
Soffía Auður Birgisdóttir

„Falsaðar og þó eiðsvarnar myndir“
Samanburður á sjálfsmyndum Þórbergs Þórðarsonar og Halldórs Laxness í

skáldævisögulegum verkum þeirra.

Í túninu heima, Sjömeistarasagan, Úngur ég var og Grikklandsárið mynda saman það

sem kalla mætti skáldævisögu Halldórs Laxness. Eins og kunnugt er fjalla bækurnar

aðeins um brot af ævi skáldsins, árin fram að tvítugu, enda segist höfundur á einum

stað hafa ætlað „að skrifa um skrýtinn strák til tvítugs. Eftir tvítugt kemur fátt fyrir

sem hægt er að hlæa að“ (Sjömeistarasagan, 84). Skrýtni strákurinn, Halldór

Guðjónsson frá Laxnesi, er sá öxull sem frásögnin snýst um, en þó er það sjaldnast

hann sem er í aðalhlutverki frásagnarinnar, heldur eru það frekar aðrir, karlar og

konur, sem strákurinn kynnist á vegferð sinni um bernsku og unglingsár, sem byggja

upp þá mynd (sem líkt hefur verið við mósaík) sem hægt og hægt verður til í texta

bókanna fjögurra.

Halldór Laxness skrifaði þessar bækur á áttunda áratugnum. Hann lítur til baka

yfir meira en hálfa öld og skráir minningar sínar þrátt fyrir að hann sé „maður lítt

minnugur, allra síst um eigin ævi“ – eins og hann kemst að orði í formála að bókinni

Dagar hjá munkum. Þetta „lítt minnuga“ skáld veit líka að „sögu sín sjálfs getur

einginn sagt, hún verður því meira þrugl sem þú leggur meira á þig til að vera

sannsögull“, eins og hann kemst að orði í Úngur ég var (236) því að „í lífinu ríkir

lögmál sem heitir stráið í vindinum. Fjarstæða er eingin til í lífinu nema sönn saga“

segir á sama stað. En engu að síður ræðst skáldið í þetta verkefni og í lokabindinu,

Grikklandsárinu, trúir hann okkur fyrir þessu:

Sjálfur hygg ég að sú bók, sem við erum að lesa núna, sé nokkurskonar
falsaðar og þó eiðsvarnar myndir, atburðir og orðræður; ýmist uppdiktaðar
persónur eða sannar ævisögur troða sér uppá mann í ókunnum tilgangi, og án
rökvísi; og hafa betur en sú samviska sem kanski og kanski ekki er
höfundarins. (14)

Falsaðar og þó eiðsvarnar myndir, betur verður varla að orði komist um eðli

minninganna og minnir á orð Meistara Þórbergs um sitt skáldævisögulega verk

Íslenzkan aðal, í því sagðist hann hefja sannleikann upp í æðra veldi, sem að

sjálfsögðu er veldi skáldskaparins.1 Og það eru lögmál skáldskaparins sem ríkja ofar

1 Sjá Matthías Johannessen. Í kompaníi við allífið. Reykjavík: Helgafell 1959, bls. 21.
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lögmálum sannleikans í skáldævisögum þessa tveggja meistara íslenskra bókmennta,

þar sem þeir drógu upp eiðsvarnar myndir sem þeir stóðu við, þótt ýmsir yrðu til að

benda á „falsanir“ í frásögn þeirra, eins og dæmin sanna.2 

Hér á eftir ætla ég að beina sjónum dálítið að þeim fölsuðu og þó eiðsvörnu

myndum sem þessi tvö skáld draga upp af sjálfum sér ungum, eða með öðrum orðum

að skoða þau skálduðu ungsjálf sem birtast okkur í skáldævisögulegum verkum þessa

tveggja höfunda. En fyrst skulum við huga aðeins að formi bókanna.

