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En eg er hér ef einhver til mín spyrði
Borgfirskar skáldkonur í íslenskri bókmenntahefð

Lítil mær heilsar
Árið 1876 gerðist sá merki bókmenntasögulegi atburður að út kom
fyrsta ljóðabókin eftir íslenska konu. Bókin ber nafnið Stúlka og er
eftir borgfirska skáldkonu, Júlíönu Jónsdóttur.
Júlíana Jónsdóttir (1838-1917) er fædd á Búrfelli í Hálsasveit.
Hún var óskilgetin dóttir einstæðrar móður og ólst upp hjá föðurafa
sínum og konu hans á Rauðsgili í Hálsasveit. Júlíana fór ung að vinna
fyrir sér á ýmsum bæjum vestanlands. Rúmlega tvítug fluttist hún í
Akureyjar á Breiðafirði og þaðan í Stykkishólm. Þar átti hún heima
þegar hún gaf út á eigin kostnað ljóðabókina Stúlku, tæplega fertug
að aldri.1 Titill bókarinnar er mjög sérstæður og er hún sú fyrsta í
langri röð ljóðabóka eftir einstök skáld sem heitir eitthvað annað en
„Ljóðmæli“ eða „Kvæði“. Sýnir hann að Júlíana er sér vel meðvituð
um að hún er kona sem með bókinni er að biðjast inngöngu í langa
bókmenntahefð karla. Vísar titillinn hvort tveggja í senn til titilsins
Piltur og stúlka á skáldsögu Jóns Thoroddsen frá 1850 sem kom
út í annarri útgáfu 1867 og titilsins Snót á vinsælu ljóðasafni sem
kom upphaflega út árið 1850, en í annarri og endurskoðaðri útgáfu
1865. „Stúlka“ Júlíönu er ekki nein upphafin skáldleg „snót“, heldur
venjuleg kona, gott ef ekki vinnukona, og hún stendur ein, án pilts.
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Með þessum titli teflir Júlíana hversdagsleikanum gegn hefðinni og
snýr henni á haus, en svipuð átök má sjá í skáldskap íslenskra kvenna
bæði fyrr og síðar. Upphafsljóð Stúlku hefst á orðinu „lítil“, en með
slíku myndmáli smæðar lýsa konur gjarnan skáldskap sínum um leið
og þær bera hann þó fram í von um að einhver vilji heyra:
Lítil mær heilsar
löndum sínum,
ung og ófróð,
en ekki feimin;
leitar gestrisni
góðra manna
föðurlaust barn
frá fátækri móður.2
Sú litla mær sem þarna heilsar er bókin sjálf. Hún er munaðarlaus
í karllegri hefð og aðeins með fátæka kvennahefð að baki. Hún biður
auðmjúk um góðar móttökur, en reyndin var að hún fékk engar. Bók
arinnar var hvergi getið í blöðum og um hana kom enginn ritdómur.
Þetta urðu Júlíönu mikil vonbrigði, og skömmu síðar fluttist hún
alfarin til Vesturheims.

