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Dagnýju Kristjánsdóttur fyrir að vekja áhuga minn á íslenskum samtímabókmenntum 

og fyrir að hjálpa mér að þróa ritgerðarskrif mín þegar ég skrifaði B.A.-ritgerð mína.  

 

Móður minni, Ingibjörgu Sigurþórsdóttur, sem stakk upp á því að ég skrifaði um verk 

Auðar Övu Ólafsdóttur. 

 

Auði Övu Ólafsdóttur fyrir hlýtt og fallegt viðmót þegar ég leitaði til hennar við skrif 

ritgerðarinnar. 

 

Jóni Karli Helgasyni fyrir að kynna mig fyrir sjálfsögum í námskeiðinu „Skáld um 

skáld“ og fyrir ómetanlega aðstoð, hugmyndir og leiðbeiningu við skrif ritgerðarinnar.  

 

Loks vil ég þakka Ernu Agnesi Sigurgeirsdóttur, eiginkonu minni, fyrir frábæran 

stuðning og mikla þolinmæði sem ég þurfti sannarlega á að halda við ritgerðarskrifin. 

 

Takk kærlega fyrir!  
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Ágrip 

 

Auður Ava Ólafsdóttir hefur lengi verið þekkt nafn í íslenskum bókmenntum. 

Skáldsögur hennar hafa unnið til margvíslegra verðlauna, bæði innanlands og utan, og 

verið þýddar á fjölmörg tungumál. Einnig hafa leikrit hennar verið sett upp í 

Þjóðleikhúsinu og Borgarleikhúsinu ásamt því að Ríkisútvarpið hefur tekið upp og 

flutt útvarpsleikrit hennar. Í þessari ritgerð verður fjallað um þrjár skáldsögur Auðar, 

Rigningu í nóvember (2004), Undantekninguna (2012) og Ör (2016) og þær greindar 

með kenningum um sjálfsögur (e. metafiction). Þau fræði verða notuð til að greina 

listbrögð Auðar og reyna að ráða í þau þemu sem finna má í verkunum.  

 Fræði um sjálfsögur eru ekki ýkja þekkt hér á landi en þó hafa nokkrir 

fræðimenn hérlendis skrifað um þau. Þar má nefna Ástráð Eysteinsson, Dagnýju 

Kristjánsdóttur, Úlfhildi Dagsdóttur og Jón Karl Helgason. Umfjallanir þeirra um 

efnið er þó að mestu leyti bundið við bókmenntir tuttugustu aldar en í þessari ritgerð 

verða kenningar um sjálfsögur tengdar bókmenntum samtímans. Í fyrsta kafla 

ritgerðarinnar verður litið yfir höfundarferil Auðar Övu og gefið almennt yfirlit um 

kenningar fræðimanna um sjálfsögur. Í öðrum kafla verður skáldsagan Rigning í 

nóvember til umfjöllunar og verður hún greind með hliðsjón af kenningum Brians 

Stonehill um sjálfsmeðvituðu skáldsöguna. Í þriðja kafla er fjallað um kenningar 

Stevens G. Kellman um sjálfgetnu skáldsöguna og verður Undantekningin túlkuð með 

tilliti til hennar. Í fjórða kafla er fjallað um skrif Lucien Dällenbach um 

frásagnarspegla og verða þau notuð sem lykill að skáldsögunni Ör. Í lokin verða 

skáldverkin þrjú borin saman og fjallað verður um merkinguna sem þau hafa að 

geyma. Í ritgerðinni er fléttað saman umfjöllun um fræðiskrif og skáldverk, og í ljósi 

þeirra svarað spurningunni: „Hvernig geta kenningar um sjálfsögur varpað ljósi á 

þann merkingarvef sem ofinn er í þessum þremur skáldsögum Auðar Övu 

Ólafsdóttur?“ 
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1. kafli – Inngangur 

 

Auður Ava Ólafsdóttir er meðal þekktustu samtímahöfundum þjóðarinnar og njóta 

verk hennar útbreiðslu víða um lönd. Hún er fædd árið 1958 í Reykjavík en auk þess 

að sinna ritstörfum hefur hún starfað sem lektor í listfræði við Háskóla Íslands og 

forstöðumaður Listasafns Háskóla Íslands. Í dag sér hún um listasafnið samhliða 

ritstörfum. Fyrsta skáldverk hennar var gefið út árið 1998, en það var skáldsagan 

Upphækkuð jörð. Síðan þá hefur hún sent frá sér fjórar skáldsögur til viðbótar, 

Rigningu í nóvember (2004), Afleggjarann (2007), Undantekninguna (2012) og Ör 

(2016). Þar að auki skrifaði hún ljóðabókin Sálmurinn um glimmer (2010) en hún 

hefur einnig skrifað fjögur leikrit, Svartan hund prestsins (Þjóðleikhúsið, 2012), 

Svanir skilja ekki (Þjóðleikhúsið, 2014), Ekki hætta að anda (Borgarleikhúsið, 2015) 

og útvarpsleikritið Lán til góðverka (Útvarpsleikhúsið, 2013). Ásamt þessu hefur 

verið gefin út ein smásaga, „Smáskilaboð frá Katalóníu“, eftir Auði Övu en hún er 

einnig textahöfundur poppsveitarinnar Milkywhale (Benedikt, án ártals, Auður Ava 

Ólafsdóttir ; Bókmenntaborgin, án ártals, Auður Ava Ólafsdóttir).  

 Eins og sést á þessari upptalningu er Auður Ava fjölhæfur og afkastamikill 

höfundur. Hún er einnig mjög hæfileikarík eins og þau fjölmörgu verðlaun sem verk 

hennar hafa unnið til bera vitni um. Rigning í nóvember hlaut Bókmenntaverðlaun 

Tómsar Guðmundssonar, Afleggjarinn hlaut Fjöruverðlaunin og var tilnefnd til 

Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs. Þá hlaut Auður Ava Íslensku 

bókmenntaverðlaunin fyrir Ör og er sú bók einnig tilnefnd um þessar mundir til 

Bókmenntaverðlauna Norðurlanda og Premio Strega en það eru virtustu 

bókmenntaverðlaun Ítala (Benedikt, Auður Ava Ólafsdóttir ; Bókmenntaborgin, 

Auður Ava Ólafsdóttir ; Davíð Kjartan Gestsson, 2018).  

 Eins og áður hefur komið fram hefur Auður Ava gefið út fimm skáldsögur og 

eru þær jafn ólíkar og þær eru margar. Þó er stíllinn keimlíkur og er sérstaklega 

eftirtektarvert hvernig örnefnum, nöfnum landa, borga og bæja, er markvisst sleppt úr 

frásögninni. Af þessum sökum er jafnan einhver dularfullur blær yfir sögusviði 

bókanna sem erfitt er að staðsetja. Þetta gerir það að verkum að verkin verða einhvern 

veginn stærri og skírskotun þeirra almennari fyrir vikið.  

 Í þessari ritgerð verða þrjár skáldsögur Auðar, Rigning í nóvember, 

Undantekningin og Ör greindar og túlkaðar. Áður en farið verður í greiningu á 
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bókmenntaverkunum sjálfum verða þær kenningar sem notast verður við kynntar 

stuttlega.  

 

Sjálfsögur 

Á fyrri hluta tuttugustu aldar sendi pólski rökfræðingurinn og stærðfræðingurinn 

Alfred Tarski frá sér grein sem fjallar um sannleika og merkingarfræði. Í þeirri grein 

fjallar hann meðal annars um metatungumál sem hefur einnig verið nefnt 

framsetningarmál í íslenskri þýðingu. Með metatungumáli á Tarski við orðræðu sem 

fjallar um orðræðu og segir málfræði gott dæmi um það (Tarski, Alfred, 1994, s. 85). 

Árið 1959 gaf Roland Barthes, franskur táknfræðingur, út greinina „Littérature et 

métalangue“ (ísl. Bókmenntir og framsetningarmál) en í þeirri grein fjallar hann um 

meta-bókmenntir (fr. meta-littérature) í svipuðum skilningi og Tarski. Árið 1970 

skrifar skáldsagnahöfundurinn, ritgerðarsmiðurinn og heimspekiprófessorinn William 

S. Gass um meta-skáldskap (e. metafiction) og átti þá við skáldskap sem fjallar um 

skáldskap (Barthes, 1972, s. 97-98; Gass, 1970, s. 25; Jón Karl Helgason, 2006, s. 

102-103). Ástráður Eysteinsson íslenskaði hugtakið metafiction sem sjálfsögur og 

verður það hugtak notað í þessari ritgerð (Ástráður Eysteinsson, 1999, s. 214). Margir 

aðrir fræðimenn hafa skrifað um meta-bókmenntir en þróun hugtaksins og mismundi 

angar þess verða ekki til frekari umfjöllunar hér. Meta-bókmenntir eða sjálfsögur eru 

því bókmenntir sem fjalla um bókmenntir, en þó ekki endilega um sig sjálfar. En hvað 

fleira felst í sjálfsögum? 

Árið 1939 skrifaði argentíski smásagnahöfundurinn, ritgerðarsmiðurinn og 

ljóðskáldið Jorge Luis Borges um sjálfsögur í grein sinni „Cuando la ficción vive en 

la ficción“ (ísl. Þegar skáldskapurinn býr í skáldskapnum“). Þar talar hann um þá töfra 

sem leynast í sjálfsögum og möguleikunum sem í þeim eru fólgnir. Hann nefnir dæmi 

úr Alf layla wa-layla (ísl. Þúsund og einni nótt) þar sem brúður konungsins, 

Scheherazade, segir konunginum sögu nótt eftir nótt til að komast hjá aftöku daginn 

eftir. Eftir þúsund og eina nótt tryggir hún svo líf sitt með því að fæða konunginum 

sveinbarn. Sögurnar sem Scheherazade segir konungi verða svo margar að höfundar 

þeirra fóru í allar áttir með þær. Engin saga er þó jafn „truflandi“ og sagan sem sögð 

er 602. nóttina. Þar segir Scheherazade konunginum hans eigin sögu. Sú saga 

inniheldur allar hinar sögurnar sem hún hefur sagt konunginum en einnig, sig sjálfa. 

Borges segir að ef konungurinn hefði ekki stöðvað sögu Scheherazade þá nóttina 



6 
 

hefðu þau bæði setið föst að eilífu inn í sögunni af Þúsund og einni nótt, sem væri þá 

orðin hringlaga og endalaus spírall (Borges, 2001, s. 160-161). 

Mikið hefur verið ritað um sjálfsögur á síðustu áratugum, eða frá því að þeirri 

tegund bókmennta fór að vaxa fiskur um hrygg beggja vegna Atlantshafsins á sjöunda 

og áttunda áratugnum. Patricia Waugh, bókmennta- og sagnfræðingur, segir sjálfsögur 

vera bókmenntir sem dragi „meðvitað og kerfisbundið“ athygli að stöðu sinni sem 

skáldskap. Með því að gera þetta geta sjálfsögur spurt spurninga um samband 

raunveruleika og skáldskapar. Ásamt því geta sjálfsögur einnig skoðað frásagnarfræði 

og byggingu í skáldskap en einnig „skáldskapinn í heiminum fyrir utan 

bókmenntatextann“ (Waugh, 1995, s. 40). Þá segir hún enn fremur að einkenni 

sjálfsagna séu:  

„...ofurmeðvitund um notkun tungumálsins, bókmenntaforma og athafnarinnar að 

skrifa skáldskap; gríðarlegt óöryggi varðandi samband raunveruleika og skáldskapar; 

paródískur, leikandi, ofhlaðinn stíll eða stíll sem dulbýr sig sem barnalegan“   

(Waugh, 1995, s. 40).  

Waugh segir að sjálfsögur sé samt nokkuð teygjanlegt hugtak og að fella megi nokkur 

bókmenntahugtök undir það. Þar á meðal séu bókmenntir sem hafa skáldskap og 

rannsókn á honum sem meginþema en eru ekki endilega mjög sjálfsmeðvitaðar. Í 

flokk sjálfsagna falla einnig bókmenntir sem einkennast af frumspekilegu óöryggi og 

loks bókmenntir sem túlka heiminn sem tilbúning af þversagnakenndum táknum sem 

svara aldrei til hins efnislega heims (Waugh, 1995, s. 53).  

 Bókmenntafræðingurinn Robert Scholes segir í grein sinni „Metafiction“ að 

sjálfsögur séu athyglisverðar fyrir margra hluta sakir, ekki síst vegna þess að 

bókmenntaformið sé á mörkum bókmennta og bókmenntarýni. Hann segir ennfremur 

að notkun sjálfsögulegra listbragða sé gjarnan tilraun til að ráðast á eða víkka mörk 

skáldskaparfræðanna, en það sé aðeins hægt að gera innan skáldskaparins sjálfs 

(Scholes, 1995, s. 29). Útkoman verður gjarnan bókmenntarýni innan bókmenntanna 

sjálfra og oftar en ekki beinist rýnin að verkinu sem hún birtist í. Margir 

bókmenntafræðingar hafa skrifað um sjálfsögur og eðlilega hafa þeir ólíkar skoðanir á 

þeim og sjá fyrir sér mismunandi leiðir til að þróa bókmenntategundina.  

Í ritgerð sinni, „The Literature of Exhaustion“, talar skáldsagnahöfundurinn 

John Barth um að skáldsagnaformið sé dautt. Það sé búið að nota öll möguleg tilbrigði 

við formið og það sé varla hægt að finna upp á neinu nýju í þeim efnum. Það sé dæmt 

til að hjakka í sama gamla farinu (Barth, 1967, s. 161). Barth segir ennfremur að í 
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ljósi þess sé tilvalið að ræða dauða skáldsögunnar í sjálfsögum, það sé eitt af því nýja 

sem hægt sé að fitja upp á (Barth, 1967, s. 161-163). Þá segir Barth að á meðan hin 

hefðbundna skáldsaga reyni yfirleitt að spegla raunveruleikann, vera eftirlíking af 

honum, hafi höfundar sjálfsagna tækifæri til að skapa eftirlíkingu af skáldsögu (Barth, 

1967, s. 161). Þessi handahófskenndu dæmi um umræður fræðimanna og rithöfunda 

gefa til kynna að sjálfsögur eru næstum jafn misjafnar og þær eru margar. Í þeim 

öllum eru þó fólgnir einhvers konar töfrar, eitthvað einstaklega skáldlegt sem ekki er 

einfalt að festa í orð. En hvað er það sem sameinar þessa mörgu anga sjálfsagna? 

Hvað er það sem einkennir þær? 

Þrátt fyrir að mikið hafi verið skrifað um sjálfsögur fram undir 1980 voru 

skrifin að miklu leyti bundin við afmörkuð sjónarhorn innan fræðanna. Dæmi um það 

er umfjöllun um sjálfgetnað í bók bókmenntafræðingsins Stevens G. Kellman, The 

Self-begetting Novel, og bók bókmenntafræðingsins Lucien Dällenbach um Mise en 

abyme. Þó nokkur yfirlitsrit um efnið séu eldri verður hér stuðst við The Self-

Conscious Novel eftir Brian Stonehill en hún kom út árið 1988.  Bókin er nokkurs 

konar alfræðibók um hina sjálfsmeðvituðu skáldsögu og er aðgengilegt og handhægt 

rit. Í ritinu rekur hann sögu helstu listbragða er hann telur að höfundar hafi notað til að 

minna lesendur á það að sagan sé saga. Stonehill gengur svo skipulega til verks að 

útbúa lista yfir atriði sem gjarnan koma fyrir í sjálfsmeðvituðum skáldverkum 

(Stonehill, 1988, s. 1-3). Jón Karl Helgason þýddi þennan lista og birti undir 

yfirskriftinni „Einkenni meðvitaðra skáldsagna“ í grein sinni „Þú talar eins og bók 

drengur“: 

  

Frásögn 
1. Sögumenn eru sýnilega að fást við að semja. 
2. Áminningar um að á bak við röð sögumanna hafi höfundurinn stjórnina. 
3. Lesandinn ávarpaður beint sem lesandi. 
4. Textinn vísar til sjálfs sín; þ.e. annars konar áminningar um að bókin sé bók. 
5. Beinar sérviskulegar predikanir. 
6. Framandgerving: persónum og atburðum er vísvitandi lýst á ósannfærandi 

hátt. 
7. Lýsingar sem af-lýsa. 
8. Óvænt skipti milli sjónarhorna. 
9. Fyrirvaralaus stökk milli sena. 
10. Mótsagnir og „falskar“ senur. 
11. „Óútskýrt“ hökt í röklegri framvindu frásagnarinnar. 

Stíll 
12. Meðvituð tilgerðarleg stílbrigði, einkum hátimbraður stíll. 
13. Augljóst ósamræmi milli stíls og merkingar. 
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14. Torrætt tungumál. 
15. „Hliðarspor“, skyndileg afhjúpun á ósamræminu milli tveggja 

„mælskuhefða“. 
16. „Framhleypni“, ofvöxtur stílbragða á kostnað frásagnar. 
17. Orðarunur sem vísa ekki út fyrir sjálfar sig, þar á meðal særingar. 
18. Orðaleikir, þar á meðal tvíræðni, anagröm og orðarunur sem má lesa aftur á 

bak og áfram. 

 
Uppbygging 

19. Söguþráður lýtur ljóslega í lægra haldi fyrir utanaðkomandi reglum. 
20. „Rýmisform“, frásagnarform sem eru skynjuð sem rými, eins og um tiltekið 

augnablik sé að ræða, með notkun „ímyndaðra tilvísana“. 
21. „Byggingarfræðileg“ eða „lokuð“ frásagnarmynstur sem „geta lýst yfir svo til 

algjöru frelsi undan lögmálum veraldarinnar“. 
22. Frásagnarspeglar. 
23. Óendanleg endurtekning sömu frásagnarmynstra; hyldýpisfrásagnir og 

frásagnir sem bíta í skottið á sér. 

Persónusköpun 
24. Persónur sviptar mannlegum eiginleikum. 
25. Persónur meðvitaðar um stöðu sína sem skáldskapar, ávarpa höfund sinn, 

o.s.frv. 
26. Tvífarar sem þjóna paródísku hlutverki eða auka hliðstæður í verkinu. 
27. Afkáraleg eða skopleg nöfn. 

Viðfangsefni 
28. Umfjöllun um tengsl skáldskapar og veruleika. 
29. Meðvitað og augljóst viðnám gegn hefðum og listbrögðum 

raunsæisbókmennta. 
30. Inni í textanum sjálfum er bókmenntagagnrýni um textann. 
31. Sjálfs-skopstæling. 
32. Þversagnir. 
33. Sjálfhverfar táknmyndir, bæði sviðsmunir (speglar sem snúa hver að öðrum, 

sammiðja hringir o.s.frv.) og sjálfhverf hegðun persóna (blóðskömm, 
sjálfsfróun, endurtekningar á fortíð manns, o.s.frv.). 

34. Dauðanum lýst bæði sem einhverju sem eyðir blekkingu og skapar þörf fyrir 
skáldskap. 

35. Vísbendingar um að skáldskapurinn sé sjálfum sér nægur leikur. 
36. Lofað frelsi ímyndunaraflsins til að yfirstíga þrálátar skorður veruleikans. 

