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Ágrip 

Snjólaug Bragadóttir er ein af fáum rithöfundum á Íslandi sem skrifaði ástarsögur af þeirri 

tegund rómantískra ástarsagna sem hér er ætlunin að fjalla um. Hún gaf út tólf ástarsögur 

áður en hún hætti að skrifa og snéri sér alfarið að þýðingum bæði á bókum og fyrir 

sjónvarp. Hér verður fjallað um rómantískar ástarsögur, kenningar um þær, hefð og 

bókmenntalegt samhengi. Einnig verður fjallað um aðal útgáfufyrirtæki þeirra hér heima 

og úti í heimi. Að auki verður litið í íslenska bókmenntasögu og skoðuð umfjöllun um 

ástarsögur og stöðu þeirra í bókmenntasögunni og einnig verða skoðaðar nokkrar eldri 

ritgerðir um horfna ástarsögurithöfunda. Að lokum er spurt um viðtökur bókanna og 

eftirmæli höfundarverksins.  

Stuðst er við fræðirit um ástarsögur, íslenskar bókmenntasögur, blaðagreinar um 

bækur Snjólaugar Bragadóttur og viðtöl við hana í gegnum árin. Þrjár bækur Snjólaugar 

Bragadóttir Einginn veit hver annars konu hlýtur, Leiksoppur fortíðar og Undir merki 

Steingeitar verða greindar hér í ljósi ástarsagnakenninga. 
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Inngangur 

Ástarsögulestur hefur ekki verið í hávegum hafður þegar talað er um lestur „góðra“ bóka. 

Í bókmenntasögum eru ástarsögur flokkaðar með afþreyingarbókmenntum. Nokkrum 

söluhæstu höfundarnöfnum er þar slegið upp en söguinnihaldi, formi og fagurfræði eru 

gerð lítil skil. Sennilega vegna þess að form þeirra og persónusköpun er fyrirfram talin 

ófrumleg og formúlukennd holtaþoka. Sem skýtur nokkuð skökku við vegna þess að þegar 

rætt er um glæpasögur og reyfara sem eru alveg jafn formúlukenndir og ástarsögur þá fá 

þeir jafnan sitt vel útilátna pláss og umfjöllun innan bókmenntasögunnar og er mikið 

hampað þegar vel tekst til. Samt sem áður veltir ástarsöguiðnaðurinn ekki milljónum 

heldur billjónum dollara á ári hverju. 35 til 40 prósent af allri kiljusölu í heiminum eru 

ástarsögur. Þess vegna er nauðsynlegt að taka þessar bókmenntir inn í bókmenntafræði 

og bókmenntaumræðu til þess að skapist um þessa menningarafurð fræðilegur 

grundvöllur sem vöntun er á (Driscoll, 2014, bls. 6).  

Nú á seinni tímum hafa verið gerðar auknar tilraunir til þess að koma ástarsögum inn í 

bókmenntaumræðuna. Má þar benda á BA- ritgerðir í Almennri bókmenntafræði og innan 

íslenskudeildarinnar hér í HÍ. Þar er nokkuð fjallað um rithöfunda sem fallið hafa í 

gleymsku og þögn vegna vanmats og lítilsvirðingar á bókmenntagreininni. Í þessum 

ritgerðum hefur mikil og góð vinna átt sér stað en alltaf má gott bæta. Auk þess er til 

ástarsögunámskeið í íslenskum bókmenntum sem kennt hefur verið af Dagnýju 

Kristjánsdóttur prófessor í íslenskum samtímabókmenntum og fleirum. Þetta er allt gott 

og gilt en ekki hefur undirrituð enn rekist á vakningu í þessum geira bókmennta né 

rithöfunda sem ríða á vaðið í þessum skrifum og inn í þessa umræðu og umfjöllun vantar 

alveg metsölurithöfundinn Snjólaugu Bragadóttir.  

Árið 1972 kom út hér á Íslandi fyrsta bók ástarsögu höfundarins Snjólaugar 

Bragadóttur, Næturstaður. Var henni vel tekið og Snjólaug boðin velkomin á markaðinn 

bæði af gagnrýnendum og lesendum. Urðu allar bækur hennar metsölubækur þegar þær 

komu út, þær voru í anda hefðbundinna ástarsagna af þeirri tegund sem bókaforlagið 

Mills&Boon og seinna Harlequin Books hafa gefið út í fjölda ára. Eftir velgengni í byrjun 
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komu bækur eftir Snjólaugu út nánast á hverju ári fram til ársins 1986. Þá hætti hún að 

skrifa ástarsögur og sneri sé að öðru, í viðtali gaf hún upp þá ástæðu að ekki væri 

grundvöllur fyrir því að halda áfram að skrifa því eftirspurnin væri ekki lengur fyrir hendi 

(Urður Gunnarsdóttir, 1992, bls. c5). Það skýtur svolítið skökku við því samkvæmt könnun 

sem var gerð á útlánum nokkurra stærstu bókasafna hér á landi árið 1985 á verkum 

íslenskra höfunda þá var Snjólaug þar í fyrsta sæti fyrir ofan sjálfan Halldór Laxnes (G.G., 

1985, bls. 55). Enginn annar rithöfundur hefur tekið upp ástarsögu pennann síðan og 

skrifað bækur að hætti Snjólaugar þ.e. raunsæjar ástarsögur með alþýðufólk í 

aðalhlutverkum.  

Það má velta fyrir sér hvers vegna? Hvað er það við íslenskan bókamarkað sem gerir 

það að verkum að enginn hættir sér út á ritvöllinn með þess konar sögur hér á meðan 

ástarsögu drottningin Nora Roberts situr í efsta sæti yfir sölu og útlán á bókasöfnum í 

Bandaríkjunum og Bretlandi. Hún hefur ríkt yfir metsölulista New York Times í samanlagt 

16 ár og eini rithöfundurinn sem hefur slegið henni út er hún sjálf þar sem hún skrifar 

undir pennanafninu J.D. Robb (Cadwalladr, 2011).  

Hér verður því blákalt haldið fram að Snjólaug Bragadóttir sé síðasti 

metsölurithöfundurinn á Íslandi í ástarsöguskrifum og jafnframt leitast við að varpa ljósi á 

afhverju ekki hafi skapast hefð fyrir þess konar skrifum hér á landi.  
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1 Aðdragandi ástarsöguskrifa 

Bókmenntir kreppu og stríðs áranna 1930-1945 bera merki þjóðfélagsástandsins þá, þar 

sem stéttaátök og örbirgð settu mark sitt á veruleikann. Bókmenntirnar endurspegluðu 

þann veruleika á sama tíma og „þær rifu burt hugmyndafræðilega móðu 

borgarastéttarinnar“. Sögurnar sem samdar voru á þessum tíma voru fullar af ádeilu og 

félagslegri uppreisn þar sem persónur úr lágstétt voru í aðalhlutverkum og tiltekin 

vandamál þeirra áttu að vera innlegg í umræðu samtímans. Skáldkonur sem skrifuðu fyrir 

seinni heimstyrjöldina mátti telja á fingrum annarar handar, þær fjölluðu nærfærnislega 

og af þekkingu um stöðu konunnar í samfélaginu, samskipti kynjanna og fórn konunnar er 

þar mest áberandi. Augað er á reynsluheimi kvenna þar sem baráttan við skyldu og 

langanir knýja sögurnar áfram. Þessu var ekki gert skil í bókum karla né karllægri 

bókmenntaumræðu þessa tíma. Flestar konur sem hófu að skrifa á árunum fyrir og eftir 

seinna stríð eins og Ragnheiður Jónsdóttir, Elínborg Lárusdóttir og fleiri voru komnar á 

miðjan aldur þar sem húsmóðurskyldum var að einhverju leyti farið að létta af þeim, 

vegna uppkominna barna og minna álags (Brynja Baldursdóttir og Hallfríður 

Ingimundardóttir, 2007, bls. 173).  

Kellingabækur og heimilisiðnaður loddi við skáldskap kvenna framan af og oft voru 

þær á skjön við bókmenntasöguna, jafnvel sagt að þær væru á eftir tímanum. 

Rithöfundum sem skrifa um reynsluheim kvenna hefur oft verið sýnd lítilsvirðing og nefnd 

dæmi um hvernig þeir geti hækkað skrif sín upp á hærra plan með því að tileinka sér 

ljóðræn form ásamt því að halda áfram að vinna úr daglegu lífi sínu þrátt fyrir 

lítilsvirðinguna (Soffía Auður Birgisdóttir, 1987, bls. 1 og 56). Það hafa rithöfundar svo 

sannarlega gert en enn eimir eftir af lítilsvirðingunni sérstaklega þegar litið er til 

hefðbundnu ástarsögunnar og lesenda hennar.  

1.1 Ástarsögur eftirstríðsáranna 

Það er erfitt að benda á hvar skáldsagnaritun kvenna á Íslandi byrjar af alvöru og tekur 

flugið en kvenrithöfundum fer að fjölga eftir seinna stríð. Helst er hægt að líta til 

drottningar sveitasagnanna, Guðrúnar frá Lundi (1887-1975). Bækur hennar komu út 



8 

 

1946-1971 og voru þær 26 talsins, vinsælustu og þekktustu verk hennar eru sögurnar 

hennar um Dalalíf í fimm bindum sem komu út 1946-1951. Skáldsögur Guðrúnar seldust 

eins og heitar lummur og fóru fleiri konur að þora að koma fram á sjónarsviðið með 

bækur í flokki léttra afþreyingarbókmennta, eftir að sýnt var að mikill áhugi var fyrir þeim 

og umræða skapaðist um þær í kjölfar Guðrúnar. Bækur hennar flokkast samt sem áður 

ekki undir hefðbundnar rómantískar ástarsögur í dag vegna þess að þær falla ekki að 

formúlu þeirra þó samskipti kynjanna séu í forgrunni. Þær eru meira í ætt við breiðar og 

dramatískar átthaga- og ættarsögur eins og bækur Elínborgar Lárusdóttir (1891-1976), má 

þar nefna verkin Förumenn I-III sem komu út 1939-1940 (Dagný Kristjánsdóttir, 2010, bls. 

93).  

Þegar litið er til rómantískra ástarsagna eftirstríðsáranna hér á landi er ekki um 

auðugan garð að gresja. Þekktasti og afkastamesti rithöfundurinn á þeim vettvangi er 

sennilega Ingibjörg Sigurðardóttir (1925-2009) hún skrifaði 30 ástarsögur á 30 árum frá 

1958 til 1989. Hún notaðist við einfalda fléttu þar sem ástir takast með ungu fólki og er 

annað hvort kynið að taka niður fyrir sig eða upp fyrir sig. Hindrunin í vegi parsins er í 

flestum tilvikum foreldrarnir sem eru á móti ráðahagnum, þau ná að stía parinu í sundur 

en á endanum ná þau saman aftur, oftast vegna gæða söguhetjunnar eða þess að hún 

bjargar lífi persónunnar sem lagði fæð á hana í fyrstu. Þetta var uppskrift sem Ingibjörg 

var sérfræðingur í og voru bækur hennar mjög vinsælar. Í útekt á útlánum í bókasöfnum 

1978, sem Morgunblaðið birti, kom fram að þar voru bækur hennar í fyrsta sæti miðað við 

bækur Halldórs Laxness sem voru þá í tíunda sæti á útlánalistum (Bára Magnúsdóttir, 

2002). Vala Georgsdóttir varpar áhugaverðu ljósi á ástarsöguna og verk Ingibjargar í BA-

ritgerð sinni árið 2002.  