Í grein um Ofvitann eftir Þórberg Þórðarson, sem skrifuð er 1940, árið sem fyrra bindi 

Ofvitans kom út, talar Kristinn E. Andrésson um að sjálfsævisaga Þórbergs (og á hann

þar bæði við Íslenzkan aðal og Ofvitann) sé „einstakt verk og merkilegt í íslenzkum

bókmenntum“.Hann segir jafnframt að „[menn geri] sér ekki ennþá grein fyrir, hvað

meistarlegt verk [Þórbergur] er að semja, en munu læra að meta það því betur sem

lengra kemur fram í það“, eins og hann kemst að orði.3  Kristinn snýr sér síðan að

formi bókarinnar og segir: „Jafn kynlegt sambland vísindalegra og skáldlegra

vinnuaðferða þekki ég ekki hjá nokkrum höfundi. Það er erfitt að skipa því í flokk

ákveðinnar bókmenntagreinar.“ Árið 1940 áttum við ekki til skilgreiningarheitið

„skáldævisaga“ - það kom ekki fram fyrr en 1997 í fyrra bindi skáldævisögu Guðbergs

Bergssonar, Faðir og móðir og dulmagn bernskunnar - en í þann flokk

bókmenntagreina falla þessar bækur Þórbergs og hið sama gera minningabækur

Halldórs Laxness.

Enda þótt Kristinn E. Andrésson þekki ekki skilgreiningarheitið skáldævisaga

þá er þessi rúmlega sextuga grein hans um fyrra bindi Ofvitans ein skilmerkilegasta

tilraun sem til er á prenti til að lýsa hvað felst í slíku bókmenntaformi þar sem saman

lýstur sjálfsævisögu og skáldskap. Helsti ágalli á greiningu Kristins á formi

bókarinnar er þó sá að þrátt fyrir hrifningu hans á verkinu tekur hann það ekki

fullkomlega gilt, þ.e.a.s. hann virðist eiga erfitt með að fella sig forsendur þess,

áðurnefndan sambræðing „staðreynda“ og „skáldskapar“. „Þórbergur ræður […] ekki

við ímyndunargáfu sína“4, segir Kristinn, og hann segir einnig að þrátt fyrir að

2 Í þessu sambandi má minna á viðbrögð Arndísar Jónsdóttur við myndina sem dregin upp af „elskunni“
í Íslenzkum aðli og viðbrögð fjölskyldu Einars Benediktssonar við lýsingu Halldórs Laxness á því, í 11.
kafla Úngur ég var, þegar hann fylgir Svölu, dóttur skáldsins, á skipsfjöl.
3 Kristinn E. Andrésson. „Ofvitinn.“ Um íslenzkar bókmenntir I. Reykjavík: Mál og menning 1976, bls.
186.
4 Sama stað, bls. 187.
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Þórbergur haldi þeirri skoðun að lesandanum að hann segi ekkert nema sannleikann

þá:

[…] verða atvikin [engu að síður] að skáldskap í frásögn hans. Þórbergi fer eins og
hverju góðu skáldi, sem vill ná sönnu innihaldi staðreyndanna, hreim atburðana,
áhrifum þeirra á eigið líf og hugsun: hann verður að velja og hafna, færa í stílinn, ýkja.
Það verður að gera hlutina sögulega og ímyndunin verður eitthvað að fá að njóta sín.
Persónurnar og atburðirnir, sem Þórbergur lýsir, eiga sína sérstöku mynd í huga hans,
mynd, sem þær eiga hvergi annars staðar.5 

Og Kristinn heldur áfram: „En samt - þegar maður ætlar að fara að njóta

skáldskaparins og er kominn á fljúgandi ferð í lestrinum, rekst maður allt í einu á

upptalningu þyrrkingslegra staðreynda, eins og hnullunga á miðjum vegi.“ En aftur

viðurkennir Kristinn: „Hins vegar á Þórbergur svo sterkt ímyndunarafl, að honum

verður allt að skáldskap. Þess vegna hlýtur að koma fram tvískinnungur í verkinu.“

Þetta sem Kristinn kallar „tvískinnung“ á hann erfitt með að sætta sig við og hann

ályktar út frá því: „Bækurnar verða eins konar skáldskapur á frumstigi, með

ákveðnum fyrirmyndum úr veruleikanum, í stað þess að vera alger skáldskapur.“6

Ég hef í grein um Íslenzkan aðal lýst hugtakinu skáldævisaga og mun því ekki

fara djúpt í skilgreina hugtakið nánar hér, enda tel ég  það vera orðið gjaldgengt í

íslenskri bókmenntaumræðu og flestir vita hvað í því felst7. En þó má árétta að

skáldævisagan hefur einmitt þá sérstöðu að hún er ekki „alger skáldskapur“ heldur er

höfundur skáldævisögu að vinna með eigin ævi en leyfir lögmálum skáldskaparins að

ráða ferðinni, sannleikurinn er hafinn í æðra veldi, eins og Þórbergur orðaði það,

lögmál hans ríkja yfir lögmálum sannleikans.

