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spjallaö við
Vilhjálm
Arnason
og
Ástráð
Eysteinsson,
ritstjóra
Skírnis
(Morgunblaðið/Sverrir)

SKIRNIR-TímaritHins
íslenska bókmenntafélags er
elsta tímarit sem gefið er út á
Norðurlöndum. Það var stofhað
árið 1827 og á sér æði sérkennilega sögu. Upphaflega var það
árlegt fréttabréf sem kom frá
Kaupmannahöfn og átti sér forvera, sem var „íslensk sagnablöð." Það var Hafnardeild Hins
íslenska bókmenntafélags sem
stóð að útgáfu þessa fréttabréfs
frá Kaupmannahöfn.
Reykjavíkurdeildin tók við ritinu árið 1890, en ritið breyttist
þó ekki við það. Félagið hafði
þá einnig hafið útgáfu annars
merks rits, Tímarits hins
íslenska bókmenntafélags.
Þótti það mjög bitastætt tímarit og fjallaði á fjölbreytilegan
hátt um landsins gagn og nauðsynjar; jarðrækt og rökfræði
og allt þar á milli. Arið 1905
voru þessi tvö tímarit sameinuð
og hefur ritið síðan borið heitið
„Skírnir - Tímarit Hins íslenska
bókmenntafélags

Nýmæli í Skírni

A

þessu lykilári, 1905,
fer Skírnir að koma
út fjórum sinnum á
ári, allt til ársins
1921, þegar hann er
gerður að ársriti. Efni ritsins er fjölbreytt framan af, en um og eftir
miðja öld fer hlutur íslenskra fræða
mjög vaxandi. í ritstjoratíð Ólafs
Jónssonar, frá 1968 til 1983, verður
það síðan einkum bókmenntalegt.
Næstu þrjú árin á eftir stýra þeir
Sigurður Líndal og Kristján Karlsson Skírni og ráðast þeir út í að
víkka vettvang hans aftur. Árið
1987 tók svo Vilhjálmur Árnason
við Skírni og meðritstjóri hans í dag
er Ástráður Eysteinsson. Undir
þeirra stjórn er ritið nú enn að taka
breytingum. Það má því segja að

nýir hættir fylgi nýjum mönnum
og á þessu örstutta ágrip af sögu
Skírnis, sést að hann hefur tekið
miklum breytingum í gegnum
tíðina.
Eftir að hafa fengið hausthefti
Skírnis 1989 í hendur, bað ég ritstjóra þess, Vilhjálm Árnason og
Ástráð Eysteisson að segja frá því
hvaða stefnu þeir hafi tekið útgáfu
þessa sérstaka tímarits
Vilhjálmur varð fyrir svörum og
sagði: „Eg tók þá stefnu að láta
skipta Skírni upp og gefa hann út
tvisvar á ári. Einnig lét ég breyta
útliti hans og tók upp fasta þætti.
Þar má nefna „Skáld Skírnis" sem
er eitt í hverju hefti, til skiptis karl
og kona. í haustheftinu núna er
skáldið Málfríður Einarsdóttir, en í

Úrval ljóða Birgis
Svans Símonarsonar
BÓKAÚTGÁFAN Forlagið hefur sent frá sér ljóðabókina Á fallaskiptum eftir Birgi Svan Símonarson. Hún hefur að geyma úrval ljóða
úr átta ljóðabókum skáldsins sem út komu á árunum 1975-1988.

Birgir Svan Símonarson

í kynningu Forlagsins segir m.a.:
Birgir Svan yrkir um veruleika
hvunndagsins án þess þó að kveða
sig í sátt við hann. Ljóð hans eru
ögruh við hið blinda brauðstrit, tilfinningasnauð samskipti, ástleysi
og lífsdoða. Hann bregður á leik
með vanabundið orðfæri, ögrar

merkingarleysum málsins á ærslafullan hátt og höfðar jöfnum höndum til tilfinninga og vitsmuna lesandans.
Á fallaskiptum er 56 blaðsíður.
Guðrún Ragnarsdóttir hannaði
kápu. Prentverk Austurlands hf.
prentaði.