Þessir rithöfundar ruddu að vissu leyti veginn fyrir ritun afþreyingarbókmennta og 

rómantískra ástarsagna hér á landi, fram fóru að koma höfundar á borð við Snjólaugu 

Bragadóttur frá Skáldalæk, Þuríði Guðmundsdóttur frá Bæ, Aðalheiði Karlsdóttur frá 

Garði, Guðbjörgu Hermansdóttur (móðir Snjólaugar) og þar fram eftir götum. Það er 

gaman að benda á hefðina sem skapaðist í þessum geira þar sem höfundar voru kenndir 

við sveitabæinn sinn í anda Guðrúnar frá Lundi. Þessi hefð gaf vissa tilvísun um hvað 

bækurnar fjölluðu ásamt því að nýta sér forna frægð og vinsældir Guðrúnar nánast eins og 



9 

 

vörumerki. Þegar Snjólaug var spurð út í þetta vísaði hún alfarið á ritstjórann sinn hjá Erni 

og Örlygi (Jón Baldvin Halldórsson, 1984, bls. 64). Það má þó deila um hvort verið var að 

byggja á vinsældum Guðrúnar eða Snjólaugar í þessu tilviki því rithöfundarnir sem eru hér 

nefndir á eftir Snjólaugu fóru allar að skrifa eftir að bækur Snjólaugar komu út. 

Bækur Guðrúnar frá Lundi hafa nú á seinni tímum fengið ærlega uppreisn æru og 

teljast til klassískra bókmennta, ásamt því að vera raunsær tregablandin vitnisburður um 

bændasamfélagið á Íslandi fyrr á tímum (Dagný Kristjánsdóttir, 2010, bls. 94). Bækur 

hinna fyrrnefndra kvennanna hafa því miður, nær alveg horfið af yfirborði 

bókmenntaumræðunnar í dag að undanskilinni Ragnheiði Jónsdóttur og lítið er á þær 

minnst í bókmenntasögu sem til er eftir árið 2000. Bækur Snjólaugar eru þó nefndar í 

flokki afþreyingarbókmennta en ekki sögur Ingibjargar Sigurðardóttur. 
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2 Saga ástarsögunnar og kenningar um hana 

Virkni í gagnrýni og bókmenntalegri umfjöllun um ástarsögur hefur verið lítil sem enginn í 

áranna rás. Það sem hefur háð ástarsögunni er þögnin sem hún mætir í 

bókmenntaumræðunni. Þrátt fyrir að ástarsögur og reyfarar séu með söluhæstu og 

vinsælustu bókum á markaðnum í dag er merkilegt hversu litla umfjöllun og 

viðurkenningu þær fá innan þessa sama markaðar. Þetta á ekki einungis við hér heima á 

Íslandi heldur líka úti í hinum stóra heimi.  

Á áttunda áratugnum fóru þó að koma fram fræðimenn sem fjölluðu um og reyndu að 

greina tilgang lesturs og framleiðslu ástarsagna innan bókmenntastofnunarinnar. Þetta 

voru feminískir fræðimenn eins og til dæmis bókmenntafræðingarnir Tania Modleski og 

Janice Radway. Þær skrifuðu bækur um það hvers vegna konur læsu þessar bókmenntir 

og í hvaða tilgangi. Radway komst að því að lesendur ástarsagna samsömuðu sig við 

kvenhetjuna sem tókst alltaf að yfirvinna fordóma karlhetjunnar og temja hann í lokin svo 

þau næðu saman. Lesturinn gaf konum kost á því að eiga tíma fyrir sjálfar sig án þess að 

þær væru að þjóna nokkrum öðrum en sjálfum sér. Modleski benti hins vegar á skaðsemi 

ástasagnalestursins og sýndi fram á hvernig hann viðhéldi hinu hugmyndafræðilega valdi 

feðraveldisins sem hefur það að markmiði að konur sætti sig við kúgun og misnotkunn 

(Dagný Kristjánsdóttir, 2002, bls. 49-53). Greiningar Modleski á ástarsögunni og lesendum 

hennar áttu rétt á sér að vissu leyti en ástarsagan og lesendur hennar tóku þeim 

breytingum og lögðu til jafns við aðrar breytingar sem áttu sér stað í þjóðfélaginu. Því er 

kannski réttara að líta til orða Helgu Kress bókmenntafræðings þar sem hún segir að 

mikilvægt sé að líta á þessar sögur með tilliti til hugmyndafræði þjóðfélagsins á ritunar 

tíma þeirra. Hvað Þær segja um hlutverk og stöðu kvenna og karla, þá og í dag, því 

bókmenntir eru ekki bara endurspeglun heldur líka úrvinnsla höfundar á veruleika sínum. 

Þar getur hann sýnt gagnrýna afstöðu og afhjúpað viðtekna hugmyndafræði í þeim 

tilgangi að knýja á um breytingar eftir þörfum og nauðsyn (Helga Kress, 1976, bls. 207-8 

og 211).  
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Rannsóknir og greiningar á ástarsögum héldu sem betur fer áfram og bæði femínískar 

og menningarfræðilegar áherslur voru ríkjandi, þar sem efnið var skoðað á þverfræðilegan 

hátt með hlutverk og gildi þess í samfélaginu að leiðarljósi. Bandarískir ástarsöguhöfundar 

eins og Jayne Ann Krentz sem skrifaði bókina Dangerous Men and Adventurous Women 

árið 1992 leggur ríka áherslu á tungumál bókmenntagreinarinnar og stíl ástarsagna sem 

einkennir bókmenntagreinina. Einnig nauðsyn þess að lesendur þekki formúlurnar og elski 

endurtekninguna sem felst í verkunum, því gildi þeirra felst ekki í nýjungum heldur 

fagmennsku innan ramma þessa bókmenntasviðs. Jafnframt vill hún meina að að það sé 

ekki bara kvenhetjan sem lesandinn sé að samasama sig við heldur samsami hann sig líka 

við karlhetjuna í verkunum, því lesendur fylgja hugsunum karlmansins jafnt sem 

kvenmannsins á víxl í lestrinum (Dagný Kristjánsdóttir, 2002, bls. 49-53). Þessum fræðum 

og kenningum eru gerð góð skil í ritgerðum um rithöfunda áttunda og níunda áratugarins í 

tveimur BA-ritgerðum annari um Auði Jónsdóttur og hinni um Auði Haraldsdóttur (Iðunn 

Gunnarsdóttir, 2007 og Kolbrún Hulda Pétursdóttir, 2014).  

Aðrir fræðimenn hafa farið meira í sögu ástarsögunnar frá upphafi til dagsins í dag 

eins og Pamela Regis sem skrifaði bókina A Natural History of the Romance Novel 2003. 

Þar fer hún í saumana á uppruna ástarsögunnar og formúlunnar sem hefur einnkennt 

hana frá upphafi. Þó hetjurnar hafi breyst í gegnum tíðina þá er formúlan sem einkennir 

hina hefðbundnu ástarsögu alltaf sú sama. Hún gerir þó þann fyrirvara að fræðimenn hafi 

varpað skilgreiningunni aftur í tímann en hún hafi varla verið jafn meðvituð og ætlun 

fyrstu höfundanna síðar varð. Hér er þessi átta liða formúla lauslega þýdd af undirritaðri:  

 

1. Samfélagið skilgreint (e.society defined).  

2. Hittingurinn (e.the meeting).  

3. Hindrunin (e.the barrier). 

4. Samdrátturinn (e.the attraction). 

5. Yfirlýsingin (e.the declaration). 

6. Hið óyfirstíganlega/vonlausa/áskorunin (e.point of ritual death). 

7. Þekkingin/lærdómurinn (e. The recognition). 

8. Loforðið (e.the betrothal) 
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Þessi átta liða ómissandi frásagnarformúla er undirstaðan í uppbyggingu allra 

hefðbundinna ástarsagna og án þessarar undirstöðu er ekki hægt að skilgreina frásögnina 

sem hefðbundna ástarsögu (Regis, 2003, bls. 30-39). Til að nefna sem dæmi um hvað sé 

ekki ástarsaga í þessum skilningi nefnir hún sögu Margaret Mitchell Gone with the wind 

(1936). Þó að sú saga sé í flestra augum grípandi rómantísk ástarsaga, þá vantar einn hluta 

af formúlunni í söguna og meira að segja þann mikilvægasta. Söguhetjan Scarlett fær ekki 

hinn elskaða mann, það er að segja þau enda ekki saman og vantar því 8. liðinn, loforðið 

og þar af leiðandi lið 7, sagan endar og situr föst í lið 6. Sagan getur því ekki fallið í flokk 

hefðbundinna ástarsagna( Regis, 2003, bls. 47-50). 

Þessi skilgreining og uppskrift er höfð að leiðarljósi í fullyrðingu minni í upphafi 

ritgerðarinnar. Skvísusögur seinni tíma eins og sögur Tobbu Marinósdóttur falla ekki að 

þessari uppskrift eimitt vegna þessa að í lok sögu er ekki aðalmálið að enda með 

manninum. Einnig skrif Steinunnar Sigurðardóttur sem skrifar um ástina í sögum sínum en 

á svo óhefðbundin máta að þær geta ekki fallið að formúlu hefðbundinna ástarsagna. 

Þetta á líka við um skrif Auðar Övu og fleiri höfunda sem fjalla um ástina, samskipti 

kynjanna og kynjahlutverk í skrifum sínum og því illa hægt að setja þessar sögur inn í flokk 

hefðbundinna formúla ástarsögunnar. Sögur Birgittu Halldórsdóttur gætu mögulega átt 

við hana ef ekki kæmi til glæpasöguívafið sem er fyrst og fremst aðal útgangspunktur allra 

hennar bóka og falla þær því í flokk glæpasagna.  

Að þessu sögðu bendir Pamela Regis á það hvernig saga hinnar hefðbundnu, 

rómantísku ástarsögu hefur verið sögð eða ósögð í gegnum tíðina með því að 

bókmenntagagnrýnendur hafa afgreitt tilurð hennar og tilgang á fordómafullan og 

einhæfan máta. Hún vil meina að það litla pláss sem sögurnar hafa fengið innnan 

bókmenntaumræðunnar taki frá henni möguleikann á að tjá og þróa hugmyndir og 

málefni kvenhetjanna sem séu í miðju ástarsögunnar og allt það sem þær hafi fram að 

færa (Regis, 2003, bls. 53-55).  

