
  

 

Hugvísindasvið  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,,Maður getur ekki verið dauður allan 
tímann“ 

 
 

Um andhetjuna Hlyn Björn í 101 Reykjavík eftir Hallgrím 
Helgason 

 
 
 
 
 

 
 

Ritgerð til B.A.-prófs í Almennri bókmenntafræði

 
 

Helga Hjartardóttir 
 

Maí 2013 
 



  

Háskóli Íslands  
 

Hugvísindasvið  

Almenn bókmenntafræði 

 

 

 

 

,,Maður getur ekki verið dauður allan 
tímann“ 

 
Um andhetjuna Hlyn Björn í 101 Reykjavík eftir Hallgrím 

Helgason 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ritgerð til B.A.-prófs í Almennri bókmenntafræði 

 

Helga  Hjartardóttir 

Kt.: 131089-2529 

 

Leiðbeinandi: Gunnþórunn Guðmundsdóttir 

Maí 2013 



   2 

Ágrip 

 
Í þessari ritgerð er fjallað um aðalpersónu skáldsögu Hallgríms Helgasonar, 101 

Reykjavík (1996), út frá hugmyndum um andhetjur og eðli þeirra. Hin dæmigerða 

andhetja er utangarðs í eigin samfélagi og hagar lífi sínu jafnan á skjön við helstu venjur 

og gildi þess. Hlynur Björn, höfuðpersóna 101 Reykjavíkur, fellur óneitanlega undir þá 

skilgreiningu og hér er hann borinn saman við aðrar bókmenntapersónur af svipuðum 

toga og eru tengingar milli þeirra kannaðar. Tengsl má finna milli bókarinnar og fyrstu 

samtímasagnanna úr Reykjavík og eru þau rannsökuð frekar með áherslu á sameiginleg 

einkenni sem finna má hjá aðalpersónunum. Verkið er jafnframt skoðað í samhengi við 

viðurkennda fyrirmynd sína, Hamlet eftir Shakespeare, og er Hlynur Björn einnig 

borinn saman við þekkta andhetju í skáldsögu Alberts Camus, Útlendingurinn (1942). 

Persóna hans er greind út frá kenningum Camus um absúrdismann og andhetjan staðsett 

innan þeirrar stefnu. 

Andhetjueðli Hlyns Björns kemur einkar vel fram samskiptum hans við 

kvenpersónur bókarinnar og eru þau sambönd hans gaumgæfð. Samband hans við 

móður sína er kannað út frá meintri ödipusarduld hans og ótti hans við nútíma konuna er 

skoðaður í ljósi hugmynda um karlmanninn sem óþarfan. Að lokum er litið á klámáhorf 

hans og vefsamskipti við hitt kynið og hvernig þessi atriði undirstrika það 

andhetjueinkenni hans að forðast skuldbindingar og hafna dæmigerðum venjum 

samfélagsins. 
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1. Inngangur 
 

Í bókmennta- og kvikmyndahefðinni er andhetja jafnan skilgreind sem ófullkomin 

persóna sem býr ekki yfir þeim sérstöku eiginleikum sem einkenna dæmigerða hetju. 

Andhetja fylgir ekki siðferðislegum gildum, er hvorki göfug né hugrökk og býr ekki yfir 

þeirri hreysti sem einkennir hetjur. Hún brýtur á bága við normið og fagnar því jafnvel 

að vera álitin utangarðs í samfélaginu.1 Hin dæmigerða andhetja í nútíma samfélagi væri 

sá sem fetar ekki í sömu fótspor og hinn hefðbundni þjóðfélagsþegn. Hún hafnar 

meginstoðum samfélagsins með því að gangast ekki við fyrirframgefnum hugmyndum 

um lífsmarkmið á borð við menntun, vinnu, fjölskyldu o.s.frv. Þessi uppreisn 

andhetjunnar gegn væntingum samfélagsins orsakast þó ekki af hugsjón, heldur 

kæruleysi. Með því móti sniðgengur hin dæmigerða nútíma andhetja flest það sem 

meirihluti stofnana og þegna samfélagsins beitir sér fyrir, af því að henni stendur 

einfaldlega á sama.2 

Í ofangreindum skilningi er aðalpersóna skáldsögu Hallgríms Helgasonar, 101 

Reykjavík (1996), dæmigerð nútíma andhetja. Hlynur Björn Hafsteinsson er þrjátíu og 

þriggja ára gamall, atvinnulaus, einhleypur og býr hjá móður sinni í miðbæ 

Reykjavíkur. Daglegt líf Hlyns Björns einkennist af svefni fram eftir degi, 

sjónvarpsglápi og internet- og barhangsi. Hann kærir sig ekkert um að finna sér vinnu 

né koma sér út úr foreldrahúsum og er fullkomlega sáttur við fábreytt og stefnulaust líf 

sitt. Mætti segja að nær allt í hans lífi brjóti gegn hinum hefðbundnu, borgaralegu 

gildum samfélagsins og áhugaleysi hans á að breyta nokkru í sínu fari undirstrikar það 

frekar. 

Hlynur Björn kemur þannig lesendum fyrir sjónir sem ónytjungur er lifir lítt 

merkilegu lífi og því gæti það virst einkennilegt að þessi vinsæla skáldsaga fjalli fyrst 

og fremst um hann og hans líf. En það er eitthvað við þetta andhetjueðli hans sem vekur 

                                                
1 Sjá t.d. skilgreiningu og umfjöllun um andhetjur hjá Bill Swanson, ,,Antihero 
Definition“, South Puget Sound: Community College, 2004, 
(http://www.library.spscc.ctc.edu/electronicreserve/swanson/AntiheroDefinitionWinter2
004.pdf), skoðað 15. mars 2013. 
2 Þó er vert að taka það fram að til eru athafnasamar andhetjur sem beita sér gegn 
borgaralegum gildum samfélagsins af hugsjón (t.d. Tyler Durden í Fight Club (1997), 
skáldsögu Chucks Palahniuk) en hér er áherslan á hina dæmigerðu andhetju – 
andhetjuna sem aðhefst ekki og skortir bæði metnað og dug.    



   5 

áhuga; það að vera óhræddur við að fara öfuga leið í lífinu og fagna hreinlega 

utangarðsmennsku sinni virkar á einhvern skringilegan máta hrífandi fyrir hinn 

dæmigerða þjóðfélagsþegn sem staðsettur er kirfilega innan borgaralegs samfélags.3 

Í þessari ritgerð verður þessi andhetja 101 Reykjavíkur brotin til mergjar og 

persóna hans greind út frá ólíkum þáttum. Skáldsagan er samtímasaga úr Reykjavík og í 

því samhengi verður litið til fyrstu Reykjavíkursagnanna, er eignaðar eru rithöfundinum 

Elísasi Mar, og verða tvær skáldsagnapersónur hans skoðaðar í samhengi við Hlyn 

Björn og sameiginlegir þættir verkanna bornir saman. Persónusköpun Hlyns Björns á 

sér jafnframt djúpar rætur í bókmenntahefðinni og verður fjallað um eina af 

fyrirmyndum verksins, Hamlet eftir Shakespeare, með áherslu á aðalpersónur verkanna 

beggja. Jafnframt verður litið til heimspekikenninga Alberts Camus um absúrdismann 

og persóna Hlyns Björns greind út frá þeim, ásamt því sem hann verður borinn saman 

við aðalpersónu skáldsögunnar L’Étranger (1942, Útlendingurinn 1961/2008) eftir 

Camus. 

Að lokum verður samband Hlyns Björns við kvenpersónur bókarinnar 

rannsakað. Samskipti hans við kvenfólk í sögunni ganga heldur hraklega og áhugaleysi 

hans á að leita sér að fastri unnustu og flytja frá móður sinni lýsir vel því andhetjueðli 

hans sem brýtur iðulega gegn væntingum samfélagsins. Hann hefur meiri áhuga á að 

stofna til ástarsambands í gegnum netheiminn og er ótti hans við ábyrgð og 

skuldbindingu í hinu raunverulega lífi þannig dreginn fram. Samband hans við móður 

sína og unnustu hennar verður skoðað út frá meintri ödipusarduld hans og jafnframt 

verður staða hans sem karlmanns andspænis kvenfólki bókarinnar könnuð út frá 

hugmyndum um nútíma karlmanninn sem óþarfan. Að endingu verður vöngum velt yfir 

klám- og netrómantík hans og hvernig slík óáþreifanleg samskipti við hitt kynið séu hið 

fullkomna ástarsamband fyrir andhetju eins og hann. 

Á þann hátt verður leitast við að sýna fram á hvernig Hallgrími hafi með verkinu 

tekist að skapa hina ósviknu nútíma andhetju sem endurspeglar svo vel ákveðinn 

tíðaranda samtímans. Skáldsagan er sprottin úr póstmódernísku umhverfi síns tíma og er 

Hlynur Björn gagngert afkvæmi hins ,,póstmóderníska ástands sem hafnar öryggi, festu, 

                                                
3 Ekki er ólíklegt að stór hluti lesenda skáldsögunnar tilheyri einmitt þessum hópi.  
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stöðugleika og ótvíræðri merkingu“.4 Þótt margir telji póstmódernismann nú liðinn 

undir lok er óhætt að fullyrða að þessi höfnun á öryggi og stöðugleika á vel við ákveðið 

óvissuástand í nútímanum og á því skáldsagan ekki síður við í dag en hún gerði er hún 

kom út fyrir um tveimur áratugum síðan.5 Samkvæmt Hallgrími átti sagan að fjalla um 

,,hið sammannlega ástand“6 og af þeim sökum ætti hún jafnframt að geta höfðað til allra 

lesenda að einhverju leyti, óháð stað og stund. Um verkið sjálft og höfund þess verður 

fjallað nánar um í næsta kafla, auk þess sem póstmódernisminn verður kynntur frekar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Alda Björk Valdimarsdóttir, Rithöfundur Íslands: Skáldskaparfræði Hallgríms 
Helgasonar, ritstj. Gunnþórunn Guðmundsdóttir, Studia Islandica 60, 
Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands og Háskólaútgáfan, Reykjavík, 2008, bls. 90.  
5 Það óvissuástand í nútímanum sem hér er vísað til má t.d. greina í efnahags- og 
stjórnmálum íslensks samfélags í dag. Persóna Hlyns Björns er dæmi um einstakling 
sem lætur slíkt ástand sig engu varða og hefur ekki væntingar um öryggi eða 
stöðugleika í samfélaginu. Því er hér talað um að skáldsagan eigi vel við í dag þar sem 
slíkt viðhorf kann að hrífa á þá ófáu samfélagsþegna sem hafa látið þetta óvissuástand 
síðastliðinna ára íþyngja sér.  
6 Sigtryggur Magnason, ,,Eins og að vera seldur til Chelsea“, DV, 28. okt. 2000, bls. 32. 
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2. Póstmódernismi, Hallgrímur Helgason og 101 Reykjavík 
 

Hið póstmóderníska svar við nútímanum felst í því að viðurkenna að fortíðin – 

fyrst hún getur í raun ekki verið upprætt þar sem uppræting hennar leiðir til 

þagnar – verður að vera endurskoðuð: en með íróníu og án sakleysis. 

