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Ágrip 

Í ritgerð þessari er fjallað um skáldsöguna Orlando eftir Virginiu Woolf og samnefnda 

kvikmynd eftir Sally Potter. Skoðað er hvernig hugmyndir þeirra um kyngervi og 

kynverund eru settar fram í hvoru verki fyrir sig. Aðalsögupersónan Orlando er í 

báðum verkum notuð til þess að kanna muninn á körlum og konum og hversu mikið 

af eiginleikum hvors kynsins tengist annars vegar kynferði (líffræðilegum 

eiginleikum) eða hins vegar kyngervi (samfélagslega og menningarlega sköpuðu 

eiginleikum). Persónan Orlando er tilvalin til þess þar sem hún breytir um kynferði á 

miðri ævi og hefur því innsýn og reynslu af því að vera bæði karl og kona. Ýmis 

hugtök tengd efninu eru skilgreind, þau skoðuð út frá kenningum Judith Butler og 

hvernig þau tengjast umfjöllunarefni ritgerðarinnar. Texti skáldsögunnar Orlando: A 

Biography er í framhaldinu greindur með hliðsjón af kyngervi og kynverund. Kannað 

er hvernig mismunandi leiðir eru notaðar innan textans, svo sem orðræða, persónur og 

lýsingar, til þess að fjalla um þemu verksins. Að lokum er kvikmyndin Orlando borin 

saman við skáldsöguna og hvaða leiðir mismunandi miðlar hafa til þess að fjalla um 

sömu eða svipuð málefni. Höfundar verkanna notuðu sama grunn til þess að koma 

sínum hugmyndum og samfélagslegu spurningum á framfæri en gera það þó á ólíkan 

hátt. Niðurstöður beggja eru  þær að Orlando er fyrst og fremst mannvera með sína 

eiginleika og sitt sjálf, burt séð frá því hvert kynferðið er. Titill ritgerðarinnar er sóttur 

í íslenskt nýyrði sem er fornafnið hán. Það er notað yfir fólk sem vill ekki flokka sig 

til annars hvors hinna hefðbundnu kynja. 
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1. Inngangur 
 

Í aldanna rás hafa hugmyndir samfélagsins um kynhlutverk haft áhrif á hvernig 

einstaklingar hvors kyns haga sér. Kyngervi er hin félagslega flokkun kynjanna sem 

allir þegnar samfélagsins gangast undir en hjálpa jafnframt við að viðhalda. 

Skilgreiningar á því hvaða einkenni flokkist undir hvaða kyngervi, hafa breyst mikið á 

milli alda og jafnvel á milli áratuga. Í nútímasamfélagi 21. aldarinnar hafa þar að auki 

fleiri og fleiri spurningar um hina hefðbundnu tvískiptingu kynjanna brotist upp á 

yfirborð þjóðfélagsumræðunnar og segja má að hugmyndir fólks um kynin hafi 

gjörbreyst á síðustu árum í vestrænu samfélagi. Hins vegar hafa alltaf verið 

mismunandi hugmyndir og ósvaraðar spurningar undir yfirborðinu en einfaldlega ekki 

verið jafn greiður farvegur fyrir þær fyrr en nú á tímum. Fæðimenn innan 

bókmenntafræðinnar hafa notað femínísk- og hinseginfræði til greiningar á textum í 

síauknum mæli. Síðustu áratugi hafa bókmenntafræðingar skoðað betur þá höfunda 

sem taldir hafa verið á undan sinni samtíð og fjölluðu um þessi málefni áður en það 

þótti eðlilegt eða æskilegt. Einn þeirra fræðimanna sem hefur skrifað hvað mest um 

bókmenntir og kynjafræði í þriðju bylgju bandarísks femínisma er Judith Butler. 

Kenningar hennar þykja enn róttækar en geta nýst vel við greiningu á 

birtingarmyndum kyngervis innan bókmennta þar sem hún fjallar mikið um 

kynhlutverk, kynverund og drag. 

 Virginia Woolf (1882-1941) var einn virtasti móderníski rithöfundur síns tíma 

og skrifaði hún mikið í þágu femínískrar baráttu. To the Lighthouse (1927) er líklega 

þekktasta skáldsaga hennar og hefur fengið fjölda viðurkenninga en var meðal annars 

valin í 15. sæti á lista Modern Library yfir helstu skáldsögur 20. aldarinnar. Ári síðar 

kom út sjötta skáldsaga hennar Orlando: A Bioghraphy sem flokkast til 

tilgátubókmennta (e. speculative fiction). Sú bók fjallar um aðalsmann að nafni 

Orlando sem er mikill hugsuður og skáld. Verkið spannar um 350 ár þar sem 

aðalsögupersónan vex úr grasi en eldist seint og verður því hluti af mörgum 

kynslóðum og sér samfélagið innan bókarinnar breytast. Á miðri ævi breytist kynferði 

Orlandos með undraverðum hætti og því eyðir persónan hálfri ævi sem karlmaður og 

hálfri sem kvenmaður. Þrátt fyrir þessa breytingu á kyni er Orlando samt sem áður 

sama persónan með sömu persónueinkenni, sama andlit og sömu fótleggi. Í gegnum 

ævi persónunnar sjá lesendur samfélagið í gegnum augu karlmanns og augu 



5 

kvenmanns sem þó er sama persónan. Með augum hans/hennar er sýnd þróun 

hugmynda um kynferði, kyngervi, kynhlutverk og kynverund í rúmar þrjár aldir. 

 Árið 1992 kom út kvikmynd byggð á skáldsögu Woolf sem Sally Potter 

leikstýrði og kallaðist einfaldlega Orlando. Persónan Orlando bæði sem maður og 

kona er leikin af Tildu Swinton og undirstrikar það að um sama einstaking er að ræða. 

Þó að kvikmyndin byggi á sama grunni og sama söguþræði og bókin þá er hún 

sjálfstætt verk sem bæði spyr svipaðra og ólíkra spurninga en gefur svör á annan hátt. 

Kvikmynd er annar miðill en bók sem hefur bæði sína kosti og galla. Hún gefur 

möguleika á öðru sjónarhorni á þær hugmyndir sem koma fram í bókinni. Hugmyndir 

myndarinnar verða mun sjónrænni og í gegnum þennan miðil verður því auðveldara 

að fjalla um t.d. hlutverk klæðaburðs og tískustrauma í myndun og viðheldni 

kynhlutverkanna. Potter gerði einhverjar breytingar á söguþræði Woolf og voru 

breytingarnar bæði til þess að aðlagast nýjum miðli en einnig til þess að aðlagast 

samfélaginu sem hafði breyst þó nokkuð á þessum 67 árum sem liðu á milli útgáfu 

verkanna tveggja.  

 Skáldsagan og kvikmyndin Orlando eiga það sameiginlegt að vekja upp 

hugmyndir og spurningar viðtakenda um stöðu kynjanna innan samfélagsins og sýna 

fram á að hver einstaklingur er fyrst og fremst manneskja með sín eigin 

persónueinkenni en ekki aðeins karlmaður eða kvenmaður sem þarf að flokka í kassa 

kynhlutverkanna. Í gegnum bæði verkin er ítrekað sýnt fram á að þær hugmyndir sem 

bæði persónur og samfélag verkanna hafa um mismunandi hegðun kynjanna eiga ekki 

endilega við rök að styðjast og að sú hegðun sé frekar samfélagslega úthlutuð en 

líffræðilega meðfædd. Höfundarnir tveir, Woolf og Potter, sýna fram á þetta með 

mismunandi aðferðum, s.s. orðræðu, lýsingum og fatnaði, í gegnum mismunandi 

miðla en báðar með hjálp persónunnar Orlando. 
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2. Kynferði, -gervi, -verund, -hlutverk, -usli 
 
Á íslensku er fólk vant að tala um kyn, t.d. er spurt: Hvert er kyn barnsins? og þá er 

svarað með annað hvort karlkyns eða kvenkyns. Í orðabókum hefur hugtakið kyn 

verið þýtt yfir á ensku sem bæði sex og gender ,,kyn n. sex, gender,“
1
 en þessi tvö orð 

þýða samt sem áður tvennt ólíkt. Hugtakið sex hefur verið þýtt nákvæmar á íslenska 

tungu sem kynferði og lýsir þeim líffræðilega mismuni sem er á karlmönnum og 

kvenmönnum. ,,Overall, the term sex is considered in light of the biological aspects of 

a person, involving characteristics which differentiate females and males by 

chromosomal, anatomical, reproductive, hormonal, and other physiological 

characteristics.“
2

 Aftur á móti fellur hinn samfélagslegi, menningarlegi og 

sálfræðilegi mismunur karla og kvenna undir hugtak sem á ensku kallast gender og er 

þýtt yfir á íslensku sem kyngervi. ,,Gender involves those social, cultural, and 

psychological aspects linked to males and females through particular social 

contexts.“
3
 Því er töluverður munur á kynferði og kyngervi en erfitt er að segja til um 

hvaða eiginleikar kynjanna tilheyri hvoru hugtaki fyrir sig. Hversu mikið af því sem 

venjulega er skilgreint sem kvenlegt eða karllegt er vegna líffræðilegs mismunar og 

hversu mikið er vegna þess að samfélagið hefur sagt konum að hegða sér á einn hátt 

og körlum á annan? Enn hefur fræðimönnum ekki tekist að staðsetja þessa línu en á 

síðustu árum hefur hún þó færst nær kynferði, að því leyti að minna og minna af 

eiginleikum kynjanna flokkast undir kynferði, þ.e. að færri eiginleikar stafi af 

líffræðilegum orsökum. Fleiri eiginleikar hafa því flokkist til kyngervis, þ.e. að þeir 

séu mótaðir af samfélaginu. ,,Gender has to do not with how females (and males) 

really are, but with the way that a given culture or subculture sees them, how they are 

culturally constructed.“
4
 Kyngervi er nýlegt hugtak bæði í fræði umræðu og almennri 

umræðu en það sýnir vel hversu nýtt hugtakið er að kyngervi var ekki skrásett í 

íslenskri-enskri orðabók frá árinu 2000 en er nú komið inn í orðabækur eins og t.d. 

snara.is sem byggð er á orðabók frá árinu 2009.
5
 Því hafa fræðimenn talað um að 

                                                        
1
 Ensk vasaorðabók: ensk-íslensk íslensk-ensk, ,,Íslensk-ensk vasaorðabók“ ritstj. 

Sævar Hilbertsson, Reykjavík: Orðabókaútgáfan, 1985, bls. 157. 
2
 Linda L Lindsey, Gender Roles: A Sociological Perspective, Englewood 

Cliffs: Prentice-Hall, 1994, bls. 3. 
3
 Sama heimild, bls. 3. 

