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Helga Kress 

Bækur og „kellingabækur'< 

Þáttur í íslenskri bókmenntasögu 

Tungan geymir í tímans straumi 
trú og vonir landsins sona .. .* 

í 1. hefti Tímarits Máls og menningar þessa árs birtist „Lítil athugasemd 
við sérstæða aðdróttun" eftir Sigurð A. Magnússon rithöfund og fyrrver-
andi formann Rithöfundasambands Islands. Tilefni athugasemdarinnar eru 
nokkrar línur í inngangi mínum að safninu Draumur um veruleika, ís-
lenskum sögum um og eftir konur (Mál og menning 1977), en þar nefni 
ég Sigurð í sambandi við orðið kerlingabcekur sem um tíma einkenndi allar 
umræður um bókmenntir eftir konur. 

I þessum inngangi skipti ég sögu íslenskra kvennabókmennta í nokkur 
megintímabil, þar sem ég annars vegar tek mið af hinum ýmsu hreyfingum 
kvennabaráttunnar og hins vegar bókmenntastofnuninni svokölluðu, eða því 
bókmenntalega umhverfi sem kvenrithöfundar hafa átt við að etja á hverj-
um tíma, og þar sem gildismat karlmanna hefur ráðið ríkjum. Þau um-
mæli mín sem Sigurður gerir athugasemd við varða síðasta tímabil íslenskra 
kvennabókmennta, eða það sem nú stendur, og skulu þau tekin hér upp í 
heild: 

Lykilorð bókmenntastofnunarinnar um bókmenntir kvenna við upphaf 
þessa tímabils er orðið „kellingabækur". Má rekja hugmyndina til greinar 
eftir Sigurð A. Magnússon frá árinu 1964 sem ber nafnið „Engu að kvíða 
— kellingarnar bjarga þessu". Ræðir hann þar framtíð íslenskra bókmennta, 
sem honum líst síður en svo vel á, enda varla von þar sem hann segir hana 
vera í „höndum einna 8 eða 10 kellinga sem fæstar eru sendibréfsfærar á 
íslensku". í grein frá árinu eftir minnist hann á „hinar frægu „kerlinga-
bækur" siðustu ára", sem sýnir að nafngiftin er orðin vel föst í sessi. Um 
tíma var þetta svo að segja á hvers manns vörum, og þótti ákaflega fyndið. 
Fyrir utan þá lítilsvirðingu á konum, og þá sérstaklega gömlum, sem í orð-
inu felst, sýnir það opnari andstöðu gegn kvennabókmenntum en áður mátti 
q ' t ' 
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Tímarit Máls og menningar 

I þessum línum er ekki verið að drótta einu né öðru að persónunni Sig-
urði A. Magnússyni. Ég er ekki að fjalla um hann, heldur fyrirbrigðið 
kerlingabœkur og þá almennu hugmyndafræði sem í orðinu birtist. Að 
Sigurður skuli taka orð mín sem „sérstæða aðdróttun" við sig, get ég ekki 
kennt öðru en þeim hvimleiða sið, sem hefur eyðilagt alla marktæka bók-
menntaumræðu á Islandi, og hann er sá að blanda saman mönnum og mál-
efnum. Mun ég ekki ræða aðdróttunarhlið athugasemdar hans frekar, en 
þeim mun meir þau atriði hennar sem varða merkingu og notkun þessa 
ákveðna orðs. 

Eftirfarandi samantekt minni um samband „kerlingabóka" og bók-
mennta eftir konur er ekki eingöngu ætlað að vera svar til Sigurðar A. 
Magnússonar og þeirrar bókmenntastofnunar sem hann er fulltrúi fyrir. 
Henni er einnig og öllu fremur ætlað að kasta Ijósi yfir vanræktan þátt 
í íslenskri bókmenntasögu, sem er kúgun á kvenrithöfundum og verkum 
þeirra. 

Mannkynið og hitt kynið. 

Þegar rætt er um félagslega hlið tungumála, eins og t. a. m. merkingu ein-
stakra orða, er nauðsynlegt að gera greinarmun á máli og málnotkun, eða 
því sem franski málvísindamaðurinn Ferdinand Saussure kallaði la langue 
og la parole. Þetta gerir Sigurður ekki, þegar hann í eftirfarandi orðum 
ruglar saman orðaforða málsins og því sem hann kallar „blæ" þess: 

Ég fæst ekki til að sjá eða viðurkenna að orðið [o: kerlingabækur] þurfi 
endilega að sýna lítilsvirðingu á konum hvað þá að það leiði í ljós andúð 
á kvennabókmenntum ... Vitaskuld er endalaust hægt að munnhöggvast um 
það hvort kynbundin orð með neikvæðum blæ ... eigi rétt á sér í málinu, 
en ég sný ekki aftur með þá skoðun, að þá sé jafnréttisbaráttan komin út í 
öfgar ef menn ætla sér í hennar nafni að taka sig til og gelda íslenska tungu. 
.. . Ég sé minna en ekkert unnið við að strika slík orð út úr leyfilegum orða-
forða, því það gerir tunguna einungis blæbrigðasnauðari.3 

Mergurinn málsins í sambandi við merkingu og notkun kynbundinna 
orða er að sjálfsögðu ekki sjálfur orðaforðinn. Það er líffræðileg staðreynd, 
sem enginn neitar, að til eru tvö kyn, og um þau þarf vitaskuld að hafa orð. 
Það sem hins vegar skiptir máli er hvernig þessi orð eru notuð, í hvaða 
félagslegu samhengi. 

í málnotkuninni speglast hugmyndafræði karlveldisins um konur sem 
„hitt kynið". Séu þær ekki gerðar með öllu ósýnilegar, koma þær fram í 

370 



Bcekur og „kellingabtekur' 

þeim þjónustu- og ástkonuhlutverkum sem löngum hafa einkennt þjóð-
félagslega stöðu þeirra. Fjarvera kvenna í tungumáli kemur ákaflega skýrt 
fram í orðinu maður, sem merkir hvorttveggja í senn karlmaður og mann-
eskja yfirleitt. I íslenskri málnotkun er orðið ósjálfrátt skilið og túlkað 
sem um karlmann sé að ræða, nema annað sé sérstaklega tekið fram. A ð 
karlmenn eru mannkynið, konur hitt kynið, má greinilega sjá í gerand-
nöfnum eins og verkamaður/' verkakona, forstöðumaður/'forstöðukona, 
skáld/skáldkona, skáti/ kvenskáti, stúdent/ kvenstúdent, lögregla/kvenlög-
regla, djöfull/ kvendjöfull, rithöfundur/' kvenrithöfundur, þar sem hið al-
menna orð er notað um karlmenn, hið kynbundna um konur. 

Ekki þarf annað en fletta orðabókum til að sjá, að orðið kona tengist 
allt öðrum merkingarsviðum en orðið karlmaður eða maður. Til að út-
skýra betur við hvað er átt, tek ég hér dæmi af grófari tegundinni, sem 
er Islenzk-ensk orðabók frá árinu 1970.4 Orðin karl og karlmaður eru af-
greidd á hlutlægan hátt án aukamerkinga, og þau vekja greinilega engin 
hugrenningatengsl hjá orðabókarhöfundi. Orðinu kona fylgir hins vegar 
langur listi, sem ég get ekki stillt mig um að taka hér upp eins og hann 
leggur sig: 

kona: woman, dame; wife. 
kona (falleg & heimsk): doll, pretty and silly woman. 
kona (falleg, venusfögur): Venus, beautiful woman, beauty. 
kona (fráskilin): divorcee. 
kona (heldri kona): dame. 
kona (íturvaxin og þrýstin, paradísarkona Múhameðstrúarmanna): houri 

(ft. -s). 
kona (lauslát): light-skirt, demirep. 
kona með brókarsótt: nymphomaniac, (a woman with morbid and un-

controllable sexual desire). 
kona (nemandi við stofnun fyrir btsði karla og konur): coed, (woman 

student at a co-eductional institution). 
kona (ósmekklega, illa, kltsdd): dowdy. 
kona, sem duflar: flirt, coquette. 
kona (sem illt orð fer af): slut. 
kona (sem sviptir sig klceðum á sýningu): stripper. 
kona (sóðaleg): slattern, drab. 
kona (ung, ógift): damsel, damosel. 
kona, brúnhcerð og dökk á hörund: brunette. 
kona, Ijós á brún og brá: blonde. 
kona fóður- eða móðurbróður: aunt, 
konan (eigin-): one's better half. 
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Ttmarit Máls og menningar 
Orðinu maður fylgja einnig nánari skilgreiningar, en þar er enginn ung-

ur og ógiftur, ljós á brún og brá, íturvaxinn eða fallegur & heimskur, því 
síður nokkur sem er ósmekklega klæddur, sviptir sig klæðum, duflar eða 
er með brókarsótt. Aftur á móti má þar m. a. finna akandi mann, óstjórn-
lega drykkfelldan mann, djöfulóðan mann og mann utan þjóðkirkjunnar, 
einnig mann á launum, mann ráSkcenan í samnmgum og mann í hárri og 
virðulegri stöðu. Sem rökrétt framhald þeirrar kynferðislegu myndar sem 
gefin er af konunni, stendur hér um orðið kerling: 

kerling: old woman, beldam(e), crone. 
kerling (illgjörn, viðbjódsleg): hag. 
kerling (Ijót): ugly; old woman, hag. 

Orðin karl og kerling eru ekki nema sjaldan hliðstæður í íslenskri mál-
notkun, og þá helst í föstum orðasamböndum eða sem gæluorð, t. a. m. 
við óvita. Karl er notað um karlmenn á öllum aldri og svarar því meir 
til orðsins kona. Kerling er hins vegar gömul kona, sem af þeim sökum 
er ekki lengur gjaldgeng í því kynhlutverki sem karlveldið krefst. Það er 
einkar athyglisvert, að ekkert sérstakt orð, sem svara myndi til kerling, 
hefur verið notað um gamla karla. Sömu sögu er reyndar að segja um 
orðin jómfrú, ungfrú og titilinn frú, sem lýsa sömu hugmyndafræði og 
eiga sér ekki neina hliðstæðu í máli notuðu um karlmenn. 