Á tuttugustu öldinni eins og á þeirri sextándu gengur meirihluti kvenna enn í 

gagnkynhneigt hjónaband. Hin hefðbundna ástarsaga gengur út frá þessari staðreynd um 

líf kvenna (Regis, 2003, bls. 56). Þegar litið er til samtímasagna í þessum flokki þá má 
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fullyrða að sögurnar spegli á áhugaverðan hátt stöðu kvenna innan þjóðfélagsins á 

hverjum tíma, sem og þróunina sem á sér stað í hjúskaparmálum kvenna ásamt 

samfélagslegri stöðu þeirra. Þegar rómantíska ástarsagan fer að ryðja sér til rúms í enskri 

bókmenntasögu þá er ástin orðin aðal ástæða þess að fólk gengur í hjónaband en 

eignaréttur kvenna er ekki komin inn í lögin. Því má að vissu leyti skoða ástarsögur með 

kvenréttindabaráttuna að leiðarljósi (Regis, 2003, bls. 57-61).  

Það gerir Pamela Regis með hjálp vel valinna sagna úr bókmenntasögunni. Hún telur 

að hin staðlaða bygging sagnanna fylgi skráðri og óskráðri hugmyndafræði um 

hjónabandið og sögurnar sýni þannig breytingar sem verða á henni frá tíma til tíma. Með 

því að skoða ákvarðanirnar á bak við það hvers vegna kvenhetjurnar í þessum sögum 

ákveða að ganga í hjónaband sé viss yfirheyrsla á hjónabandsstofnuninni. Hlutverk kvenna 

í samfélaginu fari í gegnum beitta og nákvæma athugun í ástarsögum og sé í raun stór 

rannsókn á því hvað konum leyfist innan samfélagsins, að það sé hið merka framlag 

ástarsögunnar (Regis, 2003, bls. 53-74).  

Hún fer í saumana á frásagnarformúlum sem eiga sér upphaf í hefðbundnum 

ástarsögum. Eins og til dæmis að Jane Eyre er fyrsta munaðarlausa kvenhetjan sem birtist 

lesendum ástarsagna en langt því frá að vera sú síðasta. Munaðarlausa kvenhetjan hefur 

verið eitt af einkennum hefðbundinna ástarsagna eftir þessa frægu skáldsögu (Regis, 

2003, bls. 86-91). Einnig verður að nefna að í Framley Parsonage (1861) eftir Anthony 

Trollope birtist frásagnarform sem er mjög kunnulegt okkur Íslendingum, en það er hin 

svokallaða „kirkju frásögn“ (e. the church plot). Í því er kvenhetjan oftast bæði eignarlaus 

og venjuleg og því ósamboðin karlsöguhetjunni en svo sýnir hún fram á gæði sín með því 

að bjarga annaðhvort ættingjum söguhetjunnar eða fórna sér á einhverskonar hátt. 

Kirkjuhugtakið tengist frásagnarumhverfinu sem oft eru prestsetur með sögupersónum 

tengdum því og siðferðisboðskapnum í þess konar sögum. Þetta frásagnarform hefur 

löngum verið tengt við hið siðferðiskennda Viktoríanska frásagnarform sem er mjög þekkt 

í dag (Regis, 2003, bls. 95-98). Þess verður að geta að þetta frásagnarform er rauður 

þráður í sögum Ingibjargar Sigurðardóttir sem hún gerði algjörlega að sínu á einstakan 

íslenskan máta.  



14 

 

Regis nefnir kanónur síðari hluta tuttugustu aldarinnar í ástarsöguskrifum og tekur til 

fimm rithöfunda sem gáfu tóninn fyrir ástarsögusprengingu áttunda áratugarins, það eru 

Georgette Heyer, Mary Stewart, Janet Dailey, Jane Ann Krentz og Nora Roberts. Hún telur 

til einstök höfundareinkenni hverrar, gæði texta þeirra og þeirrar staðreyndar að gagnrýni 

á bókmenntaformið hafi verið byggt á verkum, völdum af handahófi, og alltof 

margbreytilegum í gæðum og fyrirmyndum. Hver og einn af þessum ástarsagna 

höfundum hefur fullkomnað einn eða fleiri undirflokka innan bókmenntaformsins á 

einstakan hátt. Heyer skrifaði sögulegar ástarsögur sem í dag kallast Regency sögur, 

Stewart sérhæfð sig í spennu ástarsögunni sem margir rithöfundar hafa fylgt eftir, Daily 

skrifaði fyrstu metsölu landnema ástarsöguna, Krentz skrifaði fyrstu framtíðarástarsöguna 

og síðast en ekki síst þá hefur Roberts skrifað innan allra þessara undirflokka ásamt því að 

skapa nýja undirflokka eins og yfirnáttúrulegar ástarsögur og tímaflakks sögur. Þegar litið 

er til markaðarins og ráðandi útgáfufyrirtækja eins og Harlequin og Silhouette þá eru verk 

þessara rithöfunda frábær leiðarvísir í gegnum sögu og þróun hefðbundnu, rómantísku 

ástarsögunnar og söguhetja hennar á tuttugustu öldinni (Regis, 2003, bls. 107-108). Þess 

ber að geta að Snjólaug Bragadóttir hefur átt mikinn þátt í þýðan fjölda- og 

afþreyingarbókmennir hér á landi sérstaklega ástarsögur en vikið verður að því seinna í 

ritgerðinni.  

2.1 Alþjóðlegir útgáfurisar 

Saga aðal útgáfu fyrirtækja rómantísku ástasögunnar er samantvinnuð þróun hennar og 

er drifkraftur og skýring á vinsældum hennar út um allan heim, sem gerði það að verkum 

að þær náðu einnig hingað til litla Íslands. Breska útgáfufyrirtækið Mills&Boon sem 

stofnað var 1908 gaf í fyrstu út bækur sem fjölluðu um allt á milli himins og jarðar. Upp úr 

1930 fór það að leggja megin áherslu á útgáfu ástarsagna og dafnaði mjög vel í kjölfarið. Í 

Kanada var annað útgáfufyrirtæki Harlequin Books stofnað árið 1949, það byggði 

framleiðslu sínu aðallega á bókaflokkum í kiljuformi sem einnig fjölluðu um margbreytileg 

efni. Mills&Boon ástarsögurnar þeirra voru lang vinsælastar og fór útgáfan því að leggja 

mesta áherslu á ástarsagna útgáfu. Í október 1971 keypti Harlequin Books, Mills&Boon 

útgáfuna og velgengni þeirra hélt áfram að dafna í takt við vinsældir rómantísku 

ástarsögunnar. Annað útgáfufyrirtæki greip tækifærið og skaut sér inn á þennan gjöfula 
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markað og stofnaði útgáfufyrirtækið Silhouette Books. Í fjögur ár nutu þeir mikillar 

velgengni á markaði sem Harlequin hafði setið nánast eitt að frá byrjun rekstrar síns. Þeir 

keyptu það líka árið 1984 en fóru að gefa út undir báðum útgáfu merkjum Silhouette og 

Harlequin og hvort merki hafði sinn ritstjóra og starfslið. Í kjölfarið skapaðist 

grundvöllurinn fyrir undirflokkana sem hafa orðið til innan ástarsögunnar: vestra, 

sögulegra sagna, erótískra, spennusagna, sjúkrahússsagna og þar fram eftir götum.  

Samt sem áður er ekki hægt að halda því fram að þessi útgáfufyrirtæki hafi fundið upp 

ástarsögu formið, það hafði fyrir löngu skapað sér sína eigin hefð. En útgáfurnar 

uppgötvuðu möguleika þess og nýttu sér þá svo um munaði og áttu sinn þátt í að slípa 

formið til með arðbærnina að leiðarljósi. Þau gáfu rithöfundum þessarar tegundar 

bókmennta möguleika á að leika sér með og þróa skrif sín innan vissra ramma, auk þess 

að skapa þeim öruggan starfsvettvang. (Regis, 2003, bls. 153-158). Í því tilviki verður að 

líta til hugarheims kvenna og tilveru vegna þeirrar staðreyndar að meirihluti 

ástasögurithöfunda og lesendur þeirra eru konur.  

 

2.2 Ástarsöguútgáfa á Íslandi 

Ásútgáfan er stærsta útgáfufyrirtækið hér á landi sem sérhæfir sig í að gefa út 

hefðbundnar Rómantískar ástarsögur í íslenskri þýðingu. Þau eru með samning við 

Harlequin útgáfuna sem þau gerðu árið 1985. Þetta eru léttar stuttar sögur eftir erlenda 

höfunda sem eru þýddar yfir á íslensku og koma út í fjórum flokkum, undir nafninu Rauða 

ástarserían. Flokkarnir eru ástarsögur, örlagasögur, ást og afbrot og sjúkrasögur. Þær fást 

nær eingöngu á bensínstöðvum og í stórmörkuðum og eru í útláni á bókasöfnum en þar 

eru þær mjög vinsælar, einnig eru þær seldar í áskrift og þá er hægt að fá þær á afslætti ef 

allir 4 flokkarnir eru keyptar í einu. Árið 2010 var salan á þessum bókum um sjö þúsund 

eintök í hverjum mánuði ásamt tímaritum og hljóðbókum (Ásta Kristín Benediktsdóttir, 

2010 og Rúnar Þór, 1989, bls. 38). 

Það má líkja ástarsöguútgáfu hér á landi við ástarsöguútgáfu í Frakklandi þar sem 

lengi hefur verið litið niður á þann lestur eins og hér. Þar er sama þöggunin og 

umræðuleysið þegar kemur að ástarsöguskrifum, lestri á þeim og einhæfni í bókaútgáfu. 

Þar í landi eru léttar stuttar sögur Halequin útgáfunnar einnig stærsta framleiðslan í 
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útgáfu á ástarsögum, þar sem útgáfufyrirtækin velja flokkana og höfundana sem gefnir 

eru út í þeirri trú að nánast hvað sem er seljist án tillits til gæða eða innihalds bókanna. 

Hér er vísað til viðtals Séverine Oliver við Agnés Caubet sem stofnaði vefsíðuna Les 

Romantiques fyrir frönskumælandi ástarsögulesendur þeim til yndis- og hægðarauka. 

Sömuleiðis vegna vöntunar á upplýsingum og umræðu um ástarsögur í Frakklandi svo ekki 

sé talað um vöntun á þýðingum á einhverju fleiru en Harlequin bókum þar í landi.  