En hlýði stúlkur mínar
Þegar Júlíana gaf út Stúlku höfðu aðeins örfá ljóð eftir nafngreind
ar konur birst á prenti. Ber þar fyrst að nefna tvö ljóð eftir þingeysku
skáldkonuna Guðnýju Jónsdóttur frá Klömbrum (1804-1836) sem
birtust í Fjölni 1837 og Norðurfara 1848.3 Í fyrstu útgáfu Snótar er
eitt ljóð eftir konu, skáldsagnapersónuna Ketilríði í Víglundarsögu,
þar sem hún harmar týndan unnusta. Í annarri útgáfu hefur verið
bætt við hálfri vísu eftir Ragnheiði Stefánsdóttur (1795-1866), sem
í registri er kynnt sem „amtmanns, biskupsfrú“, og tveimur vísum
eftir systur hennar Sigríði Stefánsdóttur (d. 1844), sem einnig er
„amtmanns“ og kona „amtmanns“. Þær Ragnheiður og Sigríður eru
dætur Stefáns Stephensen, amtmanns á Hvítárvöllum, og heyra því
til borgfirskra skáldkvenna. Eru vísur þeirra rammaðar inn af frá
sögn sem algengt er um ljóð kvenna og sýnir að þau eru fyrst og
fremst tækifærisljóð sem kastað er fram munnlega. Í þessu kemur
einnig skýrt fram mismunandi staða kynjanna gagnvart munnlegri
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hefð og ritmenningu, en langt fram á nítjándu öld var það ekki talið
sjálfsagt að konur lærðu að skrifa. Vísur Sigríðar bera yfirskriftina
„Steldu ekki murtu, mús“. Um tilefni þeirra segir: „Skáldkona kemur
í búr sitt; saknar hún þá silungs, er þar skyldi vera, og verða henni
þá stökur þessar á munni.“ Í stökunum ávarpar skáldkonan músina
sem hún býðst til að gefa bæði mat og húsaskjól ef hún hætti að
stela. Um vísupart Ragnheiðar segir að föður hennar hafi einhverju
sinni orðið þessi vísuorð á munni: „Hvað er það sem bætir bú, / svo
berist menn ekki á hauga?“ Þá hafi dóttir hans tekið undir: „Góðlynd
kona, gagnleg hjú / og gætið bóndans auga.“4 Báðar eru vísurnar
heimilislegar. Önnur fjallar um mat og er kveðin inni í búri þar sem
viðmælandinn er ómálga mús. Í hinni bjargar húsmóðirin körlunum
frá þeirri yfirvofandi hættu að fara á haugana! Samt er það bóndinn
sem fylgist með og stjórnar. Í þriðju útgáfu Snótar sem kom út 1877,
þ.e. ári síðar en Stúlka, hefur þeim Ketilríði og amtmannsdætrunum
verið sleppt, og þar er ekkert ljóð eftir konu.
Fyrsta bókin sem prentuð var eftir íslenska konu er matreiðslubók.
Heitir hún Einfalt matreiðsluvasakver fyrir heldri manna húsfreyjur,
kom út í Leirárgörðum árið 1800 og er eftir konu úr Borgarfirði. Á titil
blaði er bókin sögð eftir „frú assessorinnu Mörtu Maríu Stephensen“,
þ.e. eiginkonu Stefáns Stephensen og móður þeirra systra Sigríðar
og Ragnheiðar. Því hefur þó verið haldið fram að bókin sé ekki eftir
hana, heldur mág hennar Magnús Stephensen, einn af frumkvöðlum
upplýsingarinnar á Íslandi.5 Í formála biður eiginmaður Mörtu „vel
virðingar á orðfæri og stíl kversins“ sem hann segist hafa lagfært
nokkuð fyrir konu sína. Hér má sjá lærða ritmenningu karla andspæn
is svo kvenlegri menningu sem matargerð. Leiðbeiningarnar sem
fylgja uppskriftunum sýna að bókina hefur aðeins kona getað samið,
hvort sem hún hefur skrifað hana sjálf eða sagt hana fyrir.
Rímur voru ríkjandi bókmenntategund í íslenskum bókmenntum
frá 16. öld og langt fram á þá nítjándu. Andstætt þjóðkvæðunum (svo
sem vögguvísum, vikivökum og þulum) sem rekja má til kvenna,
eiga rímur sér nafngreinda höfunda. Þetta er karllegur skáldskap
ur með flóknum bragfræðireglum og atburðarás sem oftast er sótt
í hetjudáðir karla í erlendum riddarasögum. Ef konur yrkja rímur
snúa þær gjarnan upp á bæði söguþráðinn og formið og setja í hvers
dagslegra umhverfi.
Ein af fáum konum meðal fjölmargra rímnaskálda er borgfirsk,
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Steinunn Finnsdóttir (1640 til ca 1710) frá Höfn í Melasveit, amma
séra Snorra á Húsafelli. En Steinunn er jafnframt fyrsta konan í
íslenskri bókmenntasögu sem verulegur skáldskapur hefur varðveist
eftir.6 Eftir hana hafa varðveist tvennar rímur, auk lausavísna, vikivaka
og eins kappakvæðis með vikivakaviðlagi um hetjur Íslendingasagna
sem allar biðja hana að yrkja um sig. Rímnaformið leysir hún upp
með því að tengja það þjóðkvæðum og efnið sækir hún til ævintýra,
sem er einstakt í rímnaskáldskapnum. „Hyndlurímur” yrkir hún út
af „Hyndluljóðum” sem samtímamaður hennar, lærdómsmaðurinn
Árni Magnússon, kallar „þau ónýtu”,7 og „Snækóngsrímur” út af
„Snjáskvæði” sem sá sami Árni segir „skrifað eftir fyrirsögn óskýrrar
kerlingar, er það numið hafði af móður sinni.”8 Það er því ekki undar
legt að kvæðum sínum beinir Steinunn fyrst og fremst til kvenna, og í
fyrsta mansöng „Hyndlurímna“ mælist hún beinlínis til þess að karlar
fari áður en hún fer með kvæðið:
Ef þeir vilja ei til ljá
eyrna hlustir sínar,
hafi þeir leyfi að hverfa frá,
en hlýði stúlkur mínar.9
Í öðrum mansöng sömu rímna ávarpar hún börn og segist ætla að
gefa þeim skáldskapinn ef þau eru þæg: „Brag minn eignist börnin
góð með bögum téðan, / siðlát, kyrr þau sitji á meðan.“ (23) Þannig
má segja að rímur Steinunnar spretti beint úr kvenhlutverkinu, barna
uppeldinu og heimilisstörfunum. Eins og svo margar konur síðar
afsakar Steinunn skáldskap sinn með því að hún sé aðeins að yrkja
fyrir sjálfa sig. „Mér til gamans gjöri ég slíkt, / svo gleymist heimsins
ami,” segir hún í fjórðu rímu „Snækóngsrímna“ (97). Í sömu rímum
líkir hún sér við rjúpu sem felur sig í dúninum í hreiðrinu sínu og
lætur það ekki á sig fá þótt svanurinn, stóri fuglinn, karlskáldið, syngi
betur. Raddir þeirra eru mismunandi en báðar frá guði, sem skáldkon
an þakkar „fyrir það litla, / er lénti mér“. (96) Í „Hyndlurímum“ óskar
hún þeim góðs „sem lasta eigi mína ljóðagerð, / lofs þótt hún sé ekki
verð“, og biður „góðu skáldin“ að lagfæra það sem hún hefur ort:
„hér skal mansöngs lykja ljóð / lagfæri það skáldin góð.“ (34-35)
Það er athyglisvert að sjá hvernig hin opinbera bókmenntasaga
hefur tekið skáldskap Steinunnar. Undir viðhorf hennar sjálfrar til
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Höfn í Melasveit. Mynd frá öndverðri 20. öld. Mynd í eigu Héraðsskjalasafns
Borgarfjarðar. Ljósm. ókunnur.

eigin skáldskapar tekur t.a.m. útgefandi hennar, Bjarni Vilhjálmsson,
í formála rímnanna: „Rímur þær, sem hér birtast, eru [...] sviplítill
og tilþrifalaus skáldskapur, stórlýtalaus eða smáhnyttilegur, þegar
bezt lætur, en á köflum lítt smekklegur leirburður.” (ix) Í háskólafyrir
lestrum sínum um íslenska bókmenntasögu telur Sigurður Nordal
hvorugar rímur Steinunnar vel ortar og vikivakarnir „tómt rímglam
ur, að viðlögunum undanteknum, sem varla eru öll eftir Steinunni“.10
Þannig er það litla sem eitthvað er varið í frá henni tekið. Þá segir
hann að þótt hana „beri ekki hátt meðal íslenzkra skálda,“ sé „að
minnsta kosti engin hætta á, að hún troðist undir í bókmenntasögunni
af öðrum skáldkonum,“ og sé hún „tvímælalaust sú skáldkona íslenzk,
er mest kveður að um 750 ára skeið.“ (55)

Ég lofa henni ljósið sjá
Júlíana Jónsdóttir tilheyrir tímabili rómantísku stefnunnar í ís
lenskum bókmenntum, en helstu skáld þeirrar stefnu voru Jónas
Hallgrímsson, Bjarni Thorarensen og Jón Thoroddsen, allt lærðir
menn sem höfðu dvalist langdvölum í Kaupmannahöfn. Eins og
strax kemur fram í nafni bókarinnar Stúlka er hún mjög upptekin
af þeim og til þeirra vitnar hún óspart, bæði beint og óbeint, kona
andspænis karlahefð. Í „Ísland“ skopstælir hún eitt frægasta kvæði
Bjarna Thorarensen, „Íslands minni“, en það var lengi þjóðsöngur

