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Ágrip 

Skvísubækur sem póstfemínísk bókmenntagrein hafa lengi þurft að burðast með 

lágmenningarstimpil og háðung frá hendi fræðimanna og femínista;  stíll þeirra þykir 

léttvægur og boðskapurinn einfaldlega skaðlegur ungum konum. Í ritgerðinni kanna ég 

bókmenntalegt gildi þriggja vinsælla skvísubóka, Jemima J eftir Jane Green, Rachel’s 

Holiday eftir Marian Keyes og Undomestic Goddess eftir Sophie Kinsella. Ég legg til 

grundvallar kenningu Virginíu Woolf um óvinveittu Engluna í húsinu og kenningu 

Edwins Ardeners um samspil þaggaðrar og drottnandi menningar til þess að reyna skilja 

þróun feminískra hugmynda um hvað það er að vera kona.  

Niðurstaða mín er að þar sem annarrar bylgju femínistar lögðu höfuðáherslu á 

kröfur um rétt kvenna til jafns við karla innan heims drottnandi menningar, hafi sum 

svið kvenlægra gilda innan "villta svæðisins" orðið útundan; gildi sem að mati annarrar 

bylgju femínista eru sum hver léttvæg, en engu að síður órjúfanlegur hluti þaggaðrar 

kvennamenningar. Með vísun til hugmynda Woolf um Engluna í húsinu sýni ég fram á að 

menningarlegt gildi skvísubókmennta, eins og það birtist í Rachel´s Holiday og 

Undomestic Goddess, liggur í að opna konum aðgang að þögguðum menningarsvæðum og 

þannig taka þátt í og þróa áfram umræðuna um "hvað er að vera kona".  
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Hún var ákaflega skilningsrík. Hún var einstaklega aðlaðandi. Hún var gjörsamlega 

laus við sjálfselsku. Hún glansaði í hinum erfiðu listum fjölskyldulífs. Hún fórnaði sér 

alla daga. Ef það var kjúklingur í matinn tók hún legginn. Ef það var dragsúgur sat 

hún í honum. Hún var í stuttu máli þannig innréttuð að hún hafði aldrei skoðun á 

nokkrum hlut eða óskaði nokkurs, heldur kaus alltaf meðlíðun með óskum og 

skoðunum annarra. Ég þarf varla að segja það, en umfram allt var hún sönn. Það 

fallegasta við hana var hreinleiki hennar, kinnroðinn undirstrikaði yndisþokkann.1 

Virginia Woolf  (Woolf, 1979, bls. 59) 

Inngangur 

Í erindi sínu til Landssamtaka fagkvenna2 árið 1931 lýsir Virginía Woolf þróun sinni sem 

rithöfundi og þeim draugi sem hún hafi þurft að glíma við áður en hún gat skrifað 

heiðarlegan og frjálsan texta. Drauginn kallaði hún the Angel in the house eða Engluna í 

húsinu3 og sagði allar konur hafa a.m.k. eina slíka í eftirdragi á degi hverjum. Skugginn frá 

vængjum Englunnar skyggði á blaðsíður Woolf þar sem hún sat og skrifaði og truflaði 

hana stöðugt með ráðleggingum um það hvernig hún ætti að haga sér.  

 Þessi Engla er samkvæmt Virginíu Woolf ímynd hins fullkomna kvenleika og 

stendur fyrir þær væntingar sem samfélagið gerði til hennar og annarra kvenna snemma 

á 20. öldinni. Eftir að Woolf hafði tekist að drepa Engluna sagðist hún ekki vera viss um 

hvaða kona tæki við þegar Englan dæi. ,,Hvað er að vera kona?” spurði hún og sagði það 

vera framtíðarverkefni allra kvenna að leita svara við því í gegnum listir með því að taka 

eitt skref í einu, skapa eitt verk í einu (Woolf, 1977, bls. 60).  

 Á þeim 85 árum sem hafa liðið frá því að Woolf hélt þessa ræðu hafa hugmyndir 

kvenna um þær sjálfar og stöðu sína þróast, svokallaðar femínískar bylgjur risið og sigið 

og staða kvenna í mörgu gjörbreyst til batnaðar. Önnur bylgja femínisma átti upptök sín á 

sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar þegar konur risu upp gegn launamisrétti kynjanna, 

ójafnri aðstöðu til náms, börðust gegn kynferðisofbeldi og kröfðust almennrar 

endurskoðunar á hefðbundnum hugmyndum um hlutverk og stöðu kynjanna (Baxandall 

                                                        
1
 ,,She was intensely sympathetic. She was immensely charming. She was utterly unselfish. She excelled in the 

difficult arts of family life. She sacrificed herself daily. If there was chicken, she took the leg; if there was a 
draught she  sat in it—in short she was so constituted that she never had a mind or a wish of her own, but 
preferred to sympathize always with the minds and wishes of others. Above all—I need not say it—she was pure. 
Her purity was supposed to be her chief beauty—her blushes, her great grace.” 
2
 National Organization of Professional Women 

3
 Í þessari ritgerð mun ég nota orðið Engill í kvenkyni þar sem Virginia Woolf gerði það í sínum textum. Ég kaus 

að fallbeygja orðið svo: hér er engla, um englu, frá englu, til englu. Ég vil þakka Auði Jónsdóttur fyrir ráðleggingar 
um notkun orðsins. 
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& Gordon, 2008, bls. 414, 417). Póstfemínismi eða þriðja bylgja femínisma eins og hann 

er oft kallaður (Alda Björk Valdimarsdóttir, 2014, bls. 137), kom fram í lok 20. aldar og 

hefur talsverður styrr staðið um stefnuna á meðal kvennahreyfinga og fræðimanna síðan. 

Sumir telja þriðju bylgju femínisma fela í sér róttæka en umdeilda stefnubreytingu frá 

fyrri viðhorfum femínista en aðrir líta á bylgjuna sem afturhvarf frá femínisma, að stefnan 

sé í raun andfemínísk.4 Póstfemínistar leggja áherslu á ,,rétt einstaklingsins, persónulegt 

val, og fyrirmæli gefin um að konur eigi að vera þær sjálfar og láta sér líða vel” (Alda 

Björk Valdimarsdóttir, 2014, bls. 136), (Gill, 2007, bls. 93). Í því felst oft val kvenna um að 

bera sig á ýmsan hátt sem annarrar bylgju femínistar telja bera vott um undirgefni og 

kúgun feðraveldisins, þetta mikla frelsi póstfemínisma sé því ákveðið ábyrgðarleysi og í 

raun ótryggð við málstaðinn (Genz og Brabon, 2009, bls. 5). Aðrir telja mótsagnir 

póstfemínisma vera grundvöll þess að af bylgjunni hljótist breytingar5 (Genz og Brabon, 

2009, bls. 183-4). 

 Á svipuðum tíma og póstfemíníska hreyfingin kom fram og varð áberandi, ruddi 

sér til rúms ný grein bókmennta, svokallaðar skvísubókmenntir og hafa þær náð miklum 

vinsældum á meðal kvenna í hinum vestræna heimi. Þótt fáir efist um skemmtanagildi 

þessara bókmennta hefur mikið verið deilt um bókmenntalegt gildi þeirra, ekki síst á 

meðal mismunandi hópa femínista. Annarrar bylgju femínistar gagnrýna oft skvísubækur 

fyrir sefandi og innantóman boðskap þar sem útlitsdýrkun og neysluhyggja sé ráðandi og 

að skvísubækur vinni þannig gegn jafnrétti kynjanna og ýti undir hefðbundin 

kynjahlutverk. Póstfemínistar hafa hins vegar tekið skvísubókunum fagnandi og er oft 

talað um póstfemínisma og skvísubækur sem tvo þætti í sömu stefnu (Genz og Brabon, 

2009, bls. 5). Á móti hafa póstfemínistar gagnrýnt annarar bylgju femínista fyrir 

forræðishyggju og tilhneigingu til þess að vilja steypa allar konur í sama mót (Genz og 

Brabon, 2009, bls. 83). Ef þessar deilur um gildi skvísubókmennta eru skoðaðar út frá 

samlíkingu Virginíu Woolf um Engluna í húsinu sem táknmynd hins fullkomna kvenleika 

og væntinga samfélagsins til kvenna, kemur í ljós stór gjá milli hugmynda annarrar og 

                                                        
4
 Þriðja bylgja femínisma eða póstfemínismi er margræð hreyfing sem felur í sér ýmsar mótsagnir. Sumir telja 

bylgjuna gera lítið úr afrekum annarrar bylgju femínisma og hvetja til hegðunar og útlits kvenna sem leiðir til 
bakslags í kvenréttindabaráttu.  
5
 “...possibility as postfeminist political strategies are always double-edged. This does not mean that 

postfeminism is disqualified from politics but rather that, as an emerging politial position, it is still under 
construction and intrinsically paradoxical. The implications for postfeminist politics are that backlash and 
innovation, complicity and critique, can never fully be separated but are ambiguously entwined”. 
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þriðju bylgju femínista um hver Englan í húsinu sé í raun og veru og spurning Woolf 

,,Hvað er að vera kona?” verður áleitin.  

 Í ritgerðinni mun ég skoða nánar eðli og eiginleika Englunnar í húsinu á tímum 

Virginíu Woolf og kanna hvort og þá hvernig Englan hefur breyst í gegnum 

kvenfrelsisþróun síðustu áratuga. Þrjár skvísubækur voru valdar af handahófi til 

greiningar; Jemima J eftir Jane Green, Rachel’s Holiday eftir Marian Keyes og Undomestic 

Goddess eftir Sophie Kinsella. Ég hyggst nota þessa rýni til að varpa ljósi á þann 

skoðanamun sem er á milli annarrar bylgju femínista og póstfemínista varðandi eðli og 

bókmenntalegt gildi skvísubóka. Hafa skvísubækur, nú um 85 árum eftir ræðu Woolf, 

fært okkur eitthvað nær því að svara spurningunni: ,,Hvaða kona situr eftir” þegar við 

höfum drepið Engluna í húsinu? 

Aðskilin svið kynjanna 

Hin dýrkaða, sanna kona 

Sagnfræðingurinn Alexis de Tocqueville skrifaði um upplifun sína í Bandaríkjunum er 

hann ferðaðist þar og gaf skrif sín út árið 1840. Hann dáðist sérstaklega að kynjasamspili 

í bandarísku samfélagi og að bandarískum konum fyrir að halda sig sín megin línunnar. 

Hann sagði þær njóta mikils sjálfstæðis sem gæfi þeim aukið sjálfstraust, en eftir að þær 

giftust drægju þær sig í hlé og héldu sig aðeins innan heimilisins. Þetta taldi hann vera 

lykilinn að velgengni bandarísks samfélags, að kynin héldu sig á þessum aðskildu sviðum. 

Tocqueville var einn af fyrstu fræðimönnunum sem veitti hlutverki kvenna athygli á 

þessum tíma og færði það í rit, en hann var þó ekki að finna neitt nýtt upp (Kerber, 1992, 

bls. 173). Hugmyndin um aðskilin svið kynjanna var ríkjandi á 18. og 19. öld og segir 

Linda K. Kerber í grein sinni Separate Spheres, Female Worlds, Woman’s Place: The 

Rhetoric of Women’s History að þegar sagnfræðingar fóru að leita að hlutverkum kvenna 

frá þessum tíma hafi vísbendingar um þessi aðskildu svið verið allsstaðar; ,,frá hekluðum 

koddum sem á stóð Staður konu er á heimilinu til réttlætinga á því að útiloka konur frá 

æðri menntun, til röksemdarfærslu á móti getnaðarvörnum og fóstureyðingum” (Kerber, 

1992, bls. 174).6 Samkvæmt Kerber voru konur sagðar lifa í aðgreindum ,,heimi” 

uppteknar við nærandi athafnir og einbeittu sér að börnum, eiginmönnum og ómögum 

                                                        
6
,,from crocheted pillows reading Woman’s Place Is in the Home to justifications for the exclusion of women 

from higher education, to arguments against birth control and abortion” 
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(Kerber, 1992, bls. 175).7 Sagnfræðingurinn Barbara Welter sem starfaði á sjötta áratug 

20. aldarinnar kallaði 19. aldar steríótýpu ,,dýrkun hinnar sönnu konu” (Cult of True 

Womanhood) og sagði einnig hægt að kalla það dulúð8 (Kerber, 1992, bls. 175). Þær 

dyggðir sem þá þóttu hæfa konum, sagði hún vera að sinna heimilislífi, vera guðhræddar, 

hreinar eða tærar og undirgefnar (Kerber, 1992, bls. 175). Hún vitnaði í konu sem varði 

hugmyndina um að heimilið væri staður konunnar:  

Heilagur Páll vissi hvað væri best fyrir konur þegar hann ráðlagði þeim að halda 

sig inni á heimilinu. Inni á heimilinu er stilling; það er eitthvað róandi við að 

sinna skyldum heimilisins. Það býður uppá öryggi ekki aðeins frá heiminum, en 

einnig frá blekkingum og rangfærslum af nokkurri gerð (Kerber, 1992, Bls. 175).9 

 Hér er gefið í skyn að konur séu svo brothættar og viðkvæmar að frekari kynni 

þeirra af umheiminum skemmi þær á einhvern hátt. En þegar hreinleiki er ein helsta 

dyggð konu er það vissulega rétt að frekari kynni af heiminum yrðu bæði vond og góð, og 

myndi samstundis óhreinka þær og svipta þær sakleysi.  

