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Ágrip  

 

Viðfangsefni ritgerðarinnar eru tvær bækur Hallgríms Helgasonar: Þetta er allt að koma 

(1994) og 101 Reykjavík (1996). Aðalpersónur verkanna verða greindar út frá kenningum 

Bakhtins um karnivalið, skrifum Judith Butler um leikið kyn og hugmyndum um hinn 

táknræna fallus. Hugmyndir um fallusinn eru miðlægar í báðum bókunum eins og við 

munum sjá. Í tilfelli Ragnheiðar Birnu, aðalsöguhetju Þetta er allt að koma, vill hún losna 

við hinn lesbíska fallus sem hefur verið þröngvað upp á hana svo að hún geti fengið 

kyngervi sitt sem konu staðfest af samfélaginu. Hin karnivalíska endurnýjun vinnur hins 

vegar á móti henni svo að staðfestingin fæst ekki fyrr en langt er liðið á ævi hennar. 

Aðalpersóna 101 Reykjavík, Hlynur Björn, er aftur á móti hræddur um að missa sinn fallus. 

Sú hræðsla er tilkomin vegna djúpstæðrar ödipusarduldar og þar af leiðandi geldingarótta.  
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Inngangur 

 

Rit Mikhails Bakhtin um verk höfundarins Rabelais er það verk hans sem hefur vakið 

mesta athygli fræðimanna. Í Rabelais and his World er fjallað um tilurð og mikilvægi 

karnivalsins á endurreisnartímanum og hið gróteska myndmál er greint, en það er nátengt 

karnivalinu. Á tíma Rabelais var karnivalið helst hugsað sem uppreisn gegn ráðandi 

gildum kirkjunnar. Fræðimenn eins og Sue Vice og Michael Gardiner hafa leitt líkur að því 

að Bakhtin hafi með verki sínu viljað boða uppreisn gegn hinu þrúgandi sovéska kerfi sem 

hann bjó sjálfur við.
1
 Í karnivalinu felst í þessum skilningi uppreisn gegn ráðandi 

hugmyndafræði og þannig verður um það fjallað hér. Alda Björk Valdimarsdóttir greinir 

karnivalið í Þetta er allt að koma (1994) og 101 Reykjavík (1996) í riti sínu um 

höfundarverk Hallgríms, Rithöfundur Íslands. Hún beinir sjónum sínum helst að hinu 

karnivalíska og gróteska samfélagi sem aðalpersónurnar búa í, en hér verður sjónum frekar 

beint að aðalpersónunum sjálfum og hvernig karnivalið hefur áhrif á þau og upplifun þeirra 

á kyngervi sínu.   

Judith Butler vill með bók sinni Gender Trouble reyna að fá lesandann til að líta á 

kynferði og kyngervi frá nýju sjónarhorni. Með öðrum orðum boðar hún uppreisn gegn 

ráðandi hugsun, sem getur einkennst af einföldun á kynhlutverkum. Gott dæmi um þessa 

einföldun er hugmyndin um að í strákum sé einhvers konar innbyggð þörf til að leika sér 

með bíla og í stelpur sé innbyggð þörf til að leika sér með dúkkur og klæða sig í bleika 

kjóla. Þessar fyrirfram ákveðnu hugmyndir ákvarðast einvörðungu af því hvaða kynfæri 

við fæðumst með og hafa mikil áhrif á félagsmótun barna. Butler gerir hugmyndir um 

kyngervi meira fljótandi og talar um að kyngervi okkar sé að mörgu leyti leikið, í því sem 

hún kallar gender performativity,
2
 og hægt er að þýða á íslensku sem leikið kyn. Með því 

að gera hugmyndir um kyn og kyngervi meira fljótandi gefur það einstaklingum tækifæri á 

þroska persónuleika sinn, burtséð frá því hvað samfélagið telur að sé rétt hegðun fyrir 

stelpur og stráka. Kate Bornstein fjallar um hugmyndir af þessu tagi í bók sinni Gender 

                                                           
1
 Sue Vice, Introducing Bakhtin, Manchester: Manchester University Press, 1997, bls. 150-151 og Michael 

Gardiner, „Bakhtin's Carnival: Utopia as Critique“, Critical Studies. Vol. 3 No. 2 - Vol 4 No. 1/2. Bakhtin 

Carnival and Other Subjects, Amsterdam: Rodopi, 1993, bls. 31. 
2
 Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, New York: Routledge, 2006, bls. 

25. 
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Outlaw. Hún er transkona og vill meina að það sé hagur okkar allra að brjóta niður þetta 

fastmótaða „kynjakerfi“ því það myndi leiða til  jafnara samfélags.
3
  

Hugmyndafræðilega er eitt af því sem ákvarðar kyn okkar, og stöðu innan 

„kynjakerfisins“, hinn táknræni fallus. Hugmyndin um fallusinn, eða reðurtákn, er komið 

frá kenningum Sigmunds Freud. Á einhverjum tímapunkti í lífi barns verða kynfæri þess 

þeirra helsta ánægjuefni. Samhliða því vaknar upp hin svo kallaða ödipusarduld, þar sem 

sonurinn verður ástfanginn af móður sinni og fer að óttast geldingu frá hendi föður síns.
4
 

Seinna meir útfærði Jacques Lacan hugmyndina um fallusinn frekar og útskýrði hvernig 

það að bera fallusinn er merki um það að barnið er gengið inn í hinn táknræna heim.
5
 

Butler þróar hugmyndina svo enn frekar og talar um hinn lesbíska fallus.
6
  

Í Þetta er allt að koma og 101 Reykjavík skipta kynhlutverk miklu máli, það 

hvernig samfélagið lítur á einstaklinga og hvort persónur í bókinni fái kyn sitt samþykkt 

frá samfélaginu og hvort það sé tilbúið að leyfa því að vera það kyn sem það á að vera. Hér 

verður sýnt fram á að Ragnheiður Birna í Þetta er allt að koma situr uppi með hinn 

lesbíska fallus og reynir hvað hún getur að losna við hann og fá kynhlutverk sitt sem konu 

samþykkt. Samfélagið vinnur alltaf á móti henni og hin karnivalíska endurnýjun stoppar 

aldrei. Hlynur Björn hins vegar óttast að missa fallusinn og þar með að geldast. Hann vill 

að samfélagið sjái fallusinn sinn, samþykki hann og leyfi honum að endurnýjast sem 

karlmaður á hverjum degi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Kate Bornstein, Gender Outlaw. On Men, Women and the Rest of Us, New York: Routledge, 1994, bls. 22. 

4
 Sigmund Freud, Inngangsfyrirlestrar um sálkönnun,  fyrra bindi, þýð. Sigurjón Björnsson, Reykjavík: Hið 

íslenska bókmenntafélag, 1995, bls. 218. 
5
 Jacques Lacan, „The signification of the Phallus“, Écrits: A Selection, þýð. Alan Sheridan, New York: 

W.W. Norton & Company, 1977, bls. 289-290. 
6
 Judith Butler, Bodies That Matter: On the Discursive Limits of "Sex", New York: Routledge, 1993, bls. 84. 
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1. Hallgrímur Helgason 

 

Hallgrímur Helgason (f. 1959) hefur á undanförnum árum skipað sér sess sem einn af 

vinsælustu höfundum Íslands. Hann hefur gefið út átta skáldsögur, barnabækur, ljóð og 

þýðingar. Hann hlaut Íslensku bókmenntaverðlaunin árið 2001 fyrir bók sína Höfundur 

Íslands (2001) og var tilnefndur til Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs fyrir 101 

Reykjavík og Rokland (2005). Verk hans sem verða hér til umfjöllunar eiga það 

sameiginlegt að hafa verið aðlöguð að öðru listformi af leikstjóranum Baltasar Kormáki. 

Þjóðleikhúsið frumsýndi leikgerð byggða á Þetta er allt að koma árið 2004, en sú sýning 

var valin sýning ársins á Grímunni 2004. Og árið 2000 var kvikmynd gerð eftir 101 

Reykjavík frumsýnd og naut hún mikilla vinsælda.  

Í Þetta er allt að koma fáum við að vera fluga á vegg í lífi Ragnheiðar Birnu. 

Lesandinn fær að vita allt um líf hennar, og fylgist náið með fæðingu hennar, 

menntaskólaárunum, fyrstu ástinni og erfiðleikunum við það að reyna að „meikaða“ sem 

listakona. Í 101 Reykjavík birtist okkur svo algjör andstæða Ragnheiðar Birnu, 

iðjuleysinginn Hlynur Björn. Hlynur hefur gjörsamlega engan metnað fyrir lífinu. Hann er 

atvinnulaus og býr ennþá heima hjá mömmu sinni, þó að hann sé kominn vel á 

þrítugsaldurinn. Það eina sem hann gerir er að horfa á sjónvarpið, rúnka sér og vera fullur. 

Líf hans tekur þó stakkaskiptum þegar ástkona móður hans, Lolla, flytur inn á heimilið og 

„ödipusarduldin leysist úr læðingi og fer að herja á hann.“
7
   

Alda Björk Valdimarsdóttir fjallar ítarlega um Hallgrím í riti sínu, Rithöfundur 

Íslands, og greinir þar þær bækur sem höfðu komið út eftir hann. Hér verður greining 

hennar höfð til hliðsjónar. Hún greinir til að mynda gróteskuna í Þetta er allt að koma, og 

leggur þar áherslu á hvernig að söguröddin „hrópi á nýtt gildismat og önnur fagurfræðileg 

viðmið.“
8
 Hún beinir þannig sjónum sínum að samfélaginu sem birtist í verkinu. Hún 

fjallar einnig um 101 Reykjavík út frá ödipusarduldinni og líkt og með Þetta er allt að 

koma, beinir hún sjónum sínum að því samfélagi sem Hlynur Björn býr í.
9
 Ég mun hins vegar 

leggja áherslu á hvernig karnivalið hefur áhrif á líf aðalpersónanna í verkunum.  