Þar eru sérstaklega áhugaverð umæli Caubet um viðræður hennar við útgáfufyrirtæki 

ástarsagna. Þar segir hún að að það hafi komið útgefendum á óvart að ástarsögu lesendur 

séu alveg jafn fjölbreyttir hvað menntun og kyn varðar og jafn kröfuharðir og lesendur 

annara tegunda bóka. Þeir vilji fjölbreytta höfunda, gæða sögur, og að sumir ástarsögu 

lesendur eigi sér uppáhalds höfunda. Þegar talið barst að kápum bókanna, fékk hún þá til 

að breyta þeim og gera útlit þeirra hlutlausara í stað klisjukennds staðlaðs útlits þeirra 

áður og salan jókst þar af leiðandi um mörg prósent. Það tók útgefendur að vísu sex ár að 

fara eftir þessari uppástungu Caubet (Oliver, 2012). Væri ekki áhugavert að sjá viðbrögð 

við þess konar umræðuvef ef hann yrði til hérlendis og sjá hverju hann gæti áorkað?  

Hér á landi hefur bókabúðin Eymundson borið höfuð og herðar yfir öðrum 

dreifingaraðilum í að flytja inn vinsæla ástarsögurithöfunda á borð við Noru Roberts, 

Danielle Steel, Jude Deveraux og fleiri söluháa rithöfunda. Þess ber að geta að 

ástarsögurithöfundarnir nefndir hér og þeir sem Pamela Regis nefnir byrjuðu að skrifa 

stuttar léttar sögur fyrir áðurnefnd útgáfufyrirtæki ástarsögunnar. Þær urðu svo vinsælar 

að þær rifu sig frá upphafinu og fengu sínar eigin seríur, nöfn þeirra eru orðin þekkt 

vörumerki innan ástarsögugeirans í dag eins og til dæmis Nora Roberts (Driscoll, 2014). 

Samkvæmt viðtali við Margréti Guðbergsdóttir hjá Eymundsson þá eru ástarsögurnar 

bókaflokkur sem þarf alltaf að vera til en passa þarf upp á hann, því lesendur taka ekki við 

hverju sem er. Lítið af þessu efni eða nánast ekki neitt er þýtt nema Danielle Steel að 

einhverju leyti, en Vaka Helgafell tók sig til og lét þýða eina bók eftir Noru Roberts árið 

2013 sem seldist það vel að önnur var þýdd árið 2014 og er nú ein önnur í prófarkalestri 

hjá þeim og kemur út fljótlega. Það rímar við ummæli Margrétar um að Nora Roberts hafi 

alltaf selst best hjá þeim í flokki ástarsagna. En þegar miðað er við aðra bókaflokka eins og 

til dæmis glæpasögur, þá seljast ástarsögur í frekar litlu upplagi í bókabúðum en 
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margföldu upplagi ef litið er til stórmarkaða og bensínstöðva. Þess má geta að Snjólaug 

Bragadóttir er ein af þýðendum þessara þriggja Noru Roberts bóka sem hér eru nefndar, 

þannig hefur hún ekki yfirgefið ástarsöguna að fullu þó hún sé hætt að skrifa þær sjálf.  
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3 Snjólaug Bragadóttir 

Snjólaug Bragadóttir er fædd þann 1. Janúar árið 1945, dóttir hjónanna Guðbjargar 

Hermannsdóttur frá Bakka á Tjörnesi og Braga Guðjónssonar frá Skáldalæk. Hún ólst upp 

á Akureyri í hópi fjögurra bræðra og lauk gagnfræðaprófi þar vorið 1962. Næstu fimm árin 

eftir það stundaði hún ýmis störf á Akureyri, fluttist svo til Reykjavíkur þar sem hún vann 

sem blaðamaður hjá dagblaðinu Tímanum í tíu ár. Upp úr 1980 er Snjólaug flutt til 

Dalvíkur ásamt manni sínum og tveimur börnum, stundaði hún þar húsmóðurstörf og 

þýðingarstörf fyrir bókaklúbb Arnars og Örlygs ásamt því að skrifa bækur sínar (I. D. B., 

1984, bls. 14-15 og Jón Baldvin Halldórsson 1984, bls. 64).  

Bækur Snjólaugar komu út á 14 ára tímabili sú fyrsta árið 1972 og sú síðasta árið 

1986. Þær heita: 

 

 Næturstaður (1972) 

 Ráðskona óskasr í sveit (má hafa með sér barn) (1973) 

 Allir eru ógiftir í verinu (1974)  

 Holdið er torvelt að temja 1975 

 Einginn veit hver annars konu hlýtur (1976)  

 Lokast inn í lyftu (1977) 

 Dægurlagasöngkona dregur sig í hlé (1980) 

 Sumarblóm í paradís (1981) 

 Leiksoppur fortíðar (1982) 

 Gefðu þig fram Gabríel (1984) 

 Undir merki steingeitar (1985)  

 Setið á svikaráðum (1986).  

 

Söguumhverfi fyrstu átta bóka Snjólaugar er Ísland, þrjár þeirra eiga sér stað í 

Reykjavík, Næturstaður (1972), Holdið er torvelt að temja (1975) og Enginn veit hver 

annars konu hlýtur (1976). Hinar eiga sér upphaf í Reykjavík en svo fara sögupersónurnar í 
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þeim bókum til ýmissa smástaða úti á landi þar sem þær mæta örlögum sínum. Í síðustu 

fjórum bókum hennar fer Snjólaug með sögupersónur sínar frá Íslandi, aðallega frá 

Reykjavík til útlanda þar sem svo sögusvið bókanna á sér stað. Umfjöllunarefni bókanna 

voru ástir og örlög ungra íslenskra kvenna í nútímasamfélagi áttunda og níunda 

áratugarins, þetta voru því samtímasögur sem er mjög áhugavert að skoða í dag árið 

2015. Bæði með tilliti til tíðaranda, samfélagsanda og bókmenntaumhverfis þess tíma.  

Snjólaug var 27 ára þegar fyrsta bók hennar kom út öfugt við fyrrnefndar stallsystur 

sínar í rithöfundarhópnum. Hún var ung kona sem bjó í Reykjavík að skrifa um samtíma 

sinn eins og hún upplifði hann og felldi inn í formúlu ástarsögunnar. Þetta var alveg ferskt 

og nýtt þá, sem var áhugavert innslag í hina karllægu bókmenntamenningu þar og þá. 

Bækurnar eru eins og ferðalag inn í íslenskan raunveruleika, rétt áður en kvennabarátta 

áttunda og níunda áratugarins byrjar á fullri ferð. Þar birtast ljóslifandi ungar konur sem á 

þessum tíma lifðu og hrærðust í hringiðu Reykjavíkur, búa á Laugaveginum stunda 

skemmtanalífið, þær vinna úti eru oftast skrifstofustúlkur og bankastarfsmenn. Fyrirsæta 

og dægurlagasöngkona er aðalpersóna einnar bókarinnar, barnabókateiknari er önnur, 

einnig birtast aukapersónur í starfi fiskverkakvenna, flugfreyja, hárgreiðslukvenna, 

hjúkrunarvenna og kennara. Þetta er nokkurs konar þverskurður á kvennastörfum á 

Íslandi í kringum 1970 til 1980 svo breytist þetta aðeins og seinni bækur hafa að geyma 

listfræðing, fréttaritara, tónlistasérfræðing og hótelfræðing. 

Það er hægt að setja formúlur sagnanna beint inn í formúlu hefðbundinna ástarsagna 

eins og útgáfufyrirtækin Mills&Boon og Harlequin voru að gefa út á þessum tíma. En þær 

voru þó miklu betur skrifaðar en margar þeirra. Sennilega var það besta við þær fyrir 

lesendur, hvernig þær töluðu við veruleika lesenda. Loks var hægt að lesa ástarsögu á 

íslensku, lausa við lélega þýðingu sem oftast hefur loðað við innlenda ástarsögu 

framleiðslu hér á landi. Lesendur gleyptu alla vega við sögunum eins og þyrstur maður í 

leit að vatni. 

Sögurnar sýna íslenskt samfélag í vissum rósarauðum bjarma, þær gerast á tíma fyrir 

internet og frasímanotkunn landsmanna þegar sjónvarp og í seinni bókum 

myndbandstæki voru nýjasta tæknin. Viss smábæjarbragur er í sögunum sem eiga 

sögusvið sitt á Íslandi, einnig þeim sem gerast í Reykjavík því hún var ekki orðin að þeirri 
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stórborg sem hún er í dag. Sögurnar sem gerast úti á landi eru sannkallaðar sumarbækur 

eins og sagt er á ensku „a good summer read“. Í þeim birtist íslenska sumarið í öllu sínu 

veldi með innan- og utanbæjarfólki að njóta lífsins í lítilli sundlaug úti á landi, gítarsöng í 

miðnætursólinni, lítilli stelpu í ævintýraferð sem sofnar úti á víðavangi í sveitinni, fádæma 

veðurblíðu á lítilli eyju í Breiðarfirði og glitrandi náttúru í kringum virkjun uppi á 

hálendinu. Sögutími bókanna er vanalegast um eitt til tvö ár í lífi fólksins sem birtist á 

síðunum, lítið er um dramatískar tragedíur þó sumir eigi sér nokkur vandamál að baki. 

Viss einfeldni eða sakleysi ræður ríkjum innan söguumhverfisins, eins og í einni sögunni 

Lokast inn í lyftu (1977) þar sem lítill drengur hafði eytt löngum stundum einn með 

fyrrverandi glæpamanni. Eftir barnamisnotkunnarumræður síðustu ára hefði flestum 

dottið margt ljótt í hug en í ljós kom að glæpamaðurinn hafði bara verið að kenna 

drengnum að lesa. Í annari sögu Dægurlagasöngkona dregur sig í hlé (1980) kemur í ljós 

þegar þroskaheftur maður gerir tilraun til nauðgunnar á aðalsögupersónunni að hann 

hafði tekist það áður. Allur bærinn hafði hylmt yfir með honum vegna velvilja til móður 

hans sem var velliðinn kennari í bænum. Í frystihúsi úti á landi kemst aðalpersóna 

sögunnar Allir eru Ógiftir í verinu (1974) að því að hún er búin að vera vinna með systur 

sinni og vera inni á heimili hennar og föður síns alla vertíðina. Veturinn kemur einnig við 

sögu með dimmu sinni og rafmagnsleysi en þá er bara kveikt á kertum og hlustað á 

útvarpið með prjónaskap í höndunum. Það birtir líka alltaf til um síðir og allt endar vel í 

lok hverrar bókar, þessu er vafið inn í hefðbundna formúlu ástarsögunnar á auðlesnu og 

vel skrifuðu alþýðumáli. Lítið er um svæsnar kynlífslýsingar sérstaklega í fyrri bókunum þó 

hispurslaust sé talað um að fólk fari í rúmið saman.  