 Coventry Patmore var vissulega undir áhrifum frá þessum hugmyndum samtíma 

síns þegar hann orti ljóð til konu sinnar Emily, árið 1854 sem ber nafnið Engillinn í húsinu 

(The Angel in the House). Í ljóðinu lýsir hann ótrúlegri fórnfýsi konu sinnar og óeigingirni. 

Hann lýsir því hversu mikið hún leggur á sig til þess að þóknast honum, (því honum skal 

gert til geðs) og hvernig hún bíður samþykkis og svars frá honum en dirfist ekki að biðja 

um það að fyrra bragði. Hún elskar og þjónar aðeins honum og mun halda því áfram þó 

hann deyi og fyrir það fær hún umbun, sem er dýpsta gerðin af ást (Patmore, 1866, Bls 

48). Þetta ljóð talaði beint inn í hugmyndir samtíma Patmore og því naut það mikilla 

vinsælda og varð einhverskonar viðmið fyrir hina fullkomnu eiginkonu (Hoffman, 2007, 

bls. 264).   

 Að líkja konum við Engluna í húsinu hefur sennilega haft mun dýpri samfélagslega 

merkingu á dögum Patmore en gerist í dag. Orðið ,,engill” er komið frá gríska orðinu 

,,ἄγγελος” eða ,,angelos” sem þýðir sendiboði og í trúarritum Gyðinga og Kristinna er 

merking orðsins iðulega ,,sendiboði Guðs” (Jones 2010, bls 48). Engillinn gegndi oft því 

                                                        
7
 ,,a distinct “world” engaged in nurturant activities, focused on children, husbands and family dependants.”  

175 
8
 Mystique. 

9
 “St. Paul knew what was best for women when he advised them to be domestic. There is composure at home; 

there is something sedative in the duties which home involves. It affords security not only from the world, but 
from delusions and errors of every kind”  
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hlutverki að leiðbeina mannlegum verum til réttrar siðferðilegrar niðurstöðu (Regamey, 

1960, 92-93). Athyglisvert er að iðulega þegar engill birtist mannlegri veru verður hún 

óttaslegin. Þannig segir í Lúkasarguðspjalli: ,,og dýrð Drottins ljómaði kringum þá. Þeir 

urðu mjög hræddir en engillinn sagði við þá: ,,Verið óhræddir, því sjá, ég boða yður 

mikinn fögnuð...””(Lúkasarguðspjall 2:10-14). Skilaboð frá guði sem vöktu óttablandnar 

tilfinningar hjá heyrandanum voru líkleg til að vera tekin alvarlega og framkalla þá 

breytni sem ,,guð” óskaði. 

 Þegar Virginía Woolf ávarpaði framakonur í ræðu sinni, um 70 árum síðar minnti 

hún þær á þessa Englu í húsinu sem hafði svo lengi þóst leiðbeina konum til betri vegar í 

gegnum þeirra innra sjálf. Þessum persónulega leiðbeinanda kvenna lýsti Woolf sem 

fórnfúsum, skylduræknum og undirgefnum. Englan hafði þannig sömu eiginleika og 

fyrirmyndar húsfreyja Patmore og hin ,,dýrkaða sanna kona” 19. aldar samfélagsins sem 

Welter lýsti. En einn mikilvægur grundvallarmunur var á eðli/hlutverki Englunnar hjá 

Woolf og Patmore. Samkvæmt Woolf var Englan í húsi kvenna óvinur þeirra en ekki 

fyrirmynd. Þeir eiginleikar sem Englan í húsinu stóð fyrir og konum hafði verið talin trú 

um að væru þeir bestu í þeirra fari, voru eiginleikar sem héldu aftur af þeim og stóðu í 

vegi fyrir frelsi þeirra að mati Woolf. Englan var sendiboði guðs sem var ekki kvenna og 

reyndi þannig að stýra konum eftir geðþótta feðraveldisins. Woolf hrósaði þeim 

fagkonum sem á hana hlýddu: ,,Þið hafið unnið ykkur inn sérherbergi í húsi sem hefur 

hingað til aðeins verið eignað karlmönnum. Þið getið, þó ekki án mikillar áreynslu og 

vinnusemi, borgað leiguna. Þið eruð að þéna ykkar eigin 500 pund á ári” (Woolf, 1979, 

bls. 63)10 Húsið var þó ennþá karlanna og Englan í húsinu var Englan í húsi þeirra, 

sendiboði karlamenningarinnar. Woolf hvatti konurnar til þess að drepa sína Englu líkt 

og hún hafði gert, því annars væri hætta á að Englan dræpi þær, þeirra sjálf (Woolf, 1979, 

bls. 59). 

  

                                                        
10

 “You have won rooms of your own in the house hitherto exclusively owned by men. You are able, though not 
without great labour and effort, to pay the rent. You are earning your five hundred pounds a year.”  
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Móðir og dóttir 

Togstreita femínistafylkinga 

Í ræðu Woolf um Engluna í húsinu er Englan ópersónulegur gervingur þeirra kosta sem 

ættu að prýða konur. En Englan hennar átti sér sérstaka og mjög svo persónulega 

fyrirmynd, Juliu Stephen, móður Woolf. Svo virðist sem Woolf hafi sjálf gert sér grein fyrir 

því og í óútgefnum endurminningum hennar lýsir hún sívarandi nærveru móður sinnar í 

daglegu lífi sínu á sama hátt og hún lýsir síðar nærveru Englunnar. Í hversdagslegum 

erindagjörðum segist Woolf hafa séð móður sína og heyrt í henni, ímyndað sér 

ráðleggingar hennar og viðbrögð. Nærvera móður hennar sveimaði allt um kring er hún 

skrifaði (Ruddick, 1977, bls. 1).11 Í greininni Learning to Live with the Angel in the House 

lýsir Sara Ruddick, persónuleika Juliu Stephen, móður Woolf, og segir hana hafa verið:  

 praktíska, drífandi og orkumikla, hafa verið á stöðugum þeytingi í 

góðgerðarstörfum og hafi alltaf ferðast um í strætisvagni. Hún var hörð á 

dyggðum kvenlegrar þjónustu, neitaði að skrifa nafn sitt á undirskriftalista fyrir 

kosningarétti kvenna, en, líkt og Viktoríanski engillinn sem hún var, taldi hún 

ekki eftir sér að hringja til að vitja um líðan ókunnrar kvenréttindakonu sem 

hafði orðið fyrir árás” (Ruddick, 1977, bls. 3).12  

 ,,Konur hugsa tilbaka í gegnum mæður sínar”13 sagði Woolf (Woolf, 2014, bls. 92. 

Hún elskaði móður sína innilega, á sama tíma og hún reyndi allt hvað hún gat til að losa 

sig við innri rödd móðurinnar sem sífellt minnti hana á að haga sér eftir viðmiðum hinnar 

fullkomnu konu frá samtíma Stephen. Eitt er að andmæla og standa uppi í hárinu á 

fjarlægu yfirvaldi en að koma auga á rödd sama yfirvalds í elskaðri móður sinni reynist 

mun erfiðara og kvalafyllra. Ef til vill er það þó einmitt lykillinn að velgengni (ef svo má 

kalla) kúgunar feðraveldisins, boðskapur þess hefur haldist í sessi með því að nota rödd 

móðurinnar sem málpípu.  

 Margnotuð samlíking um að togstreita femínistafylkinga sé eins og erfitt samband 

móður og dóttur virðist rökrétt þegar þetta er haft í huga. Annarrar bylgju femínisma 

hefur verið líkt við stranga og fyrirskipandi móður og póstfemínistanum er líkt við 

uppreisnargjarna dóttur sem vill ekki hlusta á ráðleggingar móðurinnar. Þetta var líklega 

                                                        
11

 “As she went about her day’s work, she saw her and heard her, imagined her advice and reactions. Her 
mother’s presence haunted her madness and hovered near her as she wrote”. 
12

 “In her daily life, Mrs. Stephen was surrounded by friends and admirers. She was practical, effective and 
energetic, making continuous charitable rounds, travelling always by omnibus. Insistent on the virtues of 
women’s service, she refused to sign a suffrage petition, yet, like the Victorian angel she represented so well, 
called to inquire after one of its sponsors who had been publicly attacked”. 
13

 “For we think back through our mothers if we are women”. 
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afleiðing annarrar bylgjunnar vegna áherslu þeirra á að ,,hið persónulega væri pólitískt” 

(Crow, 2000, bls. 113-114) sem þróaðist fljótt frá áhrifamætti greininga og útskýringa 

yfir í að verða uppskrift að því hvernig kona ætti að lifa lífinu. Þá væri ef til vill hægt að 

segja að líkt og stjórnsöm móðir hefur önnur bylgja femínisma reynt að troða notuðum og 

gagnlegum húsgögnum inn á dótturina og krafist þess að fá að hjálpa við að innrétta 

sérherbergið hennar, en dóttirin vill aðeins nýtískuleg húsgögn. Annarrar bylgju 

femínistar búa að reynslu í baráttu við feðraveldið. Þær hafa unnið ötullega að því síðustu 

áratugi að breyta vestrænu samfélagi til batnaðar og í mörgu tekist ætlunarverk sitt. 

Þeirra vegna alast ungar konur upp við það í dag við að tækifæri þeirra til náms og vinnu 

eru allt að því jöfn tækifærum karla, þær hafa fengið réttinn til að stýra barneignum 

sínum, kynferðisofbeldi er viðurkennt sem alvarlegur glæpur og margvísleg kúgun 

kvenna er opinskárra umræðuefni en áður fyrr. Annarrar bylgju femínistar muna tímana 

tvenna og þegar póstfemínistar haga sér, að þeirra mati, kæruleysislega og að því er 

virðist vanvirða áratuga baráttu kvenna fyrir jafnrétti kynjanna þá vaknar móðurandinn 

upp í annarrar bylgju femínistum og þær fara að siða ,,stúlkurnar” til. Í þessu sambandi 

hefur póstfemínismi fengið gagnrýni fyrir að forðast flest sem viðkemur raunverulegum 

kvendómi, þær séu beinlínis hræddar við að fullorðnast. Stephanie Harzewski segir í bók 

sinni Skvísubækur og póstfemínismi (Chick Lit and Postfeminism): 

Það er í anda póstfemínisma að takast á um það að vera kona eða stúlka, þar sem 

það að vera fullorðin kona er sýnt sveiflast milli ánægju og skelfingar. Vinsælar 

bíómyndir á við Þrettán að verða þrítug og Heilluð (Enchanted) sýna berlega að í 

póstfemínisma birtist grundvallaróöryggi með fullorðins kvenleika, sem sýni 

allar konur sem stelpur á einn eða annan hátt (Harzewski, 2011, loc. 226).14 

 Flestar aðalsögupersónur skvísubóka myndu falla að þessari fullyrðingu, sem og 

vinsælar birtingarmyndir kvenna í dægurmenningu. Nýlega útgefið lag Jennifer Lopez 

fjallar til að mynda um það að konur eigi að standa upp og hætta að þjóna karlmönnunum 

í lífi þeirra. Þau skilaboð setur hún fram með því að segja konum að öskra út í heiminn: 

,,Ég er ekki mamma þín” (I Ain’t Your Mama). Skýringar á þessari hræðslu póstfemínista 

við kvendóminn eru líklega marglaga en þurfa þó ekki einungis að vera neikvæðar. 