4
 Hans Bertens, Literary Theory: The Basics, New York: Routledge, 2001, bls. 84. 

5
 Íslensk-ensk orðabók: og ensk-íslensk orðabók, ritstj. Sævar Hilbertsson, Reykjavík: 

Orðabókaútgáfan, 2000, bls. 192. 
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málefni kynjanna sé að miklu leyti málefni samtímans. ,,Judith Butler argues that 

sexual difference is not a fact but a question, “the question of our times““
6
 

 Margir feminískir fræðimenn hafa fjallað um muninn á hugtökunum kyngervi 

og kynferði og hvað felist í mismunandi kynhlutverkum (e. gender role). ,,What 

traditionally has been called ‘feminine’ then, is a cultural construction, a gender role 

that has been culturally assigned to countless generations of women. The same holds 

for masculinity [...].“
7
 Í seinni tíð er það einkum bók Judith Butler, Gender Trouble 

(1990, Kynusli), sem setti mark sitt á fræðin og stækkaði hlut kyngervis verulega á 

kostnað kynferðis. Í bókinni fjallar hún um að allt kyngervi sé leikið (e. performative) 

og að það sé mannskepnunni ekki endilega eðlislægt að haga sé á sitt hvorn háttinn 

eftir því um hvort kynferðið sé að ræða heldur leikur maðurinn þau hlutverk sem 

samfélagið setur hann í:  

 In this sense, gender is not a noun, but neither is it a set of freefloating attributes, for 

 we have seen that the substantive effect of gender is performatively produced and 

 compelled by the regulatory practices of gender coherence. Hence, within the 

 inherited discourse of the metaphysics of substance, gender proves to be 

 performative––that is, constituting the identity it is purported to be.8 

 

Því leikur hver og einn einstaklingur það kynhlutverk sem honum er kennt. Það á þó 

ekki aðeins við um kynhlutverk heldur öll þau hlutverk sem menningarsamfélagið, 

sem hver og einn einstaklingur býr í, ætlast til að sé leikið. Svört kona frá 

Suðurríkjum Bandaríkjanna, japönsk ekkja frá Tokyo og íslensk sveitastúlka eiga 

ýmislegt sameiginlegt þar sem þær eru konur og hegða sér samkvæmt því. Aftur á 

móti er margt ólíkt hjá þessum konum en það er vegna þess að hluverkin og það hvað 

felst í þeim er ekki samræmt á milli menningarheima. Hlutverk hverrar og einnar er 

ekki bara að vera kona heldur hefur staða og stétt innan fjölskyldunnar og 

samfélagsins mikil áhrif. Því hegða þessar konur sér mismunandi, ekki vegna 

líffræðilegs mismunar heldur menningarlegs og samfélagslegs. Það sama á við um 

íslenskt sveitapar, pilturinn og stúlkan haga sér á mismunandi hátt, ekki vegna 

líffræðilegs mismunar heldur samfélagslegra hlutverka sem þau leika. Í Orlando: A 

Bigraphy, kannar Orlando ekki aðeins hver munurinn er á kynhlutverkunum í 

Englandi heldur leikur hún/hann sjálf/ur mismunandi hlutverk innan síns samfélags 

                                                        
6
 Wendy Gay Pearson, ,,Queer Theory“, The Routledge Companion to Science 

Fiction, New York: Routledge, 2009, bls. 299. 
7
 Hans bertens, bls. 85. 

8
 Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subvertion of Identity, New York: 

Routledge, 1990, bls. 24. 
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og utan þess, auk þess að bera sig saman við aðrar persónur bókarinnar og hlutverk 

þeirra. 

 Í Gender Trouble fjallar Butler einnig um kynverund (e. sexuality) og segir 

hana líka leikna líkt og kyngervi. Hún skrifar um kynverund innan hinseginfræða sem 

er nýleg stefna innan bókmenntafræðinnar og er upprunnin úr ritum Michel Foucault: 

History of sexuality (1976-1984). Í þessu sambandi má benda á að samkynhneigð er 

hugtak sem kom fyrst fram í kring um 1870 þegar farið var að tala um samfarir 

tveggja karla sem persónueinkenni en ekki sem einangruð atvik og því ekki nema rúm 

öld síðan farið var að tala um samkynhneigð sem kynverund. 

 Foucault argues that homosexuality and homosexuals date from the 1870s. [...] 

 Foucault does not mean to say that sexual acts that we would now call homosexual 

 acts were unknown before the 1870s. What he is saying is that in the later nineteenth 

 century sexual acts between men were no longer seen as incidental to their lives – 

 that is, as acts that anyone might engage in under certain circumstances – but as 

 expressions of their identity.9  

 

Með því er kynverund orðin líkt og kynferði og kyngervi að andstæðupari, 

gagnkynhneigð og samkynhneigð, þar sem fólk er flokkað í kassa og greinilegt 

stigveldi á milli þeirra. Karlar yfirskipa konur í andstæðupari kynferðis og kyngervis, 

og gagnkynhneigð yfirskipar samkynhneigð. Með því að skoða verk líkt og Orlando: 

A Biography sést að þessar hefðbundnu andstæður eru afbyggðar og það er sýnt fram 

á að þær eru ekki eðlilegar táknmyndir heimsins heldur stigveldi myndað af 

feðraveldinu. Meðal þess sem notað er til þess að sýna fram á að tvíflokkunin á ekki 

við rök að styðjast er að skoða þau tilfelli sem falla ekki innan tvenndarhyggjunnar. 

Einstaklingar af millikyni (e. intersex) falla innan hvorugs tvenndarflokks kynferðis. 

Transfólk fellur heldur ekki svo léttilega innan ákveðins ramma kynferðis og 

kyngervis og líta sumir á sig hvorki sem karl né konu heldur trans eða einfaldlega 

einstakling án stimpils. Margir innan nútíma samfélags vilja flokka sig undir önnur 

kyngervi en hin hefðbundnu karla og kvenna tvenndakyngervi og hefur t.d. 

samfélagsnetið Facebook farið að gefa kost á því að notendur geti flokkað sjálfa sig í 

um 50 mismunandi flokka kyngervis eða bara ekki flokka sig yfir höfuð.
10

  

                                                        
9
 Hans Bertens, bls. 200. 

10
 Will Oremus, „Facebook No Longer Limits Your Gender to "Male" or "Female"“, 

Future Tense: a partnership of Slate, New America, and Arizona State University, 

http://www.slate.com/blogs/future_tense/2014/02/13/facebook_gender_options_mal

e_female_and_custom_plus_preferred_pronouns.html               
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 Það er margt sem veldur því að hugmyndir samfélagsins um kyngervi og 

kynhlutverk viðhaldast á milli kynslóða. Bókmenntir og núna í seinni tíð kvikmyndir 

hafa átt mikinn þátt í því að sýna rétta eða ranga hegðun kynjanna. Karlmenn í bókum 

og kvikmyndum eru settir fram sem hörkutól og sýna litlar sem engar tilfinningar en 

grátandi karlmenn eru einskonar tabú. Þeir fyrrnefndu eru hlutgerving 

karlmennskunnar og konum er sagt að leita eftir þessum eiginleikum við makaval og 

körlum að tileinka sér eiginleikana, sama hvert kyngervið eða hver kynverund 

einstaklingsins er. Það sama á við um konur, þær eiga að tileinka sér kvenleika og fá 

uppskrift af því hvað það felur í sér m.a. í bókum og kvikmyndum en karlmenn eiga 

að girnast þær konur sem tileinka sér þá eiginleika. Hugmyndin um ,,the real man“ er 

löngu búin að festa sér sess í orðræðunni og hjálpar það til við að halda þessum 

ákveðnu kynhlutverkum í skorðum. Aftur á móti hafa bókmenntir og kvikmyndir 

einnig verið notaðar til þess að storka hinni hefðbundnu orðræðu og brjóta upp hinar 

vanaföstu hugmyndir um ákveðin kynhlutverk og nauðsyn þess að leika þau til hlítar. 