Ég vil halda því fram að með skáldævisögum sínum hafi Þórbergur innleitt

nýtt bókmenntaform inn í íslenskar bókmenntir. Hin íslenska sjálfsævisaga varð ekki

söm eftir útkomu Íslenzks aðals og Ofvitans, a.m.k. ekki þegar skapandi höfundar

héldu á penna. Benda má á eldri verk en Þórbergs sem e.k. fyrirrennara skáldævisagna

hans, svo sem Sögukafla af sjálfum mér eftir Matthías Jochumson og Dægradvöl

Benedikts Gröndals, en í verkum Þórbergs nær þetta nýja bókmenntaform þroska og

áhrifa þess gætir víða. Nefna má til dæmis skáldævisögur Málfríðar Einarsdóttur og

áðurnefndar bækur Halldórs Laxness.

5 Sama stað, bls. 187.
6 Sama stað, bls. 188.
7 Sjá Soffía Auður Birgisdóttir. „Sannleikur í æðra veldi. Um Íslenzkan aðal eftir Þórberg Þórðarson.“
Heimur skáldsögunnar. (Ritstjóri: Ástráður Eysteinsson.) Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun H.Í.
2001, bls. 273-284.

3



Sjálfur segir Þórbergur á einum stað: „Ég hef innleitt meiri hraða, fjör, hittni

og tilbrigði í stíl. - Því segi ég „innleitt“? Af þessu hefur enginn lært neitt, nema vinur

minn Halldór Kiljan“8. Sjálfur hefur Halldór á fleiri en einum stað viðurkennt skuld

sína og fleiri ungra skálda við meistara Þórberg. Á einum stað segir hann: „leingi

fannst mér margt sem ég gerði vera endurhljómur og stæling þess sem hann hafði gert

á undan“9. 

Ég tel ótvírætt að aðferð Þórbergs í Íslenzkum aðli, Ofvitanum og

Suðursveitarbókunum (sem komu út á sjötta áratugnum (fyrstu þrjár bækurnar) og sú

síðasta 1974) hafi haft áhrif á það hvernig Halldór Laxness skrifar sínar

minningabækur. Margt er líkt með aðferð þeirra, ekki einungis það að báðir höfundar

láta lögmál skáldskaparins ríkja yfir staðreyndum og röklegri framvindu, heldur einnig

uppbygging frásagnarinnar, hvernig sjálfsmynd er smám saman framkölluð í tengslum

við brotakenndar frásagnir af öðru fólki – ekki síst eftirminnilegum karakterum og

skrýtnum. Og, ekki síst, æskumyndin sem hinir þroskuðu höfundar draga upp í

verkunum á einnig margt sameiginlegt. Ofvitinn og skrýtni strákurinn eru um margt

líkir enda eiga þeir sameiginlegt markmið; að verða skáld, eða öllu heldur

skáldsnillingar. Og þær myndir sem hinir þroskuðu skáldsnillingar, höfundar

skáldævisagnanna, draga upp af sjálfum sér ungum eru einnig um margt keimlíkar,

þótt vitaskuld séu þeir einnig ólíkir um margt – og kemur þar til ólík stéttaleg staða

þeirra og ólíkar aðstæður, svo eitthvað sé nefnt.

Grein Halldórs Guðmundssonar, „„Skrýtnastur af öllu er maður sjálfur.“ Um

minningabækur Halldórs Laxness“, sem birtist í ráðstefnuritinu Halldórsstefnu 1993

er líklega besta tilraunin sem gerð hefur verið til að greina innviði skáldævisögu

Laxness. Halldór Guðmundsson bendir á að bækurnar séu einstök „heimild um aðferð

sagnamannsins Halldórs Laxness“, þær séu „hans skáldskaparmál, og um lífssýn sem

er svo nátengd sagnalistinni. Bálkurinn er bók Halldórs um veginn“. Saman sýna

bækurnar okkur hvernig skáld verður til, bendir Halldór Guðmundsson líka á og hann

setur einnig fram í greininni kenningu um að fagurfræði Laxness felist fyrst og fremst

