsins og stofnunar Almenna bókafélagsins. 

Þvert á móti var mikið sameiningarferli í gangi hjá rithöfundafélögunum um þessar 

mundir. Félagsauðurinn sem rithöfundar bjuggu yfir sem hópur hafði tvístrast þegar 

fjármagninu var varpað inn á völlinn á fyrri hluta fimmta áratugarins og Rithöfunda-

félaginu var falin úthlutun skáldastyrkjanna. Eins og fram kom í 3. kafla var gjarnan 

litið svo á að styrkveitingarnar fælu í sér útdeilingu á táknrænum auð sem olli því að 

sumir rithöfundar fengu ekki þann sess sem þeir töldu sér bera.  
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5 .  K A F L I  

Hægri vængurinn 
 

Rauða hættan? 
Veturinn 1954–1955 hélt Heimdallur, félag ungra Sjálfstæðismanna í Reykjavík, nokkra 

almenna fundi þar sem rithöfundar höfðu framsögu um menningarmál og margvíslega 

hættu sem stafaði af „kommúnistum“. Gunnar Gunnarsson var frummælandi á tveimur 

þeirra, 4. og 14. nóvember 1954. Fyrri fundurinn var haldinn undir yfirskriftinni „And-

leg kúgun austan járntjalds. Pasternak-málið“ en erindið á þeim síðari nefndist „Vestræn 

menning og kommúnismi.“210 Um vorið, 11. maí 1955, var umfjöllunarefnið „áróður og 

skemmdarstarf kommúnista í íslensku menningarlífi“. Framsögu þar höfðu tveir 

rithöfundar, Kristmann Guðmundsson og Guðmundur G. Hagalín, og einn prestur, séra 

Sigurður Pálsson.211  

Ef Morgunblaðinu frá því um miðjan nóvember 1954 er flett fer fyrirhugaður Heim-

dallarfundur með Gunnari Gunnarssyni varla fram hjá neinum. Auglýsingar um fundinn 

birtust í Morgunblaðinu dagana á undan en ritstjórn blaðsins lét ekki heldur sitt eftir 

liggja til að kynda undir eftirvæntingunni. Frétt um að fundurinn yrði haldinn birtist á 

forsíðu 12. nóvember, tveimur dögum fyrir fundinn, og á fundardegi var baksíðufrétt 

um þennan væntanlega fund auk þess sem meirihlutinn af leiðaranum var helgaður 

honum. Að fundinum loknum var áfram fjallað ítarlega um hann í Morgunblaðinu. 

Þriðjudaginn 16. nóvember birtist ræða Gunnars á forsíðu blaðsins og að auki var stór 

hluti baksíðunnar lagður undir frétt um málið, 17. nóvember var fundurinn aftur 

leiðaraefni og rúmri viku síðar, 25. nóvember voru viðbrögð „kommúnistablaðsins“ 

Þjóðviljans gerð að umfjöllunarefni í leiðara. 

Af ræðu Gunnars er ljóst að honum liggur mikið á hjarta. Farið er vítt yfir sviðið og 

rætt um ógnir sem steðji að frelsi og lýðræði. Gunnar telur mikið í húfi: hvorki meira né 

minna en framtíð vestrænnar menningar. Hann eyðir nokkru púðri í að ræða „ómenn-

ingu“ í því sambandi, til hennar telur hann m.a. þá mynd sem Keflavíkurútvarpið dragi 

upp af amerískri menningu en að mati hans eru „kvikmyndaslepjan og glæparitin“ þó 

                                                 
210  Síðara erindið birtist í Morgunblaðinu 18. nóvember 1954 undir fyrirsögninni: „„Enginn sem áttar sig 

er fús að láta Fjallræðuna í skiptum fyrir feigðargaldra gerræðis og grimmdar.““ Heimdallur gaf erind-
ið einnig út í sérprentuðu hefti: Gunnar Gunnarsson: Vestræn menning og kommúnismi. Ræða Gunn-
ars Gunnarssonar skálds flutt á almennum fundi Heimdallar F.U.S. í Sjálfstæðishúsinu 14. nóvember 
1954.  

211  Ræður þeirra allra birtust í Morgunblaðinu nokkrum dögum síðar, 19. maí 1955.  
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ennþá verri. Þeir sem séu ginnkeyptir fyrir svona löguðu hafi þó drýgt „breizkleika-

syndir fremur en ásetnings“. Hættan sem stafi af kommúnismanum sé mun skæðari.  

Því miður er þannig komið, sem löngu var fyrirsjáanlegt, þótt færri sæi en ætla 
mætti, að vestræn menning nú þegar um miðbik aldarinnar er svo aðhneppt af veldi 
og viðgangi alþjóðakommúnismans […] að bresti oss Vestmenn viljann til sjálfs-
varnar, en að því er stefnt ötullega og öllum brögðum beitt til að tortryggja og grafa 
undan samlyndi og samheldni frelsisunnandi þjóða, geta sögulokin ekki orðið nema 
á eina lund. Vilji vor eða viljaleysi í þeim efnum mun að endingu úrslitum ráða.212 

Gunnar notar dæmisögur til að styðja mál sitt um ógnir kommúnismans, snýr upp á 

söguna um Rauðhettu og úlfinn og bætir svo við vísunum til norrænnar goðafræði til að 

draga upp ragnarakastemmningu. Auk þess gerir hann kristna trú að umtalsefni og segir 

hana grundvöll mannúðar og vestrænnar menningar en kommúnistar hafi sett annað í 

hennar stað:  

Er þá komið að aðalmálinu, er í milli skilur mannúðar og ofbeldis, Baldurs hvíta og 
Fenrisúlfsins fjötrum svifta: á vorum dögum vestrænnar menningar og vald-
kommúnismans, en það er trúarbrögðin, kristinn dómur […]. Kenningar smurðling-
anna við Kremlarmúra hafa sem sé skákað guðspjöllunum um set, ekki einu sinni 
almættið þolir samanburð við þá Stalín og Lenín.  

Þó segist Gunnar ekki líta á kommúnismann sjálfan sem trúarbrögð, heldur telja að 

„fremur beri að líkja gleðiboðskap kommúnista til faraldurs en trúarbragða“.  

Mikilvægustu efnisatriðin í ræðu Gunnars sem varða efni þessarar ritgerðar beint eru 

tvenns konar. Annars vegar kemur ítrekað fram í máli hans að hann telji ekkert að 

marka það sem kommúnistar segi og hann notar orð eins og „auðtrúa“, „ginningarfífl“, 

„sjónhverfingar“, „fagurgali“ og „sauðargæra“ til að leggja áherslu á að kommúnistar 

stundi undirferli og blekkingarleiki og fólk láti glepjast af þeim. Allt leggi þetta 

vestræna og íslenska menningu í hættu. Hins vegar harmar hann aðgerðaleysi sem 

andstæðingar kommúnista hafi sýnt og umfram allt skort þeirra á skipulagi.  

Ýmislegt úr máli Gunnars frá Heimdallarfundinum í nóvember 1954 endurómar í 

ræðunum sem haldnar voru á fundi sama félags vorið 1955. Líkt og Gunnar tengir Guð-

mundur Hagalín t.d. saman ýmsar þekktar sögur í varnaðarskyni í ræðu sinni.213 Hagalín 

vitnar í frásagnir af ógulegum risum í Snorra-Eddu og Biblíunni og heimfærir sögur um 

vanmat á „lævísi“ og „fagurgala“ upp á Ísland til að vara áheyrendur við því að sofna á 

verðinum gagnvart ógn sem hann skilgreinir m.a. sem „lævíslega, markvissa og 

                                                 
212  Gunnar Gunnarsson: „„Enginn sem áttar sig er fús að láta Fjallræðuna í skiptum fyrir feigðargaldra 

gerræðis og grimmdar.““ Morgunblaðið, 18. nóvember 1954, s. 1, 2 og 7.  
213  Guðmundur Hagalín: „Fáránlegasta fyrirbærið að nokkrir nútíma listamann skuli styðja þá stefnu, sem 

er þeim fjandsamlegust. Óhugnanlegt, hvernig kommúnistar hafa hreiðrað um sig í menningar-
stofnunum okkar.“ Morgunblaðið 19. maí 1955, s. 19–20 og 22. (Undirfyrirsögn: „Guðmundur 
Hagalín bregður upp skyndimynd í 13 punktum af innleiðingu Sovét-valds á Íslandi.“)  
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óaflátanlega áróðursstarfsemi jötunþýjanna austrænu á landi hér gegn íslenzkum 

menningarerfðum, hinni forníslenzku manndómshugsjón og hinni kristnu mannhelgi“. 

Honum er mikið í mun að vara við þessum hættum og ræðan spannar langt tímabil. 

Hagalín horfir til framtíðar og gerir sér í hugarlund þrettán atriði af ýmsu tagi sem muni 

einkenna ástandið ef kommúnistar fái öll völd á landinu, nánar til tekið „eftir valdatöku 

hinna pólitísku Brynjólfa og Einara og hinna menningarlegu Andréssona“. Þar gerir 

hann ýmsu skóna hvað varðar t.d. atvinnuvegina, réttindi og kjör alþýðu, leynilögreglu, 

hjúskaparmál og herþjónustu en einnig hefur hann skýra sýn á framtíð menningarmála 

og málfrelsis. Hann er þess fullviss að hæstráðendur verði þeir „sem fremstir hafa staðið 

í áróðurs- og skemmdarstarfsemi á sviði félags, atvinnu og menningarmála“, í landinu 

verði „afarströng ritskoðun“ og ekkert lát verði á áróðri því rithöfundar og skáld standi 

„beinlínis í þjónustu stjórnarinnar, fræg[i] hana og hina rússnesku yfirstjórn …“ En 

Hagalín lítur einnig um öxl og rekur hugmyndir sínar um gang þess sem hann kallar 

„menningarlega áróðurssókn kommúnista“, síðan bókaforlagið Heimskringla var 

stofnað og farið að gefa út ársritið Rauða penna. Honum verður tíðrætt um „áróðurs-

starfsemi“ og sköpun almenningsálits en ástæðuna fyrir því að útgáfu Rauðra penna var 

hætt telur hann hafa verið þá að „ritið leyndi ekki nægilega tilgangi sínum“. Stofnun 

Máls og menningar hafi verið úthugsað bragð til að fara dult með markmiðið. Í fram-

haldinu hafi kommúnistar teygt anga sína víða á menningarsviðinu:  

Með áhrifum tímaritanna, sem beint eða óbeint töluðu þeirra máli, með valdi í 
félögum skálda og listamanna, yfirráðum yfir styrkjum til slíkra manna, áhrifum um 
val útvarpsefnis og sem handhöfum æðsta valds í menntamálum þjóðarinnar tókst 
þeim Andréssonum að fylkja um sig vaxandi hópi listamanna, rithöfunda og mennta-
manna, sem voru raunar ekki allir í flokki þeirra, en unnu með þeim og fyrir þá og 
jafnvel veittu þeim kjörfylgi, voru þeim sannarlega það, sem Tító mun hafa kallað 
fyrstur manna „nytsamir sakleysingjar“, eins og ábekingasveitin í stjórn Máls og 
menningar. 

Þarna telur Hagalín upp ýmsa grundvallarþætti bókmenntalífsins, tímarit, rithöfunda-

félög, styrkveitingar o.fl, og tilgreinir þar með ýmis svið samfélagsins þar sem hann 

telur greinilega að takast þurfi á um völdin. Hann gagnrýnir einnig harðlega tómlæti 

„lýðræðisflokkanna“ og telur þá menn sem vinni með kommúnistum að menningar-

málum sýna „skammsýni og ábyrgðarleysi“.  

Kristmann Guðmundsson leggur einnig mikla áherslu á áróður í ræðu sinni.214 Um 

kommúnista talar hann ítrekað með orðum á borð við „villa á sér heimildir“, „látast“, 

                                                 
214  Kristmann Guðmundsson: „Sérhver borgari þarf að íhuga, hvernig hann geti stuðlað að þjóðfélagsleg-

um þrifnaði. Kommúnistar hafa efnt til skipulegs samsæris gegn íslenzkri menningu.“ Morgunblaðið 
19. maí 1955, s. 17–18. Til viðbótar notaði blaðið undirfyrirsögnina: „Kristmann Guðmundsson rit-
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„kalla sig mörgum fögrum nöfnum“. Hann gerir skýra grein fyrir þeirri skoðun sinni að 

kommúnistar hafi blekkt skáld til fylgilags við sig og veitt þeim í staðinn athygli:  

Skáld, sem gengu rauðliðum á hönd, voru hlaðin lofi í ritum þeirra og athygli vakin 
á þeim á allan hátt – auðvitað æfinlega á kostnað hinna, sem ekki vildu krjúpa að 
hinum rauða krossi. […] Mörg af fremstu skáldum þjóðarinnar hafa um áratugi legið 
undir beinlínis vísindalega skipulagðri rógstarfsemi frá hendi kommúnista. 