            Umberto Eco, Hugleiðingar um Nafn rósarinnar.7 

 

Póstmódernismi er eitt af torveldari hugtökum síðustu aldar og jafnframt það hugtak 

sem hefur trúlega fengið mesta athygli í umræðunni um menningu og listir síðari hluta 

20. aldar. Hugtakið er ekki einfalt að skilgreina en almennt er talið að það nái yfir 

ákveðna hugmyndafræði sem vísar m.a. til höfnunar á hinum ýmsu menningarlegu 

meginstoðum sem líf í hinum vestræna heimi hefur byggt á undanfarnar aldir.8 

Ástráður Eysteinsson er meðal þeirra fræðimanna sem velt hefur vöngum yfir 

hugtakinu og getur hann þess í umfjöllun sinni að notkun þess einkennist af miklu 

regluleysi.9 Hann telur hugtakið sprottið af tveimur þáttum: ,,annars vegar af kredduþörf 

til að koma sér upp lykilorði yfir það sem er að gerast núna, en hinsvegar af lofsverðri 

löngun til að skilja flókna samtímastöðu okkar sem skapenda og viðtakenda í ríki 

listaverka og annarra tákna.“10 Vegna þessarar margræðni hugtaksins hefur það eflaust 

vafist fyrir mörgum hvernig eða hvort lýsa megi verkum sem póstmódernískum eður ei. 

Í umfjöllun sinni um póstmódernísk skrif getur Hans Bertens þess að þau séu 

umfram allt írónísk og því sé alltaf hægt að lesa póstmóderníska skáldsögu á tvo vegu. 

Að hans mati er hægt að líta á póstmódernísk skáldverk í frelsandi skilningi, þar sem 

þau afbyggja fyrirframgefnar hugmyndir um atriði eins og tungumál, sögu og siðferði 

og þar sem þau grafa jafnframt undan öllum metafrásögnum og öllum þeim skoðunum 

                                                
7,,The postmodern reply to the modern consists of recognizing that the past, since it 
cannot really be destroyed, because its destruction leads to silence, must be revisited: 
but with irony, not innocently.“ Umberto Eco, Reflections on the Name of the Rose, þýð. 
William Weaver, Minerva, London, 1994, bls. 67-68. 
8 Stuart Sim (ritstj.), The Routledge Companion to Postmodernism [1998], Routledge, 
London og New York, 2001, bls. vii. 
9 Ástráður Eysteinsson, ,,Hvað er póstmódernismi? Hvernig er byggt á rústum?“, 
Umbrot: Bókmenntir og nútími, Háskólaútgáfan, Reykjavík, 1999, bls. 370. 
10 Sama heimild. 
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og gildum sem eiga rætur sínar að rekja til metafrásagna.11 Ástráður Eysteinsson tekur í 

ámóta streng og getur þess jafnframt að póstmódernisminn sé ófeiminn við að 

viðurkenna hefðina og sækja sér efni úr fortíðinni, ,,en írónísk afstaða hans [feli] 

jafnframt í sér endurvinnslu sögunnar“.12 

Líkt og sjá má á þessum útlistunum fellur skáldsaga Hallgríms Helgasonar, 101 

Reykjavík, tvímælalaust undir flokk póstmódernískra bókmennta enda hefur 

rithöfundurinn sjálfur kallað sig póstmódernista, þótt hann geti þess að í nútímaskilningi 

hafi hugtakið ef til vill tapað merkingu sinni.13 Hann hefur jafnframt lengstum verið 

talinn faðir hinnar póstmódernísku X-kynslóðar – sem hann tilheyrir þó ekki sjálfur –  

eins og Alda Björk Valdimarsdóttir getur um í riti sínu um höfundinn, Rithöfundur 

Íslands (2008).14 X-kynslóðin, sem fædd er í kringum 1970, vísar til kynslóðar sem 

hafnað hefur hugmyndafræði 9. áratugarins, er uppfull af íróníu og upphefur neyslu- og 

afþreyingarmenningu samtímans.15 Líkt og Alda Björk bendir á hefur Hallgrímur 

einmitt verið ,,ötull talsmaður þess að bækur séu í lifandi samhengi við þjóðfélagið“, 

ásamt því sem ,,hann notar gjarnan kvikmyndir, auglýsingar og popptónlist sem 

innblástur í verkum sínum“.16 Eins og sannur póstmódernisti lofar hann þannig neyslu- 

og afþreyingarmenninguna og beitir sér gegn þeirri skoðun módernista að 

nútímavæðingin sé af hinu illa.17 

Annað áberandi póstmódernískt höfundareinkenni Hallgríms er endurvinnsla 

hans á þekktum verkum og vinnur hann gjarnan með kunnug bókmenntaverk frá 

rithöfundum á borð við Shakespeare, Halldór Laxness og Jónas Hallgrímsson á bæði 

lúmskan og augljósan hátt.18 Líkt og áður hefur verið nefnt sækir hann til að mynda í 

hið mikla stórvirki Shakespeares, Hamlet, í 101 Reykjavík og með ýmsum vísunum 

                                                
11 Hans Bertens, ,,The Poststructuralist Revolution: Derrida, deconstruction, and 
postmodernism“, Literary Theory: The Basics, Routledge, London og New York, 2008, 
bls. 111-112. 
12 Ástráður Eysteinsson, ,,Hvað er póstmódernismi? Hvernig er byggt á rústum?“, bls. 
388. 
13 Þröstur Helgason, ,,Tek mér Laxness-leyfi“, Lesbók Morgunblaðsins, 24. nóv. 2001, 
bls. 4. 
14 Alda Björk Valdimarsdóttir, Rithöfundur Íslands, bls. 14. 
15 Stuart Sim, The Routledge Companion to Postmodernism, bls. 255. 
16 Alda Björk Valdimarsdóttir, Rithöfundur Íslands, bls. 14. 
17 Sama heimild, bls. 91. 
18 Sama heimild, bls. 63-64. 
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stillir hann þar andhetjunni Hlyni Birni upp sem nútíma-Hamlet, eins og fjallað verður 

nánar um síðar í þessari ritgerð. 

101 Reykjavík er þriðja skáldsaga Hallgríms Helgasonar og kom hún út árið 

1996. Í fyrstu fékk bókin heldur bágar viðtökur; gagnrýnendum þótti stíll Hallgríms 

fremur stjórnlaus og orðaflaumurinn meiri en góðu hófi gegnir19 og auk þess var sala 

hennar ekki mikil.20 Hallgrímur minnist sjálfur dræmra viðtaka bókarinnar er hún kom 

út: ,,Dómarnir voru allt frá því að vera þeir verstu sem sést hafa og upp í tveggja stjörnu 

la la-dóma.“21 Að slíkum dómum getur Hallgrímur ef til vill hlegið í dag, enda er sagan 

nú búin að ná það sem kalla mætti ákveðnum ,,költ-statusi“ og hefur jafnframt stuðlað 

að ímynd miðbæjarins sem eftirsóttasta hverfi borgarinnar er unga kynslóðin vill ólm 

búa í og erlendir ferðamenn þrá að heimsækja.22 

Skáldsagan fjallar, eins og áður sagði, um líf og tilveru Hlyns Björns í 101 

Reykjavík og nágrenni. Hlynur Björn er letingi með meiru sem hefur enga stefnu í 

lífinu, er fullkomlega sáttur við hlutskipti sitt og sækist ekki eftir því að breyta neinu. 

Hann lifir þessu iðjuleysingjalífi sínu óáreittur, allt þar til ró hans er raskað vegna 

tveggja kvenna er koma umróti á líf hans. Kennaraneminn Hófí, ,,streitari með stein í 

nefinu“23,  sakar hann um þungun sem hann neitar að taka ábyrgð á og verður hann á 

sama tíma hluti af afar sérkennilegum ástarþríhyrningi er hann sængar hjá kærustu 

móður sinnar, hinni lesbísku Lollu. Lolla verður einnig þunguð, þótt hún kenni öðrum 

en Hlyni Birni um það, en öll þessi umturnun veldur honum miklu hugarangri og truflar 

hið sinnulausa viðhorf hans til lífsins. 