Jennifer Lopez endurtekur í lagi sínu að hún ætli ekki að eyða deginum í eldamennsku 

eða þvott, m.ö.o. hún vill ekki þurfa að sjá um karlmann líkt og um son sinn sé að ræða á 

meðan hann lætur fara vel um sig. Samkvæmt hefðbundnum skilgreiningum á 

                                                        
14

“A confusion of girlhood and womanhood, with female adulthood represented as a state oscillating between 
pleasure and panic, is quintessentially postfeminist, and popular films such as 13 going on 30 and Enchanted 
indicate that postfeminism seems to be “fundamentally uncomfortable with female adulthood itself, casting all 
women as girls to some extent” 
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kvenhlutverkum hafa konur ætíð verið vandar við að hlúa að fólkinu í kringum sig, næra 

það og veita þeim það sem uppá vantar. Líkt og sagði hér í kaflanum á undan, sagði 

franski sagnfræðingurinn Tocqueville bandarískar konur fást við nærandi störf og 

einbeita sér að börnum, eiginmönnum og ómögum. Með því að neita mönnum um 

móðurlega aðhlynningu á meðan hún dansar um í stelpulegum klæðnaði og háum hælum 

eru Lopez og póstfemínistar að halda í ákveðið frelsi og afneita þessari ábyrgðarfullu og 

þjónustulunduðu staðalímynd sem hefur haldið konum niðri lengi. Hún kýs heldur 

hlutverk stelpunnar sem gefur henni á sama tíma rými til þess að vera kærulaus, 

ábyrgðarlaus og sjálfselsk. Uppreisnargirni er einnig eiginleiki sem eignaður er ungu fólki 

frekar en fullorðnu en í því felst einmitt feminískt tækifæri. Í orðinu ,,uppreisn” felast 

mótmæli við óbreytt ástand. Sá sem rís upp og mótmælir gerir það í stað þess að lifa í 

bældri tilveru. Uppreisn hvetur til þróunar. Rithöfundurinn Lena Dunham tekur viðtal við 

móður sína Laurie Simmons í hlaðvarpsþætti sínum “Women of the Hour” og biður hana 

að lýsa upplifun sinni sem kvenkyns ljósmyndara í listasenunni á 8. áratugnum í New 

York. Simmons segir frá því hvernig hún hneykslaðist á og hafnaði áherslu eldri 

kynslóðar listakvenna á samheldni þeirra á sýningum og félagsskap, því Simmons sjálf 

vildi helst keppa við stóru karlana. Hún gerir sér grein fyrir því að þessar sömu konur 

ruddu veginn fyrir hana og opnuðu á þann möguleika að hún gæti yfirleitt fengið tækifæri 

til að keppa við karlmennina en þó telur hún mikilvægt að hún hafi hafnað þessari eldri 

kynslóð listakvenna á sínum tíma:   

Á þeim tíma var ég í raun að hafna þeim og þess vegna skil ég stöðu ungra kvenna 

gagnvart eldri hópum kvenna, að stundum er það mjög mikilvægt fyrir þær að 

hafna þeim og öllu sem þær standa fyrir, svo þær geti yfirhöfuð tekið næsta skref 

(Dunham, 2015, min: 15.41-16.35).15  

 Dóttur stimpillinn sem póstfemínismi hefur fengið á sig gæti því verið merki um 

áframhaldandi þróun ungra kvenna og femínisma frekar en óþroskaða eða barnalega 

mótspyrnu. Andóf felur þó í sér ákveðna afneitun á forvera bylgjunnar, höfnun á gildum 

móðurinnar. Þegar konur drepa Engluna í húsinu, eru þær að svæfa innhverf skilaboð og 

lexíur móður sinnar. Það gerist ekki áfallalaust og aftengingunni getur fylgt mikil grimmd. 

Þennan þráð biturrar aftengingar móður og dóttur er að finna í Rachel’s Holiday eftir 

Marian Keyes sem ég greini í næsta kafla.  

                                                        
15

 ‘Though at the time I was kind of rejecting them and that’s why I really understand what younger women have 
to do with older groups of women, sometimes it’s really important for them to reject them and everything they 
believe in, in order for them to get to the next place.” 



12 

Engla í hefndarhug 

Rachel’s Holiday eftir Marian Keyes 

Ég gat ekki afborið þegar mamma mín var reið við mig. Ég var vön því að pabbi 

minn öskraði á mig og það hafði ekki minnstu áhrif á mig. Nema kannski til að fá 

mig til að hlæja. En að mamma skyldi gefa mér þessi skilaboð "ég er vonsvikin 

með þig" var mjög erfitt (Keyes, 1997, bls. 21).16 

Saga Marian Keyes segir frá 27 ára gamalli írskri konu sem hefur búið í New York um 

nokkurt skeið. Við kynnumst Rachel þegar hún kemst að því að fjölskylda hennar ætlar að 

þvinga hana í meðferð við eiturlyfjafíkn og flytur hana heim til Írlands. Besta vinkona 

Rachel og kærasti snúa við henni baki, hún hefur misst vinnuna, á engan pening og hefur 

því ekkert val. Lesandi fylgist með Rachel í gegnum meðferðarferlið og ástarsorgina sem 

hún á álíka erfitt með að komast yfir og fíknina, torræðum samskiptum hennar við 

fjölskyldu sína, fall hennar eftir að hún losnar úr meðferðinni, ósætti við móður sína og 

síðast endurfundi hennar og fyrrverandi kærastans. 

 Þrátt fyrir að móðir Rachelar komi ekki oft fyrir í annars langri bók Marian Keyes, 

er fíkniefnavandi Rachelar og óöryggi mikið til komið vegna erfiðra samskipta þeirra 

mæðgna. Þannig mætti ef til vill segja að móðir hennar hafi stöðuga nærveru í hennar 

lífi, þrátt fyrir að sjálf persóna hennar sé ekki alltaf á staðnum. Af þeim tiltölulega fáu 

vísbendingum sem lesendur fá um persónu móðurinnar, er þó augljóst að hún er að 

flestu leyti hefðbundin og prúð kona af gamla skólanum, sem lifir í sátt og samlyndi með 

sinni Englu í húsinu. Hún hreykir sér af Margaret dóttur sinni en skammast sín fyrir 

hinar. En Margaret er sú eina þeirra systra sem hagar sér eftir væntingum móðurinnar 

og samfélagsins, hún er ,,hæstánægð með að ræða um mjaðmaskiptaaðgerðir, fyrstu 

altarisgöngu barnabarnanna og óvenjulega blautt veður,” (Keyes, 1997, bls. 19)17 við 

nágrannana og gera hinar systurnar mikið grín að henni fyrir að vera englabarn18 og 

kalla hana Pollíönnu (Keyes, 1997, bls. 8, 19). Í tilfelli Rachelar er ástæðan fyrir þessari 

uppnefningu hennar á eldri systur sinni þó líklega afbrýðisemi. Fyrir hóptíma í Cloisters 

á hún að skrifa niður ævisögu sína og fyrsta minning hennar úr æsku er þegar hún stal 

                                                        
16

 “I couldn’t bear it when my mother was upset with me. I was used to my father shouting at me and it didn’t 
affect me in the slightest. Except maybe to make me laugh. But Mum giving me all this “I’m disappointed in you” 
stuff was very unpleasant.” 
17

 “Margaret was the only one of us who spoke to our neighbours, happy to discuss hip replacements, 
grandchildren’s First Communions, and the unusually wet weather.” 
18

 ,,Goody-goody” 
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páskaeggi Margaretar, fjögurra ára gömul. Þeirri minningu lýsir hún í smáatriðum og er 

greinilega enn haldin miklu samviskubiti vegna þessa. Þegar langt var liðið frá páskum 

og komið að hausti átti Margaret enn páskaeggið sitt í skínandi rauðri pakkningunni og 

Rachel langaði í það en vissi að hún fengi það líklega aldrei, þótt hún spyrði. Hún 

springur þó á endanum og spyr systur sína en fær þá svarið: ,,Heilagur guð segir að fyrst 

þú hefur spurt, sértu óverðug. Þú sýndir ekki auðmýkt, skilurðu?”(Keyes, 1997, bls. 

274)19 Eftir mikla innri baráttu stenst Rachel þó ekki mátið og nælir í eggið þegar enginn 

sér og endar á því að borða það allt. Þegar hún ásamt systrum sínum og móður reyna 

síðar að komast inn í húsið bilar lásinn og Rachel tengir það samstundis við brot sitt. 

Systur hennar stríða henni og segja að þær muni aldrei aftur komast inn. ,,Getum við 

ekki bara keypt nýtt hús?”20 (Marian Keyes, 1997, bls. 282) spyr Rachel en henni fallast 

hendur þegar hún áttar sig á því að annað hús kostar peninga en sparibaukurinn hennar 

er inni í húsinu. Ef til vill finnur Rachel á sér að með broti sínu hafi hún óhlýðnast 

Englunni í húsinu og Englan því lokað á þær. Mæðgurnar komast þó að endingu aftur inn 

en ekki áður en Rachel, gripin hræðilegri sektarkennd, viðurkennir brot sitt fyrir þeim 

og kennir sér um allt. Raunar kennir hún sér um allar ófarir fjölskyldunnar þar til hún 

mætir á fund Josephine á meðferðarheimilinu, 27 ára að aldri og neyðist til þess að 

horfast í augu við ranghugmyndir sínar. Móðir hennar hefur þó ekki enn fyrirgefið henni 

ódæðið því hún notar þetta gegn henni þegar þær rífast eftir viðburðaríka nótt Rachelar 

með Chris. ,,Þú hefur alltaf verið sjálfelsk frekja, ég hef ekki gleymt því þegar þú ást 

páskaegg grey Margrétar, gerirðu þessa hluti viljandi af illgirni við mig” 21  (Keyes, 1997, 

bls. 490). Það er eitthvað bogið við það að svo saklaust brot fjögurra ára gamals barns 

særi móðurina svo mikið og komi inn svo mikilli sektarkennd hjá barninu að það gleymi 

því ekki næstu tvo áratugina. Margaret og móðir Rachel eiga það þó sameiginlegt að hafa 

báðar hagað lífi sínu eftir handleiðslu Englunnar í húsinu og þegar Rachel stal páskaeggi 

Margaretar var hún ef til vill að brjóta gegn gildum móður sinnar og Englunnar í fyrsta 

skipti. Þetta markaði upphaf uppreisnargirni hennar og óþekktar. Þegar hún var lítil vildi 

hún verða nunna. Ef við spólum áfram 20 ár fram í tímann, má sjá hvernig hún grínast 

með að vera sífellt að storka yfirvaldinu (Keyes, 1997, bls. 56) og brýtur gegn 

kristilegum siðferðisreglum daglega. Hún hefur því eitt sinn viljað tileinka sér trú og gildi 

                                                        
19

 “Holy god says that because you’ve asked, it makes you unworthy. You weren’t humble, see?” 
20

 “Can’t we get another house?” 
21

,,You were always a selfish brat, I haven’t forgotten the time you ate poor Margaret’s Easter egg, do you do 
these things deliberately to spite me...” 
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móður sinnar en fjarlægst hana og Engluna eftir því sem hún eltist. Móðir hennar er ef til 

vill enn vonsvikin, 20 árum síðar, að hafa misst Rachel úr greipum Englunnar og hefur 

því ekki enn fyrirgefið þessar gjörðir 4 ára dóttur sinnar.   

 Líkt og fólk fylltist ótta þegar englar, sendiboðar guðs, birtust þeim áður fyrr 

skelfur 27 ára gömul Rachel af hræðslu þegar móðir hennar reiðist henni fyrir að ganga í 

g-streng:  

Ég fann gamla óöryggið ná tökum á mér. Ég nötraði og var flökurt af öskrunum 

og átökunum. Það var hræðilegt, mér fannst heimsendir vera á næsta leiti. Ég 

hljóp út úr herberginu og vildi taka líf mitt, drepa mömmu, hlaupa í sjóinn og 

gleypa lúku af eiturefnum (Keyes, 1997, bls. 519).22 

 Þegar Rachel gistir í húsi foreldra sinna á Írlandi áður en hún fer í meðferð 

dreymir hana vonda drauma sem hún segist kannast við:  

Ég átti minn uppáhalds draum um að það væri eitthvað hræðilegt í herberginu og 

ég gæti ekki vaknað. Í honum dreymdi mig auðvitað að einhver væri inni í 

herberginu mínu, einhver illviljaður, sem ætlaði að gera mér til miska. Og þegar 

ég reyndi að vakna til að verja mig, þá komst ég að því að ég gat það ekki. 

