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Ágrip 
Í þessari ritgerð er fjallað um ljóð Steinunnar Sigurðardóttur og þá þróun sem verður á 

viðhorfum til ástar, lífs og dauða gegnum feril hennar. Ljóðabækur hennar átta verða 

skoðaðar, en sú fyrsta, Sífellur, kom út árið 1969 og sú nýjasta, Af ljóði ertu komin, 

árið 2016. Ferillinn spannar þannig 47 ár. Þá er vísað í skrif bókmenntafræðinga um 

verk hennar og umfjallanir um þau fræðihugtök sem tengjast þeim, auk viðtala við 

Steinunni sjálfa. Ritgerðinni er skipt í fjóra hluta auk inngangs og lokaorða. Í fyrsta 

kafla er fjallað um tímann í ljóðum Steinunnar. Í öðrum kafla er náttúran tekin til 

umfjöllunar og þær andstæður sem hún felur í sér; síbreytileg náttúran endurspeglar 

sveiflur í sjálfsmynd ljóðmælanda en um leið er hún griðastaður í ys og þys 

hversdagsins. Þriðji kaflinn skiptist í fjóra undirkafla. Í þeim fyrsta er fjallað er gleði 

og sorg í ljóðum Steinunnar, húmor og íróníu eru gerð skil, þá er fjallað um samband 

nostalgíu og íróníu í kveðskapnum og loks er skoðað hvernig sorgin og eftirsjáin lita 

ljóðin samhliða lífsreynslu skáldsins. Fjórði og síðasti kaflinn fjallar um nýjustu 

ljóðabók Steinunnar, Af ljóði ertu komin og þau lífsviðhorf sem sjá má þar. Í upphafi 

ferilsins bera ljóð Steinunnar merki um tregafullt viðhorf ungskálds til lífsins en eftir 

því sem líður á ferilinn verða írónía og húmor sífellt meira áberandi í ljóðum hennar. 

Seinna hverfur Steinunn aftur til tregans og sorgarinnar, en á íhugulan og þroskaðan 

hátt, í kjölfar þess lærdóms sem lífið hefur fært henni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   3	  

Efnisyfirlit 
Inngangur ....................................................................................................................... 4 

1. Að ná tangarhaldi á tímanum: Tíminn í ljóðum Steinunnar ...................................... 5 
2. Náttúran í ljóðum Steinunnar ..................................................................................... 8 

2.1 Síbreytileg náttúra: Síbreytileg sjálfsmynd ..................................................................... 8 
2.2 Náttúran veitir jarðtengingu .......................................................................................... 10 

3. Sorg og gleði í ljóðum Steinunnar ........................................................................... 14 
3.1 „Sorgin var berrössuð stelpa“ ........................................................................................ 14 
3.2 „Sál mín var dvergur á dansstað í gær“: Írónískari viðhorf ........................................... 16 
3.3 Að syrgja drauminn: Nostalgía og írónía ...................................................................... 20 
3.4 Aftur til tregans? Hugástir og Ástarljóð af landi .......................................................... 23 

4. Þyngri tónn með árunum .......................................................................................... 26 
4.1 Af ljóði ertu komin ........................................................................................................ 26 
4.2 Allt siglir áfram ............................................................................................................. 27 

Niðurstöður .................................................................................................................. 30 

Heimildaskrá ................................................................................................................ 32 
 

	  

 

 

 

 

 

 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   4	  

Inngangur	  
	  
	  
„Ég held að ástin og tíminn séu rauðir þræðir í verkunum mínum, bæði í 

skáldsögunum og ljóðunum. Margar sortir af ást og margar sortir af tíma.“ 

        
    (Steinunn Sigurðardóttir í Pétur Blöndal, 2007, bls. 133) 
	  
	  
Steinunn Sigurðardóttir er fædd árið 1950 og hefur gefið út átta ljóðabækur, auk 

fjölmargra annarra verka, skáldsagna, þýðinga og leikverka. Hennar fyrsta ljóðabók, 

Sífellur, kom út árið 1969 en sú nýjasta, Af ljóði ertu komin, í árslok 2016. 

Ríkt og fjörugt myndmál er einkennandi fyrir ljóð Steinunnar. Hún sækir í 

þjóðsagnaminni, myndir náttúrunnar og sálir ljóðmælanda í ljóðum hennar geta 

brugðið sér í líki dverga, drauga og stúlkna í vist svo fátt eitt sé nefnt. Þannig leitast 

skáldið við að persónugera sálarlífið og sýna það á táknrænan hátt. Þá eru skilin milli 

manna og dýra oft óskýr í ljóðunum, náttúran tekur á sig ýmsar myndir og breytist í 

prinsessur og kerlingar. Því má segja að ljóð hennar fjalli bæði um manninn í 

náttúrunni og náttúruna í manninum.  

Í upphafi ferils Steinunnar má greina tregafullt og alvarlegt viðhorf til lífsins og 

ljóð hennar frá þeim tíma eru mörg hver innhverf og persónuleg. Upp frá því kemur 

fram meiri galsi og leikur í stíl ljóðanna, myndmáli og efnistökum. Í Verksummerkjum 

(1979) kemur fram kaldhæðnari og hnyttnari sýn í garð tilvistarinnar, dauðans og 

ástarinnar. Írónían sem Steinunn kynnir þar til leiks nær svo hámarki í 

Kartöfluprinsessunni (1987) og Kúaskít og norðurljósum (1991). Í Hugástum (1999) 

nær treginn aftur undirtökum og þungur tónn einkennir síðustu tvær ljóðabækur 

hennar, Ástarljóð af landi (2007) og Af ljóði ertu komin (2016). Þrátt fyrir það er eitt 

helsta höfundareinkenni Steinunnar bæði í prósa og ljóðum, írónían, til staðar í 

þessum bókum líka.  

Í ljóðum sínum varpar skáldið viðhorfum sínum til lífs, ástar og dauða yfir á 

náttúruöflin; fyrst tímann sem okkur er úthlutaður og ástina sem gefur honum gildi, 

síðan sorgina og eftirsjána. Spurt er í þessari ritgerð hvort sjá megi þróun og 

niðurstöðu á vegferð ljóðabókanna átta. 
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1. Að ná tangarhaldi á tímanum: Tíminn í ljóðum Steinunnar 
 

TÍMINN í verkum mínum er að nokkru leyti tengdur íslenskri náttúru og 
árstíðum hennar. Íslenskur tími er að eilífu tregablandinn, það er enn síður 
hægt að ná í skottið á honum en á öðrum tíma, hann er eftirsjá eftir 
sumrinu sem leið án þess hægt væri að festa hönd á því, tilhlökkun til 
vorsins sem aldrei ætlar að koma, kvíði fyrir vetrinum sem teygir sig yfir 
mestallt árið.     

      (Steinunn Sigurðardóttir, e.d.)  

 

Í fyrsta ljóði bókarinnar Af ljóði ertu komin, endurspeglast framrás tímans í náttúrunni 

og kemur ljóðmælanda á óvart. Ljóðmælandi hefur dvalið í eigin hugarheimi og ekki 

fylgst með framvindu tímans en náttúran læðist aftan að honum og opinberar hana. 

Hér sést hvað maðurinn er smár andspænis náttúrunni, það er hún sem hefur 

yfirhöndina. Um leið opinberar þetta vald hennar; eplin verða að falla til jarðar eins 

og þeim var ætlað (Steinunn Sigurðardóttir, 2016, bls. 5):  

 
Ég átti leið framhjá eplatrjánum við lækinn 
þar sem þroskuðu eplin færðu jörðinni blóðfórn.  
Og ég sem hafði ekki fylgst með framvindu sólar 
undraðist fallinn hring á uppskerutímanum.  

 
Guðni Elísson (2011b, bls. 46–48) hefur bent á að tíminn í verkum Steinunnar sé 

tregablandinn og stundum vægðarlaus, gráðugur og grimmur. Því óska persónur og 

ljóðmælendur Steinunnar þess stundum heitt að hann verði stöðvaður. Tíminn lævísi 

læðist aftan að persónum í ljóðunum. Afar myndræn lýsing á þessu birtist í ljóðinu 

„Monstera Delicosa á næturvakt“ úr Kúaskít og norðurljósum þar sem húsbóndinn 

kemur að klukkunni í stofunni og blóminu sem hefur vafið sig utan um stóra vísi og 

„kyrkt tímann“ (Steinunn Sigurðardóttir, 1991/2004, 292)1. Úlfhildur Dagsdóttir (e.d.) 

hefur einnig bent á hvernig þessi tiltekna planta endurspeglar viðhorf til tímans í 

verkum Steinunnar og hvernig hann tekur öll völd af mannfólkinu.  

 

Í ljóðaflokknum „Fegurðarátt“ úr Sífellum (Steinunn Sigurðardóttir, 

1969/2004, bls. 74) „klípa örlögin“ ljóðmælanda um leið og laufin falla:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Hér er vísað í Ljóðasafn Steinunnar frá Sífellum til Hugásta (2004). Fyrra ártalið vísar til útgáfuárs 
þeirrar bókar sem ljóðið birtist fyrst í, hér Kúaskítur og norðurljós (1991). 	  
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Þannig leið þetta haust 
 að lauf féllu ekki 
 aldrei því vant 
 en 
 trén héldust græn 
 og við í hendur 

uns 
glettilega gul örlög 

 klipu mig 
  um leið og laufin féllu 

 

Meðan þau haldast í hendur eru trén græn, meðan ástin heldur velli lifir sumarið. 

Þegar laufin falla minnir haustið á að ekkert varir að eilífu. Í ljóðinu „Gróður himins 

og jarðar“ úr Verksummerkjum elska trén jörðina svo mikið að einu sinni á ári gefa 

þau henni lauf sín, „ í öllum litum / og eiga ekkert eftir / nema sig og svart.“ (Steinunn 

Sigurðardóttir, 1979/2004, bls. 186). Þetta minnir á eplin sem trén færa jörðinni, fórn 

þeirra.   