Bókin samanstendur fyrst og fremst af vangaveltum og lýsingum Hlyns Björns á 

lífi sínu og umhverfi og einkennist stíllinn einkum af kaldhæðnislegum orðaflaumi hans 

ásamt tíðum vísunum í afþreyingarmenningu samtímans. Sagan er oft og tíðum heldur 

óreiðukennd en hin línulega flétta hennar, ef hægt er að tala um slíkt, týnist í 

                                                
19 Sama heimild, bls. 86-87. 
20 Jakob Bjarnar Grétarsson, ,,Hlynur Björn – Hinn reykvíski Hamlet“, DV, 5. apríl 
2005, bls. 16. 
21 Sama heimild. Þess má þó geta að Þórhallur Eyþórsson skrifaði mjög lofsamlegan 
ritdóm um bókina þegar hún kom út. Sjá Þórhall Eyþórsson, ,,Vel strokkað tillasmjör“, 
Alþýðublaðið, 10. des. 1996, bls. 2.   
22 Sjá t.d. umfjöllun um póstnúmerið 101 hjá Jóhanni Bjarna Kolbeinssyni, ,,Er hægt að 
eiga hundrað og einn?“, Morgunblaðið, 10. des. 2008, bls. 41. 
23 Hallgrímur Helgason, 101 Reykjavík [1996], Mál og menning, Reykjavík, 2002, bls. 
29. Eftirleiðis verður vísað í þessa útgáfu með blaðsíðutali innan sviga.   
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sundurlausum þankagangi Hlyns Björns.24 Á þann hátt fer sagan með lesendur í 

ógleymanlegt ferðalag um hugarheim hinnar einstöku andhetju Hlyns Björns, með 

öllum þeim spauglegu og fáránlegu atvikum sem á daga hans drífa. 

Skáldsagan nýtur í dag mikillar velgengni hérlendis sem erlendis en hún hefur 

verið þýdd á ýmis tungumál og þannig hlotið útbreiðslu víðsvegar um heiminn. Þó er 

ekki ólíklegt að hinar miklu vinsældir sögunnar megi fyrst og fremst rekja til 

kvikmyndaaðlögunar hennar sem Baltasar Kormákur gerði árið 2000. Sumir hafa ef til 

vill ekki hætt sér út í hið óreiðukennda vitundarflæði Hlyns Björns í bókinni en 

kvikmyndin er að því leyti töluvert aðgengilegri. Baltasar heldur sig miklu frekar við 

söguna í kvikmyndinni, líkt og Hallgrímur hefur sjálfur getið um, og myndar þannig þá 

línulegu frásögn sem er nánast fjarverandi í bókinni.25 Ekki skemmir heldur fyrir að 

Baltasar valdi nokkra vinsælustu leikara Íslands til að leika í myndinni og fékk einnig til 

liðs við sig vel þekkta spænska leikkonu, Victoriu Abril, til að leika hina lesbísku Lollu. 

Með því að veita persónu Lollu erlendan ríkisborgararétt gerði Baltasar markverða 

breytingu á söguþræðinum en á þann hátt má segja að hann hafi gefið sögunni 

alþjóðlegra yfirbragð sem hefur hugsanlega stuðlað að velgengni hennar erlendis. 

Kvikmyndin kom út árið 2000 og hefur unnið til fjölda verðlauna á íslenskri sem 

erlendri grund. Eins og fyrr segir hafa vinsældir hennar á alþjóðlegum vettvangi verið 

miklar og þegar þetta er ritað er kvikmyndin enn í sýningu á einstaka stöðum erlendis.26 

Sýningar hennar utan landsteina hafa án efa mótað ákveðna ímynd í hugum áhorfenda 

af lífinu í miðbæ Reykjavíkur og þá sérstaklega skemmtanalífi Íslendinga. Með 

framsetningu miðbæjarins í kvikmyndinni er hann gerður að heimavelli villtra 

Reykjavíkurnótta og áhugaverðra heimamanna og er sérstaða hans sem hverfi 

töffaralegra skemmtistaða og skapandi listamanna þannig undirstrikuð. 27 

Líkt og velgengni sögunnar ber m.a. vitni um er eitthvað við þetta andhetjueðli 

Hlyns Björns sem er bæði áhugavert og heillandi. Þrátt fyrir sérkennileika sinn er þó 
                                                
24 Alda Björk Valdimarsdóttir, Rithöfundur Íslands, bls. 92. 
25 Sjá tilvitnun í Hallgrím hjá Öldu Björk Valdimarsdóttur, sama heimild [frumheimild 
óaðgengileg].  
26 Viðar Guðjónsson, ,,Enginn ,karlaklúbbur‘ í kvikmyndaiðnaði“, mbl.is, 2013, 
(http://www.mbl.is/folk/frettir/2013/02/18/enginn_karlaklubbur_i_kvi myndum/), 
skoðað 3. mars 2013. 
27 Heiða Jóhannsdóttir, ,,Under the Tourist Gaze: Reykjavík as the City that Never 
Sleeps“, The Cultural Reconstruction of Places, ritstj. Ástráður Eysteinsson, 
Háskólaútgáfan, Reykjavík, 2006, bls. 118. 
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persóna Hlyns Björns ekki einsdæmi en í næsta kafla verður tenging hans við andhetjur 

af ólíkum uppruna rakin og persónusköpun hans skoðuð í því samhengi. 
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3. Andhetjur úr ólíkum áttum: Andlegir bræður Hlyns Björns 

 

3.1. Reykjavíkursögur fæðast: Hin reykvíska andhetja 

 

Reykjavíkursögur, þ.e. bókmenntir helgaðar lífinu í borginni, voru lítt þekktar á fyrri 

hluta 20. aldar enda borgin sem slík ekki svo miðlæg í lífi Íslendinga allt fram að seinni 

heimsstyrjöld. Eftir gífurlega fólksflutninga úr sveitum landsins til Reykjavíkur í kjölfar 

hersetunnar jókst áhugi fólks þó smám saman á þessu nýja borgarlífi og þá fór sögusvið 

íslenskra bókmennta að færast til borgarinnar. En þrátt fyrir það var sveitin ekki horfin 

úr manna minnum og var andstæðuparið borg og sveit viðvarandi bæði í skáldverkum 

og kvikmyndum Íslendinga langt fram á 20. öld.28 

Í því samhengi er áhugavert að skoða verk Elíasar Marar (1924-2007) sem 

gjarnan er talinn hafa skrifað fyrstu Reykjavíkursögurnar.29 Tvær skáldsögur hans, Eftir 

örstuttan leik (1946) og Vögguvísa (1950), eru sérlega áhugaverðar í sambandi við 101 

Reykjavík en sitthvað í sögunum tveimur minnir tvímælalaust á söguhetjuna Hlyn Björn 

og tilveru hans. Hjálmar Sveinsson heimspekingur hefur til að mynda bent á að 

aðalpersóna fyrrnefndu skáldsögunnar sé ,,andlega skyld“ Hlyni Birni.30 

Eftir örstuttan leik er fyrsta skáldsaga Elíasar Marar og kom út er hann var 

aðeins tuttugu og tveggja ára gamall. Skáldsagan er samtímasaga úr Reykjavík og hefur 

hún verið kölluð fyrsta alreykvíska skáldsagan.31 Sagan gerist veturinn 1945 og fjallar 

um Þórhall, eða Bubba, sem er ungur háskólastúdent sem býr hjá föður sínum í 

Reykjavík. Sögutíminn er býsna merkilegur en lýðveldið Ísland hafði verið stofnað 

aðeins um ári áður og seinni heimsstyrjöldin var nýliðin undir lok. Hinn dæmigerði ungi 

maður þess tíma hefði þá ef til vill verið fullur af þrótti og bjartsýnn á komandi tíma en 

Bubbi fellur síður en svo undir þá skilgreiningu. Tilvera Bubba einkennist fyrst og 

fremst af nístandi leiða og tómleika, hann fyllist óbeit á umhverfinu í kringum sig og 

                                                
28 Sjá t.d. umfjöllun um þessa togstreitu hjá Ástráði Eysteinssyni, ,,From Country to 
City“, A History of Icelandic Literature, ritstj. Daisy Neijmann, University of Nebraska 
Press, Lincoln og London, 2006, bls. 413-417. 
29 ,,Inngangsorð“ [höfundar ekki getið], Vögguvísa: brot úr ævintýri [1950], Lesstofan, 
Reykjavík, 2012, bls. 5. 
30 Hjálmar Sveinsson, ,,Nýr penni í nýju lýðveldi“, Lesbók Morgunblaðsins, 28. okt. 
2004, bls. 5. 
31 Sama heimild. 
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daglegum athöfnum sínum og neitar að taka ábyrgð á lífi sínu og gjörðum. Eins og 

Hjálmar Sveinsson getur í umfjöllun sinni um verkið má sjá tengingu milli Bubba og 

andhetja tilvistarstefnunnar sem í verkum rithöfundanna Alberts Camus og Jean-Pauls 

Sartre32 og kallast persóna hans sérstaklega á við hina helstu andhetju stefnunnar, 

Roquentin úr La Nausée (1938, Ógleðin) eftir Sartre. Eins og Hjálmar bendir jafnframt 

á er saga Bubba, líkt og saga Roquentin, fyrst og fremst saga um hugarástand.33 

Skáldsagan kynnir þannig til sögunnar andhetju hins nýja lýðveldis; hinn unga 

mann sem þarf ekki að óttast stríð né efnaskort og bugast því af þeim tómleika sem 

baráttulaus tilveran færir fram.34 Leiðinn er orðinn hans versti óvinur og hefur étið upp 

alla þá ánægju sem hægt er að hafa af lífinu. Sjálfur minnist Elías Mar þess að hafa 

fundið fyrir þessum leiða er hann var á svipuðu reki og söguhetjan: ,,Ég veit ekki 

hvaðan þessi leiði kemur. Sjálfur fann ég þó fyrir vissum leiða á þessum tíma því það 

var ekki eins mikil ánægja með stríðslokin og hefði mátt búast við [...] Það var ekki á 

þessum tíma eins mikil bjartsýni hjá ungu fólki og hefði mátt ætla.“35 

Sá leiði sem Elías vísar hér til og hrjáir Bubba hefur ef til vill blundað í mörgum 

ungmennum á þessum árum og sú tómleikatilfinning sem þá skapaðist hefur mögulega 

aðeins verið bæld með þeirri neysluhyggju og afþreyingarmenningu sem fylgdi í kjölfar 

stríðsáranna. Í því samhengi er áhugavert að bera saman andhetjurnar Bubba og Hlyn 

Björn. Bubbi er uppi á tímum merkra breytinga, nýrra áherslna, mikillar eftirvæntingar 

og jafnframt vonbrigða, á meðan Hlynur Björn lifir á póstmódernískum tímum þar sem 

tilgangsleysið er viðurkennt, algildum kenningum er hafnað og afþreyingarmenningin er 

allsráðandi. Hlynur Björn þjáist ekki af sama tómleika og Bubbi, heldur nýtir hann sér 

afþreyingarmenningu samtíma síns ósparlega til að beina sér frá því stefnuleysi sem 

annars einkennir líf hans. Merkingarleysi lífsins veldur honum ekki vonleysi eða angist 

heldur fagnar hann tilgangsleysi sínu með írónískum hugsunarhætti um tilveruna í 

kringum sig. Þeir búa þó báðir yfir því andhetjueinkenni að gangast ekki við 

dæmigerðum skyldum lífsins; hvorugur þeirra vinnur fyrir sér – Bubbi lifir á föður 

                                                
32 Sama heimild. 
33 Sama heimild, bls. 4. 
34 Sama heimild, bls. 5.  
35 Elías Mar, ,,Eftir örstuttan leik: Elías Mar segir frá“, Lesbók Morgunblaðsins, 28. okt. 
2006, bls. 4. 
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sínum og Hlynur Björn á ríkinu – og hvorugur tekur ábyrgð á því föðurhlutverki sem 

þeim er falið gegn vilja sínum. 