Þegar Sigurður A. Magnússon teflir fram orðunum kerling og karlfausk-
ur sem jafngildum, athugar hann ekki, að neikvæði þátturinn í því fyrr-
nefnda felst einfaldlega í kynbundinni merkingu þess, þeirri vísun sem 
það hefur til gamallar konu, en orðið karl hefur þarfnast viðbótarinnar 
fauskur til að öðlast svipaða merkingu. Þannig nægir orðið kerling eitt 
sér til að vekja neikvæð hugrenningatengsl, og í fjölmörgum samsetning-
um, s. s. kerlingareyra, kerlingarferð, kerlingarhjarta, kerlmgarlán, kerling-
arsal, — og kerlmgarbók, þjónar það því hlutverki að lýsa aumlegu eða 
úr sér gengnu ástandi stofnorðsins. Hliðstæða merkingu orðsins karl er 
ekki að finna. I samsetningum eins og karlagrobb og karlaraup felst nei-
kvæðnin í stofnorðinu, en að öðru leyti má oft sjá að forliðurinn karl-
er beinlínis jákvæðrar merkingar, og nægir þar að benda á orðin karl-
maður, karlmannlegur og karlmennska. 

Málið speglar ekki aðeins ríkjandi hugmyndafræði hvers tíma, heldur 
er það íhaldssamt og vinnur gegn þjóðfélagslegum breytingum, eins og 
t. a. m. kvenfrelsi. Lýsandi dæmi þessa er einmitt orðið kerlingabækur. 
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Bcekur og „kellingabcekur" 
Þegar það um miðjan sjöunda áratuginn er aukið að merkingu og tekið 
upp sem ákveðið bókmenntalegt hugtak, er verið að færa fram þá alda-
gömlu karlveldishefð sem í orðinu felst, að ekki sé mark takandi á kon-

„En við köllum það kerlingasögur og kerlingabœkur". 

Orðið kerlingabók hefur verið til í málinu allt frá fyrstu tíð. I fornmáls-
orðabók Cleasbys og Guðbrands Vigfússonar er það þýtt með an old wo-
man's story, nonsense, og er það talið sömu merkingar og orðin kerlmga-
saga og kerlinga-villa. I orðabók Blöndals er orðið þýtt með Kællingesnak, 
dum overtro og fleirtalan kerlingabækur með Ammestuesnak. Orðabók 
Menningarsjóðs skilgreinir orðið sem kreddu, (heimskulega) hjátrú.6 

I fornu máli getur orðið bók merkt frásögn eða saga, sbr. t. a. m. orða-
sambandið að setja saman bœkur og nafnið Islendingabók, og er það upp-
runaleg merking þess í orðinu kerlingabók, sbr. einnig samheitið kerlinga-
saga. Við það að vera kennd við kerlingu fá þessi orð merkinguna frásögn 
sem ekki er takandi mark á. Frá upphafi íslands byggðar hafa kerlingar 
nefnilega haft orð á sér fyrir að vera bæði heimskar og kjöftugar, — 
nægir í því sambandi að minna á ýmsar lýsingar á þeim í fornsögum. Af 
samsettum orðum sem byrja á kerling og finna má í seðlasafni Orðabókar 
Háskóla íslands, vísa mörg til þessa eiginleika hins aldraða kvenkyns. Má 
þar nefna orð eins og kerlingarbábilja, kerlingabull, kerlingafrásaga, kerl-
ingafrœði, kerlingargrilla, kerlingarhjal, kerlingamas, kerlingaráð, kerlinga-
rugl, kerlingarrökleiðsla, kerlingasaga, kerlingaskröksaga, kerlingaslaður, 
kerlingavilla, kerlingaviska og kerlingaþvaður, sem eru nánast samheiti. 
I öllum þeim tuttugu og fjórum dæmum sem seðlasafnið hefur um orðið 
kerlingabók frá mismunandi tímum, kemur það fyrir í andstöðumerkingu 
við það sem upplýstir menn telja rétt. Þannig hefur það einnig verið notað 
um lítilf jörlegar bókmenntir, ekki bara á síðustu árum, heldur um aldir. 

I formála Guðbrands Vigfússonar að þjóðsagnasafni Jóns Arnasonar 
kemur fram, að orðið kerlingabók hefur verið notað um þá tegund þjóð-
sagna sem síðast var farið að safna og t. a. m. Arni Magnússon hirti ekki 
um. Um þjóðsagnasöfnun Arna segir hann: 

Árni hafði að vísu slíkar sögur [o: þjóðsögur] í mestu óvirðingu og leggur 
ekki dulur á að þær sé ómerkar bábiljur, eins og samboðið var gáfnafari 
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Tímarit Máls og menningar 
hans, því hann var lærður maður en tortryggur og fyrirleit allar sögur sem 
ekki vóru sannar hvað skáldlegar sem vóru ... 

I kreddum eður kerlingabókum sem kallaðar eru öðru nafni var fáu safn-
að á 17. öld. Ég þekki aðeins eina litla „kerlingabók" sem svo er kölluð þar, 
í safni Árna nr. 437 12mo, en flest sem þar í stendur af kreddum er þó 
útlent.7 

Af grein í Fjölni árið 1838 má ráða, að orðið hefur einnig verið notað 
um munnmælasögur alþýðunnar t'ú aðgreiningar frá bóksögum lærðari 
manna. En þar segir um „almúgasögurnar": 

Alþíða vor, og eínkum eldra fólk — karlar og konur — kunna mart af 
þesskonar sögum, sem hætt er að hirða um, og almennt eru kallaðar: liga-
sögur, „bábiljur" og kjerlingabækur.8 

Innan þjóðsagnasöfnunarinnar sjálfrar er þó greinilegt að kerlingabœkur 
hafa verið notaðar um ákveðna tegund sagna, þá sem lægst var virt. 
Orðið kemur oft fyrir hjá Jóni Árnasyni sem samheiti við „kreddur", og 
sömuleiðis hjá Guðbrandi Vigfússyni í formála þeim sem áður getur. Þó 
er merking þess mjög á reiki, og virðist það geta merkt hvort heldur er, 
sögur um atburði sem kerlingar trúa á (og segja), eða sögur sagðar um 
kerlingar. I flokkun sinni telur Jón Árnason „kerlingasögur" og „kerlinga-
bækur" með „kímnisögum", nánar til tekið „Bakkabræðrasögum" sem 
hann skilgreinir sem sagnir „um ýmsan fíflaskap heimskingja, bæði orða-
lag og athæfi".9 Við nokkrar sögur sem allar fjalla um kerlingar gerir 
hann þessa athugasemd: 

Það er kallað kerlingaraup og karlaraup og sagt að maður sé kominn á 
raupsaldurinn þegar maður fer að eldast. Einkum er kerlingunum við brugð-
ið að þær segi að allt hafi verið dýrðlegra í æsku sinni en nú sé. „Það var 
öðruvísi í ungdæmi mínu," segja kerlingarnar. Kvenfólkið eignar körlum 
allar slíkar sögur og kallar karlasögur og karlaraup, en við köllum það 
kerlingasögur og kerlingabækur.10 

Ekki hefur kvenfólkið komist upp með neitt múður, því að orðið karla-
sögur hefur aldrei fengið sambærilega stöðu sem bókmenntalegt hugtak 
og orðin kerlmgasögur og kerlingabœkur, og án þeirra kemur það vart 
fyrir. 

Orðið kerlingabók hefur sem sagt verið notað um andstæðu „bókar", 
þ. e. frásagnar sem einhvers var talin verð og bókmenntastofnun hvers 
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Bcekur og „kellingabtskur" 
tíma viðurkenndi sem „góðar" bókmenntir. Þennan skilning virðist Guð-
brandur Vigfússon einnig hafa lagt í orðið. í tilvitnuninni hér að framan 
gerir hann það ekki að sínu, sbr. „sem kallaðar eru", „sem svo er kölluð", 
og það kemur glöggt fram að honum fellur það ekki. Þjóðsagnasafninu 
fylgir hann síðan úr hlaði með sama orðaleik og átti eftir að vakna til nýs 
lífs hundrað árum síðar, og sem sýnir betur en annað hvaða stimpill það 
er sem góðar bókmenntir þurfa að óttast: 

. . . sumir fara betur með sögur en aðrir; þó vonum vér að allflestar reynist 
í góðu lagi og beri þess vott að menn kunni enn að segja sögur á íslandi, 
ekki síður ungir menn en karlar og kerlingar svo þessi bók þarf ekki að 
óttast að verða nefnd kerlingabók fyrir þá skuld.11 

Hvers kyns eru rithöfundar? 

Það hefur verið þegjandi samkomulag í allri umræðu um íslenskar bók-
menntir og sögu þeirra að ganga fram hjá bókmenntum eftir konur eins 
og þær væru ekki til. Það heyrir til undantekninga ef þeirra er getið í bók-
menntasögum og yfirlitsgreinum, og aldrei hef ég séð á það minnst sem 
bókmenntasögulega athyglisvert atriði, hve lítið hefur varðveist af bók-
menntum kvenna eða hve fáar konur eru rithöfundar.12 Spurningin virðist 
einfaldlega ekki hafa hvarflað að þeim sem bókmenntasögur rita, enda 
aldrei verið til þess ætlast að konur skrifuðu bækur. 