 
(Stonehill, 1988, s. 30-31; Jón Karl 
Helgason, 2011, s. 118-120) 

 

Listi Stonehill telur þrjátíu og sex atriði en það er ekki þar með sagt að skáldsaga þurfi 

að uppfylla meirihluta þeirra til að teljast sjálfsmeðvituð. Listinn er fremur gerður til 

þess að auðvelda greiningu á þessum einkennum. Í næstu köflum verða þrjú skáldverk 

Auðar Övu greind með kenningum um sjálfsögur. Þar verður þessi listi einnig hafður 

til hliðsjónar og skoðað verður hvernig sjálfsmeðvitund í skáldsögunum birtist. En 

þetta er ekki eina kenningin um sjálfsögur sem notuð verður. 
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Á lista Stonehill er að finna atriði sem er einkenni sjálfsmeðvitundar en það er 

frásögn sem bítur í skottið á sér og hefur verið nefnd hin sjálfgetna skáldsaga. Í heimi 

sjálfsagna má sjá þessi listbrögð notuð en þar fær lesandi að sjá skáldsöguna sem hann 

er að lesa verða til í atburðarrás verksins sjálfs.  

 Slík verk vekja lesandann meðal annars til umhugsunar um samband 

raunveruleika og skáldskapar. Þessi stílbrögð eru ævagömul. Elsta dæmi um þetta 

samkvæmt bókmenntafræðingnum Steven G. Kellman, höfundi bókarinnar The Self-

Begetting Novel, er A la recherche du temps perdu (ísl. Í leit að glötuðum tíma) eftir 

Marcel Proust sem kom út í byrjun tuttugustu aldar (Kellman, 1980, s. 4). Þegar 

höfundur eignar skáldsagnapersónu sinni ritverk sitt hefur hann frjálsari hendur til að 

ræða skáldskap, jafnvel gagnrýna aðra höfunda samtímans. Þetta getur hann gert í 

skjóli þess að hann virðist ekki vera að skrifa bókina heldur virðist aðalpersóna 

verksins vera hinn eiginlegi höfundur. Því má færa rök fyrir því að í sjálfgetnum 

skáldsögum sé hægt að sjá beinskeyttari og hreinskilnari skilaboð frá höfundi heldur 

en í hefðbundnari skáldsögum (Kellman, 1980, s. 6-8). 

Frásagnarspeglar eru meðal þeirra hugtaka sem koma fyrir í lista Stonehill 

yfir einkenni sjálfsmeðvitundar. Þeir falla undir byggingu skáldverka en hvað 

nákvæmlega eru þeir? Stonehill bendir á að í einni fyrstu sjálfsögunni, skáldsögunni 

Les Faux-Monnayeurs (ísl. Peningafalsararnir) eftir André Gide, sé 

aðalsögupersónan Edouard að skrifa skáldsögu. Skáldsaga Edouards heitir 

Peningafalsararnir líkt og verkið sem Edouard er sjálfur persóna í. Með því að gera 

þetta vill Edouard (eða öllu heldur Gide) frelsa skáldsöguna frá þeirri kröfu að hún 

hafi umfjöllunarefni, og vill hann gera það með því að búa til skáldsögu sem „hefur 

ekki umfjöllunarefni annað en sjálfa sig“ (Stonehill, 1988, s. 8). Þess má geta að 

viðhorf Stonehill til sjálfsagna, að þær séu fyrirbæri frá tuttugustu öldinni, er 

umdeilanlegt. Aðrir fræðimenn halda því fram að listbrögðin séu mun eldri og líklega 

er það rétt hjá þeim. Þau má meðal annars sjá í Don Kíkóta eftir Cervantes sem gefin 

var út í byrjun 17. aldar. En víkjum aftur að skáldsögu Gide og hugmyndinni um að 

gera skáldsögu sem hefur aðeins sjálfa sig sem umfjöllunarefni. 

Þessi listbrögð höfðu verið Gide hugleikin um langa hríð því í dagbókarfærslu 

árið 1893 skrifaði hann um að hann hefði yndi af því þegar persónur listaverka komast 

í snertingu við fyrirbæri sem endurspegluðu viðfangsefni listaverksins sjálfs 

(Dällenbach, 1989, s. 58). Jafnframt skrifaði hann: „ekkert varpar skýrara ljósi á 

verkið né sýnir hlutföll verksins alls af meiri nákvæmni“ (Dällenbach, 1989, s. 58). Í 
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dagbókarfærslunni nefnir hann nokkur verk sem honum koma til hugar þar sem þetta 

tiltekna fyrirbæri kemur fram en meðal þeirra eru málverkið Las Meninas eftir 

Velázquez og leikritið Hamlet eftir Shakespeare (Dällenbach, 1989, s. 58). Í báðum 

verkum er að finna fyrirbæri sem varpar ljósi á verkið sjálft. Las Meninas er málverk 

af hirð Spánarkonungs séð frá sjónarhorni þess sem verið er að mála, því er málarinn 

sjálfur í brennidepli í málverkinu, það er Velázquez sjálfur. Þetta minnir á 

þversögnina í sjálfgetnu skáldsögunni, þar sem aðalpersóna verksins virðist einnig 

vera höfundur þess. Í Las Meninas má einnig sjá spegli bregða fyrir í verkinu, og í 

honum speglast spænsku konungshjónin en þau eru myndefni málarans í verkinu. 

Spegillinn er því fyrirbæri sem varpar skýrara ljósi á verkið sjálft; hann sýnir 

myndefni málara verksins og bætir við nýrri vídd í málverkið. Í Hamlet má með 

áþekkum hætti finna leikrit inni í leikritinu, en Hamlet og félagar setja upp 

leiksýningu fyrir móður Hamlets og föðurbróður í tilraun til að afhjúpa morðingja 

föður Hamlets. Bæði þessi verk innihalda fyrirbæri sem varpa einhverju ljósi á verkið 

í heild. Samt er ekki hægt að segja að leikritið sem sett er upp í Hamlet sé smættuð 

útgáfa af verkinu Hamlet né að spegillinn í Las Meninas sé endurspeglun á 

málverkinu öllu. Gide virtist gera sér grein fyrir þessu en hugmynd hans var að reyna 

að skrifa skáldsögu sem innihéldi fyrirbæri innan hennar sem væri smættuð útgáfa 

verksins sjálfs (Dällenbach, 1989, s. 58).1 

Þegar skrif Gide eru gaumgæfð kemur í ljós að hugmyndin um frásagnarspegil 

(fr. mise en abyme) er ekki skýrt orðuð og eyddu fræðimenn löngum tíma í að „vitna í 

skrifin fremur en að túlka þau“ (Dällenbach, 1989, s. 58). Í raun kom ekki fram skýr 

fræðileg greining á fyrirbærinu fyrr en árið 1977 en þá skrifaði svissneski 

bókmenntafræðingurinn Lucien Dällenbach um það bókina Essai sur la mise en 

abyme. Með henni vildi Dällenbach reyna að útskýra fyrirbærið sem Gide hafði rætt, 

útskýra skipulega hvað það væri, hvernig það virkaði og hvernig það birtist í 

skáldskap (Dällenbach, 1989, s. 56-57). Dällenbach segir að speglanir frásagnarspegla 

geti verið þrenns konar. Í fyrsta lagi „einföld speglun þar sem í speglinum er mynd 

sem líkist verkinu sem rammar hana inn“. Í öðru lagi geti verið um að ræða spegil 

„sem inniheldur mynd sem líkist verkinu sem rammar hana inn en inniheldur einnig 

mynd sem líkist verkinu o.s.frv.“ Í þriðja og síðasta lagi er um að ræða hringlaga 
                                                
1 Þessi efnisgrein er unnin upp úr kafla úr B.A.-ritgerð minni  „Hamlet í 101 og Don Kíkóti á Króknum - 
Umfjöllun og greining á persónunum Hlyni Birni í 101 Reykjavík og Bödda Steingríms í Roklandi eftir 
Hallgrím Helgason“.  Finna má slóðina á ritgerðina í heimildaskrá. 
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speglun þar sem „mynd er í speglinum sem virðist ramma inn verkið sem rammar 

hana sjálfa inn“ (Dällenbach, 1989, s. 72 og 78; Jón Karl Helgason, 2006, s. 108). 

Þessi þriðja tegund speglunar líkist listbrögðum sjálfgetnu skáldsögunnar. Þau 

þversagnakenndu listbrögð þar sem aðalpersóna verksins virðist vera höfundur þess 

eru ansi lík þriðju spegluninni sem Dällenbach ræðir. Kenningarnar þrjár sem verða til 

grundvallar greiningu á þessum þremur verkum Auðar Övu eru allar greinar af sama 

stofni. Sjálfgetnaður er einkenni um sjálfsmeðvitund á lista Stonehill og 

frásagnarspeglar sömuleiðis. Þá svipar einni tegund frásagnarspegla mjög til 

listbragða sjálfgetnu skáldsögunnar. En það eru ekki aðeins erlendir fræðimenn sem 

skrifað hafa um þessi listbrögð. 

 

Íslensk umræða um sjálfsögur 

Ástráður Eysteinsson er einn þeirra fyrstu sem fjölluðu fræðilega um 

sjálfsögur hér á landi. Hann birti á níunda áratugnum greinar um skáldsögurnar Í sama 

klefa eftir Jakobínu Sigurðardóttur og The French Lieutenant‘s Woman (ísl. Kona 

franska lautinantsins) eftir John Fowles og notaði um þær hugtök á borð við 

„sjálfstilvísandi“, „sjálfsmeðvitaðar“ og „vísvitaðar skáldsögur“ (Ástráður 

Eysteinsson, 1983, s. 90 ; Ástráður Eysteinsson, 1985, s. 487). Þá notaði Dagný 

Kristjánsdóttir orðið meta-bókmenntir í ritdómi sínum um Sagan öll eftir Pétur 

Gunnarsson (Dagný Kristjánsdóttir, 1986, s. 521). Þórir Óskarsson skrifaði um 

Vikivaka Gunnars Gunnarssonar árið 1989 og sagði hana fjalla um eðli skáldskaparins 

og glímu höfundar við persónur sínar, að sagan væri „fyrst og fremst saga um sögu“ 

(Þórir Óskarsson, 1989, s. 316). Úlfhildur Dagsdóttir hefur einnig skrifað um 

sjálfsögur, meðal annars í ritdómi sínum um Handritið að kvikmynd Arnar Featherby 

og Jóns Magnússonar um uppnámið á veitingahúsinu eftir Jenný Alexson. Hún segir 

að í verkinu sé „skáldskapurinn alltumvefjandi“ og „spinnst stöðugt saman við lífið“ 

(Úlfhildur Dagsdóttir, 2011, s. 124). Þá segir hún verkið margradda og að það krefji 

lesanda um að „takast á við textann, bókina, söguna, sögumanninn (eða konuna), 

söguhöfund, söguvitund og höfund“ (Úlfhildur Dagsdóttir, 2011, s. 122).  

Á árunum 2006 til 2011 hefur Jón Karl Helgason skrifað um sjálfsöguleg 

einkenni eldri íslenskra verka. Hann notar til dæmis kenningar um frásagnarspegla til 

að túlka Grasaferð Jónasar Hallgrímssonar í grein sinni Grasaferðalok (Jón Karl 

Helgason, 2008, s. 43-46). Einnig skrifar hann um frásagnarspegla og sjálfgetnað í 

sögu Elíasar Mar, Eftir örstuttan leik, og notast þar við kenningar Dällenbach, Borges 
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og Kellmans (Jón Karl Helgason, 2006, s. 101-130). Einnig hefur hann skrifað um 

Uppstigningu, leikrit Sigurðar Nordal, og notað kenningar Brians Stonehill til að 

varpa ljósi á sjálfsmeðvitundina sem býr í verkinu (Jón Karl Helgason, 2011, s. 89-

122). Því er ljóst að umfjöllun um sjálfsögur hefur verið umtalsverð hér á landi frá því 

á níunda áratug síðustu aldar og ritað hefur verið um efnið af mörgum af okkar helstu 

sérfræðingum í bókmenntafræði. Eins og upptalningin hér að ofan sýnir þá hafa þessir 

fræðimenn aðallega skrifað um sjálfsöguleg einkenni í íslenskum bókmenntaverkum 

tuttugustu aldar en minna hefur farið fyrir umræðu um þau skáldverk frá þessari öld 

sem telja má sjálfsmeðvituð.  

 Hér hefur verið gefið stutt yfirlit um kenningar um sjálfsögur. Stiklað hefur 

verið á stóru en í köflunum sem á eftir fylgja verður kafað dýpra ofan í kenningarnar 

sem notaðar verða til greiningar á hverju verki fyrir sig. Hver og einn kafli verður því 

helgaður einu bókmenntaverki og einni kenningu sjálfsagna og þar verður reynt að 

greina hvaða skilaboð verkunum er ætlað að miðla. Í öðrum kafla verða kenningar 

Brians Stonehill um sjálfsmeðvituðu skáldsöguna notaðar til að greina Rigningu í 

nóvember. Í þriðja kafla verður fjallað um kenningar Stevens G. Kellman og 

Undantekningin lesin með tilliti til þeirra. Í fjórða kafla er fjallað um skrif Lucien 

Dällenbach um frásagnarspegla og verða þau notuð sem lykill að Ör. Í fimmta kafla 

eru niðurstöður ritgerðarinnar og þar verður reynt að svara spurningunni: „Hvernig 

geta kenningar um sjálfsögur varpað ljósi á þann merkingarvef sem ofinn er í þessum 

þremur skáldsögum Auðar Övu Ólafsdóttur?“ 
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2. Kafli - Rigning í nóvember, sjálfsmeðvituð skáldsaga 

 

Árið 2004 sendi Auður Ava frá sér sína aðra skáldsögu, Rigningu í nóvember. Bókin 

fékk góða dóma og nefnir Eiríkur Örn Norðdahl í sínum dómi að í verkinu megi finna 

„eitthvert samræmi sem gefur til kynna djúp heilindi“ (Eiríkur Örn Norðdahl, 2005, s. 

116). Hann bætir við að bókin sé „næstum algerlega kvenleg“, hún sé saga konu í 

fyrstu persónu, kaflaheitin séu í kvenkyni og að í lok hennar megi finna matar- og 

prjónauppskriftir2 (Eiríkur Örn Norðdahl, 2005, s. 117). Ritdómur Eiríks ber nafnið 

„Eins og risastór brjóst“ en hann notar þessa myndlíkingu til að lýsa áhrifum sögunnar 

sem hann segir fulla af kvenleika og hlýju. Hann nefnir líka að við lestur 

frásagnarinnar segi maður við sjálfan sig: „skáldskapurinn er ótrúlegri en nokkur 

skáldskapur“. Þessi ummæli geyma að nokkru leyti lykil að verkinu en það er 

einstaklega „skáldlegt“. Hér er ekki aðeins verið að vísa til framvindu sögunnar 

heldur einnig persónusköpunar, stíls og fleiri atriða sem vikið verður að hér á eftir. 

  

Sjálfsmeðvitaða skáldsagan 

Brian Stonehill, höfundur The Self-Conscious Novel, nefnir að Aristóteles hafi í verki 

sínu, Um skáldskaparlistina, talað um að „höfundur ætti að tala eins lítið og hægt er út 

frá eigin persónu því það sé ekki það sem geri hann að eftirhermu“ (Stonehill, 1988, s. 

1). Stonehill segir að frá tímum Aristótelesar hafi þótt lofsvert þegar höfundi tókst að 

fela listina í listinni og vera sjálfur ósýnilegur á bak við tjöldin (Stonehill, 1988, s. 1). 

Þannig hafi listin jafnan átt að spegla raunveruleikann. En hvað gerist, spyr Stonehill, 

„þegar höfundar draga athygli að blekkingunni sem býr í skáldskap þeirra“, að 

skáldskapurinn sé ekkert meira en það? Og hvað, bætir hann við, „gerir þessar 

bókmenntir svo áhugaverðar“ (Stonehill, 1988, s. 2-3)? 

 Stonehill nefnir dæmi úr skáldsögum Johns Barth og Vladimirs Nabokov þar 

sem höfundarnir koma fyrir í frásögninni og bendir á að þetta sé ein leið til að minna 

lesanda á að á bakvið söguna haldi höfundur um taumana (Stonehill, 1988, s. 4-5). 

Hann segir þó enn fremur að sumir gagnrýni þá höfunda sem beiti þessum 

listbrögðum og telja það jafnvel bera vott um sjálfumgleði. Í þessu sambandi nefnir 

                                                
2 Þess ber að geta að þetta gildir um kiljuútgáfu bókarinnar en með harðspjaldaútgáfu hennar fylgdu 
uppskriftirnar með í sérriti. 
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hann skáldið Philip Roth sem sagði sjálfsmeðvitaðar sögur „framsetningu á sjálfinu, 

fremur en tilraun til að skilja sjálfið“ (Roth, 1961, s. 31 ; Stonehill, 1988, s. 5-6).  

 Þegar lesendur eru minntir á að þeir séu í raun að lesa skáldsögu eru áhrifin 

svipuð og þau sem Bertolt Brecht kallaði fram í epíska leikhúsinu með notkun 

framandgervingar (þ. verfremdungseffekt). Framandgerving er listbragð sem notað er 

til að sýna venjulega hluti í framandi ljósi. Á þann hátt sjást oft nýjar hliðar á 

framandgerða fyrirbærinu. Stonehill nefnir að með því að nota framandgervingu í 

leikhúsi hafi Brecht reynt að koma í veg fyrir að áhorfendur finndu til með 

aðalpersónum og soguðust gagnrýnislaust inn í frásögnina. Brecht vildi að áhorfendur 

stæðu fyrir utan leikritið og horfðu inn og gætu því betur túlkað pólitísku skilaboðin 

sem birtust í leikritinu (Stonehill, 1988, s. 6-7). Sjálfsmeðvitaða skáldsagan er „þó 

sjaldan notuð sem pólitískt verkfæri“ segir Stonehill (Stonehill, 1988, s. 6). Slík saga 

þykist ekki endurspegla heiminn, hún þykist ekki vera raunveruleiki en samkvæmt 

Stonehill er það merki um virðingu gagnvart „vitsmunum lesanda“ og sú virðing 

kallar fram aukna nánd milli hans og höfundar (Stonehill, 1988, s. 6-7). Þetta gerir 

það einnig að verkum að lesandi er ekki jafn tengdur persónum sögunnar og getur 

betur greint undirliggjandi strauma og þemu sem finna má í verkinu. Ég er sammála 

þessari ályktun Stonehill, og þess vegna eru kenningar um sjálfsmeðvitund og 

sjálfsögur góð verkfæri til að kryfja bókmenntaverk og komast að því hvaða merkingu 

finna má í þeim.  

En fyrir hvern er hin sjálfsmeðvitaða skáldsaga? Stonehill segir að markhópur 

hennar sé nokkuð smár og bókmenntagreinin hafi á sér stimpil elítisma. Í 

sjálfsmeðvituðu skáldsögunni sé oft að finna vísanir í aðrar bókmenntir og þeir sem 

ekki hafi lesið þær bókmenntir geti naumast skilið vísanirnar og þar með verkið sjálft. 