Vögguvísa kom svo út fjórum árum seinna en hún er jafnan talin hin fyrsta 

unglingasaga hins nýstofnaða lýðveldis. Söguhetja bókarinnar, Björn ,,Bambínó“ 

Sveinsson, er aðeins á fermingaraldri og ólíkt Bubba þjáist hann ekki af þessum 

tómleika og vonbrigðum yfir lífinu í hinu nýja lýðveldi, heldur nýtur hann óspart 

dægurmenningarinnar er fylgdi hermönnunum með tíðum bíóferðum, plötukaupum og 

kókdrykkju. Unglingarnir í Vögguvísu hafa þannig, líkt og Hlynur Björn, fundið lausn 

við leiðanum í borginni með afþreyingarmenningu samtímans og ná á þann hátt að fylla 

upp í tómið sem annars blasir við. 

Hollywood-áhrifin í Vögguvísu eru sérlega áhugaverð ef þau eru skoðuð í 

samanburði við 101 Reykjavík en slangrið, bíómynda- og dægurlagavísanirnar minna 

óneitanlega á málbeitingu Hlyns Björns í skáldsögunni. Á svipaðan hátt og Hlynur 

Björn eru persónurnar undir miklum áhrifum frá afþreyingarmenningunni sem birtist 

einna helst í enskuslettum þeirra og nafnagiftum. Á þessum tíma var málnotkun af slíku 

tagi ung að aldri og ókunnug eldri kynslóðunum og lagðist því Elías Mar í mikla 

rannsóknarvinnu á málvenjum reykvískra unglinga fyrir bókina og tíndi saman helstu 

orðasambönd þeirra og slanguryrði.36 Í nýjustu útgáfu bókarinnar frá 2012 birtist safn 

þessarar samantínslu í heilu lagi og minnir það sannarlega á orðskýringasafnið er birtist 

í lok 101 Reykjavíkur. 

Líkt og Hlynur Björn og Bubbi er Bambínó fjarri lífsbaráttunni sem kynslóð 

foreldra hans þurfti að heyja. Faðir hans minnist hörku ungdómsára sinna með trega og 

lýsir þeirri skelfilegu stöðu að þurfa að skrá sig á atvinnuleysisskrá37 –  hlutskipti sem 

Hlynur Björn hreinlega velur sér í 101 Reykjavík. Faðir Bambínós stendur þannig fyrir 

tímann á Íslandi fyrir stríð þar sem lítill tími gafst fyrir tómhyggju og ekkert rúm var 

fyrir andhetjur. 

Reykjavíkurborg hafði svo tekið heilmiklum stakkaskiptum frá ritunartíma hinna 

fyrstu Reykjavíkursagna til þess tíma er saga Hlyns Björns í 101 Reykjavík á sér stað. Á 

20. öld þróaðist borgarskipulagið úr helstu skiptingu borgarinnar, Vestur- og 

Austurbænum, í fjölmörg ólík hverfi og upp risu mismunandi úthverfi umhverfis 

                                                
36 ,,Inngangsorð“ [höfundar ekki getið], bls. 6. 
37 Elías Mar, Vögguvísa, bls. 106. 
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kjarnann. Reykjavík Hlyns Björns vísar hinsvegar ekki til stórhöfuðborgarsvæðisins 

heldur rúmast hún aðeins innan póstnúmersins 101. Viðhorf Hlyns Björns til 

úthverfanna kemur bersýnilega í ljós er hann fer í jólaboð til Elsu systur sinnar á 

jóladag: ,,Elsa og Maggi búa útá landi. Í Grafarvogi“ (84). Má greina þar íróníska 

framsetningu á andstæðuparinu borg og sveit, þ.e. borgin er þá miðbær Reykjavíkur og 

úthverfin í kring teljast til sveitarinnar. Andstæðuparið mætti líta á sem táknrænt fyrir 

hina ólíku þjóðfélagshópa hverfanna; Elsa Grafarvogsbúi er hinn dæmigerði 

skyldurækni þjóðfélagsþegn er borgar skatta sína samviskusamlega og eignast börn 

innan hjónabands, á meðan miðbæjarbúinn Hlynur Björn hafnar öllum skyldum af því 

tagi og býr í sem mestri nálægð við skemmtanalífið og  aðrar andhetjur af hans tagi. Ef 

kalla má Eftir örstuttan leik hina fyrstu alreykvísku skáldsögu er skáldsaga Hallgríms 

fyrsta al-hundraðogeins-reykvíska skáldsagan og Hlynur Björn jafnframt fyrsta al-

hundraðogeins-reykvíska andhetjan. 

 

3.2. Hamlet og Hlynur Björn 

 

Þó að hægt sé að greina ýmsa áhrifavalda í persónusköpun Hlyns Björns er sú 

fyrirmynd sem Hallgrímur hefur sjálfur vísað til – og vill ólmur að lesendur átti sig á – 

sjálfur Hamlet Danaprins úr þekktri tragedíu Shakespeares, eins og áður hefur verið 

nefnt.38 Leikritið Hamlet segir, eins og kunnugt er, frá tragískum afdrifum Hamlets 

Danaprins sem stendur frammi fyrir því að hefna dauða föður síns er hann telur hafa 

verið myrtan af föðurbróður sínum, Kládíusi, sem tekið hefur við krúnunni og gert 

Geirþrúði móður hans að eiginkonu sinni. 

Engin tilviljun er að Hallgrímur grípi til höfundarverks sjálfs Shakespeares í 

skáldsögu sinni en eins og áður hefur komið fram er endurvinnsla hans á þekktum 

verkum af þessu tagi eitt af einkennum hans sem póstmódernísks rithöfundar. Hefðin er 

                                                
38 Þórhallur Eyþórsson varð fyrstur til að benda á tengsl Hlyns Björns við Hamlet í 
áðurnefndum ritdómi í Alþýðublaðinu (Þórhallur Eyþórsson, ,,Vel strokkað tillasmjör“, 
bls. 2). Hallgrímur hefur sjálfur sagt að Þórhallur hafi verið eini gagnrýnandinn sem hafi 
komið auga á Hamlet-tenginguna (Hallgrímur Helgason, ,,Hlynur Björn“, hallgrimur.is, 
2004, 
(http://www.hallgrimur.is/hallgrimur/greinasafn/greinar_arid_2004/?ew_news_onlyarea
=&ew_news_onlyposition=0&cat_id=50338&ew_0_a_id=250331), skoðað 8. maí 
2013). 



   16 

Hallgrími mikilvæg, eins og Alda Björk segir í umfjöllun sinni: ,,Hann kemur bókum 

sínum fyrir í sama menningarrými og hýsir það besta úr hefðinni, þannig að lesandinn 

verður að lesa verk hans í slíku samhengi [...] Hallgrímur er því höfundur sem markvisst 

nýtir sér hefðina.“39 Með því að tengja sig við stórskáldið Shakespeare telur Alda Björk 

hann á þann hátt tengja sig við ,,miðju hefðarveldisins“ og þar sem Hamlet er jafnan 

álitið áhrifaríkasta verk Shakespeares ,,ræðst Hallgrímur [þannig] á garðinn þar sem 

hann stendur hæstur“ með endurvinnslu sinni á stórvirkinu í 101 Reykjavík.40 

Vísanir í Hamlet eru margskonar; leikur með nöfn (t.d. Rósi/Rósinkrans og 

Gulli/Gullinstjarna), orðaleikir með frægustu ræðu Hamlets (t.d. ,,Að koma eða ekki að 

koma, það er spurning“ (131)) og  hliðstæð persónuhlutverk í verkunum tveimur.41 

Mikilvægasta tengingin er þó vissulega sú sem bindur saman aðalpersónuna Hlyn Björn 

og sjálfan Hamlet. 

Persóna Hamlets er með þeim merkari í bókmenntasögunni og hafa margir 

fræðimenn velt vöngum fyrir þessum melankólíska prins Danaveldis. Hamlet einkennist 

af margþættri persónugerð sinni og sýnir hann á sér ýmsar ólíkar hliðar í gegnum 

atburðarás leikritsins. Hann á í átökum við bæði sinn innri mann og ytri aðstæður en 

þrátt fyrir sitt melankólíska og jafnvel geðsjúka ástand gerir heimspekilegt eðli hans 

hann að heillandi persónu. Á áþekkan hátt og Hlynur Björn beitir hann tungumálinu á 

hrífandi máta og er íhugull um lífið, umhverfi sitt og sjálfan sig. Báðir eiga þeir bágt 

með að kljást við breyttar aðstæður í lífi sínu – Hamlet fæst við dauða föður síns og 

Hlynur Björn við hugsanlegt föðurhlutverk – og þeir eiga jafnframt erfitt með að sætta 

sig við ný ástarsambönd mæðra sinna. 