14

Borgfirðingabók 2006

Íslendinga. Kvæði Bjarna er óður til fjallkonunnar frá íslenskum
sonum hennar í Danmörku sem allir þrá að komast heim. Það hefst
á ákalli: „Eldgamla Ísafold, / ástkæra fósturmold, / fjallkonan fríð.“
Þessari lýsingu á landinu mótmælir Júlíana í upphafi síns kvæðis og
segir: „Eldgamla ísafold, / ófrjósöm þín er mold, / blásin og ber.“
(8) Hún beitir hér raunsæilegu viðhorfi veruleikans gegn rómantísku
viðhorfi skáldskaparins, enda sjálf á förum burt. Þá eru nokkur kvæða
hennar umsnúningur á hefðbundnum ástarkvæðum. Þau yrkir hún
gjarnan í orðastað gamalla og hrumra unnusta sem eltast við ungar
stúlkur og lofa þeim öllu fögru. Í kvæðunum „Gamli biðillinn”,
„Hryggbrotið” og „Harmagrátur biðils” eru karlarnir búnir að missa
allt vald sitt vegna elli en eru samt á biðilsbuxunum. Þeir kvarta og
kveina, skorpnir og skjálfandi, og líkja sér við fúin tré: „skalf ég sem
fúin birkibrengla” (83) og „ég [...] sem er orðinn fauskur fúinn.” (81)
Allt kemur fyrir ekki, stúlkurnar hryggbrjóta þá og hlæja að þeim.
Þannig yrkir Júlíana mikið um konur og gerir ráð fyrir þeim sem við
takendum. Í „Við dúnhreinsun“ lýsir hún erfiðri kvennavinnu sem hún
beinlínis líkir við fangelsi: „Dimmt er í dýflissu /dúns og svælu.“
Í svælunni getur hún hvorki andað né séð, en þaðan spretta ljóð
in hennar, „harmatölur / hljóðlauss muna.“ (10-11) Eins og fleiri ís
lenskar skáldkonur síðar yrkir Júlíana um sig látna. Í „Erfiljóð kveðin
í kuldatíð” gengur hún um kirkjugarð og kemur að eigin gröf: „Hér
liggur jómfrú Júlíana, / jörðuð und háum bautastein.” Grafskriftin
sem hún les af steininum sýnir að sjálfsmynd hennar felst í því að
vera skáld, þótt lélegt sé: „Myrkfælin, köld og matheil var, / myndaði
vísur leirburðar.” (118) Þetta eru þau eftirmæli sem hún gefur sjálfri
sér.
Það liðu fjörutíu ár á milli ljóðabóka Júlíönu, en árið 1916 kom út
í Winnipeg önnur ljóðabók hennar, Hagalagðar. Átökin við hefðina
eru horfin, en í staðinn yrkir hún til ljóðadísarinnar sem birtist henni
sem vinkona eða jafnvel barn og hjálpar henni „að hlæja, / þá hjarta
í leyni grét,“ eins og segir í „Litla ljóðadísin mín“.11 Um alla bókina
andar sterkri heimþrá til Íslands. Hún beinist þó ekki að þjóðinni,
heldur landinu og náttúrunni. Í kvæðinu „Dauf jól” liggur Júlíana
veik og talar við sál sína sem hún ýmist persónugerir sem ljóðadísina
eða sitt annað sjálf. Hún frelsar hana úr „dimmum fangaklefa” lík
amans og biður hana að fljúga með kveðju sína til Íslands; „(en ekki
hingað – þetta mundu)“, bætir hún við innan sviga. Hinn endanlegi
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Júlíana Jónsdóttir.
Mynd í eigu
Héraðsskjalasafns
Borgarfjarðar.
Ljósm. ókunnur.

áfangastaður er Borgarfjörður, bernskustöðvarnar á Rauðsgili, en þar
á sálin að lenda „við Rauðsgilsfoss og huldu hólinn“ (10-11).
Samtímamaður Júlíönu Jónsdóttur er Þuríður Jónsdóttur (18421923) á Svarfhóli í Stafholtstungum. Hún var einnig skáld þótt með
öðrum hætti væri, og eftir hana hafa aðeins varðveist nokkrar vísur.
Fleyg hefur orðið þessi staka sem hún yrkir um kjör sín sem konu:
Ég verð að reyna að láta mér lynda
lag mitt við þessi kjör að binda,
sem aldrei svara til óska eða vona,
illt er að vera fæddur kona.
Í ritinu Æskustöðvar sem út kom árið 1954 vitnar Jósef Björnsson
í þessa stöku móður sinnar og segir að með henni hafi hún endað
bréf til kunningja síns. Stakan hefur því að einhverju leyti orðið til
við ritun þótt hún hafi síðan varðveist í munnlegri geymd.12 Fyrir
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utan hvað stakan er snilldarlega
vel ort er í henni mikil írónía þar
sem skáldið karlkennir sig með
karlkyns endingu lýsingarorðsins.
Er karl sem fæðist kona!
Þuríður naut engrar menntunar
í æsku, segir Jósef. Hún lærði
að vísu að lesa, en langaði til að
læra að skrifa, „en það var tal
inn hégómi einn, þegar kona átti
í hlut“. Hún náði sér í stafi til að
skrifa eftir en vantaði bæði papp
ír og penna. Datt henni þá í hug
að nota svellin kringum Svarfhól
fyrir pappír, „og með nagla og
broddstaf lærði hún svo að draga
Þuríður Jónsdóttir á Svarfhóli.
til
stafs og hætti ekki fyrr en hún
Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar.
var
orðin nokkurnveginn skrif
Ljósm. Sæmundur Guðmundsson.
andi.“ Við þetta bætir Jósef að
hún hafi alla tíð skrifað mikið, „reyndar eingöngu sendibréf“. (3132) Þá segir hann að hún hafi raulað vísur við vinnu sína og í „þetta
raul“ hafi hún lagt svo „angurværa tilfinningu“ að þau krakkarnir hafi
orðið snortin af. Einnig hafi hún haft „gaman að því, að kasta fram
stökum, þó lítið gerði hún að því, nema þá við sérstök tækifæri.“
Þessi tækifæri reynast m.a. nauðungargifting og missir ungrar dóttur,
en um hvort tveggja yrkir hún. Við þetta bætir svo Jósef að flestar
vísur móður sinnar séu „nú löngu týndar, enda var þar ekki um þann
skáldskap að ræða, sem ekki mátti missa sig.“ (36) Segist hann aðeins
hafa getað tínt upp fáar stökur og setji hann þær flestar í bókina. Í
Héraðsskjalasafni Borgarfjarðar er að finna nokkrar vísur úr fórum
Þuríðar sem ekki eru í bók Jósefs og eru sennilega eftir hana, m.a.
þessa sem hún yrkir um sjálfa sig sem skáld:
Ferskeytlan mín ekki á
ellistríð að heyja.
Ég lofa henni ljósið sjá,
læt hana síðan deyja.13
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Eins og Júlíana persónugerir hún skáldskap sinn sem hvort tveggja
í senn stúlku og barn, en andstætt henni birtir hún hann ekki, heldur
lætur hverfa. Það er athyglisvert að bera þessa vísu saman við upp
hafsljóðið „Borgfirska“ eftir Halldór Helgason (1874-1961) í safninu
Borgfirsk ljóð, en þar kemur fram allt önnur afstaða til skáldskapar,
elli, sýnileika og frægðar. „Alltaf hélt þó vísan velli, / varðist því
að deyja úr elli,“ segir skáldið þar í fyrsta erindi. Síðan rekur hann
borgfirskan skáldskap til Egils Skallagrímssonar sem hafi ort fyrstu
vísuna og með henni gert strandhögg „víðar en um næsta nes“. Vísan
er sem sagt karlmannleg bardagahetja og hvorki barn né stúlka. Þótt
sú „andans dúfa“ sem frá Agli er komin flögri fyrst og fremst kring
um „héraðssyni“ hvetur hún „jafnvel héraðsdætur, / er hlynna að
barni um dimmar nætur, / að yrkja og vagga – allt í senn“.14 Hér er
sem sagt gert ráð fyrir konum sem skáldum en eins og hefðin býður
lætur þeim best að yrkja vögguljóð.
Í safninu Og þá rigndi blómum, sem í eru smásögur, ljóð og leik
rit eftir 142 borgfirskar konur, eru nokkrar stökur eftir Guðrúnu
Halldórsdóttur (1848-1930) á Ásbjarnarstöðum, móður Halldórs
Helgasonar, og ættmóður fleiri skálda. Flestar eru vísurnar rammað
ar inn af frásögn. Myndmálið sækir Guðrún gjarnan í líkamann og
skyldustörfin. Gott dæmi er þessi stórkostlega ellivísa með undan
farandi skýringu á tilefninu:
Síðustu árin hafðist hún að mestu við í bóli sínu og stytti sér
stundir með prjónaskap. Einhvern tíma sagði hún:

Fyrir sjónir færist ský,
fjölga þrauta élin.
Alltaf rís ég upp á ný,
öldruð prjónavélin.15
Myndhverfingin er fyndin án þess að dreifa alvarleika efnisins á
dreif, mikilli og ævilangri kvennavinnu. Konan er orðin að vél! Hér
er það ekki skáldskapurinn sem rís að eilífu upp, eins og í kvæði son
arins, heldur endalaus prjónaskapurinn.
Í skýringum við vísur Guðrúnar segir að hún hafi gjarnan ort barna
gælur til barnabarna sinna. „Ekkert var skráð jafnóðum og fátt eitt
haft yfir nema einu sinni.“ (90) En börnin voru næm á vísur og varð
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Ásbjarnarstaðir um 1930. Mynd í eigu Vigdísar Kristjánsdóttur.

veittu í minni sínu. Börnin eru sonardæturnar sem síðan bera fram
munnlegan skáldskap ömmu sinnar og varðveita frá glötun.

Það var bókmenntaviðburður
Það var ekki fyrr en árið 1930 að næst kom út bók eftir borgfirska
skáldkonu á Íslandi. Nefnist hún Kveður í runni og er eftir Sigríði
Einars frá Munaðarnesi (1893-1973), dótturdóttur Þuríðar Jónsdótt
ur á Svarfhóli. Bókina gaf hún út á eigin kostnað eins og Júlíana
rúmum fimmtíu árum fyrr. Um útkomu bókarinnar segir systir henn
ar, Málfríður Einarsdóttir (1899-1983), í bréfi til Steinunnar Sigurðar
dóttur, dagsettu 24. júní 1981:
Sigríður Einars (skáld) frá Munaðarnesi varð ófræg af bók
sinni Kveður í runni, sem kom út 1930 um sumarið, um allan
Borgarfjörð, að mér er sagt, og segja mér sumir að það hafi
valdið að Borgfirðingar héldu (svo sem Norðlendingar) að
skáldskapariðja væri engin prýði á kvenfólki. Um þá bók fékkst
enginn til að skrifa neitt nema þá fáorðar snuprur, en flissað
að henni víða á bæjunum, og haldið hún væri einskisvirði.16
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Á öðrum stað segist Málfríður hafa heyrt Sigríði segja að gaman
hefði verið að gefa bókina út. „‘Það var bókmenntaviðburður,’“ sagði
hún.“17
Um skoðun Norðlendinga á skáldskapariðju kvenna vísar Málfríð
ur í fleyg orð „systurinnar“ í „Grasaferð“ Jónasar Hallgrímssonar
þegar hún biður „frændann“ að fara leynt með kvæðin sem hann hefur
fundið eftir hana á matarpappír: „Mér er ekki mikið um það breiðist
út, að ég sé að fást við þess háttar; það hefur aldrei þótt mikil prýði á
kvenfólki.“18 Margar skáldkonur hafa tekið þessi ummæli nærri sér
og jafnvel tekið þau sem skoðun Jónasar án þess að taka eftir að hann
leggur þau „systurinni“, skáldkonunni sjálfri, í munn og er með þeim
að lýsa skoðunum samfélagsins á skáldskap kvenna.
Sigríður Einars er fædd í Hlöðu
túni í Stafholtstungum. Hún ólst
upp í Munaðarnesi í sömu sveit til
sex ára aldurs og síðan á Svarfhóli
hjá ömmu sinni Þuríði. Sigríður fór
snemma að yrkja og birti fyrstu ljóð
sín í tímaritum undir dulnefnum.
Þegar hún löngu síðar var spurð að
því í blaðaviðtali hvaða dulnefni
það hafi verið, segist hún ekki muna
það. „Þau voru svo mörg.“19 Í þessu
sama viðtali segist hún heldur aldrei
hafa verið hneigð fyrir að binda sig
við rím. Með því viðhorfi gerir hún
strax uppreisn gegn hefð um leið
og hún skapar nýjungar. Í viðtali Sigríður Einars frá Munaðarnesi.
við bókmenntatímaritið Birting Borgfirzkar æviskrár IX.
1957 segir skáldið Jón úr Vör frá
ljóðabókum sem komu út árið 1930 og höfðu áhrif á ung skáld, m.a.
einni sem hann telur „hætt við að sumum fræðimönnum kunni að
sjást yfir [...].“ Hún „var eftir borgfirska skáldkonu“ sem hafði lengi
dvalist erlendis og birti þarna m.a. þýðingar eftir norska skáldið
Obstfelder. „Í þessari litlu bók,“ bætir hann við, „var líka nýr tónn,
sem snerti ung skáld.“20
Oftast er vitnað til þýðinganna á prósaljóðum karlskáldsins Obst
felder þegar rætt er um nýjungarnar í bók Sigríðar, en hún orti einnig
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prósaljóð sjálf og frumlegar skopstælingar þar sem viðteknum hug
myndum er snúið á haus með hrópandi misræmi efnis og stíls. Á þetta
einkum við um ástarljóðin þar sem skáldið gerir grín að eigin ást,
andvökunóttum og hugsunum um hann. „Tragiskur ástaróður“ með
undirfyrirsögninni: „ – í alvöru – “ er óður um fölan og aumingjalegan
kærasta með upphafinni hrynjandi en hversdagslegu myndmáli. Það
tragíska við ástina eru framtíðarhorfurnar og konan í ljóðinu velur að
vera ein, þ.e.a.s. hún sjálf: „Það veit eg þá vildi eg heldur / vera það
sem eg er / en kjagast með rauðhærða krakka / og karl á eftir mér.“21
En kærastinn er ekki bara einn, þeir eru fleiri og allir meira eða minna
eins, með smátilbrigðum þó. Í „Ástarkvæði“ með undirfyrirsögninni
„um einhvern mann“ er „nefið [...] eins og nibba í hlíð / nakin í mosa
bleikum“ (15), og í „Ástarkvæði“ með undirfyrirsögninni „um annan
mann“ er „nefið [...] eins og horn á hrút, / sem hálft er brotið af“,
auk þess sem „skeggið“, sjálft karlmennskutáknið, minnir á „skorinn
mó / skorpinn í góðum þurrk“ (17-18). Þá fær einn karlinn heilan tíu