Þetta karlmannaviðhorf kemur greinilega fram í tungumálinu, og er að 
miklu leyti innbyggt því. Þannig felur orðið mansöngur í sér að ort er til 
konu, og það meira að segja ungrar, en man þýðir mcer. Tilsvarandi orð 
um ástarkveðskap kvenna er ekki til, aftur á móti eru til beinakerlinga-
vísur, sem sýnir ekki annað en hina hliðina á sömu hugmyndafræðinni, 
en orðið er notað um klúrar vísur, sem aðeins finnast á heiðum uppi (utan 
marka bókmenntastofnunarinnar) og lagðar eru í munn vergjörnum kerl-
ingum sem leggja sig efrir vegfarendum, — sem væntanlega eru allir karl-
menn. 

Svipaða afstöðu má finna í sögninni að „feðra" þegar notuð er um 
vísur. Jafnvel þótt vitað sé að konur hafi ort til forna og margar vísur 
séu eignaðar þeim í fornritum, sýnir þessi málnotkun, að bókmenntasögu-
fræðingar gera ekki ráð fyrir að konur geti verið höfundar hinna „ófeðr-
uðu" vísna. An nokkurra athugasemda segir t. a. m. Jónas Kristjánsson í 
bókmenntasöguyfirliti sínu í Sögu íslands: 
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... í mörgum íslendingasögum, öðrum en þeim sem þegar eru taldar, eru 
lausavísur sem venja er að telja til dróttkvæða eða dróttkveðskapar. Um rétt 
faðerni þessara vísna er allmikill vafi.13 

Eins og áður er getið merkir orðið maður bæði karlmaður og mann-
eskja yfirleitt, og þessi tvíræða merking smitar yfir á starfsheiti, eins og 
t. a. m. orðið rithöfundur. Þegar þessi orð eru notuð í skrifum um bók-
menntir er oft ákaflega óljóst við hvað sé átt, bæði kynin eða aðeins annað. 
Nánari athugun leiðir þó í ljós, að í augum bókmenntafræðinga eru rit-
höfundar karlmenn, nema annað sé tekið fram sérstaklega. Þannig sýna 
t. a. m. eftirfarandi orð Jóns Helgasonar, að í bókmenntasögu hans „Norges 
og Islands digtning" er gengið út frá því sem vísu að skáld séu karlmenn: 

Fra 13. og 14. árh. kendes næsten ingen kærlighedsdigtning, men dette 
má sikkett være overleveringens skyld; det er næppe tænkeligt at digterne, 
sem báde för og senere brugte deres kunst til at göre indtryk pá kvinderne, 
i disse árhundreder har været tavse.14 

Jón Helgason gengur hér einnig fullkomlega fram hjá þeirri staðreynd, 
að í fornsögum eru konum þó lagðar ástarvísur í munn, og má þar t. a. m. 
benda á þekktar vísur Ketilríðar í Víglundarsögu. En það er dæmigert 
fyrir höfundaleit bókmenntasögunnar, að hún gerir ekki ráð fyrir konum 
sem mögulegum höfundum, jafnvel ekki að kvæðum sem eru lögð í munn 
og ort í 1. persónu kvenkyns, svo sem Völuspá, Darraðarljóð og ýmis Eddu-
kvæða. 

I grein sem Sigurður A. Magnússon skrifaði árið 1959 um „íslenzkar 
bókmenntir eftir seinna stríS" má sjá, að enn eru skáldin karlkyns, ef ekki 
þau íslensku, þá að minnsta kosti þau erlendu, en grundvallarspurning 
greinarinnar er sú, hvort íslenskir höfundar séu „minni hugsuðir en er-
lendir stallbræður þeirra".15 Svarið er þetta: 

Hefur þetta þá ekki breytzt á síðari árum? Jú og nei. Heimsstyrjöldin 
seinni kastaði íslandi útí hringiðu alþjóðamála og rauf einangrun þjóðarinnar 
að fullu og öllu. Islenzkir rithöfundar komust í nánari snertingu við um-
heiminn og lærðu margt nýtilegt af erlendum skáldbræðrum. En það er 
einsog við séum ekki enn búnir að jafna okkur.. .16 

Það er ekki aðeins að kyn rithöfundanna komi fram í orðinu brœður, 
heldur einnig í beygingarendingu lýsingarháttarins. Við erum ekki búin, 
heldur búnir. Að vísu má líta svo á að hér sé vísað til málfræðilegs kyns 
orðsins rithöfundur, sem tekið hafi verið fram yfir það líffræðilega, en í 

376 



Bœkur og „kellingabcekur" 
þessu sambandi væri það í hæsta máta óeðlileg málnotkun. Og hvaða kyn 
skyldi hafa verið á lýsingarhættinum, ef áður hefði verið talað um skáld 
í stað rithöfunda? 

I íslenskum bókmenntasögum er næstum undantekningalaust vísað til 
hvorugkynsorðsins skáld eins og um einhvern hann væri að ræða. Hefðin 
fyrir þessu er löng og óbrotin. Jafnvel þótt Snorri geri á einum stað ráð 
fyrir „brag" og „orðsnilld" kvenna jafnt sem karla,17 finnst honum ekki 
taka því að beina orðum sínum til þeirra í „Skáldskaparmálum", þegar 
hann segir: 

En þetta er nú at segja ungum skáldum, þeim er girnask at nema mál 
skáldskapar ok heyja sér orðfjölda með fornum heitum eða girnask þeir at 
kunna skilja þat, er hulit er kveðit, þá skili hann þessa bók til fróðleiks og 
skemtunar.18 

Nákvæmlega sama afstaða kemur fram í málnotkun Sigurðar Nordals 
sjö öldum síðar í þeirri frægu ritgerð „Samhengið í íslenzkum bókmennt-
um" frá árinu 1924. Eftir að hafa karlkennt öll skáld íslandssögunnar frá 
upphafi til enda, gefur hann samtímaskáldunum ráð um hvernig yrkja 
skuli. Eftirfarandi orð taka ekki aðeins af allan vafa um kyn þeirra, heldur 
raunar allra Islendinga: 

Tuttugasta öldin er miklu auðugri að andlegu efni en 10. öldin, sér víðar 
og legst dýpra, bæði í heimi efnis og sálar. En þessa andlegu menningu 
skortir oft aðhald og takmörk. Hún er eins og mikil elfur, sem myndar ekki 
fossa, af því hún þenur sig út um flesjar og flóa. Islendingar eiga að sækja 
sér sinn hlut af þessum auði, láta hann hlíta skorðum tungu sinnar og braga, 
byltast í gljúfrum dróttkvæða og hringhendna, svo að allur máttur efnisins 
fái sig fullreyndan. Þeir eiga að skýra frá dýpstu rökum þessarar aldar á 
orðfáu, hófsömu og karlmannlegu sögumáli.19 

Jafnt í beinum orðum sem myndmáli má hér sjá hver sé mælikvarði 
á góðar bókmenntir. Það er krafturinn, hófsemin og karlmennskan, þrír 
eiginleikar sem fylgjast að, og eru beinar andstæður flestra þeirra eigin-
leika sem kvenkyninu hafa verið eignaðir. 

Kerlingarsvipurtnn Ijóti. 

Þegar Sigurður A. Magnússon endurnýjar orðið kerlmgabækur og líkir 
með því vondum bókmenntum við gamlar konur, byggir hann á aldagamalli 
karlveldishefð. Eins og ég hef leitast við að sýna fram á hér að framan, 
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á kvenfyrirlitningin sem í orðinu felst sér bæði málsögulegar og bók-
menntasögulegar rætur. Sú skoðun að „kerlingar" og góður skáldskapur 
fari ekki saman virðist hafa legið í landi frá upphafi, þótt hún fái ekki 
byr undir báða vængi fyrr en kvenréttindahreyfingin berst til landsins og 
konur fara að birta eftir sig skáldskap á prenti. I grein sem Guðmundur 
Friðjónsson skrifar í Sunnanfara skömmu fyrir aldamótin síðustu og f jallar 
um stöðu íslenskra bókmennta kemur þessi skoðun beint upp á yfirborðið: 

Ef tunga vor ber þetta tvennt fyrir borð: fastan hdtt og fallegan bljóm, þá 
fara að koma ljótu hrukkurnar og aumi kerlingatsvipurinn á braglistina 
okkar.20 

I samlíkingingu Guðmundar birtist ranghvetfan á orðum Sigurðar Nor-
dals sem vitnað er tii hér að framan, og hún er algerlega hliðstæð þeirri 
sem felst í kerlingabókum Sigurðar A. Magnússonar. 

Sambandið milli þess að líkja vondum bókmenntum við konur og við-
horfs bókmenntastofnunarinnar til kvenrithöfunda er augljóst. Það liggur 
í sjálfu málinu. Þetta hefur þó aldrei komið skýrar fram en í umræðunum 
sem fylgdu í kjölfar „kerlingabókanna". Aður höfðu konur annaðhvort 
verið þagaðar í hel í bókmenntasöguskrifum eða undanskildar á svipaðan 
hátt og tilvitnanirnar í Jón Helgason og Sigurð Nordal sýna. Opinskátt 
voru þær ekki nefndar í sömu andrá og lélegar bókmenntit. Það er þetta 
sem ég á við í innganginum að Draumi um veruleika þegar ég ræði um 
opnari andstöðu gegn kvennabókmenntum en áður mátti sjá. Það breytir 
engu þótt Sigurður A. Magnússon segi í athugasemd sinni að hann hafi 
með orðinu „kellingabækur" átt við „ákveðna tegund bókmennta sem 
væru samdar jafnt af körlum sem konum".21 Orðið féll í ákaflega góðan 
jarðveg, og af umræðunum sem fylgdu má sjá að það var tengt við bók-
menntir kvenna, jafnt af Sigurði sjálfum sem öllum öðrum. I þessari nafn-
gift koma saman í einn stað almenn kvenfyrirlitning þjóðfélagsins og and-
staða bókmenntastofnunarinnar gegn bókmenntum kvenna. 

Upphaf kerlingabóka hinna nýrri. 