Hin neikvæðu viðbrögð sem Hamlet sýnir við sambandi móður sinnar og 

Kládíusar eru þó ekki aðeins talin stafa af því að Hamlet grunar Kládíus um að hafa 

myrt föður sinn, heldur hafa þau einnig verið túlkuð sem afleiðing ödipusarduldar hans 

og m.a. orsök hans hvikulu hegðunar.42 Kallast það óneitanlega á við samband Hlyns 

                                                
39 Alda Björk Valdimarsdóttir, Rithöfundur Íslands, bls. 52-53.  
40 Sama heimild, bls. 68-69.  
41 Sjá frekari upptalningu á þessum samlíkingum í neðanmálsgrein hjá Öldu Björk 
Valdimarsdóttur, sama heimild, bls. 86.   
42 Lestur Freuds á leikritinu leiddi af sér þá hugmynd að Hamlet væri haldinn 
kynferðislegri þrá til móður sinnar, þ.e. ödipusarduld. Sjá t.d. umfjöllun um þessa 
túlkun hjá Morris Weitz, ,,Ernest Jones“, Hamlet and the Philosophy of Literary 
Criticism, University of Chicago Press, Chicago og London, 1964, bls. 19-26.   
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Björns við móður sína og Lollu en Alda Björk hefur til að mynda greint samræði hans 

með Lollu sem ,,táknrænt sifjaspell“ er leysir ödipusarduld hans úr læðingi.43 Um hinn 

sérkennilega ástarþríhyrning verður þó fjallað nánar um síðar í þessari ritgerð. 

Líkt og Hamlet virðist ganga sífellt lengra inn í hlutverk hins geðsjúka manns er 

líður á leikritið eykst óreiðukenndin í hugsunarhætti Hlyns Björns eftir því sem líður á 

söguna og eins og Alda Björk bendir á virðist hann á köflum, á sama hátt og Hamlet, 

vera búinn að tapa geðheilsunni.44 Jafnmikill vafi leikur á geðveiki Hamlets eins og því 

hvort Hlynur Björn sé í raun að verða geðveikur eða hvort sífellt fjarstæðukenndari 

hugsunarháttur hans orsakist einfaldlega af aukinni dóp- og áfengisneyslu.45 

Hallgrími tekst þannig að tengja persónurnar tvær saman á ýmsan máta, þó af 

gjörólíkum uppruna séu. Þótt Hamlet teljist ef til vill ekki til hefðbundinnar andhetju, að 

sama skapi og Hlynur Björn, veitir melankólískt eðli hans og óstöðug hegðun honum 

vissulega ákveðna andhetjueiginleika. Hann er sannarlega enginn dugleysingi á sama 

hátt og Hlynur Björn en þegar allt kemur til alls eru þeir báðir ungir menn í einhvers 

konar tilvistarringli í leit eftir svörum við þeim ýmsu spurningum sem flæða í gegnum 

vitund þeirra. 

 

3.3. Andhetjan og absúrdisminn: Hlynur Björn sem Útlendingurinn 

 

Ef tengja mætti andhetjuna við heimspekikenningar af einhverju tagi væru kenningar 

Alberts Camus um absúrdismann ekki svo fjarri lagi. Albert Camus (1913-1960) var 

franskur rithöfundur, heimspekingur og nóbelsverðlaunahafi og er jafnan talinn meðal 

áhrifamestu rithöfunda 20. aldar. Hann átti stóran þátt í því að koma absúrdismanum á 

kort heimspekinnar og tvö rit hans, Le Mythe de Sisyphe (1942, Goðsögn Sýsífosar) og 

L’Étranger eru gjarnan nefnd sem lykilverk í þeim skilningi. 

Hugtakið sjálft náði fótfestu í umræðum um bókmenntir og heimspeki á 20. öld 

og líkt og nafnið gefur til kynna vísar það til þess sem er absúrd; hið fáránlega eða 

fjarstæðukennda.46 Absúrdismi lýsir baráttu einstaklingsins við að finna tilgang eða 

                                                
43 Alda Björk Valdimarsdóttir, Rithöfundur Íslands, bls. 93.  
44 Sama heimild, bls. 97-98.  
45 Sama heimild, bls. 98.    
46 Benedikt Hjartarson, „Hvað er absúrdismi?“, Vísindavefurinn, 2001, 
(http://visindavefur.is/?id=2033), skoðað 29. mars 2013. 
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merkingu í lífi sínu í heimi sem virðist sneyddur allri merkingu. Samkvæmt absúrdisma 

leiðir sú barátta þó ekki afdráttarlaust til tómhyggju einstaklingsins, heldur býður 

hugtakið upp á ákveðna lausn, eins og Benedikt Hjartarson lýsir: 

 

Absúrdismi einkennist þó ekki aðeins af angist frammi fyrir tilgangsleysi eða 

‘fáránleika’ lífsins, heldur felur hann oft í sér jákvætt viðbragð þar sem talið er 

að uppræting hinna fastmótuðu merkingarkerfa gefi manninum færi á að takast á 

við eigin tilvist á sjálfstæðan hátt og ljá umhverfi sínu og lífi inntak.47 

 

Í riti sínu Le Mythe de Sisyphe kynnir Camus fyrir lesendum kenningar sínar um 

absúrdisma og hugmyndir um það hvernig skuli kljást við fáránleika lífsins. Þema 

verksins kristallast sannarlega í nafni þess en þar er vísað til kunnugs dóms konungsins 

Sýsífosar í undirheimum. Í grískri goðafræði segir frá því er Sýsífos var til eilífðarnóns 

dæmdur til að ýta gríðarstórum hnullungi upp fjall, til þess eins að horfa á hann rúlla 

niður aftur. Fyrir Camus lýsti þessi dómur prýðisvel fáránleika hins daglega lífs; hver 

dagur einkennist í raun af þessum verknaði þar sem daglegar athafnir okkar í lífinu 

skipta, þegar uppi er staðið, engu máli. Sama hvað maðurinn gerir því við líf sitt meðan 

á því stendur mun það hvort eð er alltaf taka enda, líkt og líf allra lifandi vera. Ef helstu 

hugmyndakerfi fortíðar eru þá afnumin og ekkert helvíti eða himnaríki bíður okkar í 

lokin, þá er eina lífið sem við getum verið viss um líf núlíðandi stundar og fyrir það líf 

og eftir það var og verður ekkert. Er lífið þá ef til vill þegar uppi er staðið aðeins hlé á 

dauðanum, líkt og Hlynur Björn heldur fram: ,,Ég verð dauður eftir að ég dey og ég var 

dauður áður en ég fæddist. Lífið er hlé á dauðanum. Maður getur ekki verið dauður 

allan tímann“ (38). Til hvers þá að vinna þessi verkefni lífsins ef það eina sem bíður 

manns í lokin er dauðinn? Ef lífið hefur í raun engan tilgang, gæti maðurinn ekki alveg 

eins framið sjálfsmorð? 

Í Le Mythe de Sisyphe leitast Camus við að svara þessari spurningu og getur 

hann þess í byrjun verksins að sjálfsmorð sé hið eina alvarlega heimspekilega 

vandamál.48 Að mati Camus er sá sem fremur sjálfsmorð einstaklingur sem ákveðið 

hefur að lífið sé ekki þess virði að lifa því – einstaklingur sem játar sig sigraðan 
                                                
47 Sama heimild. 
48 Albert Camus, The Myth of Sisyphus and Other Essays [1955], Vintage Books, New 
York, 1961, bls. 3.  
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gagnvart lífinu: ,,[Sjálfsmorð] er viðurkenning þess að lífið sé of mikið fyrir þig eða að 

þú skiljir það ekki.“49 Þessi viðurkenning stafar gjarnan af uppgötvun þess efnis að lífið 

sé í raun tilgangslaust; að hversdagslífið eða þær athafnir sem einkenna hið daglega líf 

mannsins orsakist í raun bara af vanagangi hans og hafi enga raunverulega merkingu í 

lokin. Það tilgangsleysi lífsins sem einstaklingurinn upplifir þá lætur honum jafnan líða 

sem utangarðsmanni í eigin veröld og telur Camus þá tilfinningu sterklega tengda við 

fáránleika lífsins: ,,Þessi skilnaður milli mannsins og lífs hans, leikarans og sviðs hans, 

er réttilega tilfinning fáránleikans.“50 

Samkvæmt Camus er sjálfsmorð þó ekki lausnin við þessari uppgötvun. Hann 

leggur til að einstaklingurinn sætti sig við fáránleika og tilgangsleysi lífsins og læri að 

lifa með því. Taki einstaklingurinn þetta í sátt telur Camus það jafnframt hafa þrjár 

afleiðingar: uppreisn einstaklingsins, frelsi hans til að hegða sér og hugsa eins og hann 

vill og ástríðu hans til að lifa lífi uppfullu af fjölbreyttri lífsreynslu.51  Umfram allt er þó 

markmiðið að lifa.52 

Þetta absúrd hugarástand er að mörgu leyti hægt að greina hjá Hlyni Birni í 101 

Reykjavík. Mætti draga þá ályktun að hafi hann gert sér grein fyrir þessu 

grundvallartilgangsleysi lífs síns og í stað þess að fyllast angist gagnvart því hafi hann 

lært að lifa með því og tekist að finna einstaklingsfrelsi sitt með því að lifa lífinu 

gjörsamlega eftir löngunum hverrar stundar. Hann lifir sannarlega í ,,núinu“ sem 

endurspeglast m.a. í skorti af áhyggjum af framtíðinni og tilhneigingu hans til að fylgja 

hvötum sínum, burtséð frá afleiðingum. Hann trúir ekki á himnaríki né helvíti, aðeins 

það líf sem er núna og frelsi sitt til að lifa því eftir sínu höfði. 