Krafturinn kom stöðugt nær þar til hann hallaði sér yfir mig og þótt ég væri 

skelfingu lostin gat ég enn ekki vaknað. Ég var lömuð. Ég reyndi allt hvað ég 

gatað brjótast í gegnum yfirborðið, en ég kafnaði undir ábreiðu svefnsins (Keyes, 

1997, bls. 25).23 

 Einhver sem vill henni illt beygir sig yfir hana, á meðan hún sefur varnarlaus í 

foreldrahúsum. Ef til vill ásækir þessi gamli draumur hana á þessum stað því einmitt 

þarna hafði hún reynt að segja skilið við Engluna áður. Með heimkomu sinni til Írlands 

þarf hún að horfast í augu við móður sína og Engluna í húsi hennar á ný.  

 Frá 4 ára aldri hefur Rachel verið í einhverskonar mótspyrnu við móður sína og að 

sumu leyti gengur hún einnig gegn samfélagslegu normi með því að stunda eiturlyf því 

alkóhólistar og eiturlyfjafíklar eru í miklum meirihluta karlmenn (Harvard Health 

Publications, 2010). Tvær hliðar Rachelar virðast stöðugt toga sterkt í hana frá 

sitthvorum endanum í gegnum bókina, því líkt og sagt var hér að ofan býr í henni mikið 
                                                        
22

 ,,I felt the old fear take hold. I was shaking and nauseous from the shouting and confrontation. It was horrible, 
it felt like the end of the world. I ran out of the room, wanting to kill myself, kill Mum, run away to sea and 
ingest handfuls of chemicals.”   
23

 “I had my old favorite, the “There’s-someone-scary-in-my-room-and-I-can’t-wake-up” dream. Where I dreamt 
– surprise, surprise – that there was someone in my room, someone menacing, who meant to harm me. And 
when I tried to wake up to protect myself, I found I couldn’t. The force got closer and closer until it was leaning 
over me and, even though I felt panicky terror, I still couldn’t wake up. I was paralyzed. I tried and tried to break 
through to the surface, but I suffocated under the blanket of sleep” 
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uppreisnareðli, en þess á milli er hún mjög upptekin að því að gera fólki til geðs og haga 

sér eftir væntingum þeirra um hana. Hún virðist ekki viss um það hver hún er, er föst í 

sömu sporum og notar eiturlyf til þess að öðlast sjálfstraust eða flýja raunveruleikann. 

Raunveruleiki hennar er of erfiður, of ruglandi. Þrátt fyrir að Rachel geri sér líklega grein 

fyrir því að Englan í húsi móður hennar passi henni ekki þorir hún þó ekki að drepa hana 

að fullu. Samband þeirra mæðgna er nógu torrætt fyrir og losi hún sig algerlega við áhrif 

móðurinnar, er útkoman óskýr. Að drepa Engluna er eitt en að stíga út í hið óþekkta er 

annað, líkt og Woolf lýsti, því eftir að hafa kæft Engluna stendur eftir opið rými sem hin 

raunverulega kona verður að fylla upp í. Ef hún gerir það ekki fyllist rýmið af einhverju 

öðru, líkt og í tilfelli Rachelar, mönnum, eiturlyfjum og áframhaldandi ásókn Englunnar. Í 

Rachel’s Holiday er því þessi grimmilegi aðskilnaður dóttur og Englunnar í húsinu 

greinilegur. Óttinn við að losa sig endanlega við Engluna gengur næstum af henni dauðri. 

Sjálfsmorðstilraun hennar sem hún þó viðurkennir aldrei að hafi verið ætlun sín kallar á 

frekari lestur. Þegar Josephine, meðferðarfulltrúinn í Cloisters réttir Rachel meint 

sjálfsmorðsbréf hennar frá þeim tíma, kannast hún ekki við skriftina. ,,Þetta lítur út fyrir 

að hafa verið skrifað af barni,” (Keyes, 1997, bls. 444)24 stynur hún og þekkir ekki 

skriftina. Hún hugsar með sér að hún hljóti varla að hafa getað haldið á penna í því 

ástandi sem hún var í. Enda var það ef til vill ekki hún sjálf sem hélt á pennanum. 

Minnumst lýsingu Woolf á aðförum Englunnar: ,,Og hún gerði sig líklega til að stýra 

pennanum mínum... Afsökun mín, þyrfti ég að verja mig í réttarsal væri sú að ég hefði 

beitt sjálfsvörn. Hefði ég ekki drepið hana hefði hún drepið mig” 25 (Woolf, 1979, bls. 59). 

Varnarlaus Rachel gat í þetta skiptið ekki vaknað vegna svefnpilla til þess að berjast við 

Engluna. Hún hefði auðveldlega getað dáið þarna, með illviljaða veru inni í herbergi sínu, 

líkt og í endurteknum draumi hennar. Hræðslan við að losa sig við Englu móðurinnar, var 

henni lífshættuleg. 

 Í lok bókarinnar, þegar hún hefur snúið aftur til New York, lýsir hún líðan sinni 

svo:,,Þetta var skrítinn tími. Mér leið einsamri, í sundur, aðskilinni. Það var ekki alslæm 

tilfinning” (Keyes, 1997, bls. 548).26 Þetta orðalag er ekki algengt til að lýsa nýju og betra 

innra lífi; einmanaleiki og aðskilnaður eru oftar notuð um óhamingju. Rachel hefur þó 

losað sig við Engluna að fullu þarna og reynir ekki að fylla inn í tómið með neinu nema 

sjálfri sér. Hún þorir loksins að kanna hvaða kona býr í raun innra með henni þegar 

Englan er út úr myndinni. Og í fyrsta sinn býr hún ein í nýju húsnæði, engin Brigit, engin 

                                                        
24

 “It looks like it’s been done by a child.” 
25

 ,,And she made as if to guide my pen... My excuse, if I were to be had up in a court of law, would be that I 
acted in self-defence. Had I not killed her she would have killed me.” 
26

 “It was a strange time. I felt alone, apart, separate. It wasn’t entirely unpleasant.”   
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Chaquie, engin ill vera né fjölskylda inni á henni. Hún hefur loks öðlast sérherbergi og það 

í kvennahosteli (Keyes, 1997, bls. 544). Gæti það sagt okkur að herbergi hennar sé nú 

loks á villta svæðinu? 

 Sérherbergi, aðskilin svið, aðgreindur heimur og Englan í húsinu. Við virðumst 

sífellt leita í rýmismyndlíkingar til þess að skilja betur samskipti kynjanna. Til þess að 

reyna að einfalda heildarmyndina og sjá allar þessar myndlíkingar saman í einni, ætla ég 

að skoða myndlíkan Ardener hjónanna um samspil drottnandi og þaggaðrar menningar. 

Sérherbergi á villta svæðinu 

Ardener hringurinn og Engla póstfemínista 

Shirley og Edwin Ardener eru mannfræðingar við Oxford-háskóla og hafa sett fram 

kenningu um samspil drottnandi og þaggaðra menningarhópa innan samfélaga. Edwin 

fjallar um konur sem þaggaðan hóp og karla sem drottnandi hóp í tveimur ritgerðum 

sínum: ,,Trú og spurningin um konur” (Belief and the Problem of Women”, 1972) og 

,,Aftur tekist á við ,,spurninguna”” (,,The ,,Problem” Revisited”, 1975). Elaine Showalter 

fjallar um kenningu hans í ritgerð sinni Feminísk gagnrýni í auðninni og segir að áður hafi 

,,sú kvenlega reynsla sem féll ekki að karllægum hugmyndum verið meðhöndluð sem eins 

konar frávik eða ekki talin með” (Showalter, 2002, bls.29). Af því að karlamenning er 

drottnandi er allt innan hennar gert að eins konar lögmálum og viðmiðum en það sem 

tilheyrir þaggaðri menningu sem víkur fyrir drottnandi menningunni eru talin frávik, 

afbrigðileg og eiga ekki heima í hefðbundinni samfélagsskipan (Ardener, 2009, bls. 56). 

 

 

Mynd 1. Sýnir samspil drottnandi karlamenningar og þaggaðrar kvennamenningar samkvæmt 

kenninug Ardeners (Adhikary, 2014, bls. 376). 
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 Hér að ofan má sjá skýringarmynd Arndeners um drottnandi og  

þaggaða menningu. Hér er drottnandi menningin X látin standa fyrir karlamenningu og 

þaggaða menningin Y fyrir kvennamenningu. Hringur X er heill en hringur Y er brotinn og 

fellur þannig inn í hring X. Dökka svæðið sem stendur utan við drottnandi hring X er 

kallað ,,villta svæðið” og vísar þannig til þeirrar hliðar kvennamenningar sem er utan við 

svið karlamenningar og því talin afbrigðileg. Allt innan villta svæðisins er talið 

karlmönnum óviðkomandi, jafnvel forboðið. ,,Frá sjónarmiði reynslu vísar það til þess 

hluta kvenlegs lífsstíls sem liggur fyrir utan og er frábrugðinn lífsstíl karlmanna og aftur 

er til samsvarandi svæði karllegrar reynslu sem er framandi konum,” segir Showalter 

(Showalter, 2002, 153). Hún segir enn fremur að ef villta svæðið er skoðað út frá 

sjónarhóli frumspeki eða vitundar, sé ekki til samsvarandi villt svæði karlamenningar þar 

sem ,,öll karlleg vitund er innan hins ráðandi kerfis og því samsett úr tungumálinu og 

aðgengilegt því” (Showalter, 2002, bls. 30). Showalter segir marga franska femínista 

,,aðhyllast byltingarkennd málvísindi, munnlegan klofning frá alræði 

feðraveldistungumálsins” (Showalter, 2002, bls. 141). Þær hafa lengi látið sig dreyma um 

sérstakt kvennatungumál og reglur sem spretti upp á villta svæðinu, utan seilingar 

karlamenningar. Hún varar hins vegar við þess konar hugmyndum þar sem aldrei muni 

nein skrif kvenna, eða annarra minnihlutahópa geta staðið óáreitt utan pressu ríkjandi 

hefða og samfélagskerfa. Helga Kress segir einnig öll rit kvenna vera tvírödduð og 

innihalda bæði skírskotun til ríkjandi menningar og þaggaðrar. Rit kvenna séu því öll með 

annan fótinn í drottnandi karlamenningu og hinn í villta svæðinu (Helga Kress, 1993, bls. 

15). Ef til vill eru þó raddirnar í verkum kvenna misháværar og getur rödd drottnandi 

menningarinnar yfirgnæft hina víkjandi rödd og öfugt. Rifjum upp orð Showalter um villt 

svæði kvenna sem frá sjónarmiði reynslu vísar til ,,þess hluta kvenlegs lífsstíls sem liggur 

fyrir utan og er frábrugðinn lífsstíl karlmanna”. Skvísubækur fjalla nær alltaf um lífsstíl 

ungra kvenna sem er mjög svo frábrugðinn lífsstíl ungra karlmanna. Þeim hefur verið 

hafnað af ráðandi bókmenntaelítu og þær fá ekki sömu viðurkenningu og bækur í öðrum 

bókmenntagreinum. Skvísubækur eru mestmegnis skrifaðar af konum og nær einungis 

lesnar af konum. Skvísubækur sem bókmenntagrein eru sérstaklega stílaðar á konur í 

máli og myndum og því láta fáir karlmenn þær sig varða og vita vart af tilvist 

greinarinnar. Þannig eru skvísubækur varla til í hugmyndaheimi margra karlmanna en 

búa að stærstum hluta í því horni menningarinnar sem tilheyrir aðeins konum. Því tel ég 
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að ,,villta” röddin sé almennt mjög áberandi í texta skvísubóka og drottnandi röddin oft 

meira eins og lávær niður bakgrunnstónlistar.  