                                                           
7
 Alda Björk Valdimarsdóttir, Rithöfundur Íslands: Skáldskaparfræði Hallgríms Helgasonar, Studia 

Islandica 60, ritstj. Gunnþórunn Guðmundsdóttir, Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Íslands og 

Háskólaútgáfan, 2008, bls. 93. 
8
 Sama rit, bls. 50. 

9
 Sama rit, bls. 90. 
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2. Karnival og gróteska  

 

Rabelais and His World er greining Mikhails Bakhtin á verkinu La vie de Gargantua et de 

Pantagruel (Gargantúi og Pantagrúll, 1993) sem franski höfundurinn François Rabelais 

skrifaði á sextándu öld. Bakhtin byrjar umfjöllun sína á því að útskýra hugmyndafræðina á 

bakvið karnivalið á tímum endurreisnarinnar og mikilvægi þess fyrir alþýðufólk. Hið 

gróteska raunsæi er svo útskýrt, en það er sprottið upp frá alþýðumenningunni og í 

grunninn felur það í sér aftignun, lítillækkun og afhelgun þess sem talist getur göfugt eða 

heilagt. Óljóst er hvar rætur karnivalsins liggja, en hægt er að leiða líkur að því að það hafi 

sprottið upp úr heiðnum hátíðarhöldum í fornöld sem voru við upphaf nýs árs eða þegar 

endurnýjun náttúrunnar átti sér stað. Á einhverjum tímapunkti hefur svo kristin trú aðlagað 

hugmyndina um karnivalið að trúarlegum hugmyndum. Sá siður þróaðist hjá kaþólikkum 

að blása til hátíðarhalda við upp og endi páskaföstunnar. Þekktasta nútíma karnivalið af 

því tagi er án efa Kjötkveðjuhátíðin í Rio de Janeiro.
10

  

Mikilvægi karnivalsins á tímum endurreisnarinnar fólst einna helst í því að 

almenningur losnaði undan ægivaldi kirkjunnar og gat hlegið og skemmt sér án þess að 

hafa áhyggjur af því að vera refsað, því á meðan á hátíðarhöldunum stóð voru allir 

jafnréttháir. Þannig skipti engu máli hvort einstaklingur væri prestur eða bóndi. Gangur 

lífsins stjórnaðist af eigin lögmálum, en ekki lögum sem voru sett af yfirvaldinu.
11

 Sue 

Vice bendir á í bók sinni Introducing Bakhtin að líf almennings á tímum endurreisnarinnar 

var í rauninni tvöfalt, það var hið opinbera líf sem stjórnaðist af reglum kirkjunnar, 

vinnunni og lénsskipulaginu og svo var það hið óopinbera líf karnivalsins sem stjórnaðist 

af umskiptum, skopstælingu, söng og hlátri.
12

 Bakhtin bendir á að það varð algjör 

kúvending í lífi fólks þegar karnivalið tók völdin. Öllu var snúið á hvolf, þeir háttsettu 

urðu lágtsettir, bændur gátu orðið kóngar og sýnd var paródía af hinu raunverulega lífi.
13

 

Alda Björk bendir á að Bakhtin leggi „áherslu á að heimur karnivalsins er öfugsnúinn. Þar 

klæðast konur karlmannsfötum og öfugt, synir verða feður, þræll verður höfðingi eða 

páfi.“
14

 

                                                           
10 „Carnival“, á Encyclopædia Britannica Online Academic Edition, 

<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/96363/Carnival>, [skoðað 17. apríl 2012]. 
11

 Mikhail Bakhtin, Rabelais and His World, þýð. Helene Iswolsky, Bloomington: Indiana University Press, 

1984, bls. 7-8. 
12

 Sue Vice, bls. 150. 
13

 Mikhail Bakhtin, bls. 11. 
14

 Alda Björk Valdimarsdóttir, bls. 46. 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/96363/Carnival


8 
 

Vice sýnir einnig fram á að hugmyndafræðilega þá tákni karnivalið eins konar 

uppreisn gegn ráðandi gildum og lögum, eins og áður hefur verið nefnt. Þegar Bakhtin 

talar um að karnivalið sé leið til að losna undan ægivaldi kirkjunnar gæti hann verið að 

vísa til hinnar sovésku hugmyndafræði sem hann bjó sjálfur við þegar hann skrifaði 

verkið.
15

 Fleiri eru á sama máli og fjallar Michael Gardiner um þetta í einni grein sinni og 

bendir á að það megi sjá margt sameiginlegt með sovéska kennivaldinu og kennivaldi 

kirkjunnar sem Bakhtin fjallar um:  

 

In Rabelais and His World Bakhtin argued that official Medieval culture – 

which, at the time he was writing, had many parallels with the contemporary 

Soviet milieu – was ascetic, intimidatory, and oppressive.
16

  

 

Hann segir einnig að hugmyndir Bakhtins um endurnýjun á hinu gamla geti vísað til þess 

að hann vilji brjóta niður yfirvaldið og byggja upp nýtt útópískt samfélag.
17

 Karnivalið gat 

þannig borið með sér loforð um nýjan og betri heim:  

 

[...]the deconstructive thrust of folk culture was not simply negative or 

dismissive; rather, it held out the promise of renewal of humankind on a more 

egalitarian and radically democratic basis, through the creation of a utopian 

sphere of abundance and freedom.
18

  

 

Ef þessar hugmyndir eru settar í samhengi við Þetta er allt að koma og 101 Reykjavík er 

hægt að líta svo á að aðalpersónurnar boði uppreisn gegn ráðandi fyrirfram ákveðnum 

hugmyndum um kyn og kynferði. Lesandinn fær þannig tækifæri til að hugsa kynferði upp 

á nýtt og ímynda sér að einhvers konar jafnréttis-útópía geti orðið til.  

Samkvæmt Bakhtin eru það helst þrjú atriði sem tilheyra alþýðumenningu miðalda 

og endurreisnarinnar, sem karnivalið er hluti af.
19

 Það eru í fyrsta lagi helgiathafnir sem 

fela meðal annars í sér karnivalískar sýningar og skemmtisýningar á markaðstorginu. Þetta 

eru þær athafnir og viðburðir sem áttu sér stað þegar á karnivalinu stóð. Á þeim tíma fékk 

almenningur eins konar leyfi til þess að gera grín að siðum og venjum kirkjunnar. Þetta var 

                                                           
15

 Sue Vice, bls. 150-151. 
16

 Michael Gardiner, „Bakhtin's Carnival: Utopia as Critique“, bls. 31. 
17

 Sama grein, bls. 31. 
18

 Sama grein, bls. 33. 
19

 Mikhail Bakhtin, bls. 5. 
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mjög mikilvægur hluti af lífi fólks, því að kirkjan stjórnaði lífi þeirra að miklu leyti og 

þetta var sá tími sem gaf almenningi tækifæri til að losna tímabundið undan ægivaldi 

kennisetninganna. Um þetta segir Bakhtin:  

 

The basis of laughter which gives form to carnival rituals frees them completely 

from all religious and ecclecsiatic dogmatism, from all mysticism and piety. 

They are also completely deprived of the character of magic and prayer: they do 

not command nor do they ask for anything.
20

  

 

Annar flokkurinn er kómísk orðasamsetning sem vísar einna helst til málfarsins sem var 

notast við í afþreyingarbókmenntum endurreisnarinnar. Hér var ráðandi hugmyndafræði 

sýnd í kómísku ljósi. Oft var gert grín að heilögum ritum eða heil rit skrifuð sem 

paródískar eftirgerðir af trúarlegum textum.
21

 Hægt er að sjá merki um þetta í verkum 

Hallgríms sem liggja hér til greiningar. Þannig vísar 101 Reykjavík í Hamlet og í Þetta er 

allt að koma birtist svo nútímaleg útgáfa af hinu þekkta ævintýri um Öskubusku. 

Seinasti flokkurinn eru ýmsar tegundir af óþverraorðbragði, til dæmis bölbænir, 

eiðir og vinsælar upphrópanir. Á endurreisnartímanum tengdist þetta orðnotkun sem var 

viðhöfð á markaðstorgunum. Á meðan hátíðarhöld karnivalsins stóðu yfir féllu félagslegir 

múrar og til varð rými fyrir nýja orðræðu. Orðbragðið eða orðræðan var niðurlægjandi en á 

sama tíma merki um endurnýjun og varð til þess að létta andrúmsloftið á karnivalinu.
22

 

Alþýðumenningunni fylgdi svo kómískt og ýkt myndmál sem er mjög líkamlegt og 

sýnir iðulega drykkju, mat, hægðir og kynlíf. Þetta myndmál er það sem tilheyrir hinu 

gróteska raunsæi.
23

 Gróteska myndmálið á ekki við um einstaka líkama, heldur er líkami 

hvers einstaklings hluti af stærri heild og þannig tengdur við alheiminn. Uppistaða þessa 

félagslega líkama eru frjósemi, vöxtur og ofgnótt. Aðallögmál hins gróteska raunsæsis er 

lítillækkun á því sem er hátt sett, andlegt, fullkomið og óhlutsætt.
24

 Lítillækkunin þýðir 

þannig að tenging næst við jörðina, hún er það sem bæði tekur til sín og fæðir af sér. 