Sé þetta rétt ályktun má segja að sá kafli bókarinnar þar sem hann gerir langsótta 

tilraun til sjálfsmorðs stingi í stúf við þetta absúrd hugarástand hans og lýsi í raun 

tímabundnu fráviki frá venjubundinni hegðun hans. Sjálfsmorðstilraunin verður í kjölfar 

höfnunar; Hlynur Björn er þá búinn að ferðast alla leið frá Amsterdam til Parísar til þess 

eins að hitta hina ungversku Kati, stúlkuna sem hann hefur þá átt í tölvusamskiptum við 

í nokkurn tíma. Hún er fyrsta stúlkan í bókinni sem virðist ná að hrífa hann almennilega 
                                                
49 ,,[Suicide] is confessing that life is too much for you or that you do not understand 
it.“ Sama heimild, bls. 5.  
50 ,,This divorce between man and his life, the actor and his setting, is properly the 
feeling of absurdity.“ Sama heimild.  
51 Sama heimild, bls. 40-47.  
52 Sama heimild, bls. 48.  
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og hann verður ástfanginn um leið og þau hittast: ,,Hún er mikið bankalán [...] Hún er 

dýrmeti. I’m in love. Hugsa ég á ensku. Til öryggis“ (321). Þetta er jafnframt eitt af 

fáum skiptum í sögunni þar sem hann sýnir tilfinningasemi af einhverju tagi: ,,Hún fer 

með tilfinningar mínar innum opna glerhurð og þegar hún hverfur smella þær framan á 

mér einsog axlabönd, með sársauka í steríó“ (326). Því leyna vonbrigðin sér ekki þegar 

kemur í ljós að Kati er lofuð öðrum manni: ,,Það er öllu lokið. Þá er ekkert framundan. 

Igen. Ég ramba. Þetta var það. Aðeins myrkur. Allt svart“ (330). 

Sú merking sem hann hafði þá lagt í þetta tölvusamband sitt reynist þannig í 

lokin vera engin. Á þann hátt mætir Hlynur Björn ósamræmi absúrdismans; leitinni að 

merkingu í merkingarsnauðri tilverunni. Þegar þessi merking sem hann leitar eftir 

reynist ekki vera til staðar fyllist hann vonleysi og ákveður að lífið sé ekki þess virði að 

lifa lengur. Hann gerir þau mistök að trúa í stundarbrjálæði á ástina en er hún bregst 

honum, ákveður hann að deyja vegna hennar: ,,Mig langar að deyja úr einhverju sem á 

að vera gott fyrir mann, einsog ást eða lyfjum“ (330). Líkt og Camus segir er einmitt 

það sem kallast ástæða fyrir því að lifa einnig ljómandi ástæða þess að deyja.53 Blasir 

sjálfsmorð því við honum sem eina lausnin við þessari nýtilkomnu angist og þess vegna 

finnur hann sér gleðikonu sem hann sængar hjá, verjulaust, til þess að ,,gulltryggja aids“ 

(332) og þar með gulltryggja dauða sinn í huga sínum. 

Frá meintri HIV-smitun er svo ekki greint frekar í sögunni og má því draga þá 

ályktun að Hlynur Björn lifi þessa sérkennilegu sjálfsmorðtilraun sína af. Þetta daður 

hans við dauðann staðfestir þannig frekar líf hans en minnir jafnframt á þá fullvissu 

lífsins að dauðinn er lokadómur allra og þangað til að honum kemur er í raun það eina 

sem hægt er að vera viss um hin líðandi stund og viðurvist mannsins í henni: ,,Það eina 

sem ég veit er ég“ (38). 

Sama ár og Camus gaf út Le Mythe de Sisyphe gaf hann einnig út sína fyrstu 

skáldsögu, L’Étranger. Í skáldsögunni er þema absúrdismans allsráðandi og átti hún 

eftir að verða afar áhrifamikil í heimspeki- og bókmenntaumræðu á 20. öld. L’Étranger 

segir frá dapurlegum afdrifum aðalpersónunnar Meursault sem dæmdur er til dauða fyrir 

að hafa orðið arabískum manni að bana. Skáldsögunni er skipt upp í tvo hluta: Sá fyrri 

segir frá atburðarásinni í lífi Meursault frá dauða móður hans og að morðinu sem hann 

fremur og hinn seinni segir frá réttarhöldunum yfir honum. Umgjörð skáldsögunnar er 

                                                
53 Sama heimild, bls. 4.    
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þannig nokkuð hefðbundin glæpasaga en söguna sjálfa mætti hinsvegar líta á sem 

vandlega umfjöllun um þessa andhetju absúrdismans. 

Meursault er með kunnugri andhetjum bókmenntasögunnar en þekkt orð hans í 

upphafi skáldsögunnar setja sannarlega tóninn fyrir þá sérkennilegu persónu hans sem 

dregin er upp í skáldsögunni: ,,Mamma dó í dag. Eða kannski var það í gær. Ég veit það 

ekki.“54 Í framhaldi af þeim orðum telur hann upp praktísk atriði í tengslum við dauða 

hennar, eins og að fá frí í vinnunni og klukkan hvað hann taki rútuna til að ná 

jarðarförinni, en hvergi kemur fram vottur af hryggð eða uppnámi yfir þessum nýfengnu 

fréttum. Þessi skortur hans á tilfinningatengslum er gegnumgangandi í sögunni og 

endurspeglar tómlæti hans gagnvart umhverfi sínu og fólkinu í kringum sig. Að mörgu 

leyti er líkt og Meursault lifi aðeins á yfirborði hins daglega lífs og að ekkert nái að fá á 

hann.55 

Morðið sem hann fremur lýsir þessum tilfinningadoða hans jafnframt 

fullkomlega. Það á sér afar tilviljanakenndan aðdraganda og er hvorki framið af hatri né 

óvild, heldur fyrst og fremst af þeirri ástæðu að brennandi heit sólin skín beint í andlit 

hans þar sem hann stendur á móti fórnarlambi sínu við Miðjarðarhafið. Í þessum 

aðstæðum skýtur hann hinn arabíska mann fimm sinnum þrátt fyrir að hafa enga löngun 

til að drepa hann og er morðið er þannig dæmi um enn aðra athöfn hans eða hegðun sem 

á sér enga merkingu eða tilgang í huga hans sjálfs. 

Á þann hátt er Meursault, líkt og Hlynur Björn, sannarlega utangarðs í 

samfélaginu. Hann hegðar sér ekki í samræmi við væntingar samfélagsins til sín og 

neitar að taka þátt í þeim ,,leik“ sem samfélagið stýrir.56 Er réttarhöldin fara fram er 

morðið sjálft í raun ekki til umræðu, heldur er lesið í hverja þá ómerku athöfn sem 

Meursault hefur framkvæmt stuttu fyrir það og gerð tilraun til að framsetja hann sem 

kaldrifjaðan morðingja, gjörsneyddan allri mannúð, allt byggt á dæmum um hegðun 

hans sem fylgir ekki staðalgildum samfélagsins. 

Meursault og Hlynur Björn fá þannig báðir að lifa í sínum aftengda hugarheimi 

allt þar til þeir eru dregnir til ábyrgðar fyrir gjörðir sem varða líf og dauða: Meursault er 
                                                
54 Albert Camus, Útlendingurinn, þýð. Ásdís R. Magnúsdóttir, Háskólaútgáfan, 
Reykjavík, 2008, bls. 13.  
55 David R. Ellison, ,,The Stranger and The Myth of Sisyphus“, Understanding Albert 
Camus, University of South Carolina Press, Columbine, 1990, bls. 51.  
56 Conor Cruise O’Brien, ,,The Stranger“, Camus, Fontana/Collins, Glasgow, 1979, bls. 
20.  
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sakaður um að hafa tekið líf arabans og Hlynur Björn er sakaður um að hafa barnað 

Hófí. Í þessum ásökunum standa þeir báðir andspænis táknmynd gilda og formúlna 

samfélagsins, er endurspeglast t.a.m. í kviðdómnum og saksóknaranum í L’Étranger og 

Hófí og fjölskyldu hennar í 101 Reykjavík. Hlynur Björn upplifir til dæmis matarboð 

sem haldið er hjá fjölskyldu Hófi eftir að upp kemst um getnaðinn sem dóm sinn fyrir 

þungunina: ,,Ég sit í aftursætinu, dæmdur maður, á leið í afplánun: Þyngsti dómur sem 

ég hef fengið: Kvöldmatur í einbýlishöllinni í Garðabæ. Þetta er það. Ég fer ekki aftur 

uppí rúm með kvenmanni“ (166). Með matarboðinu er þannig verið að skikka hann til 

að hegða sér samkvæmt ríkjandi samfélagsgildum og taka ábyrgð á gjörðum sínum, þ.e. 

taka út sinn dóm. Fangelsisvörðurinn, Páll faðir Hófíar, virðist einnig vilja með 

heimboðinu sýna Hlyni Birni það líf sem hann væntir handa dóttur sinni og væntanlegu 

barnabarni – líf sem að hans mati byggir einmitt á meginstoðum samfélagsins og er því 

það líf sem allir ættu að sækjast eftir. 

Líkt og sá fáránleiki sem einkennir morðið og réttarhöldin í L’Étranger fær þessi 

þungunarásökun og matarboðið sem fylgir á sig afar fáránlegan blæ er kemur í ljós síðar 

í skáldsögunni að Hlynur Björn var ekki faðirinn og að Hófí hafi jafnframt eytt fóstrinu. 

Er Hlynur Björn fréttir þetta bregður hann í skamma stund frá sínu venjubundna, 

afskiptalausa eðli, líkt og höfnun Katiar mun einnig orsaka stuttu síðar: ,,Ég hef aldrei 

elt manneskju til að reyna að fá að tala við hana. Fer mér illa“ (301). Á sama hátt og 

presturinn sem heimsækir Meursault í fangaklefa hans í lokakafla L’Étranger nær Hófí 

með þessu loks í gegn til Hlyns; henni tekst að láta hann bregðast við eins og 

,,venjulega“ manneskju og sýna að honum standi ekki alveg á sama um þetta líkt og um 

flest annað: ,,Jájá. Ég búin að vera með þessa bumbu á heilanum í hálft ár og næstum 

því kominn með æxli útaf henni og svo var þetta bara ekki mitt barn. Hverskonar 

pottrétt er hún eiginlega með í hausnum á sér?“ (302). 