Árstíðir tákna einnig mismunandi æviskeið í ljóðum Steinunnar. Vorið er 

æskan og sumarið er besti hluti ævinnar, hin yngri fullorðinsár. Það haustar þegar líða 

fer á ævina og veturinn táknar dimmt, kalt og dapurlegt ævikvöld þar sem æskan er 

syrgð. Ljóðið „Hausttár“ í Af ljóði ertu komin sýnir glöggt tilfinningarnar sem tengjast 

haustinu: „Allt drýpur um haust. / Droparnir drjúpa / úr rennunni / á rennisléttan 

pollinn / og dælda myndina af honum. / Drjúpa dropar / af blaðlausu blómhöfði. / 

Drjúpa stundvís tár / eitt af öðru: / nóvembertár.“ (Steinunn Sigurðardóttir, 2016, bls. 

24). 

Steinunn tileinkar bókina skáldinu Sigfúsi Daðasyni en sjá má áhrif 

skáldskapar hans víða í ljóðum Steinunnar. Bæði yrkja þau um lífsferðalagið og 

tengja það við árstíðirnar og myndmál þeirra. Guðbjörn Sigurmundsson (2013, bls. 

31) hefur fjallað um tengsl milli skáldskapar Sigfúsar og Rainer Maria Rilke. Í ljóði 

Rilkes, „Haust“, sem Kristján Árnason hefur þýtt verða laufin sem falla af trjánum 

tákn fyrir „allsherjar fall“ eins og Kristján orðar það. „Við föllum öll, sú hönd er fellur 

hér / er hinni lík er dæmd er þar til falls. / Og þó er sá, er einn að baki alls, / allt þetta 

fall í styrkri hendi ber.“ (Kristján Árnason, 1996, bls. 17). Það má því segja að Rilke 

og Steinunn eigi líka ýmislegt sameiginlegt; í náttúruljóðum þeirra beggja er 

maðurinn varnarlaus andspænis náttúrunni og almættinu, þó skaparinn birtist á 

greinilegri hátt hjá Rilke.  
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Í ljóðinu „Haustið á næstu grösum“ úr Þar og þá (Steinunn Sigurðardóttir, 

1971/2004, bls. 108) situr unga skáldkonan við gluggann sinn og yrkir ljóð um líf sitt. 

Lífið er sagt: „alveg eins og dagarnir / á leiðinni útí veturinn / og haustið á næstu 

grösum, hvenær / spyr hin unga skáldkona / verða dagar mínir stystir / og grætur svo í 

laumi ...“ Vetur lífsins hlýtur að vera ellin, unga skáldkonan grætur því dagar hennar 

taka að styttast og loks mun þeim ljúka. Sumarið er tími elskendanna, tíminn til að 

vera ástfanginn. Í ljóðaflokknum „Árstíðasöngl“ úr Kúaskít og norðurljósum 

(Steinunn Sigurðardóttir, 1991/2004, bls. 271) kemur fram að hið eina sanna líf er um 

sumar, þ.e.: „Að liggja á meltunni í miðjum fjallahring með hvítri bungu / og strýtum 

/ meðan búalið hirðir og snýr. / Að nýta gargið í hvaða fugli sem er til yndisauka / og 

éta mikið af hundasúrum.“ Vegna þess hve uppteknir ljóðmælendur eru af sumrinu og 

dýrð þess eru þeir jafnframt meðvitaðar um að sumarið líður hratt. Þar kemur líka 

fram hversu örstutt sumarið er (bls. 275): „einn dagur gulls / þriggja tunnu demanta 

dagur. / Samt er sumarið ekki meira en hálfsdagsferð: / jökull í hliðarspegli, / fífa við 

vegkant, / ský að sigla í aflangri tjörn.“ Á sama hátt líður ævin ógnarhratt og áður en 

þeir vita af er hún liðin hjá.  

Þrátt fyrir að haustið og veturinn séu grimm geta þessar árstíðir þrátt fyrir allt 

verið tími til að elska, líkt og birtist í ljóðaflokknum „Fegurðarátt“ úr Sífellum 

(Steinunn Sigurðardóttir, 1969/2004, bls. 78): „Til mín komstu um haust / og ég 

breiddi yfir þig sæng. / Svo brostum ég og þú / og híuðum á veturinn undan 

sænginni“. Hér gera ljóðmælandi og vinur hennar tilraun til þess að snúa á haustið og 

veturinn. Þau kæra sig kollótt um kuldann því þau eru búin að útbúa sér skjól undir 

sænginni og það er hlýjan þar sem skiptir mestu máli! Í níunda broti ljóðsins 

„Árstíðasöngl“ er veturinn sagður „frjósöm árstíð“ (Steinunn Sigurðardóttir, 

1991/2004, bls. 277) þar sem grýlukerti vaxa og stjörnur himinsins eru ávextir. Hvítar 

rósir vaxa í stað lyngsins, ísinn þykknar, snjórinn grær á greinunum, tunglið vex, 

þögnin þéttist og síðast en ekki síst blómstrar ástin undir sænginni. Það er von, þrátt 

fyrir allt.  
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2. Náttúran í ljóðum Steinunnar 

2.1 Síbreytileg náttúra: Síbreytileg sjálfsmynd 
 

Ég tek eftir því að þú notar orðið „fallegt“ um landslagslýsingarnar hjá 
mér. En það er í rauninni alls ekki mitt höfuðmarkmið að fjalla um það 
efni frekar en önnur á hefðbundinn fallegan hátt. Hverjum tíma hentar ný 
sort af fegurð, og ég er að vona að það sem er af fegurð hjá mér fylgi 
tímanum. 

      (Pétur Blöndal, 2007, bls. 130)  
 
Náttúran tekur á sig óvæntar myndir í ljóðum Steinunnar. Stundum er hún falleg og 

friðsæl en stundum grimm eða ógnvænleg. Í ljóðinu „Hekla I“ úr Hugástum birtist 

fjallið Hekla í tveimur myndum, fyrst framan á og þá er hún prinsessa, spengileg, 

grimm en banvæn. Aftan á er hún hins vegar „óþekkjanleg stútungskerling, breið og 

brussuleg“ (Steinunn Sigurðardóttir, 1999/2004, bls. 10). Hér er ljóst að fjallið, sem 

myndgervist í fallega og háskalega konu, jafnvel svokallaða „femme fatale“ á sér aðra 

hlið sem er óárennileg „stútungskerling“. Hér er myndinni snúið við og myndin af 

afturhlið fjallsins verður enn skýrari í huga lesanda þegar  kerlingunni er stillt upp við 

hliðina á prinsessunni.  Soffía Auður Birgisdóttir (2000) er hrifin af ljóðinu og segir í 

ritdómi um ljóðabókina Hugástir að Steinunn hafi sérlega góða húmoríska og íróníska 

sýn á mannlíf og umhverfi. Þessi óvænta mynd af Heklu sem hrikalegri kerlingu er 

vissulega áhugaverð, hér er snúið upp á hefðbundna, rómantíska sýn af fjalli sem 

drottningu eða prinsessu og hún gerð tvöföld í roðinu – ekki öll þar sem hún sýnist.  

Framandi eða sjaldséð dýr standa oft fyrir tilfinningar og huglæg fyrirbæri í 

ljóðum Steinunnar. Í „Um allt og ekkert þvert“ úr Af ljóði ertu komin (Steinunn 

Sigurðardóttir, 2016, bls. 44) er sannleikurinn orðinn „sjaldséðara kvikindi en 

hálfútdautt keldusvínið.“  Hann er auðþekktur á hljóðunum sem hann gefur frá sér. 

Hér er sannleikurinn hlutgerður og sýndur sem keldusvín. Valið á dýrinu er áhugavert. 

Þó nafnið veki önnur hugrenningatengsl er hér um að ræða vaðfugl og auk þess eru 

keldusvín nánast útdauð á Íslandi þó þau hafi einu sinni verið þekktir varpfuglar hér. 

Þannig gerir Steinunn því skóna að sannleikurinn sé í útrýmingarhættu. Þrátt fyrir allt 

er þó seigla í honum og þó honum bregði æ sjaldnar fyrir er hann auðþekkjanlegur. 

Þess vegna kemur hann kannski enn óþyrmilegar aftan að okkur. Í Kúaskít og 

norðurljósum birtist líka „hálfstálpuð hýena“ sem rífur í sig hræ (Steinunn 

Sigurðardóttir, 1991/2004, bls. 291) og „dimmradda kindur jarma í takt“ afturþungar 
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með risadindil, í „minnislöndum“ ljóðmælanda (1991/2004, bls. 309). Þetta eru 

annarlegar myndir af mannlegu eðli, rétt eins og keldusvínið. 

Í ljóðinu „Návígi“ úr Hugástum er ljóðmælandi í slagtogi við múlatta, 

draugfullan kött og hund, en inn á milli eru tvær dæmigerðar kvenmyndir: hóran og 

húsfreyjan (Steinunn Sigurðardóttir, 1999/2004, bls. 27). Ljóðið undirstrikar því 

meðal annars á kíminn hátt hversu stutt er í dýrið í manninum. Í „Kisavísum“ úr Þar 

og þá verður ljóðmælandi sjálfur að ketti meðan hann leikur sér við kisa (Steinunn 

Sigurðardóttir, 1971/2004, bls. 140-142).  Í Sífellum er dögunum líkt við lata hesta 

sem láta ekki að stjórn en ljóðmælandinn er óþreyjufullur knapi (Steinunn 

Sigurðardóttir, 1969/2004, bls. 159). Þetta sýnir ef til vill óþreyju hinnar ungu 

skáldkonu, sem vill að tíminn líði hraðar. Í ljóðinu „Eitt“ í Verksummerkjum 

(Steinunn Sigurðardóttirr, 1979/2004, bls. 178) kallar ljóðmælandi á vin sinn eða 

elskhuga og segir: „kondu að vera dádýr, fíll, kengúra“ og seinna „flugvél, skip, 

vélbátur, árabátur“, hér velur hún því hraðskreiðari fararskjóta en hestinn til reiðar og 

framandi dýr sem eru andstæður við íslenska hestinn; dádýrið kallar á meiri léttleika 

og þokka en hesturinn, fíllinn táknar meiri stöðugleika og hoppandi kengúran felur í 

sér galsa og leik.  