Orlando, bæði skáldsagan og kvikmyndin, eru einmitt verk sem gera það. Þau setja 

fram spurningar um hvað það er að vera kvenmaður og hvað það er að vera karlmaður 

og líta framhjá hinum hefðbundnu útskýringum en leitast við að svara þeim á nýjan 

hátt. 
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3. Orlando: A Biography 

3.1 Upphafið 
 
Titillinn og upphaf bókarinnar eru bæði lýsandi fyrir hin ýmsu þemu sem koma fyrir í 

verkinu og endurspegla þær spurningar og hugmyndir sem Virginia Woolf veltir fyrir 

sér og fjallar um. Lesandinn getur því, útfrá bæði titli og fyrstu setningu, ráðið að 

einhverju leyti í umfjöllunarefni bókarinnar. Nafnið Orlando er enska útgáfa nafnsins 

Roland en bæði þessi nöfn eiga langa sögu tengda franska riddaranum Roland sem 

háði hetjulega baráttu við Mára á Spáni árið 778 eins og kemur fram í Rolandskviðu. 

Um þá persónu hafa svo mörg verk verið skrifuð á mismunandi tímum sögunnar en 

einna frægast er þó hið epíska ljóð Ludovico Ariostos, Orlando Furioso, sem kom út 

árið 1532.
11

 Í því verki setur Ariosto fram spurningar um kynhlutverk og dulkyn 

(e.androgyny).
12

  

 In Ariosto’s epic poem, Orlando Furioso he continues the story of Orlando, [...] he 

 also brings to the forefront the issue of gender identity and female presentation in 

 Renaissance literature. [...] the poet introduces two of Boiardo’s characters, Marfisa 

 and Bradamante: both androgynous in nature, who will become role models for future 

 generations of female writers, including Virginia Woolf.
13

 

 

Í leikverki William Shakespeares As You Like It birtist einnig persóna Orlando að 

nafni en hann breytir tímabundið um kyngervi með því að fara í kvenkyns dulargervi. 

Eins og Rachel Bowlby bendir á í inngangi sínum að verki Woolf ,,[...] name itself 

recalls a whole line of literary heroes––from the medieval Chanson de Roland [...] 

through Aristo’s epic Orlando Furioso, to Shakespeare’s As You Like It, in which 

Orlando crossdresses as a woman.“
14

 Með því að nefna sögupersónu sína Orlando 

vísar Woolf í þá bókmenntahefð sem fjallað hefur um svipuð málefni og lýsir því þar 

með yfir að hún sé að skrifa innan sömu hefðar.  

 Þó að titill bókarinnar vísi til ákveðinna verka þá er hver kafli bókarinnar 

stútfullur af tilvísunum í önnur verk bókmenntahefðarinnar. Sú útgáfa bókarinnar sem 

                                                        
11

 Maureen M. Melita, ,,Gender Idintity and Androgyny in Ludovico Aristo’s Orlando 

Furioso and Virginia Woolf’s Orlando: A Biography“, Romance Notes, North 

Carolina: University of North Carolina, 2013, bls. 131. 
12

 Auður Magndís Auðardóttir, ,,Burið mitt er vífguma – hýryrði 2015“, Samtökin 78, 

http://samtokin78.is/frettir/nyjar-frettir/5908-buridh-mitt-er-vifguma-hyryrdhi-

2015 
13

 Maureen M. Melita, bls. 123. 
14

 Rachel Bowlby, ,,Introduction“, Virginia Woolf, Orlando: A Biography, London: 

Hogarth Press, 1960, bls. xxxiv. 
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kom út árið 1992 inniheldur inngang og útskýringar eftir Rachel Bowlby. Þar telur 

hún m.a. upp þær bókmenntir sem Woolf vísar til í gegnum bókina en þar á meðal eru 

verk eftir William Shakespeare, Robert Burton, Anne Finch, John Keates og Jane 

Austen. Auk þess gerir hún nokkra fræga rithöfunda að sögupersónum bókarinnar 

eins og Robert Greene, Joseph Addison, John Dryden og Alexander Pope.
15

 Því er 

hún ekki aðeins að skrifa sig inn í eina bókmenntahefð heldur bókmenntasöguna og 

sýna fram á að kona getur menntað sig, verið gáfuð og skrifað á við karlmann. 

,,Woolf herself was writing at a time when female writers were not taken seriously 

and many critics feel that Orlando: A Biography was a literary responce to the fickle 

society in which she lived and worked [...]. This particular novel was a way for her to 

reconcile being a woman in what was arguably a man’s profession.“
16

 Með bókinni er 

hún því ekki aðeins að skrifa um málefni kynjanna heldur er hún að sanna sig sem 

kvenkyns rithöfundur innan stéttarinnar. 

 Undirtitill bókarinnar A Biography lýsir sögunni mjög vel þó að ekki sé um 

hefðbundna ævisögu að ræða. Sjálf þekkti Woolf vel til ævisöguformsins þar sem 

faðir hennar var sérfróður um ævisögur. ,,Her father, Leslie Stephen, was the principal 

editor of the unfailingly respectful Dictionary of National Biography, which comes in 

explicitly for mocking remark or two in the pages of Orlando and stands in Woolf’s 

representation for the epitome of lumbering Victorian seriousness and hypocrisy.“
17

  

 Woolf skrifaði sjálf ævisögur, bæði sjálfsævisögulega texta eins og þeim sem 

var safnað saman eftir andlát hennar í bókinni Moments of Being: Unpublished 

autobiographical writings of Virginia Woolf (1976) og útgefnar dagbækur, en einnig 

ævisögur Rogers Fry og Elizabeth Barrett Browning þó að þær geti seint talist til 

hefðbundinna ævisagna.
18

 Hún var meðlimur í Bloomsbury hópnum sem var hópur 

módernískra hugsuða, rithöfunda og listamanna og var ævisagnaformið á meðal þess 

sem hópurinn vildi endurskoða auk þess sem þau fjölluðu um femínisma og 

                                                        
15

 Rachel Bowlby, ,,Explanatory Notes“, Virginia Woolf, Orlando: A Biography, 

London: Hogarth Press, 1960, bls. 318-340. 
16

 Mareen M. Melita, bls. 124. 
17

 Rachel Bowlby, ,,Introduction“, bls. xxii. 
18

 Quentin Bell, Virginia Woolf: A Biography, London: The Hogarth Press, 1990, bls. 

180-183. 
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kynverund líkt og Woolf gerir í Orlando.
19

 Síðar hefur Woolf sjálf orðið viðfang 

fjölmargra ævisagnaritara. 

 Sögumaður verksins er ritari ævisögunnar um Orlando og er þar með ein 

sögupersónan. ,,Happy the mother who bears, happier still the biographer who records 

the life of such one!“
20

 Að mörgu leyti gerir Woolf grín að þessu frásagnarformi í 

bókinni og bendir á að erfitt sé að vita hversu mikill sannleikur liggur í verkinu: 

,,Directly we glance at eyes and forhead, we have to admit a thousand disagreeables 

which it is the aim of every good biographer to ignore“ (bls. 15). Árið áður en 

Orlando: A Biography kom út hafði Woolf skrifað grein sem kallaðist ,,The New 

Biography“ og fjallar hún þar um ævisagnaformið. Í upphafi greinarinnar vísar hún í 

Sir Sidney Lee sem segir að markmið ævisagnaritunar sé: ,,truthful transmission of 

personality“21 en Woolf finnst hann þar með hafa bent á annmarka ævisagnaritunar: 

 [...] no single sentence could more neatly split up into two parts the whole problem of 

 biography as it presents itself to us today. On the one hand there is truth; on the 

 other, there is personality. And if we think of truth as something of granite-like 

 solidity and of personality as something of rainbow-like intangibility and reflect that 

 the aim of biography is to weld these two into one seamless whole, we shall admit 

 that the problem is a stiff one and that we need not wonder if biographers, for the 

 most part failed to solve it. 22 

 

Woolf gerir tilraunir til öðruvísi ævisagnaritunar, m.a. með Orlando. Þó að hún 

hæðist að vissu leyti að ævisagnaforminu er Orlando ekki aðeins saga þeirrar 

sögupersónu heldur byggir hún á ævi Vitu (Victoriu) Sackville-West sem var á 

þessum tíma ástkona hennar. ,,Nevertheless, what one can only describe as a love-

affair developed between Virginia and Vita in the years that followed.“
23

 Í fyrrnefndu 

útskýringum Rachel Bowlby ber hún saman líf Vitu og Orlandos og þó svo að um 

tvær persónur sé að ræða sem voru uppi að mestu leyti á mismunandi tíma og að hluta 

til af sitt hvoru kynferðinu þá er margt sameiginlegt með ævisögu Orlando og ævi 

Vitu. ,,The most striking aspect of Orlando is, of course, her treatment of the theme of 

androgyny, clearly inspired by Vita’s flamboyant impulse to change from female 

                                                        
19

 The Cambridge Companion To: The Bloomsbury Group, ritstj. Victoria Rosner, 

Cambridge: The Cambridge University Press, 2014, bls. 2. 
20

 Virginia Woolf, Orlando: A Biography, London: Hogarth Press, 1960, bls.14. Hér 

eftir vitnað til með blaðsíðutali í meginmáli 
21

 Virginia Woolf, ,,The New Biography“, Virginia Woolf: Selected Essays, ritstj. 

David Bradshaw, New York: Oxford University Press, 2008, bls. 95. 
22

 Sama heimild, bls. 95. 
23

 John Lehman, Virginia Woolf, London: Thames and Hudson, 1975, bls. 61. 
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dress into male dress.“
24

 Woolf segir í dagbók sinni ,,One of these days, though, I 

shall sketch here, like a grand historical picture, the outlines of all my friends. [...] 

Vita should be Orlando, a young nobleman.“
25

 Þó að þær hafi báðar verið giftar 

karlmönnum þá voru þær ástkonur og bókin var tileinkuð henni. Því er bókin einnig 

ástarbréf til Vitu og með því tengir Virginia Woolf kynverund sína umfjöllunarefni 

bókarinnar. Kynverund Orlandos og annarra persóna verksins er meðal 

umfjöllunarefna sögunnar og vísar því titill verksins í lesbískt ástarsamband 

höfundarins auk flæðandi kynverundar aðalsöguhetjunnar og annarra persóna. 