Lítillækkunin verður að eiga sér stað svo endurnýjun geti orðið. Neðri hluti líkamans fær 

                                                           
20

 Sama rit, bls.  7. 
21

 Sama rit, bls. 13-15. 
22

 Sama rit, bls. 16. 
23

 Sama rit, bls. 18. 
24

 Sama rit, bls. 19-20. 
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þannig mikla athygli í hinum gróteska texta, því það gefur augaleið að getnaður, ólétta og 

fæðing eru mikilvægir hlutar af hinu gróteska raunsæi.
25

  

En það er ekki bara lögð áhersla á maga og kynfæri. Líkamspartar sem eru opnir 

fyrir heiminum eru einnig mikilvægir í hinu gróteska raunsæi. Þetta eru líkamshlutar þar 

sem heimurinn hefur greiða leið inn í líkamann, og líkaminn getur skilað af sér inn í 

heiminn. Til dæmis má nefna munninn, kynfæri, brjóst, fallusinn, magann og nefið. Þannig 

brýtur líkaminn mörkin á milli sín og heimsins í gegnum kynmök, óléttu, fæðingu, át, 

drykkju og saurlát. Líkami sem er ókláraður og opinn fyrir heiminum á í mestum 

samskiptum við alheiminn, það er hinn ólétti, fæðandi og frjói líkami þar sem 

megináhersla er lögð á kynfæri.
26

 

Sue Vice hefur flokkað hið gróteska myndmál í fimm flokka. Þeir eru eftirfarandi: 

líkamleg mörk, hið móðurlega, matur, dauði og textinn.
27

 Flokkurinn líkamlega mörk vísar 

til þess þegar mörk líkamans og heimsins eru rofin. Það geta til dæmis verið blæðingar, 

sem eru mikilvægur hluti af upplifun Ragnheiðar Birnu af sjálfri sér í Þetta er allt að 

koma. Einnig er mikilvægt að hafa í huga að í þessu samhengi nefnir Bakhtin að nefið 

stendur alltaf fyrir fallusinn.
28

 Hið móðurlega vísar augljóslega til hins ólétta og fæðandi 

líkama. Konur geta ávallt gefið eitthvað nýtt af sér og endurbætt það sem er fyrir í 

heiminum.
29

 Karlmennirnir búa hins vegar ekki yfir þeim hæfileika, en útþembdir magar er 

það sem karlar komast næst því að sýna hið móðurlega í grótesku raunsæi. Maturinn 

leggur áherslu á tengingu samfélagsins í heild við hin líkamlegu mörk. Mikilvægi matarins 

felst einnig í því að hann tengir saman efri og neðri hluta líkamans. Þannig á hinn gróteski 

líkami í bestum samskiptum við heiminn í kringum sig. Dauðinn er svo mikilvægur hluti 

af endurnýjuninni.
30

 Eins og áður hefur komið fram er texti mikilvægur hluti af karnivalinu 

og hinu gróteska raunsæi. Með tungumálinu er hægt að tjá frelsi og jafnræði.
31

 Það var því 

mikilvægt vopn alþýðunnar til að gera gys að yfirvaldinu.    

 

 

 

                                                           
25

 Sama rit, bls. 21. 
26

 Sama rit, bls. 26. 
27

 Sue Vice, bls. 164. 
28

 Mikhail Bakhtin, bls. 316. 
29

 Sama rit, bls. 91. 
30

 Sama rit, bls. 248. 
31

 Sue Vice, bls. 76. 
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2.1  Leikið kyn  

 

Félagsmótun barna hefst strax við fæðingu þegar kyngervi (e. gender) þeirra er tilkynnt og 

staðfest út frá kynferði þeirra (e. sex). Þetta félagslega kyngervi ákvarðast þannig út frá 

kynfærum þeirra og engu öðru. Það er gengið út frá því að kynferði og kyngervi séu 

samofin. En þetta er flóknara en svo eins og fram kemur í bókinni Gender Outlaw þar sem 

Kate Bornstein fjallar um líf sitt sem transkonu. Hún fæddist í líkama karlmanns og lét á 

fullorðinsárum leiðrétta kyn sitt. Bornstein bendir á að kyngervi er ekki eins einfalt hugtak 

og ætla mætti. Hún segir um sjálfa sig: „I identify as neither male nor female, and now that 

my lover is going through his gender change it turns out I’m neither straight nor gay.“
32

 

Hún bendir einnig á að það er menningin sem býr til kyngervi og ákvarðar hvað telst til 

þess að vera kona eða karlmaður.
33

 Hún vill að litið verði á skiptingu eftir kyngervi sem 

stéttaskiptingu, og telur að með því getum við brotið kerfið niður, og jafnvel byggt það 

upp að nýju.
34

 Hún gengur svo út frá því að ákveðnir þættir gera okkur annað hvort að 

karlmanni eða konu. Hún finnur sig hins vegar sjálf í hvorugu kyninu og segir: „I don’t 

know how to be a girl. And I sure don’t know how to be a boy.“
35

 Við lestur á texta 

Bornstein verður það ljóst að hugmyndir um kyngervi eru mun flóknari en svo að 

manneskja sé annað hvort karlkyns eða kvenkyns.  

Judith Butler bendir á að þegar litið er á kyngervi burtséð frá kynferði þá verður 

hugmyndin um það frjálsari og opnari, þannig að hið karlmannlega gæti allt eins átt við 

kvenkyns líkama, og hið kvenlega gæti átt við um karlkyns líkama.
36

 Butler, líkt og 

Bornstein heldur því fram að hugmyndir um kyngervi séu ákveðnar af samfélaginu því það 

hefur ákveðið hvaða eiginleikar tilheyri konum og hverjir karlmönnum. Samkvæmt 

þessum hugmyndum spilar kynferði og líffræðilegir þættir lítinn þátt í því hvert kyngervi 

okkar verður. Kyngervi getur verið eitthvað sem manneskja verður, en er aldrei:
37

  

 

Gender is the repeated stylization of the body, a set of repeated acts within a 

highly rigid regulatory frame that congeal over time to produce the appearance 

of substance, of a natural sort of being. A political genealogy of gender 

                                                           
32

 Kate Bornstein, bls. 4.  
33

 Sama rit, bls. 12. 
34

 Sama rit, bls. 22. 
35

 Sama rit, bls. 234. 
36

 Sama rit, bls. 9. 
37

 Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, bls. 152. 
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ontologies, if it is successful, will deconstruct the substantive appearance of 

gender into its constitutive acts and locate and account for those acts within the 

compulsory frames set by the various forces that police the social appearance of 

gender.
38

  

 

Hægt er að líta svo á að manneskja hafi ákveðið handrit sem hún þarf að leika kynhlutverk 

sitt eftir og hefur enga möguleika til þess að spinna mikið í kringum það. Þetta hefst við 

fæðingu þegar börn eru kynjuð, eða eins og Butler orðar það: „the girl is ‘girled‘.“
39

  

Þetta þýðir að kyngervið er alltaf leikið. Einstaklingur leikur þannig kyn sitt og má 

segja að manneskja vakni á morgnana og byrjar að leika kyngervi sitt eftir fyrir fram 

ákveðnu „kynhandriti“ sínu og leikurinn gengur upp því að samfélagið í kringum 

manneskjuna samþykkir leikinn. Kyngervi er þannig ekki eitthvað sem verður bara til um 

leið og við fæðumst, heldur er það „sequence of repeated acts that harden into the 

appearance of something that‘s been there all along.“
40

 Þessi hugmynd um að hegðun 

okkar ákvarði kyngervi kemur til dæmis fram í pistli Hallgríms sjálfs sem hann birti á 

heimasíðu sinni þegar hann var í fæðingarorlofi. Þar segir hann: 

 

Síðar um daginn lenti ég svo óvart í harðgerri landsbyggðakonu af gamla 

skólanum sem, líkt og fyrrnefnd roskinkona, fannst það heldur fáránleg sjón að 

sjá föður í fæðingarorlofi. „Ertu búinn að skipta eitthvað á henni í dag?“ spurði 

hún og leit á mig með þungu og rannsakandi augnaráði. Klukkan var fimm 

síðdegis og ég gat ómögulega svarað þessu móðgunarlaust. Það er ekki bara 

yndislegt að vera faðir í orlofi. Það er líka flókið. Maður þarf að berjast við 

eigið eðli jafnt sem fordóma annarra. En þegar fyrsta vikan er liðin fer maður 

að ná betri tökum á þessu. Þá er maður langt kominn með að breytast í konu.
41

 

 

Konan sem hittir Hallgrím á erfitt með að samþykkja að karlmaður sé í raun að fara eftir 

handriti sem kona á að fara eftir. Í hennar augum er það hluti af kyngervi konunnar að sjá 

um börnin og vera í orlofi og hún efast um að karlmaður viti nokkuð um hvernig eigi að 

hugsa um börn. Í lokin segir hann að hann sé langt kominn með að breytast í konu, líkt og 

                                                           
38

 Sama rit, bls. 33. 
39

 Judith Butler, Bodies That Matter: On the Discursive Limits of "Sex", bls. 7. 
40

 Sara Salih, Judith Butler, London og New York: Routledge, 2002, bls. 66. 
41

 Hallgrímur Helgason, „Faðir í orlofi – fyrsta vika“ á heimasíðu Hallgríms 

<http://www.hallgrimur.is/hallgrimur/greinasafn/greinar_arid_2006/?ew_news_onlyarea=&ew_news_onlyp

osition=0&cat_id=50340&ew_0_a_id=250374> [skoðað 17. apríl 2012]. 
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að hann geti ekki verið í fæðingarorlofi á forsendum karlmanns, heldur neyðist til þess að 

ganga inn í það að „leika“ konu. Seinna meir hefur hann svo breyst enn frekar og skrifar:   

 

En hér húkir maður með fölan innisvip og rúmteppi í hönd, eins og miðaldra 

geldingur. Það er ekki auðvelt að gerast húsmóðir. Maður þarf bæði að breyta 

um kyn og eðli. Það tekur á. Eftir nokkrar vikur heldur maður að maður sé að 

ná tökum á þessu þegar þunglyndið þéttist að manni eins og þoka. Í hvert sinn 

sem konan hringir heyrir maður iðandi þjóðlífskvikuna í bakgrunninum—hvar 

frjálsir menn stökkva út úr bílum og inn í banka með símtal í hendi, plana 

hitting í hádegi, bjórkvöld og bíóferðir—á bak við rödd frúarinnar sem er full af 

glænýrri karlmennsku, orku og þori. Maður hlustar bljúgur á afrekin, allt þetta 

sem hún er að gera, og endar svo símtalið með því að segja: „Allt í lagi elskan 

mín. Gangi þér vel.“ Maður er farinn að nota sömu setningar og mömmur okkar 

allra notuðu um miðja síðustu öld. Maður er orðinn kelling.
42

 

 

Hann hefur verið geldur af því að hann er heima með barnið. Hann fær ekki að gera það 

sem ætlast er til af honum sem karlmanni svo hann geldist. Konan er svo í 

„karlaheiminum“ að gera „karlahluti“ sem Hallgrími finnst að hann ætti að vera að gera, 

því að það er hluti af hans fyrirfram ákveðna handriti. Hér er hann orðin „kelling“ og  það 

dregur úr karlmanninum allan mátt að þurfa að fara eftir kynhandriti sem samfélagið hefur 

ætlað konu.  