Það má þannig sjá ákveðna samsömun og samúð með dýrum í gegnum allar 

ljóðabækur Steinunnar. Í níunda hluta „Árstíðasöngls“ (Steinunn Sigurðardóttir, 

1991/2004, bls. 276) hefur ljóðmælandi auðsjáanlega samúð með skepnunum: 

 
Hestur í urð 
undir Ingólfsfjalli. 
Svartur flauelshestur 
snýr sér að snjóhvítri Heklu. 
 
Grípur niður í daufgult gras. 
 
Dapur yfir lélegu fæði í landslaginu 
 
gleður kurteis hesturinn gestsaugun.	  	  

 

Ljóðmælandi veltir því einnig upp að kannski eigi hann heima á meðal hreindýra á 

norðurslóðum „með ávölum brekkum, ístjörnum, sígrænum trjám“ (1991/2004, bls. 

282). Að síðustu segist ljóðmælandi ætla að ferðast þangað sem „úrvinda kýr / sleikja 

heiðgult gras“ (1991/2004, bls. 284). Þetta gæti verið vísun í norræna goðafræði en 

kýrin Auðhumla sleikti steina til að fá næringu. Staðurinn þar sem kýrnar sleikja 
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grasið er þá upphaf heimsins, áður en maðurinn verður til, rétt eins og í goðafræðinni. 

Að ljóðmælandi óski sér að ferðast í tíma og rúmi gæti einnig verið dæmi um ákveðna 

tilfærslu (e. displacement), þar sem mönnum eða dýrum finnst þeir ekki eiga heima 

þar sem þeir eru eða eru ósáttir í eigin skinni. 

2.2 Náttúran veitir jarðtengingu 
 
Sveinn Yngvi Egilsson (2014, bls. 165) segir í bók sinni Náttúra ljóðsins að í 

skáldskap módernískra skálda um náttúruna birtist oft ákveðin andstaða við einlæga 

náttúrusýn rómantíkurinnar og nýrómantíkurinnar. Módernísku skáldin sýna náttúruna 

gjarnan í nýju samhengi, oft á brotakenndan hátt og með því að beita háði og öðrum 

stílbrögðum. Í skáldskap Steinunnar fá menn dýrslega eiginleika og tilfinningar þeirra 

eru myndgerðar í dýrum og fleiri fyrirbrigðum náttúrunnar. Dagar, árstíðir og 

veðrabrigði renna saman og eru oft sýnd í öðru samhengi en hinu hefðbundna eins og 

sjá má í Sífellum (Steinunn Sigurðardóttir, 1969/2004, bls. 174):  

 
Það snjóar inni hjá mér 

 í allt kvöld.  
 Svo kemur þú. Ég 
 hendi þér í sjóinn. 
 Þú mér. Úti 
 er auð jörð.  
   

 

Þessi náttúrusýn er áberandi í verkum Steinunnar allt frá hennar fyrstu bók Sífellum 

(1969) en þar koma fyrir brot úr náttúrunni og fyrirbrigði hennar renna saman við 

lýsingar á fólki, samanber þegar látin vinkona ljóðmælanda brosir á himnum og sólin 

skín út um hnappagatið á blússunni hennar (Steinunn Sigurðardóttir, 1969/2004, bls. 

72).  Þetta er einnig sýnilegt í Þar og þá  þar sem smáatriði úr náttúrunni eru tekin úr 

samhengi og sýnd á fjarstæðukenndan og spaugilegan hátt eins og radísan sem syngur 

hjá sjónum í júní (Steinunn Sigurðardóttir, 1971/2004, bls. 109) og veröld kattarins í 

„Kisuvísum“ (Steinunn Sigurðardóttir, 1971/2004, bls. 140–142) er gerð stærri í 

einfaldleika sínum og sett í samhengi við heimspekilegar vangaveltur um tilvistina. 

Vísurnar vekja hugrenningartengsl við ljóð Ingibjargar Haraldsdóttur (2009, bls. 222) 

„Júnídagur“ þar sem köttur í garði verður að tígrisdýri sem læðist um skóg. Hinu 

stórfenglega í náttúrunni er ekki hampað eins og í hefðbundnum ættjarðarljóðum, 

umfjöllunarefnið er hið smáa og hve stórt það getur orðið.  



	   11	  

 Sveinn Yngvi (2014, bls. 163–165) segir að á síðari hluta 20. aldarinnar megi 

greina það sem hann kallar „nýja nánd“ í íslenskum ljóðum um náttúru og umhverfi, 

ljóðum sem fjalla um tengsl mannsins við umhverfi sitt, bæði í sveit og borg og líkjast 

rómantískum kveðskap að vissu leyti. Ljóðmælandi er í þessum ljóðum staddur á 

ákveðnum stað sem honum er kær eða er á ferð um landið sitt. Í báðum tilfellum 

verður landslagið uppspretta sorgar, skáldið sér hvað það hefur misst og gerir tilraun 

til að sameinast náttúrunni á ný. Oft nýta þessi skáld sér nútímatækni til að ferðast um 

landið og þannig renna nútíminn og rómantískur ættjarðarkveðskapur saman. Sveinn 

nefnir sem dæmi ljóð Steinunnar, „Á suðurleið með myndasmið og stelpu“ en það 

birtist í Kartöfluprinsessunni. Hér er brot úr síðasta hluta ljóðsins en það er nokkuð 

langt (Steinunn Sigurðardóttir, 1987/2004, bls. 251–252): 

  
 Þar sem bjargið endar í efra tekur hvítaþokan við.  
 
 Nema bjargið nái til himins. Uppúr, alla leið. 
 
 Skyldu fuglar eiga hreiður á klettasyllu í himnaríki. 
 Klekjast út egg, honum til hægri handar? 
 
 Kríur í upphæðum. Ykkur til dýrðar er ljóðið. Litlu 
 garpar. Þið goggið í hausa á englum og haldið þá  
 mennska eins og menn.  
 
 Megi þokunni ekki létta, megi bjargið rísa áfram, áfram 
  og upp upp upp.  
 
 –  
 
 Alheimur bjargsins þar er bergmál í fuglum og kindum.  
 Þar er sveimað sungið og mjólkin þömbuð. Dritinu dritað.  
 
 Ó margt býr í þokunni í landinu. Maðurinn með þrífótinn 
 reynir að ná því.  
 
 –  
 
 Mæðurnar pompa niðrúr þokuþakinu. 
 Þær huga að sínu með lömbin. Ár hvert eru afkvæmin ný. 
 Líktog tvílembd sál mín á leiðinni suður 
 eftir förnum vegi með óþekktum litum. 
 
 –  
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 Dóttir mín andar í eyrað. Ég bý henni hreiður að launum. 
 Í lykilaðstöðu á syllum landsins.  
   

   
Guðni Elísson (2011c, bls. 71–87) hefur fjallað um þetta ljóð og þau viðhorf til 

náttúrunnar sem birtast í því. Ljóðið er frásögn konu sem ferðast um landið í bíl með 

dóttur sinni og myndasmið og eins og Guðni nefnir vísar Steinunn þar í ferðlag sem 

hún fór í nokkrum árum fyrr og hefur því einnig persónulega skírskotun fyrir hana. 

Hvað sem því líður er ljóst að konan í ljóðinu er borgarkona en ólíkt því sem sést í 

rómantískum náttúruljóðum fangar náttúran hana ekki strax og hún er treg til að 

gangast henni á hönd. Hér birtist írónían (Steinunn Sigurðardóttir, 1987/2004, bls. 

246): „Ég þarf ekki að elska mitt land / en geri það samt.“ Guðni (2011b, bls. 78) 

heldur því fram að hér sé um að ræða meðvitaða upplifun nútímamannsins í 

náttúrunni. Hér ferðast hann í bíl, sem gefur honum bæði tækifæri til að sjá meira af 

náttúrunni í einu en einangrar hann um leið fyrir vindum og veðrum og skerðir því 

upplifunina – hún er ekki eins „sönn“ fyrir vikið.  

Í ljóðinu fær náttúran í sveitinni á sig himneskan blæ og ljósmyndarinn reynir 

að festa öll undur þokunnar í landinu á filmu. Folaldið verður „köttur með fax“, 

„dulbúinn engill með vængi úr hrosshári“, „grasbítur ljóssins og skugganna“ og konan 

í húsinu „boðar guðsríki á jörð“. Pétur Gunnarsson (1989) segir að hér birtist 

„náttúrutilbeiðandinn“  og „ljósdýrkandinn“ Steinunn sem breiðir út fagnaðarerindi til 

lífsins. Hér takist henni, með myndvísi sinni og hugmyndaauðgi að þurrka út skilin 

milli „himins og jarðar, dags og nætur, jarðríkis og himna ...“ Hér birtist því skýrt sú 

lífsgleði sem einnig er einkennandi fyrir ljóð Steinunnar, þau eru mörg hver óður til 

lífsins og líðandi stundar. Ljóðmælandi áttar sig á því að lífið og hamingjan eru 

forgengileg og því reynir hann að teyga hverja einustu hamingjustund og njóta 

hennar: „Meðan sólar nýtur þá njótum við sólar / vernduð í tjaldi bílsins/ fyrir vindum 

sem krafsa í útheimi“ (Steinunn Sigurðardóttir, 1987/2004, bls. 245). 

 Það má einnig sjá mikla virðingu fyrir landinu og ósnortinni náttúru í 

ljóðabálknum „Einu-sinni-var landið“ úr Ástarljóðum af landi (2007) en bókin er  

tileinkuð Vigdísi Finnbogadóttur. Bálkurinn er frásögn af Íra sem kemur siglandi til 

landsins. Þá kemur lýsing á „síðustu eyjunni“, Íslandi, þar sem Írinn lifir  í sátt og 

samlyndi við náttúruna og dýrin áður en Ingólfur „og allt hans fólk“ koma og taka yfir 

landið (Steinunn Sigurðardóttir, 2007, bls. 79). Guðni Elísson (2011c, bls. 87) hefur 

sagt að þetta ljóð sé tilraun til að binda saman „skáld, land og þjóð í hinum fyrsta 
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Íslendingi“. Þetta er óður til landsins, sem í sakleysi sínu er óspillt af manna völdum 

og frásögn fyrsta Íslendingsins sem lifði í sátt og samlyndi við það. Hér er líka að 

finna ákveðna hæðni gagnvart þeim sem lesa ljóðið, Ingólfur og fólk hans eru 

nefnilega þeir sem ljóðinu er beint til, íslenska þjóðin. 