Tengingin milli Meursault og Hlyns Björns nær þannig lengra en aðeins 

sameiginlegt andhetjueðli þeirra. Margir lesendur geta samsamað sig persónunum að 

einhverju leyti en líkt og Hlynur Björn, er Meursault andhetja sem lesendur tengja við 

vegna hversdagsleika flests þess sem hann upplifir.57 Báðir eru þeir jafnframt andhetjur 

sem lesendur dást að því þeir þora að lifa lífi sínu á skjön við ríkjandi samfélagshætti og 

                                                
57 Adele King (ritstj.), ,,Introduction: After Fifty Years, Still a Stranger“, Camus’s 
L’Etranger: Fifty Years On, Macmillan Press Ltd, London, 1992, bls. 3.  
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þeir höfða þannig til allra þeirra sem staðsetja sig fyrir utan normið – fyrir utan 

,,leikinn“ sem hinn dæmigerði maður tekur þátt í til að vera gildur meðlimur 

samfélagsins. 
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4. Andhetjan og samskiptin við hitt kynið 

 
4.1. Mömmustrákurinn Hlynur Björn 

 

Óhætt er að fullyrða að Hlynur Björn á heldur sérstakt samband við Berglindi móður 

sína miðað við karlmann á hans aldri. Ekki nóg með að hann búi ennþá heima hjá henni, 

heldur kemur hún oftar en ekki fram við hann líkt og hann væri enn á barnsaldri: ,,Hún 

kastar þremur pörum af hvítum nærbuxum í háværum plastumbúðum á rúmið um leið 

og ég sný mér við frá tölvunni. Svo kemur hún inn í herbergið og tekur nærbuxurnar og 

leggur á náttborðið og byrjar að búa um“ (15). Hún virðist ekki ætlast til þess að hann 

taki neinn þátt í heimilishaldinu og leggur sig alla fram við að gera dvöl hans á 

heimilinu sem þægilegasta: ,,,Er ekki orðið svoldið langt síðan ég þvoði af rúminu fyrir 

þig? Viltu að ég taki af því núna? [...] Hvað ertu með kókbrúsann uppí rúmi? Ég kom 

með meira ef þú vilt‘“ (15). 

Ófáar mæður væru efalaust búnar að henda atvinnulausum letingjum eins og 

Hlyni Birni út fyrir mörgum árum en móðir Hlyns Björns er ekki á þeim buxunum og 

fagnar þessari framlengdu dvöl hans. Því er ekki að furða að Hlyni Birni lítist ekki svo 

vel á þau umskipti sem verða á heimilinu er Lolla flytur inn og gerist maki móðurinnar 

og tekur jafnframt að sér það hlutverk að skikka hann til að taka einhverja ábyrgð á lífi 

sínu. Allt frá upphafi sögunnar, áður en þær Berglind opinbera sitt ástarsamband, gerir 

hún einatt grín að aumingjaskap Hlyns Björns: ,,,Þú ætlar þó ekki að fara að flytja að 

heiman? [...] Ertu ekki orðinn of gamall til þess? Orðinn þrjátíu og þriggja ára...‘“ (17). 

Þegar hún er svo orðinn hluti af heimilislífinu virðist hún hafa enga þolinmæði fyrir 

ræfilsskap hans: ,,,Gró öpp! Fáðu þér líf! Reyndu að feisa lífið! Reyndu að... að lifa!‘“ 

(239). Ekki nóg með að hún geri neikvæðar athugasemdir við lífshætti hans, heldur 

tekur hún jafnframt við hlutverki ,,karlmannsins“ í lífi Berglindar og gerir hann þar með 

óþarfan á heimilinu. 

Á þann hátt er Hlynur Björn að mörgu leyti gerður að ósjálfbjarga mömmustrák 

sem vill hafa móður sína út af fyrir sig. Þar sem hann er einhleypur – og virðist ekki 

hafa nokkurn áhuga á að breyta því – má segja að móðir hans sé í raun konan í hans lífi 

og hugsanir hans tengdar henni benda sumar til vafasamrar löngunar til hennar: ,,Ég 

þurka mér. Mömmulykt úr handklæðinu. Ég sting andlitinu á kaf í frotte-efnið. Það er 
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einsog móðurhúð. Þykk og meðfærileg móðurhúð“ (48). Eins og áður var getið hefur 

samband þeirra verið túlkað sem endurspeglun á sálfræðigreiningu Freuds á Hamlet58 en 

Alda Björk telur einmitt Lollu gegna þar lykilhlutverki í því að ödipusarduld Hlyns 

Björns sé frelsuð og taki ,,að herja á hann“.59 

Samkvæmt kenningum Freuds um ödipusarduld ganga öll börn í gegnum 

svokallað völsastig á aldrinum þriggja til sex ára. Hjá karlkyninu einkennist upphaf þess 

af ákafri aðlöðun drengsins að móðurinni er leiðir til fjandsemi gagnvart föðurnum, þar 

sem drengurinn fer að sjá hann sem keppinaut. Drengurinn er jafnframt á því stigi þar 

sem hann er að uppgötva líkama sinn og kynfæri og í samkeppni sinni við föðurinn 

þróar hann með sér vönunarótta, þ.e. ótta við að faðirinn muni gelda hann. Drengurinn 

áttar sig einnig á því að líkama kvenfólks skortir völsa – að þær hafi í raun þegar verið 

geltar – og til að takast á við sinn eigin vönunarótta ákveður drengurinn að samsama sig 

föðurnum og bæla kynferðislega þrá sína til móðurinnar.60 

Þannig verður töluverð uppstokkun á þessari þróun hjá Hlyni Birni í 101 

Reykjavík. Alda Björk bendir á að hann leitist hann ekki eftir því að samsama sig 

föðurnum í sögunni, enda faðirinn alkóhólisti og skipar ekki mikilvægt hlutverk í lífi 

Hlyns Björns. Að því leyti telur hún Lollu taka við föðurhlutverkinu í sögunni er hún 

gerist maki móðurinnar en að hennar mati má jafnframt líta á hana sem móðurstaðgengil 

og því er samræðið við hana táknrænt fyrir kynferðislegu þrá sem hann ber til móður 

sinnar.61 Hlynur Björn brýst þannig undan skilgreiningu Freuds og beinir kynferðislegri 

þrá sinni áfram til móðurinnar eftir reðurstigið og fær fullkomna útrás fyrir hana með 

því að sofa hjá Lollu, sjálfum móðurstaðgenglinum. Allt þetta telur Alda Björk tengjast 

tilhneigingu Hlyns Björns til að brjóta gegn boðum og bönnum samfélagsins og mætti 

segja að með þessu undirstriki hann enn fremur ímynd sína sem hina póstmódernísku 

andhetju sem virðir yfirvaldið og reglur samfélagsins að vettugi. 

 

 

 
                                                
58 Hér er vísað til áðurnefndrar ödipusarduldar sem Freud greindi í sambandi Hamlets 
við móður sína.     
59 Alda Björk Valdimarsdóttir, Rithöfundur Íslands, bls. 93. 
60 Hilary M. Lips, Sex & Gender: An Introduction [1988], McGraw-Hill, New York, 
2005, bls. 59.  
61 Alda Björk Valdimarsdóttir, Rithöfundur Íslands, bls. 93.  
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4.2. Hinn óþarfi karlmaður 

 

Eins og áður segir stafar Hlyni Birni ákveðin ógn af Lollu þar sem hún kemur að vissu 

leyti í hans stað inn á heimili þeirra mæðgina. Ótti hans við hana á sér þó djúpstæðari 

rætur en líkt og Alda Björk bendir á er það kvenfólk eins og Lolla, er hefur ,,karllegt 

vald“ þrátt fyrir kvenleika sinn, sem hefur gert karlmenn eins og hann óþarfa.62 Hlynur 

Björn hefur áttað sig á þessari hættu sem af slíkum konum stafar og kann einkar illa við 

þessa manngerð: ,,Það er eitthvað við svona kjaftforuga kvenmenn, svona konur sem 

eru jafnklárar og kallar, svona tussur með tunguna á réttum stað. Ég meika þær ekki“ 

(17). Honum finnst jafnframt eins og að kynbræður sínir hafi verið beittir brögðum með 

tilkomu þessarar kventegundar: ,,Það er einsog það sé bara eitthvað svindl í gangi. Ég 

meina. Konur hafa stellið fram yfir okkur, það er þeirra. Við áttum að fá heilann í 

staðinn. En nú eru þær búnar að húsa hann líka. Hvað er þá eftir? Þær eru komnar með 

allt. Gáfur og útlit“ (17-18). 

Þennan ótta væri einnig hægt að greina í sambandi hans og Hófíar. Hófí er 

komin af vel stæðri fjölskyldu, stundar háskólanám og býr í sinni eigin íbúð á meðan 

Hlynur Björn lifir á ríkinu, er ómenntaður og býr hjá móður sinni. Í samanburði verður 

Hófí þannig að sjálfstæðari einstaklingi í þeirra sambandi og á þann hátt brýtur hún  

gegn þeirri stöðluðu hugmynd um karlmanninn sem hið valdameira og sjálfstæðara 

kyn.63  Jafnframt má álykta að ef barn þeirra skötuhjúa hefði komið í heiminn hefði það 

komið í hlut Hófíar að ala það upp og sjá fyrir því og hún hefði þar með snúið við þeirri 

algengu staðalímynd um karlmanninn sem þann sem sér fyrir fjölskyldunni. Líkt og 

Lolla, ýtir Hófí þannig undir hugmyndir um karlmanninn sem óþarfan.  