í því sem hann orðar sjálfur þannig í einni bókanna: „Vandinn að skrifa er í því

fólginn að þegja yfir nógu mörgu“ (Úngur ég var, 93). List Laxness er, að mati

8 Sjá Stefán Einarsson. Þórbergur Þórðarson fræðimaður - spámaður - skáld fimmtungur. Reykjavík
1939, bls. 91.
9 Halldór Laxness. „Á afmælisdegi Þórbergs.“ Af skáldum. Reykjavík: Menningarsjóður 1972 , bls.
154-155.
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Halldórs Guðmundssonar, falin í því „að gera hluti sem sýnast ómerkilegir að

stórmerkjum“ og að fara sem fínlegast „í stærstu hlutina“.10

„Vandinn að skrifa er í því fólginn að þegja yfir nógu mörgu“. Þessi orð

Laxness úr Úngur ég var eiga svo einkar vel við þegar maður hugar að þeirri

sjálfsmynd sem dregin er upp í þessum bókum. Í Grikklandsárinu stendur þetta:

Best að segja einsog er, vandi minn á þessum dögum var reyndar sá að ég átti
aungva boðlega mynd að heingja uppá vegg sálarinnar. Og það vantaði meiren
skilirí á vegg í þennan sálarsal; þar var ekki heldur borð, ekki einusinni stóll.
Ég hafði flúið frá öllum óleystum vandamálum mínum útí bláinn. (187-188)

Þetta segir skáldið þegar langt er komið fram í síðasta bindið af skáldævisögunni –

enn er engin boðleg mynd fram komin til að heingja upp á vegg sálarinnar. En rýnum

þá aðeins í þau myndbrot sem Halldór hefur dregið upp þegar þarna er komið. Þegar

að þessum punkti er komið höfum við þrjú og hálft bindi til að rýna í – í leit okkar að

sjálfsmynd skáldsins sem leynist þarna inn á milli frásagna af öðru fólki, sem

samkvæmt nafnaskrá aftan við síðasta bindið eru yfir fimm hundruð talsins!

Mér virðist sem að sá skrýtni strákur sem lýst er í þessum bókum sé einkum að

glíma við tvennt: Hvernig hann á að verða skáld og hvernig hann á að verða

karlmaður. Í fyrstu bókinni er hann hvorugt en þó er þar að sjálfsögðu lagður grunnur

að hvoru tveggja. Í túninu heima lýsir ævi stráksins frá því hann man fyrst eftir sér og

þar til hann er sendur til borgarinnar, 12 ára gamall, að nema þar tónlist og dráttlist. Á

fyrstu blaðsíðu er þess getið að daginn sem strákurinn fæddist sprændi hann beint uppí

andlitið á ljósu sinni, Þorbjörgu Sveinsdóttur, og má kannski túlka það sem hann

fyrstu tilraun til að sanna karlmennsku sína. Þegar hann sautján árum síðar er kominn

til Kaupmannahafnar til vetrardvalar lætur hann það vera eitt sitt fyrsta verk að láta

prenta nafnspjöld þar sem á stendur: Halldór frá Laxnesi – Poëta. Slíkt spjald festir

hann óðara upp á stássstofudyrnar Scheuermannshjónanna, sem hann hefur fengið inni

hjá, og má túlka það sem tilraun hans til að sanna að hann sé skáld.

Ofvitinn sem mætir okkur á síðum samnefndrar bókar og á síðum Íslenzks

aðals er í grundvallaratriðum að glíma við nákvæmlega þetta sama: Hvernig á að

verða skáld og hvernig á að verða karlmaður. Þetta mætti auðvita orða á annan hátt:

Skrýtni strákurinn og Ofvitinn (sem er reyndar bara annað orð yfir skrýtinn strák) eru

að glíma við listina og ástina – eða kynhvötina, öllu heldur. Þeir eru báðir staddir á
10 Sjá Halldór Guðmundsson. „Skrýtnastur af öllu er maður sjálfur. Um minningasögur Halldórs
Laxness.“ Halldórsstefna. (Ritstjórar: Elín Bára Magnúsdóttir og Úlfar Bragason.) Reykjavík: Stofnun
Sigurðar Nordals 1993, bls. 55-65.