 Í riti sínu, Hugleiðingar við Öskju, fjallaði heimspekingurinn Páll Skúlason 

um samband manns og náttúru. Páll heldur því fram að maðurinn komist hvergi í betri 

tengsl við sjálfan sig sem jarðarbúa og þegar hann stendur frammi fyrir stórbrotinni 

náttúru. Hann bendir á að um leið vakni ótal spurningar um tilvist mannsins á jörðinni 

og samband hans við hana. 

 

Við stöndum á jörðinni, byggjum, yrkjum og rústum hana, ef svo ber 
undir, af því að við fæðumst til hennar og getum eingöngu fundið sjálf 
okkur andspænis henni, í ljósi hennar eða faðmi. Hún er upphaf og endir 
allra tilfinninga okkar fyrir veruleikanum í heild sinni. Og þá líka fyrir 
sjálfum okkur sem íbúum heimsins. Hún er forsenda þess að við séum við, 
séum saman og með sjálfum okkur.      
     
  (Páll Skúlason, 2005, bls. 21–23) 

 
Mörg ljóð Steinunnar fjalla einmitt um þær spurningar sem leita á manninn þegar 

hann stendur andspænis náttúrunni og öflum hennar. Skáldið fangar tilfinningar 

mannsins þegar hann uppgötvar að hann er hluti af náttúrunni og að náttúran er líka í 

honum sjálfum. Á sama hátt felur þessi upplifun í sér ákveðna auðmýkt gagnvart 

jörðinni, hún er svo ægifögur, mikilfengleg og stór samanborið við manninn að hann 

getur ekki annað en verið fullur lotningar gagnvart henni.  

 Hér hefur verið fjallað um hvernig Steinunn nýtir sér náttúruna til að spegla og 

túlka ástand sálarlífsins, oft á brotakenndan, írónískan og húmorískan hátt. Það má 

segja að í ljóðum Steinunnar birtist margar ólíkar sýnir á náttúruna. Náttúran er sýnd 

sem brotakennd, myndir úr henni eru notaðar á írónískan og frumlegan hátt til að 

undirstrika ákveðnar tilfinningar og líðan ljóðmælenda. Í þeim er einnig að finna nánd 

við náttúruna, ljóðmælandi heldur á vit náttúrunnar til að endurheimta sjálfan sig en 

landslag ljóðanna er undirorpið stöðugum breytingum, þar með verður ljóðmælandi 

að sætta sig við að hann sjálfur verður að breytast.  
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3. Sorg og gleði í ljóðum Steinunnar 
 

 
„Grínið er ein helsta aðferðin til þess að skipta um sjónarhorn, og fá fjarlægðina sem 

er svo nauðsynleg til þess að hægt sé að nálgast hlutina og sjálfan sig — líka úr 

nálægð.“            

       (Úlfhildur Dagsdóttir, 1996) 

 

3.1 „Sorgin var berrössuð stelpa“ 

Í ljóðum Steinunnar má greina bæði mikinn húmor og léttlynt viðhorf til lífsins en 

einnig söknuð, sorg og fortíðarþrá.2 Þetta viðhorf er þó ekki einhlítt og stundum eru 

ljóð hennar raunsæisleg og nánast laus við íróníu. Það er þó áhugavert að skoða hvort 

einhverjar sveiflur eru í ljóðagerðinni. Má greina jákvæðara og kátara viðhorf til 

tilvistarinnar á ákveðnum tímum, minni húmor og meiri alvöru annars staðar og 

hvenær þá? 

Í Sífellum er stíllinn knappari en gengur og gerist í seinni ljóðabókum 

Steinunnar og ljóðin styttri. Náttúra, dauði og depurð leika stórt hlutverk í bókinni. 

Myndirnar eru oft einfaldar og ljóðin eru ekki eins úthverf og sum seinni ljóð 

Steinunnar heldur innhverf og persónuleg (Steinunn Sigurðardóttir, 1969/2004, bls. 

66):  

Um hjúp þinn vil ég sveipa 
          löngum mislitum logum 

finna þig hjúfra 
finna þig vera 
finna þig sækja 
sjálfan þig til mín.  

 

Úlfhildur Dagsdóttir (2004, bls. 322) segir að ljóðin í Sífellum séu greinilega 

módernísk en samt hafi þar birst ný og fersk meðferð á tungumálinu. Í Þar og þá, sem 

kom út tveimur árum seinna, eða árið 1971, má strax sjá breytingar á stíl Steinunnar. 

Það er meiri leikur og gáski í ljóðunum og þau eru ekki eins meitluð. Eins og 

Úlfhildur bendir á tilheyrir Steinunn þeirri kynslóð rithöfunda sem hefur stundum 

verið kölluð „fyndna kynslóðin“. Þessi skáld lögðu áherslu á að yrkja úthverf ljóð og 

voru óformlegri og opnari í orðavali. Þau vísuðu einnig í ytri heiminn í stað þess að 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Í kafla 3.2 verður meðal annars skoðað hvernig Steinunn notar myndmál og húmor til að fjalla um hið 
þungbæra og sýna það í öðru ljósi.	  



	   15	  

einblína inn á við. Þessi einkenni sjást t.d. í ljóðinu „Til Páls“ (Steinunn 

Sigurðardóttir, 1971/2004, bls. 124): 

 

 Þó ég ætti ísskáp, 
 bifreið, sjónvarp og ryksugu, 
 en hefði ekki frystikistu, 
 þá ætti ég ekki neitt. 

 

Þrátt fyrir að virðast í fyrstu kæruleysislegt hversdagsljóð felur það í sér dýpri 

skírskotun því hér er vísað í Fyrra bréf Páls til Korintumanna (13: 2) úr Biblíunni (11. 

íslenska útgáfa), en þar er talað um kærleikann. Þar segir:  

 

Þótt ég talaði tungum manna og engla 
en hefði ekki kærleika 
væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. 
Og þótt ég hefði spádómsgáfu 
og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking 
og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað 
en hefði ekki kærleika, 
væri ég ekki neitt. 

 

Vísanir í sögu eða bókmenntir eru oft notaðar til að skapa víðara samhengi fyrir 

textann og gefa lesanda tækifæra á að taka þátt í merkingarsköpun höfundar, þ.e. ef 

þeir þekkja verkið sem vísað er í (Jakob Benediktsson, 1983, bls. 300–301). Þrátt fyrir 

að geta staðið eitt og sér öðlast ljóðið óneitanlega dýpri merkingu og verður 

skemmtilegra ef lesandinn er kunnugur því sem vísað er í. Það má til dæmis túlka 

þessar ljóðlínur sem ádeilu á neyslusamfélagið, áminningu um að það eru ekki 

veraldlegir hlutir sem skipta mestu máli heldur kærleikurinn.  

 Í Verksummerkjum syrgir ljóðmælandi horfna daga, gleði og sakleysi: „Þá 

voru dagarnir léttir / og ég hló að uppátæki þeirra ...“ (Steinunn Sigurðardóttir, 

1979/2004, bls. 158). Myndmálið er eins og áður litríkt og frumlegt og Steinunn 

dregur fram  andstæður milli hins stóra og smáa. Glettilegt yfirbragðið gerir sorgina 

sem hvílir undir enn annarlegri, eins og í ljóðinu „Sorgin“ (Steinunn Sigurðardóttir, 

1979/2004, bls. 210): 

 

Sorgin var berrössuð stelpa 
hljóp út og inn. 
Nú er hún hætt því 
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ía úa æ ó  
Er orðin síðbrjósta kellíng 
og neitar að fara  

 
Í Verksummerkjum er talsvert um vísanir í þjóðleg minni og þjóðarsálina. Ljóðið 

„Fyrir þína hönd“ (Steinunn Sigurðardóttir, 1979/2004, bls. 194) er brotið upp með 

ákveðnu stefi eða viðlagi sem minnir á sagnadansa. Það er ort í orðastað 

óhamingjusamrar flökunarstúlku sem segist svo illa gefin að hún getur ekki einu sinni 

skrifað sína eigin sögu, það gerir „kona út í bæ“, sem þó veit ekkert um ævi hennar 

Eins og Þorleifur Hauksson (1980) bendir á er þetta ljóð írónískt; fiskverkastúlkan, 

efniviður ljóðsins, álítur að skáldkonan viti ekkert um líf hennar en skáldið ákveður að 

yrkja um hana ljóð gegn tregðu hennar, jafnvel vilja. Þannig skapar Steinunn lesanda 

sem er tortrygginn á hæfni skáldsins til að setja sig í spor viðfangsins. Ljóðið verður 

enn áhugaverðara fyrir vikið og veltir einnig upp spurningum um eðli skáldskapar. 

Hvenær hafa skáld leyfi til að segja sögur annars fólks og tala fyrir þjóðfélagshópa? 

Geta þau endurspeglað reynsluheim sem er gjörólíkur þeirra eigin? 

Í ljóðinu „Farandverk“, í Af ljóði ertu komin gengur ljóðmælandi upp 

Skólavörðustíg með grjót í eftirdragi í „heimahlöðnu Steinkudysina“ (Steinunn 

Sigurðardóttir, 2016, bls. 28) og samsamar sig þannig á óvæntan hátt Steinunni 

Sveinsdóttur, einum þekktasta morðingja Íslandssögunnar og dregur örlagaríka sögu 

nöfnu sinnar þannig aftur fram í dagsljósið. Þessi ljóð Steinunnar um það hvernig við 

samsömum okkur ólíkum manneskjum á mismunandi tímabilum í lífi okkar og 

hvernig sjálfsmynd okkar tekur sífellt breytingum minna á mikilvægi þess að segja 

sögur persóna sem eiga sér engan málsvara en vera jafnframt meðvituð um ábyrgðina 

sem því fylgir. Þannig sameinast Steinka, flökunarstúlka, skottan, hin dæmda og 

stúlkan í vistinni í ljóðum hennar og hljóta uppreisn æru.  