Persónurnar eru skýrar, góðar, vondar eða brjóstumkennanlegar, dökkar eða ljósar og 

karlmennirnir eru flestir hin þögla sterka týpa og oft mjög vel hærðir og loðnir eins og 

hinn bringuberi Sean Connery var í hlutverki sínu sem James Bond. Sem er skemmtilegur 

punktur sérstaklega með tilliti til alskeggs tískunnar sem ræður ríkjum hjá karlmönnum í 

dag. Staðarheiti og umhverfi eru oftast óljós enda snúast sögurnar að mestu um ástir og 

sambönd fólksins sem þær fjalla um. Snilldin felst í stemningunni sem höfundur nær að 

skapa í hverri bók. Fáar bækur eiga til eins notalegar stemningar eins og maður mætir á 

milli blaðsíðnanna í bókum Snjólaugar. Að lestri loknum situr eftir mild vellíðun og er ekki 
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skrýtið að unnendur þessara bókmennta hafi gleypt þær í sig og leitað durum og dyngjum 

að annari bók eftir hana.  

Eins og fyrr segir hafði Snjólaug unnið við þýðingar ásamt því að vinna sem 

blaðamaður á Tímanum áður en að hún fór að skrifa. Undanfari þess að hún hóf skriftir 

var sá að hún settist niður til að „tapa veðmáli“ eins og kemur fram í flestum 

blaðaviðtölum við hana í gegnum árin. Hún bað útgáfufélagið Örn og Örlyg sem hún var 

að þýða fyrir um fleiri þýðingaverkefni en eitthvað var lítið um þau og bað ritstjóri þess 

hana að skrifa heldur eitthvað nýtt, það vantaði íslenskt efni á markaðinn. Hún sagðist 

vera viss um að geta það ekki en ritstjórinn veðjaði að hún gæti það og hafði hann rétt 

fyrir sér svo um munaði. Bækur Snjólaugar urðu strax mjög vinsælar og voru flestar bækur 

hennar metsölubækur um leið og þær komu út. Að auki tróndi hún efst á útlánslista 

bókasafna um allt land í mörg ár bæði á ritunartíma bóka hennar og lengi eftir að hún 

hafði lagt pennann á hilluna. Snjólaug gaf strax í skyn í viðtölum að hún væri ekki að skrifa 

nein bókmenntaverk heldur hreinar afþreyingarbækur í fyllstu merkingu orðsins og það 

ætti að líta á þær og fjalla um þær á þeim forsendum. Framan af var gagnrýni á bækur 

hennar nokkuð sanngjörn eins og fjallað verður um hér á eftir. Þegar tekið er tillit til lágrar 

stöðu ástarsagna innan bókmenntageirans, þá og enn þann dag í dag, er nokkuð 

aðdáunarvert í sjálfu sér hversu mikla umfjöllun bækur hennar fengu (I. D. B., 1984, bls. 

14-14 og Jón Baldvin Halldórsson, 1984, bls. 64).  

Eins og hér hefur komið fram þá skrifaði Snjólaug tólf bækur á ritunartíma sínum og 

þær sem eru skrifaðar á árunum 1972-1981 gerast allar á Íslandi. Í bókunum sem komu út 

eftir það kvað við annan tón, þó Snjólaug héldi sig ennþá innan marka rómantísku 

ástarsögunnar þá hafði sjónarsviðið stækkað all verulega. Í bókinni Leiksoppur fortíðar 

(1982) byrjar sögusviðið á Íslandi en færist svo til Skotlands þar sem frásögnin á sér stað. 

Gefðu þig fram Gabríel (1984) fjallar um fréttakonuna Lindu sem ferðast út um allan heim 

í fréttaleit og á vit örlaganna þar sem ástin kemur auðvitað einnig við sögu. Í Undir merki 

steingeitar (1985) er svo sögusviðið Los Angeles og seinasta bókin Setið á svikaráðum 

(1986) gerist á hóteli á Írlandi þar sem írski lýðveldisherinn kemur meðal annars við sögu. 

Hér verða þrjár af bókum hennar til umræðu Einginn veit hver annars konu hlýtur, 

Leiksoppur fortíðar og Undir merki Steingeitar. Þær urðu fyrir valinu vegna gæða þeirra og 
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ævintýrablæs þeim sem höfundur nær að ljá sögusviðinu, auk þess hve áberandi 

frásagnargleðin er í bókunum. Þar fyrir utan sýna þær einnig fram á þróun höfundarins 

innan formsins sem ekki hefur verið gert mikil skil. 

 

3.1 Greining á Enginn veit hver annars konu hlýtur 

Enginn veit hver annars konur hlýtur (1976) á sér sögusvið í Reykjavík á áttunda 

áratugnum. Hún er því ein af þremur Reykjavíkurbókum Snjólaugar og sú besta af þeim að 

mati undirritaðarar. Í mörgu minnir sagan á marglaga sveitasögur fyrirrennara Snjólaugar 

Því að þar er mikill fjöldi sögupersóna. En stéttaskipting, trúarhiti og siðferðispredikun 

sveitasagnanna er víðsfjarri, því voru sögur Snjólaugar eins og ferskur andvari. Hér er ekki 

sveit og borg stillt upp sem andstæðum heldur er borgin miðpunkturinn og aðalmálið, þó 

er ein af sögupersónunum úr sveit og er hún gjörvilegust af þeim til flestra verka.  

Bókin er um vini sem hafa haldið hópinn allt frá því í skóla, þegar sagan hefst eru þau 

öll á þrítugsaldri og búa í litlum íbúðum hér og þar í Reykjavík. Þau eru öll í ágætis atvinnu, 

stunda skemtanalífið og fara til sólarlanda einu sinni á ári, þau hafa það sem sagt mjög 

þægilegt. Stína, ung kona úr vinahópnum er aðalsöguhetjan í bókinni og jafnframt 

sögumaður frásagnarinnar. Sigga, ein af nýrri kærustum Hilmars sem er í vinahópnum fer 

að gagnrýna þau eitt kvöldið og finnst líf þeirra hálf innihaldslaust. Þau séu alltaf með 

sama fólkinu, fari á sömu skemmtistaðina og svipaða staði í útlöndum og hún undrar sig á 

því hvort þau langi ekki í einhverja tilbreytingu. Þessi gagnrýni fer í taugarnar á Stínu því 

innst inni finnst henni nokkuð til í þessu hjá Siggu. Gagnrýni hennar er viss undanfari 

breytinganna sem framundan eru í lífi vinanna. Það kemur í ljós að Ingunn ein af 

vinahópnum sem hafði komið aðeins seinna inn í hann, er haldin ólæknandi sjúkdómi sem 

mun draga hana hratt til dauða. Þannig kemur í ljós að lífið er ekki bara dans á rósum og 

fjólubláar silkinærbuxur. Það eru góð ráð dýr vegna þess að Ingunn er einstæðingur og 

þegar veikindin ágerast mun hún þurfa stöðuga umönnun. Þetta verður til þess að kveikja 

í ungu konunum baráttuanda og fær þær til að koma á breytingum. Sem færir þeim meira 

innihald og tilgang auk þess að sýna þeim fram á að í þeim býr kannski meiri samlíðan en 

þær gerðu sér grein fyrir. Birna sem er alltaf ráðagóð fær þá hugmynd að best væri fyrir 

þær að sameinast og leigja sér stóra íbúð til þess að þær geti annast um Ingunni og létt 
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henni lífið. Birna er reyndar ráðabetri en nokkrum hefði grunað því einn daginn er hún 

búin að redda þeim fjórtán herbergja niðurníddu húsi á Grettisgötunni í gegnum pabba 

sinn. Þá er einn af aðal karakterum frásagnarinnar kominn til sögunnar, húsið, sem fær 

nafnið Höllin.  

Þeim finnst flestum eins og þau séu stödd í ævintýri þegar þau taka til við að gera upp 

húsið saman. Sigga sveitastelpan sem Hilmar var með í smá tíma kemur auga á möguleika 

hússins þegar þær fara að skoða það einn vormorgun í mars. Þó allt sé í drullu og skít eru 

rósettur í loftunum, litað gler í útidyrahurðinni, pottofnar með rósamunstri í öllum 

hornum, yndislega gömul eldhúsinnrétting, stiginn fyrir miðju húsinu með guðdómlegu 

handriði og glansandi viðarparket undir öllum skítnum og slitnu gólfdúkunum. Hér er 

gamla tímanum sýnd viss virðing um leið og hann er settur í nýjan búning og gengur í 

endurnýjun lífdaga með hjálp unga fólksins. Hin í hópnum eru ekki eins hrifin en reyna að 

vera jákvæð og byrja að þrífa og taka til. Þau fá húsið frítt á leigu í eitt ár með því skilyrði 

að flikka upp á það og halda svo til í því svo ríki karlinn sem á það þurfi ekki að hafa 

áhyggjur af því um tíma. 

Í upphafi var hugmyndin að Stína, Birna og Ingunn færu að búa saman en fljótlega er 

sveitastelpunni Siggu boðið að vera þegar þær komast að því hve ein hún er í bænum og 

þar fyrir utan forkur til allra verka. Eitt af öðru flytja þau svo inn í húsið þegar fer að líða á 

söguna. Ástamál og flækjur koma auðvitað við sögu sambönd slitna og myndast. Lenni 

sonur Hallgríms sem á húsið verður einn af vinhópnum þegar hann kemur heim til 

landsins frá því að vinna í útlöndum. Í miðju ævintýrinu myndast ástarþríhyrningur Stínu, 

Ingunnar og Lenna sem gerir Ingunni ólétta eina ölvaða kvöldstund en gerir sér svo grein 

fyrir að hann er ástfanginn af aðalpersónunni Stínu og hún af honum. En þau verða 

sammála um að leyfa hinni fársjúku Ingunni að njóta ástrævintýrisins sem hún heldur að 

þau Lenni eigi saman. Þegar líður á meðgöngu Ingunnar dregur meir og meir af henni. Í 

endir sögu er lítill drengur fæddur og nýtt upphaf að hefjast í lífi hallarbúa sem gefur von 

um bjartari tíma og önnur ævintýri við sjóndeildarhringinn.  

Það kannast flestir við notkun húss sem frásagnarmiðju og nánast persónu í 

skáldsögum, því meir sem húsið fer að glansa því meir blómstra íbúar þess. Kostir og gallar 

hvers þeirra koma í ljós, húsið gefur þeim tækifæri á að stíga fram sem persónur í því sem 



24 

 

hver og einn hefur fram að færa til hússins og samverunnar innan þess. Ríki maðurinn 

sem á húsið kemur í heimsókn til þeirra ásamt konu sinni einn bjartan sumardag og á ekki 

til orð yfir framtaksseminni og dugnaðinum í þessu unga fólki. Þegar þau ber að garði er 

enn allt á fullu í tiltekt í húsinu og angandi vöfflu og kaffiilmur út á tröppur.  