Hversdagsraunsæi
og kynjaheimur
Bókmenntir
Jóhann Hjálmarsson
Gyrðir Elíasson: TVÖ TUNGL.
Mál og menning 1989.
Tvö tungl, hin nýja ljóðabók
Gyrðis Elíassonar, er enn eitt dæmið um hversdagsraunsæi í skáldskap. Einfaldur tjáningarmáti ljóðanna nálgast oft að vera „lýsing"
og það er engu líkar en andblær
sumra smásagnanna í Bréfbátarigningunni (1988) sé hér lifandi
kominn.
Hversdagsraunsæi er að vísu
ekki fullgilt orð þegar talað er um
Gyrði og viðleitni hans í nýju bókinni. Veröld hans er oft kynleg. En
það má kannski segja að Gyrðir
breyti hversdagsleika í kynjaheim
og öfugt. Styrkleiki hans er ekki
síst fólginn í því að gera þetta með
ofureinföldum og eðlilegum hætti.
Dæmi, eitt af mörgum, er Hlýr
og bjartur sumardagur:

farandi setningu: „í nótt er sofið í
húsinu brúna/ hjá gallsteinaverksmiðjunni eða/ hvað það nú er og
í garðinum er/ frönsk sjómannadys
og þar við/ hliðina hákarlshjallur
ilmandi/ og málaður snemma í vor".
Um hábjartan dag er ekki síður
með prósaískt upphaf: „Það er í litlum sumarbústað/ með gaseldavél
og hálftómri/ viskýflösku á hillu
að ég sé/ pínulítinn draug skjótast/
yfir gólfið".
í öðrum og þriðja kafla ri'kir líka
frásagnarandi, en í þeim er töluvert
af ljóðum sem í einfaldleika sínum
höfða til lesandans,- ekki síst vegna
skáldlegra mynda. Eitt þessara
ljóða er Frá Dimmulandi:

Smástrákur að veiða niðri í
fjöru á skólpræsinu eldsnemma og sólin himinglöð
þótt hún sé nýkomin á fætur
Silungur liggur í
fjörugrjóti
nær ekki andanum
Þá er skyndilega stöðvaður
bíll á kambinum og út stigur
smávaxinn maður í dokkum
frakka
Strákurinn dregur inn linuna
og litur aftur fyrir sig á
komumann, sér halann sem
lyppast niður með frakkalöfunum
og nett hornin upp úr derhúfunni
Þeir stíga saman á korkbát
sem liggur bundinn við ræsið
og ýta frá
Það glampar skemmtilega á
fíberstöngina og hornin

vorheftinu var það Wallage Stevens, í þýðingu Sverris Hólmarssonar. Annar fastur þáttur er „Skírnisiriál," sem eiga að vera vettvangur
gagnrýninnar umræðu og skiptra
skoðana ssem varða menningu og
samfélag. Síðastliðið ár, sem Astráður hefur verið með mér, höfum
við í sameiningu gert breytingar til
bóta. Við höfum lagt niður hefðbundna ritdóma og tekið upp efnisflokkinn „Greinar um bækur." Þar
gefst kostur á fjölbreytilegum efnistökum og umfjöllun um hvers konar bækur.
Það er ritstjórnarstefna að
Skírnir fjalli um íslenska menningarsögu í víðum skilningu og þá
höfum við einnig í huga verkmenningu og þjóðmálaumræðu. Skírnir
er í senn fræðilegt og alþýðlegt
tímarit, sem ekki er bundið neinum
sérfræði hópi, heldur er ætlað að
höfða til upplýsts og fróðleiksfúss
almenings. Það hefur líka verið
stefna að Skírnir sé ekki bara vettvangur fyrir viðurkennda fræðimenn, heldur fyrir hverja þá sem
koma með fersk sjónarhorn og nýmæli í íslenska menningarumræðu.
Argangurinn núna er samanlagt
500 síður og það er óhætt að'segja
að þetta sé mjögefnismikið og fjölbreytt tímarit. í þessum árgangi
eru 27 greinar um bókmenntir,
sögu, þjóðhætti, skólamál, tækniog vísindasögu, þýðingar og ást.
Stefnt er að því að auka umræðu
um hinar ýmsu listgreinar og handmenntir, auk þess sem áfram verður fjallað um heimspeki, trú og
skáldskap. Þess má og geta að ár-