 Þetta er hvorki í fyrsta né síðasta skipti sem Kristmann lýsir yfir skoðunum sínum á 

menningarstarfi vinstri manna. Á fundi um menningarmál sem Stúdentafélag Reykja-

víkur hélt í febrúar 1952 hafði hann t.d. sagt að á landinu væru „nokkrir ofsatrúarmenn 

[…] er vilja að listin þjóni flokknum, að hún sé fjötruð eitruðum áróðursböndum 

ofbeldisflokk til framdráttar.“215 Á Heimdallarfundinum 1955 lýsir hann skoðunum 

sínum ítarlegar. Að mati Kristmanns hafa „kommúnistar lagt hið mesta ofurkapp á að ná 

sem víðtækustum áhrifum í menningarlífi þjóðarinnar“, m.a. lagt sig fram um „að ná á 

sitt band menntamönnum, fyrst og fremst kennurum, svo hægt væri að hafa áhrif á 

skólaæskuna, og því næst skáldum og listamönnum“ en einnig hafa þeir að hans mati 

unnið markvisst að því að „ná valdi á félagssamtökum listamanna og rithöfunda“ og 

beitt ofbeldi og rangindum, róg og níði í því sambandi. Gunnar og Hagalín höfðu báðir 

gagnrýnt aðgerðaleysi hægrimanna í menningarmálum og Kristmann harmar einnig að 

„hægri öflin í landinu“ hefðu látið menningarsviðið að mestu afskiptalaust.  

Því miður gerðu hægri öflin í landinu lengi vel lítið eða ekki neitt til að greiða götu 
þeirra manna, er hér voru svo ólánssamir að fæðast með köllun til bókmennta- og 
listastarfs. Skáld og listamenn áttu hér lengst af – og eiga mestmegnis enn – aðeins 
um tvo kosti að velja, og hvorugan góðan: að draga fram lífið á betli eða svíkja 
köllun sína. Þriðji kosturinn, að flýja land og ryðja sér braut meðal framandi þjóða, 
er einnig heldur óaðgengilegur og í rauninni flestum ófær leið. Þessir menn áttu illa 
æfi, og urðu alloft beiskir í lund.  

Séra Sigurður Pálsson í Hraungerði, er þriðji ræðumaðurinn á Heimdallarfundinum í 

maí 1955. Miðað við áhersluna sem aðrir ræðumenn lögðu á trúarbrögðin kemur 

kannski ekki á óvart að prestur hafi verið fenginn til að tala á fundinum. Í ræðunni lýsir 

Sigurður m.a. yfir þeirri skoðun að kommúnisminn væri „engu líkari en illskukrafti“ en 

hann fjallar að mestu um ríkisvald og kristni í ræðu sinni.216 Að hans mati hafði kirkjan 

sett ríkisvaldinu „nauðsynleg takmörk“ gegnum tíðina og hann telur að „þær lýðræðis-

hugsjónir, sem síðan hafa rutt sér til rúms í stjórnarfari vesturlanda“ hafi sprottið úr 

                                                                                                                                               

höfundur bregður ljósi yfir rottustarf Kristins Andréssonar.“ Kristinn er þó ekki nefndur beint á nafn í 
ræðu Kristmanns en augljóst er reyndar hvert sumum orðunum er beint. 

215  Þetta kemur fram í umfjöllun um fundinn í Morgunblaðinu 20. febrúar 1952, s. 8.  
216  Sigurður Pálsson: „Kommúnisminn er valdaófreskja sem telur engar siðferðilegar skyldur hvíla á í 

ríkinu. Þessvegna hverfur allt öryggi þegnanna í þeim ríkjum þar sem þeir ná völdum.“ Morgunblaðið 
19. maí 1955, s. 21–22.  
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jarðvegi miðaldakirkjunnar. Sigurður skilgreinir nokkrar veilur sem kommúnisminn 

hefði notað sér, þar á meðal vantrúna, sem hafi valdið „bæði siðferðilegri og andlegri 

lömun“, og vanmat andlegrar vinnu sem hafi m.a. falið í sér að rithöfundar fengju bækur 

ekki útgefnar og hefðu því orðið auðveld bráð þeirra sem stæðu fyrir bókaútgáfu, þ.e. 

kommúnista. Sigurður virðist telja bókaútgáfu og listaumræðu kommúnista hluta af 

samsæri sem snúist um völd á öðrum sviðum.  

Í bókaútgáfu eru þeir einnig athafnasamir. Þeir stofna útgáfufyrirtæki með rausn, 
greiða ritlaun sæmileg og gefa m.a. út ýmsar gagnlegar bækur, sem aðrir hafa for-
sómað. Fyrir slíkar bækur hljóta fyrirtæki þeirra virðingu góðra manna. Við slíkar 
útgáfur nota þeir tækifærið til að smeygja inn sjónarmiðum sínum, undir yfirskyni 
lærdóms í formálum og skýringum. // Þeir tala mikið um bókmenntir og listir í tíma 
og ótíma. – Þannig sannfæra þeir sumt fólk um að þeir séu einu mennirnir, sem 
dómbærir séu á slíka hluti. Með þessu hafa þeir getað skapað hinn mikla átrúnað á 
Halldóri K. Laxness … 

Athyglisvert er hversu mikill samhljómur er milli efnisatriðanna í ræðunum á Heim-

dallarfundunum. Ástæðan gæti verið að allt endurómi þetta almenna umræðu í ákveðn-

um kreðsum en einnig er hugsanlegt að ræða Gunnars hafi lagt línurnar fyrir þá sem 

fylgdu í kjölfarið. Hvorugt þarf reyndar að útiloka hitt. Helstu atriðin sem ganga 

gegnum ræðurnar eru eftirfarandi:  

• Trúarbrögð og þjóðerni. Áhersla er lögð á mikilvægi kristinnar trúar og sam-

tvinnun kristni og íslensks þjóðernis. Jafnvel er gengið svo langt að telja trú-

leysi til marks um höfnun þjóðlegrar menningar. Í framtíðarsýn Guðmundar 

Hagalín um Ísland undir kommúnískri stjórn gerir hann ráð fyrir ‘kerfisbund-

inni afkristnun’ og að aðrir verði settir í „öndvegi Drottins“ en í því sambandi 

gerir Hagalín jafnframt ráð fyrir að líkneski Jóns Sigurðssonar verði látið víkja 

af Austurvelli. Kristmann Guðmundsson talar um að kommúnistar þykist vera 

„hinir mestu föðurlandsvinir og þjóðernissinnar“ en það telur hann hæpið þar 

sem þeir styrki „samtök guðleysingja um heim allan“. Sr. Sigurður Pálsson 

telur slakt ástand þjóðmenningarinnar eiga rót í „menningarlegu andvaraleysi 

voru og afvegaleiddri frjálshyggju“ og allt eigi þetta upptök í því „að menn 

hafa hafnað Guði eða ætla að með hann geti þeir gert eins og þeim sýnist“. 

Ræðumenn velta einnig fyrir sér samhenginu milli kommúnisma og trúar. 

Gunnar Gunnarsson telur kommúnismann fremur faraldur en trúarbrögð en 

Hagalín lítur á kommúnismann sem staðgengil trúarbragða og Kristmann segir 

kommúnismann beinlínis vera trúarbrögð.  

• Áróður. Gegnumgangandi er sú hugmynd að kommúnistar stundi markvissan 

áróður, hugtakafölsun og blekkingaleik og sannfæring um að allt sé þetta eitt 
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stórt samsæri. Ræðumenn á seinni fundinum minnast allir á kennarastéttina í 

þessu samhengi og telja kommúnistum hafa orðið mikið ágengt í að „þrengja 

sér“ inn í hana, eins og séra Sigurður orðar það.  

• Gagnrýni á aðgerðaleysi hægrimanna á menningarvettvanginum. Gunnar 

Gunnarsson tæpir á þessu máli og ræðumenn á síðari fundinum ræða það 

nánar. Guðmundur G. Hagalín segir að sér hafi „þótt þeir svefnþungir og 

andvaralitlir, vökumenn lýðræðisflokkanna og ábyrgir fulltrúar íslenskra 

menningarerfða“. Og Kristmanni Guðmundssyni finnst synd að „hægri öflin í 

landinu“ hafi lengi vel gert „lítið eða ekki neitt til að greiða götu þeirra manna, 

er hér voru svo ólánssamir að fæðast með köllun til bókmennta- og listastarfs“. 

 

Stofnun Almenna bókafélagsins 
Aðgerðaleysi hægrimanna á menningarsviðinu heyrði sögunni til um það leyti sem 

Heimdallarfundurinn var haldinn vorið 1955. Rúmum mánuði eftir fundinn, 17. júní 

1955, birtust blaðafréttir um stofnun nýs félags, Almenna bókafélagsins. Í Morgunblað-

inu var stofnunin kynnt undir fyrirsögninni: „Helztu skáld landsins og bókmenntamenn 

sameinast um stofnun nýs menningarfélags.“ Þar birtist einnig „Ávarp til Íslendinga“ frá 

stjórn félagsins og bókmenntaráði en þar sagði m.a. að Almenna bókafélagið væri „til 

þess stofnað að efla menningu þjóðarinnar með útgáfu úrvalsrita í fræðum og skáldskap 

og veita mönnum kost á að eignast þau með eins vægum kjörum og unnt reynist.“ Um 

útgáfustefnuna sagði að félagið mundi „telja sér skylt að velja til útgáfu þær bækur 

einar, sem að beztu manna yfirsýn eru til þess fallnar að veita lesendum sínum hlutlausa 

fræðslu eða listrænan unað“ og einnig kom fram að félagið vænti þess að geta „átt 

heillavænlegt frumkvæði að ritun ýmissa þeirra bóka, sem þjóðinni megi verða varan-

legur fengur að“. Baksíða blaðsins var helguð fréttunum af félaginu.217  

Í þessari fyrstu frétt Morgunblaðsins af félaginu kom einnig fram að þeir sem hefðu 

kynnt það fyrir blaðamönnum væri Bjarni Benediktsson og Þorkell Jóhannesson. Sá 

fyrrnefndi var menntamálaráðherra á þessum tíma og einn af forystumönnum Sjálf-

stæðisflokksins. Sá síðarnefndi var háskólarektor.218 Menntamálaráðherrann sjálfur var 

stjórnarformaður en ýmsir fleiri áhrifamenn tengdust stofnun félagsins. 

                                                 
217  Morgunblaðið 17. júní 1955, s. 16. Ávarpið birtist einnig í 1. hefti Félagsbréfa 1955.  
218  Bjarni hafði verið ráðherra síðan 1947 og farið til skiptis með utanríkis-, dóms- og menntamálaráðu-

neyti, tvö eða þrjú þeirra í einu. Við stofnun Almenna bókafélagsins var hann bæði dóms- og mennta-
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Almenna bókafélagið er jafnan sagt hafa verið stofnað á þessum degi, 17. júní 

1955.219 Í fyrsta hefti Félagsbréfa þar sem sagt er frá skipulagi og störfum félagsins 

kemur þó fram að stofnun þess hafi verið ákveðin í janúar og að stjórn og bókmenntaráð 

hafi hafið störf um miðjan febrúar.220 Ítarlegri upplýsingar eru í gögnum sem ekki hafa 

legið á lausu. Í skjölum Bjarna Benediktssonar sem Borgarskjalasafn Reykjavíkur fékk 

nýlega til varðveislu er að finna fyrstu fundargerðir félagsins og þær leiða í ljós að 

stofnfundur var haldinn fimmtudaginn 27. janúar 1955.221 Þar var samþykkt einróma að 

stofna bókmenntafélag og nokkrar umræður fóru fram en fundinum var síðan frestað til 

að menn gætu kynnt sér drög að lögum félagsins nánar. Framhaldsstofnfundur var svo 

haldinn föstudaginn 4. febrúar en þar voru lög félagsins samþykkt og stjórn kosin, sem 

og bókmenntaráð. Gerð var skoðanakönnun um heiti félagsins en endanlegri ákvörðun 

um það frestað. Að auki var ákveðið „að gera ekki kunnugt um stofnun félagsins opin-

berlega, fyrr en nafn þess væri ákveðið og helzt fyrstu útgáfubækur þess“. Yfirlýstur til-

gangur Almenna bókafélagsins var „alhliða menningarstarfsemi á þjóðlegum grundvelli, 

fyrst og fremst með bóka- og tímaritsútgáfu“.222 Það að þjóðhátíðardagurinn skyldi 

síðan valinn til að opinbera stofnun félagsins er í fullkomnu samræmi við þá hugmynd 

að félagið hafi sérstöku hlutverki að gegna fyrir menningu þjóðarinnar.  

Á stofnfundinum voru 27 karlar. Ákveðið var að allir fundarmenn skyldu teljast 

stofnfélagar, auk fjögurra til viðbótar sem ekki komust á fundinn og á framhaldsstofn-

fundi bættust þrír í hóp stofnfélaga sem urðu þar með 34 talsins, allir karlkyns. Sex úr 

hópnum voru titlaðir skáld eða rithöfundar: Guðmundur G. Hagalín, Gunnar Gunnars-

son, Kristmann Guðmundsson, Davíð Stefánsson, Tómas Guðmundsson og Kristján 

Albertsson.223 Tveir stunduðu bókaútgáfu: Ragnar Jónsson í Smára og Þorsteinn M. 