5



milli vita, þeir eru á mörkum þess að vera barn og fullorðinn, eða eins og Halldór

orðar það svo skemmtilega í Grikklandsárinu: á milli „heys og grasa sem hvorki er

vetur né sumar“ (82). „Hvur fjandinn er annars kallmaður?“, spyr Halldór í hálfgerðri

örvæntingu í Grikklandsárinu og hann heldur áfram: „Er það maður sem getur samið

skáldsögu samkvæmt raunsærri landbúnaðarstefu? Eða maður sem kann að klambra

saman bókum með öfugum forteiknum við þá bölvaða skömm Konerne ved

Vandposten eftir Knut Hamsun? Ég var sumsé orðinn átján ára og það gerðist ekki

neitt, og þó - “ (80). Halldór er átján ára og meykonur sækja svo á hann svo hann getur

varla andað, hann vill vera karlmaður og skáld – og tengir þetta tvennt saman.

Meykonur – þessar verur sem sjálfar eru á milli heys og grasa – eru yfir og allt um

kring í þessum bókum Halldórs, ekki síst í Grikklandsárinu. Tvær þeirra sækja svo

fast á að njóta samvista við hið upprennandi skáld að hann neyðist til að ljúga að þeim

að hann sé að fara til Grikklands, til að komast hjá því að þurfa að heimsækja þær. Og

til að standa við lygina ákveður hann að halda til Grikklands. Hann man eftir því að

hafa séð í dönsku blaði gullfallegt málverk af bónda með asna í taumi á Grikklandi í

sólskini. Hann fær þá hugdettu að sigla til Grikklands, kaupa sér asna og ríða honum

yfir Grikkland. Unglingurinn er ekkert að tvínóna við hlutina, fer til söðlasmiðs, biður

hann að smíða sér töskur sem hengja megi í klyfsöðul á asna. Með þær töskur heldur

hann um borð í skip sem ku vera á leiðinni til Piræus og falast eftir skipsrúmi.

Þegar ég kom um borð með klyfsöðulinn á bakinu hættu menn störfum og
stöðvuðu vindurnar; komu nær; virtu piltinn fyrir sér þegjandi. Ég gerði boð fyrir
brytann.

Er nú skemst frá að segja að hvorki var það með fögrum orðum né góðum
óskum að þessi ágæti maður, sem ég hélt brytann, sneri mér aftur í land, heldur
þörfum athugasemdum um landeyður sem lægju uppá mæðrum sínum, fátækum
ekkjum, auk þess sem þeir væru sjálfum sér til óþurftar og öllum íslendingum til
skaða skapraunar og skammar hvar sem þeir færu, já hvar sem nafn þeirra heyrðist
nefnt. Þetta skip tók ekki að sér að verða skemtiferðaskip auðnuleysíngja og
einhverskonar strokumanna sem lægju í ómensku og væru annarra manna brauðbítar.
(117-118)

 Í þessum kostulegu kafla er ungskáldinu aldeilis lesinn pistillinn og höfum það í huga

að það er fyrst og fremst skáldið sjálft, Nóbelshöfundurinn Halldór Laxness, sem

þarna les sjálfum sér – eða sínu ungsjálfi – pistilinn, burtséð frá því hvort

stýrimaðurinn (því þetta reyndist vera stýrimaður en ekki bryti) hafi gert það á sínum

tíma. Það er Nóbelsskáldið sem velur og hafnar, færir í stílinn, ýkir og gerir atburðinn
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sögulegan. Og þessi stórkostlega klausa er í anda fleiri mynda sem Halldór dregur upp

af sjálfum sér á þessum tíma milli heys og grasa, og lýsa má í hnotskurn með setningu

úr dagbók hans úr klaustrinu: „Að frádregnu monti og innantómum

mikilmennskudraumum er ég ekkert“.11 Hið skáldaða ungsjálf sem mætir okkur á

síðum skáldævisögu Halldórs Laxness er nefnilega sífellt að glíma við þessar

andstæður: trúna á eigin snilligáfu og hugboðið um að hann sé ekkert, ræfill,

snildarlaus, persónulaus; eigi enga boðlega mynd að hengja upp á vegg sálarinnar. 