Það er hægt að líta svo á að kynhlutverkið endurnýjist á hverjum degi eða ákveðnir 

atburðir ættu að geta staðfest kynhlutverk einstaklings. Þetta tengist hinni karnivalísku 

endurnýjun og hún verður að vera staðfest af fólkinu í kringum einstaklinginn. Gardiner 

bendir á í bók sinni um Bakhtin að hann sé með svipaðar hugmyndir um sjálfið. Hann talar 

um að sjálfið samkvæmt Bakhtin sé ekki ákveðið í einni svipan og samþykkt af heiminum, 

heldur sé sjálfið búið til í gegnum flóknar félagslegar og menningarlegar orðræður. Um 

þetta segir Gardiner:  

                                                           
42

 Hallgrímur Helgason, „Faðir í orlofi – fimmta vika“ á heimasíðu Hallgríms  

<http://www.hallgrimur.is/hallgrimur/greinasafn/greinar_arid_2006/?ew_news_onlyarea=&ew_news_onlyp

osition=0&cat_id=50340&ew_0_a_id=250379> [skoðað 17. Apríl 2012]. 
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[...] which are themselves bound up with the intricate phenomenology of the 

self-other relation. ...  which is why the subject in Bakhtin’s eyes is unfinalized 

(and, yes, ‘decentered’), in a perpetual state of ‘becoming’.
43 

  

Hugmyndir Bakhtin um sjálfið og hugmyndir Butler um leikið kyn eru því nokkuð 

svipaðar. Einstaklingur er alltaf að verða til og endalaust fastur á einhvers konar 

„verðanda“ stigi. Við sjáum þetta í bókum Hallgríms sem fjallað er um hér á eftir. Bæði 

Hlynur og Ragnheiður eiga erfitt með að fá kynhlutverk sín og sjálf samþykkt af 

samfélaginu. Þau eru stöðugt „verðandi“. Hlynur þarf stöðugt að fá staðfestingu á kyngervi 

sínu sem karlmaður á meðan Ragnheiður er stöðugt að reyna að fá samfélagið til að sjá að 

hún er í raun kvenmaður.  

 

 

2.2 Fallusinn 

 

Í einum af mörgum fyrirlestrum sínum talaði Freud um orku kynhvatarinnar, sem kallað er 

líbídó, og hvernig hún kemur fram hjá ungabörnum. Hann segir: „Að sjúga móðurbrjóst er 

upphaf alls kynlífs, fyrirmynd allrar síðari kynnautnar [...] Þessi sogathöfn felur það í sér 

að móðurbrjóstið verður fyrsta viðfang kynhvatarinnar.“
44

 Svo þegar ungabarnið hættir á 

brjósti finnur það aðrar leiðir til þess að finna til sömu örvunar. Það leitar fyrir sér og áttar 

sig svo á þeirri örvun sem kynfæri þeirra veita og finnur þannig leiðina „frá sogi til 

sjálfsfróunar.“
45

 Þegar drengir uppgötva svo að stelpur hafa ekki reður þá átta þeir sig á því 

að það er ekki sjálfgefið að þeir séu með fallusinn og með þeim vaknar geldingarótti. 

Stelpur öfunda svo stráka af því að vera með reður og snípurinn spilar stórt hlutverk hjá 

þeim og að „það ferli sem telpan fer um til þess að verða kona er afar mikið undir því 

komið að næmið flytjist frá snípnum og inn í sköpin í tæka tíð og fullkomlega.“
46

 

Geldingarótti drengja byrjar þegar þeim er bannað að fróa sér. Þeim er „hótað því af 

foreldrum eða fóstru að tippið eða hin synduga hendi verði skorin af honum.“
47

  

                                                           
43

 Michael Gardiner, The Dialogics of Critique: M.M. Bakhtin and the Theory of Ideology, New York: 

Routledge, 2002, bls. 165. 
44

 Sigmund Freud, Inngangsfyrirlestrar um sálkönnun: síðara bindi, þýð. Sigurjón Björnsson, Reykjavík: 

Hið íslenska bókmenntafélag, 1996, bls. 339. 
45

 Sama rit, bls. 340. 
46

 Sama rit, bls. 343. 
47

 Sama rit, bls. 398. 
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Ödipusarduldin birtist í því að þegar sonurinn er enn smábarn að þá „myndast hjá honum 

sérstök ástarkennd til móður hans sem honum finnst hann eiga. Hann tekur að líta á föður 

sinn sem keppinaut um þessa aleigu sína.“
48

 Hjá drengnum vaknar því þrá um að drepa 

föður sinn og giftast móður sinni. Samhliða því fer drengurinn að finna til geldingarótta frá 

hendi föður síns. 

 Lacan byggði hugmynd sína um fallusinn á kenningum Freud. Þegar drengir verða 

meðvitaðir um að þeir séu með fallus þá átta þeir sig á því að móðirin hefur ekki fallus og 

því vilja þeir reyna að bæta henni upp skort hennar með því að bera fallusinn. Þetta gerist á 

sama tíma og föðurnafnið kemur til sögunnar. Það leggur bann við sifjaspelli og með því 

að samþykkja það gengur barnið inn í hinn táknræna heim og samþykkir boð föðurins. 

Lacan heldur því fram að karlmenn beri fallusinn á meðan konur geta einungis reynt að 

vera fallusinn. En það að vera fallusinn þýðir að stelpur þurfa að gefa upp hluta af 

kvenleika sínum og um þetta segir hann:  

 

In order to be the phallus, that is to say, the signifier of the desire of the Other, 

that a woman will reject an essential part of femininity, namely, all her 

attributes in the masquerade. It is for that which she is not that she wishes to be 

desired as well as loved.
49

 

 

Butler byggir hugmynd sína um hinn lesbíska fallus á hugmyndum Freud og Lacan. Hún 

segir að hvaða líffæri sem er geti verið fallus, það þurfi ekki endilega að vera 

getnaðarlimur.
50

 Í því sambandi segir hún:  

 

The lesbian phallus offers the occasion (a set of occasions) for the phallus to 

signify differently, and in so signifying, to resignify, unwittingly, its own 

masculinist and heterosexist privilige.
51

  

 

Hægt er að túlka það svo að með því að vera fallusinn ber kona með sér karllæg einkenni. 

Ragnheiður Birna ber með sér fallusinn, en reynir að losna frá honum í gegnum bókina. 

Hlynur er einnig með fallusinn en er hræddur um að missa hann, hann þjáist því af 

ödipusarduld og þar með geldingarótta.  

                                                           
48

 Sigmund Freud, Inngangsfyrirlestrar um sálkönnun, fyrra bindi, bls. 218. 
49

 Jacques Lacan, bls. 289-290.  
50

 Judith Butler, Bodies That Matter: On the Discursive Limits of "Sex", bls. 84. 
51

 Sama rit, bls. 90. 
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3. Geldingarþrá Ragnheiðar Birnu 

 

Þetta er allt að koma fjallar um líf Ragnheiðar Birnu. Lesandinn fylgist með lífi hennar allt 

frá fæðingu og þar til hún er orðin miðaldra. Bókin er byggð upp sem ævisaga Ragnheiðar 

og í gegnum frásögnina fáum við innskot frá henni sjálfri. Í lok bókarinnar áttar lesandinn 

sig á að þetta eru bútar úr viðtali við Ragnheiði, sem bókin á að vera byggð á. Hún er 

listakona sem er að reyna að „meikaða“, en það gengur heldur erfiðlega því hún virðist 

vera hæfileikalaus. En fólkið í kringum hana, sérstaklega foreldrar hennar, Ester og Teddi, 

hvetja hana áfram og borga alls konar nám sem á að hjálpa henni að finna sig sem 

listakonu. Alls konar fólk kemur við sögu og þar standa helst upp úr Auðunn 

útferðarkóngur sem Ragnheiður vinnur fyrir eitt sumar á Rimini og Sigríður kórstýra sem 

stjórnar miklum kvennakór í menntaskólanum sem Ragnheiður gengur í. Ásamt því að 

fylgjast með sigrum, eða öllu heldur ósigrum, í listalífi Ragnheiðar, kynnumst við einkalífi 

hennar mjög vel. Lesandinn fær greinargóða lýsingu á fæðingu hennar og síðar fæðingu 

sonar hennar og við fylgjumst með sambandi hennar við barnsföður sinn, Jón Guðna. 