Hann nefnir dæmi úr skáldsögu Laurence Stern, Tristram Shandy, en í þeirri sögu má 

finna margar grísku- og latínuslettur, lesendur sögunnar þurfa því að vera slarkfærir í 

þeim tungum til að geta skilið verkið fyllilega (Stonehill, 1988, s. 6-7). Þá vitnar 

Stonehill í Vladimir Nabokov sem segist að mestu skrifa fyrir aðra listamenn 

(Stonehill, 1988, s. 8). Því er ljóst að þessi elítu-stimpill á einhvern rétt á sér. Þó 

sjaldan séu gerðar kröfur um þekkingu í grísku eða latínu í sjálfsögum samtímans þarf 

þó nokkra þekkingu á bókmenntasögu og bókmenntakenningum til að skilja til fulls 

þær vísanir sem í þeim birtast. Að því sögðu er þó ekki úr vegi að fólk sem ekki býr 

yfir þessum bakgrunnsupplýsingum geti ekki haft yndi af þessum sögum. Það krefst 
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hins vegar ákveðinnar þekkingar til komast að innsta kjarna þeirra og ná að sjá 

heildstæðan merkingarvef þeirra. 

 Sjálfsmeðvitaða skáldsagan byggir að einhverju leyti á þversagnakenndum 

gildum. Annars vegar fylgir hún hugmyndafræði sem kveður á um að list sé sjálfri sér 

næg, það er listin er ekki bundin neinum ytri hvötum líkt og listasýningum, bókasölu 

eða leikhúsum. Í raun séu listræn gildi æðri öllum öðrum. Hins vegar bendir léttúðin 

sem finna má í mörgum sjálfsmeðvituðum sögum til þess að Plató hafi haft lög að 

mæla þegar hann sagði að „list ætti ekki að taka alvarlega“ (Plató, s. 333). Þannig má 

nefna að síðustu 200 blaðsíður Hopscotch eftir Julio Cortázar eru kaflar sem kallast 

„óþarfir kaflar“ (e. expendable chapters) (Stonehill, 1988, s. 12-14). Stonehill tengir 

þessi þversagnakenndu gildi sjálfsmeðvituðu skáldsögunnar við hið þversagnakennda 

verkefni hennar sem er „í senn að skapa og eyða merkingarþrunginni og sannfærandi 

tálsýn lífsins; að hún virðist fjalla bæði um heiminn og sjálfa sig“ (Stonehill, 1988, s. 

14).  

 Sjálfsmeðvitaða skáldsagan hefur verið gagnrýnd fyrir að koma ekki fram með 

neinar nýjungar. Það, segir Stonehill, er rangt. Hann segir einkenni sjálfsmeðvituðu 

skáldsögunnar vera „skörp meðvitund um þær takmarkanir sem tungumál og hugsanir 

eru háð, heimspekilegar vangaveltur um eigið eðli, og náin hreinskilni við lesanda 

sinn“, en Stonehill segir natúralísku skáldsöguna skorta allt ofangreint (Stonehill, 

1988, s. 16-17).  

 Stonehill segir „persónur í sjálfsmeðvituðum skáldsögum ekki jafn 

sannfærandi og persónur í öðrum bókmenntum og að það sé meðvitað“. Hann nefnir 

enn fremur að persónur í sjálfsmeðvituðum skáldsögum verði að vera „nokkuð 

raunsæar og nógu mannlegar til að lesandi missi ekki áhuga“ en talar um að þó komi 

fyrir í þessari tegund bókmennta að persónur séu sviptar þessum eiginleikum 

(Stonehill, 1988, s. 28). Í sjálfsmeðvituðu skáldsögunni er einnig að finna ákveðin 

þemu en þau eru meðal annars orðaleikir og ákveðin efahyggja gagnvart tungumálinu 

sjálfu sem birtist til dæmis í sambandi orða og svo þeirra hluta sem þau standa fyrir. 

Það er efi um að orð tungumálsins hafi sömu merkingu fyrir alla og því geti orð aldrei 

endurspeglað einn sammannlegan veruleika. Eitt meginþema sjálfsmeðvituðu 

skáldsögunanr er tengsl skáldskapar og raunveruleika. Kynlíf, sifjaspell, speglar og 

sjálfsfróun eru af þessum sökum vinsæl viðfangsefni í sjálfsmeðvituðum skáldskap og 
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síðast en ekki síst dauðinn, sem „líkt og sjálfsmeðvitund afhjúpar blekkingu 

skáldskapar, afhjúpar blekkingu lífsins“3 (Stonehill, 1988, s. 29). 

 Hér hefur verið rakin stuttlega umfjöllun Brians Stonehill um sjálfsmeðvitund 

í skáldskap, hvernig hún birtist, hvaða áhrif hún hefur og hvað hún segir um verkið 

sjálft. Áður en kenningar Stonehill um sjálfsmeðvituðu skáldsöguna verða heimfærðar 

upp á Rigningu í nóvember er nauðsynlegt að rifja í stuttu máli upp framvindu 

sögunnar. 

 

Rigning í nóvember 

Sagan fjallar um konu, málamanneskju og prófarkalesara, sem fer austur fyrir fjall í 

leit að hentugum stað fyrir sumarbústað sem hún hefur unnið í happdrætti 

(aðalpersóna verksins er nafnlaus en hér verður hún kölluð A). A leggur af stað í 

ferðina stuttu eftir að hafa verið yfirgefin af manni sínum, Þorsteini, sem sagðist vera 

búinn að ná sér í aðra konu, Nínu Lind, en hún er komin langt á leið með barn þeirra. 

Hann segist ekki lengur geta verið með konu sem hagar sér jafn skringilega og A. Hún 

sé aldrei heima, það sé aldrei matartími á réttum tíma, hún hagi sér eins og barn, taki 

ekki eftir áhuga frá öðrum karlmönnum en aðalástæðan er sú að A langi ekki að 

eignast barn (Auður Ava Ólafsdóttir, 2004, s. 29-38)4. Hún er ekki mjög leið yfir 

skilnaðinum og framhjáhaldi Þorsteins, enda hefur hún sjálf verið að sofa hjá manni 

sem hún prófarkales fyrir. Eftir að Auður, ólétt vinkona A, dettur á dyraþrepi hennar, 

ökklabrotnar og lendir á sjúkrahúsi neyðist A til að taka fimm ára, heyrnarskertan son 

Auðar með sér í förina en hann heitir Tumi. Rétt áður en A leggur af stað í förina 

vinnur hún svo, til viðbótar við sumarbústaðinn sem hún vann, fyrsta vinning í Lottó, 

44 milljónir króna (s. 120). 

 A fer í bankann og tekur út tvær milljónir í reiðufé og þá loks getur ferð 

hennar í leit að stað fyrir sumarbústaðinn hafist. Ferðin um landið er að mörgu leyti 

leið hennar til að takast á við áföll í lífi sínu, bæði gömul og ný. Lesandi fær smám 

saman að kynnast A á leiðinni, bæði með því að fylgjast með orðum og gjörðum 

hennar en einnig vegna þess að hún horfir um öxl til fortíðar og rifjar upp ýmsa hluti. 

Þar má til dæmis sjá hvernig A játaði bónorði fyrrverandi eiginmanns síns, að því er 

virðist í einhvers konar stundarbrjálæði (s. 133-134). Einnig fær lesandi að vita að A 

                                                
3 Þetta er auðvitað ekki tæmandi listi en lista yfir einkenni sjálfsmeðvituðu skáldsögunnar má finna í 
heild sinni í fyrsta kafla ritgerðarinnar. 
4 Í þessum kafla verður framvegis vísað til Rignignar í nóvember aðeins með blaðsíðutali. 
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hefur fætt og gefið frá sér sveinbarn aðeins fimmtán ára gömul (s. 34, 150). A og 

Tumi mynda ágætt tvíeyki, sem kemur nokkuð á óvart því A er alls ekki gefin fyrir 

börn, hefur lengi neitað Þorsteini um að eignast með honum barn og virðist ekki hrifin 

af því hversu mikla umönnun þau þurfa.  

 Á ferð sinni um landið stoppa A og Tumi á mörgum stöðum, þar á meðal í 

bændagistingu sem sérhæfir sig í gúrkurækt, á bóndabæ eftir að hafa keyrt á kind 

bóndans og á Hótel Sand þar sem A rekst á unglingspilt sem hún telur vera burtgefinn 

son sinn. Í síðari hluta verksins koma þau Tumi loks á áfangastað, það er lítill 

kaupstaður við ónefnda eyri en sumarbústaðnum, sem A vann, hefur verið komið fyrir 

rétt fyrir utan bæinn (144-145, 163-168, 183-184, 191 og 198-202). A hefur valið 

þennan stað þar sem afi hennar og amma bjuggu þar og hún fór í heimsókn þangað á 

sumrin sem barn. Þetta er líka staðurinn sem hún varð þunguð fimmtán ára. Lesandinn 

fær að vita að hún viti ekki faðerni barnsins, hún veit aðeins að það er annar hvor 

drengjanna sem svaf við hlið hennar á loftinu í húsi ömmu hennar og afa (s. 199-202). 

Þegar í bústaðinn er komið mátar A sig í hlutverk hinnar ábyrgu móður. Fram til þessa 

hafði hún ekki þurft að hafa of mikið fyrir Tuma, þau gistu á hótelum og keyptu 

tilbúin mat og nammi en nú þarf hún að standa í innkaupum og hafa fasta 

matmálstíma og háttatíma (s. 200-230). Það tekst ágætlega og ekki spillir fyrir að A 

kynnist manni í bænum sem er bæði góður við hana og Tuma.  

 Nokkur straumhvörf verða í verkinu þegar umræddur maður hvetur A til að 

fara í teygjustökk á bæjarhátíð á aðventunni. Hún lætur til leiðast, stekkur og 

úlnliðsbrýtur sig er hún lendir utan í skipi og endar á spítala (s. 244-249). Þegar A 

kemur aftur til meðvitundar prófar læknir sjálfstæðan vilja hennar með því að setja 

hrossabjúga fyrir framan hana og gá hvort hún borði það. Hún fellur á prófinu (með 

því að borða það sem fyrir hana er lagt) og læknirinn spyr hana eftir það hvað hana 

langi sjálfa til að gera, hvað henni finnist sjálfri gaman að gera (s. 250).  

Hér má segja að A breyti um lífsstíl; hún hefur fram að þessu nokkurn veginn 

„gert það sem fyrir hana var lagt“ en nú fer hún að taka ákvarðanir út frá eigin hvötum 

og löngunum, ekki annarra (s. 249-255). Þegar Þorsteinn, fyrrverandi maður hennar, 

kemur í heimsókn, hagar A sér eftir þessu og hafnar honum, bæði frekara sambandi 

við hann og hvers kyns kynferðislegu samneyti (s. 260-267). Að lokum ákveður A að 

fara í ferðalag til útlanda í nokkra mánuði og er ákveðið að Tumi verði henni 

samferða. Þau eru orðin nánast óaðskiljanleg og jafnvel er gefið í skyn að A ætli að 

ættleiða Tuma, eða sjá allavega um hann að mestu leyti í framtíðinni. Eftir þetta 
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fyrirhugaða ferðalag hyggst A hugsa um framtíðina. Áður en þau Tumi fara úr 

kaupstaðnum losnar loks um vatnið sem safnast hefur upp í gegnum allt verkið, en 

rignt hefur stanslaust þennan nóvember og inn í desember, nánar tiltekið í fjörutíu 

daga og fjörutíu nætur, og úr verður flóð sem flæðir inn í alla kjallara og fyllir götur 

bæjarins af drullu og rífur kirkjuna með sér (s. 274). Verkinu lýkur á því að Tumi og 

A leggja af stað út úr bænum á leið í nýtt ferðalag saman (s. 280-282). Í eftirmála 

kiljuútgáfu bókarinnar er að finna matar- og prjónauppskriftir. Uppskriftirnar eru allar 

af þeim réttum sem komið hafa við sögu. 

 

Einkenni sjálfsmeðvitundar 

Í byrjun verksins er einskonar formáli þar sem A virðir fyrir sér ljósmynd og lýsir því 

hvar hún hafi verið stödd, með hverjum og hvað hún ætli sér að gera. Hún segist þó 

ekki endilega muna allt í réttri röð en svona horfi þetta við henni þegar hún líti um 

öxl. Hún er stödd á vegarkafla þar sem einbreiðar brýr eru fjölmargar, hún er þar með 

fjögurra ára gömlum, heyrnarlausum dreng og þau munu fljótlega kaupa sér 

dúnsængur í kaupfélaginu. Innkaupin „ættu ekki að vera vandamál því hanskahólfið er 

sneisafullt af peningaseðlum“ (s. 7-8). Skömmu síðar bætir hún við: „Þegar ég skoða 

myndina betur sé ég, nokkrum skrefum aftar, ungan mann, á að giska sautján ára, 

eiginlega á milli mín og drengsins en andlitið ekki alveg í fókus“ (s. 8). Í lok þessarar 

tveggja blaðsíðna lýsingar hnýtir hún við: „Þó skyldu menn hafa í huga að ekki er allt 

sem sýnist, að í samanburði við dauðakyrra mynd er raunveruleikinn iðandi ormakös“ 

(s. 8). Í þessum upphafsorðum verksins má þá sjá að sannsögli A sem sögumanns, eða 

öllu heldur minni hennar, er dregið í efa. Lesandi les það sem á eftir fylgir með þetta í 

huga, frásögnin er ekki endilega nákvæmlega það sem gerðist en A man fortíð sína 

einhvern veginn svona. Síðasta athugasemdin er eftirtektarverð en þar segir hún að 

þessi kyrra mynd geti aldrei verið raunsæ speglun raunveruleikans, hann sé „iðandi 

ormakös“. 

 Þessi ummæli eru í samræmi við þá yfirlýsingu Brians Stonehill um að eitt 

höfuðumfjöllunarefni sjálfsmeðvitaðra skáldsagna sé samband veruleika og 

skáldskapar. Þetta skýtur aftur upp kolli þegar líða tekur á verkið. Sem dæmi má 

nefna þegar A fer með Tuma í bíó á La vita è bella og hann spyr: „Var þetta plat?“ (s. 

270). A svarar honum: „Nei, það sem við upplifum og ímyndum okkur er líka 

raunveruleiki“ (s. 270). Verkið spyr því lesandann einnar mikilvægrar  

grundvallarspurningar: Hversu mikið af raunveruleika okkar er skáldskapur? 
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 Það er margt fleira í frásögninni sem tengja má við lista Stonehill yfir 

einkenni sjálfsmeðvitaðra skáldsagna. Þó A fáist ekki beint við það að semja starfar 

hún við ritstörf. Hún er prófarkarlesari og þýðandi og því snýst líf hennar um stafi og 

orð. Í verkinu má einnig finna ýmsar sérviskulegar predikanir A, ekki síst vegna 

stílbrigða eða orðalags. Hún prófarkarles bæði þau rit sem viðskiptavinir koma með til 

hennar en einnig eigið líf í rauntíma. Semi dæmi þá nefnir hún að það hefði einu sinni 

mátt nota orðið „snemmbær“ í stað „arðbær“ í próförk sem hún fór yfir og svo 

ritskoðar hún mál eiginmanns síns í huganum á meðan hann skilur við hana, þar sem 

henni finnst hann endurtaka sig um of (Auður Ava Ólafsdóttir, 2004, s. 10 og 35).  

 Að auki minnir textinn lesanda alloft, beint eða óbeint, á að hann sé að lesa 

bók. Dæmi um þetta er þegar Þorsteinn skilur við A, þar sem hann tíundar lesti A og 

segir: „Einmitt, ef þú talar ekki eins og upp úr handriti að sjálfshjálparbók, þá hagar 

þú þér eins og þú búir í skáldsögu, talir ekki í eigin persónu, sért ekki á staðnum“ (s. 

33). Þegar aðalpersóna er stoppuð af lögreglunni veltir hún því fyrir sér hvort hún ætti 

að haga sér eins og „...persóna í vondri bíómynd og rétta lögregluþjóninum 

samanbrotinn vöndul af seðlum“ (s. 128). Á leið sinni um fámennt sveitarfélag hugsar 

A ennfremur: „Hér er ég semsagt að leika aðalhlutverk í frumsaminni smásögu, með 

sérvalinni tónlist“ (s. 162). Líkt og fram hefur komið er tal um að aðalpersóna hagi sér 

eins og hún sé stödd í skáldsögu dæmigerð leið sjálfsmeðvituðu skáldsögunnar til að 

minna á að hún sé í raun það, skáldsaga. Þar að auki er þetta ákveðin áminning til 

lesanda um að höfundurinn hafi stjórnina bakvið tjöldin. 

 Annað sjálfsmeðvitað einkenni frásagnarinnar, samkvæmt lista Stonehill, er 

„lýsingar sem af-lýsa“ en hægt er að finna skýrt dæmi um það í verkinu. Þá hittir A 

Þorstein í banka. Þetta er í fyrsta sinn sem þau hittast eftir að hann yfirgefur hana og 

þar kemur eftirfarandi fram: 

Mér sýnist hann líta ótrúlega vel út, hann virðist úthvíldur, orkumikill, hefur bætt á sig einu og 

hálfu kílói við fyrstu sýn. Ég sé núna hvað við eigum vel saman. (Auður Ava Ólafsdóttir, 

2004, s. 119) 

Stuttu síðar, þegar aðalpersóna hefur kvatt Þorstein og horfir á eftir honum kemur 

þessi lýsing: 

Mér sýnist hann vera þreytulegur, stressaður, hafa horast, vera með bauga, líklega sefur hann 

ekki nógu vel. Ég sé núna hvað við eigum illa saman. (Auður Ava Ólafsdóttir, 2004, s. 120).  

Þetta listbragð, að af-lýsa, er notað til að benda á tengsl raunveruleika og skáldskapar. 

Á því augnabliki þegar aðalpersóna sér Þorstein fyrst og finnst hann einstaklega 
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myndarlegur og heilbrigður eru tilfinningar hennar líklega að spila með hana, hún 

saknar hans og söknuðurinn fegrar ímynd hans, lætur hann líta betur út en hann gerir í 

raun og veru. Hún man ef til vill eftir góðu stundunum þeirra saman og hugsar 

„hversu vel þau eigi saman“. Þegar aðalpersóna kveður Þorstein og horfir á eftir 

honum áttar hún sig líklega á því hversu illa hann hefur komið fram við hana, man 

eftir slæmu stundunum og áttar sig á því „hversu illa þau eiga saman“. Þetta er gott 

dæmi um það hversu mjög raunveruleiki okkar er mótaður af afstöðu, tilfinningum og 

upplifunum okkar, oft miklu frekar heldur en af staðreyndum lífsins.  