                                                                                                                                               

málaráðherra og hafði verið það síðan 1953. Einnig má nefna að hann var í stjórn Árvakurs, útgefanda 
Morgunblaðsins, og árið eftir varð hann ritstjóri blaðsins. (Alþingismannatal:  
www.althingi.is/cv.php4?nfaerslunr=64 (Bjarni Benediktsson).) 

219  Sjá t.d.: Halldór Guðmundsson: Skáldalíf, s. 373; Jón Karl Helgason: Mynd af Ragnari í Smára, s. 37; 
Böðvar Kvaran: Auðlegð Íslendinga, s. 277. Í nýlegri ævisögu Davíðs Stefánssonar er frásögn 
Gunnars Dal af stofnun félagsins endursögð en þar er Gunnari og Davíð eignað stórt hlutverk í 
stofnuninni (Friðrik Olgeirsson: Snert hörpu mína. Ævisaga Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi, s. 
388). Frásögnin er nokkuð ævintýraleg og fullyrðingar um að „forlagið“ hafi verið „sett á laggirnar á 
mettíma“ standast t.d. ekki miðað við þau gögn sem hér eru skoðuð og sýna drjúgan undirbúnings-
tíma.  

220  Félagsbréf, 1. hefti, 1. ár 1955, s. 28.  
221  Bskjs. BB, askja 2-18. Ljóst er að undirbúningur var kominn áleiðis fyrir áramót, a.m.k. segir Kristján 

Albertsson frá því í bréfi til Ragnars í Smára að Bjarni Benediktsson hafi skrifað sér í desember 1954 
og beðið sig að verða „meðstofnanda og stjórnarmann“ (Lbs. RJ, bréf frá Kristjáni Albertssyni dags. 
20. janúar 1955).  

222  Bskjs. BB, askja 2-18 (fundargerð framhaldsstofnfundar 4. febrúar 1955, 2. gr. í lögum félagsins).  
223  Þrír þeir síðastnefndu voru ekki á stofnfundinum en Davíð Stefánsson kom á framhaldsstofnfundinn.  
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Jónsson.224 Þorsteinn var raunar einnig forseti bæjarstjórnar á Akureyri og titlaður svo í 

fundargerð en hann var ekki sá eini sem gegndi trúnaðarstörfum í stjórnmálum því sex 

alþingismenn voru meðal stofnfélaga, jafnmargir skáldunum og rithöfundunum. Þetta 

voru Gunnar Thoroddsen, Bjarni Benediktsson, Karl Kristjánsson, Lárus Jóhannesson, 

Magnús Jónsson og Jónas G. Rafnar en Gunnar var jafnframt borgarstjóri og Bjarni 

menntamálaráðherra. Karl var framsóknarmaður, líkt og Þorsteinn, en hinir fimm voru í 

Sjálfstæðisflokknum og ýmsir fleiri á fundinum höfðu sterk tengsl við þann flokk. Til 

dæmis var Þorvaldur Garðar Kristjánsson, formaður Heimdallar, félags ungra sjálf-

stæðismanna, stofnfélagi og einnig næsti formaður á undan honum, Geir Hallgrímsson. 

Valtýr Stefánsson, ritstjóri Morgunblaðsins, var einnig í þessum hópi, og tveir blaða-

menn á blaðinu, Pétur Ólafsson og Matthías Johannessen en sá síðarnefndi varð ritstjóri 

nokkrum árum síðar. Ljóð eftir hann voru farin að birtast á þessum tíma en hann hafði 

ekki enn gefið út bók. Fjórir háttsettir menn úr menntakerfinu voru í hópi stofnfélaga: 

Þorkell Jóhannesson háskólarektor, sem áður var nefndur, Alexander Jóhannesson 

prófessor, Þórarinn Björnsson skólameistari og Trausti Einarsson prófessor. Til viðbótar 

voru nokkrir lögfræðingar og einn laganemi, tveir hagfræðingar, einn fiskimálastjóri, 

einn bankastjóri, einn prestur, einn fulltrúi í menntamálaráðuneytinu og þrír voru titlaðir 

forstjórar, þar á meðal Ragnar Jónsson í Smára sem áður var nefndur.225 Hluti hópsins 

er rithöfundar og bókmenntamenn en valdastétt samfélagsins er ennþá meira áberandi. 

Rithöfundarnir eru ekki allir í Félagi íslenskra rithöfunda. Tómas Guðmundsson var alla 

tíð í Rithöfundafélagi Íslands og Gunnar stóð utan félaga af þessu tagi eftir að hann 

sagði sig úr Rithöfundafélaginu árið 1943 þangað til félagið gerði hann að heiðursfélaga 

á afmæli hans árið 1972.226 

Bjarni Benediktsson, menntamálaráðherra, var kosinn formaður stjórnar en stjórnar-

menn ásamt honum urðu Alexander Jóhannesson, Jóhann Hafstein, Karl Kristjánsson og 

                                                 
224  Um báða þessa menn eru til nýlegar bækur: Jón Karl Helgason: Mynd af Ragnari í Smára; Viðar 

Hreinsson: Gæfuleit. Ævisaga Þorsteins M. Jónssonar. – Þorsteinn var farinn að draga saman seglin í 
bókaútgáfunni þegar hér var komið sögu og hélt á næstu árum „fyrst og fremst í fyrirhafnarminnsta og 
ábatasamasta hluta útgáfustarfseminnar“, samkvæmt Viðari Hreinssyni: Gæfuleit, s. 202; sjá einnig s. 
s. 185–189.  

225  Þeir sem hér hafa ekki verið nafngreindir eru: Ásgeir Pétursson fulltrúi í menntamálaráðuneytinu, 
Birgir Kjaran hagfræðingur, Davíð Ólafsson fiskimálastjóri, Eyjólfur K. Jónsson stud. jur., Guð-
mundur Benediktsson lögfræðingur, Haukur Thors forstjóri, Jóhann Hafstein bankastjóri, Jóhannes 
Nordal hagfræðingur, Jónas Gíslason prestur, Loftur Bjarnason forstjóri og Sveinn Benediktsson for-
stjóri.  

226 Frá því að Gunnar hafi orðið heiðursfélagi í Rithöfundafélagi Íslands segir t.d. í Alþýðublaðinu, 24. 
maí 1972, s. 12; Morgunblaðinu, 26. maí 1972, s. 2. Gunnar brást hinn versti við þegar Kristmann 
Guðmundsson bað hann að ganga í Félag íslenskra rithöfunda við stofnun þess árið 1945 (sbr. Jón 
Yngva Jóhannsson: Ævisaga Gunnars Gunnarssonar. Óbirt handrit).  
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Þórarinn Björnsson. Gunnar Gunnarsson var kjörinn formaður bókmenntaráðs227 og 

með honum í ráðið Birgir Kjaran, Davíð Stefánsson, Guðmundur G. Hagalín, Jóhannes 

Nordal, Kristján Albertsson, Kristmann Guðmundsson, Tómas Guðmundsson og 

Þorkell Jóhannesson.228 Fimmtudaginn 17. febrúar var haldinn stjórnarfundur á skrif-

stofu menntamálaráðherra og 18. febrúar fundaði bókmenntaráðið í Sjálfstæðishúsinu í 

Reykjavík.  

Þegar Heimdallarfundurinn var haldinn 11. maí, og aðgerðaleysi hægri manna í 

menningarmálum gagnrýnt, voru í raun og veru liðnir hátt í fjórir mánuðir síðan 

Almenna bókafélagið var formlega stofnað en rúmur mánuður var enn í það að hulunni 

yrði svipt af þeirri staðreynd. Því er ljóst að umræðurnar á fundinum leiddu ekki til 

stofnunar félagsins. Fremur lítur út fyrir að fundurinn hafi beinlínis verið liður í að 

undirbúa jarðveginn fyrir tilkynninguna um það. Þar voru hæg heimatökin því formaður 

Heimdallar, Þorvaldur Garðar Kristjánsson, var stofnfélagi í Almenna bókafélaginu.229 

Viðbrögðin við stofnun félagsins voru af ýmsu tagi. Stuðningur Morgunblaðsins fór 

ekki á milli mála; nokkrum dögum eftir að tilkynnt var um málið var fjallað um félagið í 

leiðara undir fyrirsögninni „Stofnun Almenna bókafélagsins merkur menningarvið-

burður“. Frásögn af bókmenntakynningu félagsins um haustið birtist svo undir fyrir-

sögninni „Merkilegt menningarstarf“ og á baksíðu blaðsins sama dag var frétt um að 

fjölmenni á samkomunni hefði verið svo mikið að fjöldi fólks hafi orðið frá að 

hverfa.230  

Þjóðviljinn brást ekki alveg eins við. Þegar fyrst er minnst á Almenna bókafélagið í 

blaðinu er það reyndar einungis í einfaldri frétt um stofnun þess 17. júní 1955. Þar segir 

einfaldlega: „Stofnað hefur verið í Reykjavík nýtt bókmenntafélag, Almenna bóka-

félagið, en höfuðviðfangsefni þess fyrst um sinn varður útgáfa bóka, innlendra og 

þýddra.“ Síðan er tilgreint hverjar fyrstu útgáfubækurnar eru og hverjir sitji í stjórn og 

bókmenntaráði.231 Um haustið birtist líka látlaus frétt um að árgjald Almenna bóka-

félagsins yrði 150 krónur og fyrir það fengju félagsmenn fimm bækur auk þess sem 

                                                 
227  Gunnar var formaður bókmenntaráðsins til 1960, sbr. skeyti frá aðalfundi fulltrúaráðs Almenna bóka-

félagsins, dags. 14. júní 1960, þar sem honum er þakkað frábært og fórnfúst starf (Lbs. GG, askja 1).  
228  Í bókmenntaráðinu sitja því öll skáldin/rithöfundarnir sem voru stofnfélagar, báðir hagfræðingarnir og 

háskólarektor.  
229  Formenn Heimdallar gegnum tíðina eru tilgreindir undir „gamlar stjórnir“ á Söguvef Heimdallar: 

http://frelsi.is/clients/frelsi.is/efni/soguvefur/gamlarstjornir.html. Geir var formaður 1952–1954 og 
Þorvaldur Garðar 1954–1956. Upplýsingar um stofnfélaga í Almenna bókafélaginu eru í fundargerð 
stofnfundar og framhaldsstofnfundar (Bskjs. BB, askja 2-18).  

230  Morgunblaðið 21. júní 1955, s. 8; 13. október 1955, s. 8 og 16. 
231  Þjóðviljinn 17. júní 1955, s. 12 („Nýtt bókmenntafélag stofnað í Reykjavík“). 
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tilgreint var hverjar útgáfubækur næsta árs yrðu og að stjórn félagsins hefði útgáfu 

tímarits til athugunar.232 En stundum kvað við töluvert annan tón. Um miðjan ágúst 

birtist t.d. í Þjóðviljanum grein undir yfirskriftinni „Hinir löggiltu menningarvinir“ um 

hlutafélagið Stuðla sem væntanlega var einkum stofnað til að styðja við bakið á 

Almenna bókafélaginu þótt yfirlýstur tilgangur þess væri almennari: „að styðja og efla 

bókaútgáfu og menningarstarfsemi í landinu, hafa með höndum sjálft og í samráði við 

aðra bókaútgáfu, bóksölu og aðra skylda starfsemi“.233 Í Þjóðviljanum er hæðst rækilega 

að félaginu, m.a. með þessum orðum:  

Einn góðan veðurdag birtist yfirlætislaus auglýsing í Lögbirtingablaðinu, þar sem 
tilkynnt er að ýmsir helztu fjármálamenn bæjarins – menn sem talið var að aldrei 
hefðu opnað aðra bók en bankabók – séu í raun réttri einlægir og sannir vinir 
menningarinnar. Ásókn þeirra í peninga á undanförnum árum og áratugum hefur þá 
aðeins stafað af því að þeir vildu hafa undir höndum fjármuni til að „styðja og efla 
bókaútgáfu og menningarstarfsemi í landinu“. Í þessu skyni hafa þeir stofnað með 
sér félag, þegar lagt fram sem svarar verði á heilum lúxusbíl og ætla áður en lýkur 
að hafa bílverðin fimm. 234  

Morgunblaðið svaraði skrifum Þjóðviljans um „löggilta menningarvini“ með því að 

segja kommúnista þykjast hafa „einkaleyfi“ á bókaútgáfu og líta á sig sem „andlegan 

aðal“ sem óttaðist samkeppnina. Einnig furðaði Morgunblaðið sig á því að Tíminn og 

Alþýðublaðið hefðu „verið með smánart í garð hins nýja útgáfufélag“ en taldi þetta til 

marks um minnimáttarkennd gagnvart Sjálfstæðisflokknum.235  

Enn eitt viðhorf birtist svo í grein eftir Einar Laxness í Þjóðviljanum í október 1955 

undir fyrirsögninni „Er Almenna bókafélagið stofnsett til höfuðs útgáfu Menntamála-

ráðs?“ en Einar sat í menntamálaráði. Hann sagði í greininni að svo kynni að virðast í 

fyrstu sem Almenna bókafélagið væri stofnað til að vinna gegn Máli og menningu en 

sagðist telja að raunin yrði sú að starfsemi félagsins myndi fyrst og fremst koma niður á 