Undir lok bókarinnar dettur hún af hestbaki við tökur á mynd sem hún er að leika í og 

missir tímabundið máttinn í fótunum. Í endurhæfingu þar sem hún fær aftur máttinn í 

fæturnar kynnist hún manni sem hún giftist síðar. Í lok sögunnar lifir hún rólegu lífi í 

Mosfellsbænum en er enn að reyna að „meikaða“. Ragnheiður á mjög erfitt með að finna 

sig en hún gerir það sem hún telur að til sé ætlast af henni, án þess að íhuga fyrir alvöru 

hvort hún búi yfir nægum hæfileikum til að uppfylla drauma sína. Hún á ekki bara erfitt 

með að finna sig sem listakonu, heldur gerir hið karnivalíska í sögunni henni erfitt fyrir að 

fá kynhlutverk sitt sem konu staðfest. Samkvæmt karnivalinu á sér endurnýjun stað 

reglulega. Eins og við munum sjá ber Ragnheiður hinn lesbíska fallus sem gerir það að 

verkum að fólkið í kringum hana staðfestir ekki kynhlutverk hennar sem konu. Við 

munum líta á nokkur atriði úr bókinni þar sem þetta birtist sem skýrast og að lokum sjá að 

fall hennar af hestinum er nokkuð heppilegt, því það gerir henni kleift að endurnýjast 

algjörlega sem kona.  

Hið karnivalíska birtist í Þetta er allt að koma. Það birtist til dæmis í textanum 

sjálfum, eða eins og Kristján B. Jónasson bendir á í grein sinni um bókina þá:  

 

grípur [bókin] til óteljandi orðræðutegunda og stílgerða, hendir á lofti talsmál, 

slettur og týpíska frasa og býr til mjög taktfasta hrynjandi úr þessari blöndu sem 
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opnar og sprengir upp þann eilítið fastnjörvaða málheim, það ritmál sem loðir 

svo við íslenskan prósa.
52

  

 

Eins og áður segir þá er grunnhugmyndin á bakvið gróteskuna og karnivalið að endurnýjun 

eigi sér stað. Hið nýja tekur við af hinu gamla, ráðandi stéttskipting er brotin niður, fólk á í 

samskiptum við heiminn í kringum sig og heimurinn á í samskiptum við einstaklinga, þetta 

er hinn sameiginlegi líkami samfélagsins.
53

 Alda Björk talar um að hinn karnivalíski 

líkami birtist í verkinu
54

 og að: „samfélaginu er lýst sem einum stórum, gróteskum 

líkama.“
55

  

Hér verður hið gróteska myndmál greint í verkinu og litið á hvernig það vinnur á 

móti Ragnheiði Birnu í staðinn fyrir að hjálpa henni að verða manneskjan sem hún vill 

verða. Ef við lítum svo á að manneskja vakni á hverjum degi og leiki kyn sitt, þá er hægt 

að túlka merka atburði í lífi Ragnheiðar sem endurnýjun hennar og að hún sé að reyna að 

leika kyn sitt sem konu, en samfélagið samþykkir það ekki. Í staðinn fyrir að staðfesta 

endurnýjunina þá er hún afbyggð og Ragnheiður endar á að vera með óstaðfest 

kynhlutverk í gegnum frásögnina. Í staðinn fyrir að geta vaknað og leikið kynhlutverk sitt 

sem konu, þá heldur hún áfram að endurnýjast með hinn lesbíska fallus sem gerir það að 

verkum að litið er á hana sem þann sem ber fallusinn, sem karlmann. Að lokum losnar hún 

þó undan oki fallusins og getur byrjað að finna sitt persónulega gervi.   

 Fæðing, ólétta og getnaður skipa stóran sess í Þetta er allt að koma. Gróteska 

myndmálið birtist okkur strax í byrjun þar sem við fáum greinargóða lýsingu á getnaði 

Ragnheiðar. Foreldrar hennar hýrast undir súð í risherbergi frænda hennar. Þau þurfa að 

stunda kynlíf með kveikt á útvarpinu til þess að fela kynlífshljóðin til þess að særa ekki 

blygðunarkennd frændans. Þau eru búin að vera að í nokkra stund þegar getnaðurinn á sér 

loks stað:  

 

Það var þó ekki fyrr en komið var vel fram í lestur veðurspár að frumurnar fóru 

loks af stað. Þær lögðu svo til samtímis úr hlaði í tveimur flokkum, hvorum úr 

sínu eista Theodórs, en mættust síðan á miðri leið og streymdu syngjandi saman 

síðasta spottann, eins og hressileg herdeild í söngvamynd, áður en út (eða inn) 
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var komið og kappsundið hófst upp í Ester. Þar skar sig ein úr hópnum; fráasti 

fulltrúi Ættarmótsættarinnar náði góðu starti og tók snemma forystuna sem 

hann hélt síðan alla leið heim að því eggi sem móðurættin hafði stillt upp.
56

 

 

Þegar Ragnheiður fæðist er fæðingarlæknirinn ögn hífaður þegar hann klippir á 

naflastrenginn sem gerir það að verkum að naflinn hennar verður nokkuð „útstæður og 

stórkarlalegur.“
57

 Einnig er athyglisvert í því tilliti að Ragnheiður eigi erfitt með að fá 

kynhlutverk sitt sem konu staðfest að hún er ekki „stelpuð“ við fæðingu heldur er hún 

einungis sögð „fyrsta barn ársins.“
58

 Alda Björk bendir á að þegar Ragnheiður fæðir sjálf 

barn þá sé eins og hún sé að leika það. Ragnheiður fer í inntökupróf í Leiklistarskólann og 

ákveður að leika senu þar sem hún á að vera að fæða barn. Á meðan hún leikur senuna 

byrja hríðir hennar í alvörunni og eins og segir í bókinni: „En það hjálpaði henni samt að 

vera nýbúin að leika senuna, generalprufan hafði gengið vel og frumsýningin því ekki eins 

erfið.“
59

 Alda talar um að með þessu verði „líf og list ein heild, leikin fæðing verður að 

raunverulegri fæðingu og líf listamannsins að karnivali.“
60

 Við lesturinn hér er hægt að líta 

svo á að vegna þess að Ragnheiður hefur ekki enn fengið hlutverk sitt sem konu staðfest að 

þá verði hún að „leika“ fæðinguna. Hún verður að gera það sem hún heldur að ætlast sé til 

af konum þegar þær fæða börn.  

Ragnheiður syngur með kvennakór þegar hún er í menntaskólanum Fjölbraut. 

Hugmyndafræði kórsins byggir á því að konan er mikilvægasta aflið í heiminum og að þær 

verði að losna undan oki karlmannsins. Kórstýran Sigríður leggur til dæmis mjög mikla 

áherslu á að stelpurnar í kórnum séu samtíða svo þær geti fundið með sér hinn 

sameiginlega hljóm: 

 

Æfingar hófust og komið var að fyrstu „Samhreinsun“. Samhreinsanir voru 

haldnar einu sinni í mánuði og fólust í því að stúlkurnar voru látnar syngja berar 

til að ná frekari móðurlífs-nálgun og því sem Sigríður kallað „leghljóm“. ...  Þá 

myndast alkvenlegt ástand sem við köllum kóru. En kóran er, eins og við vitum 

allar, það verndarástand sem hjúpar okkur á öllum stigum meðgöngunnar. Hún 

er ein af séreignum okkar kvenna. Hún er faðmurinn utan um líf okkar. 
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Móðurlífið sjálft. Því við stelpur, munið það, við erum lífgjafarnir á þessari 

jörðu. Í okkur kviknar allt það líf sem til er. Sumt af því verður karlkyns en 

meirihuti þess lendir aftur hjá okkur. Í okkur lifir það eilífa líf sem mæður 

okkar og formæður báru á undan okkur. Konan ein hefur eilíft líf.
61

 

 

Ragnheiður lifir sig mjög mikið inn í þetta og finnst mjög spennandi að vera hluti af 

þessum mjög svo kvenlega kór. En hún fær hálfpartinn ekki að vera hluti af þessari miklu 

kóru
62

 því Sigríður lætur hana syngja bassarödd sem hún kallar „karlhlutverk“ kórsins. Hér 

sjáum við mjög gróteskt myndmál sem í öllum tilvikum ætti að staðfesta hið 

endurnýjanlega kynhlutverk Ragnheiðar sem konu, en í staðinn er hún sett í hlutverk 

karlmanns. Í þokkabót þá talar Sigríður um að hverjir tónleikar séu eins og fæðing og því 

er Ragnheiður í rauninni að „fæðast“ sem karlmaður á tónleikunum, þar með er hlutverki 

hennar sem konu hafnað að einhverju leyti. Það að syngja karlmannsrödd í kór sem gengur 

út á samstöðu kvenna útskúfar hana frá kvenhlutverkinu. Alda bendir á að: „samkvæmt 

Kristevu standa konur nær kórunni.“
63

 Ragnheiður er því stödd á vettvangi þar sem 

glundroði ríkir og það flækir meira málin þegar kemur að því að hún vilji reyna að 

endurnýjast sem kona.  

Þegar Ragnheiður fermist þá verður hún að konu, í bókstaflegum og táknrænum 

skilningi. Talað er um að börn gangi inn í heim fullorðinna við fermingu og einnig að 

stúlkur verði að konum þegar þær byrja á blæðingum. Þetta gerist á sama tíma hjá Röggu 

og hið gróteska myndmál er þar ráðandi. Á meðan á athöfninni stendur byrjar að rigna og 

hin líkamlegu mörk eru brotin á báða bóga. Ragnheiður byrjar á blæðingum og lekur 

þannig inn í heiminn, og það rignir inn í kirkjuna því að þakið lekur:  „Hér var margskonar 

úrkoma. Af himni, úr kaleik, í iðrum. Blæðingarnar hófust í þann mund er hún þáði rauðan 

sopa úr greipum prestsins.“
64

  

Presturinn er hér í gjörningshlutverki, eins og að hann sé valdurinn af því að hún 

byrjar á túr. En það er kaldhæðnislegt að presturinn er samkynhneigður og einnig er 

honum lýst svo eftir athöfnina: „Það var á honum þessi vingjarnlegi svipur hins þroskaða 
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karlmanns sem sagði: „Jæja vinan, þá erum við orðnar konur.““
65

 Eins og við munum sjá 

síðar meir hér í greiningunni og einnig í greiningunni á 101 Reyjavík þá spilar 

samkynhneigð stórt hlutverk í að rugla stöðluð kynjahlutverk. Það að presturinn sem í 

táknrænum skilningi er valdurinn af því að Ragnheiður byrjar á blæðingum sé 

samkynhneigður og vísi til sín sem konu er kaldhæðnislegt, því í rauninni ætti sá sem gerir 

Ragnheiði „að konu“ að vera gagnkynhneigður maður og út af því að kynhlutverk hans er 

á floti hefur hann í rauninni ekkert kennivald til þess að kvengera Ragnheiði.  