 Önnur einkenni af lista Stonehill sem finna má í Rigningu í nóvember eru 

orðaleikir og útúrsnúningar ásamt mikilli meðvitund um notkun tungumálsins. A er 

þýðandi og prófakalesari og tungumálið því hennar lifibrauð. Hún er sjálf meðvituð 

um tungumálið og snýr gjarnan út úr verði viðmælendum hennar fótaskortur á 

tungunni. Þetta má til dæmis sjá þegar Þorsteinn segir henni að konur „strákanna“ 

kaupi sér nærföt í Þú og ég, en A svarar því svona: „Ég er ég og þú ert þú og við erum 

við, ég er ekki konur strákanna og þú ert ekki þeir“ (s. 29). Þessir ofurmeðvitund um 

notkun tungumálsins eru dæmigerð sjálfsöguleg einkenni eins og Patricia Waugh 

benti á í fyrsta kafla ritgerðarinnar. 

  Í verkinu má sjá bregða fyrir hugmynd um eftirlíkingar en Stonehill nefndi að 

jafnan ættu bókmenntir að spegla veruleikann, vera eftirlíking af honum. Þá hafa 

eftirlíkingar og falsanir verið viðfangsefni í sjálfsögulegum skáldsögum frá því að 

André Gide skrifaði Peningafalsarana. Þetta dæmi um eftirlíkingar sést vel þegar A 

keyrir á kind og fer með hana á næsta bóndabæ til að borga fyrir hana. Þar hittir A 

bónda sem selur henni málverk af kindinni (s. 166-168). Þarna er dæmi um fyrirmynd 

og eftirlíkingu, kindin sem keyrt var á og málverkið. Aftur má sjá dæmi um 

eftirlíkingar í verkinu þegar A kemur við hjá móður sinni áður en þau Tumi leggja af 

stað í ferðalag sitt og kemur blómi fyrir í umsjá hennar. Blómið var gjöf frá móðurinni 

en hún upplýsir A um að það sé ekki ekta, það sé gerviblóm. Hún þarf því lítið að 

vökva það en ætlar að geyma það meðan A er á ferðalagi. Í lok sögu tala mæðgurnar 

saman í síma og móðir A upplýsir hana um að það séu komnir afleggjarar á blómið (s. 

124 og 277). Þetta dæmi er ef til vill skýrara og betra um það sem hægt er að kalla 

sköpun eða frjóvgun eftirlíkingarinnar. Silkiblómið sem fjölgaði sér. Fyrra dæmið um 

kindina og málverkið af henni er ein leið sögunnar til að benda á að hún sé saga. 

Veruleikinn, hið raunverulega er þarna úti en frásögnin er aðeins eftirlíking af honum. 
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Seinna dæmið um silkiblómið sem fjölgaði sér verður því táknræn fyrir skáldskap 

innan skáldskaparins, eftirlíkingu sem getur af sér eftirlíkingu.  

 Í uppbyggingu verksins má einnig finna skýr einkenni sjálfsmeðvitundar í 

formi frásagnarspegla. Eins og fram kom í fyrsta kafla fjallaði Lucien Dällenbach um 

frásagnarspegla í verki sínu Essai sur la mise en abyme. Frásagnarspeglar geta verið 

þrenns konar: Endurspeglað söguþráð verksins sem rammar það inn, viðtökur þess 

eða fagurfræði. Í Rigningu í nóvember er um nokkra frásagnarspegla að ræða sem 

spegla söguþráð verksins. Þann augljósasta má finna í upphafi frásagnarinnar þar sem 

A fer til spákonu. Hún spáir fyrir A og nefnir slitinn þráð, sem gæti verið slitinn 

þráður í nærbuxum eða náttbuxum. Hún spáir líka fyrir um þrjá menn í lífi hennar á 

„þrisvar sinnum hundrað kílómetra kafla, þrjú dauð dýr, þrjú minniháttar slys eða 

óhöpp, ekki er þó endilega víst að þau hendi sjálfa þig, dýr munu limlestast, menn og 

konur lifa“ (Auður Ava Ólafsdóttir, 2004, s. 21). Spákonan útskýrir ennfremur að 

þrjár skepnur muni deyja áður en hún hitti manninn í lífi sínu, hún spáir líka bleytu, 

innilokun, þreföldum getnaði, stálpuðum unglingi, þröngum firði, selum, hún sér 

einnig happdrættisvinning og ferðalag. Spákonan kveður A með faðmlagi og segir 

henni að það væri ekki óvitlaust að kaupa lottómiða (s. 21-23).  

 Hér má segja að spákonan lýsi söguþræðinum öllum í stikkorðum og frösum. 

Það rignir í fjörutíu daga og fjörutíu nætur í verkinu, þar kemur bleytan. Nína Lind, 

ástkona Þorsteins, er ólétt ásamt Auði vinkonu A sem ber tvíbura undir belti. Einnig 

gæti slitni þráðurinn táknað aðskilnaðinn milli A og burtgefins sonarins sem er einmitt 

orðinn stálpaður unglingur þegar hún rekst á hann. Mennirnir þrír í lífi A eru 

Þorsteinn, maðurinn sem A prófarkales fyrir og heldur framhjá Þorsteini með og loks 

maður sem A sefur hjá uppá miðri heiði og á svo í sambandi við í kaupstaðnum þar 

sem sumarbústaðurinn er staðsettur. Dýrin þrjú sem deyja eru dýrið sem veiðimenn 

upp á heiði skjóta þegar Tumi er að pissa út í móa, kind sem A keyrir á og fálki sem 

deyr við grunsamlegar kringumstæður á Hótel Sand (s. 136, 160 og 188). Óhöppin 

þrjú sem vísað er til eru þegar Auður dettur á dyraþrepi A og ökklabrýtur sig, þegar A 

keyrir á kind og loks þegar A slasar sig í teygjustökki og úlnliðsbrotnar. Selirnir eru 

þeir sem skolar á land með flóðinu í lok verksins. Stuttu eftir heimsókn sinnar til 

spákonunnar vinnur A, eins og fram hefur komið, 44 miljónir í Lottó og fer í ferðalag. 

Ferðalagið sem spákonan talar um gæti þó einnig verið vísun í það ferðalag sem A 

ákveður að fara í til útlanda í lok sögu. 
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 Það er ekki alltaf sem frásagnarspeglar í skáldverkum eru jafn augljósir og 

einfaldir. Oft á tíðum þarf lesandinn að beita töluverðu ímyndunarafli til að geta séð 

ákveðinn atburð eða kafla í bókmenntaverki sem frásagnarspegil. Hér er þetta þó 

klippt og skorið. Í upphafi verksins spáir spákona fyrir um alla framvindu sögunnar, 

það er þó ekki fyrr en að líða tekur á söguna að lesandinn getur séð tengslin þar á 

milli. Áhrifin sem slíkir frásagnarspeglar hafa eru á einn hátt áminning til lesanda um 

að á bak við tjöldin haldi höfundur um spottana. Búið er að gefa upp söguþráð eða 

þema, gefa lesanda væntingar um það sem koma skal.  

 Ef vikið er aftur að einkennum sjálfmeðvitundar í skáldskap sem finna má í 

Rigningu í nóvember er persónusköpun verksins nokkuð dæmigerð fyrir 

sjálfsmeðvitaðar skáldsögur. Aðalpersóna bókarinnar er til að mynda nafnlaus, og það 

sama má segja um flestar persónur verksins. Einu nöfnin sem gefin eru upp á tilteknar 

persónur eru Þorsteinn, Nína Lind, Auður og Tumi. Önnur nöfn koma ekki fram. Í 

stað þess úir og grúir af nafnlausum aukapersónum sem verða af þeim sökum hálf 

andlitslausar og virka fremur sem týpur en persónur. Þær fylla á bensín hjá A, þær 

selja henni gullfiska, þær skipta um dekk hjá henni og svo framvegis. Nafnleysið gerir 

það að verkum að ekki er um trúverðugar persónur að ræða heldur miklu frekar 

skrúfur og bolta í gangverki sögunnar. Stonehill nefnir í lista sínum að eitt einkenni 

sjálfsmeðvitaðra skáldsagna sé þegar persónur séu sviptar mannlegum eiginleikum og 

er þetta góð birtingarmynd þess. Nafnleysi aðalpersónu hefur þó mest vægi.  

Það er mikilvægt að hafa nafn. Við gefum hlutum nöfn og með því tengjumst 

við þeim frekar tilfinningaböndum. Við erum tengdari nýja gæludýrinu eftir að hafa 

nefnt það, við erum nánari nágranna okkar eftir að við erum orðin nafnkunnug honum 

og að sama skapi samsamar lesandi sig frekar með persónu ef hún hefur nafn. Er 

tilgangur Auðar ef til vill að koma í veg fyrir að lesandi samsami sig og finni til með 

persónum verksins? Er þetta dæmi um framandgervingu að hætti Brechts, sem hann 

notaði í epíska leikhúsinu til þess að áhorfendur samsömuðu sig ekki um of persónum 

verksins og gætu betur séð skilaboðin sem verkið boðaði? Skilaboðin í leikritum 

Brechts voru pólitísk en eins og áður kom fram segir Stonehill  að sjálfsögur innihaldi 

sjaldan pólitískan boðskap. Það finnst mér þó ekki eiga við allar sjálfsögur sem 

sannarlega geta haft pólitískt þema. En þá situr eftir spurningin, hvaða merkingu er 

hægt að finna í verkinu? 
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Kynlíf, getnaður, sköpun 

Til að rýna betur í merkingarvef verksins þarf að skoða þemu þess. Kynlíf og 

getnaður eru algeng þemu í sjálfsögum og segja má að þessi tvö atriði séu í 

brennidepli í Rigningu í nóvember. A lifir nokkuð virku kynlífi, sefur hjá manni sem 

hún prófarkarles fyrir, heldur einnig áfram að sofa hjá eiginmanni sínum eftir að hann 

yfirgefur hana fyrir aðra konu og stundar kynlíf út í móa með karlmanni sem hún 

tekur upp í á hringveginum (s. 49 og 196-197). Kynlífið er því aldrei langt undan en 

hugmynd um getnað, ávöxt kynlífsins er það ekki heldur. Hvert sem A lítur eru börn 

og hugmyndir um börn nálæg. Eiginmaður hennar yfirgefur hana meðal annars vegna 

þess að hún vill ekki eignast barn með honum. Hann hefur þá þegar barnað hjásvæfu 

sína, Nínu Lind. Auður, að því er virðist eina vinkona A (því ekki fær hún nein símtöl 

eða heimsóknir frá öðrum eftir skilnaðinn), á drenginn Tuma og er ólétt af tvíburum 

sem eiga að fæðast 24. desember. Þá er móðir A gríðarlega móðurleg manneskja. Hún 

er sextíu og átta ára, hefur á efri árum fengið áhuga á hjálparstarfi og hennar 

aðaláhugamál er menntun stúlkubarna í þriðja heiminum. Hún á „sjö fósturdætur í 

fjórum heimsálfum“ og einn fósturson og styrkir þau til skólagöngu (s. 124-126). 

Móðurlegt eðli hennar kristallast vel í þessari lýsingu:  

Hún ætlar að taka að sér að sjá um heimabrugg Auðar vinkonu minnar af því að hún 

er kona sem annast það sem henni er falið. Ef ég hefði fært henni eitraða plöntu og 

lifandi eðlu myndi hún annast hvort tveggja af sömu natni og umhyggju, plantan 

myndi blómstra eiturgulum blómum og eðlan fjölga sér fimmfalt. (Auður Ava 

Ólafsdóttir, 2004, s. 126-127) 

Þær alltumlykjandi hugmyndir um börn og getnað sem birtast í verkinu eru þó ekki 

aðeins bundnar við börn og kynlíf heldur má einnig sjá þá á öðrum stöðum, til dæmis 

hvernig veiðimenn upp á heiði skipta um dekk hjá A: „Þeir annast verkið af natni og 

blíðu, kjassa bílinn, klappa og strjúka. –Kjánaprik, sprungið á þér, auminginn litli. –

Elsku kallinn, varstu að álpast ofan í holu, eða ofan á stein, ha, gerðirðu það? – Abú, 

nú er allt búið, litli karl“ (s. 139).  

Hér annast veiðimennirnir bílinn, líkt og þeir séu að búa um sár á litlu barni sem hefur 

meitt sig. Þessar sprenghlægilegu aðfarir gera barneignir, eitt meginþema verksins, 

enn sýnilegra.  

 Getnaður og kynlíf eru auðvitað nátengt hugmyndinni um sköpun, þar á meðal 

sköpun listaverka. Oft er rætt um meðgöngutíma bókmenntaverka og því er umfjöllun 

um óléttu og barneignir óbein áminning um höfund verksins, skapara þess. Þetta efni 



24 
 

samtvinnast baráttu A við móðurhlutverkið. Hún er ekki hrifin af börnum, hún vill fá 

næði til að lesa og vera til sjálf á eigin forsendum og hefur enga þörf á að fjölga sér 

(enn frekar). Hún hefur gegnum hjónabandið sitt sáluga þurft að sitja undir stöðugri 

pressu frá eiginmanni sínum um að eignast börn. Þó svo að reynt sé að þröngva 

móðurhlutverkinu upp á A hvikar hún hvergi í sinni afstöðu. Hún lítur ekki á sjálfa sig 

sem móðurlega týpu. „Það vantar í mig þetta móðurlega, enda hef ég ekkert endilega 

hugsað mér að eignast börn. Ég hef ekki einu sinni móðurlegt útlit“ (s. 108). Þetta 

segir A þegar Auður vinkona reynir að sannfæra hana um að taka Tuma að sér, passa 

hann í nokkra mánuði. Þrátt fyrir þessa afstöðu endar A með barn, hún neyðist til að 

taka Tuma að sér meðan Auður liggur á sjúkrahúsinu. Það kemur því ef til vill á óvart 

hversu vel A tekst að hugsa um Tuma. Hann er heyrnarlaus, með gleraugu og annan 

fót styttri en hinn sem gerir göngulag hans höktandi (s. 104). Hann þarf meiri 

umhyggju en flest önnur börn. A gengur nokkuð snuðrulaust í móðurhlutverkið, og þó 

hún sé ekki alveg fullkomin er Tumi ánægður hjá henni og vel haldinn. Fyrst henni 

tekst svona ágætlega til við barnaumsjá og uppeldi hvers vegna hefur A barist af svo 

miklum krafti við að koma sér undan þessu hlutverki? 

 Skýringin kann að einhverju leyti að vera sú að A hefur gefið barn frá sér á 

unglingsaldri. Ekkert er sagt með berum orðum um getnaðinn en lesandi getur ályktað 

að hann hafi ekki verið með samþykki beggja. Frekar hljómar það líkt og annar hvor 

drengjanna sem svaf við hlið hennar á loftinu hafi gert það sem hann vildi og hún 

legið og tekið því, en A hugsar: „Það var varla að ég fyndi fyrir nokkru, vissi þó að 

það var ekki tilhlýðilegt“ (s. 150). Að sumu leyti virðist A ennþá haga sér eins og á 

loftinu þegar hún lá og tók því sem heimurinn þröngvaði upp á hana. Hún giftist 

manni án þess að vera neitt verulega hrifin af honum og var ekki á þeim buxunum 

sjálf að slíta hjónabandinu þó það hafi ekki verið hamingjusamt. Hún vinnur sem 

prófarkalesari en fram kemur í byrjun verksins að sá atvinnurekstur hafi hafist með 

því að Auður hafi látið prenta auglýsingu í blaðinu þar sem þjónusta A var kynnt. 

Eftir að Þorsteinn yfirgefur A fyrir aðra konu heldur hún áfram að sofa hjá honum, 

hreinsa niðurfallið í sturtunni eftir hann og fara með fötin hans í hreinsun (s. 50,60 og 

72).  

 Því má sjá að A hefur takmarkað frumkvæði í eigin lífi. Hún virðist taka öllu 

sem á vegi hennar verður með „já, allt í lagi“-viðhorfi; hvort sem farið sé fram á 

hjónaskilnað við hana, spáð er fyrir um framtíð hennar eða hún beðin að passa fálka er 

svar hennar á einn veg: „Allt í lagi“. Þetta breytist þó eftir að hún úlnliðsbrýtur sig í 
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teygjustökkinu og læknirinn á spítalanum prófar sjálfstæðan vilja hennar. Hún fellur á 

prófinu og eftir það lærir hún betur að lifa því lífi sem hún kýs sjálf í stað þess að lifa 

því lífi sem aðrir vilja. Lífsskoðun A fyrir teygjustökkið afdrífaríka má greina í 

eftirfarandi tilvitnun sem lýsir því þegar A er barnung. Bróðir hennar er að passa hana 

í stutta stund og hún hefur dottið í tjörnina, er við það að drukkna: 

Héðan í frá er ég á eigin vegum, ég er ein og það er undir mér einni komið hvort mér 

tekst að vinna áhuga þess á nýjan leik sem er að veiða hornsíli í krukku, 

framtíðarhlutskipti mitt sem konu er í höndum bróður míns.  

 Þótt aldur minn sé enn aðeins talinn í mánuðum, þá skil ég á því augnabliki 

kjarnann í samspili andstæðna, í samskiptum konu og karls. Númer eitt er að vekja 

áhuga veiðimannsins, númer tvö að vinna aðdáun hans, númer þrjú að fá hann til að 

sýna æskileg viðbrögð. Meðan ég er að drekka mig stútfulla af grugginu í miðbæ 

borgarinnar, vitandi það að ekki þýðir að beita þeim fáu orðum sem ég opinberlega 

kann skil á, rennur upp fyrir mér annað lykilatriði mannlegra samskipta, semsé að það 

er langur vegur milli áhuga og athafnar, að aðdáun getur jafnvel í einstaka tilvikum 

valdið athafnadoða og skorti á frumkvæði. Væntingar hins skapa þá vonbrigði, loks 

eyðingu og dauða. Hversu óhugsandi sem það kann að virðast í dag, þá vissi ég þá, 

tæplega tveggja ára, að ég var tilvonandi kona, framtíðarkona.  (Auður Ava 

Ólafsdóttir, 2004, s. 77-78) 

Samkvæmt þessum orðum beygist krókurinn snemma. A hefur frá tæplega tveggja ára 

aldri haft sömu afstöðu til samskipta karla og kvenna. Hún reynir að vekja áhuga og 

aðdáun „veiðimannsins“ og síðan að fá hann til að sýna æskileg viðbrögð. Hún hefur 

sumsé lifað lífi sínu sem viðfang annarra og trúað því að það væri hlutskipti 

konunnar. Þetta skýrir hvernig komið er fyrir henni og hversu skörp afstöðubreyting 

hennar er eftir teygjustökkið. A ákveður þá fyrst að taka líf sitt í eigin hendur. 

 Starf A sem prófakalesari er táknrænt fyrir persónu hennar. Hún tekur lítinn 

þátt í að skapa eigin sögu, hún tekur ekki frumkvæði heldur bíður eftir að aðrir stingi 

upp á einhverju og tekur svo afstöðu til þess, hnikar í mesta lagi til staf og staf. Auk 

þess prófarkales hún líf sitt í rauntíma og virðist því á einhvern hátt alltaf í vinnunni. 

Allt líf hennar virðist því mótað af starfi prófakalesarans. Það starf felst í því að sitja 

og bíða eftir texta til að fara yfir en skrifa aldrei neitt sjálfur. Prófarkalesarinn lagar 

stafsetningu í texta eftir aðra, kemur með hugmyndir að öðruvísi orðalagi en breytir 

ekki miklu efnislega.  