Sömu andstæður takast á í sál ofvitans, sem lýsir yfir eigin ótvíræðu snilligáfu

í fyrsta kafla Íslenzks aðals en sveiflast sífellt frá þeim punkti á milli þeirrar

sannfæringar og útlistunar á því hvað hann sé uppburðarlaus og fákunnandi

einstæðingur – og á það bæði við Íslenzkan aðal og Ofvitann og ég hygg að óþarfi sé

að útlista hér nánar.

Samskiptin við kvenfólkið eru einnig af svipuðum toga hjá þeim kunningjum.

Þórbergi bregður illa þegar afgreiðslustúlkan í bakaríiu spyr: „Var það ekkert fleira

fyrir yður?“ […] „Og mér sýndist skína svo mikil löngun út úr augunum í henni.“12

Hann lýgur þó ekki að henni að hann sé á leiðinni til Grikklands – en áræðir ekki að

kaupa þarna snúða framar. Þegar skólasystir hans kemur í heimsókn til að spyrja hann

hvað eigi að læra fyrir morgundaginn (og hann neyðist til að segja henni að þau eigi að

læra ky-ky-kynferði nafnorða) þá ályktar hann: „Þetta hlýtur að vera helvítis hóra, að

láta allt húsið horfa upp á, að hún sé að leita mig uppi hér inni í almennri forstofu um

hábjartan daginn. Maður verður að vara sig á þessum kerlum.“13

Um það leyti sem Halldór hafi skrifað týndu skáldsöguna Aftureldingu (um

fermingaraldur) fóru kvenmenn á ýmsum aldri að bregðast við honum eins og konur:

Sona stúlkur þurftu ekki að vera nema árinu eldri en maður sjálfur, en voru
konur þegar maður kom nær; dömur í svörum ef yrt var á þær. Margar saman í stofu
gátu gert pilti ólíft. Frá sumum lagði kæfandi loft með vellyktandi samanvið. Það var
þungt pundið í slíkum stúlkum þegar þær fara að sýngja. (Grikklandsárið, bls. 81)

Hann lendir óvart í kvennahópi sem vill fara að syngja og lætur tilleiðast að setjast við

hljóðfærið:

Þær komu uppað hljóðfærinu og mynduðu hálfhríng utanum mig þegar ég var
byrjaður að spila Sólskríkjuna: Sú rödd var svo fögur svo hugljúf og hrein. En við
saunginn fór að leggja mikinn hita frá þessum vitru konum, nokkurskonar dimma
kvenlega ofljómun, sem varla verður meiri á öðru æviskeiði. Loftþýngslin urðu mér

11 Halldór Laxness. Dagar hjá munkum. Reykjavík: Vaka-Helgafell 1987.
12 Þórbergur Þórðarson. Ofvitinn. Reykjavík: Mál og menning 1973, bls. 52
13 Sama stað, bls. 49
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um megn þegar svo margar súngu utanum mig í einu; mér sortnaði fyrir augum og ég
ætlaði ekki að ná andanum og fór að spila skakt og fanst í bókstaflegum skilníngi að
líða mundi uppaf mér hér og nú. Snarræði varð mér til lífs. Ég spratt á fætur í miðjum
samhljómi, leitaði dyra, hljóp út og fann hest minn á réttum stað, bundinn við
sáluhliðið, stökk á bak og reið burt hvað af tók án þess að kveðja kóng eða frú. Stefán
frá Hvítadal orti um ylinn frá nöktum konum um það bil ég var í mútum, en hvað eru
naktar konur hjá hóp af frumvaxta sveitastúlkum kappklæddum sýngjandi á tímanum
milli heys og grasa sem hvorki er vetur né sumar. (Grikklandsárið, 81-82)

Það er hin kvenlega ofljómun og hin skáldlega uppljómun sem eru þau

viðfangsefni sem ungskáldin tvö glíma við í skáldævisögum þeirra Halldórs Laxness

og Þórbergs Þórðarsonar. Hvoru tveggja glíman er þeim erfið og einhvern veginn svo

nátengd: Það að vera „kallmaður“ felst kannski í að ná tökum á hvoru tveggja. Hér

nægir þó hvorki ein kirkjugarðsferð né það að fá birt eftir sig kvæði eða eitt bókarkorn

– en af hvoru tveggja má þó monta sig og það gera þessi ungskáld í ríkum mæli um

leið og þeir efast í sífellu um eigin getu.
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