 Barátta femínisma á seinni hluta 20. aldar gekk ekki síst út á það að konur fengju 

aðgang að menningu sem áður var aðeins aðgengileg karlmönnum. Hvort sem um er að 

ræða tísku, vinnu, fjármál, líkamsburð, sjálfsumhirðu eða jafnvel drykkju og reykingar. Þá 

var lögð sérstök áhersla á það að kona hefði frelsi til þess að haga sér eins og karlmaður, 

vinna eins og karlmaður, vera sjálfselsk eins og karlmaður og þar fram eftir götunum. Líf 

og menning karlmanna varð líklega fljótt eins og samheiti yfir frelsi. Gætum við þá 

ímyndað okkur að konur hafi lært að dreifa sér um hring drottnandi menningarinnar, 

mátað hin ýmsu hlutverk sem hafi áður verið þeim utan seilingar. En nú, þegar annarrar 

bylgju femínistar gagnrýna póstfemínista fyrir að flagga kvennamenningu og samþykkja 

ekki kvenlæga bókmenntagrein sem kvenkyns lesendur lesa af ákefð, vaknar óneitanlega 

sú spurning hvort kvenréttindabylgja miðrar 20. aldarinnar, sem forðaðist lengi að 

skilgreina sig af ótta við stöðnun hreyfingarinnar hafi gerst sek um einmitt það. Nú þegar 

annarrar bylgju femínismi er farinn að hafna nýrri hreyfingu femínisma, eru þær ef til vill 

að loka dyrum drottnandi menningarinnar á bókmenntagrein sem heldur sig að mestu á 

villta svæðinu. Þegar Woolf var meinaður aðgangur að háskólabókasafninu í Oxford sagði 

hún að þó það sé ,,óskemmtilegt að vera lokuð úti ... er hugsanlega enn verra að vera 

lokuð inni”(Woolf, 2014, bls. 27).27 Þrátt fyrir áherslu annarrar bylgju femínískra 

gagnrýnenda á að skilgreina stefnu sína ekki of þröngt hafa þær þó ef til vill fallið í einmitt 

þá gildru. Í flóttanum frá undirgefnum og hefðbundnum eiginleikum Englunnar í húsinu, 

draugs kvenlegrar kúgunar í gegnum margar aldir, hafa þær hræðst margt af því sem 

raunverulega fyrirfinnst á hinu kvenlega villta svæði. Englan í húsinu var þó bókstaflega 

sköpuð af karlkyns skáldi sem lýsti eiginleikum hinnar fullkomnu eiginkonu í því 

feðraveldissamfélagi sem hann bjó í. Englan í húsinu var fyrst og fremst afkvæmi hinnar 

drottnandi menningar og viðhefst þar, því hún leggur áherslu á persónueiginleika kvenna 

í sambandi þeirra við karlmenn, en ekki út frá þeim sjálfum. Dreifing kvenna um 

drottnandi hring karlamenningarinnar var og er mikilvægur liður í kvenréttindabaráttu. Í 

dag er hins vegar hætt við að í könnunarleiðangrum kvenna um hring 

karlamenningarinnar vanræki þær eigin þaggaða menningu.  

 Showalter segir hugmyndina um kvenlegt tungumál ekki eiga uppruna sinn í 

femínískri gagnrýni, heldur sé það gömul hugmynd sem eigi rætur sínar í þjóðtrú og 

goðsögum. Þar sé hins vegar helsta einkenni kvenlegs tungumáls, dulúð þess; ,,í raun 

endurspegla þær aðallega draumóra karlmanna um leyndardómsfullt eðli kvenleikans” 

                                                        
27

 Þýðingin er úr Femínísk gagnrýni í auðninni á bls. 5 
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(Showalter, 2002, bls. 142). Hvað sem kvenlegum tilhneigingum á notkun tungumálsins 

líður, þá ættu bækur sem skrifaðar eru af konum til kvenna að vera ágætis uppspretta og 

dæmi um einlæga kvennamenningu og tungumál. Við getum í það minnsta verið sammála 

um að skvísubækur eru langt frá því að viðhalda hugmyndinni um leyndardómsfullan 

kvenleika. Þær vinna margar einmitt að því að opinbera og uppræta ýmsar gamlar mýtur 

um dularfullan kvenleika með því að benda á þær í gegnum ófullkomnar og 

raunverulegar skvísur sem kvenkyns lesandi ætti að kannast við.  Í bókmenntaformi sem 

tilheyrir mestmegnis konum er frelsi til alls kyns persónusköpunar sem er ekki bundin af 

væntingum hins karllæga bókmenntasamfélags um það hvernig klár og djúp persóna eigi 

að vera út frá viðmiðum karlmanna. Þannig varpa skvísubækur ljósi á ,,villta svæðið” 

fremur en að afneita því líkt og annarrar bylgju femínismi hefur að hluta til gert.  

 Sé þetta speglað á myndlíkani Ardeners mætti segja að á meðan annarrar bylgju 

femínistar hafi fikrað sig af ,,villta svæðinu” í leit að sérherbergi í húsi karlmanna hafi 

póstfemínistar lagt meiri áherslu á að kanna ,,villta svæðið”og í staðinn leitað að 

sérherbergi sínu í því. Aðskilin svæði kynjanna á 18. og 19. öld héldu konum innan svæðis 

sem náði ekki utan um neins konar vald, fyrsta og önnur bylgja femínisma börðust fyrir 

því að fá inngöngu inn í miðlægt svæði valdsins og póstfemínistar vinna nú í því að muna 

og sækja ýmislegt frá villta svæðinu sem þeir telja þess virði að halda í. 

Átök annarrar bylgju móður og póstfemínískrar dóttur 

The Undomestic Goddess eftir Sophie Kinsella 

Ég klæðist svartri dragt að vanda. Móðir mín gaf mér fimm svartar dragir á 21 árs 

afmælinu mínu, og ég hef raunar aldrei beygt út af vananum síðan. Það eina við 

mig í lit er taskan mín sem er rauð. Reyndar gaf hún mér svarta tösku. En af 

einhverri ástæðu – kannski var sólríkt úti eða þá að ég hafði landað einhverjum 

dúndursamningi, ég man það ekki – ég var gripin augnabliksbrjálæði og skipti 

henni fyrir rauða tösku. Ég er ekki viss um að hún hafi nokkurn tíma fyrirgefið 

mér (Kinsella, 2005, Loc. 383).28 

                                                        
28

 “I’m wearing a black suit, as I always do. My mother gave me five black suits for my twenty-first birthday, and 
I’ve never really broken the habit. The only item of colour about me is my bag, which is red. Mum gave that to 
me as well, two years ago. 

At least, she gave me a black one. But for some reason – maybe the sun was shining or I’d just closed some 
fantastic deal, I can’t remember – I had a brainstorm and exchanged it for a red one. I’m not sure she’s ever 
forgiven me.” 
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Samantha er efnilegur lögfræðingur á einni virtustu lögfræðistofu í London, Carter Spink. 

Þegar við kynnumst henni í byrjun bókarinnar er hún á lokametrunum í því að tryggja sér 

draumastöðuna sína innan lögfræðistofunnar, stöðu sem hana hefur dreymt um síðan 

hún var 7 ára. Samantha líkist móður sinni sem er einnig virtur lögfræðingur og hefur 

háar væntingar til Samönthu í starfi. Samantha hefur tileinkað vinnunni líf sitt og er þar 

öllum stundum. Hún kann ekki á neitt sem viðkemur heimilinu og virðist einnig hafa lært 

það af móður sinni. Þegar hún loks kemst að því að hún hefur fengið stöðuna, einn 

örlagaríkan morgun kemst hún á sama tíma að því að hún hefur gert mistök sem verða til 

þess að kúnni fyrirtækisins verður gjaldþrota. Þessi mistök munu kosta hana stöðuna og 

á barmi taugaáfalls ráfar hún út á götu, upp í lest og endar að lokum einhversstaðar uppí 

sveit þar sem hún kannast ekki við sig. Eftir langa göngu fer hún upp að stóru húsi og er 

tekin í misgripum fyrir nýja húshjálp. Hún er í svo miklu óráði að hún nær ekki að 

leiðrétta þau og vaknar daginn eftir í gestaherberginu þeirra. Ráðvillt og óörugg heldur 

hún áfram að leika með, þykist kunna til hinna ýmsu húsverka og þorir ekki heim í gamla 

lífið sitt aftur. Hún kynnist fljótt garðyrkjumanni fólksins og með hans hjálp lærir hún hin 

ýmsu húsverk og verða þau síðan ástfangin. Hún lærir að meta sveitalífið og þegar hún 

fær aftur boð um stöðuna í lögfræðifyrirtækinu eftir að hafa komið upp um að mistökin 

voru ekki hennar, hafnar hún henni.  

 Í grófum dráttum hljómar atburðarás bókarinnar heldur andfemínísk. Kona sem 

er á góðri leið með að ná háttsettri stöðu innan lögfræðiheimsins í London flýr þegar upp 

kemst um klaufaleg mistök hennar og fer að vinna sem húshjálp í staðinn. Hún lærir að 

sjá um heimili og verður ástfangin af hógværum garðyrkjumanni. Hún segir að lokum 

alveg skilið við ævistarf sitt og velur að vera með garðyrkjumanninum. Í fljótu bragði 

virðist sagan fjalla um konu sem fórnar öllu fyrir ástina. Sagan er hins vegar flóknari en 

svo.  

 Í upphafi er greinilegt að Samantha hefur ákveðna hugmynd um það hvernig 

nútímakona eigi að haga sér. Hún lifir í öryggi þeirrar vitneskju að femínismi hafi tryggt 

henni líf án ónauðsynlegrar snertingar við hefðbundna kvennamenningu. Hún er 

yfirburða klár, nýtur mikillar velgengni sem lögfræðingur og kemur samstarfsmönnum 

sínum sífellt á óvart með afburða reiknigetu sinni og flekklausum ferli. Á sama tíma veit 

hún ekki hvernig ryksugupokar líta út og sendir föt í hreinsun því hún kann ekki á 

þvottavélina sína. Þegar nágrannakona hennar, Mrs Farley kemst að því að hún kunni 

ekki að sauma tölu á skyrtu segir hún: ,,Þegar ég var ung, var öllum vel menntuðum 
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stúlkum kennt að sauma tölu á, stoppa í sokka og snúa kraga” (Kinsella, 2005, Loc. 576).29 

Samantha svarar þá beitt: ,,Jæja, þegar ég var ung var það ekki raunin... Okkur var kennt 

að læra fyrir próf og byggja verðugan feril. Okkur var kennt að hafa skoðanir. Okkur var 

kennt að nota heilann” (Kinsella, 2005, Loc 576).30 Mrs Farley hristir hausinn og 

Samantha kallar á eftir henni móðguð ,,Hefurðu nokkurn tíman heyrt femínisma 

getið?!”(Kinsella, 2005, Loc 593)31 Mrs Farley hneykslaðist ekki einungis á því að 

Samantha kynni ekki að sauma, heldur einnig á því að móðir hennar hafði ekki kennt 

henni það. Af lýsingum Samönthu á móðurinni sjáum við greinilega að uppeldi Samönthu 

var úthugsað og það hafi ekki verið vegna vanrækslu sem hún lærði ekki að sauma og 

elda:  

Þetta er mömmu líkt. Hún er á móti því að konur taki upp eftirnafn eiginmanna 

sinna. Hún er líka á móti því að konur séu heimavinnandi, þær eldi, þrífi eða læri 

að vélrita, og henni finnst að allar konur ættu að fá hærri laun en eiginmenn 

þeirra því þær séu náttúrulega greindari (Kinsella, 2005, Loc 407).32 

 Móðir Samönthu hafði annað en hefðbundin heimilsverk í huga fyrir dóttur sína og 

hamraði á því við hana frá því hún var ung að hún þyrfti að leggja hart að sér og ná langt í 

starfi. Þegar Samantha var átta ára gömul sagði móðir hennar við hana að hún ,,þrífist 

undir pressu” (Kinsella, 2005, Loc. 96) og þetta meðtók Samantha og gerði að 

persónueinkenni sínu og lífsmottói. Lesandi kynnist móðurinni aðeins í gegnum símtöl og 

minningar Samönthu en þær mæðgur hittast aldrei á þeim tíma sem bókin spannar. Líkt 

og í Rachel’s Holiday er þó nærvera móðurinnar sterk, sér í lagi á meðan Samantha vinnur 

sem lögfræðingur. Hún virðist hafa reiknað líf og starfsferil Samönthu út fyrir hana og 