 Meginþema verksins, það sem höfundur beint og óbeint ætlar lesanda að lesa 

úr verkinu er: Hvað er að vera kona? Hver er raunveruleiki kvenna? Og hver er 
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ábyrgð þeirra á börnum, sínum eigin og annarra.  Þema verksins er að maður skuli lifa 

lífinu eins og maður sjálfur vill, hvort sem maður fæðist kona eða karl, og aldrei gera 

sér að góðu að uppfylla aðeins þarfir annarra. Þá spyr Auður einnig áleitinna 

spurninga um ábyrgð (listamannsins) á eigin sköpun og jafnvel sköpun annarra. Í 

gegnum Rigningu í nóvember hvetur Auður lesanda til að skapa sér sinn eigin 

veruleika, bera ábyrgð á sjálfum sér og sköpun sinni. Og, líkt og A,  hafna því að vera 

prófarkalesari eigin lífs heldur taka meðvitaða ákvörðun um að vera höfundur þess.  
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3. kafli - Undantekningin og sjálfgetinn skáldskapur 

 

Næsta skáldsaga sem Auður Ava sendi frá sér var Afleggjarinn sem kom út árið 2007. 

Ekki verður fjallað um það verk hér heldur verður kastljósinu beint að skáldsögu 

Auðar sem kom næst á eftir en sú heitir Undantekningin. Í þessu verki gerði hún 

tilraun með sjálfgetinn skáldskap, sögu sem bítur í skottið á sér. En hvað felst í 

sjálfgetnum skáldskap? 

 

Tabula rasa 

Eins og kom fram í fyrsta kafla gaf bókmenntafræðingurinn og háskólaprófessorinn 

Steven G. Kellman út bókina The Self-begetting Novel árið 1980. Þar skilgreinir hann 

þær skáldsögur sem eru sjálfgetnar, þar sem getnaður sögunnar er afhjúpaður í 

söguþræði hennar (Kellman, 1980, s. 1-4). Kellman byrjar á að vísa í forn-gríska 

harmleikinn Ödipus konung eftir Sófókles og segir það verk ekki endilega snúast um 

föðurmorð og löngun sonar til að komast yfir móður sína, líkt og Freud hafði haldið 

fram, heldur frekar um þá þrá að vera bæði faðir og sonur, bæði sá sem getur og sá 

sem er getinn (Kellman, 1980, s. 1). Kellman bendir á að sjálfgetnaður sé ævagömul 

hugmynd og nefnir þar til sögunnar hinn egypska fönix sem lifir í fimmhundruð ár, 

deyr og rís svo aftur úr öskunni en Kellman segir að hugmyndin um sjálfgetnað sé 

„endurborin á tuttugustu öldinni, þar sem hún hafi orðið meginþema og lykilatriði í 

formgerð margra áhugaverðra skáldverka“ (Kellman, 19809, s. 2).  

 Kellman rifjar upp kynni sín af teiknimyndafígurunni „Koko the clown“, en 

hver þáttur um hann byrjaði á því að penni dýfði sér ofan í blekbrunn og hóf að teikna 

fígúrurnar sem svo lifnuðu við (Kellman, 1980, s. 3). Í lok hvers þáttar sneru Koko og 

vinir hans aftur ofan í blekbrunninn, þaðan sem þeir komu. Kellman segir að í þessum 

þáttum, líkt og í sjálfgetnum skáldsögum, birtist sú tálsýn að list skapi sig sjálf 

(Kellman, 1980, s. 3). Samkvæmt Kellman samdi Marcel Proust eina af fyrstu 

evrópsku skáldsögunum sem lýkur á því að aðalpersóna verksins ákveður að skrifa þá 

skáldsögu sem lesandinn er að enda við að lesa, en það er A la recherche du temps 

perdu. Í kjölfar hennar fylgdu meðal annars La Nauseé (ísl. Ógleðin) eftir franska 

heimspekinginn Jean-Paul Sartre, La Modification (ísl. Breytingin) eftir Michel Butor 

og La Marquise sortit a cinq heures (ísl. Greifynjan fór klukkan fimm) eftir Claude 

Mauriac. Aldous Huxley var frumkvöðull þegar kom að því að skrifa skáldsögu í 
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þessum dúr á ensku en það gerði hann með verkinu Point Counter Point (ísl. 

Kontrapunktur) árið 1928. Þá bárust þessi listbrögð einnig til Suður-Ameríku og 

birtast meðal annars í El túnel (ísl. Göngin) eftir Ernesto Sábato og í Rayuela (ísl. 

Parísarhopp) eftir Julio Cortázar. Í Norður-Ameríku má greina sömu einkenni í 

skáldsögu Henry Miller, Tropic of Cancer (ísl. Krabbatjörn), og í verkinu The 

Catacombs (ísl. Katakomburnar) eftir William Demby (Kellman, 1980, s. 4-6).  

 En hvers vegna að nota þessi listbrögð? Af hverju eigna höfundar persónum 

sínum skáldsöguna sem þeir skrifa? Kellman telur að eðli sjálfgetinna bókmennta, að 

þær fjalli um sjálfar sig, gefi höfundum meira rými til vísana í önnur bókmenntaverk 

(Kellman, 1980, s. 7). Þá fjallar sjálfgetna skáldsagan um fæðingu hins ímyndaða 

listamanns ásamt því að vera nokkurs konar „sjálfsmynd, ekki sjálfsmynd í 

hefðbundnum skilningi heldur mun frekar mynd af myndinni sjálfri“ (Kellman, 1980, 

s. 7). Líkt og Ödipus sem þráði að vera samtímis faðir og sonur og hafa þannig 

fullkomið vald á eigin sjálfsmynd má segja að „í sjálfgetnu skáldsögunni skapi 

söguhetjan eigin sjálfsmynd sem rithöfundur og fyrir milligöngu skáldsögu“ 

(Kellman, 1980, s. 8). Það mikilvæga við sjálfgetnað er að það sem er sjálfgetið er 

ekki bundið af syndum feðranna, það hefur hreint og óflekkað blað til að skrifa á sína 

eigin sögu (Kellman, 1980, s. 1-3). Þá er hin sjálfgetna skáldsaga tilvalið form til þess 

að skoða sambandið milli raunveruleika og skáldskapar (Kellman, 1980, s. 9). 

Sjálfgetna skáldsagan fjallar óhjákvæmilega um skáldskap þar sem hún inniheldur 

höfund, skáldsögu og snýst oftast um það hvernig skáldsaga verður til (Kellman, 

1980, s. 9).  

 

Sjálfgetinn íslenskur skáldskapur 

Eins og kemur fram hér að ofan ferðaðist sjálfgetna skáldsagan frá Frakklandi til 

Englands og að lokum til Suður- og Norður-Ameríku. Og hin sjálfgetna skáldsaga 

rataði líka til eyjunnar Íslands. Í áðurnefndri grein sinn skrifaði Jón Karl Helgason um 

sjálfgetnað í skáldsögu Elíasar Mar, Eftir örstuttan leik. Þar bendir hann á að Elías sé 

líklega „brautryðjandi sjálfgetnu skáldsögunnar á Íslandi“ (Jón Karl Helgason, 2006, 

s. 129). Jón Karl nefnir að þeir sem eftir á fylgja séu margir og fjölgi ört en þar má til 

dæmis nefna Argóarflísina eftir Sjón og Undir himninum eftir Eirík Guðmundsson. 

Því má sjá að gróska er í þessari tegund bókmennta hér á landi (Jón Karl Helgason, 

2006, s. 129). Og enn má bæta fleiri bókatitlum við, Undantekningin – de arte poetica 

eftir Auði Övu Ólafsdóttur sem kom út árið 2012 fellur sannarlega í þennan flokk 
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skáldsagna. Kápa bókarinnar er hárauð með mynd af svartri fjöður sem úr drýpur 

gylltur vökvi. Undirtitill verksins, de arte poetica, er merkilegur en hann gæti útlagst 

á íslensku skáldskaparlistin. Strax með undirtitli verksins er tónninn gefinn fyrir það 

sem koma skal. Umfjöllunarefni verksins er að miklu leyti skáldskapurinn.  

Verkið fékk ágæta dóma. Ásta Gísladóttir segir í ritdómi sínum að frásögnin 

sé einföld saga af konu sem vinnur sig úr skilnaði en hún fjalli þó einnig um eðli 

skáldskaparins og „sú saga er talsvert flóknari“ (Ásta Gísladóttir, 2012, s. 16). Ásta 

tekur fram að erfitt sé að henda reiður á merkingu í bókinni þar sem hún fari gjarnan 

„í hnút“ í „meta-frásögn“ líkt og þessari (Ásta Gísladóttir, 2012, s. 16). Ég er sammála 

Ástu um að Undantekningin sé tvískipt saga og sé annars vegar skilnaðarsaga og hins 

vegar umræða um skáldskapinn. Hinsvegar er ég alls ekki sammála túlkun Ástu um 

merkingarleysi verksins en verkefni þessa kafla er meðal annars að finna merkingu í 

sögunni. Þröstur Helgason segir í ritdómi sínum að í Undantekningunni megi finna 

samræðu um bókmenntaformið og þá helst hversu örðugt það er að fanga „ólínulega“ 

óreiðu raunveruleikans í „línulegt form“ skáldskaparins (Þröstur Helgason, 2014, s. 

138-139). Þá segir hann Undantekninguna vera nokkurs konar konseptverk þar sem 

það snúist allt um „sig sjálft, tilurð sína, takmörk og eðli“ (Þröstur Helgason, s. 139). 

Þröstur segir að tilvitnun í Hin hýru vísindi eftir Friedrich Nietzsche sem finna má 

fremst í Undantekningunni sé mikilvæg fyrir túlkun á verkinu en tilvitnunin er: Við 

viljum verða ljóðskáld okkar eigin lífs fyrst og fremst í hinum smæstu og 

hversdagslegustu atriðum (Auður Ava Ólafsdóttir, 2012, s. 6). 

Þá nefnir Þröstur að meginframlag Nietzches til vestrænnar fagurfræði sé að „hann 

gerði engan greinarmun á raunveruleika og skynjun mannsins“, „heimurinn er þannig 

huglægur, hann er það sem við hugsum“ (Þröstur Helgason, s. 140). Þetta eru 

athyglisverðar hugmyndir um Undantekninguna. Ég tel greiningu Þrastar á verkinu 

hitta beint í mark þegar hann telur verkið vera konseptverk. Það fjallar að mjög miklu 

leyti um skáldskap, takmörk hans, eðli og tengsl við raunveruleikann. Áður en farið 

verður í frekari greiningu á sögunni er rétt að kynna söguþráð verksins. 

 

Undantekningin 

Aðalpersóna sögunnar heitir María og verkið hefst á því að Flóki, maður hennar til 

ellefu ára, yfirgefur hana á gamlárskvöldi fyrir nafna sinn og vinnufélaga sem býr í 
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næstu götu (Auður Ava Ólafsdóttir, 2012, s. 7-95). Í rás sögunnar fylgist lesandi með 

Maríu reyna að vinna sig í gegnum hjónaskilnaðinn og hugsa á sama tíma um börnin 

þeirra Flóka, sem eru tvíburar. Hún fær óvænta hjálp frá nágranna sínum, Perlu, sem 

býr í kjallaranum og er sálfræðingur og rithöfundur (s. 14-20). 

 Perla lítur á það sem skyldu sína að hjálpa Maríu í gegnum erfiðleikana þrátt 

fyrir að þær hafi ekki þekkst neitt af viti fyrir gamlárskvöldið afdrifaríka. Perla segist 

skipta deginum í tvennt, hún sinni starfi sínu sem sálfræðingur á daginn og um nætur 

helgi hún sig skrifum (s. 14-15). Hún virðist þó alltaf hafa nægan tíma til að spjalla 

við Maríu um heima og geima á öllum tímum sólarhringsins. Perla segist vera orðin 

þreytt á því að vera leigupenni sem hjálpar öðrum höfundum með skáldsögur þeirra 

og vill gefa út í eigin nafni, segist meira að segja vera byrjuð á sögu (s. 22). María á 

erfitt með að sætta sig við endalok hjónabands þeirra Flóka. Hún sefur lítið, og nýtir 

tímann um miðjar nætur í eldamennsku og hreingerningar. Þá virðist hún vera í miklu 

áfalli þegar hún ákveður allt í einu að drífa sig með tvíburana sína tveggja og hálfs árs 

í sumarbústað sem þau hjón eiga úti í sveit (82-85). Sú för reynist heldur glæfraleg þar 

sem ekkert ferðaveður er heldur stormur og vegurinn illfær. María og tvíburarnir 

sleppa þó ómeidd úr ferðalaginu. 

 Snemma í sögunni fær María þær fregnir að hún sé rangfeðruð. Blóðfaðir 

hennar hefur samband við hana og vill fá að hitta hana og kynnast henni. Sá maður 

heitir Albert og er, miðað við lýsingar, frá Suður-Evrópu, líklega Frakklandi (s. 130-

136). Þegar Albert verður bráðkvaddur á hótelherbergi sínu í Reykjavík stendur María 

uppi sem einkaerfingi hans og þarf að ferðast til heimilis föður síns og ganga frá hans 

málum. Á þann hátt kynnist hún Alberti að honum látnum (s. 165 og 251-268). Áður 

en hún fer utan kemst hún að því að ættleiðingarumsókn sem hún og Flóki höfðu 

verið með í ferli í mörg ár hefur loks verið samþykkt, þeim hefur verið úthlutað 

stúlkubarni (s. 180). María ákveður þá að sameina þessar tvær ferðir, hún ætlar að 

byrja á því að ferðast til heimalands föður síns og fara síðan til átakasvæðisins sem 

litla stúlkan hennar er og sækja hana (s. 230, 235 og 280).  

María hittir Flóka og sefur hjá honum í landinu sem faðir hennar er fæddur í, 

sem er, líkt og nefnt var hér að framan, líklega Frakkland. Flóki er þar staddur í 

viðskiptaferð. Sá fundur dregur þó engan dilk á eftir sér, líta má fremur á hann sem 

kveðjustund en eitthvað annað (s. 245-247). Í kjölfarið heimsækir hún hús föður síns 

                                                
5 Í þessum kafla verður vísað til Undantekningarinnar aðeins með blaðsíðutali. 
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sem er í sveit nálægt smábæ. Þar hittir María fyrir hjón, nágranna Alberts, en 

eiginmaðurinn ber sama nafn og faðir hennar. Í föðurhúsum kemst María að ýmsum 

leyndarmálum. Hún sér að faðir hennar hefur fylgst vel með henni og fjölskyldu 

hennar, hann er með margar myndir af þeim og sumar nýlegar. Einnig sér hún þá að 

móðir hennar hefur verið í stöðugu sambandi við Albert gegnum tíðina, greinilega 

farið utan að heimsækja hann í mörg ár eftir að María fæddist (s. 256, 259 og 265). 

Tígulmynstrað teppi í húsinu vekur upp minningar hjá Maríu og hún man eftir að hafa 

komið þangað áður sem barn, og síðar staðfestir móðir hennar heimsóknirnar og 

framhjáhaldið (s. 266).  

 Eftir að hafa gengið frá málum föður síns ákveður hún að tilvalið sé að lána 

Perlu húsið til þess að vinna að skriftum. Það hafði nefnilega komið í ljós að faðir 

hennar hafði sjálfur skrifað mikið og virðist staðurinn vera tilvalinn til ritstarfa. María 

vill borga undir Perlu flugfarið út svo hún geti sinnt köllun sinni og Perla upplýsir 

Maríu um að hún sé nálægt því að klára söguna sína (s. 274-275). Að þessu loknu fer 

María að sækja stúlkubarnið sem hún hefur ættleitt. Lesandi fær að fylgjast með 

Maríu hitta litlu stúlkuna og hvernig þær verða himinlifandi hvor með aðra. Síðan 

heldur María heim á leið (s. 280-283). Síðasti kafli verksins er tvær blaðsíður. Þar 

renna Undantekningin og skáldsagan sem Perla er að vinna að saman í eitt. Kaflinn 

virðist vera einhvers konar sambland af samtali milli Perlu og Maríu, þar sem Perla 

hefur orðið allan tímann, og bréfi frá Perlu, þar sem síðasta lína verksins er „P.S. 

Handritið er á leið í prentsmiðju. P.D.S.“ (s. 284-285).  

 

Að fjalla um eigin fagurfræði 

Undantekningin sker sig að mörgu leyti frá þeim sjálfgetnu skáldsögum sem minnst 

hefur verið á hér að framan, til dæmis A la recherche du temps perdu. Í henni má 

finna aðalpersónu sem einnig er rithöfundur og er að skrifa söguna. Í þessu verki er 

rithöfundur verksins inni í verkinu sjálfu ekki aðalpersónan heldur aukapersónan 

Perla, nágranni aðalpersónu. Sem aukapersóna sem stendur fyrir utan líf Maríu getur 

Perla skoðað líf hennar með glöggu auga gestsins og er ef til vill betur til þess fallin 

en María sjálf. Þetta er á skjön við það sem tíðkast í dæmigerðum sjálfgetnum 

skáldsögum þar sem aðalpersóna er sjálf að skrifa eigin sögu.  

 Perla lítur semsagt á líf Maríu utan frá. Hún hefur ekki átt í neinu sambandi 

við Maríu af viti og er því ekki lituð af vinskap við viðfangsefni sitt. Þar sem hún er 

rithöfundur (og ritstjóri eða draugapenni), að minnsta kosti í hlutastarfi, hefur Perla 
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ýmsar skoðanir á því hvernig skáldsaga verður til, hvaða listbrögðum er beitt, hvernig 

bygging hennar geti verið og hvernig vekja má hjá lesendum væntingar (s. 193 og 

213). Perla er líka sífellt að minna lesanda á að hann er að lesa skáldskap. Tilgangur 

Auðar er væntanlega sá að lesandi gaumgæfi frekar fagurfræði verksins og sogist 

síður inn í atburðarrásina. Þetta gerir Perla með ýmsum setningum á borð við 

„einhverjir myndu jafnvel segja að sorgin auki á fegurð þína, að hún gefi þér 

yfirbragð skáldsagnapersónu“ og „ef líf þitt væri skáldsaga, þá þætti slíkt ofhlæði 

dramatískra atburða ekki sannfærandi“ (s. 32 og 172).  

 Þessar athugasemdir gera það að verkum að lesandi verður mjög meðvitaður 

um vísanir og önnur listbrögð sem annars gætu farið framhjá honum. Dæmi um þetta 

er þegar María fer í sumarbústað með börnin og hittir fyrir grenjaskyttu. Hann reynist 

vera bókabindari í frístundum og skúffuskáld sem ort hefur eina ljóðabók en sú heitir 

Sögur af uppstoppuðum dýrum (s. 92). Titillinn minnir óneitanlega á aðra sögu af 

dýrum en sú er smásaga eftir Ástu Sigurðardóttur og heitir „Dýrasaga“. Sú saga segir 

af hatursfullum manni sem beitir stjúpdóttur sína andlegu ofbeldi með því að segja 

henni hryllingssögur af dýrum. Stuttu eftir að hafa sagt frá ljóðabók sinni bætir 

grenjaskyttan við að María ætti að fara að koma sér þar sem „afleggjarinn gæti lokast 

í kvöld“ (s. 96). Að vísa svona í þá skáldsögu sem kom út næst á undan 

Undantekningunni er einkennandi fyrir sjálfsmeðvitaðar bókmenntir en Kellman 

bendir á að meðvitað eðli þeirra leyfi þeim að vísa frjálslega í önnur bókmenntaverk 

(Kellman, 1980, s. 7). Þetta á, ásamt áminningum Perlu, líka sinn þátt í því að maður 

sogast síður inn í söguþráð verksins og verður þá ennþá meðvitaðri og meira á 

varðbergi gegn hvers kyns listbrögðum sem fram koma í verkinu.  