í Lesbók Morgunblaðsins 22. nóvember 1964 birtist „Rabb" eftir Sigurð 
A. Magnússon, sem dró á eftir sér mikinn slóða. Að meginefni fjallar 
rabbið um bókmenntasmekk Islendinga og íslenska samtímaljóðlist, sem 
að áliti Sigurðar stendur höllum fæti vegna neikvæðra dóma gagnrýnenda 
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sem vilji að listin þjóni ríkjandi smekk og skipulagi. Alyktunarorð hans 
um framtíð íslenskra bókmennta eru þessi: 

Annars skilst mér, að góðborgarar íslands þurfi ekki að hafa þungar áhyggj-
ur af föndri ungu ljóðskáldanna eða framtíð íslenzkra bókmennta: þær eru 
nú að verulegu leyti í höndum einna 8 eða 10 kellinga sem fæstar eru 
sendibréfsfærar á íslenzku. Bækur þeirra seljast einsog heitar lummur, en 
við ungu ljóðskáldunum lítur þjóðin varla. Svo þetta er allt í sómanum, 
góðir hálsar!2-

Af þessum orðum Sigurðar má strax fá nokkra skilgreiningu á því hvað 
„kellingar" eru. Andstætt „ljóðskáldunum" sem eru ung og ritfær og af 
sjálfsögðu kyni, eru þær gamlar, ómenntaðar og kenndar við kvenkyn. I 
þessu sambandi er vert að benda á að mikill hluti þeirra kvenna, sem um 
þessar mundir höfðu gefið út eftir sig bækur, voru einmitt „gamlar", enda 
hefur það löngum einkennt ritstörf kvenna hve seint þær byrja að skrifa. 
T. a. m. var Guðrún frá Lundi komin fast að sextugu þegar fyrsta bók 
hennar kom út, og þetta ár, þ. e. 1964, gefur hún út sína nítjándu bók 
hátt á áttræðisaldri. Hún má því kallast „kerling" í orðsins fyllstu merk-
ingu, og er þetta ein skýring þess hve nafngift Sigurðar hitti vel í mark. 
Þessar ósendibréfsfæru kerlingar, — af kyni sem öldum saman hefur verið 
haldið frá menntun, tengir Sigurður síðan yfirstétt (góðborgurum) og auð-
valdi (bækurnar seljast) og gerðar að fulltrúum hins versta í íslensku þjóð-
félagi. 

Helgi Sæmundsson svarar Sigurði með heilsíðugrein í Alþýðublaðinu 
25. nóvember sem ber yfirskriftina „Tómlætið við ungu ljóðskáldin og 
„rabbið" og „8 eða 10 kellingar" ". Þótt hann mótmæli Sigurði í flestu 
tekur hann athugasemdalaust undir kerlingatal hans, sem honum hefur 
líklega þótt nokkuð smellið. Um það geta þeir Sigurður þó a. m. k. verið 
sammála. Ágreiningurinn snýst um það hversu hættulegar „kellingarnar" 
séu fagurbókmenntunum, en Helgi er hvergi smeykur: 

Vönduðustu og fegurstu bókmenntirnar eiga oft erfitt uppdráttar fyrst um 
sinn, en venjulega koma þær samt í leitirnar. Mér blæða ekki í augum vin-
sældir „kellinganna", sem ég þykist vita, að Sigutður A. Magnússon hafi í 
huga. 

Sigurður svarar Helga í greininni „Sólóhringdans" sem birtist í Lesbók 
Morgunblaðsms 6. desember. Andstæðurnar milli kerlinga og bókmennta 
skerpast, og myndmálið er einkar athyglisvert: 
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Þau fáu orð sem ég þar lét falla, að gefnu tilefni, um ung íslenzk skáld, 
forpokun íslenzka peningaþjóðfélagsins og þær kellingar sem nú tröllríða 
íslenzkri bókaútgáfu, hafa orðið formanni Menntamálaráðs tilefni til heillar 
síðu langloku ... 

Spurningu Helga um það hverjar „kellingarnar" séu veigrar hann sér 
við að svara, en grípur í staðinn til þess snjallræðis að kenna Helga við 
það kyn. Umræðan, sem upphaflega átti að vera um stöðu bókmenntanna, 
hefur nú snúist upp í það hver sé kerling: 

Má ég svo að endingu taka það fram Helga Sæmundssyni til nokkurrar 
huggunar, að ég hafði hann ekki í huga, þegar ég minntist á þessar „8 eða 
10 kellingar", enda hafði ég ekki gert mér fulla grein fyrir gróusöguburði 
hans, þegar ég skrifaði títtnefnt rabb, en nú skal ég fúslega bæta honum í 
hópinn, með þeim fyrirvara þó, að hann er ekki ein þeirra sem ekkí séu 
sendibréfsfærar á íslenzku. En þó svo hann sé miklum mun pennafærari en 
flestar aðrar kellingar íslenzkra bókmennta, hef ég ekki hugsað mér að fara 
í læri til hans ... 

I þessum orðum Sigurðar bætast enn nokkur drög í skilgreiningu á 
„kellingum". Gróusöguburðurinn kemur upp á yfirborðið, og menntunar-
skorturinn er enn ískyggilegri en á horfðist í fyrstu. Það er af og frá að 
menntaðir menn fari í læri til kerlinga, jafnvel þótt þær séu af skárra 
taginu eins og Helgi. 

Helgi svarar fyrir sig í Alþýðublaðinu 16. desember og hefur nú fundið 
gott nafn á Sigurð í hefndarskyni fyrir kerlingarnafnbótina, og kallar hann 
„þokulúður",23 en greinin öll nefnist „Hugvekja að gefnu tilefni um 
„þokulúður" Morgunblaðsins". Ekki haggast bræðralag þeirra Sigurðar 
hvað varðar „kellingarnar", en Helgi talar um „fagran skáldskap og „kell-
ingabækur" " sem andstæður og þykir ástæða til að þakka Sigurði fyrir að 
hafa ekki verið talinn í kerlingaflokknum frá upphafi. Samt gerir hann þá 
vægast sagt tímabæru athugasemd, að hann hafi ekki haldið það hingað 
til að ritleikni réði úrslitum um kynferði fólks. Og enn spyr hann Sigurð 
hverjar kerlingarnar séu. 

Þegar hér er komið sögu í mannjöfnuði þeirra Sigurðar og Helga birtist 
ritdómur eftir Guðmund G. Hagalín í Morgunblaðinu 17. desember, sem 
ber heitið „Ein af kellingunum" og fjallar um Púnkt á skökkum stað eftir 
Jakobínu Sigurðardóttur. Ritdóminn byrjar hann með því að gera stólpa-
grín að kerlingatali Sigurðar, sem hann setur réttilega í samband við alda-
gamla kúgun kvenna: 
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Það kemur fyrir, þegar menn fyrtast mjög við veröldinni, að þeim skýzt, 

þótt skýrir séu. Hinn ágæti gáfumaður Sigurður A. Magnússon innti eitthvað 
að því í greinarkorni í Morgunblaðinu nýlega, að það væri í rauninni 9 
eða 10 kellingar, sem settu svip sinn á íslenzkar bókmenntir í ár — ég man 
nú því miður ekki hvernig hann orðaði þetta, nema hvað tölurnar mundu 
vera réttar og samheitið. En kellingafansinn er ennþá stærri en Sigurður 
segir hann, og að því leyti skýzt honum. Eftir því, sem ég bezt veit, eru 
kellingarnar, sem út hafa gefið skáldsögur á þessu herrans ári ekki færri en 
13, — jahá ljót er hún, talan, og uggvænleg, og kannski þætti fólki fróðlegt 
að sjá nöfn þessara frómu Evu dætra sem hafa að engu þá skýlausu skipun 
postulans Páls, að konum beri að halda sér saman á mannfundum. 

Og eins og um væri að ræða opinbera tilkynningu í alvarlegu máli, 
telur hann þessar óhlýðnu konur upp lið fyrir lið og í stafrófsröð: 

Kellingarnar 13 eru þessar: 1. Elinborg Lárusdóttir, 2. Guðrún Arna-
dóttir frá Lundi, 3. Guðrún Jakobsen, 4. Guðrún A. Jónsdóttir, 5. Hildur 
Inga, 6. Ingibjörg Jónsdóttir, 7. Ingibjörg Sigurðardóttir, 8. Jakobína Sigurð-
ardóttir, 9. Magnea frá Kleifum, 10. Ragnheiður Jónsdóttir, 11. Una Árna-
dóttir, 12. Þorbjörg Árnadóttir, 13. Þórunn Elfa Magnúsdóttir. 

Fyrir honum er þessi fjöldi kvenrithöfunda merki u m aukið frelsi 
kvenna, og ekki um hnignun bókmenntanna eins og Sigurður álítur hann, 
en inngangi sínum að hinum eiginlega ritdómi lýkur hann með pessum 
orðum: 

Hvað sem líður því tímanna tákni, að íslenzkar konur hafa gerzt svo 
framar að nota frekar en áður ritfrelsi sitt, vildi svo til, að um svipað leyti 
og ég las kellingahrellingar hins ágæta rithöfundar, barst mér í hendur bókar-
korn, sem mér þótti allforvitnilegt. Höfundur þess er ein af kellingunum 
13 . . . . 

Sigurður tekur orð Hagalíns bókstaflega og beitir þeim fyrir sig í næsta 
svari til Helga Sæmundssonar, sem ber yfirskriftina „Kórvilla í höfuðstaðn-
um. Svar Sigurðar A. Magnússonar til formanns Menntamálaráðs" og birtist 
í Morgunblaðmu 22. desember. Spurningu Helga um það hverjar „kelling-
arnar" séu vísar hann til upptalningar Hagalíns, með þeim fyrirvara þó að 
„ýmsum kar lmönnum" mætti bæta í hópinn. 