ljóða flokk undir nafninu „Þú ert eins og – “ þar sem Sigríður skopast
að skáldlegum samlíkingum og ber þær saman við veruleikann:
Þú ert eins og drumbur, því þegi eg um þig,
þú ert eins og leiðindin, sem alltaf kvelja mig.
Eins og bylur á norðan og brekkur upp í mót,
eins og blindþoka á fjöllum, grásvört og ljót. (21)
Undir lok sjöunda ljóðs um hinn elskaða karl er hann orðinn „sem
útskrifað blað“ (26), eitt af mörgum í minnisbók.
Það liðu 26 ár áður en Sigríður gaf út næstu bók sína, Milli lækjar
og ár, sem kom út árið 1956. Með henni brúar hún bilið milli nútíma
ljóða og hefðbundinna ljóða og gerist einn af frumkvöðlum módern
isma í íslenskri ljóðagerð.22 Í nokkrum ljóðanna eru sagðar sögur,
minningar úr eigin lífi, en slík söguljóð sem voru nýlunda í íslenskum
skáldskap er einnig að finna í næstu og síðustu bókum Sigríðar,
Laufþytur sem kom út árið 1970 og Í svölu rjóðri 1971. Fyrir þá bók
hrósar Helgi Sæmundsson skáldinu í yfirlitsgrein með þeirri tvíbentu
aðferð að bera hana saman við það sem hann kallar „hagmælsku
hennar áður fyrr og skáldskapinn nú“. Þessa framför þakkar hann því
að hún hafi lært „af sumum ungu skáldunum vinnubrögð.”23
Málfríður Einarsdóttir er fædd í Munaðarnesi í Stafholtstungum
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og ólst upp hjá föðurömmu sinni á
Þingnesi í Bæjarsveit. Fyrsta bók
hennar, Samastaður í tilverunni,
kom út árið 1977, þegar Málfríður
var 78 ára, og síðan fylgdu fimm
bækur, Úr sálarkirnunni, 1978,
Auðnuleysingi og tötrughypja,
1979, Bréf til Steinunnar, 1981,
Tötra í Glettingi, 1983, og Rásir
dægranna, 1986. Í eftirmála þeirrar
síðustu segir útgefandinn, Sigfús
Daðason, að enn sé eftir að gefa
út ljóðabók Málfríðar, „frumsamin
ljóð hennar, og þó einkum þýðingar,
þar á meðal þýðingar hennar
á töluverðum hluta af Divina
Commedia.“ 24 Af þessu varð ekki
og bíða ljóð og ljóðaþýðingar Mál
fríðar, sem hún birti í blöðum og
tímaritum undir nafninu „Fríða Ein
ars“, enn útgáfu á bók.
Málfríður Einarsdóttir. Myndin
Bækur Málfríðar eru náma í er fengin úr ársritinu 19. júní frá
skáldskaparfræðum kvenna, og þá árinu 1982.
ekki síst borgfirskra, en borgfirskari
skáld en þær systur er vart hægt að hugsa sér. Trú borgfirskri kvennahefð
tekst hún mjög á við karlskáldin, prófessorana og lærðu mennina og
gegn þeim teflir hún gjarnan konum, hvort heldur það er hún sjálf,
Sigríður systir hennar, „stúlkurnar sem urðu að þegja dagana langa“,25
eða þá amman Þuríður með sínu góða tali. „Nei, tal hennar var gott.
Hún var babúska mín.“ 26 Í bréfi til Steinunnar Sigurðardóttur frá 22.
mars 1981 segist hún hafa heyrt Hannes Pétursson flytja kvæði eftir
sig í útvarp. „Allt var það svo fullkomið og lýtalaust sem framast
má verða og hef ég nú gleymt því.“ (56) Þannig þaggar hún niður í
(unga) karlskáldinu með því að látast gleyma því. Í Rásum dægranna
er skemmtileg frásögn úr bréfi sem Málfríður skrifar vinkonu sinni
2. október 1982, en þar snýr hún hefðbundnum hlutverkum við og
lagfærir ljóðaþýðingu eftir viðurkenndan karl. Um leið býr hún til
munnlegan skáldskap úr sjálfri sér og rammar inn í frásögn.
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Frægur prófessor íslenskur tók sig til að þýða á íslensku tvær
línur eftir norskt skáld, Sigbjörn Obstfelder. Þær eru svona:
Jeg er vist kommet til en fejl klode.
Her er saa underligt.

Þýðing prófessorsins:
Ég er víst kominn yfir á rangan hnött.
Hér er svo undarlegt.

Ég ætlaði mér að betrumbæta þetta og sagði svo:
Skyldi ég hafa farið hnattavillt?
Ég kann ekki við mig hérna.

Prófessorinn flutti þetta með styrkri rödd karlmannlegri. Ég
með engri rödd nema eitthvað hafi heyrst inni í höfðinu á mér.
(43)

Í kafla um lélegan klæðaburð Íslendinga, og þá einkum kvenna,
í Samastað í tilverunni víkur Málfríður að þingeysku skáldkonunni
Huldu (1881-1946), einu íslensku skáldkonunni sem hafði öðlast
opinbera viðurkenningu. Þegar hún kom fyrst fram upp úr aldamót
unum 1900 orti þjóðskáldið Einar Benediktsson til hennar kvæð
ið „Til Huldu“ þar sem hann m.a. kallar hana „fyrsta gróður vors
nýjasta skóla“, og á lýðveldishátíðinni 1944 fékk hún verðlaun fyrir
ættjarðarkvæðið „Hver á sér fegra föðurland“, sem gefur nokkuð
aðra og fegraðri mynd af landi og þjóð en yfirleitt má sjá í ljóðum
kvenna.27 Að mati Málfríðar yrkir Hulda samkvæmt útlendri tísku en
ekki íslenskum raunveruleika, og ljóðmál hennar ber hún saman við
tungumál þeirra borgfirsku kvenna sem hún ólst upp hjá:
Inn í þessi gömlu fátæktar- og óþrifnaðarvandræði komu svo
fínheitin utan úr heimi og samrýmdust engan veginn, en urðu
þó að vera. Því tískan er líklega voldugasta aflið í heiminum.
Blómstur og silki, litir og ljós, við liðum saman, þá hrundi
rós. Svo kvað Hulda, fyrsti gróður vors nýjasta skóla; og sá
sem hún leið með greip rósina og sagðist vilja geyma hana