Seinna um kvöldið eftir fermingarveisluna sína finnur hún í fyrsta skipti til 

kynferðislegrar örvunar. Í sinni fyrstu kynferðisathöfn þá er það hún sem er með fallusinn. 

Karnivalið skín þar í gegn þar sem kynjahlutverkunum er snúið á hvolf. Við sjáum líka 

hvernig paródían birtist hér, það er bæði vísað í Öskubusku, þegar prinsinn lætur hana 

máta skóinn, og einnig vísar textinn í Þyrnirós, þegar Ragnheiður segir að henni líði eins 

og hún sé að vakna eftir að hafa sofið í hundrað ár.
66

 En fyrstu kynlífsathöfn hennar er líst 

svo:  

 

Hann færir sig yfir á rúmstokkinn, með annan skíðaskóinn í höndunum og 

dregur út úr honum tunguna. Hún lætur til leiðast og von bráðar færa hendur 

hans fótlegg hennar niður í fómaðan skóinn. Hún sem í gær var þybbin 

stelpukrakki var nú orðin fermingarstúlka á blóðrauðum flauelskjól með 

krullujárnslokka á snjóhvítum nælonsokkabuxum með dömubindi. ...  „Stígðu 

fast í hælinn ... fastar, svona já ...“ sagði tignborinn Valsmaður og hjálpaði til 

með höndunum.
67

  

 

Fyrsta kynlífsreynsla hennar er ekki þar sem farið er inn í hana, heldur er hún með 

fallusinn og setur hann inn í eitthvað. Hún er með hinn lesbíska fallus sem Butler talar um. 

Hlutverk hennar í þessari fyrstu kynlífsreynslu er því karllægt. 

Þegar hún svo missir meydóminn er aftur vísun í Öskubusku. Þá er Ragga á Rimini 

þar sem hún vinnur sem herbergisþerna og þrífur herbergi sem Íslendingar á vegum 

Útferðar gista í. Lýsingin á dvöl hennar á Ítalíu hefst með orðunum: „Söguhetjan var 

komin í annan heim, næstum því komin heim.“
68

 Í þessum heimi er Auðunn Ástþórsson 

„ókrýndur konungur sólarlandaferðanna, en samt þó á vissan hátt krýndur, sólgyllt hárið 
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mikið og þykkt, eins og kóróna.“
69

 Þetta er karnivalískt fyrirbæri, sem Alda Björk bendir 

einnig á í sinni greiningu.
70

 Hér er óbreyttur borgari orðinn að kóngi, og er hann kallaður 

Útferðarkóngurinn. Einnig er lítillækunin í brennidepli, í ferðinni voru „margir komnir 

með niðurgang eftir tvær vikur af hvítlauk en aðrir með hina klassísku íslensku 

kókþembu.“
71

 Hér eru líka hin líkamlegu mörk rofin og magar útþembdir af kóki: „Ytri 

einkenni kókþembunnar eru stöðugur vindgangur og ropi.“
72

 Eftir veisluhöld eitt kvöldið 

heillast Auðunn af Ragnheiði og býður henni til sín í mat, sem þýðir bara eitt, hann ætlar 

að sænga hjá henni: 

 

Það kom því eins og koníak útá kornfleks þegar rímað (kannski ofmælt að segja 

stuðlað) boð loks barst, stílað á öskubuskuna í hópnum. Nú fengi hún að stíga 

upp úr sinni öskustó, upp úr kyndiklefanum, nú fengi hún að vera prinsessa eitt 

kvöld. Buska verður bjútí.
73

 

 

Vinkonum hennar finnst skrítið að kóngurinn hafi valið að sofa hjá Röggu Birnu, eflaust 

því þeim finnst hún ekki nógu kvenleg. En þær bjarga því og klæða hana upp og mála 

hana. „Þær voru góðar stjúpsystur. Ragnheiður Birna átti ekki mikið af gellufötum en þær 

lánuðu henni af sér, löguðu hárið á henni og máluðu hana.“
74

 

Ragnheiður heldur svo á vit hinna fyrstu kynmaka en áður en hún og Auðunn 

stunda kynlíf fáum við greinargóða lýsingu á því sem að þau borða og drekka, sem er 

einmitt mikilvægur hluti af hinu gróteska myndmáli. Síðan byrjar að ganga á með „skini 

og skúrum á meltingarveginum“
75

 hjá Röggu Birnu. Á meðan samförunum stendur verður 

henni mjög óglatt sem endar með því að hún laumast til að æla í vaskinn án þess að 

Auðunn taki eftir því. „Hægt og rólega barst stellingin eftir eldhúsbekknum og yfir í 

vaskinn þar sem ælan kom loks upp. Hann kom um leið.“
76

 Þannig að ef við gerum ráð 

fyrir að hinn lesbíski fallus eigi við Röggu Birnu, þá er hægt að líta á gubbið sem að hún 

sé að fá það, það endurspeglast líka í því að Auðunn fær það á sama tíma og hún gubbar 

og þau fá fullnægingu á sama tíma. Í lok kaflans segir að Ragnheiður Birna sé orðin 
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kona.
77

 Ragnheiður og lesandinn geta reynt að trúa því að kyngervi hennar sem konu hafi 

loks verið staðfest, en það fýkur fljótt út um gluggann því þegar fjölskyldan tekur á móti 

henni í Keflavík við heimkomu segir: „Þau fögnuðu nýrri manneskju sem var þó samt 

þeirra gamla góða Ragga. Hún hafði mannast. Kominn maður í hana.“
78

 Í staðinn fyrir að 

tala um að hún hafi þroskast og sé orðin fullorðin kona, þá er sagt að hún hafi mannast. 

Kyngervi hennar er þannig ekki staðfest af fjölskyldunni, heldur snúið við og hún karlgerð 

á nýjan leik.   

 Í sambandi sínu við Jón Guðna, barnsföður sinn, virðist hún vera karlmannlegri en 

hann. Þegar þau byrja saman eru þau upp í bústað og Ragga Birna kemur að honum þar 

sem hann er inni í skáp. Hún spyr vini hans hvort þau eigi ekki að hjálpa honum, en þeir 

svara: „hann þorir hvort sem er ekki út úr skápnum.“
79

 En eins og segir í textanum þá 

hjálpar Ragga honum út úr skápnum. Þetta er vísun í það þegar samkynhneigðir tilkynna 

að þeir séu samkynhneigðir, þá koma þeir út úr skápnum. Það er gefið í skyn að Jón Guðni 

sé samkynhneigður, og gæti því verið ástæðan fyrir að hann og Ragga byrja saman, því 

fram að þessu hefur hún í mörgum tilvikum haft fallusinn og verið karlgerð. Í sambandinu 

ryksugar Jón Guðni og eldar, hefðbundinni kynjaskiptingu er þannig snúið á hvolf. Þegar 

hún kemur svo í mat til foreldra sinna, spyr eldri bróðir hennar, hvort að homminn sé ekki 

með henni. Svo það gæti verið að í augum Jóns Guðna sé Ragnheiður karlmannleg, með 

fallusinn og því laðast hann að henni.  

Ragnheiður geldist að lokum, eftir að hún dettur af hestbaki og missir máttinn í 

fótunum. Hún fer í endurhæfingu, sem hljómar eilítið eins og endurfæðing. Því er hægt að 

segja að Ragnheiður endurnýjist eða endurfæðist loks sem kona. Eins og hún segir sjálf í 

viðtali við blaðamanninn:  

 

“Við fæðumst á hverjum degi. Hver dagur er nýr og við verðum að hlusta eftir 

þeim sporum sem hann setur fyrir okkur. Það er kannski einmitt þess vegna sem 

ég er svona kvöldsvæf. (Hlær.) Ég hlakka svo til að fæðast upp á nýtt daginn 

eftir og vita hvað hann ber í skoti sínu.” 
80
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Þar sem hún liggur lömuð inni á deild fróar hún sér í fyrsta skipti, og finnst það hjálpa 

henni meira við að fá máttinn aftur í fæturnar en meðferðin sem hún er í: 

 

Smám saman fékk hún tilfinningu í annað lærið. Fann kitl í litlu tá. Eftir tvo 

mánuði gat hún tyllt niður tábergi í göngugrindinni, eftir þrjá gat hún blakað 

báðum í lauginni. 
81

 

 

Eins og nefnt var í kaflanum um fallusinn talaði Freud um það að mikilvægt skref í þroska 

stelpna væri þegar þær uppgötvuðu snípinn, og það er einmitt það sem Ragnheiður gerir. 