I athugasemdinni í Tímariti Máls og menningar tilfærir Sigurður þessa 
grein sem rök gegn þeirri túlkun minni að orðið „kellingabækur" hafi átt 
við bækur eftir konur sérstaklega. Hann segir: 

Alyktun lektorsins er satt að segja dálítið hvatvísleg með tilliti til þess að 
í Morgunblaðinu 22. desember 1964 birti ég alllanga grein í ritdeilu við 
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Helga Sæmundsson þar sem ég tók fram að „kellingabækur" ættu við ákveðna 
tegund bókmennta sem væru samdar jafnt af körlum sem konum. Hafði ég 
þar í huga bæði ýmsar vinsælar afþreyingarbækur og þó einkum það synda-
flóS af svonefndum „dulrænum bókum" sem þá steyptist yfir þjóðina ár 
eftir ár. Þessa hefði vandaður fræðimaður átt að geta í nafni sanngirni og 
sannfræði, jafnvel þó hann hefði viljað setja út á notkun mína á marg-
nefndu orði.24 

Eins og ég tek fram í upphafi þessarar greinar skiptir persónulegt álit 
Sigurðar A. Magnússonar eitt og út af fyrir sig ekki nokkru máli í þessu 
sambandi, heldur sú almenna hugmyndafræði sem notkun hans á orðinu 
„kellingabækur" á rætur í og fram kom í þeim umræðum sem hann óneitan-
lega kom af stað og var meðal þátttakenda í. I grein sinni frá 22. desember 
tekur Sigurður ekkert fram um þær bókmenntategundir sem hann nefnir 
í athugasemd sinni. Hefur hann því annaðhvort misminnt u m innihald 
greinarinnar eða hann á við einhverja aðra. Hann undanskilur að vísu 
nokkrar ónefndar skáldkonur af lista Hagalíns frá að vera „kellingar" í 
„neikvæðri merkingu", en að öðru leyti gengur grein hans út á það að sýna 
að Helgi Sæmundsson sé kelling, — sem virðist vera ein sú mesta hneisa 
sem nokkurn karlrithöfund getur hent. U m afstöðu karla og „kellinga" 
hefur hann þetta eitt að segja: 

Þriðja spurningin fjallar um „kellingarnar", sem nú virðast komnar á 
hvers manns varir. Eg hélt satt að segja að bókmenntamaður á borð við 
Helga Sæmundsson og auk þess í hans stöðu vissi, hverjar „kellingarnar" 
væru, en úr því svo er ekki vil ég benda honum á ritdóm eftir Guðmund G. 
Hagalín í Morgunblaðinu 17. desember, þar sem þær eru kirfilega taldar 
upp og verða jafnvel fleiri en ég hafði ætlað, alls 13 talsins. Hins vegar eru 
í þeim hópi nokkrar mætar skáldkonur, sem ég tel ekki til „kellinga" í nei-
kvæðri merkingu, en gceú svo aftur bcett ýmsum karlmónnum í hópinn, ef 
þurfa þcetti til að fá fulla tölu. Og vænti ég að Helgi geri sig ánægðan með 
þessa úrlausn. (Leturbr. mín). 

Að svo búnu segir um Helga: 

Sálgreining Helga Sæmundssonar á mér er athyglisverð, meðal annars fyrir 
þá sök að hún virðist í aðalatriðum koma heim við þær formúlur sem reynzt 
hafa kellingunum notadrýgstar við að setja saman persónur í metsöluskáld-
sögur, en framsetningin er bæði kjarnyrtari og fimlegri hjá Helga, þannig 
að hann á sér vísan frama á þeim vettvangi, ef honum skyldi einhvern tíma 
hugkvæmast að verða virkur aðili að íslenzkri forpokun og gróðahyggju. 
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Bœkur og „kellingabcekur" 
Með þessum orðum tekst Sigurði að sanna það á Helga að hann sé 

kerling, og kveður hann þar með í kútinn. 

Kellingahrellingar dagblaðanna. 

Það hefur verið annað en gaman að vera gömul kona á íslandi á jóla-
föstu árið 1964 í þeim mikla fögnuði og stórkarlahlátri sem spratt af kerl-
ingaumræðum bókmenntafræðinganna. Að ekki sé talað um hvernig það 
hefur verið að vera skáldkona. Varla mátti opna svo blað að ekki blasti 
þar við einhver kerlingafréttin. Og allt var þetta ákaflega fyndið. 

Eitthvð virðist málið hafa verið til umræðu á blaðamannafundi sem 
haldinn var með Halldóri Laxness í lok nóvember vegna útkomu Sjöstafa-
kvers. En í frásögn af fundinum slær Alþýðublaðið 1. desember upp fyrir-
sögninni „Kvenfólkið gerir okkur skömm til", og viku síðar eða 8. desem-
ber má lesa frásögn af sama fundi í Tímanum undir fyrirsögninni „Karl-
menn hafa ekki roð við kvenfólkinu". Á fundinum gerir Halldór grín að 
þessari voðalegu hættu sem upp var komin, og spurningu Tímans um næstu 
bók svarar hann þannig: 

Annars er maður alveg að missa kjarkinn að skrifa bækur, það er komið 
svo mikið af kvenrithöfundum, sem gera okkur karlmönnum hreinustu 
skömm til. Eg má segja að ég hafi séð bókaauglýsingu í einu blaðinu í gær, 
og þar voru víst nefndar einar sjö skáldkonur, ha, kvenrithöfundur sprettur 
eins og fífill í rúni, við karlmennirnir höfum ekki roð við þeim. 

I frásögn Morgunblaðsins 1. desember af fundinum má sjá að Halldór 
hefur bætt því við, að það „hefði verið furðanlega lítið um kvenrithöfunda 
á íslandi fram að þessu". 

Eftir því sem ég fæ best séð, kemur orðið kerlmgarbók í hinni endur-
nýjuðu merkingu fyrst fyrir á prenti í Þjóðviljanum, sem ekki var blað-
anna bestur í kerlingatalinu, þótt hann telji sig málgagn hinna kúguðu. 
En 3. desember birtist þar fréttatilkynning um bækur eftir Magneu frá 
Kleifum og Hildi Ingu undir fyrirsögninni „Tvær kerlingabækur". Byrj-
unin sýnir að fyrir blaðamanninum eru „kerlingar" og skáldkonur eitt og 
hið sama, en hann segir: 

Skáldkonurnar láta sig ekki vanta á jólavertíðina frekar en fyrri daginn. 
Tvær þeirra sem í skiprúmi eru hjá Bókaforlagi Odds Björnssonar beita sín 
hvorri ástarsögunni fyrir lesendur. 
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Orðin eru einnig athyglisverð vegna myndmálsins, en fyndnin felst ekki 

síst í því að „konur" eru í skiprúmi, þ. e. í rótgrónu karlastarfi. Nákvæm-
lega sama tegund af fyndni kemur fram í því eina sem blaðamanninum 
hefur þótt taka að segja frá Hildi Ingu: 

Á kápu er frá því skýrt að höfundur, „roskin og önnum kafin húsmóðir", 
sé byrjuð á næstu bók. 

Það er ekki nóg með að skáldkonan sé „roskin", sem sagt „kerling" í 
•orðsins fyllstu merkingu, heldur er hún líka önnum kafin við ólaunuð 
þjónustustörf! Það má varla á milli sjá hvort er fyndnara, kona í skip-
rúmi eða rithöfundur í húsmóðurhlutverki. 

Fyrir kom að kerlingunum væri slegið upp á tveimur stöðum í sama 
blaði. I Morgunblaðinu 6. desember birtist auk greinarinnar „Sólóhring-
dans" eftir Sigurð A. Magnússon viðtal við Pétur Ólafsson forstjóra ísa-
foldar, sem ber fyrirsögnina: „ „Kellingarnar" á bókamarkaðinum og bóka-
útgáfa Isafoldar". Þar segir forstjórinn m. a.: 

Við erum að þessu sinni, eins og stundum áður, svo heppnir að hafa á 
forlagi okkar bæði nokkrar sögur eftir „kellingarnar", sem Sigurður A. 
Magnússon var að amast við í sunnudagsrabbi sínu og svo Sigurð A. sjálfan. 

Eftir að hafa hrósað bókum Sigurðar, Við elda Indlands og Sól dauðans, 
•víkur hann aftur að „kellingunum": 

En íslenzku „kellingarnar" standa líka fyrir sínu. Nú þegar er ljóst, að 
„Taminn til kosta", bók borgfirzku skáldkonunnar Guðrúnar A. Jónsdóttur, 
ætlar að verða vinsæl, einnig „Signý", sem er sannsöguleg skáldsaga eftir 
Þorbjörgu Árnadótrur. Og enginn fær því á móti mælt, að skáldkonan Ragn-
heiður Jónsdóttir er meir lesin í íslenzkum bókasófnum en flestir aðrir ís-
lenzkir höfundar. Við erum jafnvel með norska „kellingu" ... 

Það fer ekki á milli mála hvert kyn „kellinganna" er í augum Péturs 
Óiafssonar, og orðið notar hann eins og gekk og gerðist, sem fyndinn 
samnefnara yfir kvenrithöfunda yfirleitt. 

Að vera rithöfundur og kona þótti bæði fyndið og fráleitt, og það er 
•einkennandi fyrir blaðaskrifin, að kvennabókmenntum er líkt við hús-
jnóðurstörf eða kvenrithöfundum er lýst í húsmóðurstörfum. I Þjóðviljan-
Mm 20. desember má lesa ákaflega fyndna umsögn eftir Adolf J. E. Peter-
sen um bókina Konur og kraftaskáld, sem hann telur ótrausta og samda 
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í gróðaskyni. Til áréttingar þessari skoðun grípur hann til þess snjallræðis 
að líkja höfundunum við sveitakonur sem áður fyrri höfðu tekjur af því 
að selja prjónles í kaupstað fyrir jólin. Hann segir: 

Nú er þessi atvinnugrein horfin, að minnsta kosti í þeirri mynd sem hún 
var, en þá stóðu prjónakonurnar uppi verklausar, en sumar urðu þó ekki 
iðjulausar, þær hófu að skrifa skáldsögur, þykkar og síðumargar bækur og 
buðu þá framleiðslu á jólamarkaði, það kom þá prjónles í annarri mynd. 
Það höfum við fyrir satt, að engar bækur seljist berur en einmitt bækur þess-
ara prjónakvenna. Enda er sú framleiðsla árviss. 