Þegar maður hugsar til þess hvað gæti knúið höfund til að skrifa sjálfgetna 

skáldsögu kemur eitt atriði fyrst upp í hugann: Tækifærið til að ræða 

skáldskaparlistina í þaula án þess að skrifa ritgerð eða fræðigrein um efnið. Auður 

Ava getur því rætt hluti sem henni eru hugleiknir varðandi skáldskap í gegnum Perlu. 

Auður ræðir hugðarefni sín og heldur hlutverki sínu sem skáldsagnahöfundur á sama 

tíma með því að nota Perlu sem millilið. Og Perla dregur hvergi af sér þegar hún ræðir 

bókmenntir, sem gerist oftar en ekki þegar þær María eiga samræður. Perla er ráðgjafi 

þekkts glæpasagnahöfundar, hún skrifar stundum setningar fyrir hann og ráðleggur 

honum hvert fara eigi með söguna, en Perlu er tíðrætt um kjarkleysi hans þegar kemur 

að nýjungum í skrifum. Henni finnst peningar stjórna því um of hvernig hann skrifar. 

Hún segir Maríu gjarnan frá góðum hugmyndum sínum um hvernig krydda megi 
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skáldverk glæpasagnahöfundarins en þegar hún ber þær upp við höfund er svarið 

alltaf á eina leið: „en nei, það kemur ekki til greina, hann er að byggja sér raðhús“ (s. 

71). 

Þetta verður ákveðið leiðarastef hjá Perlu, hún amast við því hversu 

óspennandi og leiðinlegur glæpasagnahöfundurinn hennar er og kallar eftir nýjungum 

og tilbreytingu frá gömlu formúlunni (s. 71). Möguleiki er að hér skapi höfundur 

Undantekningarinnar sér svigrúm til að gagnrýna kollega sína fyrir stöðnun og 

kjarkleysi á sínu sviði og kalla á sama tíma eftir því að list sé sköpuð listarinnar vegna 

en ekki aðeins vegna peninganna sem hægt er að fá fyrir hana. Um leið má sjá 

sjálfsíróníu í þessu tali Perlu en Auður Ava, hinn raunverulegi höfundur 

Undantekningarinnar, þarf í daglegu lífi sínu að takast á við þessa togstreitu milli 

listræns frelsis og peninga. Sjálfs-skopstæling og sjálfhverf hegðun persóna eru 

einmitt einkenni sjálfsmeðvitundar á lista Stonehill en flokka má þessar einræður 

Perlu bæði sem skopstælingu á þeim hugleiðingum sem fara í gegnum höfuðið á Auði 

Övu meðan hún skrifar skáldsögur en einnig sem sjálfhverfa hegðun Perlu, þar sem 

hún talar í einræðum um eigin vandamál og endurtekur sig þegar hún talar um 

vandamál sín með glæpasagnahöfundinn. Perla ræðir allt frá vali á morðvopnum í 

glæpasögnum til formgerða þeirra og segist sjálf hrifin af MNF-kenningunni þegar 

kemur að glæpasögum en það er morð, náttúrulífssena og fjölskylduvandamál (s. 72).  

Þegar lengra er komið fer lesandi smám saman að átta sig á því að allt það sem 

Perla lýsir velþóknun sinni yfir varðandi skáldskap, hvort sem það er formúla fyrir 

glæpasögu eða einstök atriði í framvindu sögu, á við um Undantekninguna. Þannig 

má til dæmis segja að MNF-kenningin eigi við formgerð Undantekningarinnar. Í 

byrjun verksins „myrðir“ Flóki hjónaband þeirra Maríu og flýr svo af vettvangi 

glæpsins til ástmanns síns. Nokkrum dögum eftir það fer María með börnin í 

sumarbústað en þar eru náttúran í stóru hlutverki og helst hættulegt eðli hennar. 

Skömmu síðar fær María stórar fréttir, hún er rangfeðruð og blóðfaðir hennar er á leið 

til landsins að hitta hana. Þá segir Perla: „Orðin blóðfaðir og blóðforeldri vekja strax 

hugrenningar hjá skáldi enda mega rangfeðruð börn heita klassískt viðfangsefni 

heimsbókmenntanna“ (s. 139). Með þessu er ekki aðeins skerpt á sjálfsmeðvitund í 

frásögninni heldur er frásögnin af Maríu flokkuð sem klisja heimsbókmenntanna. Í 

miðri sögu kemur í ljós að Perla er sjálf að skrifa skáldsögu og hún fjallar um konu 

sem kynnist föður sínum „póst-mortem“ (s. 187). Þá segir hún eitt sinn:  
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-Ef við tökum sem dæmi það sem gerst hefur í lífi þínu undanfarnar vikur, María, þá 

sé ég ekki fyrir mér að það sé hægt að koma böndum á óreiðuna og troða inn í ramma 

tvö hundruð áttatíu og fimm blaðsíðna bókar. Það eru of margir útúrdúrar sem koma 

við sögu.  

     (Auður Ava Ólafsdóttir, 2012, s. 231) 

 

Þess má geta að Undantekningin er nákvæmlega 285 blaðsíður að lengd. Þá nefnir 

Perla að þótt ótrúlega megi virðast sé atburðarrásin í lífi Maríu undanfarna daga mjög 

lík uppkasti af bók sem hún hefur unnið að undanfarið (s. 173). María segir Perlu frá 

því að blóðfaðir hennar hafi orðið bráðkvaddur á hótelherbergi stuttu eftir að þau 

borðuðu skötusel saman og þá nefnir Perla að í hennar sögu hafi feðginin einmitt 

snætt saman skötusel. Í hennar sögu hafi faðirinn þó skilið hring eftir sig (s. 172-173). 

Þegar verið er að ganga frá málum Alberts gefur móðir Maríu henni hring og segir að 

Albert hafi skilið hann eftir handa dóttur sinni (s. 224).  

 Er María ræðir raunverulegt faðerni sitt við Perlu nefnir Perla að móðir hennar 

hafi tekið upplýsingar um faðerni hennar með sér í gröfina. Móðir Perlu hafi þó haft 

eftirprentun af Las Meninas eftir Velázquez hangandi í stofunni. „Til að ég vissi 

hvaðan ég kæmi“ segir Perla (s. 140). Eins og áður hefur komið fram hefur málverkið 

Las Meninas löngum verið þekkt sem sjálfsmeðvitað og óhefðbundið listaverk en 

myndefnið er hirð Spánarkonungs séð frá sjónarhorni þess sem verið er að mála. Amy 

M. Schmitter, listfræðiprófessor, nefnir að málverkið sýni „meta-sögu sjálfs sín“, það 

er verkið er sjálfstilvísandi, og varpar ljósi á eigin tilurð. Það er því fyrst og fremst 

mynd af listamanninum (Schmitter, 1996, s. 256-258). Í verkinu kemur fyrir dvergur, 

en dvergar voru vinsæl hirðfífl í konungshirðum víðsvegar, en vinstra megin á 

myndinni má sjá í bak á striga og fyrir aftan hann málarann sjálfann að verki. Þessi 

orð Perlu „Til þess að ég vissi hvaðan ég kæmi“ eru einkennandi fyrir þema 

bókarinnar sem er einmitt hvernig varð ég til. Málverkið Las Meninas er þannig 

frásagnarspegill fyrir Undantekninguna en á því má sjá myndlistarmann að störfum 

líkt og hægt er að sjá Perlu vinna í skáldsögu sinni í Undantekningunni.  

Vísbendingarnar hrannast upp eftir því sem sögunni vindur fram og undir lok 

hennar er lesandanum orðið ljóst að Perla er að skrifa söguna sem hann er að lesa. 

Þetta er eiginlega stafað ofan í lesanda í lokaþætti sögunnar þar sem Perla segir: 

„Hugmyndin er sú að sagan spegli eigin tilurð og að höfundurinnn sé sjálfur ein af 

persónum sögunnar“ (s. 276). Þá segir hún einnig þetta um skáldsögu sína: 
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„Þetta verður margradda frásögn, margir samsíða heimar þar sem söguhetjan mín 

rifjar upp tiltekinn atburð og atburðurinn tekur sífelldum breytingum við hverja 

upprifjun. Enda þótt ég geri mér mæta vel grein fyrir því að ég er ekki eini 

höfundurinn sem hef þreifað á viðfangsefninu, þá verður þetta eins konar skáldsaga 

innan í skáldsögu.“ 

    (Auður Ava Ólafsdóttir, s. 276) 

 

Þetta er lýsandi fyrir Undantekninguna, þar sem María er í sífelldri upprifjun og 

endirskrifun á sögu sinni, fyrst á hjónabandi sínu og svo á fjölskyldulífi sínu í heild.  

 Eins og áður sagði er lesanda gert smám saman ljóst að Perla er að skrifa 

söguna sem hann er að lesa. Fyrst eru gefnar litlar vísbendingar um það og þær verða 

augljósari og augljósari eftir því sem líður á sögu. Að lokum renna Undantekningin og 

saga Perlu saman á fallegan hátt á síðustu tveimur blaðsíðum verksins: 

Ég hef dálítið verið að velta fyrir mér endinum sagði Perla. Nú er ég helst á því að 

láta söguhetjuna mína koma siglandi heim með barnið á skipi og sjá eyjuna rísa úr sæ. 

Ferðalagið verður svolítið langt og ýmsar fuglategundir koma við sögu á leiðinni, 

mögulega yrði fyrsti farfuglinn samferða henni á skipinu. Þegar skipsskrokkurinn 

skríður inn fjörðinn í gegnum lárétta þokuslæðuna – já þær eru lengi að dóla sér inn 

fjörðinn, mæðgurnar – hefur fuglinn sig á loft af þilfarinu og sest á snjóruðning og 

syngur. Það verður ennþá hvítt í fjöllum og ég er að velta fyrir mér að hafa himininn 

sérkennilega fölbleikan eins og barnslunga.  

Nema ég hafi þetta öðruvísi og láti söguhetjuna mína fyrst sjá djarfa fyrir landi langt 

úti í hafi eins og títuprjónshaus sem færist smám saman nær þar til hún siglir alveg 

upp að þverhníptu fuglabjarginu eins og margfaldri íbúðablokk og argandi hávaðinn 

er eins og sinfónía sem magnast upp. Þá hendir einhver niður kaðalstiga og segir; þú 

ert kominn heim, nei, þetta er bein spurning: ertu þá komin heim? Og hún klifrar upp 

stigann, gírar sig upp í það, nei, lyftir fyrst barninu upp og hönd teygir sig á móti, já. 

 P.S. Handritið er á leið í prentsmiðju. P.D.S. 

     Auður Ava Ólafsdóttir, 2012, s. 284-285) 

 

Miðað við byrjunina á kaflanum er ekki ljóst fyrst að um bréf er að ræða. Fyrsta 

málsgreinin sem endar á „sagði Perla“ er fremur eins og aðrar lýsingar á samræðum úr 

sögunni en ekki byrjun á bréfi. Kaflinn virðist því vera einhverskonar samsuða 

samtals og bréfs en enginn vafi leikur á að mæðgurnar í skáldsögu Perlu eru María og 

ættleidda stúlkan hennar. Sögulokin eru þó tvíþætt. Í lok sögu koma mæðgurnar heim 
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til Íslands en einnig er hægt að segja að í lok sögu skili Perla inn handriti að nýju 

skáldsögu sinni, Undantekningunni. 

  

Skáldskapurinn í skáldskapnum 

Eitt af því sem sjálfsögur geta gert ef vel tekst til er að kanna tengsl milli 

raunveruleika og skáldskapar. Þetta er gert í Undantekningunni og er þar skáldskapur 

Maríu sjálfrar í brennidepli. María er gift samkynhneigðum manni í ellefu ár sem 

heldur framhjá henni um langt skeið og er ekki einu sinni mjög góður í að fela það. 

Hann er fjarverandi margar nætur þegar hann segist ætla að sofa á skrifstofunni eða 

það taki því ekki að fara heim úr sumarbústaðnum svo hann ætli að sofa þar. Með 

líkum hætti er María alin upp af fósturföður en hefur ekki hugmynd um hann sé ekki 

blóðfaðir hennar. Móðir Maríu hefur einnig átt í ástarsambandi við Albert mestalla 

ævi Maríu og meira að segja tekið hana með sér í heimsókn til hans. Með öðrum 

orðum er María viss um að hún hafi alist upp í hefðbundinni kjarnafjölskyldu og sé í 

hamingjusömu hjónabandi. Hvort tveggja er blekking eða, öllu heldur, skáldskapur. 

 Eins og minnst var á fremst í kaflanum má finna tilvitnun í Nietzsche úr 

Hinum hýru vísindum fremst í Undantekningunni, en hún hljóðar svona „við viljum 

verða ljóðskáld okkar eigin lífs fyrst og fremst í hinum smæstu og hversdagslegustu 

atriðum“ (s. 5). Þröstur Helgason bendir á að María sé sannarlega ekki ljóðskáld eigin 

lífs og ekki einu sinni „sérlega glöggur lesandi“ þess (Þröstur Helgason, 2014, s. 140). 

Þar hittir hann naglann á höfuðið. María virðist undarlega blind á nærumhverfi sitt og 

líkist fremur farþega heldur en virkum þátttakanda í eigin lífi. Hún virðist fljóta áfram 

undan ævistraumi án þess að láta sig varða í hvaða átt, en sjá má að tveir karlmenn í 

lífi hennar, blóðfaðir og eiginmaður, hafa gríðarlega mótandi áhrif á ævi hennar. 

Þessir stóru atburðir í sögunni í ævi Maríu, hjónaskilnaður og svo föðurarfur hennar 

með allri vitneskju sem honum fylgir, eru ekki til komnir vegna neins sem María gerir 

heldur virðist hún einfaldlega verða fyrir þessu, líkt og lauf í vindi sem feykist um.  

Blekkingin sem María lifir í er mikilvægur hluti af meginþema 

Undantekningarinnar, skáldskaparlistinni. María virðist ekki vera vel læs á eigið líf 

og það er ekki fyrr en í lok sögu sem hún verður ljóðskáld eigin lífs. Þröstur Helgason 

bendir á að Nietsche hafi ekki gert greinarmun á raunveruleika og upplifun mannsins 

og það á vel við í tilviki Maríu. Hún virðist hafa skapað sér eigin veruleika þar sem 

hún er í hamingjusömu hjónabandi og er alin upp í hamingjusömu hjónabandi þar sem 

foreldrar hennar elska aðeins hvort annað. Ljóst er að María hefur ansi oft þurft að 
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grípa til skáldskapargáfunnar eða öllu heldur þess sem lesandi skáldsagna grípur oft 

til, það er meðvituð útilokun vantrúar eða efasemda (e. Willing suspension of 

disbelief), til að viðhalda þessum raunveruleika sínum. Það gerir hún með því að taka 

trúarlegar afsakanir Flóka fyrir næturfjarvistum sínum, en þær eru hver annari lélegri. 

Einnig hefur María greinilega horft í hina áttina þegar Flóki hefur reynt við aðra 

karlmenn er þau hafa farið saman í partí. Þá hefur móðir Maríu verið dugleg að 

heimsækja elskhuga sinn, blóðföður Maríu, en María hefur ekki séð neitt athugavert 

við þessar árlegu utanlandsferðir móður sinnar og einnig gleymt því þegar hún fór 

með í þessar ferðir sem barn. 

 Þegar þetta er skoðað sést að þetta samband raunveruleika og skáldskapar er 

ekki einfalt. Perla segist ekki þurfa á föður að halda til að vita hver hún sé „enda er 

fátt meiri skáldskapur en ævisaga manns og minningar hápunktur 

skáldskaparlistarinnar, de arte poetica“ (Auður Ava Ólafsdóttir, 2012, s. 142). Þessari 

hugmynd bregður einnig fyrir þegar að grenjaskyttan talar um ljóðabók sína Sögur af 

uppstoppuðum dýrum. Grenjaskyttan nefnir að systur sínar hafi verið ósáttar við fyrsta 

kaflann sem fjallar um æsku þeirra. Hann segir að þær þykist eiga „copyright á 

barnæsku okkar“ því þær séu gramar yfir því að hann fjalli um að þær hafi þá slegið 

sér upp með „vissum mönnum“ (Auður Ava Ólafsdóttir, 2012, s. 94-95). 

Hér, líkt og víðar í verkinu, má sjá þetta þema verksins, að veruleikinn sé 

huglægur og að við sköpum öll okkar eigin raunveruleika með afstöðu okkar og 

skynjun. Við veljum að gleyma sumu en muna annað, og oft trúum við því sem við 

viljum trúa. Kannski eru skáldskapur og raunveruleiki því ekki andstæð hugtök. 

Kannski inniheldur skáldskapur ávallt eitthvað af raunveruleikanum og raunveruleiki 

hvers og eins er á sama hátt alltaf bundinn huglægu mati hvers og eins – hluti hans er 

óhjákvæmilega skáldskapur.  

 

Ábyrgð 

Annað þema sem Auður Ava fæst við í Undantekningunni er ábyrgð, bæði ábyrgð 

einstaklinga gagnvart hvor öðrum og ábyrgð listamannsins gagnvart viðfangsefnum 

sínum. Flóka finnst hann ekki bera alla ábyrgð á hjónaskilnaði þeirra Maríu því hann 

heldur því fram að María hafi vitað af samkynhneigð hans. Afstaða Flóka er skiljanleg 

því eins og áður hefur komið fram hefur María trúað hverri ótrúlegri afsökun hans á 

fætur annarri og litið í hina áttina á meðan hann reyndi við aðra karlmenn. Umfjöllun 

um ábyrgð í verkinu einskorðast ekki við ábyrgð maka heldur snýr líka að ábyrgð 
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foreldra á börnum. María verður pirruð og vonsvikin þegar hjónabandi hennar lýkur 

og vegna þess hve litla ábyrgð Flóki tekur á tvíburunum og María tekur það að hluta 

til út á börnum sínum tveimur. Sumarbústaðaferð í hættulegu veðri er gott dæmi um 

þetta.  