 Í upphafi bókarinnar skrifar Woolf  formála sem varla er hægt að taka neitt 

mark á. ,,‘This Preface, of course is all spoof. Not a single person thanked was 

consulted’“.
26

 Woolf hefur því söguna á gríni og kaldhæðni. Margir hafa talið að 

þetta, ásamt öllu því gríni og fáránleika sem kemur fram í bókinni, sé gert til þess að 

hún fái leyfi lesenda til að fjalla um mikilvæg málefni sem voru ekki endilega 

samþykkt umræðuefni samfélagsins. ,,In her allusions to Orlando, Woolf comes back 

repeatedly to words suchs as wild satiric joke fun escapade fantasy– words she never 

normally uses about her projects of writing“
27

 Líklegt er að hún ýti undir 

gamansemina til þess að geta fjallað um eldfim málefni. ,,[...]whether the very 

playfulness of fantasy may not, sometimes, be a way of saying the most serious 

things.“
28

  

 Í upphafslínu fyrsta kaflans kemur margt fram sem fjallað hefur verið um hér 

að framan. ,,He––for there could be no doubt of his sex, though the fashion of the 

time did something to disguise it––was in the act of slicing at the head of a Moor 

which swung from the rafters“(bls. 13). Hér fá lesendur lýsandi mynd af 

aðalsögupersónunni. Hann er í miðjum klíðum við að höggva höfuðið af Mára og 

vísar það til nafna hans Rolands sem barðist við Mára á Spáni og með því vísar Woolf 

í þá bókmenntahefð. Kynjaða persónufornafnið hann er fyrsta orð skáldsögunnar og 

skírskotun í að kyn hans verði eitt megin þema sögunnar. Einnig er lögð áhersla á að 

enginn vafi sé á kynferði sögupersónunnar þó að svo komi í ljós að allur vafi sé á 

kynferði hennar. Í ljósi þess byrjar Woolf söguna á kaldhæðni og heldur því áfram í 

gegnum verkið. Pilturinn heldur á sverði, hvort sem það er ímyndað eða ekki, en það 

                                                        
24

 Sama heimild, bls. 65. 
25

 Rachel Bowlby, ,,Introduction“, bls. xvii. 
26 Rachel Bowlby, ,,Explanatory Notes“, bls. 318. 
27

 Sama heimild, bls. xiii. 
28

 Sama heimild, bls. xvi. 
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er hið æðsta reðurtákn og leggur það enn meiri áherslu á kynferði Orlandos. Auk þess 

er tíska þess tíma nefnd og á hún einmitt stóran þátt í myndun og viðhaldi 

kynhlutverka og leikur stórt hlutverk í skáldsögunni. Einnig er fötunum lýst sem 

dulargervi sem vísar til klæðskipta eða drags. Að lokum sjá lesendur að 

upphafsatriðið á sér stað innan veggja ættaróðalsins þar sem sagan fer að miklu leyti 

fram og mikilvægi byggingarinnar kemur fram í gegnum alla bókina. Því gefur 

upphafssetningin tóninn um hvað koma skal á næstu 300 blaðsíðum. 

 

3.2 Hann/hún 
 
Verkið fylgir Orlando eftir í um 350 ár þar sem persónan gengur í gegnum ýmislegt 

og þó hann/hún sé alltaf miðlæg persóna í sögunni þá hittir Orlando aðrar manneskjur 

á lífsleiðinni. Lesendur sjá fyrst og fremst hvað Orlando sjálfri/sjálfum finnst um 

kynin en þeir kynnast því einnig hvað öðrum persónum frá mismunandi tímabilum og 

menningarsamfélögum finnst liggja í mismuni kynjanna. Í bókinni er þó alltaf talað 

um kyn en ekki kyngervi persónanna, einfaldlega vegna þess að á þeim tíma sem 

verkið er skrifað er hugtakið ekki notað í þeim skilningi sem það er notað í dag. Í 

hverjum og einum kafla er því oft sagt að karlar séu svona en konur hinsegin og að 

þetta sé munurinn á kynjunum þegar, samkvæmt nútíma skilgreiningu, er verið að tala 

um kyngervi þeirra. Í gegnum allt verkið eru staðalímyndir um kynhlutverkin settar 

fram en svo unnið í því að sýna fram á að þær eigi ekki við rök að styðjast. Hvort sem 

um karl- eða kvenkynferði er að ræða eiga eiginleikar kynjanna, sem venjulega eru 

tengdir öðru hvoru kyngervinu, ekki endilega aðeins við um annað kynið. 

 Orlando á sér ákveðin persónueinkenni í upphafi bókarinnar sem viðhaldast í 

gegnum söguna. Hann er hugsuður sem þrífst best í einrúmi en hugsar mikið um ást 

og verður yfir sig ástfanginn af rússneskri prinsessu. Eftir að hann breytir um kyn þá 

finnst henni þessir eiginleikar sem lýstu henni sem manni vera kvenlegir.  

 Better is it’, she thought, ‘to be clothed with poverty and ignorance, which are the 

 dark garments of the female sex; better to leave the rule and discipline of the world to 

 others; better be quit of martial ambitioin, the love of power, and all the other manly 

 desires if so one can more fully enjoy the most exalated raptures known to the human 

 which are’ [...] ‘contemplation, solitude, love’. (bls. 153) 

 

Karlmannlegu eiginleikarnir áttu heldur ekki við um Orlando sem karlmann og því 

hafði ekkert í fari hans breyst annað en viðhorf til kynhlutverkanna. Hún lýsir 
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kvenlegum eiginleikum sem klæðum, garments, einhverju sem hægt er að fara í og úr 

eftir hentisemi. Því eru eiginleikarnir ekki endilega áfastir kynhlutverkunum. Strax 

eftir að umbreytingin á sér stað segir svart á hvítu að um sömu persónu sé að ræða og 

eini mismunurinn sé kynferðið. ,,Orlando had become a woman—there is no denying 

it. But in every other respect, Orlando remained precisely as he had been. The change 

of sex, though it altered their future, did nothing whatever to alter their identity“ (bls. 

133).  

 Margt undirstrikar það að um sömu persónu sé að ræða án mikilla breytinga 

fyrir utan það að samfélag skáldsögunnar tekur henni öðruvísi en áður. Til dæmis eru 

fótleggir hans/hennar uppspretta aðdáunar hvort sem Orlando er karlmaður eða 

kvenmaður. ,,That he had a pair of the shapliest legs that any Nobleman has ever 

stood upright upon has alredy been said“ (bls. 111). En eftir umbreytinguna hafa fætur 

hans sömu áhrif en nú á karlpeninginn og því þarf Orlando að fela þessa fótleggi þar 

sem kynþokki kvenna er karlmönnum hættulegur.  

 Here she tossed her foot impatiently, and showed an inch or two of calf. A sailor on 

 the mast, who happened to look down at the moment, started so violently that he 

 missed his footing and only saved himself by the skin of his teeth. [...] I must, in all 

 humanity, keep them covered,’ Orlando thought. Yet her legs were among the 

 chiefest beauties. (bls. 151) 

 

Þó svo að um sömu fótleggi sé að ræða sem vekja mikla aðdáun hvort sem er hjá 

körlum eða konum þá er það samfélagið sem krefst þess að farið sé með þá á 

mismunandi hátt. Hún er því byrjuð að velta fyrir sér ,,the penalties and the privileges 

of her position“ (bls. 147). Orlando hafði ekki þurft að hugsa jafn mikið út í kosti og 

galla kyngervis síns, sem karlmaður í feðraveldissamfélagi, þar sem reglurnar eru 

oftast nær hagstæðari karlmönnum. En sem kvenmaður þarf hún að leggja meira á sig 

til að aðlagast samfélaginu. Þó eru ákveðnir þættir sem hún gerir sér ekki grein fyrir 

að hafi verið heftandi fyrir sig sem karlmaður fyrr en eftir kynbreytinguna. ,,Do what 

she could to restrain them, the tears came to her eyes, until, remembering that it is 

becoming in a woman to weep, she let them flow“ (bls. 158). Stuttu síðar kemur kafli 

sem sýnir að jafnvel þó að Orlando viti betur þá hefur samfélagið þrýst á hana að 

hegða sér eins og konum ber og fordæma þá sem fara ekki eftir settum reglum.  

 As he spoke, enormous tears formed in his rather prominant eyes and ran down the 

 sandy tracts of his long and lanky cheeks. That men cry as frequently and as 

 unresonably as women, Orlando knew from her own experience as a man, but she 

 was beginning to be aware that women should be shocked when men display 

 emotions in their presence, and so, shocked she was. (bls. 172) 
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Hér sést greinilega að eiginleikar sem tengdir eru við kvenleika eru hluti af kyngervi 

persónunnar og aðeins leiknir; og það að karlmenn gráti ekki er einungis bæling 

eðlilegra tilfinninga. 