23

Borgfirðingabók 2006

uns kalda gröfin ætti að hylja hann. En hún hugsaði aldrei um
þá stund, hann átti rósina að hinsta blund. Ég get um þetta
til að sýna andstæðurnar: konur á karbættum skinnskóm og í
skörnugum pilsum, og þeim skeikaði aldrei í því að setja saman
setningu svo að hún yrði nokkurn veginn áheyrileg, já, meira
en það, ég held brjóstið í mér hafi drukkið lækningu úr tali
þeirra; hinsvegar þessi fræga skáldkona að norðan ófeimin
við að láta sjást eftir sig á prenti (en ég held konurnar mínar
hafi verið hálffeimnar innan um fólk, sem von var, slíka skó
sem þær voru vanar að dragast með á fótunum) að endingu
verðlaunuð fyrir besta kvæðið eða næstbesta þegar lýðveldið
var stofnað. (45)28

Með því að bera rósirnar, dansinn og silkið í ljóði Huldu upp að
karbættum skinnskóm og skörnugum pilsum setur Málfríður hér fram
það sem kalla mætti skáldskaparfræði hversdagsleikans og einkennir
skáldskap svo margra borgfirskra kvenna. Um leið gagnrýnir hún
skáldkonur sem yrkja upp úr hefð í stað þess að taka mið af eigin
kvenlegri reynslu og þeim raunveruleika sem við þeim blasir.

Ein ég sat og bætti buxnagat
Á árunum 1945-1949 komu út þrjú hefti af ársritinu Embla sem
hafði það á stefnuskrá sinni að flytja ritverk kvenna. Ein af ritstjórun
um var borgfirsk, Valdís Halldórsdóttir (1908-2002), sonardóttir
skáldkonunnar Guðrúnar Halldórsdóttur frá Ásbjarnarstöðum og ein
af þeim sem varðveitti skáldskap hennar. Varð Embla m.a. vettvangur
fyrir ljóð borgfirskra kvenna sem telja má að hafi þar margar komið
fram í fyrsta sinn.29 Þarna eru m.a. „Vorvísur“ eftir Sigríði Helgadóttur
(1884-1977), dóttur Guðrúnar Halldórsdóttur á Ásbjarnarstöðum,
þar sem hún lítur til æskustöðvanna í erindi sem með áherslunni á
örnefnin minnir á heimþrárkvæði Júlíönu Jónsdóttur: „Örnefni þar
öll ég veit / og aldrei þeim mun gleyma. / Þar, sem fyrst ég foldu leit,
/ mér finnst ég eiga heima.“30 Árið 1964 gaf Sigríður út ljóðabókina
Æskuminningar, að því er virðist á eigin kostnað, þá áttræð að aldri.31
Í henni fjallar hún nokkuð um skáldskap sinn sem hún tengir bæði
menntunarskorti og heilsuleysi. Í „Stökum“ kallar hún kvæði sín
„vísugrey“ og „ljóðabull“ sem hún geri bara fyrir sjálfa sig:
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Og því hætta ekki má,
ei þó sjái til að skrifa.
Vísur mínar vilja fá
að vera til og reyna að lifa.32
Þá er í Emblu ljóðið „Við Brákarsund“ eftir Valdísi Halldórsdóttur
þar sem hún eins og svarar ljóði föður síns, „Borgfirska“, með því að
minna á að það hafi verið kona sem kenndi Agli Skallagrímssyni að
tala: „Hún kenndi landsins mesta skáldi mál“, og ljóðinu fylgir teikn
ing af Skallagrími að grýta fóstru sonarins til bana.33
Frumlegustu ljóðin í Emblu eru eftir Guðrúnu Halldórsdóttur
(1912), sonardóttur og nöfnu Guðrúnar eldri og systur ritstjórans Val
dísar, en eins og amman yrkir hún á kíminn hátt um sjálfa sig sem
konu og skáld, á tvíræðu ljóðmáli sprottnu beint úr kvenhlutverkinu.
Í „Hnoð“ vísar titillinn jafnt til ljóðsins sjálfs sem skáldkonan er að
„hnoða“ úr háfleygu yrkisefni og upphöfnu formi hefðarinnar sem
bókstaflegrar vinnu hennar í eldhúsinu:
Himinsins fádæma fegurð ég tilsýndar eygi,
fjólurauð
fjöllin mig eggja að fagna komandi degi
fjarri nauð.
Fyrir húsmóðurskyldunni hné mín í auðmýkt ég beygi
og hnoða brauð.34
Alls birti Guðrún sex ljóð undir nafni í Emblu, en einnig nokkur
undir dulnefni eins og „sveitakona“ eða þá nafnlaust í þættinum
„Kaflar úr bréfum“ og fylgja þeim þá gjarnan skýringar á tilefninu.
Með tveimur kvæðum í fyrsta heftinu eftir „konu sem Embla bað
um kvæði“ hefur skáldið þetta um stöðu sína að segja: „Fátt veit ég
ógeðslegra en að vera síyrkjandi, bara af því maður er kominn upp á
það að ríma. En gaman er að grípa í það stöku sinnum sér til dægra
styttingar. Ég býst reyndar við, að búverkin bjargi mér frá að verða
mér nokkuð að ráði til minnkunar . . .“ (94-95)
Fleiri kvæði eftir Guðrúnu birtust svo áratugum síðar í Og þá
rigndi blómum. Í „Stökum“ ber hún sig saman við þá „einu útvöldu“
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Guðrún Halldórsdóttir yngri
frá Ásbjarnarstöðum. Mynd í
eigu dóttur hennar, Vigdísar
Kristjánsdóttur.

sem kunna „ýmsa bragi“ þar sem stakan henti best alþýðunni. Í lokin
víkur hún að sjálfri sér í óvæntu myndmáli sem minnir á prjónaskap
ömmunnar:
Upp á fjallið ei mér gaf,
ekki er hallinn mikill:
Þessum stalli ofan af
ylti varla hnykill. (96)
Í „‘Borgarfrúin’“ með undirfyrirsögninni „(ljóð eftir Huldu)“
snýr hún út úr ljóði Huldu „Borgfrúin og márinn (Miðaldavísa)“ sem
birtist í Söngur starfsins 1946. Fyrirsögnin er innan gæsalappa sem
sýnir að svona kona eins og „borgarfrúin“ er bara til í texta. Í ljóði
Huldu situr „borgfrúin“ „við hallarglugg“ og horfir á máv „leika á
listaflugi“ í sólskininu fyrir utan um leið og hún hugsar um unnusta
sinn, riddarann, og „saumar í frjálsum friði / sín fannhvítu silkitröf“.35
Báðar sitja þær Guðrún og borgarfrúin við glugga og sauma:
Borgarfrúin sat við gluggann sinn,
sömuleiðis ég við gluggann minn.
Úti sveif þó enginn hvítur már,
yfir grúfði himinn þokugrár.
Ein ég sat og bætti buxnagat,
– best við gluggann skímu notið gat. (94)
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Með þessu tekur Guðrún undir borgfirska (kvenna)skáldskapar
fræði Málfríðar Einarsdóttur um reynsluna og hversdagsleikann
sem yrkisefni og uppsprettu skáldskapar. Þá vísar skopstælingin á
kvennavinnunni í ljóði Huldu einnig út fyrir sig í nafn bókarinnar,
Söngur starfsins, sem í ljósi hennar verður írónískt.