Nú hef ég hent það á lofti, að ef þessi hér mest umtalaða bók snilling-
anna seljist vel að þessu sinni, þá hafi þeir í ráði að gefa út aðra um skylt 
efni. Sem sagt meira prjónles. 

Fyrst er kvenrithöfundum líkt við prjónakonur og verkum þeirra við 
prjónles, og síðan eru þeir Tómas Guðmundsson og Sverrir Kristjánsson 
skensaðir með því að líkja bók þeirra við þessar afurðir kvennanna. Að-
ferðin er sú sama og Sigurður A. Magnússon notar á Helga Sæmundsson, 
og orðin „kellingar" og „kellingabækur" má lesa hér á milli línanna. 

24. desember, eða á sjálfan aðfangadag, birtir Alþýðublaðið langt við-
tal við 10 kvenrithöfunda undir fyrirsögninni „Þær settu svip sinn á bóka-
flóðið. Skáldkonur í jólabakstri". Viðtalið sýnir svo ekki verður um villst 
hvaða skilning bæði blaðamaðurinn og einnig skáldkonurnar sjálfar hafa 
lagt í orðið „kerlingabækur". En inngangurinn að viðtölunum hljóðar svo: 

Mikið hefur verið ritað og rætt um „kerlingarnar" íslen2ku, sem leggja 
fyrir sig ritstörf. Þykir sumum við fá fullmikið af kerlingabókmenntunum 
og kvað einn gagnrýnandi svo fast að orði, að bókmenntir af þessu tagi bæru 
uppi íslenzka sagnagerð. Þótti honum illur smekkur mörlandans að gleypa 
við bókum, sem skrifaðar væru af kerlingum, sem varla væru sendibréfsfærar 
á íslenzku, og framleiðsla þeirra eftir því. Aðrir hafa tekið upp hanzkann 
fyrir kvenrithöfundana okkar og þótt ummæli sem þessi ómakleg, og talið 
að ekki væri hægt að draga allar konur, sem við ritstörf fást, í einn dilk, 
hvað hæfileika þeirra til ritstarfa snertir. 

Hvað sem þessum deilum líður er það víst, að konur leggja æ meiri skerf 
til bókmennta okkar, og á hverju ári bætast við fleiri og fleiri kvenrithöf-
undar. Svo virðist, að eftir að kvenfólk einu sinni fer að skrifa bækur, þorni 
penninn þeirra varla upp frá því. 

Þessum orðum, sem vafalaust eru vel meint, þrátt fyrir hrapallega álykt-
un í lokin, fylgja viðtöl við Þorbjörgu Árnadóttur, Ingibjörgu Jónsdóttur, 
Elinborgu Lárusdóttur, Guðrúnu frá Lundi, Ragnheiði Jónsdóttur, Guð-
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rúnu A. Jónsdóttur, Hildi Ingu, Guðrúnu Jakobsen, Þórunni Elfu Magnús-
dóttur og Magneu frá Kleifum. Taka þær kerlinganafnbótinni nokkuð 
ólíkt. T. a. m. segir Þórunn Elfa Magnúsdóttir, sem er reyndur rithöfundur 
og eflaust ýmsu vön, að sér finnist „karlmenn ekki miklir riddarar nú á 
dögum og lítil kurteisi að kalla allar skáldkonur kerlingar", en það hitti 
sig ekki neitt „þótt verið sé að tala um þessar kerlingar". Aftur á móti 
segist nýliðinn Hildur Inga „ekki vita hvort hún hrelli Sigurð A. með 
fleiri kerlingabókum". Eru orð hennar þeim mun athyglisverðari sem hún 
mun hafa verið byrjuð á nýrri bók, sbr. fréttatilkynningu þá í Þjóðvilj-
anum 3. desember sem áður getur. Væri fróðlegt að vita, hve margar 
konur kerlingabókanafngiftin hefur fælt frá ritstörfum. 

Svo fyndnar fréttir sem ritstörf kvenna fóru ekki fram hjá annálahöf-
undum áramótanna. I „Annáli ársins" í Morgunblaðinu 31. desember fengu 
„kellingarnar" sinn hæfilega skammt: 

— Nú fóru bækur að berast á jólamarkaðinn frá hinum 8 eða 10 keUingum, 
sem skrifa bókmenntir þjóðarinnar, eins og frægt er orðið — og seldust 
aðrar bækur sáralítið. Islendingar eru enn vandlátir bókamenn og skeyta 
lítið um tízkur og stefnur ... 

„Áramótaglens" Alþýðublaðsins þennan dag var rímað, og meðal ann-
arra minnisverðra tíðinda frá liðna árinu eru þessi: 

Og skáldin orru um ástina, sjóinn og f jöllin, 
og átta kerlingar þvældust um bókmenntavöllinn. 

Listaverkinu fylgja skrípamyndir, m. a. ein af kerlingu með sultardropa 
í nefi og sleikjandi út um, sem horfir gráðugum augum á fjöðurstaf í 
byttu. En sultardropi heitir öðru nafni kerlingardropi, sbr. Orðabók Menn-
ingarsjóðs. 

Ekki urðu margir til að taka svari kvenrithöfunda í þessari orrahríð. 
í Þjóðviljanum 12. desember kom ritdómur um „Þrjár bækur" eftir konur, 
undirritaður D.V., sem líklega er Drífa Viðar. Hvata sinn að ritdómnum 
segir hún þennan: 

Ég hef lengi ætlað mér að skrifa nokkur orð um bók Líneyjar Jóhannes-
dótrur, — í lofti og læk, sem út kom fyrir tveimur árum, en það hefur 
lent í útideyfu. Þegar ég svo las um daginn margar tilvitnanir í mörgum 
blöðum um það hve duglegt kvenfólk væri að skrifa og sumt léti frá sér 
fara lélegar bækur, fannst mér tími til kominn að vekja athygli á því sem 
konur hafa vel gert, þess skal getið sem gert er. 
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I Morgunblaðinu 3. febrúar 1965 birtist „Sendibréf. Til bókmenntapáfa. 

Frá einni af „kellingunum" ", sem reyndist vera Guðrún Jakobsen. Bréf 
sitt byrjar hún með þessum orðum: 

Eg vildi nú fyrst þakka ykkur, ágætu bókarýnendur, sem bæði beinlínis 
og óbeinlínis hafið stuðlað að því að veita okkur skáldkonum landsins ríf-
legar auglýsingar undanfarnar vikur, ekki aðeins í f jölda greina heldur einnig 
í vísum og bara vel gerðum skopteikningum. 

Ályktunarorð hennar eru allrar athygli verð og líklega alveg hárrétt: 

Ekki get ég ímyndað mér hvað það er sem veldur hinni neikvæðu afstöðu 
ykkar gagnvart okkur konum sem bækur skrifa. Lélegt ritverk hejur aldrei 
valdið fjaðrafoki. 

Hvað amar þá að? 
Vorum við of margar konurnar sem gáfum út bækur síðastliðið ár? 
Lízt karlkyninu ekki á blikuna? 
(Leturbr. mín). 

„Kerlingar" og kvenritböfundar í bókmenntagagnrýni. 

Eins og sjá má af uppslætti blaðanna féll hugmyndin um „kerlingar" og 
„kerlingabækur" síður en svo í grýtta jörð, enda eingöngu sett í samband 
við konur og bókmenntastörf þeirra. Upp af henni spratt bæði meiri og 
ákafari umræða um íslenskar kvennabókmenntir en áður eru dæmi um í 
bókmenntasögunni. Orðin „kerling" og „kerlingabækur" voru um skeið 
nánast fastir innanstokksmunir í upphafi hverrar umfjöllunar um verk 
eftir konu, og voru notuð sem tegundarheiti á kvenrithöfundum og kvenna-
bókmenntum. Eitt aðaleinkenni á ritdómum og öðrum skrifum um bók-
menntir kvenna var alhæfingin. Um kvenrithöfunda var fjallað sem konur, 
en ekki sem rithöfunda. Þegar best lét voru þær bornar saman innbyrðis, 
og gekk þá jákvæður ritdómur gjarnan út á að sanna, að viðkomandi kven-
rithöfundur væri undantekning frá reglunni, sem voru „kerlingarnar", kyn-
systur hennar. 

I beinu tilefni af ritdeilu þeirra Sigurðar A. Magnússonar og Helga Sæ-
mundssonar skrifar Ólafur Jónsson greinina „Kvennamál" í Alþýðublaðið 
11. desember 1964. Hefst hún svo: 

Ekki ætla ég mér þátttöku í annarra manna deilum um það hvort íslenzk-
ar bókmenntir séu einhvers konar einkamál fleiri eða færri „kerlinga" — 
né þá heldur hvort sú þjóð gangi áreiðanlega öll í pilsum. En það fer ekki 
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fram hjá neinum sem fylgist með bókaútgáfu hér á landi hversu fyrirferðar-
mikinn skerf skáldsagna íslenzkar konur leggja á markað hverja jólakauptíð. 
Ætli kvennasögurnar losi ekki tuginn þetta árið eins og stundum áður? . . . 
Lauslega má ætla að eitthvað yfir 20.000 „kerlingabækur" séu prentaðar, 
mestpart seldar og sjálfsagt lesnar hér hvert haust. Þá er ótalið allt útlent 
góss af sama tagi og þaðan af verra . . . 