Menningarsjóði og setti spurningarmerki við hlutverk menntamálaráðherra í því sam-

bandi.236  

 

* * * 

 

                                                 
232  Þjóðviljinn 16. september 1955, s. 3. Sambærileg frétt birtist í Morgunblaðinu sama dag.  
233  Félagsbréf, 1. hefti, 1955, s. 29.  
234  Þjóðviljinn 12. ágúst 1955, s. 5 („Hinir löggiltu menningarvinir“).  
235  Leiðari Morgunblaðsins 21. ágúst 1955, s. 8 („Almenna bókafélagið og hinn „andlegi aðall““).  
236  Einar K. Laxness: „Er Almenna bókafélagið stofnsett til höfuðs útgáfu Menntamálaráðs?“ Þjóðviljinn 

5. október 1955, s. 6 og 10.  
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Ræturnar að stofnun Almenna bókafélagsins lágu á fleiri en einum stað. Í fundargerð 

stofnfundar kemur fram að Bjarni Benediktsson hafi lýst aðdragandanum á þann veg að 

Jóhann Hafstein, Birgir Kjaran, Eyjólfur K. Jónsson, Geir Hallgrímsson og hann sjálfur 

verið farnir að undirbúa stofnun bókmenntafélags þegar þeir hefðu orðið þess áskynja 

að „ýmsir aðrir hefðu haft svipaðar ráðagerðir í huga“. Sumir þeirra hefðu verið boðaðir 

á stofnfundinn.237 

Hér vísar Bjarni væntanlega t.d. til Gunnars Gunnarssonar, Davíðs Stefánssonar, 

Tómasar Guðmundssonar og Ragnars Jónssonar í Smára en í tveimur bréfum sem 

Ragnar sendi Bjarna um það leyti sem verið var að stofna félagið kemur fram að hann 

hafi átt samræður við hina þrjá um málið.238 Fingraför Ragnars er að finna víða í sögu 

íslenskrar bókaútgáfu. Hann starfaði t.d. hjá Heimskringlu á fyrstu árunum eftir stofnun 

hennar, og rak reyndar félagið á eigin vegum um tíma, hann var einn þeirra sem stóðu 

að stofnun Máls og menningar og stofnaði nokkru síðar eigið forlag, Helgafell, auk þess 

sem hann var einn helsti drifkrafturinn í Landnámu, félaginu sem var stofnað um útgáfu 

á bókum Gunnars Gunnarssonar, svo helstu dæmin séu nefnd.239 Tengsl hans við Al-

menna bókafélagið hafa þó ekki farið hátt.240 Svo virðist sem gert hafi verið ráð fyrir 

því fyrir stofnun félagsins að Ragnar tæki sæti í bókmenntaráði en í bréfi til Bjarna 

sagði hann ekki koma til greina að hann yrði þar „í neinni opinberri stjórn“ og sú varð 

niðurstaðan.241 Ragnar hafði aftur á móti margvísleg afskipti af stofnun Almenna bóka-

félagsins bak við tjöldin. Í bréfunum til Bjarna gerir hann t.d. ýmsar tillögur um hvernig 

ýmsum málum verði best fyrir komið við stofnun félagsins og í störfum þess. Hann 

                                                 
237  Bskjs. BB, askja 2-18 (fundargerð stofnfundar AB, 27. janúar 1955).  
238  Bskjs. BB, askja 2-12. Bréfin eru ódagsett, annað virðist hafa verið skrifað fyrir stofnfundinn (sem var 

27. janúar 1955) en einhvers konar undirbúningsfundur virðist þá nýlega hafa verið haldinn, hitt hefur 
sennilega verið skrifað milli stofnfundar og framhaldsstofnfundar (sem var 4. febrúar 1955). Ragnar 
sendi Bjarna ýmis fleiri bréf sem varða starfsemi félagsins og ýmis menningarmál en í þessum tveim-
ur bréfum birtast ýmsar hugmyndir hans sem varða félagið skýrast.  

239  Sbr. Jón Karl Helgason: Mynd af Ragnari í Smára, sjá m.a. s. 112, 162 o.áfr.  
240  Sjá þó Jón Karl Helgason: Mynd af Ragnari í Smára, s. 37–38 og 129. Þar kemur m.a. fram að Ragnar 

hafi verið „með puttana í Almenna bókafélaginu“ og sagt frá bókunum þremur sem Ragnar bauð 
félaginu til útgáfu.  

241  Bskjs. BB, askja 2-12 (bréf frá Ragnari í Smára til Bjarna Benediktssonar, ódagsett); askja 2-18 
(fundargerðir stofnfundar AB, 27. janúar 1955, og framhaldsstofnfundar 4. febrúar 1955). Hluti af 
vélritaðri fundargerð stofnfundarins er listi yfir stjórnarmenn og fulltrúa í bókmenntaráði, væntanlega 
tillaga, en þar er gert ráð fyrir Ragnari Jónssyni í bókmenntaráði. Þegar bókmenntaráðið var kosið á 
framhaldsstofnfundi varð raunin hins vegar sú að Jóhannes Nordal fór í það sæti sem Ragnari hafði 
verið ætlað. Önnur breyting frá þessu plaggi er að þar er Þorkell Jóhannesson meðal stjórnarmanna og 
Þórarinn Björnsson í bókmenntaráði en þegar gengið var frá málinu á framhaldsstofnfundi höfðu þeir 
skipt um sæti.  
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hefur skoðanir á formi félagsins, stjórnarmönnum, starfsháttum og útgáfustefnu en ekki 

síður tilgangi þess:242  

Við lítum svo á að hér sé verið að koma fótum undir hreyfingu undir forustu yðar, 
hreyfingu er leggja eigi grundvöllinn að nýrri jákvæðri sókn til aukins samstarfs 
frjálsra manna, fremur en þeirra, sem beinlínis eru á flótta undan einræði og 
efnishyggju með það aðal„markmið“ að verjast því. Okkur vantar að byggja upp 
andlegar hersveitir með lifandi siðgæðishugsjónir, og þó þær séu að nokkru leyti 
komnar fram vegna hinnar beisku reynslu er mannkynið hefir fengið af 
kommúnismanum í framkvæmd, verða þær að sækja orku sína í þann kjarna, sem er 
af eilífum upruna, og býr í brjósti hvers manns og hefir búið frá öndverðu, en ekki 
orðið til fyrir tilstilli Marx eða Lenins.243 

Þetta eru ekki einu pólitísku athugasemdirnar sem finna má í tillögum Ragnars til 

Bjarna um það hverjir séu best til þess fallnir að gegna trúnaðarstörfum fyrir félagið. Í 

fyrra bréfinu leggur Ragnar til að Gunnar Gunnarsson verði forseti félagsins en Bjarni 

verði varaforseti og formaður bæði stjórnar og útgáfuráðs. Hugmyndir Ragnars fela í sér 

að forseta og varaforseta yrði skipað fyrir ofan stjórnina og útgáfuráðið en svo virðist 

sem í tillögum sem lagðar voru fyrir stofnfund hafi ekki verið gert ráð fyrir slíku skipu-

lagi og það breyttist ekki. Í síðara bréfinu, sem hefur sennilega verið skrifað milli stofn-

fundar og framhaldsstofnfundar, segist Ragnar hafa orðið þess var að Gunnar hafi orðið 

fyrir nokkrum vonbrigðum. Gunnar hefði talið eðlilegt „eftir allt sem gengið hefir á“ að 

hann yrði forseti félagsins og Ragnar er enn á þeirri skoðun að það væri sanngjarnt. 

Með því mætti þakka Gunnari að hafa „riðið á vaðið gegn yfirgangi kommúnistanna á 

menningarsviðinu“ en þarna er greinilega vísað til Heimdallarræðunnar í nóvember. Og 

Ragnar bætir við að ef Gunnar yrði forseti yrði það „mátulegt kjaftshögg á kommana“. 

Einnig lætur Ragnar pólitíska athugasemd fylgja tillögu um stjórnarmenn í fyrra bréfinu 

og tekur fram að ef hún gangi eftir verði stjórnin „tryggilega í höndum sjálfstæðis-

manna“.244  

Hér er þó ekki ennþá allt upp talið um afskipti Ragnars af Almenna bókafélaginu. 16. 

febrúar 1955 sendi hann t.d. bréf til Gunnars Gunnarssonar, formanns bókmenntaráðs, 

                                                 
242  Hugmyndir Ragnars um sum af þessum málum koma fram í fleiri bréfum hans til Bjarna og t.d. einnig 

í bréfum sem hann skrifaði Gunnari Gunnarssyni um útgáfumál félagsins, sjá m.a. bréf til Gunnars 
dags. 16. sept. 1955 sem Bjarni fékk raunar afrit af. Þar nefnir Ragnar bókmenntasögu, Íslandssögu, 
og alfræðiorðabækur sem dæmi um verk af því tagi sem sé ofviða einstaklingum að gefa út en félag 
sem þetta geti ráðið við (Lbs. GG, askja 31; afrit í Bskjs. BB, öskju 2-12 (bréf frá Ragnari í Smára til 
Gunnars Gunnarssonar, dags. 16. september 1955). 

243  Bskjs. BB, askja 2-12 (bréf frá Ragnari í Smára til Bjarna Benediktssonar, ódagsett). 
244  Ragnar leggur til að í stjórninni verði Bjarni Benediktsson, Alexander Jóhannesson, Þorkell Jóhannes-

son, Jóhann Hafstein og Gunnar Thoroddsen. Raunin varð sú að Bjarni, Alexander og Jóhann urðu 
allir stjórnarmenn en Þorkell settist í bókmenntaráð í stað stjórnar og Gunnar Thoroddsen gegndi ekki 
trúnaðarstörfum fyrir félagið. Í stað þeirra tveggja, miðað við tillögur Ragnars, komu Karl Kristjáns-
son og Þórarinn Björnsson.  
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og bauð félaginu þrjár bækur sem hann hafði undirbúið útgáfu á: myndabók um norræna 

málaralist, myndabók um Ísland og ritgerðasafn eftir Kristján Albertsson.245 Almenna 

bókafélagið þáði myndabókina um Ísland en hinum tveimur var hafnað.246 Ákveðið var 

að myndabókin yrði kjörbók en ekki félagsbók en það var þvert á það sem Ragnar hafði 

hugsað sér. Hann skrifaði ýmis bréf til að reyna að fá þessu breytt og rökstuddi 

mikilvægi þess að bókin yrði félagsbók, þ.e. að innifalin í árgjaldi allra félagsmanna, 

m.a. með þeim orðum að þetta væri „rétta bókin til þess að auglýsa félagið meðal al-

mennings, afla þvi meðlima og trausts þeirra“. Og Ragnar bætti við vísunum til annarra 

bókafélaga:  

Félagið má alls ekki missa af þessari auglýsingu er farið verður af stað til þess að 
afla því meðlima, en á því veltur framtíð þess að takast megi að ná saman meiri 
fjölda en þau félög sem fyrri eru, hafa nú. Mistakist það er ver farið en heima setið. 
[…] M.F.A. fór yfirum af þessum sökum, gaf bestu bækurnar, sem einhverskonar 
kjörbækur, með sérstöku verði, en ekki sem félagsbækur, og M. og M. er að fara 
sömu leiðina og er nú haldið uppi með óbeinum tekjum. Þetta má ekki endurtaka sig 
hér.247 

Ragnar er ákafur að miðla af reynslu sinni í þessum efnum. Enn eitt dæmið um það 

er að þegar hann skrifaði Bjarna Benediktssyni kringum stofnun Almenna bókafélagsins 

sagðist hann „að sjálfsögðu“ mundu gefa „væntanlegum framkvæmdastjóra upplýsingar 

um hvaða aðferðum við beittum á sínum tíma við söfnun meðlima í Mál og menningu 

og öflun fjár þar“.248  

Stofnun Almenna bókafélagsins snerist að miklu leyti um almenn völd á öllum 

sviðum samfélagsins. Það sést t.d. á því að hún byggðist m.a. á því viðhorfi að ekki 

mætti láta vinstrimenn sitja eina að bókmenntasviðinu, en Heimdallarræða Kristmanns 

Guðmundssonar sem sagt var frá fyrr í kaflanum var t.d. í þeim anda. Á þessum tíma 

var vissulega autt svæði á bókmenntasviðinu sem tengist því hvernig sviðið mótaðist í 

átökum vinstrimanna og Jónasar frá Hriflu á fjórða áratugnum en upp úr þeim var Mál 

og menning m.a. stofnuð. Eins og fram kom í 1. kafla var lögð mikil áhersla á þjóðlega 

menningu við stofnun þess félags og sama máli gegnir um Almenna bókafélagið, bæði 
                                                 
245  Bskjs. BB, askja 2-12 (bréf frá Ragnari í Smára til Gunnars Gunnarssonar, dags. 16. febrúar 1955). 

Um þessi mál, sjá einnig Jón Karl Helgason: Mynd af Ragnari í Smára, s. 129.  
246  Kristján talar mikið um ritgerðasafnið í bréfum sínum til Ragnars (sbr. Lbs. RJ). Ragnar skrifar líka 

ýmis bréf út af þeirri ákvörðun AB að hafa myndabókina um Ísland kjörbók en ekki félagsbók. 
247  Bskjs. BB, askja 2-12 (bréf frá Ragnari í Smára til Bjarna Benediktssonar, ódagsett en greinilega 

skrifað 1955). Í bréfasafni Gunnars Gunnarssonar er afrit með handskrifaðri eftirskrift til Gunnars þar 
sem Ragnar kallar bréfið „S.O.S.“ til Bjarna og segir m.a. einnig: „Ég álít þessa ráðstöfun fjarstæðu og 
sagði við Eyjólf í morgun að ég teldi það algera móðgun við þig að ákveða það án fulls samþ. frá þér, 
sem ættir hugmyndina um að félagið fengi þessa bók til þess einmitt að afla sér meðlima.“ (Lbs. GG, 
askja 31). Ragnar ræðir þetta mál í ýmsum fleiri bréfum.  