 Eftir kynbreytinguna fer Orlando til hóps sígauna og býr með þeim um 

nokkurt skeið. Hún finnur ekki mikinn mun á sér fyrr en hún kemur aftur í vestrænt 

samfélag. ,,It is a strange fact, but a true one, that up to this moment she had scarcely 

given her sex a thought. Perhaps the Turkish trousers which she had hitherto worn had 

done something to distract her thoughts; and the gipsy women, except in one or two 

important particulars, differ very little from gipsy men“ (bls. 147). Hér eru tvö 

samfélög borin saman við breska samfélagið sem er hið hefðbundna samfélag innan 

sögunnar. Líklegt er að fólk innan tyrkneska samfélagsins hafi ekki tekið eins mikið 

eftir því að hún væri kvenmaður vegna buxnanna og hafi því ekki komið fram við 

hana öðruvísi en hún átti að venjast frá dögum sínum sem karlmaður. Ólíklegra er að 

buxurnar sjálfar hafi haft bein áhrif á hugsanagang Orlandos. Einnig er ólíklegt að 

meiri líffræðilegur munur sé á milli kynjanna innan breska samfélagsins heldur en í 

sígaunasamfélaginu. Aftur á móti gætu verið gerðar mismunandi kröfur til hvors 

kyngervanna innan sitt hvors menningarheimsins sem ýtir undir þá skoðun að 

mismunur kynjanna sé frekar samfélagslega ákvarðaður en líffræðilegur. 

 Í seinni hluta sögunnar er kafli þar sem sögumaðurinn hugleiðir muninn á 

kynjunum. Hann segir að þau séu vissulega mismunandi en þó á annan hátt en flestir 

telja og segir einnig að Olando hafi ákveðið að breyta kyni sínu vegna breytinga á 

persónuleika hennar.  

 It was a change in Orlando herself that dictated her chioce of a woman’s dress and of 

 a woman’s sex. And perhaps in this she was only expressing rather more openly than 

 usual [...] something that happens to most people without being thus plainly 

 expressed. [...] Different though the sexes are, they intermix. In every human being a 

 vacillation from one sex to the other takes place, and often it is only the clothes that 

 keep the male or female likeness, while underneath the sex is very opposite of what it 

 is above. [...] The curious of her sex would argue, for example, if Orlando was a 

 woman, how did she never take more than ten minutes to dress? [...] still, she has 

 none of the formality of a man, or a man’s love of power. (bls. 180) 

 

Hér er sögumaðurinn í raun að segja að ákveðnir eiginleikar sem teljast venjulega til 

annars hvors kyngervisins, séu oft til staðar hjá báðum kynjum og jafnvel þó að kynin 

séu mismunandi þá eru þessir eiginleikar ekki það sem skilur á milli þeirra. Fólk 

breytist á lífsleiðinni og sumir meira en aðrir. Fólk getur lært að klæða sig hraðar eða 
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öðlast meiri völd en það breytir samt sem áður því ekki hver manneskjan er og 

yfirleitt ekki kynferði þess. Tveimur árum eftir útgáfu bókarinnar var fyrsta 

kynleiðréttingaraðgerðin framkvæmd og gerði þar með breytingu á kynferði að 

veruleika. Hún var framkvæmd á Einar Wegner sem síðar varð Lili Elbe og skrifaði 

sjálfsævisöguna Fra mand til kvinde: Lili Elbes bekendelser (1931) þar sem hún 

fjallar um umbreytinguna. Árið 2000 kom út skáldsagan The Danish Girl eftir David 

Ebershoff sem byggir á sjálfsævisögunni frá 1931. Í framhaldinu hefur verið gerð 

kvikmynd með sama titli sem kom út árið 2015. Í seinni tíð hefur samskonar 

aðgerðum farið fjölgandi auk þess sem gæðum þeirra hefur farið mikið fram. Þeim 

sem gangast undir þesskonar aðgerð finnst kyngervi þeirra ekki passa við kynferði sitt 

og þar sem kyngervið er tengt persónuleika þeirra þá er breyting kynferðis að 

líkindum til bóta fyrir þau.  

 

3.3 Orðræða 
 
Orðræðan er ein mikilvæg birtingarmynd kyngervis í Orlando. Í upphafi verksins er 

lögð mikil áhersla á persónufornafnið hann. ,,He dashed downhill. He let himself in at 

a wicket gate. He tore up the winding staircase. He reached his room. He tossed his 

stockings to one side of the room, his jerkin to the other. He dipped his head. He 

scoured his hands. He pared his finger nails“ (bls. 20). Eftir umbreytinguna notar 

Woolf tungumálið til þess að leggja áherslu á breytinguna. ,,His memory—but in the 

future we must, for convention’s sake, say ‘her’ for ‘his’, and ‘she’ for ‘he’—her 

memory then,“ (bls. 133). Í framhaldi leggur Woolf svo áherslu á persónufornafnið 

líkt og í byrjun nema bara hún í stað hans. ,,She milked the goats; she collected the 

brushwood; she stole a hen’s egg now and then, but always put a coin or a pearl in 

place of it; she hearded cattle; she stripped vines; she trod the grape; she filled the 

goat-skin“ (bls. 136). Því notar Woolf kynjaða orðræðu og endurtekningar til þess að 

leggja áherslu á kynferði persónunnar.  

 Orlando sjálfur notar fornöfn til þess að reyna að útskýra óvissu sína þegar 

hann sér Söshu í fyrsta sinn. Hann veit ekki hvort um karlkyns eða kvenkyns 

manneskju er að ræða en byrjar samt sem áður að nota kvenkyns fornafn til að lýsa 

persónunni vegna óskhyggju um að kynferði hennar sé kvenkyns. ,,a figure, which, 

whether boy’s or woman’s, [...] he had heard her, tasted her, seen her, [...] When the 

boy, for alas, a boy it must be—no woman could skate with such speed and vigour 
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[...] She was a woman“ (bls. 37).
 29

 Því þarf alltaf að nota kynjað fornafn þegar talað 

eða hugsað er um persónu. Fólk neyðist því til þess að flokka persónur eftir kynjum 

jafnvel áður en kynferði þeirra er vitað og leita eftir eiginleikum tengdum kyngervi 

karla og kvenna til þess að flokka persónur til þess eins að geta talað um þær. Þetta 

vandamál á bæði við um íslensku og ensku þar sem þau eru kynjuð en önnur 

tungumál með latneska orðstofna eiga einnig í vandræðum með að tala ókynjað um 

persónur.  

 Á miðri ævi stendur Orlando í málarferlum vegna kynferðis síns þar sem ríkið 

þarf að skera úr um hvort hún sé karlmaður eða kvenmaður þar sem lagaleg réttindi 

kynjanna voru mismunandi á þessum tíma. ,,The chief charges against her were (1) 

that she was dead, and therefore could not hold any property whatsoever; (2) that she 

was a woman, which amounts to much the same thing; [...] Thus it was in a highly 

ambiguous condition, uncertain whether she was alive or dead, man or woman,“ (bls. 

161). Ekkert fornafn á við í þessu tilfelli og þarf því að nota bæði karlkyns og 

kvenkynsform orðsins sem nota skal, ,,incognito or incognita“ (bls. 161). Tungumálið 

er því eitt þeirra atriða sem veldur því að ákveðnar hugmyndir um kyngervi fólks 

haldast í skorðum, einfaldlega vegna þess að það er ekki rými til þess að breyta því. 

Þó hefur fólk reynt að bæta orðum inn í tungumálið sem samfélagið kallar eftir. 

Samtökin 78 hafa gefið út bækling þar sem fornafnið hán er notað yfir fólk sem vill 

ekki flokka sig til annars hvors hinna hefðbundnu kynja og gæti því einnig verið 

notað yfir fólk þar sem kynferði eða kyngervi er óljóst.
30

 Tungumálið hefur því mikil 

áhrif á það hvernig samfélagið skilgreinir kynin og hvernig það heldur þeim 

skoðunum í skorðum. Á þeim tíma sem bókin er skrifuð var tvenndarhugsunin nánast 

algjör þar sem fólk gat nánast ekki hugsað sér að til væru fleiri en tvö kyngervi og 

hvað þá fleiri en tvö kynferði og augljóst átti að vera í hvorn flokkinn hver manneskja 

átti að fara. Það var byltingarkennt hjá Woolf að fjalla um þessi málefni og að skapa 

persónu sem fellur ekki að hinni hefðbundnu tvenndarhugsun.  

 Orlando hittir fyrir Shelmerdine sem verður að lokum eiginmaður hennar. Þau 

verða ástfangin, Shelmerdine sem maður og Orlando sem kona eins og reglur segja til 

um. Samt eru þau bæði í vafa um kynferði hvors annars. ,,‘You’re a woman, Shel!’ 

she cried. ‘You’re a man, Orlando!’ he cried“ (bls. 240). Þau eru í vafa um kynferði 

                                                        
29 Leturbreyting mín. 
30

 Hvað er hinsegin?, Samtökin 78,  
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hvors annars vegna þess að þau hafa ekki tileinkað sér öll þau venjulegu einkenni sem 

flokkast undir hvort kyngervið fyrir sig og leika ekki kynhluverk sín sem skildi. ,, ... it 

was to each such a revelation that a woman could be as tolerant and free-spoken as a 

man, and a man as strange and subtile as a woman,“ (bls. 246). Því getur verið að 

Shelmerdine sé með kynferði karlmanns en uppfylli frekar kyngerviskröfur kvenna og 

öfugt hjá Orlando. Því flokkast kynferði og kyngervi ekki alltaf undir sama kynið hjá 

fólki og því spurning hvort fara eigi eftir kynferði eða kyngervi þegar talað er um 

persónur. 