Samantha fylgt því án þess að efast nokkurn tíma um skipulagið. Þegar hún minnist þess 

að móðir hennar sagði hana þrífast best undir pressu, hafði hún fyrst fullyrt það um sjálfa 

sig, hikað og rifjað síðan upp að móðir hennar hefði í raun tjáð henni hvernig hún væri, 

það var ekki frá Samönthu sjálfri komið. Þegar Samantha slysast upp í sveit og inn í annað 

og nýtt líf, áttar hún sig fyrst á því hversu þungt þessi pressa móðurinnar hvíldi á henni. Í 

kjölfar þess að hún tjáir móður sinni að hún sé komin með nýja vinnu og engar áhyggjur 

                                                        
29

 “In my day, all well-educated girls were taught how to sew on a button, darn a sock and turn a collar.” 
30

 “Well, in my day we weren’t... We were taught to study for our exams and get a career worth having. We 
were taught to have opinions. We were taught to use our brains.” 
31

 „Did you ever hear of feminism?“ 
32

 “That’s Mum. She disapproves of women taking the name of their husband. She also disapproves of women 
staying at home, cooking, cleaning, or learning to type, and thinks all women should earn more than their 
husbands because they’re naturally brighter” 
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þurfi að hafa af henni finnur hún fyrir frelsistilfinningu: ,,Það er eins og klippt hafi verið á 

streng. Mér finnst ég frjáls” (Kinsella, 2005, Loc. 1749).33 Hún hafði verið að lifa lífinu 

eftir uppskrift móður sinnar fram að þessu. Uppskrift annarrar bylgju femínista sem ól 

dóttur sína upp langt í burtu frá kvennamenningu og villta svæðinu. Svo langt að 

Samantha áttaði sig varla á tilvist þess. Móðir Samönthu heldur henni því fanginni á 

annan máta en móðir Rachelar gerði. Englan í húsi Samönthu er engla annarrar 

bylgjunnar, en ekki þeirrar fyrstu og gerir konur í raun að kvenkyns karlmönnum. Það 

sést á útliti Samönthu í byrjun bókar sem endurspeglar í senn praktík og litla fyrirhöfn 

annars vegar og viðurkenningu á karllægum stöðlum valds hins vegar. Það er praktískt og 

skilvirkt að eiga fimm svartar dragtir en svört jakkaföt hafa lengi verið tákn um vald og 

fagmennsku í karllægum heimi og því viðurkennir hún þá staðla og hvetur til þeirra á 

sama tíma með því að klæða sig eins.   

 Á afmælisdegi Samönthu afboða bróðir hennar og móðir bæði komu sína svo hún 

situr ein eftir á fínum veitingastað. Þegar heim er komið horfir hún á þáttinn The Waltons 

og lifir sig svo inn í aðstæður að hún kveður persónurnar í lok þáttarins: ,,Góða nótt 

amma!” og er þetta í fyrsta skipti sem hún sýnir einhverja hlið á sér aðra en stífa 

lögfræðinginn (Kinsella, 2005, Loc. 606). Það að Samantha hafi þarna kallað nafn 

ömmunar gæti gefið til kynna að hún, sem er þarna við það að slysast inn í heim 

póstfemínistans, sakni einhvers í fari ömmu sinnar, eða kynslóðar ömmu sinnar. 

Samkvæmt Munford, Waters og Whelehan í bókinni Feminism and Popular Culture: 

Investigating the Postfeminist Mystique hafa póstfemínistar tilhneigingu til að leita aftur í 

tímabilið fyrir annarrar bylgju femínisma með einhverskonar nostalgíutilfinningu 

(Munford, Waters, Whelehan, 2014, Loc. 1709). Hugsanlega er það gert af vilja til þess að 

sækja aftur ýmsa eiginleika kvenna sem féllu í ónáð og töpuðust þegar annarrar bylgju 

femínistar drápu Engluna í húsi 19. aldar kvenna. Þær leita aftur í sögulegt hlutverk kyns 

síns af forvitni eða í leit að tengingu sem hefur verið rofin. Samönthu dreymir ef til vill um 

að finna kvenlegar rætur sínar, þó áttar hún sig ekki á því sem hún sækist eftir því það er 

henni svo fjarlægt. 

 Samantha hrökklast frá lífi lögfræðings í London yfir í húshjálparstarfið. Víxlun 

þessara tveggja lífa hennar endurspegla í raun ekki frjálst val þar sem hún gengur út úr 

lögfræðistofunni í óráði og er síðan svo gott sem komið fyrir í húshjálparstarfinu 

tilneydd. Hún heldur sig þó áfram í sveitinni þegar hún rankar við sér, en einungis vegna 
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“It’s like a string has been cut. I feel free.” 
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þess að hún telur gamla lífið sitt ekki vera valkost lengur. Húshjálparstarfið og sveitin eru 

eins konar skjól fyrir henni, felustaður.  

 Showalter segir höfund eða aðalkvenhetju oft ferðast inn á villta svæðið í 

femínískum leitarbókmenntum og konur geti þannig ,,skrifað sig út úr hinum ,,þröngu 

vistarverum feðraveldisins””. Það ,,að stíga í gegnum spegilinn eins og Lísa í Undralandi 

verður oft að tákni fyrir þetta ferðalag” (Showalter, 2002, bls. 31). Lestarferð Samönthu 

er draumkennd fyrir henni, hún ráfar um og er í óráði allan tímann, gerir sér enga grein 

fyrir því hvert hún er komin þegar hún fer loks út úr lestinni. Hún gengur inn í líf sem er 

mjög svo frábrugðið Lundúnarlífinu. Líf sem hana hefði áður aldrei dreymt um að hún 

myndi lifa. Samantha hefði ekki getað valið sveitalífið því hún vissi ekki af því sem 

valkosti. Lögfræðilífið var einnig valið fyrir hana og endurspeglaði ekki frjáls val hennar. 

Það að svo vel menntaður lögfræðingur, með femínista fyrir móður og upprennandi feril 

yfirgefi allt og taki upp starf sem húshjálp er ekki samfélagslega samþykkt, raunar er það 

eins konar tabú, forboðið konu í sömu stöðu og með sama bakgrunn Samönthu. Vegna 

þess að hún hrökklaðist þangað, fann hún fyrir skömm til að byrja með, það hafði ekki 

verið hennar val. Eftir því sem á líður fer Samantha þó að átta sig á ýmsu sem hún vissi 

ekki að hún væri að missa af áður fyrr. Hún kynnist konu sem kann til verka innan 

heimilsins sem kennir henni að baka og elda en er þó klár og síður en svo undirgefin. Hún 

kynnist því frelsi sem felst í frítíma og hún finnur fyrir alvöru ást og kynlífi sem endist í 

meira en 6 mínútur. Hún áttar sig á fordómum sem hún hafði áður um konur í þessari 

stöðu sem hún leit á að væru vanhæfar. Hún fer að líta á húsverk sem alvöru vinnu, engu 

síðri en lögfræðivinnu. Með því að taka þetta aldagamla kvenlæga starf alvarlega og að 

endingu velja það umfram sitt gamla karllæga og háttsetta líf er hún að boða öfugan 

boðskap en þann sem hún gerði íklædd svartri dragt og með hárið í snúð. Hún staðfestir 

þannig ekki valda- og virðingarstiga karllægs starfskerfis en gerir þess í stað 

kvennastörfum hærra undir höfði og ruglar þannig í stigveldinu. Boðskapur bókarinnar 

felst í rétti og frelsi Samönthu til að velja sér lífsferil þegar báðir valkostir standa henni 

opnir.  

 ,,Hvað með femínisma?” spyr ung fréttakona, Samönthu; ,,Konur hafa barist fyrir 

jafnri fótfestu í áraraðir. Ertu nú að segja þeim að fara aftur í eldhúsið?”. ,,Ég er ekki að 

segja konum neitt!” Svarar Samantha; ,,Ég er bara að stjórna mínu eigin lífi” (Kinsella, 

2005, loc. 4913)34 Þarna er einmitt að finna grundvallarmun á annarrar bylgju femínisma 

og póstfemínisma samkvæmt Öldu Björk Valdimarsdóttur í greininni ,,Ég er ekki þunn”. 

                                                        
34

 “What about feminism? ... Women have fought  for years to gain an equal foothold. Now you’re telling them 
they should go back to the kitchen?”. “I’m not telling women anything!  ... I’m just leading my own life”. 
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Póstfemínismi kemur fram á tímum markaðslausna og frjálshyggju, þar sem ,,Góðir 

samfélagsþegnar hugs(i) best um sjálfa sig með því að leiða ekki hugann að félagslegum 

lausnum, þeir kjós(i) að bjarga sér sjálfir.” Önnur bylgja femínisma leggi þá meiri áherslu 

á konuna innan samfélagsins, en póstfemínismi hugsi meira um einstaklinginn (Alda 

Björk Valdimarsdóttir, 2013, bls. 136). Þarna neitar Samantha að lúta reglum móður 

sinnar og annarra femínista um ákveðinn lífsstíl sem fullnægði henni ekki áður og einnig 

því að líf hennar þurfi alltaf að vera fordæmi á einhvern hátt; að hún þurfi að vera til 

fyrirmyndar. Hún hafnar ábyrgðinni sem fylgir því og kýs þess í stað persónulegt val sem 

felur í sér ýmsar þversagnir, en með því hamingju hennar.  

 Englan í húsi Samönthu sem talaði í gegnum móður hennar reyndi því að halda 

Samönthu innan hrings karllægrar menningar, í burtu frá villta svæðinu. Með því að 

annarrar bylgju femínistar reyndu að halda sig um of í burtu frá hinni gömlu Englu í húsi 

Woolf, fórnuðu þær mörgum hlutum kvennamenningar sem var óþarfi að henda og 

verðmæti voru í. Karlamenning varð samnefnari frelsis í upphafi kvennabaráttunnar en 

nú er þörf á endurskoðun þess. Líkt og í tilfelli Samönthu er það einnig áhyggjuefni þegar 

konur eru farnar að lítillækka ákveðna þætti í kvennamenningu út frá sjónarhorni 

karlamenningarinnar. Lítillækkun skvísubókmennta innan bókmenntastofnunar kvenna 

er einnig ættuð frá þessu sjónarhorni og endurspeglar breytta Englu samtímans með 

viðhorf sem sporna við útbreiðslu kvennamenningar. Samantha var þar í byrjun bókar, en 

ferðast inná villta svæðið, sér heiminn út frá öðru sjónarhorni og lærir að meta ýmis 

hefðbundin kvenlæg hlutverk af gamla skólanum, án þess þó að tileinka sér boðskap 

Englunnar að neinu leyti því hún heldur enn sjálfi sínu eftir, ákefðinni og gáfunum. Í raun  

vaknar hún og áttar sig í fyrsta skipti á möguleikum sínum. 

 ,,Ég horfi eftir endalausum lestarteinunum, pírandi augun í sólskininu. Ég er 

tuttugu og níu ára gömul. Ég get farið hvert sem er. Gert hvað sem er. Verið hver sem ég 

vil vera” (Kinsella, 2005, loc. 5682).35 Bókin endar á fullkomnu frelsi Samönthu, þar sem 

hún hefur hrist af sér Engluna í húsinu, mátað á sjálfri sér hefðbundið kvennastarf og 

losað sig við fordóma gagnvart sinni eigin þögguðu menningu. Hún byrjar upp á nýtt í lok 

bókar; Samantha er á lestarpalli á milli villta svæðisins og karllægrar kvennamenningar 

þegar bókin endar og lesandi veit ekki hvert hún mun halda. Hún hefur losað sig við 

skilgreiningar og væntingar annarra til hennar sem konu og er við það að hefja leitina að 

sjálfri sér án takmarkana, án reglna og fordóma.  

                                                        
35

 “I look along the endless line, squinting in the sunshine. I’m twenty nine years old. I can go anywhere. Do 
anything. Be anyone I like. 
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Uppstríluð Engla póstfemínisma 

Jemima J eftir Jane Green 

Eftir umfjöllun mína um skvísubækurnar Rachel’s Holiday og Undomestic Goddess mætti 

halda að neikvæð og stundum haturskennd viðbrögð annarrar bylgju femínista við 

þessari bókmenntagrein endurspegli staðlausar fullyrðingar þeirra um yfirborðslegt og 

vafasamt innihald skvísubóka. En skvísubækur eru ekki einsleitar heldur innihalda 

fjölbreytta flóru ritsmíða. 