Auðvitað er hægt að segja að sagan sé barn síns tíma, stelpunum fallast hendur eitt 

kvöldið þegar Stjáni bróðir Birnu er upptekinn með hljómsveitinni og þær eiga eftir að 

bera fullt af húsgögnum! En málunum er reddað með því að hringja í Hilmar sem kemur 

að vörmu spori í burðinn. Stelpurnar sjá um öll þrifin og er stöðugt stillt upp fyrir framan 

eldavélina og saumavélina auk þess að prjóna og hekla heil ósköp eftir því sem líður á 

meðgöngu Ingunnar. Á meðan strákarnir bera, smíða og koma með fisk í soðið og kremja 

hjörtu kvenanna í mismiklum mæli. Í raun eru þeir óttalegir aular miðað við gæði og 

vinskap kvenanna í sögunni en það kemur ekki mikið að sök. Stemningin í sögunni er samt 

aðalmálið, notalegheitin í höllinni eru svo yndisleg að mann lagar ekki að fara þaðan. Enda 

eru dyrnar ólæstar og hægt að rölta þangað, inn í bjartan sumardag á dökkum 

vetrarkvöldum eftir amstur dagsins í ilmandi vöfflulykt með því að opna bókina hvenær 

sem manni dettur í hug. Þó sagan sé stutt, einföld og auðlesin á hún svo góða spretti og er 

svo skemmtileg innsýn í heim og borg sem er nánast horfin í þoku tímans. Árið 1976 var 

ekki mikið skrifað af nútímasögum þar sem gefin er innsýn inn í líf og ástarmál ungs fólks 

þar sem allt leysist á endanum. Seinni tíma verk fjölluðu um ástina og samskipti kynjanna 

á allt öðrum forsendum.  

3.2 Greining á Leiksoppur Fortíðar 

Leiksoppur fortíðar (1982) fjallar um hina munaðarlausu Katrínu sem kemst að því við 

dauðsfall afasystir sinnar að hún gæti mögulega verið af skoskum aðalsættum. Svo 

heppilega vill til að Katrín hefur verið að leggja stund á nám í listasögu við háskólann í 

Edenborg og meðfram náminu hafði hún líka verið að læra um viðhald og viðgerðir á 

fornum skartgripum. Í tengslum við það býðst henni sumarvinna við að ferðast á milli 

kastala í Skotlandi og gera við og yfirfara skrautmuni sem þar finnast hjá skoskum heldri 

manna fjölskyldum. Hún leggur því í ferðalag á vit örlaga sinna og í raun uppruna síns. 

Ferðalagið sem Katrín fer í er að vissu leyti táknrænt fyrir breytt sögusvið höfundar og um 

leið og hún er farin með sögupersónuna úr landi er eins og vissir fjötrar sem haldið höfðu 
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aftur að höfundi bresti og sagan tekur flugið. Ímyndunaraflið fær að njóta sín og afgreiðsla 

höfundar á uppruna Katrínar og hvernig hún skilur hann eftir á Íslandi er í samhljómi við 

við nýtt frásagnarfrelsi.  

Eftir dauða afasystir Katrínar gína ættingjarnir yfir arfinum og Katrín fær inni hjá 

góðhjörtuðum nágrönnum sínum á meðan ættingjarnir hreinsa út úr húsi gömlu 

konunnar. Með hegðun sinni eru ættingjarnir búnir að sýna Katrínu að hún hafi ekki 

lengur neinar skyldur við þá, né neitt að sækja til Íslands lengur. Þar með er söguhetjunni 

gefið frelsi til að yfirgefa landið og freista gæfunnar. Þær eru því báðar frjálsar, höfundur 

og söguhetjan. Að vísu taka þær Ísland með sér að einhverju leyti, Katrín er allfær í 

íslenskum útilegusöngvum og tekur með sér forláta kassagítar hvert sem hún fer, auk þess 

er talað um gæði íslensku lopapeysunnar á blaðsíðum sögunnar (68). Svo er áhugavert 

atriði þar sem Katrín lendir í kynferðislegri áreitni skosks aðalsmanns frá einum 

kastalanum sem hún hafði heimsótt á ferðalagi sínu, því hann gerði ráð fyrir að hún væri 

eins lauslát og íslenskar stallsystur hennar væru þekktar fyrir úti í heimi. Þessi kvenímynd 

er mjög áhugaverð þegar litið er til kvennabaráttu þá og nú með samfélagslega 

hugmyndafræði að leiðarljósi.  

Það eru sterk gotnesk söguminni í frásögninni, flækjan um hulinn en göfugan uppruna 

og arf er þar eitt einkenni ásamt húsinu Culverden House þar sem húsið og aðalpersónan 

eru nátengdar. Það kemur nefnilega í ljós að Katrín er nátengd húsinu því ömmu hennar 

hafði verið rænt þaðan sem ungabarni og ekkert til hennar spurst síðan vegna þess að 

barnsræningjarnir dóu í bílslysi á Íslandi, áður en þeir gátu sett fram kröfu um 

lausnargjald. Þegar Katrínu ber þar að garði er húsið að ganga í gegnum endurnýjun 

lífdaga alveg eins og Katrín er að gera. Uppgjör hússins og sagan af því hvernig Katrín 

finnur uppruna sinn eru ein og sama frásögnin. Með Katrínu og núverandi eiganda 

Culverden house takast ástir, eftir vissa tortryggni af hans hálfu í byrjun þegar Katrín 

birtist á tröppunum. Hún er þar til að skoða og gera upp skrautmuni sem er hluti af 

sumarstarfi hennar og er Culverden House næstsíðasta húsið á listanum sem hún á eftir 

að heimsækja. Eigandinn Ian McBrayne heldur að þar sé mættur enn einn falskur 

erfinginn að freista gæfunnar í von um að hreppa arfinn sem fylgdi því að vera af Forsayth 

ættinni. Katrín er nauðalík löngu dáinni langömmu sinni sem var ein af ættmæðrum 
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ættarinnar. En auðvitað kemur hún af fjöllum því hún er bara í sakleysi sínu mætt þangað 

í sumarvinnu.  

Ástarsagan í frásögninni hefur að bera alla einkennislyklana sem Pamela Regis talar 

um að sé einkenni ekta, rómantískra ástarsagna. Samt er eins og að ástarsagan sé að 

einhverju leyti bara formsatriði til þess að koma á framfæri ævintýrinu sem Katrín upplifir 

í leit sinni að sjálfri sér og uppruna sínum (Ólafur Jónsson, 1982, bls. 18 og Úlfhildur 

Dagsdóttir, 2006, bls. 10).  

Þegar litið er til furðusagnaskrifa í dag er einnig mjög áhugaverð tenging í þessari sögu 

því frásögnin gerist á mörkum tveggja heima, má þar nefna Ísland og Skotland, alþýðu á 

Íslandi og aðal á Skotlandi, veruleika og fantasíu (Þorsteinn Már Gunnlaugsson, 2014) og 

hið sama gildir ef litið er til heimanna sem Snjólaug hafði áður skrifað um. Íslenskur 

samtíminn sem er í fyrri bókum Snjólaugar á lítið skylt við ævintýraheiminn sem skapaður 

er í kringum Katrínu. Höfundareinkenni Snjólaugar eru að vísu enn til staðar í frásagnarstíl, 

tón og ástarsöguþema. Söguhetjan er grandvör og græskulaus, sem er kunnuglegt, en 

fantasían er svo miklu meira ráðandi í þessari frásögn þar sem frásagnargleði höfundarins 

er í algleymi, ásamt leik með formið sem hafði ekki verið til staðar áður.  

Til gamans má geta að þegar Snjólaug var spurð í viðtali hvers vegna hún hafi allt í 

einu farið til útlanda með frásagnir sínar, svaraði hún því til að það hafi verið orðið svo 

lítið pláss fyrir sögurnar hérna heima. Hún var sífellt að lenda í því að fólk var að ásaka 

hana um að hún væri að skrifa um það. Hún fór sem sagt of nálægt raunveruleikanum hér 

heima og varð að fara úr landi! (M. Þ. Þ.,1985, bls. 2).  

Einnig má nefna að í þessari frásögn er söguhetjunni ekki stillt upp fyrir framan 

eldavélina eins og Snjólaug hafði oft verið gagnrýnd fyrir að láta kvenpersónur gera í fyrri 

frásögnum sínum. Söguhetjan er ákveðin í að halda menntun sinni áfram og ætlar að 

vinna úti þó að hún ætli að ganga í hjónaband. Kvennabarátta áttunda áratugarins hefur 

þannig þrátt fyrir allt náð inn í bækur Snjólaugar þó hún haldi sig við ástarsöguskrif og 

hamingjuendi. Að þessu sögðu er hér alls ekki verið að halla á fyrri sögur Snjólaugar, þær 

standa alveg fyrir sínu þegar litið er til íslensks samtíma og bókmenntaumhverfis 

ástarsagna þess tíma. Það var enginn að skrifa sögur eins og Snjólaug Bragadóttir á sínum 

tíma. 
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3.3 Greining á Undir merki steingeitar 

Undir merki steingeitar (1985) fjallar um hina íslensku Nönnu Hreinsdóttir sem ákveður að 

taka sér frí frá vinnu vegna þess að henni misbýður framkoma föður síns sem kann ekkert 

að meta menntun hennar og fjölhæfni við rekstur fjölskyldufyrirtækisins. Fyrirtækið rekur 

eina stærstu hljómtækja og plötuverslun landsins, þar er einnig tölvudeild og hljóðver. 

Þrátt fyrir að Nanna hafi menntað sig þannig á öllum sviðum til að hún geti starfað innan 

fyrirtækisins hafði faðir hennar ráðið hámenntaðan tölvunáunga sem yfirmann 

tölvudeildar fyrirtækisins. Bræður hennar gegndu einnig mikilvægum störfum innan 

fyrirtækisins á meðan Nanna var í raun bara sendill. Auk þess hafði hún samið 

dægurlagatexta á vinsælar plötur sem fyrirtækið gaf út en þar var ekki einu sinni 

höfundarnafns hennar getið. Hún verður alveg brjáluð yfir þessu og læknirinn hennar 

ráðleggur henni að taka sér frí um óákveðinn tíma.  

Hún hefur átt pennavinkonu í Los Angeles í mörg ár en þær höfðu kynnst í einum af 

viðskiptaferðum föður Nönnu sem hún fékk að fara með í. Eftir að Nanna skrifar henni um 

raunir sínar fær hún svar og heimboð til dularfullu vinkonunnar sinnar. Það kemur svo í 

ljós að vinkona þessi, sem heitir Tracy, er dóttir viðskiptamógúls í Los Angeles sem rekur 

fyrirtæki í svipuðum geira og faðir Nönnu nema mun stærra í sniðum en það litla á Íslandi. 