248  Bskjs. BB, askja 2-12 (bréf frá Ragnari í Smára til Bjarna Benediktssonar, ódagsett en væntanlega 
skrifað í janúar 1955). 
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inn á við og út á við. Á fyrsta fundi bókmenntaráðsins, sem haldinn var 18. febrúar 

1955, var rætt um hvers konar bækur skyldu gefnar út. Að mati formanns ráðsins, 

Gunnars Gunnarssonar, hlaut hlutverk félagsins „að verða hvort tveggja að gefa út þjóð-

legar bókmenntir og sígild erlend verk“ og Tómas Guðmundsson lét einnig í ljós þá 

skoðun að „þjóðlegt sjónarmið hlyti að ráða miklu“.249  

Í fyrsta heftinu af tímariti Almenna bókafélagsins, Félagsbréfum, gerði stjórnarfor-

maðurinn, Bjarni Benediktsson, að umtalsefni að kenning Ara fróða um að skylt væri að 

hafa það er sannara reynist hefði „frá öndverðu mótað bókmenntir Íslendinga“. Hann 

lýsti því síðan yfir að Almenna bókafélagið væri „félagsskapur þeirra manna, sem efla 

vilja þessar fornu stoðir þjóðmenningar Íslendinga“.250  

 

Tveir bókaklúbbar 
Almenna bókafélagið og Mál og menning áttu ýmislegt sameiginlegt. Þetta voru t.d. 

félög, hluti af starfseminni var útgáfa tímarits og hvorugt félagið var stofnað sem eigin-

legt bókaforlag heldur voru þau bókaklúbbar. Útgáfubækurnar voru fremur fáar, og lítið 

var um nýjan íslenskan skáldskap þar á meðal, a.m.k. fyrstu árin. Það felur t.d. í sér að 

verk þeirra höfunda sem hér hafa komið við sögu og tengdust átökunum sem hér er 

fjallað um voru almennt gefin út annars staðar. Bækur Jóhannesar í Kötlum komu 

reyndar út hjá Heimskringlu sem var nátengd Máli og menningu og þar voru bækur 

nokkurra fleiri vinstrisinnaðra höfunda gefnar út. Þótt Gunnar Gunnarsson, Kristmann 

Guðmundsson og Guðmundur G. Hagalín tengdust Almenna bókafélaginu náið og sætu 

t.d. allir í bókmenntaráði þess, gaf Almenna bókafélagið ekki út verk þeirra fyrstu árin 

eftir stofnunina og ekki heldur bækur Davíðs Stefánssonar eða Tómasar Guðmunds-

sonar sem einnig voru í bókmenntaráðinu.251 Aftur á móti gaf Almenna bókafélagið út 

bækur eftir Gunnar í tilefni af sjötugsafmæli hans árið 1959 og hélt því áfram árin á 

eftir. Síðar, á áttunda áratugnum, gaf Almenna bókafélagið út ritsöfn bæði Gunnars og 

Kristmanns. Bækur Guðmundar Hagalín komu einkum út hjá Norðra á sjötta áratugnum 

og bækur Kristmanns Guðmundssonar hjá Bókfellsútgáfunni. Bækur Gunnars Gunnars-

sonar voru gefnar út af Landnámu, útgáfufélagi sem ýmsir framámenn í menningarlífi 

þjóðarinnar höfðu stofnað sérstaklega kringum bækur hans, en Ragnar í Smára annaðist 

                                                 
249  Bskjs. BB, askja 2-18 (fundargerð bókmenntaráðs AB, 18. febrúar 1955).  
250  Bjarni Benediktsson: „Ávarpsorð.“  
251  Tvær undantekningar voru þó á því árið 1958 því þá gaf AB út Ferðina til stjarnanna, vísindaskáld-

sögu fyrir börn eftir „Inga Vítalín“ sem var dulnefni Kristmann, og úrval úr smásögum Hagalíns. 
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rekstur þess að mestu leyti ásamt Andrési Þormar.252 Reyndar gaf Helgafell, bókaforlag 

Ragnars sjálfs, einnig út nokkrar bækur eftir Gunnar á þessum tíma, en þar voru einnig 

gefnar út t.d. bækur Halldórs Laxness, Þórbergs Þórðarsonar, Magnúsar Ásgeirssonar, 

Tómasar Guðmundssonar og Davíðs Stefánssonar. Ragnar var því útgefandi flestra 

þekktustu höfundanna sem almennt eru tengdir Máli og menningu eða Almenna bóka-

félaginu og það ruglar myndina um afdráttarlausa tvískiptingu milli þessara tveggja 

félaga nokkuð. Auk þess er áhugavert að Ragnar tók þátt í stofnun beggja félaganna.  

Um stofnun bæði Almenna bókafélagsins og Máls og menningar var tilkynnt 17. 

júní, þ.e. á þjóðhátíðardaginn, og sá tónn sem þar er sleginn endurómar tengist áherslu 

beggja félaganna á þjóðlega menningu. Útgáfustefna bókaklúbbanna tveggja var nefni-

lega ekki ólík í grundvallaratriðum. Raunar hafði t.d. Guðmundur Hagalín, einn af 

áköfustu gagnrýnendum kommúnista, fátt við útgáfustefnu Máls og menningar sem 

slíka að athuga. Í Heimdallarræðu sinni lýsti hann útgáfubókum Máls og menningar 

fyrstu árin á þann veg að um hafi verið að ræða „nokkrar snotrar og upp og niður 

sæmilegar og jafnvel allverðmætar bækur“.253 Við Tímarit Máls og menningar var hann 

aftur á móti ekki sáttur. Bókmenntaskrifum Kristins E. Andréssonar í forvera þess, 

ársritinu Rauðum pennum, lýsir hann svo að Kristinn hafi hafið „til skýjanna 

kommúnistíska rithöfunda, en [fundið] hinum sitthvað til foráttu.“ Þetta taldi Hagalín 

ekki hafa breyst. Þótt Tímarit Máls og menningar hefði verið „fremur meinleysislegt í 

fyrstu“ hefði það fljótlega fengið á sig „sannkommúnistískan svip“. 

Þar var sungið lof kommúnistískum rithöfundum, en þeir hnýflaðir, sem þeim 
Andréssonum voru til óþurftar, og þar voru birtar greinar í kommúnistískum anda 
um viðhorfin í veröldinni og lýst dýrðinni í hinni miklu gerzku paradís.254  

 

Bókmenntir, pólitík, fagurfræði 
Í átökunum kringum stofnun Almenna bókafélagsins var sjaldan rætt um bókmenntirnar 

sjálfar. Þó örlar á hugmyndum forsvarsmanna Tímarits Máls og menningar um bók-

menntir í ritstjórnarpistli Kristins E. Andréssonar í 1. hefti ársins 1955 þar sem hann 

segir að ritstjórnin líti ekki „á bókmenntir aðgreindar frá hinni þjóðfélagslegu þróun, 

                                                 
252  Sbr. Jón Karl Helgason: Mynd af Ragnari í Smára, s. 112.  
253  Guðmundur Hagalín: „Fáránlegasta fyrirbærið að nokkrir nútíma listamann skuli styðja þá stefnu, sem 

er þeim fjandsamlegust.“  
254  Guðmundur Hagalín: „Fáránlegasta fyrirbærið að nokkrir nútíma listamann skuli styðja þá stefnu, sem 

er þeim fjandsamlegust.“  
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heldur sem hreyfiafl í framþróuninni“.255Finna má dæmi um að andstæðum hugmyndum 

hafi verið teflt fram í bókmenntaskrifum hægrisinnaðra tímarita.  

Samband ungra sjálfstæðismanna hóf útgáfu tímaritsins Stefnir árið 1950. Fyrstu árin 

bar Stefnir undirtitilinn „Tímarit sjálfstæðismanna“ og fjallaði nær eingöngu um 

stjórnmál, en 1955, sama ár og Almenna bókafélagið var stofnað, urðu umtalsverðar 

breytingar: Gunnar G. Schram, Matthías Johannessen og Þorsteinn Ó. Thorarensen tóku 

við ritstjórninni, undirtitillinn varð „Tímarit um þjóðmál og menningarmál“ og inni-

haldið breyttist í samræmi við það.256 Fyrsta heftið undir þeirra stjórn kom út í mars, 

eftir að Almenna bókafélagið hafði verið stofnað en áður en tilkynnt var um það.257 Við 

næstu ritstjóraskipti að Stefni, árið 1958, hvarf menningarefni nokkurn veginn úr blað-

inu. Stefnir var því einungis menningartímarit í þrjú ár en á þeim tíma markaði ritið sér 

eindregna stefnu á þeim vettvangi þótt hún sé ekki færð sérstaklega í orð í ritstjórnar-

pistlum eða þvíumlíku. Stefnan og listskilningur þeirra sem að Stefni stóðu sést hins 

vegar í ýmsum greinum sem þar birtust.  

Í Stefni árið 1955 er töluvert fjallað um þjóðfélagsmál en margvíslegt menningarefni 

birtist líka í tímaritinu, m.a. greinar um kvikmyndaleik og kvikmyndatækni, allmörg 

kvæði voru prentuð – og ýmislegt var skrifað um bókmenntir. Ritstjórarnir þrír áttu allir 

eftir að láta töluvert að sér kveða í íslensku samfélagi, en sérstök ástæða er til að beina 

sjónum að Matthíasi Johannessen hér, enda átti hann stærstan hlut að máli í bókmennta-

skrifum Stefnis. Matthías var 25 ára gamall þegar hann varð ritstjóri Stefnis, hann lauk 

kandídatsprófi í íslenskum fræðum frá Háskóla Íslands sama ár og hafði þá verið 

blaðamaður á Morgunblaðinu um nokkra hríð. Hann var líka meðal stofnenda Almenna 

bókafélagsins í janúar þetta sama ár eins og áður hefur komið fram í þessum kafla. 

Einnig var hann stiginn fram á skáldvöllinn þegar hér var komið sögu en fyrsta ljóðabók 

hans, Borgin hló, kom út síðar eða 1958 og þeim átti eftir að fjölga. Þekktustu bækur 

hans eru þó kannski viðtalsbækur við listamenn, þar á meðal Í kompaníi við allífið þar 

                                                 
255  Kristinn E. Andrésson: „Til lesenda,“ s. 3. 
256  Síðasta hefti ársins 1954 (2.–3. hefti) hafði reyndar undirtitilinn „Tímarit um stjórnmál, bókmenntir 

o.fl.“ og í því var allnokkuð um bókmenntaefni en stefnubreytingin verður samt skýrust með ritstjóra-
skiptunum 1955.  

257  Sbr. frétt á baksíðu Morgunblaðsins 17. mars 1955.  
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sem hann ræddi við Þórberg Þórðarson en sú bók kom út árið 1959.258 Sama ár varð 

Matthías ritstjóri Morgunblaðsins.259  

Þótt Matthías hafi stundað blaðamennsku í nokkur ár áður en hann varð ritstjóri 

Stefnis verður ekki séð að hann hafi farið að skrifa um menningarmál í Morgunblaðið, 

a.m.k. undir nafni, fyrr en undir árslok 1954.260 Þar er um að ræða tvö viðtöl við leik-

skáld.261 Fyrr á árinu hafði hann reyndar svarað grein eftir Einar Braga og þar koma 

ýmsar hugmyndir Matthíasar um menningarvettvanginn fram.262 En það er sem ritstjóri 

Stefnis 1955 sem Matthías stígur fyrst af fullum þunga fram í menningarumræðunni. Þar 

sem tímaritið er gefið út af Sambandi ungra sjálfstæðismanna er það einnig vitnisburður 

um þau viðhorf sem fengu hljómgrunn hægrimanna á þessum tíma. 