Stórri spurningu um ábyrgð er varpað fram þegar María fær að vita að þau 

Flóki hafi fengið umsókn þeirra um ættleiðingu samþykkta. Þau hyggjast ættleiða 

stúlkubarn frá landi þar sem stríðsástand ríkir. Flóki er ekki spenntur fyrir því að 

standa við skuldbindingu sína þegar þau eru skilin. María tekur hins vegar ekki í mál 

að draga umsóknina til baka, þau geti ekki „svikið barn“ (s. 180). Ábyrgðin er ekki 

lengur aðeins ábyrgð foreldra á eigin börnum heldur hefur færst út og gildir um börn á 

stríðshrjáðum svæðum í útlöndum. Því má sjá að ábyrgð er eitt þema 

Undantekningarinnar, ekki aðeins ábyrgð foreldra á börnum sínum heldur ábyrgðin 

gagnvart börnum um heim allan. Ábyrgð foreldra á eigin börnum er táknræn fyrir 

ábyrgðina sem höfundur ber á sköpunarverki sínu. Þá er hægt að spyrja sig hvort 

ábyrgð á börnum um allan heim sé táknræn fyrir ábyrgð höfundar gagnvart 

bókmenntum heimsins eða bókmenntasögunni í heild sinni? 

 

Okkar eigin raunveruleiki 

 Þegar listi Stonehill, sem kynntur var í fyrsta kafla, um það sem einkennir 

sjálfsmeðvitaða skáldsögu er rifjaður upp má sjá að margt á honum á við um 

Undantekninguna. Ef byrjað er að skoða atriði í frásögninni má sjá að Perla, sem líta 

má á sem nokkurs konar sögumann verksins fæst við að semja. Reyndar fást margar 

aðrar persónur verksins við ritstörf, þar á meðal grenjaskyttan úr sumarbústaðnum og 

Albert, blóðfaðir Maríu. Lesendur eru jafnframt sífellt minntir á að á bakvið tjöldin 

hafi höfundur stjórnina, Perla gerir það þegar hún segist vera að hugsa um að láta 

persónur í skáldsögu sinni gera þetta eða hitt. Textinn vísar stöðugt til sjálfs sín til 

dæmis þegar Perla talar um bókina sem hún er að skrifa og það hve mjög söguþráður 

hennar líkist lífi Maríu. Flokka má líka margar einræður Perlu um skáldsagnaskrif 

sem beinar sérviskulegar predikanir. 

 Ef litið er næst á uppbyggingu verksins er ljóst að hún fellur í flokk 

sjálfmeðvitaðra skáldsagna þar sem frásögnin bítur í skottið á sér, skáldsagan er 

sjálfgetin. Þannig verður form hennar hringlaga þar sem byrjað er á hjónaskilnaði 

Maríu og Flóka og endað á því að Perla gefur út sögu þeirra sem aftur fjallar um 

hjónaskilnað Maríu og Flóka og svo framvegis.  
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Persónusköpun Undantekningarinnar er einnig dæmigerð fyrir 

sjálfsmeðvitaða skáldsögu. Þar er að finna tvífara sem auka hliðstæður í verkinu í 

ástmönnunum Flóka og Flóka og einnig í nágrönnunum Alberti og Alberti. Deila má 

um hvort Flóki sé afkáralegt nafn en nafnið er vissulega nógu sjaldgæft til að það sé 

afkáralegt þegar tvær af tiltölulega fáum persónum verksins heita það. Ástarsamband 

Flóka og Flóka er sjálfsögulegt einkenni út af fyrir sig, en á lista Stonehill er minnst á 

sjálfhverfa hegðun persóna. Dæmi um sjálfhverfa hegðun sem nefnd eru af Stonehill 

eru blóðskömm og sjálfsfróun. Flóki setur líklega einhverskonar met í slíkri hegðun 

þegar hann hefur ástarsamband með nafna sínum sem einnig er samstarfsfélagi hans. 

Flóki yfirgefur Maríu eiginlega fyrir sjálfan sig, ekki er úr vegi að flokka þetta 

ástarsamband hreinlega sem sjálfsfróun.  

 María er einnig mjög einkennandi fyrir persónusköpun sem á skylt við 

sjálfsmeðvitaða skáldsögu. Hún er nefnilega svipt mannlegum eiginleikum, þ.e. hún er 

of mikil bókmenntapersóna til þess að lesandi finnist hún trúverðugur einstaklingur. 

Fram kemur að hún líti út eins og kvikmyndastjarna og flestir karlmenn í verkinu hafa 

augastað á henni (s. 56). Hún er meistarakokkur í eldhúsinu, frábær móðir og ástkær 

eiginkona. Hún vinnur hjálparstarf þar sem hún hjálpar fólki í stríðshrjáðum löndum 

sem hafa misst útlimi vegna jarðsprengja. María virðist hreinlega vera of góð fyrir 

þennan heim. Hún hefur engan augljósan galla og virðist ekki eiga sér neitt líf fyrir 

utan fjölskyldu sína og starf. Engin vinkona dúkkar upp eftir hjónaskilnaðinn, enginn 

gamall vinur býður henni öxl til að gráta á. Þess vegna má segja að hún sé, líkt og 

Perla bendir á, „fagurfræðileg manneskja“, en einnig hefði verið hægt að segja 

skáldleg, jafnvel ótrúverðug manneskja (s. 173). Um leið er hægt að sjá textatengsl 

við Biblíuna, Maríu guðsmóður og Maríu Magdalenu en ekki verður fjallað um 

týpólógískan lestur verksins hér. 

Viðfangsefni Undantekningarinnar er tvímælalaust tengsl raunveruleika og 

skáldskapar eins og gjarnt er með sjálfsmeðvitaðar skáldsögur. Hægt er að finna í 

textanum bókmenntagagnrýni um textann þegar Perla segir að atburðir í lífi Maríu séu 

of dramatískir til að vera trúlegir og bætir við að hún myndi strika út helminginn af 

því sem gerst hefði í lífi Maríu hefði höfundurinn hennar skrifað atburðarrásina (s. 

172-173). Í textanum má finna vísbendingar um að skáldskapurinn sé sjálfum sér 

nægur leikur en segja má að aðalumfjöllunarefni og meginþema verksins sé 

skáldskapurinn. Að lokum má segja að í verkinu sé lofað frelsi ímyndunaraflsins til að 

yfirstíga þrálátar skorður veruleikans en þó svo að ímyndunarafl Maríu geri það að 
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verkum að hún lifi í blekkingu stóran hluta ævi sinnar gefur það okkur einnig frelsi til 

að skapa eigin veröld, okkar eigin raunveruleika.  

Þó svo að höfundurinn í verkinu sé ekki aðalpersóna þess er hann í brennidepli í 

verkinu. Höfundur verksins verður því aðalhlutverk þess ásamt Maríu því þó sagan 

sem sögð er sé hennar snýst verkið alveg jafn mikið um Perlu og glímu hennar við 

skáldskapinn. Fjallað er um margs konar vandamál sem fylgja því að vera höfundur, 

svo sem togstreituna milli þess að skrifa það sem býr í brjósti manns og að skrifa það 

sem selst vel. Verkið fjallar einnig um það hversu erfitt er að vera frumlegur. Þröstur 

Helgason nær að orða þessa umfjöllun einstaklega vel í ritdómi sínum um bókina, en 

þar segir hann: 

Hlutverk Perlu fer með öðrum orðum saman við það verkefni höfundar sögunnar að í 

senn forða verkinu frá eilífri endurtekningu skáldskaparins og horfast í augu við 

skorðurnar sem honum eru settar. Markmiðið hlýtur ævinlega að vera að fanga 

undantekninguna sem gerir lífið að hápunkti skáldskaparins.  

       (Þröstur Helgason, 2014, s. 142) 

 

Undantekningin eftir Auði Övu er sjálfsmeðvitað verk. Textinn vísar ítrekað til sjálfs 

sín, sagan inniheldur bókmenntagagnrýni um sjálfa sig ásamt því sem hún vísar í aðra 

skáldsögu höfundar, Afleggjarann. Þessi stílbrögð höfundar verða til þess að lesandi 

er sífellt á tánum og ofurmeðvitaður um fagurfræði og skáldskaparmál verksins. Hann 

ber því frekar skynbragð á ýmis tákn, vísanir og listbrögð sem annars hefðu farið 

framhjá honum. Margar sögupersónur fást við ritstörf og er skáldskapurinn því 

alltumlykjandi í verkinu. Gegnum Perlu fær Auður Ava frjálsar hendur til að fjalla um 

skáldskaparlistina innan í skáldverki. Þetta gefur tækifæri á hreinskiptum einræðum 

um hina ýmsu erfiðleika sem rithöfundar þurfa að glíma við. Þessi umræða og 

gagnrýni á bókmenntir er þó einnig sjálfsírónísk á köflum og beinist jafnvel gegn 

verkinu sem það birtist í. 

 Í rás sögunnar eru lesanda gefnar vísbendingar um það að Perla sé í raun að 

skrifa söguna sem hann er að lesa og verða vísbendingarnar augljósari og augljósari 

eftir því sem líður á. Meðal annars er nefnt í verkinu málverk sem speglar eigin tilurð 

og Perla minnist oft á að aðstæður Maríu sé ekki ósvipaðar sögupersónu í bókinni sem 

hún er sjálf að vinna að. Að lokum segist Perla vera komin langt með sína sögu sem á 

að spegla eigin tilurð, vera skáldsaga inn í skáldsögu. Verkinu lýkur svo á að 
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Undantekningin og bók Perlu sameinast á því að María snýr aftur til Íslands með litlu 

stelpuna sína. Og handritið er á leið í prentsmiðju. 

Undantekningin er ekki einföld skáldsaga. Á yfirborðinu fjallar hún um það hvernig 

tveggja barna móðirin María vinnur sig úr skilnaði og hugsar líf sitt upp á nýtt eftir að 

fram kemur að maður hennar er samkynhneigður og hún sjálf rangfeðruð. Sagan 

fjallar þó líka um það hvernig er að vera rithöfundur og ljónin í veginum þegar skrifa 

á skáldsögu sem er frumleg. Undir yfirborðinu kraumar yfirgripsmikil og dýrmæt 

umfjöllun um skáldskapinn og eðli hans.  
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4. Kafli – Ör 

  

Árið 2016 sendi Auður frá sér skáldsöguna Ör. Verkið fékk góða dóma og eins og 

fram kom í inngangi vann það til Íslensku Bókmenntaverðlaunana en það er nú 

tilnefnt til Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs og Premia Strega, æðstu verðlauna 

Ítala í bókmenntum.  

 Í Ör dregur höfundur nokkuð úr þessum allsumlykjandi sjálfsagnastíl sínum 

frá því í Undantekningunni. Ekki er lengur að finna athugasemdir um skáldskap á 

nánast hverri síðu né heldur er sagan sjálfgetin. Þó má finna í verkinu eitt af þeim 

einkennum sjálfsmeðvitundar sem Stonehill ræðir en það eru frásagnarspeglar. 

 

Frásagnarspeglar 

Eins og áður hefur verið minnst á er hugtakið mise en abyme, sem á íslensku var þýtt 

sem frásagnarspegill, komið frá franska rithöfundinum Andre Gide. Hugtakið var þó 

ekki fyllilega skýrt fyrr en 1977 þegar Lucien Dällenbach skrifaði Essai sur la mise en 

abyme þar sem hann gerði tilraun til að skýra fyrirbærið, hlutverk þess í skáldskap og 

ólíkar leiðir til að nota það. Í Rigningu í nóvember er að finna frásagnarspegil. 

Spegillinn kemur fyrir í byrjun verks og vísar fram, það er spegillinn speglar það sem 

enn á eftir að gerast. Speglunin er einföld og speglar söguþráð verksins. En 

frásagnarspeglar geta einnig varpað ljósi á táknfræði verks, persónur verks eða 

viðtökur þess (Dällenbach, 1989, s. 68-74). André Gide sagði að ekkert varpaði 

skýrara ljósi á fagurfræði verks heldur en frásagnarspeglar. Eðli frásagnarspegla er að 

þeir sýna kjarna þess fyrirbæris sem þeir spegla. 

 Dällenbach ræðir í ritgerð sinni um það hvernig staðsetning frásagnarspegla 

hefur áhrif á lesanda. Ef frásagnarspegil er að finna mjög framarlega í verkinu verður 

það hugsanlega til þess að lesandi áttar sig ekki endilega á því að um frásagnarspegil 

er að ræða og því mótar frásagnarspegillinn ekki væntingar hans. Ef lesandi áttar sig á 

því að um frásagnarspegil er að ræða getur það orðið til þess að ræna framhald 

sögunnar spennu. Einnig getur spegillinn orðið til þess að gera lesanda meðvitaðan 

um að hann sé að lesa sögu, hann gæti því orðið fráhverfari sögunni og sogast síður 

inn í hana (Dällenbach, 1989, s. 83). Á þessu má sjá að staðsetning spegilsins og 

sýnileiki skipta sköpum og geta bæði orðið til þess að ræna lesanda spennu eða gert 

spegilinn óþarfan þar sem erfitt er að koma auga á hann í textanum.  
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Sjálfur er Dällenbach hrifnastur af því þegar frásagnarspegill er staðsettur í miðju 

verki. Þegar það er gert getur spegillinn nefnilega bæði speglað það sem þegar hefur 

gerst í verkinu og það sem er óorðið. Þegar frásagnarspegillinn er staðsettur í miðju 

verki hefur hann mest áhrif. Með því að spegla fortíðina og það sem lesandi veit nú 

þegar getur frásagnarspegillinn gefið lesandanum væntingar um það sem koma skal 

með speglun sinni inn í framtíðina. (Dällenbach, 1989, 85-87). Þegar frásagnarspeglar 

eru staðsettir í lok verka segir Dällenbach að þeir hafi ekkert nýtt að segja um 

frásögnina, söguþráður verksins er lesanda ljós og ekki þarf frásagnarspegil til að sýna 

hann eða vekja hjá lesanda væntingar. Hinsvegar geti frásagnarspegill í lok verks 

hjálpað til við að hefja túlkun verksins upp á annað svið, að gera skilaboð verksins 

stærri en verkið sjálft (Dällenbach, 1989, 85-87). 

 En hvernig geta frásagnarspeglar varpað ljósi á þau þemu sem finna má í 

verkinu? Áður en skýrt verður frá því er rétt að skoða söguþráð verksins.  

 

Ör 

Sagan fjallar um Jónas Ebeneser. Hann er fjörutíu og níu ára fráskilinn maður sem 

hefur fyrir stuttu komist að því að uppkomin dóttir hans er ekki blóðskyld honum. 

Hann á fyrirtækið Stálfætur ehf. og virðist vera í ágætum efnum þrátt fyrir skilnaðinn 

(Auður Ava Ólafsdóttir, 2016, s. 486). Ör er skipt í forleik og svo tvo hluta, „Hold“ og 

„Ör“. Fyrri hlutinn fjallar um Jónas á Íslandi en seinni um ferðalag Jónasar til 

stríðshrjáðs lands sem er nafnlaust í frásögninni. Þegar Jónas kemur fyrst fyrir í 

verkinu er hann að fara að njóta ásta með konu, dagsetningin er 31. maí (s. 11-12). 

Hann hugsar með sér að morguninn eftir ætli hann að slípa og bera á gólfin á Hótel 

Silence (s. 11-12). Því næst stekkur frásögnin aftur í tímann, ekki langt þó, aðeins til 

5. maí. Þar er Jónas að láta húðflúra á sig mynd af vatnalilju. Húðflúrið lætur hann 

gera á vinstra brjóstið, hjartastað. Sama dag fer hann í heimsókn til móður sinnar á 

elliheimili. Á leið sinni þangað hugsar hann um hvernig hann eigi að drepa sig og 

veltir því fyrir sér hvort hann ætti ekki að fá lánaðan riffil hjá Svani, nágranna sínum 

(15-19). Hann stoppar hjá móður sinni á elliheimilinu en farið er að slá út fyrir henni, 

inni í herbergi hennar er aðeins að finna bækur um stríð, þar á meðal Vopnin kvödd og 

Stríð og frið (s. 20-26). Eftir það er Svanur, nágranni Jónasar, kynntur til sögunnar. 

Hann er sem stendur að jafna sig eftir brjósklosaðgerð og er í kjölfarið orðinn tíður 

                                                
6 Í þessum kafla verður aðeins vísað til Ör með blaðsíðutali. 
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gestur hjá Jónasi. Hann biður Jónas um hjálp við ýmis viðvik og ræðir við hann sín 

helstu hugðarefni, „vélknúin farartæki og stöðu kvenna“ (s. 28-29). Jónas leitar á 

netinu að „famous writers who killed themselves“ og uppgötvar þar margar og 

skapandi leiðir til að enda líf sitt (s. 31-33). 

 Þegar Jónas ætlar að gera alvöru úr fyrirætlunum sínum um að taka eigið líf 

hugsar hann með sér að það væri ósanngjarnt fyrir dóttur hans að þurfa að taka til í 

geymslunni eftir dauða hans og ákveður því að annast það sjálfur. Þar finnur hann 

ýmsa gleymda hluti úr fortíðinni, meðal annars dagbækur sínar frá því hann var ungur 

maður (s. 42-45). Jónas ákveður að fresta dauðdaga sínum um nokkra daga og ganga 

frá öllu samhliða því sem hann les dagbækur sínar og rifjar upp fortíðina. Svo virðist 

sem fyrrverandi kona Jónasar, Guðrún, hafi komið skyndilega inn í líf hans þegar 

hann var rétt rúmlega tvítugur, hún orðið ólétt stuttu síðar og þar með hafi hann verið 

kominn í alvarlegt samband. Síðasta dagsetta dagbókarfærslan er á fæðingardegi 

(meintrar) dóttur hans um það bil níu mánuðum síðar. Svo virðist sem Jónas hafi hætt 

að skrásetja raunveruleikann eftir fæðingu dóttur sinnar. 

Í kvöldgöngu með Svani fær Jónas þá hugmynd um að fara í ferðalag, burt af 

landi og drepa sig þar, þá þarf dóttir hans ekki að finna hann dáinn (s. 53-57). Eftir 

þetta hittir hann Guðrúnu Vatnalilju, dóttur sína, og er þetta nokkurs konar 

kveðjustund fyrir Jónas (s. 57-61). Þar næst finnur Jónas hentugt land til að deyja í, 

einhverstaðar langt í burtu þar sem ættingjar hans þurfa ekki að koma að honum. 

Hann ákveður að fara til lands sem hefur verið í fréttunum vegna stríðsástands en þar 

ríkir nú óstöðugt vopnahlé. Hann hugsar sér að hann gæti orðið fyrir skoti á næsta 

götuhorni eða stigið á jarðsprengju. Hann pakkar engu niður, ekki fötum til skiptanna, 

ekki síma, ekki myndavél. Hann ákveður þó að taka með minni verkfæratöskuna sína 

ef hann skyldi þurfa að setja upp krók til að hengja snöruna í, hann ákveður einnig að 

taka með sér dagbækur sínar og þar með er hann farinn (s. 63-64 og 67). Jónas lendir í 

hinu nafnlausa landi og verður samferða innfæddri kvikmyndastjörnu inn á hótelið, 

Hotel Silence. Þar með lýkur fyrri hluta verksins en hann spannar um það bil eina 

viku.  

 Seinni hluti verksins, sem hefst um miðjan maí, fjallar um veru Jónasar á 

Hotel Silence. Hann, leikkonan og eldri maður eru einu gestir hótelsins. 