 
 

3.2 „Sál mín var dvergur á dansstað í gær“: Írónískari viðhorf 
 

Ekki búin að dysja mig. 
En grjótið liggur fram á lappir sínar á holtinu 
eins og sorgbitnir hundar hjá ódauðum húsbónda. 
Í gálgafrestinum geng ég aftur á vatninu í Vatnsmýrinni.  
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Í ljóðinu „Farandverk“, sem birtist í Af ljóði ertu komin (Steinunn Sigurðardóttir, 

2016, bls. 28) gengur ljóðmælandi upp Skólavörðustíg með grjót í poka til að kasta í 

heimahlöðnu „Steinkudysina“. Auk þess að vísa í gröf Steinunnar Sveinsdóttur hefur 

gælunafnið Steinka augljós tengsl við nafn höfundarins. Hér gerir ljóðmælandi tilraun 

til að reisa sjálfum sér minnisvarða, þó að lokum komi það líklega í hlut annarra að 

gera það. Dauðinn hefur frá Sífellum verið nærtækt umfjöllunarefni í ljóðum 

Steinunnar, en þar veltir ljóðmælandi eigin dauða og andláti sínu gjarnan fyrir sér, og 

það sama má segja um Þar og þá (Guðni Elísson, 2011b, bls. 58).  

 Frá og með Verksummerkjum (1979) birtist aftur á móti ný sýn á dauðann; 

kaldhæðin og hnyttin (Guðni Elísson, 2011a, bls. 31).  Guðni tekur sem dæmi ljóðið 

„Stefnumót“ úr Kartöfluprinsessunni (1987). Þar er dauðinn persónugerður sem 

heimtufrekur og óhlýðinn elskhugi en það er eins og Guðni (2011a, bls. 32) bendir á 

ein leið til að gera lítið úr þeirri ógn sem stafar af honum. Þessa líkingu má einnig sjá 

í Af ljóði ertu komin (Steinunn Sigurðardóttir, 2016, bls. 35):  

 

DAUÐINN er fyrirsjáanlegur gaur.  
Óþarfur elskhugi sem vill bara eitt- bara eitt: 
óheyrilegar aðfarir, oft langdregnar. 
Og er vís til að hrína þegar hann loksins fær það.  
   

 

Hér er dauðinn leiðigjarn og óþarfur elskhugi sem fær mest út úr langdregnum 

aðförum. Þannig dregur hann hinn aðilann áfram á leiðindum og kvelur hann þar með, 

í stað þess að leyfa honum að fara strax. Þegar hápunktinum er loksins náð fer hann 

að hrína og verður þannig aumkunarverður eða enn leiðigjarnari. Það er ekkert 

vinsamlegt við dauðann, hann sýnir enga tillitssemi, hann er einfaldlega 

„fyrirsjáanlegur gaur.“ Í næsta hluta er dauðinn orðinn „andskotans túramaður“, 

„flagari af gamla skólanum“ og svarar lýsingunni: „væminn fantur“ (Steinunn 

Sigurðardóttir, 2016, bls. 36). Þetta er sambærileg lýsing við fyrirsjáanlega gaurinn, 

þetta er týpa sem allir þekkja og eru orðnir þreyttir á og þó hann reyni sífellt að 

dulbúa sig sem eitthvað annað er hann samt sem áður alltaf sami ræfillinn.  

Alda Björk Valdimarsdóttir (2011a, bls. 131) hefur fjallað um dauðaþrá og 

sjálfseyðingarhvöt í verkum Steinunnar, meðal annars hjá persónunni Öldu í 

skáldsögunni Tímaþjófnum (1986). Þar birtist dauðinn til dæmis sem stór og hlýr 

bangsi sem veitir henni blíðu og skjól, rétt eins og hún vill að viðfang ástar sinnar, 
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Anton, geri. Í Kartöfluprinsessunni (1987) er ljóðmælandinn, konan, sjálf komin ofan 

í moldina. Henni hefur verið þrýst þangað niður af karlmanninum og enginn 

kóngssonur vill stíga af baki hesti sínum til að sækja hana. Ormar hreiðra um sig í 

handarkrikum hennar og kartöflur spíra út um nefið á henni. Hún bíður þess að vera 

tekin upp með kartöflunum, en karlmaðurinn, sá sem hún talar til, bíður ekki eftir 

uppskerunni heldur stelur hann útsæðinu til að útbúa kartöflumús (Steinunn 

Sigurðardóttir, 1987/2004, bls. 259). Samkvæmt Pétri Gunnarssyni (1989) leikur 

Steinunn aftur sama leik hér og í Tímaþjófnum, að láta sögupersónuna „máta sig við 

moldina“. Moldin táknar gröfina og biðin eftir prinsinum sem kemur aldrei að sækja 

hana endar á því að hún að gefur sig ormunum á vald, verður bústaður þeirra. 

Alda Björk (2011b, bls. 135–136) fjallar einnig um sviðsetningaráráttu 

persóna í Tímaþjófnum, Ástinni fiskanna og Hundrað dyrum í golunni,  hvernig þær 

sviðsetja ástarsamband við fjarlægan elskhuga sem rómantískt ástarævintýri, ævintýri  

um ást sem ekki er ætlað að verða. Þannig tapa þær sér ýmist í þráhyggju eða sorg 

vegna óendurgoldinnar eða horfinnar ástar og missa af því sem lífið hefur upp á að 

bjóða. Þannig, segir Alda, eru þessar bækur í raun írónískar sögur um ástina en ekki 

ástarsögur. Á sama hátt eru ljóð Steinunnar um ástina mörg hver írónísk ljóð um 

ástina og söknuðinn og undirstrika hvernig manneskjan hefur þörf til að sviðsetja 

ástina og lífið, trekk í trekk. 

Í Kartöfluprinsessunni er talsvert um eftirsjá, fortíðarþrá og aðskilnað og í  

ljóðinu „Tvöþúsund steinar“ talar ljóðmælandi sem á erfitt með að skilja við liðinn 

tíma (Guðni Elísson, 2011b, bls. 61). Í ljóðinu má einnig sjá merki um eftirsjá og 

söknuð sem er blandinn íróníu: „Mér endist ekki ævin til að syrgja þig að verðleikum“ 

og seinna: „Ó að ég mætti endurfæðast / til þess eins að gráta þig.“ (Steinunn 

Sigurðardóttir, 1987/2004, bls. 222–223). Ljóðmælandi þráir í raun ekki bót meina 

sinna, heldur óskar þess að dvelja í sorginni svo hann geti syrgt áfram.   

Dagný Kristjánsdóttir (1996, bls. 207) segir að afneitun á dauðanum feli í sér 

ákveðna útþurrkun á tímanum og þar með framtíðinni, en hún fjallar um þunglyndi og 

hvernig tímaskyn þess birtist í Þórubókunum eftir Ragnheiði Jónsdóttur. Sá sem 

afneitar missi, til dæmis ástvinar síns, hefur afneitað takmörkum tímans í lífinu og 

dvelur þess í stað sífellt í fortíðinni, vettvangi þess sem ekki varð. Þóra frá Hvammi 

og Alda lifa báðar fyrir drauminn og líf þeirra hverfist um hann. Þær eru fastar í 

fortíðinni. Þetta er annað einkenni skáldskapar Steinunnar. Ljóðmælendur og 
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sögupersónur eru fastar í eilífri sorg því þær treysta sér ekki til að klippa á 

naflastrenginn, þær geta alls ekki horfst í augu við aðskilnað og höfnun og vilja 

fremur vera tengdir við sjálfskapaðan harmleik um  ást, harmleik sem þær hafa 

fullkomið vald á af því að þær hafa sjálfar búið hann til.  

Guðni bendir á að æskuljóð Steinunnar séu af öðrum toga en írónísk ljóð 

hennar um sorgina og ástina sem hún yrkir á fullorðinsárum, þar sem skopast er að 

dramatík og sviðsetningaráráttu skálda. Hann nefnir þar sem dæmi ljóðabálkinn 

„Sjálfsmyndir á sýningu“ úr Kúaskít og norðurljósum en þar tekur sál ljóðmælanda á 

sig ótal myndir. Hún birtist sem dvergur, stelpa sem krotar á veggi, bóndi og búskussi 

sem titlar sig sem fræðimann, stúlka í vist sem „hræðist ei þó húsbóndinn vilji inn 

þegar náttar“, íslenska skottan sem eftir lifir, þá fallinn engill og loks fangi í dýblissu 

dvergsins, „saklaus dæmd til lífstíðarvistar“. (Steinunn Sigurðardóttir, 1991/2004, bls. 

264– 268). Andlitin sem birtast í ljóðinu taka sífelldum breytingum og tákna í raun 

ótal myndir sjálfsins (Úlfhildur Dagsdóttir, e.d.):  

 
Sál mín var dvergur á dansstað í gær, 
hún bankaði vongóð í hné og bauð píunum upp. 
 
Þær hrylltu sig allar og höfnuðu bæklaðri sál.  
 
Sú fékk að húka á barnum 
og dansaði ein eftir tvö, ef dans skyldi kalla.  
   

 

Guðni Elísson (2011a, bls. 15–16) hefur sagt að í Kúaskít og norðurljósum gangi 

Steinunn enn lengra í myndlíkingum sem fara út fyrir nánasta reynsluheim skáldsins, 

heimur ljóðanna sé óraunsær og mikill gáski og leikur í ljóðunum. Eins og Guðni 

segir eru margar þessar sálir sprottnar beint úr íslenskum veruleika, t.d. búskussinn og 

vistmaðurinn. Steinunn hefur unnið mikið með frásagnararfinn og þjóðlegar persónur. 