Skrif Matthíasar í fyrsta hefti Stefnis 1955 um Ljóð ungra skálda sem út kom árið 

áður eru afar athyglisverð. Þar ræðir hann töluvert átökin um ljóðformið en telur ekki að 

„formleysan“ sé ástæðan fyrir takmörkuðum vinsældum ýmissa ungra skálda, vanda-

málið sé fremur að ljóðmál margra „atómskáldanna“ sé „of þurrt, óljóðrænt og jafnvel 

útlenzkulegt“, og hann nefnir almennan hæfileikaskort einnig sem líklega ástæðu í 

sumum tilvikum. En Matthías tekur innihald skáldskaparins einnig til umfjöllunar og 

kvartar yfir því að sum af ungu ljóðskáldunum hafi … 

… verið bundin illu heilli á klafa pólitískrar stefnu og kvæði þeirra dregið dám af 
því að nokkru leyti. […] Því er á þetta minnzt hér, að of mikið er af áróðri í anda 
sósíalrealismans í kvæðum sumra ungu skáldanna. Slíkar tilgangsbókmenntir eru 
andstyggðarillgresi á akri nútíma bókmennta, arfi sem nauðsynlegt er að uppræta.263 

Matthías vill ekki sjá hvaða gróður sem er í görðum sem hann á leið um og hann er 

feginn að ekki skuli vera mikið um það sem hann kallar „arfa“ í þessari bók. Ritstjóri 

bókarinnar, Magnús Ásgeirsson, fær sérstakt hrós fyrir að hafa séð til þess að bókin sé 

                                                 
258  Helgafell Ragnars í Smára gaf út bókina og það var hugmynd Ragnars að Matthías tæki viðtölin við 

Þórberg, sbr. Pétur Gunnarsson: ÞÞ – í forheimskunarlandi, s. 196. Árið áður hafði Borgin hló, fyrsta 
ljóðabók Matthíasar, líka komið út hjá Helgafelli.  

259  Um feril Matthíasar, sjá: Hannes Pétursson og Helgi Sæmundsson: Íslenzkt skáldatal m-ö. Alfræði 
Menningarsjóðs. Reykjavík, 1976, s. 14. Einnig er fjallað um Matthías á Bókmenntavefnum sem er á 
vegum Borgarbókasafns Reykjavíkur: www.bokmenntir.is. Í Íslenzku skáldatali segir að Matthías hafi 
verið blaðamaður á Morgunblaðinu frá 1952 en á Bókmenntavefnum er ferill hans þar sagður hafa 
hafist 1951. 

260  Ef marka má orðaleit á vefnum timarit.is. Leitað var að „Johannessen“ í Morgunblaðinu árin 1951–
1955. Ekki verður heldur vart við að Matthías hafi skrifað um menningarmál annars staðar, elsta 
færslan undir nafni hans í Gegni, samskrá íslenskra bókasafna, er t.d. ljóðið „Borgin“ sem birtist í 
Helgafelli árið 1954, en rétt er að slá þann varnagla að skráningin í Gegni er ekki tæmandi.  

261  Morgunblaðið, 7. október 1954, s. 17; 24. desember 1954, s. 2. Fyrra viðtalið var við Arthur Miller en 
það síðara við Agnar Þórðarson.  

262  Matthías Johannessen: „„Hospital fyrir karriersjúklinga“ – eða dómur vanþakklætisins,“ Morgun-
blaðið, 23. maí 1954.  

263  Matthías Johannessen: „Hugleiðingar um sérstæða ljóðabók,“ s. 66–70. 
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„blessunarlega laus við þennan arfa“ og Matthías hnykkir svo á bókmenntaviðhorfi sínu 

með orðunum: „Gamla kjörorðið: listin fyrir listina er enn í fullu gildi, hvað sem sósíal-

realistarnir segja.“264 Ekki er hægt að orða hlutina afdráttarlausar – teflt er fram ákveðnu 

viðhorfi og því stillt upp andspænis öðru.  

Sama bókmenntaviðhorf birtist m.a. í grein eftir Magnús Jónsson í Stefni þar sem 

hann segir um Almenna bókafélagið að það muni „starfa í þeim anda, að listin sé til 

vegna listarinnar, en eigi ekki að þjóna pólitískum flokkshagsmunum“.265 Ekki fer því á 

milli mála að hugmyndin um „listina fyrir listina“ liggur til grundvallar hjá Stefnis-

mönnum, pólitísk umræða á ekki heima á vettvangi listarinnar að mati þeirra.  

Matthías leikur á sömu nótur í afmælisgrein um Davíð Stefánsson sem varð sextugur 

þetta ár, en munurinn á þeim bókmenntaviðhorfum sem skýrast var haldið á lofti á 

hægri og vinstri væng stjórnmálanna sést ágætlega þegar grein hans er stillt upp við hlið 

afmælisgreinar um Davíð eftir Jóhannes úr Kötlum sem birtist í Tímariti Máls og 

menningar. Jóhannes fer lofsamlegum orðum um Davíð á sextugsafmælinu, segir m.a. 

að íslensk tunga og menning eigi honum mikið að þakka. En jafnframt segir hann:  

Enda þótt Davíð hafi aldrei verið bendlaður við sósíalisma í venjulegri merkingu 
hefur viðhorf hans til alþýðunnar, smælingjans, jafnan verið gætt sárri og lifandi 
tilfinningu húmanísks bændahöfðingja fyrir tengslum manns og moldar í önn sem 
harmi. Mitt í félagslegum átökum rísandi stétta hefur þessi ástsæli uppreisnarmaður 
verið einfari – en nógu heitur og sannur til að snerta við hverju íslenzku hjarta.266 

Þrátt fyrir að Davíð hafi ekki ort undir pólitískum formerkjum leggur Jóhannes 

áherslu á að ljóð hans séu engan veginn ósnortin af félagslegri meðvitund og tilfærir 

þetta sem kost á skáldskap Davíðs sem hann telur óþarft að aðgreina frá listinni. Ekki 

kemur á óvart að Matthías skuli horfa á Davíð í annars konar samhengi og hrósa honum 

fyrir … 

… að hafa ekki, eins og sumir jafnaldrar hans og skáldbræður, „stillt tæki sitt á nýja 
bylgjulengd“ upplausnar og stéttabaráttu, enda er það í fullu samræmi við kynslóð 
hans að ganga engum á hönd og fyrirgera ekki frelsinu.267 

Enn og aftur kemur fram að Matthíasi finnst stéttabarátta ekki æskilegt kveðskapar-

efni. Athyglisvert er að Matthías teflir „frelsinu“ fram í þessu samhengi og virðist telja 

andstætt frelsinu að yrkja pólitísk ljóð. Í bókmenntaskrifum Matthíasar þetta árið ber því 

augljóslega allt að sama brunni: stjórnmál og skáldskapur eru ósamrýmanleg fyrirbæri 

að mati hans.  

                                                 
264  Matthías Johannessen: „Hugleiðingar um sérstæða ljóðabók,“ s. 70.  
265 Magnús Jónsson: „Víðsjá: Verkefni framtíðarinnar,“ s. 16. 
266  Jóhannes úr Kötlum: „Davíð Stefánsson frá Fagraskógi sextugur,“ s. 6.  
267  Matthías Johannessen: „Ég sigli í haust,“ s. 71–72. 



 

 84 

Stefnir lætur töluvert til sín taka á þessum tíma og einhver viðbrögð hefur það vakið, 

a.m.k. er hæðst að ritinu í Birtingi þar sem Thor Vilhjálmsson ræðir flokkspólitískt sam-

hengi þess:  

… lítið áróðurskver sem hingað til hefur verið gefið út endrum og eins með spek-
vitringslegum rembingi yngstu þingmanna flokksins um dægurmál er nú allt í einu 
auglýst sem bókmenntatímarit og settir til að stýra því bókmenntariti ungir menn 
sem til þess að gegna slíkum vanda hafa hlotið mikilsvert uppeldi hjá Morgun-
blaðinu og svolgrað þar í sig bókmennta- og listaáhuga með flokksmjólkinni.268 

Hins vegar er hljótt um Stefni í öðrum menningartímaritum. Í Nýju Helgafelli 1956 er 

gerð nokkur grein fyrir bókmenntavettvanginum árið áður, sagt frá því að Almenna 

bókafélagið hafi tekið til starfa og tímaritið Birtingur hafið göngu sína, en Stefnir er 

ekki nefndur einu orði.269 Ekki er heldur minnst á Stefni í Tímariti Máls og menningar 

1955 eða 1956.  

Æviskeið Stefnis sem menningartímarits hefur ekki heldur farið hátt á síðari árum. 

Efni úr tímaritinu er ekki skráð í Gegni, samskrá bókasafna, þannig að það verður á vegi 

fárra, og þótt minnst sé á ritið í IV. bindi Íslenskrar bókmenntasögu kemur eingöngu 

fram hverjir ritstjórarnir voru og að tímaritið hafi verið „umrætt“ en ekki eru tekin 

dæmi.270 En þótt Stefnir hafi ekki markað djúp spor í söguna er hann liður í menningar-

átökum sjötta áratugarins og fyllsta ástæða er til að gefa honum gaum. Sá listskilningur 

sem birtist í skrifum Matthíasar Johannessen í Stefni var t.d. greinilega veganesti hans í 

ýmsum síðari skrifum, m.a. viðtalsbók hans við Tómas Guðmundsson sem út kom 

1960, en þar er dregin fram mjög eindregin mynd af Tómasi á þann veg að hann sé fyrst 

og fremst fegurðardýrkandi, bókinni lýkur t.d. á kafla sem nefnist „Að festa sér fegurð-

ina í minni“.271 Á tengsl skáldskapar og stjórnmála er eingöngu minnst í sambandi við 

erlend skáld í bókinni, og þá á þann veg að skáldum hafi löngum reynst varasamt að 

binda trúss sitt við stjórnmálastefnur. Þetta er í takt við þau viðhorf sem Matthías tefldi 

fram nokkrum árum áður, strax í upphafi ferils síns sem áhrifamaður á sviði menningar-

mála. En varla er hægt að segja að eðlismunur sé á þeirri hugmynd annars vegar að 

skáld eigi að yrkja um eitthvað ákveðið og hins vegar hugmynd um að þau eigi ekki að 

gera það. Krafa um ópólitíska list er pólitísk í sjálfri sér og bæði viðhorfin dæma úr leik 

þá sem ekki falla innan rammans. 

                                                 
268  Thor Vilhjálmsson: „Syrpa,“ s. 23. 
269  Kristján Karlsson: „Bókmenntir,“ s. 38–40.  
270  Dagný Kristjánsdóttir: „Árin eftir seinna stríð,“ s. 443.  
271  Matthías Johannessen: Svo kvað Tómas.  
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Því fer þó fjarri að deilur um þessi efni hafi verið áberandi á þessum árum. Á sjötta 

áratugnum eru vinstrimenn ekki lengur eins ákafir hvað varðar pólitík í bókmenntum og 

þeir voru á þeim fjórða. Stofnun Almenna bókafélagsins og ýmislegt sem henni tengist, 

þar á meðal Heimdallarfundirnir 1954–1955, eru líka til marks um að hægrimenn hafi 

fyrst og fremst séð ástæðu til að bregðast við félagstengslunum og þeim stofnunum sem 

orðnar voru til á bókmenntasviðinu, fremur en afstöðunni til bókmenntanna sjálfra.272 

En af hverju sáu hægrimenn ástæðu til að skera upp herör gegn þessum þáttum? Ef til 

vill geymir dagsetningin sem valin var til að kynna stofnun Almenna bókafélagsins, 

þjóðhátíðardagurinn 17. júní, hluta af ástæðunni, sem og yfirlýstur tilgangur félagsins: 

„alhliða menningarstarfsemi á þjóðlegum grundvelli“.273 Á þessum árum var margvísleg 

barátta um þjóðernismál háð á ýmsum vígstöðvum og áhersla beggja félaganna á þjóð-

legt efni gefur til kynna að þau hafi togast á um einhvers konar eignarhald á þjóðerninu.  

 

 

 

                                                 
272  Þau fagurfræðilegu átök sem eru mest áberandi á þessum tíma eru komin á annað svið og þar eru 

átakalínurnar aðrar, eins og komið verður inn á í 6. kafla.  
273  Bskj. BB, askja 2-18 (fundargerð framhaldsstofnfundar 4. febrúar 1955, 2. gr. í lögum félagsins).  
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6 .  K A F L I  

Svið og saga 
 

Þjóðerni og fagurfræði 
Á fimmta og sjötta áratug tuttugustu aldar áttu sér stað umtalsverð fagurfræðileg átök á 

íslensku bókmenntasviði sem snerust ekki um þær mismunandi skoðanir á pólitískri list 

sem sagt hefur verið frá í fyrri köflum. Þótt ein skýrasta átakalínan á bókmenntasviðinu 

um miðja öldina hafi tengst stjórnmálum var önnur átakalína einnig áberandi á sama 

tíma og snerist um skáldskaparform. Ný skáld stigu fram á sjónarsviðið, fylktu sér undir 

merki formbreytinga og skilgreindu sig sjálf sem nútímaleg en önnur sem gamaldags. 

Þau vöktu býsna hörð viðbrögð, ekki síst á þjóðernissinnuðum forsendum. Eysteinn 

Þorvaldsson hefur fjallað um þessi átök og lýst andstöðunni þannig að menn hafi 

kvartað yfir að verið væri að „innleiða erlendar úrkynjunarstefnur á kostnað þjóðlegrar 

menningar“.274 Jóhannes úr Kötlum hafði nokkuð sérkennilega stöðu í þessum átökum. 