 Bók Jane Green um Jemimu J segir frá 27 ára gamalli konu í yfirvigt. Hún vinnur 

við að skrifa heilræðis pistla hjá tímaritinu Kilburn Herald en dreymir um að skrifa meira 

krefjandi greinar hjá kvennatímariti, í það minnsta viðurkenndara tímariti en Kilburn 

Herald. Þrátt fyrir að vera góður penni fær hún aldrei tækifæri hjá yfirmanni sínum vegna 

útlitsins, en til samanburðar má nefna að vinkona hennar, Geraldine, er lélegur penni en 

glæsileg og var fljót að vinna sig upp í fyrirtækinu. Jemima er yfir sig ástfangin af 

samstarfsmanni sínum, Ben, sem er draumur allra kvennanna á skrifstofunni en hann er 

skotinn í Geraldine og veitir Jemimu litla athygli. Eftir því sem sögunni hinsvegar vindur 

áfram fer Jemima að grenna sig og eftir þriggja mánaða sult og daglega heimsóknir í 

ræktina, er hún farin að líta ,,nákvæmlega út eins og stelpan á myndinni”(Green, 2000, 

bls. 167) sem Geraldine lét Photoshop-a af henni og notaði til þess líkama módels úr 

glanstímariti og festi á haus Jemimu. Með nýtt aðlaðandi útlit sitt fær hún loks 

stöðuhækkun innan fyrirtækisins án þess að þurfa að hafa mikið fyrir því. Hún kynnist 

manni frá Kaliforníu, Chad, á netinu, fer að heimsækja hann og þau verða ástfangin eða 

það heldur Jemima, þar til hún finnur klámtímarit og nektarmyndir af öðrum konum og 

kemst að því að Chad elskar Sophie, ritarann sinn. Fyrir tilviljun er Ben staddur í 

Kaliforníu um það leyti sem Jemima kemst að svikunum og þau verða ástfangin. Jemima 

fer að endingu aftur heim til London og hún og Ben enda saman.  

 Þetta er saga konu sem eltir drauma sína og lætur þá rætast, í það minnsta virðist 

það vera skoðun rithöfundarins Jane Green sjálfrar, þar sem hún ávarpar lesendur í 

eftirmála bókarinnar:  
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En ævintýri geta ræst, rétt eins og hjá Jemima Jones, eða frú Ben Williams eins og 

hún er titluð utan glanstímaritsins þar sem hún vinnur. Ef við trúum á okkur sjálf, 

horfumst í augu við galla okkar og mætum þeim af kjarki, styrk, hugrekki og 

sannleika gæti lífið brosað við okkur líka (Green, 2000, bls. 373).36 

 Jemima leggur mikið á sig til þess að umbylta lífi sínu. Hún sýnir vissulega mikið 

hugrekki, styrk og úthald í því að tileinka sér nýjan lífsstíl og hafna öllu því sem veitti 

henni huggun og öryggistilfinningu áður eins og matur og einvera:  

En Jemima átti ekki sambærileg unglingsár og flestar táningsstelpur. Á meðan 

bekkjarfélagar hennar fóru í partí, gerðu tilraunir með andlitsmálningu, föt og káf 

í myrkvuðum svefnherbergjum ofan á rúmum með ástöfluðum kápum, var 

Jemima heima með móður sinni, borðandi, horfandi á sjónvarpið og lét sig 

dagdreyma (Green, 2000, bls. 158).37  

 Jemima var ekki ánægð í sínu gamla lífi, tók ákvörðun um að breyta því og lét 

verkin tala. Hún nýtti einnig þau tækifæri sem fylgdu breyttu lífi og fór langt út fyrir 

þægindarammann; ferðaðist í flugvél í fyrsta skipti til þess að hitta mann sem hún hafði í 

raun aldrei séð áður; lifði sig inn í nýja ást með Chad; krafðist launahækkunar hjá 

yfirmanni sínum af meiri ákefð en áður og hitti svo Ben og tjáði honum ást sína. Allt voru 

þetta nýir hlutir fyrir henni og eitthvað sem hún hefði ekki þorað að gera áður þegar hún 

var föst í rútínu síns gamla, óspennandi en þó örugga lífs. Það sem þó vekur ákveðinn 

óhug, er að sú breyting sem Jemima þurfti að ganga í gegnum til þess að öðlast öll þessi 

nýju tækifæri og hamingju hafði mestmegnis að gera með ytra útlit hennar. Hún hafði oft 

beðið um launahækkun hjá yfirmanni sínum áður og fengið neitun en um leið og 

yfirmaðurinn sér þessa fallegu konu fær hún launahækkunina, engu skiptir hversu góður 

penni hún er. Henni er boðið til Santa Monica að hitta Chad vegna þess hve falleg hún var 

á Photoshop-uðu myndinni sem hún sendi honum. Geraldine hjálpar henni mikið og þær 

mynda fallegt vinkonusamband, en Geraldine leit á útlitsbreytingu Jemimu sem hennar 

persónulegu endurgerð og fegrun, þær sameinuðust í áhuga á fallegu útliti. Eins virðist 

móðir Jemimu skammast sín fyrir dóttur sína einungis vegna útlits hennar: ,,Mamma 

hennar virðist aldrei spyrja um velgengni Jemimu í vinnunni, vini hennar, félagslífið 

                                                        
36

,,But fairytales  can come true, and just like Jemima Jones, or Mrs Ben Williams as she’s known outside of the 
glossy magazine where she now works, if we trust in ourselves, embrace our faults, and brazen it out with 
courage, strength, bravery and truth, fate may just smile upon us too.”  
37

 “But Jemima didn’t have an adolescence like most teenage girls. While her classmates were at  parties, 
experimenting with make-up, clothes, and fumbling in darkened bedrooms on beds piled high with coats, 
Jemima was at home with her mother, eating, watching television and daydreaming.”  
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hennar. Hún spyr alltaf einungis um þyngd hennar” (Green, 2000, bls. 113).38 Jemima 

áttar sig á breyttu viðmóti fólks vegna nýs útlits, en hún staldrar aldrei lengi við þá 

hugsun. ,,... en samkvæmt Geraldine er ég nýja skrifstofu ,,gellan” og ég veit að ég ætti að 

vera upp með mér, himinlifandi, en ég er raunar örlítið svekkt yfir því að enginn hafi 

viljað hafa neitt með mig að gera áður. En það er ekki alslæmt. Í það minnsta hefur staða 

mín í vinnunni batnað”(Green, 2000, bls. 181).39 Það að breytt og betri staða Jemimu, 

bæði í einkalífi og félagslega, hafi aðallega grundvallast af bættu útliti og eins orð 

rithöfundarins um að örlögin gætu einnig farið góðum höndum um lesendur ef þeir hafa 

trú á sjálfum sér, gefur vafasöm skilaboð um að heimurinn brosi við þeim sem séu fallegir 

og því ættu lesendur að taka Jemimu til fyrirmyndar og bæta útlit sitt. Eitt af því sem 

annarrar bylgju femínistar hafa oft gagnrýnt skvísubækur fyrir er útlitsdýrkunin og 

neysluhyggjan sem finnst í bókunum og þar er Jemima J ágætis dæmi. Fyrir Jemimu er 

þyngd hennar eina hindrunin í leitinni að hamingjunni og viðurkenningu og viti menn, 

um leið og hún grenntist öðlaðist hún hamingju.  

 Hefðbundnar hugmyndir um kvenleika náðu í tíð Woolf bæði til líkamlegra og 

andlegra eiginleika. Lýsing Woolf á Englunni sem og lýsing Patmore innihéldu þó aðallega 

andleg persónuleikalýsingarorð. Samkvæmt þeim var Englan hrífandi, óeigingjörn, 

fórnfús, átti enga ósk eða sjálfstæða hugsun og var tær og saklaus. Kvenréttindabaráttan 

hefur svo snúist um að uppræta hefðbundnar hugmyndir um báðar hliðar kvenleikans, þá 

andlegu og líkamlegu. Femínistar brenndu brjóstarhaldara í mótmælaskyni og börðust 

gegn notkun lífsstykkis á 20. öldinni; konur hafa farið ítrekað gegn viðteknum 

hugmyndum um hefðbundinn andlegan kvenleika með því að hafa skoðanir á málum, 

sækjast eftir háttsettum stöðum og hafna ströngum boðum og bönnum varðandi 

kynlífshegðun. ,,Kvenleiki er nú í ríkari mæli skilgreindur út frá líkamlegum einkennum 

en ekki sálfræðilegum eins og áður (s.s. hlédrægni, óvirkni, móðurhlutverki og 

húsmóðurhlutverki)” (Alda Björk Valdimarsdóttir, 2013, bls. 138) segir Alda Björk og eitt 

af því sem annarrar bylgju femínistar gagnrýna mikið í fari póstfemínista er tregi þeirra 

til þess að hafna nútímahugmyndum um hefðbundinn líkamlegan kvenleika. Hin 

póstfemíníska skvísa flaggar líkamlegum kvenleika eins og henni sýnist, án þess að leiða 

hugann að duldri merkingu ýmissa hliða hans. Hún spígsporar um í háum hælum, með 

                                                        
38

“Her mother never seems to ask about Jemima’s work, her friends, her social life. She always asks about her 
weight,”  
39

 “...but according to Geraldine I’m now the office ‘babe’ and I know I should be flattered, delighted, but 
actually I’m slightly pissed off that no one ever bothered with me before. But it’s not all that bad. At least the 
work has improved.” 
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langar gervineglur og þykkt lag af andlitsmálningu. Þessi andstaða er líklega sprottin frá 

þeim viðhorfum póstfemínista að hafna uppskriftum annarrar bylgjunnar að viðeigandi 

kvenleika og tilhneigingu þeirra til að fara í kvengreiningarálit en leggja í staðinn mikla 

áherslu á frelsi kvenna til þess að vera eins og þær vilja. Líkt og kom fram í síðasta kafla, 

þá er þetta mikilvæg afstaða til þess að festast ekki í ákveðnum fyrirfram mótuðum 

hugmyndum um kvenleika og eiga á hættu að gerast sekur um einmitt það sem femínistar 

börðust upphaflega gegn. Þessu frelsi fylgir auðvitað áhætta og ýmsir ókostir; sumar 

konur munu vera sáttar við ráðleggingar Englunnar og vilja ekki drepa hana. Sumar 

konur munu samþykkja og hvetja til hugmynda um hefðbundinn kvenleika, eða 

viðurkenna óréttmæti þeirra væntinga til kvenna almennt en halda þó áfram að flagga 

hefðbundnum kvenlegum eiginleikum sjálfar. Samkvæmt póstfemínisma verður að sýna 

umburðarlyndi gagnvart þessu því þrátt fyrir að hægt sé að færa rök fyrir því að ýmsar 

langanir og skoðanir kvenna komi frá áralangri kúgun yfirvaldsins eru það þó langanir og 

skoðanir þeirra sjálfra á því augnabliki og að neita þeim um þessar langanir eða 

viðurkenna þær ekki væri kúgun í sjálfu sér. Það sama gildir um fordæmingu skvísubóka. 

Juliette Wells segir: 

Það að dæma um hvort skvísubókmennt, eða jafnvel greinin eins og hún leggur 

sig, hafi bókmenntalegt gildi er að taka þátt í þeirri langlífu hefð/venju að virða 

bæði og konur og lesendur þeirra að vettugi(Wells,2006, Bls. 48).40 

 Á sama tíma og fordæming skvísubóka og sumra kvenna er ekki svarið, er þó 

mikilvægt að konur átti sig á þeim skilaboðum og duldu merkingum sem felast í vali 

þeirra. Ef kona fylgir ákveðnum væntingum samfélagsins til hennar, án þess að þekkja 

kosti og galla þeirra væntinga fyrir sig sem konu, er hún í raun ekki frjáls.  Samantha í 

Undomestic Goddess var ekki frjáls í byrjun bókarinnar og heldur ekki upphaflega sem 

húshjálp en frelsaðist þegar hún tók sjálf ákvörðun um hvar hún vildi vera og það sama 

gildir um konur almennt, það sama gildir um Jemimu.  

