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Tilgangur samtalsbókar um  listamann er að draga upp mynd af lífi hans og færa lesendum 

skilning á verkum hans og samtíma. Í samtalsbók Hjálmars Sveinssonar við skáldið Elías Mar, 

Nýjum penna í nýju lýðveldi, er þeim tilgangi fullkomlega náð. Hjálmar var heimilisvinur hjá 

Elíasi, aðstoðaði hann í ellinni við ýmsar útréttingar og hélt honum selskap. Þeir sátu með gulan 

matarbakka, hlustuðu á gamlar plötur og skeggræddu. Markmið samveru þeirra var að setja 

saman bók um skáldið og reisa það úr óverðskulduðu dái gleymskunnar.  

Elías fær að hafa orðið að mestu í bókinni en hann er hafsjór af sögum  og launfyndinn. Á milli 

fjallar Hjálmar um tíðarandann, kalda stríðið og æskulýðsmenninguna og túlkar bækur Elíasar af 

innsæi og ástríðu. Efnistökin einkennast af djúpri virðingu fyrir skáldinu og verkum þess. Í 

bókinni fer fram bæði fróðleg og skemmtileg umræða og vel ígrunduð samfélags- og 

bókmenntagreining. Elías Mar skrifaði skáldsögurnar Vögguvísu og Sóleyjarsögu sem báðar eru 

samtímasögur og Man ég þig löngum, fyrstu „hinsegin skáldsögu“ lýðveldisins (14) auk ljóða, 

smásagnasafns og þýðinga. Hér má lesa um hvernig Elías reyndi að vísa leið út úr „Laxness-

kerfinu“ (bls. 17), Vögguvísa er borin saman við Rebel without a Cause og Bjargvættinn í 

grasinu og pælt í tengslum verka hans við íslenska lýðveldið. Þá segir frá því að Elías var í 

ungskáldafélagi á dögum formbyltingarinnar,  furðufuglinum Þórði Sigtryggssyni sem 

upphaflega var fyrirmynd organistans í Atómstöð Laxness er lýst og brugðið upp mynd af 

Ragnari í Smára.  

Verk Elíasar Marar eru ekki í hillum bókabúðanna. Áhugaleysi á verkum hans hefur skapað eyðu 

í bókmenntasögunni og í bókinni er grafist fyrir um ástæður þess.  Sjálfur segir Elías: „En það er 

nú eitt að vera dauður rithöfundur og gleymdur, það er verra að vera lifandi og gleymdur“ (18). 

Viðtal við Elías og dramatískar ljósmyndir af honum eru í Sköpunarsögum, nýrri samtalsbók við 

nokkur skáld sem tilnefnd er til bókmenntaverðlauna 2007.  Enn fyllri, sannari og dýpri mynd er 

af Elíasi og verkum hans í Nýjum penna í nýju lýðveldi sem gefin er út af nýju og forvitnilegu 

forlagi. Elías Mar lést fyrr á þessu ári. Honum auðnaðist nú ekki að sjá þessar bækur á prenti. 
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