 

3.4 Kynverund 
 
Kynverund Orlandos og annarra persóna í bókinni er á reiki og fellur ekki endilega 

undir hið gagnkynhneigða norm eins og fram hefur komið. Judith Butler hefur skrifað 

um kynverund fólks og segir að gagnkynhneigð sé ekki hin náttúrulega kynhneigð 

heldur sé hin samkynhneigða þrá fyrsta bælingin í þroska barna. „compulsory 

heterosexual identities, those ... phantasms of “man“ and “woman“, are theoretically 

produced effects that posture as grounds, origins, the normative measure of the 

real.“
31

 Eins og segir hér að framan þá greip Sasha athygli Orlandos áður en hann 

vissi um hvort karlmann eða kvenmann var að ræða. Hann varð miður sín þegar að 

hann hélt að hún væri karlmaður og að ástarsamband væri því úr sögunni vegna þess 

að samfélag þess tíma innan sögunnar leyfði það ekki. ,,Orlando was ready to tear his 

hair with vexation that the person was of his own sex, and thus all embraces were out 

of the question“ (bls. 36). Því er það ekki endilega af konum sem hann hrífst af heldur 

persónunni. Kynverund Orlando gæti því verið skilgreind sem pankynhneigð. 

,,Pankynhneigð [er] að laðast að fólki óháð þeirra kyni (t.d. konum, körlum og fólki 

sem skilgreinir sig á annan hátt).“
32

  

 Þegar bókin var skrifuð voru hugmyndir samfélagsins um kynverund öðruvísi 

en þær eru í dag og almennt var pankynhneigð sem slík ekki viðurkennd eða til 

umræðu. Með verkum líkt og Orlando, annars konar umræðu og breytingum á 

hugarfari varð hugmyndin um pankynhneigð mótuð og hugtakið svo búið til. Hugtök 

líkt og áðurnefnt ,,hán“ og pankynhneigð eru ný af nálinni og ekki enn komin inn í 

almenna málnotkun en aftur á móti eru hugtök líkt og trans, tvíkynhneigð og hinsegin 
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meira notuð þó að nýleg séu. Með breyttum skilningi samfélagsins á persónu-

einkennum og hneigðum þá kallar það á myndun nýrra hugtaka.   

 Stax eftir að Orlando breytist í konu þá breytast meginþættir persónuleika 

hans/hennar ekki og þar með breytast tilfinningar hans/hennar ekki heldur. ,,And as 

all Orlando’s loves had been women, now, [...] though she herself was a woman, it 

was still a woman she loved; and if the consciousness of beeing of the same sex had 

any effect at all, it was to quicken and deepen those feelings which she had had as a 

man“ (bls. 154). Ástin er enn til staðar og óskert og er því hægt að líta sem svo á að 

kynverund hennar sé lesbísk eða einfaldlega pankynhneigð.  

 Þegar Orlando kemur aftur til Englands hittir hún fyrir erkihertogaynjuna 

Harriet, sem hafði áður gert hosur sínar grænar fyrir Orlando þegar hún var maður. 

Orlando byrjar að lýsa því hversu dæmigerð hegðun hennar sé fyrir kvenfólk. ,,they’ 

never leave one a moment’s peace. A more ferreting, inquisiting, busybodying set of 

people don’t exist. It was to escape this Maypole that I left England“ (bls. 171). Um 

leið kemur þó í ljós að hertogaynjan Harriet var í rauninni allan tímann erkihertoginn 

Harry í kvenmannsklæðum. Orlando hafði gripið hegðun erkihertogaynjunnar á lofti 

og alhæfir að allar konur hegði sér á sama hátt sem kom svo í ljós að átti við engin rök 

að styðjast. Auðvelt er að tengja einhver persónueinkenni ákveðnu kyngervi með 

alhæfingum en erfitt að losna við stimpilinn sé hann kominn á annað borð. Þar sem 

þau höfðu verið í sambandi fyrir breytinguna, þá þeir, væri hægt að skilgreina það 

sem homma samband. Erkihertoginn Harry segir því við Orlando ,,she was and would 

ever be the Pink, the Pearl, the Perfection of her sex“ (bls. 172). Því skiptir það ekki 

máli fyrir erkihertogann hvort ástarviðfangið sé karl eða kona, hann er aðeins 

ástfanginn af Orlando. Því væri hægt að skilgreina þá persónu einnig sem 

pankynhneigða. Þrátt fyrir að virða margar reglur samfélagsins að vettugi, s.s. reglur 

um klæðaburð og gagnkynhneigð þá er hann ekki yfir það hafinn að vera með 

fyrirfram ákveðnar hugmyndir um kynin. Þó að Harry hafi vitað að Orlando hafi eitt 

sinn verið maður þá skiptir það litlu máli þegar  kemur til þess að ákveða kyngervi 

hans/hennar, þar sem hún er þá kona. ,,Happily, he said, recovering slightly, there 

were no witnesses. She was, after all, only a woman, he said“ (bls.176). Woolf 

undirstrikar í verkinu að hræðslan við ásökun samfélagsins varð ekki raunveruleg fyrr 

en kona gerði eitthvað sem braut reglur þess.   
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3.5 Fatnaður 
 
Eins og áður kom fram var það fyrst þegar Orlando fór að klæðast vestrænum fötum 

sem hún fór að hugsa um kynbreytingu sína. ,,Orlando bought herself a complete 

outfit of such clothes as women then wore, and it was in the dress of a young 

Englishwoman of rank that she now sat on the deck of the Enamoured Lady. It is a 

strange fact, but a true one, that up to this moment she had scarcely given her sex a 

thought“ (bls. 147). Í kjölfar þess að klæða sig í kvenmannsföt, fór fólk að koma fram 

við hana öðruvísi og búast við annars konar hegðun frá Orlando. 

 Föt geta verið birtingarmynd hugmynda samfélagsins um kynin. Með því að 

fara í ákveðin föt ákvarða meðlimir samfélagsins ekki aðeins hvort einstaklingur sé 

karl eða kona heldur einnig hvaða stétt og stöðu viðkomandi tilheyrir. Í framhaldi 

ætlast fólk til þess að hegðun viðkomandi sé í samræmi við þá hegðun sem er 

fyrirfram ákvörðuð út frá hugmyndum og reglum samfélagsins. 

 Thus, there is much to support the view that it is clothes that wear us and not we 

 them; we may make them the mould of arm or breast, but they mould our hearts, our 

 brains, our tongues to their liking. So, having worn skirts for a considerable time, a 

 certain change was visible in Orlando. [...] The man looks the world full in the face, 

 as if it were made for his uses and fashioned to his liking. The woman takes a 

 sidelong glance, full of subtlety, even of suspicion. Had they both worn the same 

 clothes, it is possible that their outlook might have been the same. (bls. 172) 

 

Því er bein tenging á milli fatnaðar, persónuleika og hegðunar. 

 Vegna þess að föt sýna hvert kynferði Orlando er og setur henni með því 

skorður þá tekur hún upp á því að fara í drag, klæðast karlmannsfötum. ,,dressed in it 

she looked the very figure of a noble Lord“ (bls. 206). Þegar hún klæðist karlkyns 

fötum fer hún að hegða sér eins og karlmaður. ,,Orlando swept her hat off to her in a 

the manner of a galliant paying his addresses to a lady of fashion in a public places. 

[...] roused in Orlando all the feelings which become a man. She looked, she felt, she 

talked like one“ (bls. 207). Því hagar hún sér eins og karlmenn eiga að gera um leið 

og hún klæðist karlmannsfötum og sýnir konu áhuga en ekki karlmanni. 

 Erkihertoginn Harry klæddist einnig kvenkyns fötum eða með öðrum orðum, 

fór í drag. Femínistar hafa skipst í fylkingar varðandi drag, um hvort það sé móðgandi 

fyrir kvenfólk. Sumir telja að hægt sé að líta á drag sem grín að hegðun og 

eiginleikum kvenna en t.d. Judith Butler segir að þessir eignileikar séu ekki 

líffræðilegir heldur séu þeir lærðir af samfélaginu og að konur leiki þá vegna þess að 

þeir eru partur af kynhlutverki þeirra. Því séu karlmenn í dragi ekki að hæðast að 



22 

konum heldur einfaldlega að leika sama hlutverk og þær. „Drag exposes femininity as 

a role, as a performance. Cross-dressing undermines the claim to naturalness of 

standard heterosexual identities [...].“
33

 Með dragi Orlandos og Harrys þá sýna þau að 

hægt er að leika þau kynhlutverk sem búist er við vegna fatnaðar þeirra jafnvel þó 

annað kynferði en búist er við sé undir fötunum. Það styrkir þau rök að kynhlutverkin 

séu leikin og eiginleikar kynjanna ekki endilega líffræðilegir. 