Skottum, draugum og vinnukonum bregður ósjaldan fyrir í ljóðum hennar. Þannig 

sýnir hún, í anda póstmódernismans, hvernig náttúran og það þjóðlega er ekki 

einungis rómantískt heldur dapurlegt og kaldranalegt. Skáld nýrómantíkurinnar settu 

samasemmerki milli náttúrunnar og hins kvenlega. Konan var þá annað hvort villidýr 

sem bar að forðast, samanber „Abba-labba-lá“ Davíðs Stefánssonar, eða upphafin á 

háleitan hátt (Sveinn Yngvi Egilsson, 2014, bls. 145). Steinunn snýr upp á þessar 

myndir rómantísku karlskáldana og sýnir hvernig nútímakonan getur samsamað sig 
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rammíslenskum kvenmyndum á kaldhæðinn hátt. Einnig varpar hún þessum myndum 

yfir á karlkynið og líkir þeim við hrúta, svín og fleiri dýr.  

Jón Hallur Stefánsson (1992) skrifaði á sínum tíma ritdóm um Kúaskít og 

norðurljós og sagði að „Sjálfsmyndir á sýningu“ væri þversagnakennt, fyndið ljóð um 

sálarangist. Mismunandi gervi sálarinnar væru tákn um tilvistarkreppur ljóðmælanda 

og enn fremur væru þessar sjálfsmyndir tákn um ákveðna tímaskekkju. Sál sem 

upplifir sig sem síðustu íslensku skottuna hlýtur að vera röng kona á röngum stað, hún 

passar ekki inn í samtíma sinn og upplifir sig sem boðflennu. Eins og Jón Hallur 

bendir á er grunntónn ljóðsins húmorískur. Ljóðið er ekki vægðarlaus og dapurleg 

sjálfsskoðun heldur hefur Steinunn samúð með hremmingum og þversögnum 

sjálfsmyndarinnar. Hún fjallar um hvernig fólk hoppar úr einu hlutverki í annað eftir 

aðstæðum og hvernig sjálfsmynd þess breytist sífellt. Fólk upplifir sig oftar en ekki 

eins og það sé statt á röngum stað á röngum tíma. Þetta nálgast Steinunn með 

húmorinn, samúðina og ímyndunaraflið að leiðarljósi.  

Ljóðið endar á útför ljóðmælanda þar sem lítill dvergur með staf fylgir honum 

snöktandi. Þroskaða skáldið sér dauðann í öðru ljósi en ungskáldið, enda orðið 

reynslunni ríkari og gefur lítið fyrir tregafull dauðaljóð ungskáldsins, sem er byrjað að 

syrgja sjálft sig áður en það hefur lifað.  

 

3.3 Að syrgja drauminn: Nostalgía og írónía 
 
Í ljóðabálknum „Um allt og ekkert þvert“, í  Af ljóði ertu komin (Steinunn 

Sigurðardóttir, 2016, bls. 50) segir:   

 

 Af því að ekkert gerist um leið og það gerist,  
 er lífið samsett úr andartökum sem við missum af.  
 
 Stóru stundirnar verða ekki stórar fyrr en 
 í Endurminningunni.   
 Við vitum ekki hvernig þær voru í rauninni rétt á meðan 
 þær liðu hjá.  
 
 Og síðasta andartakið hefur Síðasta Orðið.  
 Um þá Stóru Stund verður engin minning. 
 Aðeins Ekkert.“  
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Stóru stundirnar stækka í Endurminningunni, sem svo er rituð með stórum staf. Það er 

því ekki stundin sjálf sem er mikilvægust, og ekki aðfarirnar, heldur er það 

endurminningin sem sveipar þær ljóma og lætur huga ljóðmælanda sífellt reika aftur 

til hennar.           

 Í „Aðalatriðaljóðinu“ í Ástarljóðum af landi (Steinunn Sigurðardóttir, 2007, 

bls. 55) er það er ekki máltíðin sem skiptir mestu máli og ekki ástarleikurinn sjálfur, 

heldur forleikurinn, undanfarinn sem ber með sér vitneskju um að það góða eigi eftir 

að koma. Þetta kemur heim og saman við kenningu Lacans um þrána eftir týndu 

viðfangi. Samkvæmt honum eru frumtengslokkar við móðurina, þegar við erum 

aðeins ungbörn, jafnframt til marks um byrjandi aðgreiningu okkar frá umhverfinu, 

fyrsta viðfangið er orðið til og þrá okkar eftir því. Við tengjum þessa þrá ánægju og 

nautn og erum í sífellt að reyna að endurheimta hana. Vandinn er að þegar nándin 

myndast er barnið ekki orðið fært um að aðgreina sjálft sig alfarið frá umhverfinu. 

Hún verður því aldrei endurheimt og það viðfang sem við þráum er aldrei (alveg) það 

sem við þráðum (Swales, 2012, bls. 47).  

  
 Aðalatriði málsins er aldrei sjálft aðalatriðið  
 heldur aukaatriðið sem á undan fer.  
 
 Þannig er fordrykkur máltíðinni ljúfari  
      og þýðingarmeiri 
 eins og aðfarakossinn ástarleiknum sjálfum –  
  
 og lífið sjálft yfirskyggir dauðann 
 þótt það sé bæði styttra og óáreiðanlegra en hann.  
     

 

Þegar eftirvæntingunni er lokið og stundin liðin hjá tekur eftirsjáin við og í henni vex 

draumurinn. Í níunda hluta ljóðsins „Brotnar borgir“ úr Hugástum snýr ljóðmælandi 

aftur í borg þar sem hún átti góða daga með elskhuga sínum fyrir tuttugu árum og 

rifjar upp minningar um þá. Öll kennileiti eru á sínum stað, garður með 

brjóstsykurbekkjum og sætabrauðshúsi, en stundin er liðin hjá og elskhuginn er ekki 

lengur til staðar. Hún ber ekki sömu tilfinningar í brjósti og áður; draumurinn er 

hruninn til grunna (Steinunn Sigurðardóttir, 1999/2004, bls. 49): „Þangað kom ég árið 

eftir draum/ í borg mestu sorgar/ því ég átti aldrei eftir að missa meira en drauminn/ég 

vissi það þá/ og draumurinn var aðeins einn.“ Það er ekki borgin sem hún saknar, 

heldur fyrst og fremst draumurinn, tilfinningarnar sem hún tengir við staðinn en 
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bærast ekki lengur innra með henni. Þetta minnir á ljóð Ingibjargar Haraldsdóttur 

(2009, bls. 128), „Nostalgíu“: 

 

Ég sakna ekki þess sem var 
          ég trúi ekki á fegurð 

fortíðarinnar 
en draumanna 
minnist ég með trega 
nú þegar kólnar og dimmir 
og bilið vex  
milli þess sem er 
og þess sem átti að verða.  
 
 

Nostalgía hefur verið skilgreind sem heimþrá, löngunin til að snúa aftur heim en verða 

fyrir vonbrigðum því staðurinn sem þú saknaðir verður aldrei eins og þú manst hann. 

Samkvæmt Kant verða þeir sem snúa heim ævinlega fyrir vonbrigðum því þeir eru 

ekki í leit að stað heldur tíma, glataðri æsku. Linda Hutscheon (1998) segir að 

nostalgían útiloki okkur frá nútíðinni og færi ímyndaða fortíð nær okkur. Við búum til 

fullkomna fortíð, sem er laus við allt sem við teljum ama að í nútímanum. Eins og 

Hutscheon tekur fram sýnir nostalgían okkur ekki fortíðina eins og hún var í raun 

heldur eins og við viljum sjá hana. Nostalgían hreinsar og velur, gerir fortíðina 

fullkomna samkvæmt löngun okkar. Þannig segir nostalgía í raun meira um nútíð 

okkar heldur en fortíðina sjálfa.  

Í ljóðum Steinunnar og Ingibjargar hér að ofan er það þó ekki fortíðin sem 

ljóðmælendur trega, heldur draumurinn sjálfur. Dagný Kristjánsdóttir (2009, bls. 15–

16) segir að ljóð Ingibjargar sé ekki nostalgískt, heldur írónískt ljóð um nostalgíu. 

Írónía hefur tvö merkingarsvið, það sem er sagt og hið ósagða sem liggur undir í 

setningunni. Eins og Hutcheon bendir á getur írónía verið kjörið vopn til að skapa 

fjarlægð á fortíðarþrána, hún vekur hana en grefur undan henni um leið. Ljóð 

Ingibjargar er einmitt meðvitað um eðli nostalgíunnar, um að það sé ekki fortíðin sem 

er svo fögur og fullkomin heldur er það tómlegur nútíminn sem lætur hana sakna þess 

að eiga sér draum.  

Það sama gildir um brotnu borgina hjá Steinunni; ljóðið felur í sér vissu um að 

draumurinn hafi verið fegurri en fortíðin sjálf. Þannig segir ljóðið „Andartakið“ í 

Kartöfluprinsessunni um hið fullkomna andartak milli elskenda að öll önnur andartök 

hafi verið „fyrirboði hins eina/eða eftirlíking þess“ en ljóðmælandi sér ekki hvort er 
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hvað fyrr en „eftir dúk, eftir disk“ (Steinunn Sigurðardóttir, 1987/2004, bls. 219). 

Þetta er vissulega nostalgískt ljóð. Ljóðmælandinn sér fortíðina í dýrðarljóma en gerir 

sér grein fyrir eigin nostalgíu og hæðist að henni.  

Kaldhæðnin hér er leið ljóðmælanda til að afneita eigin missi. Þetta er það sem 

Júlía Kristeva (2008, bls. 93) kallar neitun afneitunar. Kristeva heldur því fram að 

missi og sorg fylgi alltaf afneitun. Afneitunin felst í því að syrgjandinn leitar horfins 

viðfangs í ákveðnum táknum og gengst þar með við missinum. Þar sem hann fellst á 

missinn hefur hann þar með ekki misst neitt, hann hefur fengið uppbót því hann hefur 

fundið hinu horfna stað í tungumálinu. Hinn geðdaufi, samkvæmt Kristevu, horfist 

aftur á móti ekki í augu við þessa afneitun. Hann aflýsir henni og lokar sig af með 

hinu horfna viðfangi, sem hann getur ekki misst, og samþykkir ekki að tákngerving 

þess í tungumálinu komi í stað viðfangsins.  