Samhliða því að „fæðast aftur sem kona“ kynnist hún manni á göngudeildinni, 

tölvufræðingnum Sigurði og þau giftast svo, þó ekki á þeim forsendum að Ragnheiður sé 

með fallusinn, heldur að hún er kona og hann er maður. Í lok bókarinnar er Ragnheiður því 

búin að fá kynhlutverk sitt staðfest. Hún hefur náð að leika hlutverk sitt sem konu. En 

samt sem áður er hún enn að reyna að meika það og finna sig sem listakonu: 

 

„Og þó að ég hafi misst úr þetta ár þá þykist ég vita að það á eftir að takast hjá 

mér. Innst inni veit ég að ég á eftir að finna mig aftur, ég finn það alveg. Þetta 

er allt að koma.“
82

 

 

Hið gróteska myndmál er þannig hætt að leika á Ragnheiði Birnu í lok sögunnar og ekkert 

stoppar endurnýjun hennar og leik sem konu. Hins vegar á hún eftir að fá félagslega stöðu 

sína sem listakonu staðfesta. Það gæti stafað af því að í rauninni hefur hún ekki það sem 

þarf til að vera listakona og því mun hún aldrei fá það staðfest. Þetta verður þannig 

hálfgert félagslegt drag, persónuleiki sem mun aldrei verða sannur, en hún reynir aftur og 

aftur að klæða sig upp sem listakonuna sem hún vill vera en paródían á bakvið það er 

augljós öllum nema henni sjálfri. 
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3.1 Geldingarótti Hlyns  

 

101 Reykjavík fjallar um Hlyn Björn, sem er kominn á þrítugsaldurinn og býr ennþá heima 

hjá mömmu sinni, Berglindi. Foreldrar hans skildu fyrir nokkrum árum, og pabbi hans sem 

er alkóhólisti hefur ekki skipt sér mikið af Hlyni í gegnum tíðina, enda hefur hann alltaf 

verið hálfgerður mömmustrákur. Hlynur er atvinnulaus og hefur verið það lengi og hefur 

ekki hug á að finna sér vinnu. Honum finnst fínt að vera heima hjá móður sinni. Hann 

vaknar oftast um fimmleytið og fróar sér. Til að drepa tímann horfir hann mikið á 

sjónvarpið, spjallar við stelpur í útlöndum á netinu og fer á fyllerí. Þegar líða fer á söguna 

neyðist hann þó til að fara að horfast í augu við sjálfan sig og taka ábyrgð á gjörðum 

sínum. Lolla, vinkona móður hans og síðar ástkona, flytur inn á heimilið. Á fylleríi sefur 

Hlynur hjá henni, og stuttu síðar tilkynnir hún að hún sé ólétt. Hlynur heldur að hann sé 

faðirinn, en Lolla heldur því fram að faðirinn sé sæðisgjafi frá Akranesi. Á svipuðum tíma 

tilkynnir Hófí, hjásvæfa Hlyns að hún sé ólétt og vill að hann taki ábyrgð á barninu en 

honum finnst það hins vegar fáránleg pæling. Hlynur er einnig óbeint valdur að óléttu 

systur sinnar, því að hann stelur pillu úr pilluspjaldi hennar en systir hans missir fóstrið. 

Eftir að hafa frétt um allar þessar óléttur er eins og þyrmi yfir Hlyn. Hann fer til 

Amsterdam með vinum sínum og sefur hjá hóru. Það er eins og að það búi í honum 

dauðaósk því að hann var nýbúinn að ræða við vini sína um alnæmi og það er eins og hann 

voni að hóran muni smita hann af alnæmi svo hann geti dáið. Í lok sögunnar hefur Hlynur 

ekkert breyst, hann býr ennþá heima hjá mömmu sinni og Lolla hefur fædd son sem hann 

telur að sé sinn. Hægt er að lesa söguna sem svo að Hlynur óttist að missa fallusinn og að 

hann sé í rauninni geldur í lok sögunnar. Alda Björk bendir á að „Hlynur stundar táknrænt 

sifjaspell með því að sofa hjá Lollu, kærustu móður sinnar, og atvikið verður til þess að 

ödipusarduldin leysist úr læðingi og fer að herja á hann.“
83

 

 Karnivalið í 101 Reykjavík birtist einna helst í því að verkið er að hluta paródía af 

Hamlet. Eins og hefur verið bent á áður þá var það hluti af karnivalinu að gera paródíur af 

heilögum ritum.
84

 Hamlet er mjög mikilvægt rit í bókmenntahefðinni, því „án hans er 

engin hefð og án hans vitum við ekki hver við erum.“
85

 Því er hægt að segja að paródía 

Hallgríms af Hamlet falli undir þessa skilgreiningu. Textinn er því í grunninn mjög 
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karnivalískur. Alda Björk nefnir einnig að tungutak Hlyns megi: „tengja karnivalískri 

orðræðu.“
86

 

Á meðan Ragnheiður Birna vill fyrir alla muni missa fallusinn er Hlynur hræddur 

um að missa sinn. Hann er óöruggur með hlutverk sitt innan heimilisins og þar með 

samfélagsins vegna ruglings á kynjahlutverkum. Hlynur vill hafa móður sína út af fyrir sig, 

eins og hann hefur haft eftir skilnaðinn. En þegar Lolla flytur inn til þeirra verður hún eins 

konar stjúpfaðir Hlyns, svo að geldingarótti hans fer að beinast að henni. En á sama tíma er 

hún einnig stjúpmóðir hans, svo hann getur fullnægt þrá sinni eftir að sofa hjá móður sinni 

með því að sofa hjá Lollu. Hann brýtur því bannið gegn sifjaspelli og því eykst 

geldingarótti hans og þegar Hlynur telur Lollu hafa eignast son sinn þá á hann í rauninni 

son með móður sinni. Þannig að það er skiljanlegt að Hlynur sé óöruggur með stöðu sína 

og hræddur um að verða geldur. Hin karnivalíska endurnýjun vinnur ekki með honum og 

því óttast hann að vakna á morgnana og hafa misst fallusinn, eða eins og hann segir sjálfur 

í byrjun sögunnar: „Alltaf jafn erfitt að vakna.“
87

 Hann er einnig mjög upptekinn af 

getnaðarlim sínum og segir: „Ég fer ekki á fætur nema hann fari fyrst.“
88

 Hann getur 

þannig ekki byrjað daginn, eða kvöldið í hans tilviki þar sem hann vaknar alltaf svo seint, 

nema hann sé öruggur um að typpið á sér og þar með fallusinn sé enn til staðar og virki. Þá 

getur hann verið viss um að hann sé ekki orðinn geldur. Það er einnig greinilegt að hann 

byggir upplifun sína á sjálfum sér mjög mikið á getnaðarlim sínum og telur í rauninni að 

typpið sé það eina sem karlmenn hafa fram yfir konur og segir: 

 

Það er eitthvað við svona kjaftforuga kvenmenn, svona konur sem eru jafn 

klárar og kallar, svona tussur með tunguna á réttum stað. Ég meika þær ekki. 

Maður á engin svör. Maður lamast. Sérstaklega ef þær eru með brjóst líka. Þá er 

einsog það sé eitthvað svindl í gangi. Ég meina. Konur hafa stellið fram yfir 

okkur, það er þeirra það. Við áttum að fá heilann í staðinn. En nú eru þær búnar 

að húsa hann líka. Hvað er þá eftir. Þær komnar með allt. Gáfur og útlit. Og við 

liggjum bara eftir orðlausir með þennan heilalausa í höndunum að gubba út úr 

sér síðustu sellunum.
89
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Þegar Hlynur situr á barnum eitt kvöldið kemur faðir hans til hans og spyr hvort að hann 

hafi heyrt um að mamma hans og Lolla séu lesbískar ástkonur. Pabbi hans öskrar þetta upp 

í eyrað á honum, enda hávært inni á staðnum. Hlynur hugsar á meðan: „Ég finn 

nefbroddinn á honum snerta eyrað á mér. Mér finnst eins og það sé tittlingurinn á honum, 

þrútinn kóngur kemur við barminn á eyrnaskálinni.“
90

 Bakhtin talaði um að nefið táknaði 

alltaf fallusinn. Það er líkt og Hlynur sé hræddur um að fá inn í sig fallusinn, því það 

myndi vega að karlmennsku hans að einhverju leyti og kvengera hann. Líkt og við sjáum 

að Ragga er með fallusinn þegar hún lætur hann inn í skíðaskó, er hægt að segja að Hlynur 

ætti á hættu á að missa fallusinn ef hann fengi fallus inn í sig. Seinna um nóttina er hann 

heima hjá Hófí og þau eru að sofa saman. Hún tekur af honum gleraugun og hann segir: 

„Nei. Hún gæti allt eins tekið af mér nefið. Reyklitt glerið fjarlægt. Fílteriinn á milli mín 

og heimsins.“
91

 Hann getur ekki fengið sáðlát eftir þetta, þannig að Hólmfríður hefur gelt 

hann að einhverju leyti. Hann sofnar ekki eftir þetta og læðist út og segir: „Fyrir utan húsið 

er ég aftur ég.“
92

 Hann er sloppinn undan hættunni um að geldast algerlega og getur því 

andað rólega.  

 Við komumst að því að Hlynur þráir móður sína, meðal annars eftir að hann segir: 

„Mig hefur alltaf langað að halda framhjá mömmu“
93

 og eftir að Hófi hefur reynt að gelda 

hann þá þráir hann að skríða aftur inn í leg móður sinnar og eigna sér hana þannig aftur. 

Hann gerir það að vissu leyti þegar hann er inni á baðherberginu sem hann kallar „skápinn 

hennar mömmu“
94

 og hann segist vera „staddur í lesbísku legi.“
95

 Þar finnst honum hann 

vera öruggur. Hlynur fer að sýna nefjum mikinn áhuga og þegar hann hittir Hófí í 

einhverju partýi segir hann: „Og hún er með bein í nefinu. Hún er með stein í nefinu.“
96

 

Það væri alveg hægt að túlka sem svo að Hófí sé með hinn lesbíska fallus og það hræði 

Hlyn að einhverju leyti. Hann vill vera karlmaðurinn í þeirra sambandi en hann fær ekki 

tækifæri til þess. 