 Í lok sögunnar talar Orlando um að hún sé með mörg mismunandi sjálf, þar 

sem hún hefur leikið mismunandi hlutverk í gegnum ævina en hafi aðeins eitt ,,true 

self“ (bls. 196). Persónan hefur því farið í gegnum margt og mikið til þess að finna í 

lokin hver hún í raun og veru er. Þó hún sé kona og konur gráti oft þá hafði hún hætt 

því ,,[...] she had long given over crying“ (bls. 197). Hún velur föt sín sjálf óháð því 

hvað tískustraumurinn segir ,,Orlando changed her skirt for a pair of whipcord 

breechers and leather jacket“ (bls. 301). Því hefur Orlando í rauninni fundið út hver 

hún sjálf er á lífsleiðinni, óháð því hvað samfélagið vill að hún sé og hvernig hún hagi 

sér. Orlando var karl og er kona eða hefur einfaldlega verið dulkynja. Hvað sem 

kynferði eða kyngervi snertir, hvaða kynhlutverk sem hann/hún leikur eða hver svo 

sem kynverund hennar/hans er þá er Orlando fyrst og fremst einstaklingur með sinn 

einstaka persónuleika. 
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4. Kvikmyndin Orlando 
 

Þrátt fyrir að kvikmyndin Orlando sé byggð á skáldsögu Virginiu Woolf þá er hún 

sjálfstætt verk og eins og með allar aðlaganir á milli miðla þá hefur hvor miðillinn 

bæði sína kosti og galla. Potter spurði sinna eigin spurninga og þó þær byggðu á 

hugmyndum Woolf eru þær öðruvísi settar fram í kvikmyndinni. Potter segist hafa séð 

fyrir sér sem táningur að bókin yrði að kvikmynd einn daginn. ,,When I first read 

Orlando as a teenager, I remember quite clearly the experience of watching it in my 

mind’s eye, as if it were a film . . . the experience was visual . . . The book remained a 

reference point and source of inspiration.“
34

 Því var bókin ekki valin af handahófi til 

kvikmyndunar heldur verkfæri sem Potter notar til þess að segja það sem hún vildi 

segja. Bókin hafði einnig áhrif á Tildu Swinton, leikkonuna sem leikur Orlando í 

myndinni. Hún skrifar í inngangi nýrrar útgáfu bókarinnar frá 2012 að: ,,In my 

adolescent fantasy I read this book and belived it was a hallucinogenic, interactive 

biography of my own life and future.“
35

 Því höfðu bæði leikstýran og aðalleikkonan 

tengt við bókina fyrr á ævi sinni og viljað nota söguna til þess að miðla sínum 

hugmyndum.  

 Eitt af meginviðfangsefnum bæði bókarinnar og myndarinnar er spurningin 

um hvar línan á milli kynferðis og kyngervis liggur en Potter spyr hver munurinn á 

kynjunum sé ,,One, the question of gender. What is it to be a man and what it is to be 

a woman?“
36

 Potter kemst að sömu niðurstöðu og Woolf að því leyti að Orlando 

finnst hann/hún vera sama persónan þrátt fyrir breytinguna. Kynferði persónunnar er 

því ljóst í gegnum myndina, Orlando er hann, umbreytist og verður að henni og við 

það segir ,,Same person, no difference at all, just a different sex.“
37

. Því er gerður 

greinamunur á kynferði og kyngervi Orlandos þar sem persónan lítur aðeins á sjálfa 

sig sem persónu og þarf ekki að flokka sig sem annað hvort karlmann eða kvenmann. 

Í gegnum myndina ræða bæði Orlando og aðrar persónur hvað felist í hvoru kyngervi 

                                                        
34

 Particia Mellencamp, ,,What Virginia Woolf Did Tell Sally Potter“, Five Ages of 

Film Feminism, Philadelphia: Tample University Press, 1995, bls. 282. 
35

 Tilda Swinton, ,,Introduction“, Orlando, virginia Woolf, London: Canongate, 2012, 

bls. 6. 
36

 Sally Potter, Orlando: commentary of selected scenes, London: Adventure Pictures, 

1990. 
37

 Sally Potter, Orlando, London: Adventure Pictures, 1990. Hér eftir verður vísað til 

myndarinnar með nafni leikstjóra í meginmáli. 
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fyrir sig. Í byrjun segir heitkona Orlandos um hann „The treachery of men!“ og tengir 

þar með sviksemi við kynhlutverk kvenna en aðeins stuttu síðar segir Orlando sjálfur 

„The treachery of women!“. Því er búið að lýsa svikum sem bæði kvenlegum og 

karllegum einkennum og því er þessi hegðun í raun óháð flokkum heldur aðeins 

mannleg. Fleiri persónur tjá sig einnig um hvað tilheyri kynhlutverkum kvenna og 

karla. Eftir kynbreytingu Orlandos er henni boðið í teboð þar sem mikil skáld þess 

tíma ræða muninn á kynjunum. Swift, Pope og Addison eru meðal gesta og segja 

meðal annars „Women do not have desires, only affectations. [...] Every woman is at 

best a contradiction, and frankly most women have no characters at all. [...] Every 

man is or desires to be an idler. [...] Quite unsuitable terrain for females who must 

discover their nature through the guidance of a father or a husband.“ (Potter). Konur 

eru að þeirra mati persónuleikalausar þar til karlmaður mótar þær. Þetta atriði á að 

eiga sér stað árið 1750 og sýnir það kúgun kvenna þess tíma þar sem þær voru 

undirokaðar af feðraveldi samtímans.  

 Kvikmyndin hefur þann kost fram yfir bókina sem miðill að geta sýnt 

hugmyndir samtíma samfélagsins en ekki aðeins sagt frá þeim í gegnum tungumálið. 

Þegar Orlando kemur inn í teboðið er henni boðið sæti í sófa og sest um stund hljóð- 

og hreyfingarlaus og bíður eftir að vera boðið inn í samræðurnar. Hún er klædd eftir 

tísku þess tíma í viðamiklum kjól sem líkist sófanum og er kjóllinn skreyttur blómum 

sem passa einstaklega vel við blómaskreytingar herbergisins. Hún fellur því inn í 

umhverfið og er því hlutgerð ekki aðeins í gegnum orðræðuna heldur einnig 

myndrænt. Mikil áhersla er lögð á búninga í myndinni og sýna þeir t.d. hvernig tíminn 

líður þar sem mismunandi tískustraumar endurspegla hverja öld sögunnar, en líkt og í 

bókinni sést hvernig fatnaður er notaður til þess að halda hugmyndum samfélagsins 

um kyngervi í skorðum og greina á milli þess hvaða hlutverk manneskjur eigi að 

leika.  

 Myndin gengur þó lengra en bókin þar sem hægt er að sýna fatnaðinn og er 

hann bæði notaður sem dulargervi og sem drag. Í byrjun myndarinnar kemur 

mikilvægi þess strax í ljós í gegnum Elísabetu I Englandsdrottningu. Hún er sýnd með 

mikinn farða og í viðamiklum kjól og þarf á hjálp tveggja þjónustustúlkna að halda 

við það eitt að leggjast upp í rúmið sitt vegna þess að kjóllinn er henni til trafala. 

Fólkið sem ávarpar hana segir hana vera hina fegurstu drottningu og syngur um 

ungdóm hennar en þrátt fyrir þykkan farða þá sést greinilega að hún er hvorki ung né 

fögur. Þar sem allir hæla Elísabetu fyrir æskuljóma og kvenlega fegurð, þó að það sé 
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augljóslega ekki satt, þá sést hvernig orðræða samfélagsins vegna þrýstings frá 

yfirvöldum eða öðrum áhrifahópum getur verið blekkjandi. Hin raunverulega Elísabet 

I Englandsdrottning var, í sögubókum Englands, þekkt fyrir að halda góðar ræður og í 

einni þeirra segir hún: ,,I know I have the body of a weak, feeble woman; but I have 

the heart and stomach of a king and of a king of England too“.
38

 Því segir hún að hluti 

af henni, hið tilfinningalega tengda hjartanu og hugrekkið tengt maganum, sé 

karllægt. Hún er þjóðarleiðtogi og ein valdamesta manneskja heimsins á þessu 

tímabili en hún nýtir sér völd sín t.d. með því að slá eign sinni á Orlando. Eftir að 

faðir hans bauð henni afnot af öllu sem hann átti þá lítur hún stíft á Orlando og segir: 

„All you call yours is mine already.“ (Potter). Fleiri persónur nýta sér það að vera ofar 

í stigveldi samfélagsins með því að slá eign sinni á aðrar manneskjur. Orlando segir 

við Söshu: „Orlando: But you are mine! / Sasha: But why? / Orlando: Because... I 

adore you.“ (Potter). Síðar eftir kynbreytinguna, þegar Orlando hefur færst neðar í 

stigveldinu, slær Harry eign sinni á hana: ,,Archduke Harry: But I... I am England. 

And you are mine. / Orlando: I see. On what grounds? /Archduke Harry: That I adore 

you.“ (Potter). 

 Elísabet I í myndinni er leikin af karlmanni, Quentin Crisp og ýtir það undir 

dulkynjun hennar og því er einnig búið að gera valdamestu persónu myndarinnar að 

fulltrúa feðraveldisins. Auk þess vísar það til drags, sérstaklega þar sem leikarinn var 

þekktur fyrir það að nota farða og hefur verið mikilvæg persóna í réttindabaráttu 

samkynhneigðra. Í kvikmyndinni líkt og bókinni er fjallað um kynverund persónanna 

og kemur það fram á ýmsan hátt. Líkt og Woolf þá vísar Potter í bókmenntahefðina 

og gerir það t.d. með því að láta Orlando horfa á þátt úr leikritinu Óþelló eftir William 

Shakespeare. Á þessum tíma sem atriðið gerist, um 1610, þá máttu konur ekki leika á 

sviði og því voru það tveir karlar sem léku hlutverk Desdemónu og Óþellós. Á 

sviðinu eru því tvær persónur, báðar með karlkyns kynferði en að leika sitthvort 

kynhlutverkið og í sitthvoru kyngervinu. Óþelló segir: „Of one that loved not wisely 

but too well.“ (Potter). Hann kyssir svo Desdemónu og tekur líf sitt. Þar með er 

kossinn í raun á milli tveggja karlmanna eftir að talað er um óhefðbundnar ástir og 

vísar það til þeirra spurninga um kynverund sem Woolf hafði áður sett fram í bók 

sinni. Kvikmyndin sem miðill býður ekki aðeins upp á að sjá mismunandi hluti heldur 

einnig heyra. Í gegnum alla myndina má sjá og heyra mjóróma karlmenn syngja og 

                                                        
38 Elizabeth I: Collected works, ritstj. Leah S. Marcus, Janel Mueller og Mary Beth 
Rose, Chicago: The University of Chicago Press, 2000, bls. 326. 
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bendir það til þess að söngvararnir hafi verið geldir eins og tíðkaðist áður fyrr. Það 

leiðir hugann að umræðunni um fólk sem ekki fellur innan tvenndarflokkunar 

kynjanna auk þeirra sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi. 