Eins og Hlynur Björn hefur áttað sig á geta konur nú sinnt báðum hlutverkum 

sem áður fyrr var deilt á milli kynjanna, þ.e. að ganga með og ala upp börnin og einnig 

sjá fyrir þeim. Það eina sem þær þurfa er gjafasæði fá kynæstum karlmanni, sem líkt og 

Hlynur Björn segir sjálfur er yfirleitt engin þrekraun: ,,Kvenfólk. Ég er varla lagstur 

þegar hann er mættur aftur í réttstöðuna. 45 gráður á tveimur sekúndum. Þær þurfa ekki 

nema rétt að tilla sér við hliðina á manni og hann er risinn uppá afturlappirnar og 

byrjaður að slefa“ (36). Karlmaður eins og hann verður þannig valdalaus gagnvart 

                                                
62 Sama heimild, bls. 93-94.  
63 Hilary M. Lips, Sex & Gender, bls. 4-5. 
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nútíma konunni sem býr bæði yfir gáfum og góðri menntun og hefur umfram allt sinn 

kvenlega kynþokka sem hún getur beitt á hann, hjálparlausa karlmanninn, til að fá hann 

til að hegða sér eins og hún vill: ,,Og við liggjum bara eftir orðalausir með þann 

heilalausa í höndunum að gubba útúr sér síðustu sellunum“ (18). 

Segja mætti að hetjulega föðurímyndin, um hinn vinnusama og gáfaða karlmann 

sem sér fyrir fjölskyldunni og notar krafta karlmennsku sinnar til að halda utan um 

heimilið, sé því ef til vill á undanhaldi vegna aukinna valda hinnar sjálfstæðu konu sem 

ásamt því að ganga með börnin og ala þau upp getur einnig sinnt þessum hlutverkum 

prýðisvel. Þrátt fyrir að Hlynur Björn ergi sig yfir auknum völdum konunnar hefur hann 

engan áhuga á því að beita sér gegn henni og fagnar því að vera laus við þá ábyrgð sem 

fylgir því að vera sjálfstæður karlmaður sem sér fyrir heimilinu. Hann er jafnframt 

firrtur ábyrgð af báðum þungunum sem hann var talinn hafa valdið64 og fær þannig 

svigrúm til að halda áfram að lifa sinnulausum lífsstíl sínum. Því væri hægt að álykta að 

þessi valdabreyting milli kynjanna æli frekar af sér karlkyns andhetjur á borð við hann, 

sem fengju þannig aukið frelsi til að brjóta gegn væntingum samfélagsins og lifðu lífi 

sem laust er við ábyrgð, staðfestu og tilgang. Karlkyns andhetjan getur þannig verið 

fegin óþarfleika sínum og þarf ekki að líta á hann sem dystópíska spá um hnignun kyns 

síns, heldur fyrst og fremst sem einstakt og frelsandi tækifæri til að lifa lífinu algjörlega 

eftir sínu höfði. 

 

4.3. Netsamskipti og klámáhorf 

 

Þótt Hlynur Björn eigi heldur erfitt með samskipti sín við kvenfólk í raunheiminum á 

hann ágætt samband við þær kvenverur sem birtast honum á skjánum og í netheiminum. 

Að vakna við hliðina á raunverulegri konu minnir hann helst á dauðann: ,,Maður á ekki 

að kyssa stelpu morguninn eftir, það er svona rotnunarbragð úr henni, einsog hún sé 

byrjuð að rotna, hafi drepist [...] Maður á ekki að sofa hjá. Svefninn er dauði“ (11). Á 

meðan óskar hans sér sílíkon-klámstjarna á sjónvarpsskjánum til að fá hann til að rísa 

upp: ,,Upprisa holdsins. Minn maður, alltaf fyrstu á fætur [...] Afhverju hafa þeir engin 

pornó-grömm á morgnana? Hafa þeir aldrei heyrt um morgunhörðnun? Þá myndi maður 

                                                
64 Að vísu neitar Lolla að Hlynur Björn hafi barnað sig, eins og áður segir, en í bókinni 
er þó sterklega gefið í skyn að hann sé faðirinn.  
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kanski vakna“ (11). Konurnar á skjánum blása þannig meira lífi í hann en hinar 

raunverulegu konur í hans lífi. 

Hann á jafnframt góð samskipti á netinu við hina ungversku Kati sem hann 

skiptist tíðum á tölvupóstum við. Netsambandið er tilvalið fyrir hann – laust við 

skuldbindingu, ótímafrekt og felur ekki í sér hættu á óæskilegum getnaði – enda gengur 

það prýðilega þangað til það er fært inn í veruleikann. Hlynur Björn gefst þó ekki upp á 

netrómantíkinni eftir að hafa mistekist og er komin með nýja ,,skjásvæfu“ í lok 

bókarinnar: ,,Ég er á Internetinu. Ég er að tala við stelpu sem heitir Judy. Hún er nýjasta 

skjásvæfan mín, sú eina sem svaraði auglýsingunni“ (370).  

Sú staðreynd að þetta séu þau sambönd sem eiga hvað best við Hlyn Björn 

endurspegla á vissan hátt það bjartsýna viðhorf sem póstmódernistar hafa jafnan til 

nútímavæðingarinnar.65 Netsamskiptin birtast ekki sem einhvers konar úrkynjuð útgáfa 

af samskiptum kynjanna, heldur sem tilvalin lausn fyrir sérkennilegan einstakling eins 

og Hlyn Björn til að finna aðra einstaklinga sem kunna að meta einstaka lyndiseinkunn 

hans. Andhetjur eins og hann geta þannig sent sína persónulegu auglýsingu út í hinn 

stóra netheim í þeirri von að einhver taki þeim með opnum örmum:  

 

Dirty something blonde and lonely unemployed male living with his mother, her 

girlfriend and their son who might be HIV-positive and likes staying inside 

watching X-rated movies and satellite-TV, blind masturbating and patient 

barhanging, is looking for a long-term heterosexual relationship on the internet. 

PS. You have to be single with serious breasts. (370) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
65 Alda Björk Valdimarsdóttir, Rithöfundur Íslands, bls. 91.  
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5. Lokaorð 

 
Í 101 Reykjavík má finna ákveðna lífsspeki sem á prýðisvel við í nútíma samfélagi hins 

vestræna heims. Í heimi þar sem fólk týnist í leitinni að merkingu, tilgangi og einhvers 

konar heilögum sannleika lífsins eru andhetjur eins og Hlynur Björn sem ferskur 

andblær andspænis hinum dæmigerða samfélagsþegni sem fylgir lögum og reglum 

samfélagsins blindandi. Þeir ófáu einstaklingar sem eiga í tilvistarkrísu af einhverju tagi 

vilja frekar einhvern sem þeir geta samsamað sig með, einhvern sem réttlætir 

stefnulausa tilveru þeirra. Því kann það að vera viss huggun fyrir þá lesendur að finna 

fyrir hinu sammannlega ástandi í bókinni sem eins og áður segir er það ástand sem 

Hallgrímur vildi að sagan fjallaði um.66 

Í þessari ritgerð hefur aðalpersóna 101 Reykjavíkur verið skoðuð frá ólíkum 

hliðum. Með því að tengja Hlyn Björn við fyrstu Reykjavíkursögurnar er hann settur í 

samhengi við ákveðna samfélagsþróun sem átti sér stað í borginni í kjölfar stríðsáranna 

og með því móti er honum sköpuð eins konar ímynduð fyrirmynd að eigin persónu. 

Samanburður hans við sína viðurkenndu fyrirmynd, Hamlet, undirstrikar enn fremur hið 

sammannlega ástand sögunnar en að mati Hallgríms er slíkt ástand einmitt alltaf að 

finna í sögum Shakespeares.67 

Gerð er tilraun til að útskýra persónusköpun Hlyns Björns út frá heimspekilegu 

sjónarhorni og þau líkindi sem finna má milli hans og einnar þekktustu andhetju 20. 

aldar bókmennta staðfesta frekar þessa andhetjuímynd hans. Greiningin á samböndum 

hans við kvenpersónur sögunnar undirstrikar þessa ímynd einnig, þó með ólíkum hætti 

sé. Með samförum sínum við unnustu móður sinnar svalar hann kynferðislegri þrá til 

móður sinnar og brýst þannig fullkomlega út fyrir brotakenndan siðferðisramma sinn. 

Atvikið staðsetur hann að fullu og öllu fyrir utan normið og gerir hann endanlega að 

andhetju samfélags síns. 

Hann er jafnframt skoðaður andspænis nútíma konunni, sem endurspeglast í 

Lollu og Hófí, og sýnt hvernig hann sem karlmaður er orðinn valdalaus gagnvart hennar 

stöðu í samfélaginu. Niðurstaðan er engu að síður sú að valdabreytingin sé í raun 

karlmanninum til bóta en þótt hún geri hann að vissu leyti óþarfan frelsar hún hann 

                                                
66 Sigtryggur Magnason, ,,Eins og að vera seldur til Chelsea“, bls. 32.  
67 Sama heimild.  
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samtímis undan þeirri ábyrgð og skyldum sem áður íþyngdu honum og gerir þar með 

andhetju eins og Hlyni Birni kleift að halda eðli sínu óáreittur. Netsamskipti Hlyns 

Björns verða í nútíma samhengi eins og spádómur fyrir þau breyttu samskipti kynjanna 

sem ólíkir netmiðlar hafa haft í för með sér undanfarin ár en eru að sama skapi ágætis 

tillaga að því hvernig andhetja eins og hann geti hagað rómantískum tilburðum, vilji 

hún vera laus við skuldbindingu og öll þau vandamál sem fylgja dæmigerðu 

ástarsambandi í raunheiminum. 

Hallgrími tekst þannig í skáldsögu sinni að skapa andhetju nútímans er einkennir 

ákveðið sammannlegt ástand sem jafnan má finna í samtímanum. Hlynur Björn er ekki 

dæmi um uppgjöf gagnvart samfélaginu, heldur frelsun frá því. Hann er frelsaður undan 

samfélagslegum höftum, siðferðislegum gildum, boðum og bönnum.68 Hann hefur 

hafnað helstu væntingum samfélagsins til sín og sér merkingar- og tilgangsleysi tilveru 

sinnar í frelsandi ljósi. Hann er í eðli sínu hughyggjukennd hetja allra þeirra sem þrá að 

losna úr ánauð skuldbindinga og ábyrgðar og lifa lífi sínu áhyggjulausir í augnabliki 

hverrar stundar.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
68 Alda Björk Valdimarsdóttir, Rithöfundur Íslands, bls. 95. 
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