Eins og fram kom í 2. kafla birti hann fyrst óbundin ljóð árið 1945. Næstu tíu árin ein-

kenndust af margvíslegum tilraunum Jóhannesar með formið en hann lagði bundinn 

kveðskap að mestu á hilluna og einbeitti sér að prósa og óbundnum ljóðum.275 Þau 

síðarnefndu birtust undir dulnefninu Anonymus og Jóhannes gekkst ekki við því fyrr en 

eftir tíu ára hik. Það gerðist árið 1955, þegar ljóðabókin Sjödægra var gefin út undir 

nafni Jóhannesar og reyndist hafa að geyma óbundin ljóð, bæði nýjan kveðskap og ljóð 

sem höfðu áður birst undir nafni Anonymusar.  

Þótt Sjödægra sé að hluta samtíningur ljóða frá tíu ára tímabili er hún afar heilsteypt 

verk. Heitið felur í sér augljós tengsl við sjö daga sköpunarsögu Biblíunnar en 

sköpunarsagan sem bókin lýsir er öfugsnúin að mestu því að þróunin er í átt að heims-

slitum. Víða er skírskotað til samtímaviðburða. Í „Eiður vor“ segir t.d. frá hópi þar sem 

„hver einasti einn“ stendur vörð um Ísland. „Vér neitum að sættast á svik / og selja vort 

land“ segir þar (VII, 11). Þegar ljóðið birtist fyrst, í Tímariti Máls og menningar í 

nóvember árið 1945 höfðu Bandaríkjamenn nýlega farið fram á langtímasamning um 

                                                 
274  Sjá Eystein Þorvaldsson: Atómskáldin, s. 89, um ljóðagerðina og átökin, sjá annars s. 84 o.áfr.  
275  Frá því að Sól tér sortna kom út árið 1945 og fram að útkomu Sjödægru 1955 birtust ekki 

„venjulegar“ ljóðabækur undir nafni Jóhannesar, en aftur á móti ýmiss konar önnur verk: barnakvæðið 
Ljóðið um Labbakút (1946), ljóðaflokkurinn Sóleyjarkvæði (1952) sem er í þjóðkvæðastíl og 
ferðaljóðin Hlið hins himneska friðar (1953). Kringum 1950 sendi hann frá sér þrjár skáldsögur: 
Dauðsmannsey (1949), Siglinguna miklu (1950) og Frelsisálfuna (1951). Á þessum árum birtust öðru 
hverju ljóð undir dulnefninu Anonymus, m.a. þýðingar á módernískum ljóðum í bókinni Annarlegum 
tungum (1948). 
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herstöðvar á Íslandi.276 Hatrammar deilur spunnust í framhaldinu og sósíalistar gagn-

rýndu ríkisstjórnina harkalega fyrir að ætla að „selja landið“.277  

Ljóðin í Sjödægru eru sprottin af samtímanum þar sem atómbombur seinni heims-

styrjaldarinnar voru mönnum í fersku minni og deilur um herstöðvar og hernaðarbanda-

lag voru í algleymingi. Í eftirmála Sjödægru gefur Jóhannes athyglisverða skýringu á 

nýjungunum í skáldskap sínum: 

Vera má að einhverjir virði mér til fordildar einnar jafnt form sem efni þessarar 
bókar. Og einn kann að sakna stuðla, annar stéttabaráttu, hinn þriðji skáldskaparins 
sjálfs. En hitt er jafnsatt fyrir því, að öðruvísi gat ég ekki ort á þessu stigi málsins – 
og tjóar því lítt um að sakast.278  

Þessum orðum hlýtur að vera beint til samherja Jóhannesar en með þeim orðum að 

hann hafi ekki getað ort öðruvísi gefur hann til kynna að breytingarnar á skáldskap hans, 

efnislegar jafnt sem formlegar, séu sprottnar úr djúpstæðri kreppu. Með því að setja 

nafn sitt á Sjödægru gekkst Jóhannes við skáldskap Anonymusar og sneri aldrei til 

baka.279 En breytingarnar á skáldskap hans og það hversu langan tíma það tók hann að 

gangast við þeim tengjast grundvallarþáttum á bókmenntasviðinu á þessum tíma og þar 

liggja átakalínurnar tvær sem nefndar voru, önnur stjórnmálaleg en hin fagurfræðileg, 

ekki samsíða heldur í kross.  

 Árið 1943 sendi Jóhannes frá sér skáldsöguna Verndarenglana sem er þjóðernis-

sinnuð hernámssaga. Eitt það athyglisverðasta er hvað hún sýnir skýrt hversu róman-

tískur Jóhannes var í raun þótt hann hafi reynt að afneita þeim hluta af sér nokkrum 

árum áður þegar hann orti hvað einbeittastur um stéttabaráttu og dæmdi önnur skáld 

harkalega fyrir að gera ekki slíkt hið sama. Þjóðernisrómantíkin fer ekki á milli mála í 

lýsingu á viðbrögðum bóndans í sögunni þegar hann horfir á lík dóttur sinnar sem 

rennur saman við þjóðina í huga hans:  

                                                 
276  Ritstjórnarpistill í þessu hefti tímaritsins hefst á yfirlýsingu um að heftið sé „helgað eingöngu sjálf-

stæðismáli Íslendinga“ og í framhaldinu segir: „Eftir því sem fregnir herma, þó að þær hafi ekki enn 
fengið opinbera staðfestingu, hafa Bandaríkin farið fram á það við ríkisstjórn Íslands, að þeim verði 
leigðar til langs tíma herstöðvar á Íslandi.“ (Tímarit Máls og menningar, 2. hefti [6. árg.], nóvember 
1945, s. 129. Ljóð Jóhannesar er á s. 132.)  

277  Um herstöðvamálin, sjá m.a. Val Ingimundarson: Í eldlínu kalda stríðsins. Samskipti Íslands og 
Bandaríkjanna 1945–1960. Herstöðvamálin koma einnig mjög við sögu í Atómstöðinni eftir Halldór 
Laxness sem út kom 1948. 

278  Jóhannes úr Kötlum: Sjödægra, s. 162.  
279  Eftir að Jóhannes opinberaði sig sem módernískt skáld með Sjödægru bættust nokkrar ljóðabækur við. 

Í Óljóðum (1962) er formbreytingin ennþá róttækari en í Sjödægru, síðan kom Tregaslagur (1964) og 
síðasta ljóðabók Jóhannesar var Ný og nið (1970).  
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… hann starði yfirkominn á þetta snjóhvíta andlit, augun, hálflukt og brostin, opinn 
munninn, slíkjuvota lokkana, og honum fannst þjóð sín liggja þarna dáin í lynginu, 
myrt af framandi valdi, sem engu eirði í kapphlaupi sínu um ryð og möl.280 

Líta má á söguna sem inngang að tímabili þegar Jóhannes vann einkum að annars 

konar verkum en hefðbundnum ljóðum, þ.e. orti óbundið undir dulnefninu Anonymus 

en sendi frá sér nokkrar skáldsögur í eigin nafni. Formbreytingar Jóhannesar héldust í 

hendur við breytt yrkisefni sem tengjast miklum samfélagshræringum, vægi verkalýðs-

baráttunnar minnkaði í skáldskap hans en í staðinn komu áhyggjur af framtíð þjóðar-

innar í hörðum heimi. Silja Aðalsteinsdóttir bendir á það í Íslenskri bókmenntasögu að 

forsendur „félagslegra baráttukvæða í anda alþjóðlegs sósíalisma“ hafi brostið með 

stríðsgróðanum og að á sama tíma hafi róttækum skáldum líka farið að þykja brýnna 

„að standa vörð um lýðfrjálst Ísland, leyfa ekki varanlega erlenda hersetu, selja ekki út-

lendingum hluta af landinu.“ Hún nefnir Sóleyjarkvæði (1952) eftir Jóhannes sérstak-

lega í þessu samhengi.281 Sami grunnur er að mörgum ljóðum í Sjödægru (1955).  

Þjóðernishyggjan sem setti mark sitt á yrkisefni margra skálda var einnig grunnurinn 

að víðtækri baráttu gegn formbreytingum.282 Á þriðja áratugnum og nokkuð fram á þann 

fjórða voru stundaðar ýmsar tilraunir með ljóðform í íslenskum skáldskap.283 Þeir 

straumar náðu inn í fyrstu bækur Jóhannesar úr Kötlum þar sem hann daðraði lítillega 

við óbundið og hálfbundið form í einstaka kvæðum. Flest íslensk skáld hættu hins vegar 

að gera tilraunir með formið á fjórða áratugnum. Um það segir Eysteinn Þorvaldsson 

einfaldlega í bók sinni um atómskáldin að „eitthvert bakslag“ hafi komið í seglin án 

þess að skilgreina það nánar.284 Örn Ólafsson hefur hins vegar leitað nánari skýringa og 

bent á að Alþjóðasamband kommúnista hafi á þessum tíma viljað „efla almenna sam-

stöðu um viðhald ríkjandi menningar gegn ógn fasismans.“285 Hugmyndir um þjóðernis-

legan skáldskap féllu líka í frjóan jarðveg hérlendis á árunum milli fullveldis og 

lýðveldisstofnunar.  

                                                 
280  Jóhannes úr Kötlum: Verndarenglarnir, s. 306.  
281  Silja Aðalsteinsdóttir: „Harpan skiptir um róm,“ s. 378.  
282  Nokkur dæmi um orð sem látin voru falla í þessu sambandi eru rakin hjá Eysteini Þorvaldssyni: 

Atómskáldin. Aðdragandi og upphaf módernisma í íslenskri ljóðagerð, s. 98 o.áfr. Hann rekur 
deilurnar svo nánar á s. 162 o.áfr.  

283  Sbr. t.d.: Silja Aðalsteinsdótir: „Formbylting og módernismi,“ s. 19; Eysteinn Þorvaldsson: Atóm-
skáldin, s. 42. o.áfr. 

284  Eysteinn Þorvaldsson: Atómskáldin, s. 64–65.  
285  Örn Ólafsson: Rauðu pennarnir, s. 129; sjá einnig s. 126 o.v. Um samfylkingarstefnuna sem þetta er 

hluti af og fól m.a. í sér að kommúnistar skyldu vinna með sósíaldemókrötum í stað þess að líta á þá 
sem höfuðandstæðing, sjá einnig Jón Ólafsson: Kæru félagar, s. 85 o.áfr. 
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Eitt frægasta nýjungakvæðið frá þriðja áratugnum er „Únglíngurinn í skóginum“ eftir 

Halldór Laxness en hann sneri blaðinu við á fjórða áratugnum og var einn af þeim sem 

hélt því fram að íslensk kvæði yrðu skilyrðislaust að vera í bundnu máli. Árið 1939 

sagði hann t.d.:  

Það hafa aldrei verið ort góð kvæði á íslenzku, nema í hnituðu formi, afbrigði og 
undansláttur frá hinu stranga formi miðar til upplausnar og spillingar. […] Leirskáld, 
sem höfðu ekki lag á að láta standa í hljóðstafnum, hafa gert sitt til að rugla íslenzkt 
brageyra, bæði með þeirri tegund af hlægilegu prósa, sem þeir kalla „ljóð í óbundnu 
máli“ …286 

Gunnar Benediktsson skrifaði greinaflokk í Þjóðviljann sumarið 1954 þar sem hann 

ræddi bókmenntaástandið og gagnrýndi m.a. talsmenn nýjunga fyrir að vilja „að rofin 

séu tilfinningatengsl fólksins við landið og þjóðlega menningu“287 Nokkrum mánuðum 

áður hafði Þórbergur Þórðarson einnig alhæft að atómljóð væru „lélegur skáld-

skapur“.288 Þessir menn voru meðal samherja Jóhannesar í bókmenntaheiminum. Þótt 

hugmyndir af þessu tagi væru alls ekki bundnar við stjórnmálaviðhorf er sennilega ekki 

furða að Jóhannes hafi farið hljóðlega með eigin atómljóð þegar menn úr hans eigin her-

búðum voru meðal þeirra sem hömuðust svona ákaflega gegn slíkum kveðskap. Staða 

hans var tvíbent: hann var að umbylta eigin skáldskap en tengdist jafnframt hópi í 

menningarlífinu sem var ekkert hrifinn af formtilraunum. Hann vildi fara sínar eigin 

leiðir í skáldskapnum án þess að glata félagsauðnum.  

Nýjungum í ljóðagerð var veitt öflug mótspyrna á þeim forsendum að þær væru 

óþjóðlegar. Almenna bókafélagið var ekki stofnað í andstöðu við íhaldssöm bókmennta-

viðhorf af því tagi. Þvert á móti átti það áhersluna á hið þjóðlega sameiginlega með 

höfuðandstæðingnum Máli og menningu. Hún var eitt af því helsta sem bæði félögin 

reyndu að eigna sér og toguðust þar með á um. Átakalínan um fagurfræðina á sjötta ára-

tugnum gekk því þvert á víglínuna milli Almenna bókafélagins og Máls og menningar. 

Það er ágætis áminning um að bókmenntasviðið er aldrei búið til úr tveimur pólum ein-

göngu.  