 Þannig upplifir hann ekki sorgina eða slær henni að minnsta kosti á frest. Það 

sama gera ljóðmælendur Steinunnar hér að ofan þegar þeir gera lítið úr horfinni fortíð 

og segja að það hafi, hvort sem er, ekki verið neitt varið í hana. Þannig geta þeir 

komist hjá því að syrgja hana. 

3.4 Aftur til tregans? Hugástir og Ástarljóð af landi 

Það dimmir að vissu leyti aftur yfir ljóðum Steinunnar í Hugástum (1999). Úlfhildur 

Dagsdóttir (2004, bls. 326) segir að ljóðin þar einkennist af meiri íhugun, og þó 

írónían sé vissulega enn til staðar sé hún lágstemmdari. Guðni Elísson  (2011b, bls. 

57) heldur því fram að Steinunn hverfi þar að vissu leyti aftur til tregans úr Sífellum 

en hann birtist þó ekki á jafn afdráttarlausan hátt og í æskuljóðunum. Líkt og áður er 

dauðinn þó viðloðandi og aðalumfjöllunarefnið í ljóðaflokknum „Nokkrar gusur um 

dauðann“ (Steinunn Sigurðardóttir, 1999/2004, bls. 56) en þar er fjallað um það sem 

hverfur með manneskjum sem deyja, bæði hið áþreifanlega og óáþreifanlega:  

 

           III 
 

Þegar fólk deyr þá deyr ekki bara fólk 
með því deyr alheimur 
af háttalagi, vinnulagi, raddblæ, visku, fávisku. 
Sérstakur hlátur deyr og bros á sérstökum hraða.  
 
Fataskápurinn splundrast 
líka það er óbætanlegt, 
Því engir tveir eru eins. 
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Hjá þeim sem eru ekki duglegir að henda 
má lesa sögu sálarinnar af herðatrjánum.  
 
Þegar manneskja deyr þá deyr með henni heil hárgreiðsla 
 
og ef það er gömul kona sem dó þá deyr líka kvenveski lúið 
og handtökin við að opna veskið og róta í því.  
 

Hér undirstrika hinir litlu efnislegu hlutir í fari fólks hið einstaka við það. Fötin og 

fylgihlutirnir, veskið og hárgreiðslan eru ekki síður mikilvæg en háttalagið. Allt spilar 

saman og skapar minningar um viðkomandi. „Engir tveir eru eins“ er hér lykilsetning, 

allir eiga sér sína sögu, og hverri einustu manneskju fylgir heill alheimur. Það þykir 

kannski ekki fréttnæmt þó ein gömul kona láti lífið, en ekki skal vanmeta það sem 

hverfur og kemur aldrei til baka. Þannig leggur Steinunn áherslu á reynsluheim hvers 

og eins, og í þessu tilfelli eldri kvenna, og gefur þeim pláss í sögunni.  

Í  næstu ljóðabók Steinunnar, Ástarljóð af landi (2007), eru dauðinn, ástin og 

eftirsjáin í fyrirrúmi eins og áður. Líkt og Guðni Elísson (2011a, bls. 34) bendir á eru 

ljóðmælendur þar heldur lífsreyndari og því ekki eins ginnkeyptir og áður 

goðsögninni um „Hina einu sönnu ást“. Guðni tengir því íróníuna sem birtist í ljóðum 

bókarinnar við reynslu ljóðmælanda af lífinu, hann er orðinn sjóaðri í ástarmálum 

(Steinunn Sigurðardóttir, 2007, bls. 50–51): 

 

Auðmjúklega, gleymdu því ekki heldur, 
að eini elskhuginn er eldri konunni ekki nóg. 
 
Hún þarf góðfúslega hinn fyrrnefnda í herberginu 
sem dáist að henni fyrir andríki, 
gæsku ef einhver er, 
fyrir það sem eftir er af útlitinu. 
 
Þann sem þekur hendur og vanga hröðum smákossum 
sem eru aðeins á ungs manns færi. 
 
En það sem væri í ætt við ofrausn 

að taka á sig allar ástkonuskyldur gagnvart þeim 
     unga manni, 
þá vanhagar hana líka um svolítið lúinn elskhuga, 
     sér eldri, 
til að dýrka hennar unglega kropp, 
samviskusamlega, eins langt og hjartað leyfir.  
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Það er svolítið kaldhæðnisleg rödd reynslunnar sem mælir hér. Ljóðmælandi er farinn 

að gera sér grein fyrir þeim kröfum sem hann gerir til ástarinnar og hæðist góðlátlega 

að því hvernig hún kitlar hégómagirnd okkar. Enn fremur vill hann njóta þess besta 

sem ástin hefur upp á að bjóða á mismunandi skeiðum lífsins, bæði gáskans sem 

fylgir æskunni og reynslunnar sem fylgir hinum þroskaða elskhuga. 
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4. Þyngri tónn með árunum 

4.1 Af ljóði ertu komin 
	  
„Því er hins vegar ekki að leyna að það kemur þyngri tónn í mann með  árunum. Lífs-

reynslan er grimm og það er þungbært að horfa á eftir nánum vinum.“  

      (Silja Björk Huldudóttir, 2016) 
 
	  

Eins og Steinunn Inga Óttarsdóttir (2017) bendir á er írónían, sem hefur lengi 

einkennt Steinunni, enn til staðar í Af ljóði ertu komin. Lítum á ljóðabálkinn: „Um allt 

og ekkert þvert“ (Steinunn Sigurðardóttir, 2016, bls. 43): „Allt er fyrirhöfn / að klína 

marmelaði á brothætt tekex, / tjónka við rugludalla, / búa sig á ballið, / skreppa á klóið 

enn eina ferðina, / mála vegginn ófaglærður.“ Allt er fyrirhöfn og þess vegna er 

maðurinn alltaf á leiðinni að leggja sig og þegar kall dauðans kemur er hann ekki 

tilbúinn. Hann er svo þreyttur: „eftir lífsins óbilandi fyrirhöfn og málningarbras.“ 

Maðurinn nýtur ekki lífsins meðan hann hefur tækifæri til þess, en áttar sig ekki á því 

fyrr en það er orðið of seint og dauðinn kallar.  

Þetta er svipuð ádeila og má finna í „Nokkrar gusur um dauðann og fleira“ úr 

Hugástum þar sem tilgangur lífsins er sagður vera „að ná sér“ (Steinunn 

Sigurðardóttir, 1999/2004, bls. 52–58):  „Að ná sér eftir göngutúr, magapest, 

dauðsföll, / húsbyggingu, kelerí, kvef / símtal, uppvask, geðveiki, vinnudag, 

fullnægingu. / Þessi verkefni eru / látlaus, og maðurinn kemst ekki yfir mikið meira.“ 

Að lokum falla þó öll verkefnin í skuggann af því stærsta, sorginni, þ.e. ástarsorginni 

og ljóðmælandi er svo upptekinn af henni að hann fer á mis við það  góða sem lífið 

býður upp á: „Að ná sér eftir ástarsorg. Ekkert er jafnvonlaust og það / því ástin er 

óendanleg eins og sorgin.“  

Í ljóðaflokknum „Dánir vinir“ úr Af ljóði ertu komin er fjallað um látna vini og 

þversagnirnar sem fylgja dauðanum (Steinunn Sigurðardóttir, 2016, bls. 56–60). 

„Dánir vinir vaxa í vitundinni, og stækka í þögninni. / Því færra sem sagt er um þá, 

þeim mun meira / vaxa þeir.“ Þeir eru sagðir: „viljalaus verkfæri í / vitund þeirra / 

sem enn spóla í garðinum- eða bara í innkeyrslunni.“ Hinir látnu lenda milli þils og 

veggjar, því ekki er talað um þá, þeir eru hvorki hér né þar því þeir eru ekki lengur til 
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í jarðvistinni. Þeir eru ekki heldur viðurkenndir eftir dauðann, sem englar eða eitthvað 

enn fjarstæðukenndara. Þeir eru ekki.  

Guðni Elísson (2011b, bls. 52) hefur bent á að í „stofnanavæðingu nútímans“ 

séu hinir dauðu orðnir ósnertanlegur, þ.e. syrgjandinn fær varla rými til þess að syrgja 

hinn látna. Þess vegna yrkja skáld nútímans um samband lifenda og dauðra. 

Ljóðmælandi Steinunnar hvetur okkur hér til að tala við látna vininn: „Dáinn vinur er 

dvergur sem kemur í garðinn. / Hann er ekki í sjónlínu þegar hann ávarpar þig / og þú 

neyðist til að tylla honum á grindverkið meðan þið / spjallið.“ 

Í sama ljóðabálki segir: „Það fer ekki mikið fyrir dánum vini. / Álíka mikið fer 

fyrir honum og ljósmynd / og hann þolir ekki hvaða meðferð sem er án þess að / 

krumpast og mást.“ Hér er hinn látni myndgerður í ljósmynd sem er fyrirferðarlítil og 

þunn og viðkvæm eftir því en samt sem áður býr heill heimur í ljósmyndinni – 

minningar um manneskjuna og atgervi hennar. Ljósmyndin hefur einnig þann kost að 

hún er meðfærileg og því er hægt að bera hana með sér hvert sem er, í jakkavasanum 

ef því er að skipta. Þó ber að varðveita hana vel svo hún krumpist ekki, til að muna 

viðkomandi eins og hann var á myndinni.  