En eg er hér ef einhver til mín spyrði
Tvær borgfirskar skáldkonur sem báðar eru fæddar aldamótaárið
1900 hafa algjörlega horfið undir yfirborð íslenskrar bókmenntasögu
og eru mjög vanmetnar.
Guðrún Árnadóttir (19001968) er fædd á Oddsstöðum
í Lundarreykjadal, og í ljóða
bók sinni Gengin spor sem
kom út árið 1949 kennir hún
sig við þann stað. Bókina
gaf hún út sjálf og tileinkar
minningu einkasonar síns sem
lést af slysförum rúmlega tví
tugur að aldri. Kristmann Guð
mundsson rithöfundur hefur
lýst Guðrúnu sem lítilli frænku
sinni í sjálfsævisögunni Ísold
hin svarta frá árinu 1959. Í
ferð sem hann fór átta ára
gamall árið 1910 kom hann við
Guðrún Árnadóttir. Héraðsskjalasafn
á Oddsstöðum og hitti hann þar
Borgarfjarðar. Ljósm. Árni Böðvarsson. Guðrúnu sem var tíu ára „og
kunni að leika á harmonikku“.
Þau ganga upp að fossi nokkuð fyrir framan bæinn, og þar trúir hún
honum fyrir því að hún ætli að verða ljóðskáld:
„Ef ég þori,“ bætti hún við. Og mér eru enn minnisstæð þessi
orð, því að ég skildi þau ekki.
„Ég ætla líka að verða skáld,“ sagði ég og hafði raunar
tekið þá ákvörðun fyrir löngu. En sá var munurinn, að hjá mér
leyndist enginn efi um, að ég bæði þyrði það og gæti.36
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Gengin spor er mjög nýstárleg í kvennabókmenntum síns tíma.
Um hana kom þó enginn ritdómur og síðan hefur verið mjög hljótt
um bókina. Í henni víxlast á tregróf vegna liðinnar ævi þar sem
engar óskir rættust og opin, gagnrýnin reiði. Í „Ekkert svar“ sakar
skáldkonan skylduna um að hafa myrt í sér sálina, en fær ekkert svar
annað en endalausar kröfur:
Er grauturinn soðinn,
er bótin bætt,
eru burstaðir allir skór?
Eru bónuð gólfin,
er brauðið ætt,
og fest þessi tala sem fór?37
Í „Litla ljóðið“ kallar hún ljóðagerð sína „að kurla kvöl í orð“.
Þetta ljóð lýsir einnig sjálfsmynd hennar sem skálds. Ljóðið sem hún
persónugerir sem léttfætta stúlku eða barn er bara til fyrir hana og
„flytur engum öðrum neitt“. (13-14) „Mitt hús“ lýsir viðbrögðum við
ósýnileika og þöggun með myndmáli innilokunar þar sem samastaður
skáldskaparins er um leið felustaður. „Mitt hús var þögult / byggt
í dökku bergi“. Þar er hún ein og þangað kemur enginn inn. Loka
línurnar vísa þó út fyrir sig til lesenda sem skáldið býður velkomna í
húsið ef þeir bara vilja:
En eg er hér, ef einhver til mín spyrði
við aringlóð, sem löngu kulnuð er. (114)
Elín Eiríksdóttir (1900-1987) frá Ökrum á Mýrum gaf alls út
þrjár ljóðabækur, allar á eigin kostnað, og var hún komin nokkuð á
sextugsaldur þegar sú fyrsta, Söngur í sefi, kom út árið 1955. Þremur
árum síðar kom Rautt lauf í mosa 1958, og að lokum Skeljar á sandi
1968. Þekktust er Elín sennilega fyrir vöggukvæðið „Ef engill ég
væri“ sem gefið var út með nótum við lag Hallgríms Helgasonar árið
1941,38 auk þess að vera oft síðasta lagið fyrir fréttir, og jólakvæðið
„Jólin eru að koma“ sem hún samdi sjálf lag við og er m.a. sungið
af dótturbörnum hennar KK og Ellen á samnefndum geisladiski sem
kom út fyrir síðustu jól. Hvorugt þessara ljóða, sem bæði fjalla um
viðurkennd yrkisefni kvenna, er þó dæmigert fyrir skáldskap hennar.
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Hann er nefnilega langt frá því
að vera eins saklaus og t.a.m.
Kristmann Guðmundsson lætur
að liggja í ritdómi um fyrstu
bókina í Morgunblaðinu 4.
janúar 1956, en hann byrjar:
„Þetta ljóðakver er ósköp lítið
og sakleysislegt á svipinn, en
ber með sér að höfundur þess
hefir verið gott efni í skáld og
á sér snotra skáldgáfu.“ Eins og
Kristmann bendir á og hrósar
skáldkonunni fyrir eru ljóð henn
ar stutt. Þau eru svipmyndir sem
lýsa hugarástandi. Andstætt
mörgum öðrum skáldkonum
Elín Eiríksdóttir frá Ökrum.
yrkir
Elín ekkert um eigin skáld
Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar.
skap
eða sjálfa sig sem skáld.
Ljósm. Carl Ólafsson.
Það eru aðrir sem yrkja eða
skrifa. Í „Söngur í sefi“ er það haustið sem málar orð á laufblöð sem
hverfast þannig í pappír og haustið í skáld:
Það er söngur í sefi, sumri er tekið að halla,
senn málar haustið á blöðin:
Þau falla.39
Í „Svartnætti“ er það dauðinn sem skrifar grafskrift skáldkonunn
ar sem – eins og fleiri skáldkonur – lýsir hugarástandi sínu með inni
lokun í dimmu húsi og yrkir um sig látna í dæmigerðum texta þung
lyndis:
Ég sit inni í svartnættisskugga
og sé ekki dagsins ljós.
Dauðinn á gluggann grefur
mína grafskrift í hélurós. (11)
				