Það fer ekki á milli mála hvaða skilning Ólafur leggur hér í orðið 
„kerlingabækur". Það er samheiti við „kvennasögur" og tengt vondum 
bókmenntum. Þótt hann telji það ekki rétt „að draga allar skáldsögur ís-
lenzkra kvenna í einn dilk aðgreiningarlaust", verður honum það á sjálf-
um. Hann segir: 

Menn taka þó eftir hversu fátítt það er að kona sendi frá sér bókmennta-
verk sem nái máli. Og þegar litið er yfir kvennasögur eins hausts er einsætt 
að allur obbinn af þeim eru skemmtisögur af sama tagi, sömu gerðar. Alþýð-
legur skemmtilestur á sannarlega allan rétt á sér; og sízt spillir að slík nauð-
synjavara sé heimafengin. Það er óþarfi að mikla fyrir sér fyrirfram vesal-
dóm þessa bókmenntaiðnaðar. Vinsældirnar gera hann forvitnilegan við-
kynningar, — þó varla sé bjóðandi í heilsuna þeirra sem lesa allan staflann 
ár eftir ár. 

Síðan kemur rúsínan í pylsuendanum: 

Fyrir þessar forvitnisakir las ég nýlega þrjár nýjar skáldsögur íslenzkra 
kvenna — nokkurn veginn af handahófi. 

Sögurnar sem hann hefur rambað á eru eftir jafnólíka höfunda og Guð-
rúnu A. Jónsdóttur og Guðrúnu frá Lundi annars vegar og Ragnheiði 
Jónsdóttur hins vegar. Niðurstaðan af lestrinum er þessi: 

Og einstakar „kerlingabækur" geta oft og tíðum verið allrar virðingar 
verðar: það er mikilsverðara að lánast lítill hlutur laglega en rembast til 
einskis yfir „miklu". 

„Kerlingabækur" eru enn á dagskrá hjá Sigurði A. Magnússyni í sept-
ember 1965, en þá skrifar hann grein sem hann nefnir „Að brjóta náttúru-
lögmálið" og fjallar um framtíð íslenskra bókmennta. Talar hann þar um, 
„að í þjóðfélagi þar sem allt er slakt og einhvernveginn komið úr reip-
unum sé ógerningur að skapa skáldverki þá spennu sem nauðsynleg er til 
að lyfta því yfir þurra annála eða marklausan vaðal, einsog megnið af 
hinum frægu „kerlingabókum" síðustu ára e r " . 2 5 Hér má enn fá brot í 
skilgreininguna á „kerlingabókum": Megnið af þeim er marklaus vaðall. 
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En hvað er hitt? Það kynni þó aldrei að vera að ein og ein kerlingarbók 
væri ekki með öllu marklaus? 

Sama ár birtist merkileg yfirlýsing um kvennabókmenntir í elsta og 
virðulegasta bókmenntatímariti þjóðarinnar, Skírni, og er það í ritdómi 
Gunnars Sveinssonar um Púnkt á skökkum stað eftir Jakobínu Sigurðar-
dóttur.26 Bergmál kerlingabókaumræðunnar endurómar í inngangsorðun-
um: 

Það er bjargföst skoðun undirritaðs, að hér á landi finni of margar konur 
hjá sér köllun til ritstarfa í hlutfalli við hinar útvöldu. Þótt oft megi brosa 
að kvennabókmenntum okkar, er samt hitt tíðara, að gremjan nái yfirhend-
inni. Þess vegna verður ánægjan þeim mun meiri í þau skipti, sem baekur 
kvenrithöfundanna reynast framar vonum. Og það hefur einmitt gerzt við 
lestur bókar Jakobínu Sigurðardóttur, Púnktur á skökkum stað. 

Hér mætti m. a. spyrja, við hverja ritdómarinn á þegar hann tekur svo 
til orða, að oft megi brosa að bókmenntum eftir konur. Hverjir eru þessir 
sjálfskipuðu brosendur? Varla þó konurnar sjálfar eða almennir lesendur 
bókanna? Nákvæmlega helmingnum af ritdómnum um Jakobínu er varið 
til að úthúða öðrum kvenrithöfundum, og honum lýkur á nokkrum vel 
völdum orðum þeim öllum til varnaðar: 

Væri betur, að þessi bók Jakobínu yrði ekki aðeins henni sjálfri hvatning 
til meiri átaka, heldur og ýmsum kynsystrum hennar áminning um að vanda 
berur vinnubrögð sín eða trúa að öðrum kosti eldinum fyrir framleiðslu 
sinni. 

Kerlingabókatalið myndar einnig umgjörð að ritdómi Heimis Pálssonar 
um Dægurvísu eftir Jakobínu Sigurðardóttur, sem birtist í Mími árið 
1966,27 og byrjar svo: 

Þegar ingimarsk-helga ádeilan bergmálar milli fjallsbrúna og lágsveitir 
flæðir í kaf í kellingabókum, er hinum hógværari röddum hætt. 

í lokin er ekki laust við að Heimir sneiði að þeim kerlingabókamönnum 
með því að setja andstæðurnar kerling og skáld fram á alltof áberandi hátt: 

Hafi einhver efazt um það hingað til, að Jakobína Sigurðardóttir væri 
skáld, e. t. v. haldið, að hún væri kelling, bið ég þann hinn sama að taka 
álit sitt til endurskoðunar. 

í IslendíngaspjaUi sem út kom árið 1967 ræðir Halldór Laxness á ein-
um stað um þær Guðrúnu Arnadóttur frá Lundi (sem hann reyndar segir 
Jónsdóttur) og Ingibjörgu Sigurðardóttur. Skilgreining hans á verkum 
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þeirra og vinsældum er ákaflega athyglisverð, og get ég ekki stillt mig 
u m að taka ummæli hans hér upp í heild, en þau er að finna í upphafi 
kafla sem hann nefnir „Akademían áfram". Fer varla á milli mála, að 
með þeim er Halldór að einhverju leyti að svara árásunum á kvennabók-
menntirnar, en „kerlingarnar" tvær sér hann sem hluta af þjóðlegri og 
órofa frásagnarhefð: 

Menn hafa það fyrir satt að barnfóstrur förukonur sýsluþrot og ösku-
kellíngar áður fyrri hafi haft svo gott málfar þó ólæsar væru, eða réttara 
sagt einmitt fyrir þá sök, að hvað sem skrifað var upp eftir þeim orði til 
orðs, þá er það klassiskt mál. Eg man sjálfur eftir svona kellíngum úr æsku 
minni, fleirum en einni og fleirum en tveim, til dæmis Halldóru gömlu 
Álfsdóttur er sagði mér söguna af kolbítnum Skyrpokalat sem hvergi er til 
á prenti og ég er því miður búínn að gleyma. Eg get þá ekki heldur stilt 
mig um að minna í þessa veru á svo einstætt dæmi í evrópumenníngu sem 
vísitölur um bóklestur á Islandi votta, að einna mest seldir og lángsamlega 
vinsælastir höfundar okkar þessi árin séu nokkrar sveitakonur úr hópi þeirra 
örfárra íslendínga sem teljast mega ólæsir og óskrifandi eftir venjulegum 
barnaskólamælikvarða, einsog þær Guðrún Jónsdóttir og Ingibjörg Sigurðar-
dóttir. Ef nokkuð mætti segja íslenskum almenníngi til hróss fortakslaust, 
þá er það sú ást sem lesendur leggja við þessa sérkennilegu sögusmiði, sem 
ekki aðeins skrifa betur fyrir sig en háskólamentaðir menn upp og ofan, 
heldur eru þjóðlegir sagnamenn í beinu framhaldi af ævintýrakellíngunum 
okkar gömlu, þeim sem í þjóðsagnavísindum eru kallaðar með þýsku vís-
indaheiti maerchenerzaehlerinnen: þar eru þær gömlu góðu kellíngar endur-
risnar í nýu landi, gerbreyttu þjóðfélagi, öðrum heimi. Þeir sem rannsaka 
þjóðlíf og þjóðlegar bókmentir ættu að lesa verk þeirra ofaní kjölinn, og 
svo annarra skáldsystra þeirra svipaðra, og skýra rök þessa skáldskapar, og 
svo þann hugsunarhátt sem höfundar þessir eru samstiga hjá lesurum túng-
unnar. Slík rannsókn gæti orðið til nokkurs skilníngsauka á sérstöðu íslenskr-
ar menníngar.28 

Sigurður A. Magnússon skrifar ritdóm um Islendíngaspjall í Skírni 1968, 
þar sem hann m. a. gagnrýnir þessa skoðun Halldórs. Hann segir: 

Halldór víkur stuttlega að íslenzku „kerlingabókunum", án þess þó að 
nefna þær því nafni, og telur framlag íslenzkra sveitakvenna á borð við þær 
Guðrúnu frá Lundi og Ingibjórgu Sigurðardóttur, og vinsældír slíkra höf-
unda meðal lesenda, „einstætt í evrópumenningu". Hér held ég sé helzti 
fast að orði kveðið. Að vtsu veit ég ekki með vissu um félagslegan uppruna 
kvenna á borð við Thit Jensen í Danmörku og Sigge Stark í Sviþjóð, en vin-
sældir þeirra voru og eru engu minni en stallsystra þeirra hérlendis, og bók-
menntagildi verka þeirra mun vera nokkurnveginn jafnmikið.29 
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Hvað sem Sigurður kann að hafa haft í huga um kyn „kerlinga", þegar 

hann hleypti nafngiftinni af stað, tengir hann nú „kerlingabækurnar" vafn-
ingalaust við konur og stallsystur, Annað sem stingur í augu er það fálæti 
sem hann bregður fyrir sig gagnvart þessum „kerlingum", það skyldi eng-
inn halda að hann hefði hinn minnsta áhuga á þeim. Um bókmenntagiidi 
verka þeirra dæmir hann ekki af eigin raun, heldur af sögusögnum; það 
mun vera sama og ekkert. Með þessu setut Sigurður alla kvenrithöfunda 
undir einn hatt, því að ólíkari höfunda en t. d. Guðrúnu frá Lundi og 
Thit Jensen er varla hægt að hugsa sér, bæði hvað varðar félagslegan upp-
runa, viðfangsefni og hugmyndafræði, og þarf ekki að gera sér meira ómak 
en fletta upp í lexíkoni til að átta sig á því. Það eina sem þær eiga sam-
eiginlegt er kynið. 