 

                                                 
286  Halldór Laxness: „Stuttar ádrepur,“ s. 31. Af samhenginu virðist ljóst að með „hnituðu formi“ eigi 

Halldór eingöngu við bundið mál þótt orðin ein og sér mætti túlka miklu víðar.  
287  Tilvitnað eftir Eysteini Þorvaldssyni: Atómskáldin, s. 173.  
288  Sbr. Eystein Þorvaldsson: Atómskáldin, s. 173 og 177.  
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Auðmagn og bókmenntasaga 
Í þeim sviptingum á íslensku bókmenntasviði um miðja 20. öld sem hér hafa verið til 

umfjöllunar komu allar helstu tegundir auðmagns samkvæmt kenningum Pierre 

Bourdieu við sögu, þ.e.: fjármagn, menningarauður, félagsauður og táknrænn auður. 

Það hversu afgerandi Jóhannes úr Kötlum, Kristinn E. Andrésson og samherjar þeirra 

halda fram sósíalrealískum viðhorfum á ákveðnu tímabili er hluti af baráttu þeirra fyrir 

því að fá þessa tilteknu fagurfræði tekna gilda sem menningarauð á sviðinu og þar af 

leiðandi liður í valdabarátt. Sá sem er handhafi auðmagns af því tagi sem gildir á 

sviðinu er þar með í sterkri stöðu.  

Í átökum um skáldastyrki um og upp úr 1940 kom menningarauður einnig að 

einhverju leyti við sögu. Það hversu mikið fé Halldór Laxness fékk byggðist m.a. á mis-

munandi skoðunum á því hversu góður höfundur hann væri, þ.e. yfir hversu miklum 

menningarauð hann byggi. Menningarauðurinn var þá umreiknaður yfir í fjármagn. En 

reikningsdæmið var aldrei einfalt og eins og sést af því í hve ríkum mæli fjármagnið var 

metið sem táknrænn auður. Úthlutunin taldist ávallt fela í sér virðingarröð, sérstaklega 

þegar Jónas frá Hriflu vélaði ekki lengur um málið og úthlutunarvaldið var komið til rit-

höfundanna sjálfra. Það sést best á viðbrögðum Gunnars Gunnarssonar þegar hann sagði 

sig úr Rithöfundafélagi Íslands eftir að hafa fengið lægri styrk en Halldór Laxness frá 

kollegum sínum og þar með verið settur skör lægra í virðingarröðinni.  

Ritun bóka felur í sér færni sem byggist á menningarauð, þótt síðan geti verið allur 

gangur á því hverjir kjósa að viðurkenna þann auð. Þegar rithöfundar taka að sér önnur 

störf fyrir bókaforlag eða -félag koma fleiri tegundir auðmagns inn í spilið. Með því að 

hafa rithöfunda á borð við Gunnar Gunnarsson, Davíð Stefánsson og Tómas Guð-

mundsson, sem þykja búa yfir umtalsverðum menningarauð, í trúnaðarstörfum fyrir 

Almenna bókafélagið er menningarauð þeirra umbreytt í táknrænan auð sem leggst inn á 

reikning félagsins. Ef höfundar í slíkri stöðu vinna félaginu þar að auki beinlínis gagn, 

t.d. í krafti kunnáttu sinnar og félagstengsla, eru menningarauður og félagsauður síðan 

komnir beint inn í spilið.  

Félagsauðurinn er annars afar áberandi þáttur á bókmenntasviðinu og hefur ýmsar 

víddir. Kringum 1940 bjuggu íslenskir rithöfundar yfir umtalsverðum félagsauð sem 

hópur eins og sjá má af samstöðu þeirra í átökum við Jónas frá Hriflu sem skilaði þeim 

árangi að sjálfstæði bókmenntasviðsins jókst verulega. Vopnin snerust aftur á móti í 

höndunum á rithöfundunum. Þegar úthlutun fjármagnsins varð á valdi þeirra ól það á 

tortryggni í hópnum og hugmyndir um samhengi milli fjármagns og virðingar sundruðu 
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félagsauðnum í þessari mynd. Hið aukna sjálfstæði bókmenntasviðsins, sem fólst í því 

að rithöfundar skyldu ráða málum sínum sjálfir, hafði ekki einungis þau áhrif að félags-

auðurinn sundraðist heldur einnig á hlutverk fjármagnsins innan sviðsins sem fékk 

aukið vægi með umbreytingunni í táknrænan auð. 

Félagsauðurinn sem einstakir höfundar búa yfir er síðan annars eðlis. Gildi þess fyrir 

einstakling að tilheyra hóp getur verið ótvírætt og komið fram í því að vextir leggist á 

menningarauð viðkomandi. Það getur síðan gagnast höfundinum á ýmsa vegu, t.d. við 

að öðlast sess í bókmenntasögunni. Sambandið milli auðmagnstegunda í þessu sam-

hengi er eilíflega gagnvirkt því ritun bókmenntasögu felur að einhverju leyti í sér útdeil-

ingu á táknrænum auð.  

Þótt ljóst sé að pólitísk átök hafi sett verulegt mark á bókmenntasviðið almennt um 

miðja tuttugustu öld og þau verðskuldi þar með sess í bókmenntasögulegri umfjöllun er 

ástæða til að íhuga ástæðurnar vægi þeirra. Þar má benda á að ýmsir sem voru framar-

lega í flokki í átökunum hafa jafnframt mótað bókmenntasöguna á ýmsan hátt. Þar fer 

Kristinn E. Andrésson fremstur í flokki og áhrif hans eru víðtæk. Þau koma meðal 

annars fram í því að hann skrifaði beinlínis bókmenntasöguleg rit en þekktustu verk 

hans á því sviði eru væntanlega Íslenzkar nútímabókmenntir 1918–1948 og rit hans um 

menningarstarf vinstrimanna á fjórða áratugnum: Enginn er eyland. Tímar rauðra 

penna. Sú bók kom út nokkrum áratugum eftir atburðina en áhrif Kristins á bókmennta-

söguna takmarkast ekki við greiningu á sviðinu eftir á. Hann mótaði söguna einnig jafn-

óðum. Meðal áhugaverðra dæma um það er að 1936, einungis ári eftir að Rauðir 

pennar, ársrit Félags byltingarsinnaðra rithöfunda, kom fyrst út, skrifaði hann greina-

flokk í Þjóðviljann undir fyrirsögninni: „Rauðu pennarnir. Tímamótin í íslenskri bók-

mentasögu 1935.“289 Þar að auki eru áhrif hans á bókmenntasöguna enn margþættari því 

sem stjórnandi bókaútgáfu og ritstjóri menningartímarits hafði hann umtalsverð áhrif á 

það hverjir fengu færi á að láta ljós sitt skína.  

Þótt Kristinn sé tvímælalaust afkastamestur í mótun bókmenntasögunnar hafa ýmsir 

fleiri þó lagt sitt af mörkum. Um og eftir 1960 kom t.d. út ýmiss konar ævisögulegt og 

sjálfsævisögulegt efni sem hefur átt þátt í að móta mynd síðari tíma manna af tíma-

bilinu. Þar má nefna ævisögu Kristmanns Guðmundssonar sem kom út í fjórum bindum 

á árunum 1959–1961 en þar skjalfesti hann m.a. hugmyndir sínar um markvissan róg-

                                                 
289  Þjóðviljinn, 20., 21., 24., 27., 28, og 29. nóvember 1936.  
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burð og ofsóknir kommúnista í sinn garð.290 Þær eru e.t.v. hluti af ástæðunni fyrir því að 

stundum er látið í veðri vaka að kommúnistar hafi staðið því í vegi að t.d. Kristmanni 

Guðmundssyni hafi hlotnast nægur heiðurssess í bókmenntalífinu og/eða -sögunni. 

Gunnar Gunnarsson er stundum nefndur í sömu andrá, svo nefndir séu ólíkir höfundar 

sem áttu þó tiltekna hluti sameiginlega,291 En fórnarlömb „kalda stríðsins“ í bókmennta-

heiminum eru hvorki Gunnar né Kristmann né aðrir sem voru gerendur í umræðunni. 

Nöfn þeirra hafa a.m.k. lifað þótt bækur þeirra séu mismikið þekktar eða lesnar. 

Fórnarlömbin eru miklu fremur fólk sem gleymist, t.d. vegna þess að lítið fer fyrir því í 

áberandi átökum og það fellur þar með milli skips og bryggju. En bókmenntasagan er 

þrátt fyrir allt kvik og síbreytileg. Eftirtektarvert er t.d. hversu lítt sýnilegar konur eru í 

þeirri sögu sem hér hefur verið sögð. Dagný Kristjánsdóttir hefur fjallað um jaðarstöðu 

kvenna á bókmenntasviðinu á eftirstríðsárunum og með skrifum sínum um verk þeirra 

jafnframt lagt mikið af mörkum til að breyta viðhorfi síðari tíma fólks í þessum efnum 

og gefa þeim þar með sess í sögunni.292  

Á yfirborðinu er það oftast menningarauður sem leggur grunn að svokallaðri helgi-

festu (kanóníseringu), þ.e. hverjir eiga fast sæti í bókmenntasögunni, verk hverra verða 

hluti af hefðarveldinu (kanónunni). Undir niðri leynast þó ýmsir fleiri áhrifavaldar. Eins 

og sjá má af þeirri sögu sem hér hefur verið rakin er félagsauðurinn einn af þeim helstu 

og hann er m.a. staðfestur í átökum. Þeir sem tilheyra hóp sem tekst að marka sér skýra 

stöðu á einhvern hátt eru líklegri til að vera í minnum hafðir en fólk sem býr ekki yfir 

sams konar félagsauð.  

 

Milli margra póla 
Í kafla um kalda stríðið í nýrri bókmenntasögu fyrir framhaldsskóla, sem áður hefur 

verið vitnað til, segir Dagný Kristjánsdóttir frá deilum um skáldastyrki, klofning Rit-

höfundafélags Íslands og víglínunni milli Almenna bókafélagsins og Máls og menn-

ingar. Í beinu framhaldi af því segir Dagný svo: „Í raun snerust þessi átök um pólitík og 

                                                 
290  Elías Mar hefur sagt að þessar hugmyndir Kristmanns ættu ekki við rök að styðjast: „… rógurinn um 

einkalíf Kristmanns, eftir að hann fluttist til landsins 1938, var ekki runninn undan rifjum kommún-
ista, eins og Kristmann fullyrti. Hann var spunninn upp í saumaklúbbum sjálfstæðiskvenna og guð-
spekinga sem töldu Kristmann siðleysingja.“ (Hjálmar Sveinsson: Nýr penni í nýju lýðveldi. Elías 
Mar, s. 40.)  

291  Árni Bergmann hefur tekist á við þetta viðhorf í greininni: „Ofbeldi kommúnista við borgaralega rit-
höfunda. Athugasemdir um sambúð bókmennta og stjórnmála.“  

292  Sjá sérstaklega Dagnýju Kristjánsdóttur: Kona verður til. Um skáldsögur Ragnheiðar Jónsdóttur fyrir 
fullorðna.  
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fagurfræði …“293 Það er rétt að tekist var á um bæði þessi atriði um miðja 20. öld, og að 

einhverju leyti í tengslum við þá þætti sem nefndir voru. Þessi lýsing gefur samt nokkuð 

skakka mynd af sviðinu því eins og fram hefur komið í fyrri köflum þessarar ritgerðar 

voru átökin ekki ein heldur mörg, þau áttu sér stað á alllöngu tímabili og málsaðilar 

voru ekki alltaf þeir sömu.  

Á fjórða áratugnum hösluðu róttækir vinstrimenn sér völl á menningarsviðinu. Við-

brögð innan bókmenntaheimsins voru takmörkuð en helsta andstæðinginn var að finna á 

stjórnmálasviðinu. Það var Jónas frá Hriflu sem hafði gríðarleg áhrif á bókmennta-

sviðinu en stjórnmálin voru samt heimavöllur hans. Á þessum tíma voru átök um pólitík 

og fagurfræði samtvinnuð að töluverðu leyti. Síðar breyttist það og pólitísku átökin í 

bókmenntaheiminum á sjötta áratugnum tengdust fagurfræði lítið eða ekkert heldur 

snerust þau fyrst og fremst um almenn völd í samfélaginu. Aftur á móti áttu fagur-

fræðileg átök sér stað á sama tíma, einkum um ljóðform, en sú átakalína lá þvert á póli-

tísku víglínuna milli Almenna bókafélagsins og Máls og menningar.  

Flókin staða Jóhannesar úr Kötlum á bókmenntasviðinu, sem gerð var grein fyrir í 

byrjun kaflans, er ágætis áminning um að þótt sagan sé oft sögð og skrifuð á grunni 

einhvers konar átaka, líkt og hér hefur að mestu verið gert, byggist bókmenntasviðið 

aldrei á einum átökum hverju sinni. Á sviðinu eru aldrei einungis tveir andstæðir pólar. 

Sviðið er alltaf flóknara, með fleiri átakalínum, auk þess sem langflestir sem lifa og 

hrærast á sviðinu eru ekki staðsettir við neinn af pólunum heldur einhvers staðar á milli 

þeirra.  

 

 

                                                 
293  Dagný Kristjánsdóttir: Öldin öfgafulla, s. 127.  
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