Ein þekktasta borgfirska skáldkonan og sú sem hér verður síðast
vikið að er Halldóra Beinteinsdóttir Björnsson (1907-1968). Hún er
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fædd í Litla-Botni á Hvalfjarð
arströnd en fluttist ung í Grafar
dal í Skorradal og ólst þar upp.
Fyrsta ljóðabók hennar, Ljóð,
kom út 1949 og fékk þann vafa
sama ritdóm í bókmenntatíma
ritinu Helgafelli fjórum árum
síðar að hér væri á ferðinni „lítið
og látlaust ljóðakver, kvenlegt,
smekklegt og snoturt“,40 en slík
lýsingarorð sem einkenna svo
mjög ritdóma um ljóðabækur
kvenna eiga fremur við um konu
en bók. Þá er ritdómari (sem
skrifar nafnlaust) ekki seinn á
sér að finna „helztu fyrirmyndir Halldóra B. Björnsson. Myndin er
höfundar“ en það eru þeir „Jónas fengin úr ljóðabókinni „Þyrill vakir“.
og Davíð“. Ljóðin í fyrsta hluta Hörpuútgáfan 1985.
bókarinnar finnast honum flest
„léttvæg“ og „falla undir þann
dóm, er höfundur sjálfur felldi um eitt ljóð í kvæði sínu: Fyrst er allt
frægast.“ Ljóðið fjallar um sjálfsritskoðun skáldkonu sem verður því
óánægðari með ljóð sitt sem hún les það oftar og reynir að lagfæra, að
því er ætla má eftir reglum hefðarinnar. Lokaerindið sem ritdómarinn
vitnar í máli sínu til stuðnings hljóðar svo:
Þriðja sinn las ég ljóðið
lagfært og breytt.
Eg hvíslaði örlágt:
það er ekki neitt.41
Þannig snýr ritdómarinn hennar eigin orðum upp á hana sjálfa og
tekur þar með undir þöggun skáldkonunnar á sjálfri sér.
Það liðu nítján ár þar til Halldóra gaf út næstu frumsömdu ljóða
bók sína, Við sanda, árið 1968, og síðar á sama ári kom út þriðja
ljóðabókin, Jarðljóð, að skáldinu látnu. Allar komu ljóðabækur
Halldóru út hjá Helgafelli. Í ritdómi Erlends Jónssonar um Við
sanda í Morgunblaðinu 23. apríl 1968 kemur fram opnari andstaða
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við skáldskap kvenna en áður mátti sjá, og virðist ástæðan sú ein að
bókin er eftir konu sem fjallar um konur. Hefst ritdómurinn á því
að það brenni „fyrir brjóstinu á margri skáldkonunni, hversu körlum
hefur verið gert hærra undir höfði en konum í veröldinni“ og Halldóra
B. Björnsson sé ein þeirra. Til marks um þetta tekur hann hennar
eigin ljóð um stöðu kvenna sem hann, eins og ritdómari Helgafells
áður, snýr upp á hana sjálfa: „Sé hlutskipti konunnar lakara en karl
mannsins, mætti raunar kveðja þessa bók Halldóru til vitnis um það.
Sem skáld er Halldóra körlum háð.“ Síðan rekur hann dæmi um
„lántöku“ Halldóru úr kvæðum nokkurra karlskálda og er niðurstað
an sú að í „hennar kveðskap“ verði „raddir þeirra hjáróma“. Halldóra,
sem þá var orðin veik, svarar Erlendi af sjúkrabeði í Morgunblaðinu
8. maí og sýnir fram á að karlskáldin eru flest mun yngri en hún og
sum varla fædd þegar hún yrkir ljóðin sem hún á að hafa tekið frá
þeim.
Í mörgum ljóða sinna yrkir Halldóra um konur sem eru horfnar af
yfirborði sögunnar. Í „Á Þjóðminjasafninu“ sem birtist fyrst í Emblu
1946 og síðan í Ljóðum reynir hún að ráða í líf löngu liðinnar konu
út frá útsaumnum á búningi hennar sem er það eina sem eftir er til
vitnis um hana:
Mig langar til að spyrja þig, löngu horfna kona
hvað leiddi hendur þínar
að sauma þessar rósir í samfelluna þína?
Og svona líka fínar!42
Hún spyr en fær ekkert svar annað en getgátur frá sjálfri sér:
„Áttirðu þér leyndarmál sem leyfðist ekki að segja, / en lærðir ekki
að skrifa?“ Þannig er þetta ljóð líka um tungumál og skáldskap,
skriftina sem þessi horfna kona fékk ekki að læra en tjáði sig þess í
stað í óræðum útsaumi.
Eitt áhrifamesta ljóð Halldóru „Og þá rigndi blómum“ í Við sanda
er ort í orðastað látinnar skáldkonu sem hefur fengið blóm á kistu
sína og talar úr gröfinni. Einnig þetta ljóð býr yfir leyndarmáli því
að dauða skáldkonunnar bar að með „öðrum hætti“ og fyrr en hana
varði, án þess að hún segi hvað gerðist. Hún sættir sig við að vera
dáin, en finnst „lakast hve oft ég var dauð / á meðan ég hjarði.“ Ljóð
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hennar voru fá og þau týndust eða „lentu hjá tröllum“ og tíminn fór
„lengstum / í sýsl við að baka og strokka, / því bráðlát spurning / var
efst á baugi hjá öllum: / Hvort áttu ekki kaffi / eða brauð – eða heil
lega sokka?“ Nú þegar hún er dáin er farið að leita að þessum fáu
ljóðum hennar: „sérhvert blaðsnifsi kroppað, / en forðast að nefna /
þau ókjör af eldunardögum / og yfirtaks firn / af böslum sem ég hef
stoppað.“43
Með þessu ljóði um togstreitu skáldskapar og skyldustarfa á mynd
máli hversdagsleikans sver Halldóra sig í borgfirska kvennahefð, en
andstætt mörgum fyrri skáldkonum trúir hún að ljóðið lifi þótt skáldið
deyi og það sem meira er að eftir því verði beinlínis leitað.

Að lokum
Hér hefur aðeins verið tæpt á miklu efni sem þó má draga af eftir
farandi ályktanir: Fyrsta íslenska skáldkonan sem verulegur skáld
skapur hefur varðveist eftir er borgfirsk. Fyrsta bókin sem prentuð
var eftir íslenska konu er eftir konu úr Borgarfirði. Fyrsta ljóðabókin
sem kom út eftir konu á Íslandi er eftir borgfirska konu. Nokkur
bestu skáld tuttugustu aldar, brautryðjendur í bæði efni og formi,
eru borgfirskar skáldkonur. Flestar skáldkonur landsins koma úr
Borgarfirði. Það er bara að spyrja til þeirra.
Þessi grein er að stofni til fyrirlestur sem ég hélt á vegum Snorrastofu í Reykholti
19. maí 1999 undir nafninu „Borgfirskar skáldkonur”. Þá er hún einnig að hluta
til byggð á ritgerð minni „Kona og skáld“, í Stúlka. Ljóð eftir íslenskar konur.
Helga Kress valdi efnið og bjó til prentunar. Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun
Háskóla Íslands, 1997. Önnur útgáfa 2001.