 Við fyrstu sýn virðist ef til vill sem Jemima haldi sig til á villta svæðinu. Hún passar 

ekki inn í kröfur um hefðbundinn kvenleika því hún er feit og þar af leiðandi óaðlaðandi 

að mati samfélagsins sem hún býr í. Hún er utangarðs og öðruvísi, en það breytist fljótt. 

Þeir líkamlegu eiginleikar sem héldu Jemimu frá viðurkenningu eru þeir sömu og hún 

hamast á að breyta í bókinni. Það kemur fljótt í ljós að Jemima var í raun á drottnandi 

svæði karlamenningarinnar því umbreyting hennar felst í því að þóknast kröfum hins 

karllæga samfélags til kvenna. Og þegar útlit hennar hættir að vera það sem heldur henni 

                                                        
40

 ,,To judge whether an individual work of chick lit, or the genre as a whole, has literary merit is to participate in 
a long tradition of discounting both women and their readers.” 
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utangarðs rennur fljótt upp fyrir lesanda að persónueiginleikar Jemimu myndu gera 

Engluna í húsi Woolf stolta.  

 Þrátt fyrir að Jemima finni sáran fyrir aukinni athygli fólks á henni eftir 

útlitsbreytinguna, krefur hún fólk aldrei um svör eða nefnir það við neinn. Ben, sem tók 

vart eftir henni áður á annan hátt en vinalega fellur fyrir henni um leið og hann sér hana í 

breyttri mynd. ,,Þú ert bara svo falleg. Ég meina, þú lítur ekkert út eins og þú. Fyrirgefðu 

mér...”(Green, 2000, bls. 354).41 Hún sýnir því skilning þrátt fyrir augljósa móðgun á 

hennar gömlu mynd í þessari setningu. Einnig sýnir hún svikum Chad fullkominn skilning 

og reynir hvorki að krefja hann svara né berjast fyrir virðingu sinni. Hún hefur verið í 

sporum Sophie og finnur til með þeim báðum, hún fyrirgefur þeim strax og sýnir þeim 

miskunn. Línur í ljóði Coventry Patmore minna á þetta viðmót:  

Á meðan hún, of væn til að hvetja eftirsjá hans með blíðmælgi, 

bíður við, væntir afsökunarbeiðni hans, 

með fyrirgefningu í samúðarfullum augum (Patmore, 1866, bls.48-49).42 

 Jemima er hæfileikaríkur og góður penni. Hún fær þó aldrei mikla viðurkenningu á 

þessum hæfileika og hann er aldrei sýndur koma henni að góðum notum í bókinni. Í 

rauninni notar hún hann mest til þess að hjálpa Geraldine og Ben, þar sem hún fer 

reglulega yfir illa skrifaðar greinar Geraldine og gerir þær lesanlegar. Hún fer yfir umsókn 

Ben um þulastarfið og á þannig þátt í því að hann hreppir það. Tærleiki er einnig eitthvað 

sem hægt væri að sjá í Jemimu, þar sem hún er á vissan máta trú Ben alla bókina. Í stuttu 

ástarævintýrinu með Chad er hún þó sífellt að leiða hugann að Ben og hjarta hennar 

liggur hjá honunm allan tímann, þrátt fyrir að hann hafi áður síendurtekið hafnað henni. 

Ást hennar var ekki menguð af ást til annars, heldur mætti frekar segja að ástarævintýri 

hennar með Chad hafi gengt ástarverkjastillandi hlutverki með því að leiða huga Jemimu 

aðeins frá Ben því líkur á sambandi þeirra tveggja væru litlar, Ben hafði aldrei sýnt henni 

rómantískan áhuga áður.  

Eða hvaða auga sem nemur þokka hennar, 

í öllu falli er hún enn konan hans,  

tilbiðjandi skuldbundin örmum hans. 

Ást hennar er af því tagi sem þreytist ekki, 

                                                        
41

 “You just look so beautiful. I mean, you look nothing like you.I’m sorry...” 
42

 “While she, too gentle even to force 

His penitence by kind replies, 

Wait by, expecting his remorse, 

With pardon in her pitying eyes” 
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og þegar hún, illu heilli, er ein um að elska, 

vex ástin af ástríðufullri skyldurækni, 

eins og gras sem vex hærra kringum stein (Patmore, 1866, bls. 49).43 

 Þannig er þessi draumur Jemimu sem rætist í bókinni frekar draumur hennar um 

að fá samþykki en endilega að grennast. Til þess að fá samþykki lagaði hún sig að kröfum 

drottnandi menningarinnar og léttist þannig um ,,vigt heillar manneskju”44 (Green, 2000, 

bls. 167) og leið ítrekað ekki eins og hún væri hún sjálf eftir að hún léttist. Alltaf fljót að 

leiða hugann að öðru, nýtur hún nýfenginnar athygli hjá hinni drottnandi menningu og 

hundsar minningar síns gamla sjálfs sem myndi afhjúpa gervileik nýja lífsins. Út frá 

þessari bók Jane Green er auðvelt að skilja gremjuna sem margir annarrar bylgju 

femínistar tjá gagnvart skvísubókum því boðskapur sem þessi getur tæpast talist málstað 

kvenfrelsis til framdráttar og væri jafnvel hægt að sjá í honum andfemínisma og sefandi 

skilaboð til kvenna. Líklega tækju fáir póstfemínistar boðskap sem þessum fagnandi, en 

þeir sýna honum þó umburðarlyndi og neita að láta bækur eins og Jemima J tala fyrir 

hönd heillar bókmenntagreinar. Póstfemínistar loka engum dyrum og halda þannig flæði 

milli villta svæðisins og drottnandi menningarinnar opnu, sem svo gefur hverri konu 

tækifæri á að leita að sínum raunverulega kvenleika, án utanaðkomandi pressu og 

væntinga um ídealiseraða fyrirmynd kvenna. Hvort sem hún kemur frá Englu í húsi 

karlveldisins eða annarrar bylgju femínisma.  

  

                                                        
43

 “Or any eye to see her charms, 
At any time, she's still his wife, 
Dearly devoted to his arms; 
She loves with love that cannot tire; 
And when, ah woe, she loves alone, 
Through passionate duty love springs higher, 
As grass grows taller round a stone” 
44

 “A whole person’s worth of weight” 
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Lokaorð 

Á 18. og 19. öld skilgreindi karlamenning vestræns samfélags hvaða eiginleikum hin 

fullkomna eiginkona væri búin og líkti slíkri konu við Engluna í húsinu. Virginía Woolf tók 

síðar upp þessa samlíkingu í eftirminnilegum fyrirlestri árið 1931 en breytti 

formerkjunum á góðsemi þessarar Englu; því þó að Englan væri fórnfús, undirgefin og 

skyldurækin og þannig góð í eðli sínu, þá væri hún í raun óvinur kvenna, héldi aftur af 

þeim og ynni gegn frelsi þeirra. Englan væri táknmynd hins fullkomna kvenleika og 

væntinga samfélagsins til kvenna og sagði Woolf að konur þyrftu beinlínis að drepa 

Engluna í húsinu til að frelsast. Í ritgerðinni hef ég kosið að víkka út hugtakið um Engluna 

í húsinu, að hún vísi ekki bara til fyrirmyndarhúsmóður Viktoríutímans heldur 

endurspegli almennt séð frelsisheftandi viðhorf einnar kynslóðar kvenna til annarrar. 

Þessa útvíkkun á hugtakinu hef ég síðan notað til að rýna í hvernig kvenfrelsisþróun 

síðustu áratuga hefur markað spor sín í bókmenntum samtímans, í skvísubókum.  

 Svokallaðir fyrstu og annarrar bylgju femínistar unnu ötullega að því að drepa 

Engluna sem birtist í húsi fyrirmyndarkvenna Viktoríutímans, kvenna sem voru 

þjónustulundaðar og undirgefnar feðraveldinu. Sú barátta leiddi um ofanverða 20. öldina 

til aukins jafnréttis karla og kvenna á ýmsum sviðum samfélagsins. Með notkun 

myndlíkans Ardeners sýndi ég hvernig konur fikruðu sig inn á X - hring drottnandi 

karlamenningar og kröfðust jafnréttis til ýmissa þátta sem lutu að menningarheimi karla, 

til að mynda jafnréttis til náms, starfa og launa. Þessar kvenfrelsisstefnur lögðu hins 

vegar minni áherslu á "villta svæði" Y- hringsins í myndlíkani Ardeners, þess svæðis sem 

inniheldur alla sértæka kvennamenningu, góða sem gallaða. Hreyfing póstfemínista sem 

varð áberandi í kringum aldamótin síðustu, hefur hins vegar lagt sérstaka áherslu á 

þennan reynsluheim kvenna, villta svæði Ardeners og birtast viðhorf þeirra til 

kvennamenningar að mörgu leyti í skvísubókum. 

 Annarrar bylgju femínistar hafa lýst sig andsnúna mörgum viðhorfum 

póstfemínista og talið viðhorfin skaðleg frelsisbaráttu kvenna. Á sama hátt hafa 

skvísubækur almennt séð ekki hlotið náð fyrir augum bókmenntaelítunnar, sem hefur 

gjarnan flokkað þær með afþreyingarbókmenntum sem hafi takmarkað bókmenntalegt 

gildi. Rýni mín á skvísubókum sýnir að þær eru misleitar að gæðum og innihaldi. Í 

bókinni Jemima J eru andfemínísk viðhorf áberandi og boðskapur sögunnar vafasamur. 

Bók sem þessi réttlætir vanþóknun annarrar bylgju femínista á þeirri tegund skvísubóka 

sem virðast fyrst og fremst hafa það markmið að upphefja útlitsdýrkun og neysluhyggju 

kvenna. En ég hef fært rök fyrir því að skvísubækur eins og Rachel´s Holiday og 

Undomestic Goddess séu langt frá því að vera yfirborðslegar og höfða til lægri hvata. Báðar 
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bækurnar eiga fullt erindi til þenkjandi, bókmenntalega sinnaðra lesenda því þær hafa 

djúphugsaðan boðskap sem gjarnan spyr áleitinna spurninga um villta svæðið Ardeners.  

 "Hvað er að vera kona?" spurði Virginía Woolf fyrir tæpri öld. Við þeirri spurningu 

er ekki og verður ekki einhlýtt svar; því getum við þakkað hinum mikla fjölbreytileika 

mannlegrar tilveru sem er alltaf í stöðugri þróun. En frá því að feðraveldi 18. og 19. aldar 

ákvað að "Englan í húsinu" væri hin eina sanna kona, hafa femínistabylgjur 19. og 20. 

aldar mótmælt hatrammlega þessari einföldu og oft frelsisheftandi skilgreiningu og 

komið með ný og veigamikil viðhorf inn í umræðuna.  Eins og ég hef bent á í ritgerðinni 

hafa póstfemínistar einnig tekið virkan þátt í að móta hugmyndir okkar um hvað það sé 

að vera kona, m.a. í gegnum skvísubókmenntir og með því að hafna nýrri Englu í húsinu, 

sem talar í gegnum mæður þeirra, annarrar bylgju femínista. Engar stefnur, hvort sem 

þær eru samfélagslegar, pólitískar, vísindalegar eða listatengdar geta kastað eignarhaldi 

sínu á hugmyndina um "konuna". Því er ástæðulaust að hatast út í þá sem hafa aðrar 

skoðanir en maður sjálfur. Það er sameiginlegt markmið allra góðra bókmennta að reyna 

að skilja eilítið betur, "skref fyrir skref", þennan margslungna veruleika sem við 

hrærumst í. Þetta er augljóslega markmið góðra skvísubókmennta, líkt og Undomestic 

Goddess sem skilar lesendum í lok bókar á lestarstöð mitt á milli villta svæðisins og 

drottnandi karlamenningarinnar. Líkt og Woolf viðurkenndi fyrir áheyrendum sínum 

fyrir 85 árum síðan, er ég ekki með tæmandi svar við spurningu hennar um hvernig 

raunveruleg kona sé. Það eitt veit ég að líklega verður hún aldrei í takt við óskir mínar 

eða hugmyndir um hana, því um leið og ég sé konu fyrir mér í hyllingum sem hina einu 

sönnu konu, hef ég líklega tekið hana í misgripum fyrir Engluna í húsinu. 
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