 Woolf og Potter nota því ólíkar aðferðir til þess að sýna fram á svipaða hluti. 

Til að mynda er ástæðan fyrir ummyndun Orlandos gerð mun skýrari í myndinni en 

bókinni. Rétt fyrir breytinguna er Orlando staddur í bardaga í Tyrklandi og 

erkihertoginn Harry segir við Orlando sem hlúir að særðum óvini „He's not a man. 

He's the enemy.“ (Potter). Hann er þar með farinn að skilgreina hver sé manneskja og 

hver ekki. Orlando hins vegar neitar að berjast við óvininn heldur sér aðeins særða 

menn. Í kjölfarið sjá áhorfendur að um beina tenginu á milli breytingarinnar og þessa 

atriðis er að ræða. 

 Orlando: If I were a man... 

 Shelmerdine: You? 

 Orlando: I might choose not to risk my life for an uncertain cause. I might think that 

  freedom won by death is not worth having. In fact... 

 Shelmerdine: You might choose not to be a real man at all. Say, if I were a woman... 

 Orlando: You? 

 Shelmerdine: I might choose not to sacrifice my life caring for my children, nor my 

  children's children, nor to drown anonymously in the milk of female  

  kindness, but instead, say, to go abroad. Would I then be... 

 Orlando: A real woman. (Potter) 
 

Orlando ákvað að berjast ekki og var þar af leiðandi ekki raunverulegur karlmaður 

samkvæmt skilgreiningu samfélagsins á kyngervi karla. Því varð hann að konu. Aftur 

á móti ákveður hún að fara ekki með Shelmerdine til Bandaríkjanna heldur frekar að 

verða móðir og því tilheyrir hún heldur ekki hópi hinna raunverulegu kvenna. Orlando 

er einfaldlega Orlando. Í upphafi myndarinnar leggur sögumaðurinn áherslu á að um 

karlkyns persónu sé að ræða með því að segja „There can be no doubt about his sex, 

despite the feminine appearance. [...] but when he... Orlando: That is I.“ (Potter). 

Orlando grípur fram í fyrir sögumanninum, horfir beint í myndavélina og mótmælir 

honum með því að segja ég. Orlando leggur því áherslu á það að hann sé persóna sem 

þurfi ekki að flokka en einnig er það kaldhæðinslegt að sögumaður leggi mikið upp úr 

karlkyni Orlandos þegar leikarinn er kvenkyns auk þess sem kynferði persónunnar 

mun breytast síðar í sögunni.  

 Í myndinni er langlífi Orlandos einnig útskýrt betur en í bókinni. Í upphafi 

myndarinnar gefur Elísabet I Englandsdrottning Orlando ættaróðal gegn því að hann 

muni ekki eldast. ,,For you and for your heirs, Orlando, the house. [...] But on one 



27 

condition. Do not fade. Do not wither. Do not grow old.“ (Potter). Með því að gefa 

honum ættaróðalið leggur því drottningin einskonar álög á hann um að hann eldist 

ekki svo lengi sem Orlando heldur húsinu. Hún er ein valdamesta manneskja heims á 

þessum tíma og er sögð fá vald sitt beint frá Guði. Með þessu sýnir hún það vald. 

Hins vegar nefnir Elísabet I ekkert um breytingar á kynferði og því tekur Orlando 

þeim breytingum sem hann hefur kost á innan marka álaganna, þó að breytingin hafi 

ekki mikil áhrif á persónuleika hans/hennar. Particia Mellencamp skrifar að 

eignarhald Orlandos skipti meira máli í myndinni en kynferði hans/hennar. ,,Orlando 

is an extension of Potter’s previous concerns—the relation between the sexual 

economy and the money economy.“
39

 Þegar Orlando fær eignina er hann hnepptur í 

álög en þegar hún missir eignina þá verður hún loksins frjáls ,,She’s no longer trapped 

by destiny and ever since she let go of her past, she found her life was beginning. [...] 

Orlando: At last I am free.“ (Potter). Með því að gera frelsi Orlando tengt 

ættaróðalinu, heimilinu, þá vísar Potter til þess vandamáls sem konur hafa búið við í 

gegnum tíðina að húsmóðurstarfið var ólaunað og því ekki virt á við launuð störf.
 40

 

Konur þurftu því að fá peninga frá eiginmanni sínum og voru því ekki fjárhagslega 

frjálsar þrátt fyrir mikla og erfiða vinnu sem allir á heimilinu högnuðust af. 

 Bók Woolf endar á því ári sem hún var skrifuð 1928 og ýjar að meira frjálræði 

kvenna þá. Potter gerir það sama og endar myndina á því ári sem hún kom út 1992. 

Hún sýnir líkt og í bókinni að barátta kvenna hefur skilað miklu og hefur kastað frá 

sér fordómum samfélagsins og að mörgu leyti minnkað áhrif kyngervis og 

kynhlutverka á manneskjur nútímans. Undir lokin er Orlando sýnd í buxum og 

leðurjakka á mótorhjóli með rokktónlist í bakgrunni. Hún er þó enn með sítt hár og 

leikur sér við dóttur sína. Hún er orðin hún sjálf, mun frjálsari frá viðjum 

samfélagsins um ákvarðaða hegðun, útlit og ætluð kynhlutverk. 

  

  

                                                        
39

 Particia Mellencamp, bls. 282. 
40

 Particia Mellencamp, bls. 281. 



28 

5. Niðurlag 
 

Í samnefndum verkum Virginiu Woolf og Sally Potter, Orlando, má sjá hvernig þær 

nota sömu persónu og sama söguþráð til þess að fjalla um svipuð málefni en þó á 

ólíkan hátt. Woolf notar tungumálið og orðræðuna til þess að fjalla um muninn á milli 

kynjanna og hversu mikið af þeim áföstu kynhlutverkum sem hver og einn leikur eigi 

að rekja til kynferðis og hversu mikið til kyngervis. Hún sýnir fram á að þær 

hugmyndir sem persónur verksins hafa um kynin séu ekki endilega rökréttar heldur 

ákvarðaðar af samfélaginu. Til þess notar hún dulkynja persónuna Orlando sem vegna 

breytilegs kynferðis og flæðandi kyngervis og kynverundar getur sett sig í spor 

mismunandi persóna innan mismunandi flokka samfélagsins. Persónuleiki Orlandos  

breytist lítið, hins vegar breytast viðhorf samfélagsins í garð hans/hennar. Þær 

breytingar sem verða á persónunni eftir kynbreytinguna eru beintengdar 

samfélagsviðhorfum en ekki líffræðilegum breytingum. Samfélagið segir 

honum/henni að haga sér á einn eða annan hátt og til þess að vera viðurkennd/ur innan 

þess þá þarf Orlando að leika gefið hlutverk. Margt breytist þó í samfélaginu á þeim 

fjórum öldum sem verkið spannar og fær sú skoðun Orlandos, um að hann/hún sé 

aðeins einstaklingur sem ekki þurfi að flokka innan hinna hefðbundnu tvenndarflokka 

kynjanna, meiri hljómgrunn í samfélagi verksins. Woolf beinir því einnig sjónum 

lesenda að þeim sem flokkast ekki til hinna hefðbundnu flokka kynferðis, kyngervis 

en einnig kynverundar. Margar hugmyndir verksins samræmast kenningum Judith 

Butlers um kynhlutverk og kynverund og því er hægt að styðjast við kenningar hennar 

við greiningu verksins. 

 Kvikmynd Potters fjallar um svipuð málefni en notar þó að einhverju leyti 

aðrar aðferðir þar sem annar miðill gefur kost á öðruvísi nálgunum. Hún notast bæði 

við sjón og heyrn auk orðræðunnar til að spyrja spurninga og skapa umræðu. Með 

myndrænum miðli er auðveldara að fjalla um búninga og tísku en fatnaður hefur 

lögnum verið birtingarmynd kyngervis og hjálpað til við að halda hefðbundnum 

kynhlutverkum í skorðum. Búningar myndarinnar vísa einnig í umræðuna um drag og 

hvaða þýðingu það hefur í sambandi við mismunandi hlutverk samfélagsins. 

Ákveðnum þáttum var breytt í kvikmyndanálguninni og var ávalt einhver 

undirliggjandi ástæða fyrir því þar sem Potter vildi beina sjónum áhorfenda að 

ákveðnu málefni. Hún vísar t.d. til skorts á fjárræði kvenna þegar hún tengir álög 

Orlandos beint við heimilið. Auk þess framlengir hún söguna um rúma hálfa öld og 
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endar hana í samtíma sínum á tíunda áratug síðustu aldar. Þar með sýnir hún betur 

þær miklu breytingar sem hafa orðið á högum kvenna síðustu aldir og ekki síst síðustu 

áratugi. Þrátt fyrir ákveðinn mismun hafa verkin þó hina sömu meginstoð, persónuna 

Orlando, sem í gegnum samskipti við aðrar persónur og eigin vangaveltur kannar 

muninn á konum og körlum. Niðurstaða verkanna er að fólk sé vissulega mismunandi 

en að munurinn fari ekki endilega eftir kynferði, kyngervi eða kynverund heldur 

frekar margbreytileika mannfólksins.   
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