 Hlynur nær að halda fallusnum sínum enn sem komið er, en þegar móðir hans fer 

norður á land milli jóla og nýárs fer að draga til tíðinda. Eitt kvöldið er hann að vaka eftir 
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Lollu og segir: „Nú er ég orðinn Mamma.“
97

 Hann á eflaust við að hann sé eins og móðir 

að bíða eftir að barnið sitt komi heim, en það væri hægt að túlka það sem svo að hann líti 

nú svo á að hann sé kominn í hlutverk sinnar eigin móður, og geti þannig sofið hjá Lollu. 

Þegar hún kemur ekki heim verður hann afbrýðissamur og telur sér trú um að hann sé 

afbrýðissamur fyrir hönd móður sinnar.  

Lolla og Hlynur fara saman í áramótapartý og þegar hann ætlar að fara með henni í 

annað partý stoppar vinur hans hann og segir: „Hvað ertu að elta hana maður, þú endar 

bara í einhverjum lessuleik, þú veist áramótin, þetta er dísæsiv tími, allt sem maður gerir 

núna eltir mann út árið. [...] Annars er þetta hugmynd, að skipta um kyn um áramótin.“
98

 

Hlynur gæti litið á þetta sem viðvörun, að hann ætti að sleppa því að sofa hjá Lollu, því 

hann ætti á hættu að missa fallusinn og þar með gæti samfélagið ekki samþykkt hann sem 

karlmann og hann endað uppi sem geldingur. Áramótin eru líka karnivalískur tími, þar sem 

hið nýja og gamla mætast og hlutunum er snúið á hvolf. Hlynur meðtekur hins vegar ekki 

það sem Þröstur segir og fer á eftir Lollu. Þegar þau koma heim kyssast þau: „Lolla kyssir 

mig eins og hún kyssir Mömmu. Þannig að ég reyni að kyssa hana eins og Mamma.“
99

 Hér 

hefur hlutverkum verið snúið á hvolf, Hlynur er komin í hlutverk móður sinnar. Hann sefur 

í rauninni hjá henni sem kona, þannig að hann missir hluta af karlmennsku sinni. Daginn 

eftir hugsar hann að þetta „getur komið fyrir á bestu bæjum. Að menn slysast inn í 

einhvern úr fjölskyldunni.“
100

 Hlynur hefur því stundað sifjaspell og ödipusarduldin því 

leyst úr læðingi.  

 Nokkrum vikum eftir að þetta gerist hittir hann Hófí sem segir honum að hún sé 

ólétt og að hann sé faðirinn. Eftir þetta liggur Hlynur upp í rúmi og reynir að fróa sér en 

hann finnur ekki löngun til þess.
101

 Hlynur nær ekki að halda í fallusinn og það er búið að 

gelda hann. Eftir að hafa þurft að taka þátt í matarboði með fjölskyldu Hófíar fer hann á 

barinn og reynir að drekka sig til áfengisdauða. Þar stendur hann við barinn og segir: „Það 

dettur aska framan af tittlingnum á mér.“
102

 Eftir kvöldið á barnum endar hann í 

unglingapartýi upp í Grafarvogi og þegar hann er að flýja úr húsinu morguninn eftir, þegar 

foreldrar unglingsstelpunnar eru komnir heim, endar hann heima hjá systur sinni sem 

tilkynnir að hún sé ólétt. Nokkrum dögum síðar segir svo Lolla honum að hún sé ólétt. 
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Hlynur telur sig því vera valdur af þremur óléttum: „Það er nú aldeilis ljómandi aldeilis. 

Jæja. Jæja kallinn. Þrjár óléttur á þremur dögum.“
103

 Þessar óléttur ættu að hjálpa Hlyni í 

að fá karlmennsku sína samþykkta og fullvissa hann og aðra um að hann sé ekki geldur, en 

hann fær svo að vita að systir hans hefur misst fóstrið. Í kjölfarið fer Hlynur að finna fyrir 

því að hann er að verða geldur og er að missa fallusinn. Hann er á skemmistaðnum 

Tunglinu og fer að pissa:  

 

Ég leita að tillanum til að pissa. Ég finn hann ekki. Ég fer aftur fram til að leita 

að honum þar. Það er einhver ólétt lessan búin að skera hann undan mér og 

heldur á honum titrandi í titrandi hendi einhverstaðar í leigubíl á leið upp 

Hverfisgötuna. ...  Ég finn að mér stendur. Ég er búinn að finna hann. Ég þreifa 

fyrir honum. Ég finn ekki fyrir honum.
104

 

 

Seinna um kvöldið þegar hann er farinn heim með stelpu sem hann ætlar að sofa hjá 

segir hann: „Ég fæ á tilfinninguna að ég sé með myndarlega standpínu. Þó er engin 

leið að staðfesta það.“
105

 Hlynur fær svo að vita nokkru seinna að Hófí hafi farið í 

fóstureyðingu.
106

 Og Hlynur hugsar: „Nú treystir maður bara á Lolluna. She will 

deliver.“
107

 Hann treystir á að Lolla muni geta honum son, svo hann geti fengið 

staðfestingu á því að hann sé með fallusinn og fær um að beita honum. Þegar sonur 

Lollu og Hlyns er fæddur óttast Hlynur fljótt að hann muni verða meiri karlmaður 

heldur en hann og segir: „Það er of snemmt að segja hvort hann fari framúr mér í 

nefi.“
108

 Þó svo að sonur hans ætti að vera sönnun þess að hann sé ekki geldur þá er 

hann orðinn að hálfgerðum geldingi. Hann býr enn þá heima hjá mömmu sinni og 

bókin endar á: „Ég stend smá stund en mér stendur samt ekki. Hann er 

einhvernveginn allur gufusoðinn. Linur Björn.“
109

  

 Hlyni tekst því ekki að halda í fallusinn, né að fá staðfestingu á karlmennsku 

sinni. Sonurinn ætti að vera merki um það að hann sé fær um að beita fallusnum, en 

móðir hans er orðin að föður og Lolla er stjúpfaðir Hlyns, svo að hann er ekki beint 

eini karlmaðurinn á heimilinu svo þess vegna geta Lolla og Berglind ekki staðfest 
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kynhlutverk Hlyns sem karlmanns. Hann er of mikil lífleysa til þess og hann 

samþykkir ekki sjálfur sína eigin tilveru, svo það er kannski ekki skrítið að enginn 

annar í kringum hann nenni að hafa fyrir því að samþykkja kynhlutverk hans sem 

karlmanns. Það er því einnig honum sjálfum að kenna að hann endar uppi geldur og 

án ákveðins hlutverks innan heimilisins.   
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Lokaorð 

 

Ragnheiður Birna fær kynhlutverk sitt ekki staðfest við fæðingu og situr því uppi með hinn 

lesbíska fallus. Hún reynir statt og stöðugt að losna við fallusinn og fá samfélagið og 

fjölskyldu sína til að staðfesta leikið kyn sitt sem konu. Hin karnivalíska endurnýjun 

vinnur gegn henni og því tekst henni ekki að vakna sem kona hvern dag og merkir 

viðburðir í lífi hennar sem ættu að staðfesta kynhlutverk hennar sem konu gera ekki nóg 

fyrir hana. Það er ekki fyrr en í lok verksins þegar hún hefur verið geld í huglægum  

skilningi og uppgötvar snípinn að hún missir loks fallusinn og samfélagið samþykkir leikið 

kyn hennar sem kvenmanns.  

Hlynur Björn þjáist af geldingarótta í gegnum bókina. Hann kemur fyrst fyrir þegar 

hann er krakki og pabba hans finnst hann vera hálfgerður mömmustrákur. Þegar foreldrar 

hans er skilin og „stjúpfaðir“ kominn inn á heimilið, í gervi lesbískrar ástkonu móður 

Hlyns. Lolla verður því sú sem hann vill losna við svo að hann geti átt móður sína út af 

fyrir sig. Lolla er hins vegar einnig stjúpmóðir Hlyns svo hann getur einnig uppfyllt þrá 

sína eftir að sofa hjá móður sinni með því að sofa hjá Lollu. En með því leysir hann 

ödipusardulina úr læðingi og hann geldist hægt og bítandi.  

Kynhlutverk aðalsöguhetjanna er því mjög bundið við það að þau séu með 

fallusinn. Samfélagið getur ekki viðurkennt réttmætt hlutverk Ragnheiðar því að 

fallusinn er að þvælast fyrir henni. Hlynur er hins vegar fastur í einhvers konar 

allsherjar kynhlutverkaruglingi þar sem erfitt er að greina hver er móðir hans, hver er 

faðir hvers og hver staða Hlyns er í rauninni innan fjölskyldunnar.  

Geldingarþrá Ragnheiðar og geldingarótti Hlyns kallast þannig á. Hinn 

táknræni fallus þvælist fyrir Ragnheiði á meðan Hlynur reynir að halda dauðahaldi í 

sinn. Fallusinn er þannig mikilvægt fyrirbæri í báðum verkunum og mótar 

aðalpersónurnar og hegðun þeirra. Fyrir Ragnheiði hefur þetta líka áhrif á líf hennar, 

því hún þarf bæði að reyna að sanna samfélagslega stöðu sína sem listakonu, 

jafnframt að þurfa að reyna að ná að endurnýjast sem kona. Hlynur hins vegar kýs að 

gera ekkert við líf sitt, mögulega til að geta passað betur upp á fallusinn. Þannig 

vinnur saman geldingarþráin og þráin eftir viðurkenningu, og geldingaróttinn og 

lífleysan.  

Verkin sýna okkur að hægt er að líta á kyngervi sem fljótandi hugmynd eins 

og Judith Butler leggur til að við gerum. Hugmyndafræðilega skiptir einnig miklu 
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máli hver ber fallusinn og hvernig hann er notaður. Karnivalið leggur áherslu á að 

möguleikinn er fyrir hendi að brjóta niður hið fastmótaða „kynjakerfi“ og kannski að 

einhvers konar jafnréttis-útópía geti orðið til.  
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