Gyrðir Elíasson
Lokakafli bókarinnar er ekki
síður í frásagnarstíl en hinn fyrsti
sem tilvitnað Ijóð er tekið úr. Mörg
ljóðanna í lokakaflanum minna á
upphaf smásagna sem höfundinum
hefurekki unnist tími til að ljúka.
I staðinn er textanum fundinn ljóðrænn endir.
Svefn í Neskaupstað hefst á eftir-

Einhversstaðar er drungi
í lofti meiri en hér
og lágvær grátur
sem berst með dökkleitum flugdrekum
yfir haf sem minnir á mjólk
Músíkplánetan er Ijóð um „brothættan söng", segir frá stjörnusem„hangir lágt/ yfir jörðinni/ í glitrandi tvinna" og hættan er sú að
hún sveiflist utan í hamrabelti í
golunni. Þetta ljóð er líka afar
næmlegt og búið töfrum eins og
fleiri ljóð bókarinnar.

lega fylgir Skírni „Bókmenntaskrá," sem Einar Sigurðsson tekur
saman um allt sem ritað er um íslenskar bókmenntir seinni tíma."
„Vandinn sem við stöndum þó
frammi fyrir," bætir Ástráður við,
„er að þrátt fyrir að mikið sé um
að vera í Skírni, virðist hann mæta
fordómum sumra sem sjá hann fyrir sér sem forneskjulegt, þunglamalegt og leiðinlegt rit - líklega vegna
þess að hann á langa sögu að baki
og kemur ekki í glanskápu. Og það
er mjög erfitt fyrir okkur að breyta
þessari ímynd.
í sjálfu sér er okkur alveg sama
hvort við erum ritstjórar að gömlu
tímariti eða nýju, en það er eins
og merkileg saga ritsins sé okkur
fjötur um fót. Að sjálfsögðu er það
inntakið og efnistökin hverju sinni
sem máli skipta. Við ætlumst til
að Skírnir hafi menntunargildi. Það
er nóg -til af tímaritum sem eru
sífellt að kynna eitt og annað á
yfirborðslegan hátt og léttmeti er
oft lagt að jöfnu við skemmtun.
Efni sem krefst íhugunar er jafnframt oft afgreitt sem leiðinlegt.
En sú skemmtun sem fer saman
við menntun er dýpri og varanlegri. Sá hugsunarháttur færist líka
í vöxt að menntun einskorðist við
skólabekk og próf. Tímarit eins og
Skírnir ætti að vera mótvægi við
slíkri bábilju.
Það sem okkur hefur þó þótt
hvað sorglegast," segir Vilhjálmur,
„er að þeir sem hafa fjallað um
Skírni opinberlega, eru oft fastastir
í fordómunum og stagast á því að
Skírnir sé gamall og fræðilegur.
Skírnir á að vera vandaðasta menningarrit á íslandi og við bíðum eftir að sjá vandaða umfjöllun um
hann - sem hendir á loft það sem
er verið að gera í stað þess að þylja
alltaf sömu, gömlu klisjurnar."
ssv
Eins og í smásögunum eru ókindur á ferð í Tvö tungl: draugar, fjörulallar, skrímsli og óhugnanlegir
fuglar. Gyrðir hleypir íslenskri þjóðtrú inn í ljóð sín, er trúr hefð að
því leyti. Umhverfi ljóða hans er
jafnan íslenskt: borg, þorp, sveit.
Landsbyggðin á sér dýpstar rætur
í honum.
í Tvö tungl skín víða skoplegt
ljós. Alveg satt sem fjallar um
kíghósta er til dæmis „sprenghlægilegt" ljóð. Sama er að segja
um Búr sem greinir frá því að fugl
flýgur ofan í afa þegar hann er að
þvo bílinn. Svo eru fleiri dæmi um
ísmeygilegt skop, -'svartan húmor
sem löngurn hefur dugað vel í skáldskap.
Tvö tungl er stór ljóðabók sem
vitnar um breytingar á ljóðagerð
Gyrðis Elíassonar. Ég spái því að
með henni færist hann nær lesendum sínum og afli margra nýrra.
Hann er nú á merkilegu þroskaskeiði í skáldskap sínum. Sjálfur
leggur hann ekki mikið upp úr skilunum milli ljóðs og prósa, en ég tel"
að hapn þurfi fyrr eða síðar að
gera upp við sig hvað hentar honum
betur: ljóð eða saga.