Fjölskylda Tracy var sem sagt í miðri hringiðu tónlistar- og rokkiðanaðarins í Los Angeles, 

forrík og þekkt þar í borg. Eins og hendi sé veifað er Nanna stödd í ævintýri lífs síns og 

kynnist þar átrúnaðargoði sínu, hinum heimsfræga rokksöngvara Dominic Black sem 

reynist vera hálfbróðir Tracy. Hann hefur að vísu dregið sig í hlé frá gljálífi 

tónlistariðnaðarins eftir að hafa fallið saman vegna ofneyslu eiturlyfja og of mikillar vinnu. 

Með þeim takast auðvitað ástir því sagan er jú ástarsaga, en ævintýrið sem Nanna er 

stödd í er aðaluppistaða frásagnarinnar.  

Hér erum við aftur stödd í heimi á mörkum veruleika og fantasíu eins og í Leiksoppi 

fortíðar en hér er ókennileikinn gerður sýnilegri í hugsunum Nönnu og í símtölum hennar 

heim. Þar eru aðstæður og veðurfar oft borin saman og muninum gerð skil þar sem Nanna 

hlær góðlátlega með sjálfri sér þegar hún ímyndar sér hvernig fólkinu hennar heima yrði 

við ef að það væri statt þarna með henni (30,37,41, 51,61, 72).  
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Það sem er svo áhugavert við þessa sögu er hversu mikil tímavél hún er í dag. Í byrjun 

sögunnar er Nanna stödd í flugvél á leið til Los Angeles og mikið gert úr því að hún sé að 

gæða sér á bjór en á Íslandi var ennþá bjórbann þegar sagan er skrifuð (5). Þegar verið er 

að lýsa því hve Tilda mamma Tracy lítur vel út er minnst á að Jane Fonda líkamsrækin 

gerði sitt gagn (75-76). Einni vistarveru í Hamilton húsinu er gerð sérstök skil vegna þess 

að þar er stór sjónvarpsskjár og myndbönd og hlómplötur í þúsundatali. Þetta er á tíma 

þar sem eina tækifærið á Íslandi til að sjá tónlistamyndbönd eða skot úr erlendum 

tónleikum var sennilega í Skonrokk, þætti á RÚV. Svo ekki sé minnst á að verið er að tala 

um plötur, ekki CD- diska og jafnvel þeir eru að verða úreltir í dag þar sem tónlist er mest 

sótt og keypt á netinu, í gegnum I-tunes og Youtube og fl. Skemmtilegt samtal á sér stað á 

milli Nönnu og Dons pabba Tracyar þar sem Nanna situr í sjónvarpsherberginu ein, 

umkringd öllum hljómleika myndböndunum og nýtur þess í botn. Hann minnist á að svona 

myndbönd kosti morðfjár og plötusala yrði að engu ef þetta yrði gefið út (37). Það er af 

sem áður var því svoleiðis sala á sér stað í lagabransanum jafnhliða lagasölu og ýtir undir 

hana frekar en dregur úr henni í dag.  

Leikur höfundar með stjörnumerki og liti tengdum persónum í frásögninni eru einnig í 

svo miklum takt við tíðarandan sem ríkti á Íslandi á sínum tíma, að ekki er annað hægt en 

að hafa gaman af. Höfundur lætur flestar aðalpersónur bókarinnar eiga sér einkennislit. 

Til dæmis er Nanna nánast alltaf í hvítu, Dominic í svörtu, Tracy í rauðu og Tilda mamma 

hennar í gulu. Nanna og Dominic eru steingeitur af guðs náð sem í þessari frásögn er talið 

besta merkið. Tracy er í tvíburamerkinu sem telst ekki gott en mamman Tilda er í 

meyjarmerkinu og er það snöggtum skárra sérstaklega hvað varðar skipulagshæfileika og 

útsjónarsemi en steingeitin er samt best. Maður ímyndar sér að lesendur hafi mjög 

sennilega getað litgreint persónur eins og skot við lesturinn en í dag yrðum við sennilega 

að fletta því upp í „fornum“ litgreiningabókum Heiðars snyrtis til þess að finna út hver 

væri vetur, sumar, vor eða haust miðað við fatastíl.  

Þegar fyrri bækur Snjólaugar eru hafðar í huga þá er munur þegar kemur að lýsingu 

aðalpersónu Undir merki steingeitar. Nanna er á engan hátt venjuleg í útliti eins og svo 

margar fyrri aðalpersónur í bókum Snjólaugar. Hún er hávaxin eins og sýningastúlka með 

sítt, ljóst hár og ber af í raun hvar sem hún kemur. Hún er reynd í kynlífi reyndar að 
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íslenskum standard þó hún komist ekki í hálfkvisti við Dominic og lífsreynslu hans. Hún er 

hámenntuð í öllu sem við kemur tónlistariðnaði og svo stóísk og fylgin sér að með 

ólíkindum er. Hún kemur ekki nálægt eldamennsku í bókinni enda með þjóna á hverjum 

fingri, að vísu hjálpar hún til við frágang á einum stað en það er eingöngu í þeim tilgangi 

að sýna fram á kvenleg gæði hennar miðað við aðrar persónur í bókinni. Þetta er að vissu 

leyti ólíkt fyrri persónum Snjólaugar sem eru íslenskar, venjulegar, síeldandi stúlkur oft 

hreinar meyjar sem eru ekki í leit að neinu stórkostlegu nema venjulegu hamingjusömu 

hjónabandi.  

Hér er enginn „veruleiki“ því þegar litið er yfir frásögnina í heild sinni er augljóslega 

verið að leika sér að öllu leyti. Það má segja að fantasían skipi hér stærsta hlutverkið þó 

hún sé sett inn í form raunveruleikans. Klisjur eru svo margar að ekki ætti að vera nokkur 

vafi á að höfundur sé að leika sér með efnið og endir bókarinnar er svo ævintýralegur að 

„gáski“ er orð sem maður situr eftir með, við lestrarlok.  

Eftir að hafa legið í bókum Snjólaugar og gagnrýni um þær fær maður á tilfinninguna 

að bókin Undir merki steingeitar sé gáskafullt svar höfundar við ásökunum á hendur henni 

um klisjukennt frásagnarval og tryggð hennar við ástarsöguformið sem hún valdi að skrifa 

innan. Bókin öll virkar eins og uppreisn gegn því að fjöldamenningin sem Snjólaug skrifar 

fyrir hafi ekki verið tekin gild og því er íslenska ástarsagan tekin skrefinu lengra af því 

sjálfstrausti sem þarf til að skrifa bók sem nánast má lesa sem skopstælingu á staðlaðar, 

rómantískar ástarsögur. Það er í raun þess vegna sem undirrituð valdi þessar tvær 

síðarnefndu bækur til að greina af öllum hinum bókunum hennar.  

Hér hefur aðeins lítið sýnishorn af bókum Snjólaugar verið til umræðu svona til að 

sýna fram á innihald þeirra og umhverfi. Þær eiga sameiginleg einkenni og þemu, eru vitni 

um horfna þjóðfélagsmynd Íslands. Þær sýna samfélagið í fallegri og rómantískri umgjörð 

sem menn geta þarfnast eftir of stóra skammta af neikvæðni kaldhæðnari sagna. 

Persónur bókanna eru um margt keimlíkar en verða einstakar vegna umhverfisins sem er 

skapað í kringum þær. Bækurnar taka ekki á neinum félagslegum vandamálum heldur 

veita innsýn í samfélagið eins og það var fyrir um þrjátíu árum. Titlar bókanna bera merki 

léttleika og glettni höfundar og þegar er farið yfir verkin í heild má glöggt sjá að hún hafi 

bæði skemmt sér og lesendum sínum með skrifunum. Það er ekki talað nóg um gildi þess 
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að taka upp bók eingöngu sér til skemmtunar og yndis, stundum er nauðsynlegt að lesa 

eitthvað sem er bara þægilegt og gaman sem svo leiðir til annars og meiri lesturs. Er það 

ekki stærsti tilgangur bókmennta í sjálfu sér?  

Ég vil meina að þessar bækur séu týndur fjársjóður sem hafa ekki fengið nóga 

viðurkenningu fyrir það sem þær voru og eru. Hreinar og beinar afþreyingarbókmenntir, 

auðlesnar og vel skrifaðar.  
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4 Viðtökur 

Þegar kemur að gagnrýni á bækur Snjólaugar þá má segja í aðra röndina að hún hafi þó 

fengið umfjöllun en í hina röndina var umfjöllunin sem hún fékk mjög mótsagnakennd og 

ósamkvæm sjálfri sér á köflum. Mýmörg viðtöl eru til við Snjólaugu. Henni var sýndur 

mikill áhugi vegna vinsælda hennar því sögurnar voru metsölubækur og mjög vinsælar í 

útlánum á bókasöfnum. Vinsældir hennar sættu samt furðu gagnrýnenda eins og sést á 

umfjöllun Ólafs Jónssonar (1972) í Vísi þar sem hann fjallar um fyrstu skáldsöguna hennar 

Næturstað. Hann gerir umfjöllunarefni bókarinnar ágætis skil um leið og hann leggur 

áherslu á hversdagslegt mál, auðþekktar manngerðir og þann lífsflótta sem er gleggsta 

auðkenni margra „kerlingabókanna“. Hann talar um hvað allt það hversdagslega við 

söguna geri hana sennilegri og að velvirkri afþreyingu, að vísu fyrir þá lesendur sem séu 

færir um að trúa á hugmyndaheim sögunnar. Orðalagið í greininni er þannig að það er 

gefið í skyn að það er aðeins sérstakur hópur sem sé fær um að setja sig inn í þann 

hugarheim. Hann staðfestir svo viðhorf sitt til þessa bókmennta þegar hann fjallar um 

fjórðu bók Snjólaugar Holdið er torvelt að temja, þar er umfjöllunin enn full af 

mótsögnum. Einfaldleikanum er hrósað um leið og hann er talaður niður, lesendum er líkt 

við börn og unglinga sem er frekar dónalegt því vitað mál var að fullorðið fólk, sérstaklega 

konur voru aðal lesendahópur bókanna. Hann segir jafnframt að það sé greinilega verið 

að svara einhverri bókmenntalegri þörf miðað við vinsældir bókanna en það sé ekki 

Snjólaugu Bragadóttur að kenna hversu lélegan bókmenntasmekk lesendur hafa (Ólafur 

Jónsson, 1975, bls. 11).  

Guðmundur G. Hagalín fjallar um bókina Engin veit hvers annars konu hlýtur og talar 

um þróun í vinnubrögðum höfundar og líkir vinsældum hennar við vinsældir verka 

Guðrúnar frá Lundi. Hann bendir réttilega á að Snjólaug hafi náð vinsældum hraðar en 

hún og að fróðlegt verði að sjá næsta verk hennar (Guðmundur G Hagalín, 1976, bls 16).  