Þennan ritdóm skrifar Sigurður sama ár og greinasafnið Sáð í vindinn 
kemur út, þar sem „Rabbið" frá árinu 1964 hefur fengið fyrirsögnina 
„Allt í lagi — kellingarnar bjarga þessu". Meinar hann eitthvað annað 
með þessum „kellingum" en „kerlingum" ritdómsins? 

I Alþýðublaðið 14. og 16. maí 1968 skrifar Ólafur Jónsson langa og 
að mörgu leyti athyglisverða grein sem hann nefnir „Konur í skáldskap". 
Fyrri hluta greinarinnar byrjar hann svo í hefðbundnum stíl: 

Það eru orðnar margar konur sem einhverja stund leggja á skáldskap, og 
koma árlega út 10—20 skáldverk eftir konur, minnsta kosti ef bækur handa 
börnum og unglingum eru meðtaldar; mikið af þessu er bækur sem ekki 
eru teknar né takandi mjög hátíðlega, kerlingabækurnar sem Sigurður A. 
Magnússon nefndi svo með fleygu nafni. 

Af hverju skyldi alltaf þurfa að taka það fram að mikið af kvennabók-
menntunum sé vondur skáldskapur? Aldrei hef ég séð á það bent í rit-
dómum eða yfitlitsgreinum að ekki megi taka mjög hátíðlega allar þær 
bækur sem karlmenn senda frá sér á hverju ári. Væri þó kannski ekki síður 
ástæða til. 

Síðan víkur Ólafur að Guðrúnu frá Lundi sem virðist hafa verið frum-
ímynd „kerlinganna" — og gott ef ekki fyrirmynd nafngiftarinnar, en 
eins og áður segir byrjaði hún seint að skrifa og því sannkölluð „kerling", 
þegar fyrsra bók hennar kom út. En um stöðu hennar sem „kerlingar" segir 
Ólafur: 

í umræðu manna og ádeilum á hinar svonefndu kerlingabækur, alþýð-
legar skemmtisögur kvenna, hefur ein kona mest verið höfð fyrir sökum og 
nafn Guðrúnar frá Lundi jafnvel haft fyrir samnefni slíkra skáldkvenna. 
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Ólafur skilgreinir „kerlingabækur" sem „alþýðlegar skemmtisögur 

kvenna", en ekki virðist orðið alltaf hafa verið skilið svo. I Samvinnuna 
1970 skrifar Eysteinn Sigurðsson grein um Grétu Sigfúsdóttur, Jakobínu 
Sigurðardóttur og Svövu Jakobsdóttur, sem hann nefnir „þrjár skáldkon-
ur". I innganginum, sem byggist á nákvæmlega sömu klifun og áður er 
lýst, talar hann um „kerlingabækur" sem hann telur vera almennt skamm-
aryrði um bækur eftir konur. Hann segir: 

Það mun flestum kunnugt, sem fylgzt hafa með framvindu íslenzkra 
nútímabókmennta hin síðari árin, að það er ekki svo ýkja langt síðan 
skammaryrðið „kerlingabækur" var tíðnotað a. m. k. manna á milli, um þær 
bækur, sem kvenrithöfundar sendu frá sér. Þetta var kannski ekki alveg að 
ósekju, því að staðreyndin er sú, að sé litið á framlag kvenna til bókmennt-
anna síðustu tvo áratugina eða svo, þá er þar furðu lítið um raunverulega 
lífvæn skáldverk, heldur má benda á verulegan hluta þeirra, sem hvað gæði 
snertir stendur á hreinu eldhúsreyfarastigi.30 

Skáldkonurnar þrjár sem hann síðan fjallar um eru sem sagt undan-
tekningar frá þessu, þær eru rithöfundar en ekki „kerlingar". 

Þótt kerlingabókabylgjan hafi farið dvínandi úr þessu, er hugmyndin 
að baki enn við lýði. Hefur henni m. a. slegið inn í bókmenntasögu sem 
kennd er við framhaldsskóla landsins, en það er bók Erlends Jónssonar 
íslenzk skáldsagnaritun 1940—1970. I kafla sem heitir „Hvað er skáld-
saga" eru taldir upp „höfundar og ritverk, sem telja má á einhvern hátt 
einkennandi fyrir íslenzka skáldsagnaritun frá upphafi til þessa dags".31 

Reynast höfundarnir vera tæplega 30 karlar. Eina konu nefnir Erlendur 
að vísu, en ekki alveg með glöðu geði, því hann segir: „Jakobína Sigurðar-
dóttir má fljóta með í upptalningunni."! Hins vegar hefur hann sína skoð-
un á kvennabókmenntum sem hann setur fram í lok kaflans með skáld-
legum myndhvörfum 

Þegar svo hinir prófessíonellu höfundar hafa slitið svo út formi og unnið 
því svo sjálfkrafa hefð, að þeir þykjast ekki lengur mega nota það til frum-
legrar sköpunar, taka við skemmtisagnahöfundar og darka á því á sinn máta, 
meðan það endist til þeirra hluta. Einkum hefur islenzkt kvenfólk verið 
iðið við þvílíka skemmtisagnaframleiðslu. Hafa gagnrýnendur löngum staðið 
tvílráðir andspænis þeim risavaxna iðnaði og hreint ekki getað ákveðið sig, 
hvort telja bæri til bókmennta eður ei. En er ekki eins og þar sé einmitt 
fullnægt því algilda lögmáli í náttúrunnar ríki, að nýta hvaðeina til hins 
ýtrasta, skapa fyrst og eyða síðan?32 

392 



Bcekur og „kellingabcekur" 
Karlarnir skapa og konurnar eyða og það er líffræðilega ákvarðað! 
I Þjóðviljanum 3. desember 1972 birtist viðtal við Steinunni Þ. Guð-

mundsdóttur vegna útkomu bókar eftir hana, og sýnir það að enn loðir 
nafngiftin „kerlingabók" við bókmenntir kvenna. Má þar m. a. lesa þessi 
orðaskipti: 

— Kvíðirðu því, að þetta verði kölluð kerlingabók? 
— Eg er alveg hárviss um að hún verður kölluð það! . . . En það er um 
leið dálítil ögrun. 

Fyrirsögn að viðtalinu er spurning Steinunnar „Af hverju ekki karla-
bækur eins og kerlingabækur?", en það er sú sama spurning og ég hef 
lagt til grundvallar þessari úttekt á „kerlingum" og „kerlingabókum" í ís-
lenskri bókmenntasögu. Vonast ég til að hafa getað sýnt fram á, að þessi 
uppnefni á kvenrithöfundum og verkum þeirra eru í beinum tengslum við 
almenna kvenfyrirlitningu þess karlveldis sem við lifum í, og væru óhugs-
andi án þess. Um þetta efni leyfi ég mér að öðru leyti að vísa til inngangs 
míns að safninu Draumur um veruleika, sem áður er getið. 

Kerlingarsló ðir. 

Frá alda öðli hafa bókmenntir verið skrifaðar af körlum um karla og fyrir 
karla. Tilsvarandi vettvangur fyrir líf kvenna hefur ekki verið til. 

Reynsla kvenna hefur verið lítils metin sem viðfangsefni hinna svo-
kölluðu fagurbókmennta, þ. e. a. s. þeirra bókmennta sem bókmenntastofn-
unin leggur blessun sína yfir og viðurkennir sem góðar. Þessa reynslu er 
hins vegar að finna í bókum kvenrithöfunda eins og Guðrúnar frá Lundi 
og Ingibjargar Sigurðardóttur, hvað sem um listræna úrvinnslu má segja-
Það er þess vegna einkar athyglisvert sem fram kemur í athugun Þor-
bjarnar Broddasonar á bóklestri íslendinga, að lesendur „kerlingabókanna" 
séu aðallega konur. Telur hann helzt að menntunarástæður liggi til grund-
vallar mismunandi bókasmekk karla og kvenna.33 Þetta er vafalaust ein. 
af ástæðunum, en aðra og ekki síðri tel ég vera þá að þessar bækur lýsa 
sviðum kvenna, heimi sem þær þekkja og skiptir þær máli. 

Eitt megineinkenni á kvennabókmenntum síðustu ára er krítísk afstaða. 
til bókmenntahefðarinnar og þess verðmætamats sem henni hefur fylgt.. 
Mynstrum er snúið við og venjulegar konur eru gerðar að söguhetjum. 
Þegar Líney Jóhannesdóttir nefnir bók sína, sem út kom fyrir tveimúr ár-
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um, Kerlingarslóðir, er hún að gera uppreisn gegn karlveldishefð bók-
menntastofnunarinnar sem notar orðið „kerling" sem skammaryrði og 
metur daglegt líf kvenna einskis sem bókmenntaefni. 

Nafnið er táknrænt fyrir þann vettvang sem íslenskum kvenrithöfund-
um er að takast að skapa, þar sem reynsla kvenna er opinberuð og konur 
finna sjálfar sig og sitt líf. Þessari stefnu sem ég þykist sjá í íslenskum 
kvennabókmenntum verður best lýst með orðum annars höfundar sem 
þessa dagana er að Ijúka við fyrstu skáldsögu sína: „Mig langar til að 
skrifa um það sem karlmenn vita ekki og konur hafa alltaf þagað u m . " 3 4 
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