 

4.2 Allt siglir áfram 

Tilvitnun í byrjun þessa kafla er tekin úr viðtali við Steinunni sem birtist í 

Morgunblaðinu í nóvember 2016. Í Af ljóði ertu komin má vissulega greina þyngri og 

íhugulli tón en áður, þar sem ljóðmælandi íhugar ferðalag sitt á jörðinni. Í 

„Siglingaljóði“ liggur kona „endilöng í áralausum bát.“ Myndin kallast á við ljóð 

annarra skálda eins og ljóð Hannesar Péturssonar um dauðann (1959, bls. 67): 

„Undarleg ó-sköp að deyja: / hafna í holum stokki, / himinninn fúablaut fjöl / með 

fáeina kvisti að stjörnum.“ Í ljóði Sigfúsar Daðasonar „Fyrsta bjartsýnisljóð: Um 

dauðann“ (1977, bls. 28-29) er dauðanum einnig lýst sem siglingu, þar mega 

„Áhyggjurnar sigla sinn sjó“ fyrir hinum látna, þær fá góðan byr og hverfa loks 

sjónum. Hér má greina friðsamlega sátt í garð dauðans rétt eins og í ljóði Steinunnar. Í 

ljóði hennar minnir fjarvist áranna á að það er ekki hún sem ræður förinni heldur berst 

hún áfram með straumnum. Báturinn vekur ósjálfrátt hugrenningartengsl við dauðskip 

höfðingja á miðöldum og „undirdjúpin eru fyrirheitið land“ (Steinunn Sigurðardóttir, 

2016, bls. 9). Þetta er algeng myndlíking; stundinni þegar við kveðjum þetta líf og 

fögnum nýju er líkt við tvísýna ferð, þar sem fljótið eða hafið eru tákn óvissunnar. Á 
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sama hátt er ljóðmælandinn lifandi dauð, hvorki dáin né lifandi heldur milli tímabila 

eða tilvistarstiga. Kannski væri rökréttara að líkja lífinu við ána eða fljótið sem eiga 

upptök og endastað og ryðja sér ákveðna leið. Hafið er aftur á móti opið og breitt og 

mörk þess eru óljósari en árinnar. Kannski er annað líf að hefjast handan þessa. Það 

felst ákveðinn þroski og sátt í þessu viðhorfi: Líf okkar er sigling okkar um 

undursamlegan heim, við stöldrum við í þessari tilvist og höldum svo áfram (Steinunn 

Sigurðardóttir, 2016, bls. 13):  

 

Þar kemur á siglingu í bátnum 
að það er ekkert land fyrir stafni, 
engin eyja eða sker. 
Aðeins flöturinn rennisléttur, óendanlegur, án upphafs.  

    
 

Fyrir ofan eru skýin á hreyfingu, „elskhugar öldunnar“ (Steinunn Sigurðardottir, 

2016, bls. 11). Skýin eru ólík, rétt eins og mannfólkið, hoppandi, svifasein, þrumuský 

undir kvöld. Tilfinningarnar koma siglandi eins og fyrirbæri í náttúrunni í ljóðinu 

„Siglandi“, morgunroði og hafgola, söngur í fugli og öldurnar, en einnig Ástin, 

Sorgin, Dauðinn og Vonin kemur á laskaða sanddæluskipinu og Unaðurinn kemur á 

flotholtinu samsíða (Steinunn Sigurðardóttir, 2016, bls. 15). Hér lætur ljóðmælandi 

berast með vatninu og fylgist um leið með skýjunum, rétt eins og í „Heilsárs 

morgunljóði“ úr Kartöfluprinsessunni (Steinunn Sigurðardóttir, 1987/2004, bls. 227): 

„Það er í eðli okkar að undrast áframhald skýhnoðranna/ á óskipulegri ferð milli 

höfuðátta þvers og kruss. / Á hvaða leið þeir eru. Ónýt spurning. Við fylgjum þeim 

eftir.“ Það er ekki okkar að stjórna förinni, en það er eðlilegt að velta leið þeirra fyrir 

sér og „binda vonir við hnöttinn rauða / þegar hann gægist framundan fjallstindi.“ 

Allt heldur áfram, dauði og fæðing nýs lífs verða ekki umflúin: „Á sama hátt 

og ekkert / verður aftur tekið, / er ekkert endanlegt. / Sá sem dó, deyr ekki í eitt skipti 

fyrir öll / heldur deyr hann áfram.“ (Steinunn Sigurðardóttir, 2016, bls. 47).  Hinn 

látni heldur því áfram að vera dáinn, í vitund þeirra sem lifa. Upplifun syrgjandans er 

því eilíf; hann er stöðugt að meðtaka hana. Steinunn hefur áður velt fyrir sér sorginni 

og hvernig hún getur skyggt á líf okkar og hér ristir hún dýpra en nokkru sinni fyrr. Í 

„Öldutralli“ (Steinunn Sigurðardóttir, 2016, bls. 64–66) kemur fram hvernig sorgin og 

söknuðurinn hverfa aldrei: „Það er ekki hægt að jarða sorgina / Ekki hægt að brenna 

söknuðinn / Og setja hann í duftker.“ Og að lokum segir um sorgina: 
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Liggur í loftinu allar götur. 
 
Dreifist ekki með öskunni, 
yfir æskustaðina: 
 
Blágresisbrekkuna 
 
Hrauntjarnir.  
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Niðurstöður  
 
„Ég held að allir rithöfundur sigli á geðsveiflum, sem eru vonandi frá degi til dags eða 

klukkutíma til klukkutíma frekar en langvarandi og klínískar. Ég get ekki séð fyrir 

mér sköpun án þessara geðbrigða. [...] Ég held að það sé hægt að reikna það nokk út 

hvernig höfundi líður á hverjum tíma.“ 

    (Steinunn Sigurðardóttir í Pétur Blöndal, 2007, bls. 129) 

 
Hér hefur verið fjallað um skáldskap Steinunnar Sigurðardóttur og þau viðhorf sem 

birtast í honum til ástar, tíma, dauða og síðar sorgar og eftirsjár. Tíminn hverfuli 

minnir sífellt á sig í ljóðum Steinunnar og dauðinn vofir yfir ljóðmælendum.  Ástin er 

ekki síður mikilvæg og í raun það sem gefur tímanum gildi, gerir lífið þess virði að 

lifa því. Síbreytileg náttúran er alltaf nálæg í ljóðum Steinunnar enda landið kjölfestan 

í ölduróti lífsins. Þangað leita ljóðmælendur til að upplifa jarðtengingu og nánd við 

sjálfa sig. Náttúran er einnig sýnd á brotakenndan hátt í ljóðunum og hlutar hennar 

tákna tilfinningar mannsins eða gefa þeim meira vægi. Mörk milli manna og dýra eru 

oft óljós og eiginleikar dýra tákna oft ákveðna hluti í atferli mannsins. Þannig er 

maðurinn hluti af náttúrunni og náttúran hluti af honum í ljóðum Steinunnar.  

 Töluverð breyting verður á viðhorfum til ástar, lífs og dauða gegnum 

ljóðabækur Steinunnar. Í upphafi ferils hennar einkennast ljóð hennar af alvarlegu og 

tregafullu viðhorfi til lífsins. Þá er stíll ljóðanna í Sífellum (1969), fyrstu bók hennar, 

orðfærri og meitlaðri en gengur og gerist í seinni ljóðabókum hennar. Í Þar og þá 

(1971) bregður fyrir meiri leik og galsa í myndmáli og umfjöllunarefnum. Í 

Verksummerkjum (1979) kveður írónían sér hljóðs af alvöru og verður eitt helsta 

einkenni ljóða Steinunnar. Í Kartöfluprinsessunni (1987) og Kúaskít og norðurljósum 

(1991) tekst Steinunn á við erfið umfjöllunarefni eins og ástina og dauðann með 

íróníu og húmor að vopni og vekur þannig samúð og skilning. Í Ljóðabálknum 

„Sjálfsmyndir á sýningu“ úr Kúaskít og norðurljósum birtir skáldið ótal myndir 

sjálfsins á spaugilegan og írónískan hátt og þó líta megi á ljóðið sem dapurlega 

sjálfsskoðun er þar einnig skopast að sífelldri sviðsetningaráráttu skálda. Fyrsta 

setning ljóðabálksins og jafnframt titill þessarar ritgerðar: „Sál mín var dvergur á 

dansstað í gær“, er einstaklega lýsandi fyrir þetta stíleinkenni Steinunnar sem kalla má 



	   31	  

kátlega depurð. Með grínið að vopni er hægt að nálgast erfiðustu umfjöllunarefni. Það 

léttir á tilfinningum að geta hlegið að þeim og það sannast rækilega í þessu ljóði. Í 

Hugástum (1999) verður depurðin hins vegar meira áberandi og írónían tekur á sig 

hljóðari mynd þó hún sé enn til staðar. Í Ástarljóðum af landi (2007) og Af ljóði ertu 

komin (2016), tveimur nýjustu bókum Steinunnar, litar lífsreynslan viðhorfið til 

lífsins, ástarinnar og dauðans. Þótt sorg og eftirsjá séu áberandi þemu í bókinni ríkir 

þroskað jafnvægi í viðhorfum ljóðmælanda.  

  Írónían, eitt helsta höfundareinkenni Steinunnar, hnýtir svo allt saman. Í 

ljóðum sínum beitir skáldið mjög oft húmor og íróníu til að nálgast alvarleg 

umfjöllunarefni og varpa nýju ljósi á þau. Mörg ástarljóða hennar eru írónísk og fjalla 

um persónur sem vilja ekki horfast í augu við raunveruleikann og lifa í sjálfsskapaðri 

og verndaðri sögu um ást. Þá fjallar skáldið oft um hverfulleika tímans og bendir á 

erfiðleikana sem felast í því að lifa í núinu. Ljóðmælendur Steinunnar þjást af 

fortíðarþrá, sem eins og flestir vita er sjaldan á góðum rökum reist, vegna þess að þeir 

syrgja horfið viðfang sem ómögulegt er að endurheimta. Þannig blandast fortíðarþráin 

eða nostalgían, eftirsjáin og sorgin saman við húmorinn og íróníuna í ljóðum 

Steinunnar. Þegar á heildina er litið eru ljóð Steinunnar, þrátt fyrir að þau fjalli um 

jafn þung viðfangsefni og tímann, dauðann, ástina, sorgina og eftirsjána, ekki þung og 

dapurleg heldur írónísk, húmorísk og full af lífsgleði. Steinunn er skáld sem hvetur 

lesendur sína til að njóta hverrar stundar því áður en við vitum af er lífið hlaupið frá 

okkur – kannski er það bara „hálfsdags ferð“ eða „andartak: hvísl í eyra“.  
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