Þetta eru nokkuð góð sýnishorn um það hvernig umfjöllunin var um bækur Snjólaugar 

í byrjun, það er mikið talað um lipurlegan stíl, hversdagsleika og frásagnargleði á bæði 

neikvæðum og jákvæðum nótum. Með neikvæðu nótunum koma athugasemdir á borð við 
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metnaðarleysi, einhæfni og grunnhyggni. Þetta breyttist ekki mikið með tímanum en 

neikvæðnin verður þó meira ráðandi, sérstaklega þegar líða tók á kvennabaráttu áttunda 

áratugarins og það tekur steininn úr með gagnrýni sem birtist í Dagblaðinu árið 1980 

þegar bókin Dægurlagasöngkona dregur sig í hlé kemur út. Þar birtir Inga Huld 

Hákonardóttir umfjöllun „vinkonu sinnar“ um „nýjustu Snjókubókina“ og þar fær geðill, 

andvaka, margra barna húsmóðir að rasa út á hreint merkilegan máta og eftir þann lestur 

getur maður ekki annað en hugsað til málsháttarins; aðgát skal höfð í nærveru sálar. Þessi 

grein segir meira um bókmenntaumfjöllun þessa tíma en nokkuð annað. 

„...Hundómerkilegt, illa skrifað vinnukonu- litteratur, endemis bull sem ég á bágt með að 

trúa að nútímastúlkur lesi en kannski fullorðnar konur sem hafa misst að strætisvagninum 

kaupi þetta þrugl...“.  

Gott dæmi um mótsagnir eru líka umfjallanir um áðurnefndar bækur, Leiksopp 

fortíðar og Undir merki steingeitar. Fyrrnefndur Ólafur Jónsson fjallar um Leiksopp 

fortíðar í Dagblaðinu árið 1982, þar talar hann um dásamlega ástarsögu handan við 

heiminn, vakandi móðurmyndir sem ríkja í og yfir sögum Snjólaugar. Þegar litið er til fyrri 

umfjallana Ólafs um verk Snjólaugar á maður erfitt með að leggja trúnað á þessa 

ofurjákvæðni er þetta kannski háð? Jóhanna Kristjónsdóttir fjallar um sama verk í 

Morgunblaðinu (1982), þar telur hún Snjólaugu til tekna að standa við fyrri yfirlýsingar 

sínar um að halda sig við afþreyingarbókaskrif. Hún segir þó sum verk hennar vera þynnku 

og afþreyingu en þegar vel takist til megi vel við una. Svo er stutt umfjöllun sem er í raun 

hvorki fugl né fiskur, þessi umfjöllun er þó jákvæðari en margar aðrar. Í tilviki bókarinnar 

Undir merki steingeitar má að gamni bera saman umfjallanir Magneu J. Matthíasdóttur í 

Helgarpóstinum og Jóhönnu Kristjónsdóttur í Morgunblaðinu árið 1985. Jóhanna er bara 

nokkuð jákvæð og endar greinina á því að lýsa því yfir að Snjólaug sé besti rithöfundur 

landsins í afþreyingarbókum „alténd að hennar mati“ á meðan Magnea telur til 

enskuslettur og gefur jafnvel í skyn að bókin virki þýdd og sé kannski eftir annan höfund 

og prófarkalestri sé mjög ábótavant eins og allar bækur frá Erni og Örlygi eigi 

sameiginlegt. Það má einnig nefna umfjöllun í kvennablaðinu Veru árið 1985 um bókina 

Gefðu þig fram Gabríel en þar er talað um froðu og klístur á vörum og bækur sem skilja 

lesendur eftir tóma í höfðinu. 
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Þó er áhugaverð grein Gunnlaugs Ástgeirssonar í Helgarpóstinum árið 1982 þar sem 

hann talar um norðlenskan og sunnlenskan arf í bókum þessa tíma. Hann vísar í sagnaarf 

Guðrúnar frá Lundi í bókum Aðalheiðar og Guðbjargar og kallar hann þjóðlegar 

afþreyingarsögur sem hann hendir jafnframt fram að gæti verið sér íslenskt fyrirbrigði. Á 

móti sunnlenskum arfi í sögum Snjólaugar sem sé meira undir áhrifum erlendra 

afþreyingarbókmennta, þetta er sett fram í spurningaformi og bent á að vert væri fyrir 

bókmenntafræðinga að rannsaka á sviði afþreyingarbókmennta. Þessi umfjöllun er 

nokkuð fagmannleg og mjög góðir punktar í henni en í henni örlar líka á neikvæðninni sem 

fylgdi jafnan þegar verið var að fjalla um afþreyingarskrif sérstaklega þegar um er að ræða 

ástarsögur eða svokallaðar kvennabókmenntir. 

Þetta er aðeins lítill þverskurður af umfjöllunum um bækur Snjólaugar Bragadóttur og 

lái henni hver sem vill að hafa hætt að skrifa. Það er erfitt að standa einn sama hvað 

maður er að fást við. Ef fleiri rithöfundar hefðu veriðað skrifa svipað efni hefði kannski 

verið auðveldara að standa undir áganginum og halda ótrauður áfram. Til dæmis eins og í 

Ameríku þar sem svipaðar sögur lifðu og lifa enn í dag góðu lífi á stærri markaði, þar sem 

kraftur fjöldans stendur vörð um ástkærar sögur sínar og höfunda þeirra, þrátt fyrir mjög 

svo neikvæða gagnrýni á bókmenntaformið ef hún á annað borð er einhver.  

Enda fann Snjólaug sér skjól og starfsvettvang að stórum hluta undir verndarvæng 

ameríska afþreyingariðnaðarins því hún hefur átt stóran þátt í að sjá Íslendingum fyrir 

þýddu afþreyingarefni í gegnum árin bæði bókmenntum og sjónvarpsefni (Urður 

Gunnarsdótti, 1992, bls. c5). 

Það fer ekki á milli mála að mikil gróska var í skáldsagnagerð kvenna í kringum 1980 á 

sama tíma og kvennabaráttan var í algleymi hér á landi og upp hafa komið spurningar 

hvers vegna margar af þeim kvenrithöfundum sem til voru þá hafi hætt að skrifa. Við því 

er sennilega ekkert eitt svar, góður punktur er sú skýring að Nýja kvennahreyfinginn vildi 

nota bókmenntir sem baráttutæki í kvenréttindabaráttunni. Svo hafi orðið bakslag þegar 

þessi hreyfing hafi orðið að risastóru pólitísku afli í landinu sem olli andstreymi gegn öllu 

kvenfrelsi og að rithöfundar þessa tíma hafi goldið þess (Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir, 

2003, bls. 44-48). Þetta er ein skýring, í tilfelli Snjólaugar Bragadóttur gæti þessi skýring 

átt að einhverju leyti við og ofan á það bætist sú staðreynd að hún var ekki að skrifa 
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bækur sem mætti flokka sem kvenréttindabækur. Þær voru alltof rómantískar og viðhéldu 

ríkjandi gildum sem kventéttindabaráttan á þessum tíma var að hluta til að berjast gegn. 

Það má svo glöggt sjá á viðtökum á bókum hennar auk þess, hvað gagnrýnin var karllæg 

og bókmenntaumræða afþreyingarbókmennta á svo lágu plani að við ofurefli var að etja.  

Við þetta má bæta umræðu um rithöfundarlaun sem voru ekki upp á marga fiska. Í 

viðtali 1976 ber viðbótalaun rithöfunda á góma og þar talar Snjólaug um að litið sé á þau 

eins og einhver verðlaun en að þau eigi að snúast um allt annað eins og að greiða 

rithöfundum laun fyrir vinnu sína, sérstaklega bækur þeirra sem seljast vel. Sem hennar 

bækur voru að gera þá en ekki hafði hún fengi hlutdeild í rithöfundarlaunum þegar þarna 

var komið sögu ( Tról. 1976, bls. 16-18). Í viðtali nokkru seinna Segir Snjólaug að þau fái 

aðeins rithöfundar sem ekki eru mikið lesnir eða hafi ákveðinn pólitískan lit. Að auki segir 

hún að miklu, miklu meira sé upp úr þýðingum að hafa. Í sama viðtali segir hún að 

ritstörfin séu í algjörum hjáverkum hjá henni, þau séu í raun tóm þrjóska. (I. D. B. 1984, 

bls. 14-15). Það er auðvelt að lesa á milli línanna í þessu viðtali við Snjólaugu að á brattan 

sé farið að sækja hvað varðar ritstörfin og viss beiskja komin í hana. Enda hætti hún að 

skrifa bækur tveimur árum seinna. 

Í viðtali sem tekið var við Snjólaugu árið 2004 er verið að velta því fyrir sé hvar hún sé 

nú. Hún segir þar una hag sínum vel í þýðingavinnu fyrir Stöð 2 og vinnu í lausamennsku 

hjá bókaforlagi en það hvarfli að henni af og til að byrja að skrifa aftur. Hún var að velta 

fyrir sér glæpasöguskrifum um 1990 en bókaútgefandi sem hún talaði við þá hafi sagt að 

hér á landi væri enginn áhugi fyrir slíku sem er mjög skrýtið miðað við 

glæpasöguholskefluna sem ríkir á afþreyingarmarkaðnum í dag (DV, 2004). Seinasta 

vitlaðið sem var svo tekið við Snjólaugu var árið 2005 þegar Ráðskona óskast í sveit (1973) 

var endurútgefin. Það er eina bókin sem hefur verið endurútgefin af bókunum hennar 

(Kolbrún, 2005, bls. 13). Í því viðtali getur hún hvorki lofað því né hótað hvort hún byrji að 

skrifa aftur, en mikið væri áhugavert að sjá hvað út úr því kæmi ef að yrði. 
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Lokaorð 

Það er mikið talað um glæpasöguna í íslenskum afþreyingarbókmenntum nú til dags, 

hvernig hlutverki hún gegnir í að varpa ljósi á siðspillt borgarasamfélag nútímans og  að 

hún veiti innsýn og nauðsynlega gagnrýni á samfélagið (Sveinn Yngvi Egilsson, 2002, bls. 

14). Þá má spyrja sig hvort ástarsögur séu kannski að bjóða upp á mótvægi við það, að 

þær varpi ljósi á það sem er gott og fallegt í samfélaginu? En er það mótvægi svo falsað og 

sykurpúðalegt að gagnrýnendur hafi enga þolinmæði eða umburðarlyndi gagnvart því? Er 

það þess vegna sem enginn er að skrifa hefðbundnar rómantískar ástarsögur eða fjalla um 

þær hér á landi? Hræsnin felst í því að þær eru samt að seljast og eru mest lesnu 

bókmenntir þjóðarinnar ef marka má sölutölur Ásútgáfunnar – en það eru sögur um 

fagrar stúlkur í Texas eða New York sem er skárra en Breiðholtið og Akranes. Eða hvað? 

Eru ástarsögur ennþá „bara“ hallærislegar kvennasögur um tilfinningar og veruleikaheim 

kvenna sem enginn vill gangast við að hafa áhuga á, ekki einu sinni kvenfólkið sjálft? 
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