Kvikmyndastjarnan er að gera heimildarmynd um landið, eldri maðurinn er á svæðinu 

til að græða á ástandinu (s. 110-119). Á hótelinu kynnist Jónas einnig 

hóteleigendunum, systkinunum Maí og Fífí. Fífí sér um bókhald og fleira en systir 
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hans Maí um umhirðu herbergja. Maí á soninn Adam sem er fæddur í stríðinu og 

þekkir ekkert annað. Eftir að hafa komið sér fyrir á hótelinu veit Jónas varla hvað 

hann á að gera af sér. Hann hefur nægan tíma og hefur ekki verið verklaus í mörg ár. 

Þegar hann ætlar í sturtu virkar hún illa svo hann gerir við hana. Þá lagar hann einnig 

skáphurð í herberginu (79-103). Jónas spjallar örlítið við leikkonuna næstu daga en 

svo þarf hún að fara burtu í rúmlega viku í leit að viðmælendum og tökustöðum, 

segist þó koma beint aftur eftir það. Jónas ákveður að drepa sig ekki fyrr en hún komi 

aftur (s. 120-122). Þegar hóteleigendurnir sjá hversu handlaginn Jónas er biðja þau 

hann um að aðstoða sig enn frekar. Þetta vindur upp á sig og um viku eftir komuna á 

Hotel Silence er Jónas orðinn starfsmaður hótelsins og fær frían mat og gistingu. 

Smám saman kvisast út að hann sé með borvél og bæjarbúar taka að biðja hann um 

ýmis viðvik (97-99, 122-123). Jónas ver nokkrum tíma með Maí við að koma hótelinu 

í betra stand. „Hún gengur á undan og ég á eftir með verkfærakassann. –Laga, segir 

hún og ég lagfæri“ (s. 127).  

Í bænum sem Jónas dvelur í ríkir mikil sorg. Mörg hús er hrunin, önnur í 

algerri niðurníðslu og ryk svífur yfir bænum. Útlimi vantar á marga íbúa bæjarins sem 

eru fórnarlömb loftárása eða hafa stigið á jarðsprengur, og á meðan á vinnu þeirra 

stendur talar Maí við Jónas um hörmungar stríðsins. Hún segir frá því hvernig hún 

missti barnsföður sinn og hversu illa farið samfélagið er. Eftir að hafa unnið þetta náið 

með Maí getur Jónas ekki fengið af sér að svipta sig lífi á hótelinu. Hann fór frá 

Íslandi til að fremja sjálfsmorð svo dóttir hans kæmi ekki að honum og nú getur hann 

ekki gert Maí það sama (s. 106 og 149-151). Hann heldur því áfram að lappa upp á 

stríðshrjáða bæinn sem hann er staddur í, hann er kallaður Mister Fix eða Mister 

Miracle af íbúunum en svo virðist sem enginn annar iðnaðarmaður sé á staðnum og 

því kemur það í hans hlut að vera í senn rafvirki, pípulagningamaður, smiður og 

múrari bæjarins. Maí verður hrifin af Jónasi, vill eiga í nánara sambandi við hann en 

hann segist ekki vera tilbúinn, enda hefur hann ekki sofið hjá konu í átta ár og fimm 

mánuði (s. 162-163).  

 Eitt kvöldið á leið heim er ráðist á Jónas og hann skilinn eftir í blóði sínu með 

slæma höfuðáverka. Sem betur fer finnur Fífí hann og fer með hann á hótelið þar sem 

hægt er að gera að sárum hans. Þarna verða ákveðin straumhvörf hjá Jónasi. Eftir 

árásina hugsar hann: „Ef leikkonan biður mig að sofa hjá sér þegar hún kemur aftur úr 

ferðinni, segi ég hiklaust já“ (s. 167). Hann hefur fram til þessa verið fremur hæglátur, 

feiminn jafnvel og óframfærinn. Jónas jafnar sig, hringir í dóttur sína og segist ætla að 
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vera áfram í landinu, hann sé kominn með vinnu. Hann segir henni einnig að hann viti 

að hann sé ekki blóðfaðir hennar en Guðrún Vatnalilja segir að það skipti engu, hún 

eigi engan annan föður en hann (s. 171-172). Eftir það byrjar Jónas að skrifa aftur 

dagbækur, ekki mörg orð í fyrstu, en hann virðist hafa fundið aftur það frumkvæði 

sem einkenndi hann sem ungan mann (s. 181). Kvikmyndastjarnan kemur aftur og 

Jónas sefur hjá henni. Hann hefur frumkvæði að því og er loks byrjaður að finna 

sjálfan sig (s. 190-194). 

 Eftir það tekur Jónas lán og pantar gervifætur á Íslandi fyrir fólk í bænum. 

Hann lætur sér ekki nægja að gera við hús og sturtur heldur „lagar“ hann líka fólkið í 

bænum. Hann biður Maí um að kenna sér að dansa, fyrrverandi konan hans hafði sagt 

að hann hafi ekki kunnað það, og Maí gerir það með glöðu geði (s. 194-199). 

Skömmu síðar fær Jónas símtal frá dóttur sinni, Svanur hefur gengið í sjóinn. Verkinu 

lýkur á að Jónas stígur upp í leigubíl á leið út á flugvöll - Hann er á leið heim (s. 199-

201).  

 

Ör sem táknsaga  

Í grein sinni „Loðir heimurinn saman á táknum?“ fjallar Jón Yngvi Jóhannsson um 

Afleggjarann og Ör. Hann segir að í Ör megi sjá glímu Jónasar við karlmennskuna. 

Hann sé karlmaðurinn sem byggir, „ekki sjálfum sér til dýrðar, heldur endurbyggir 

hann það sem eyðandi karlmennska annarra hefur lagt í rúst“ (Jón Yngvi Jóhannsson, 

2018, s. 26). Jón Yngvi bendir einnig á að nöfn í sögunum séu mikilvæg og að 

Guðrún, móðir Jónasar Ebenesar, skýri það vel þegar hún túlkar nöfnin fyrir 

starfsmanni elliheimilisins: „...Jónas merkir dúfa, Ebeneser hinn hjálpsami“ (Auður 

Ava Ólafsdóttir, 2016, s. 21 ; Jón Yngvi Jóhannsson, 2018, s. 29). Þetta er góð lýsing 

á Jónasi og hlutverki hans í verkinu sem hjálpsami friðarsinninn (Jón Yngvi 

Jóhannsson, 2018, s. 29). Jón Yngvi bendir á að nafnið Guðrún, nafn dóttur, 

eiginkonu og móður Jónasar, sé einnig táknrænt. Það hafi lengi vel verið algengasta 

kvenmannsnafn á Íslandi og sé þar með táknrænt fyrir „allar konur, eða hið kvenlega“ 

(Jón Yngvi Jóhannsson, 2018, s. 29).  

Í sögunni er minnst á fæðingar á nokkrum stöðum. Jón Yngvi talar um að bæði 

sé fjallað um fæðingu Jónasar sjálfs og dóttur hans en einnig nefnir hann draum dóttur 

hans, Guðrúnar Vatnalilju, um að hún fæði föður sinn. Guðrún Vatnalilja flettir upp í 

draumráðningabók og segir föður sínum að fæðing geti táknað „...endurfæðingu eða 

nýtt upphaf en líka þann hluta sjálfsins sem er vanræktur“ (Auður Ava Ólafsdóttir, 
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2016, s. 60; Jón Yngvi Jóhannsson, 2018, s. 31-32). Jón Yngvi segir að túlka megi 

drauminn bæði á þann hátt að Guðrún Vatnalilja hafi gert Jónas að því sem hann er en 

einnig sem táknrænan fyrir endurfæðingu Jónasar „...sem karlmanns, sem föður, og í 

einhverjum skilningi verður hann frelsari þeirrar stríðshrjáðu borgar sem hann kemur 

til“ (Jón Yngvi Jóhannsson, 2018, s. 32).  

Jón Yngvi les söguna á týpólógískan hátt. Hann segir að persónur þessara 

tveggja verka, Afleggjarans og Ör, séu í „sérstökum tengslum við guðdóminn“ (Jón 

Yngvi Jóhannsson, 2018, s. 32). Bæði verk megi lesa sem trúarlegar táknsögur og í Ör 

sé Jónas að einhverju leyti í hlutverki smiðsins Jósefs, sem gengur að eiga þungaða 

konu og gengur barninu í föðurstað (Jón Yngvi Jóhannsson, 2018, s. 29). Hann bendir 

á fjölmörg fleiri tengsl við guðdóminn, svo sem nafnið Vatnalilja, en vatn er tákn 

kristindómsins og hvít lilja hefur verið tákn Maríu meyjar. Guðrúnarnar þrjár mynda 

heilaga þrenningu og Jónas Ebeneser greinir vísanir í trúarrit í sögunni, þar á meðal 

Biblíuna og Kóraninn. Að lokum fetar Jónas Ebeneser í spor Jesú Krists sem 

trésmiður í lok sögu ásamt því sem hann er farinn að lækna halta (Auður Ava 

Ólafsdóttir, 2016, s. 65; Jón Yngvi Jóhannsson, 2018 s. 29-32).  

Túlkun Jóns Yngva dregur skýrt fram að Ör er langt frá því að vera einfalt 

verk. Það er marglaga og vísar í ýmsa texta úr bókmenntasögunni, trúarlega og 

veraldlega. En hver eru sjálfsöguleg einkenni verksins? 

 

Sjálfsmeðvitund, þrífarar og statistar 

Í Ör er að finna margvísleg einkenni sjálfsmeðvitundar. Ef farið er yfir lista Stonehill 

má sjá að sögumaðurinn Jónas fæst við skriftir. Hann er þó ekki að semja skáldverk 

heldur skrifar hann dagbækur. Það er þó ekki þar með sagt að skrifin séu ekki 

skáldleg. Raunveruleikinn og skrásetning hans eru alltaf háð persónulegum skoðunum 

þess sem um hann skrifar og því alltaf einhver skáldskapur í bland við staðreyndir. 

Annað sjálfsmeðvitað einnkenni eru beinar sérviskulegar predikanir en þær má oft sjá 

hjá Svani, nágranna Jónasar, en Svan má túlka sem málpípu höfundar í verkinu: 

Já er maður ekki sífellt verðandi? Alltaf nýr? hafði Svanur spurt niðri á höfn, við 

grængúlpandi hafið, með hvalveiðibátana öðrum megin við bryggjuna og 

hvalaskoðunarbátana hinum megin. (Auður Ava Ólafsdóttir, 2016, s. 151) 

Þetta er aðeins ein af mörgum heimspekilegum vangaveltum Svans. Aðrar predikanir 

hans fjalla um stöðu kvenna eða umhirðu bíla. Lesandi er aldrei ávarpaður beint sem 
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lesandi í verkinu en dæmi um sjálfsmeðvitund má sjá þegar Jónas lýsir einræðum 

Svans:  

 Svanur á ekki í samræðum, heldur talar í einræðum og á meðan horfir hann ekki á 

mig, heldur einhvern veginn framhjá mér, eins og viðmælandi hans sé staddur til hliðar og 

ofan við mig. (Auður Ava Ólafsdóttir, 2016, s. 29) 

Auðvelt er að túlka þetta sem svo að Svanur sé beinlínis að ávarpa lesandann sem 

staddur er til hliðar og ofan við Jónas, lítandi ofan í bókina. Svanur er einhverskonar 

málpípa höfundar eða allavega verkfæri hans til að koma frá sér heimspekilegum 

hugleiðingum um efni sögunnar. Meira að segja þegar Jónas er staddur í útlöndum, 

þar sem loftárásir eru daglegt brauð, og Svanur hvergi nærri, hugsar Jónas til þess sem 

Svanur sagði eitt sinn um loftárásir: 

Allavega, þá er ljóst að maður deyr einn, sagði hann þar sem við stóðum á bryggjunni 

undir rauðri, hnígandi sól. Nema náttúrulega að maður búi í landi loftárása. Þá eru 

góðar líkur á að öll fjölskyldan hætti að vera til á sama augnabliki. (Auður Ava 

Ólafsdóttir, 2016, s. 130) 

Í frásögninni koma fyrir lýsingar sem af-lýsa og sýna fram á að heimurinn er ekki 

svarthvítur og sumum spurningum erfitt að svara játandi eða neitandi. Þegar ráðist er á 

Jónas kemur læknir og athugar hvort í lagi sé með heilastarfsemi hans því hann hefur 

fengið þung höfuðhögg: 

-Ertu giftur? –Já, segi ég. Eða réttara sagt nei. Ég sit ber að ofan á rúmstokknum. –

Hvort ertu giftur eða ekki? –Ekki lengur. Fráskilinn. Áttu börn? –Já. Eða nei. Ég á 

dóttur en ég á hana ekki. (Auður Ava Ólafsdóttir, 2016, s. 169). 

Þetta er hægt að túlka sem hið „frumspekilega óöryggi“ sem Patricia Waugh segir 

einkenna margar sjálfsögur, ásamt „óöryggi í tengslum við samband skáldskapar og 

raunveruleika“. Önnur skipti þar sem þetta frumspekileg óöryggi kemur fram í Ör er 

hægt að finna í dagbókarfærslum Jónasar þar sem hann segir: „Ég er ekki enn orðinn 

til“ og spyr: „Hvernig varð ég ég?“ (s. 112-113). 

 Í verkinu má einnig finna að minnsta kosti eina falska senu, annað einkenni 

sjálfsmeðvitundar úr lista Stonehill, en það er í byrjun þess þegar Jónas fær lánaðan 

riffil hjá Svani. Þá ímyndar Jónas sér samræður sem myndu eiga sér stað ef hann 

segði Svani að hann hefði í hyggju að drepa sig. Hann ímyndar sér Svan að telja 

honum hughvarf en sú mynd hverfur þegar Svanur byjar að tala um örið sitt eftir 

brjósklosaðgerðina (s. 38-39). 
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 Hvað varðar persónusköpun í verkinu má sjá að Guðrúnarnar þrjár í lífi 

Jónasar eru gott dæmi um tvífara sem þjóna paródísku hlutverki eða auka á 

hliðstæður í verkinu. Jón Yngvi Jóhannsson benti á að Guðrúnarnar þrjár væru ef til 

vill táknrænar fyrir allar konur, móðir, eiginkona og dóttir. Í Ör fá aðalpersónur 

verksins, þær sem hafa raunverulegu hlutverki að gegna, nöfn en aðrar ekki. Jónas 

Ebeneser, Guðrún, Guðrún Vatnalilja, Adam, Fífí og Maí og fyrrverandi kærastar 

Guðrúnar Vatnalilju fá nöfn og einnig maðurinn sem réðst á Jónas en hann heitir 

Bingó, sem er mjög afkáralegt nafn. Aðrar persónur verksins, hvort sem þær koma 

fyrir á Íslandi eða í stríðshrjáða bænum fá ekki nöfn. Ýmsu fólki í bænum sem Jónas 

ferðast til er lauslega lýst, það er þó allt nafnlaust. Í lýsingu sinni á fólki í bænum 

segir Jónas meðal annars: 

Það eru ekki margir á ferli en á einhvern undarlegan máta virðast mörg andlitanna 

kunnugleg. Þarna er kona sem líkist fyrrverandi mágkonu minni, systur Guðrúnar, og 

eitt augnablik finnst mér ég sjá baksvipnum á Svani bregða fyrir.  

(Auður Ava Ólafsdóttir, 2016, s. 93) 

Hægt er að túlka þessar línur á þann hátt að með því að segja að fólkið í bænum líkist 

fólki á Íslandi vilji Auður sýna fram á að allt mannfólk er jafnt, það er eins hvar sem 

er í heiminum. Einnig er hægt að færa rök fyrir því að með þessu setji Jónas alla sem 

hann hitti í samband við bakgrunn sinn. Í báðum þessum túlkunum eru skilaboðin hin 

sömu, við ættum að sýna fólki út í heimi sömu hluttekningu og samborgurum okkar. 

Einnig er þetta sjálfsögulegt einkenni en með því að bera þetta fólk saman, 

andlitslaust fólk úti á götu í stríðshrjáðum bæ við fyrrverandi mágkonu og nágranna á 

Íslandi, er verið að benda á hversu litlu máli þetta fólk skiptir fyrir heildarsöguna, þau 

eru ekkert meira en statistar. Fólkið í aukahlutverkunum er því svipt mannlegum 

eiginleikum, það hefur engar þrár eða langanir, þjónar aðeins sínu hlutverki í sögunni. 

Leigubílstjórinn keyrir Jónas á Hotel Silence og á flugvöllinn aftur í lok verks og 

kvikmyndastjarnan, sem er vissulega einhvers konar persóna fremur en týpa, hefur þó 

það meginhlutverk að vera viðfang Jónasar. Í gegnum hana, með því að sofa hjá 

henni, tekur Jónas aftur stjórn á eigin lífi og á eigin karlmennsku. Áhrifin sem þetta 

hefur eru svipuð og Stonehill segir að birtist í verkum Vladimirs Nabokov. Þar, segir 

Stonehill, sviptir Nabokov aukapersónur sínar mannlegum eiginleikum og við það er 

lesandinn minntur á að sagan sé saga. Þrátt fyrir þetta verður lesandinn ekki fráhverfur 

aðalpersónum verksins en heldur áfram að deila gleði þeirra og sorgum (Stonehill, 

1988, s. 86-88). 
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 Í verkinu má finna talsverða umfjöllun um tengsl skáldskapar og 

raunveruleika, eða öllu heldur tengsl skáldskapar og minnis. Þetta má ekki síst sjá í 

dagbókum Jónasar sem eru stundum óljósar og Jónas þarf að fylla í eyðurnar með 

eigin gloppótta minni. Þar með er hægt að sjá hvernig Jónas „skáldar“ eigin fortíð. 

Þessar dagbækur Jónasar eru merkilegar. Hann virðist hafa verið allt önnur manneskja 

áður en þau Guðrún byrjuðu saman, áttu barn og giftu sig. Hann var að sjálfsögðu 

ungur þá en svo virðist sem að hjónaband hans hafi algerlega gelt hann, ekki aðeins 

sem karlmann heldur sem manneskju. Um miðbik sögu hugsar Jónas þetta: „Ég geri 

það sem Guðrúnarnar þrjár í lífi mínu biðja mig um“ (s. 61). Því næst telur hann upp 

flísalagnirnar, parketlagnirnar og fleira sem hann hefur gert og endar á orðunum „ef 

einhver spyr mig af hverju ég geri það sem ég geri, svara ég, kona bað mig um það“ 

(s. 61). Jónas gerir einfaldlega það sem honum er sagt, eða það sem hann er beðinn 

um, kvartar aldrei en er langt frá því að vera hamingjusamur. Með því að rifja upp þá 

daga þar sem hann var hamingjusamur virðist Jónas smátt og smátt endurheimta brot 

af sjálfum sér. Að lokum endurheimtir hann sjálfan lífsviljann.  

 Þessi sífelldu endurlit til fortíðar eru einkenni sjálfsmeðvitundar samkvæmt 

lista Stonehill en hann nefnir það sjálfhverfa hegðun persóna. Þessi sjálfhverfa 

hegðun Jónasar er áberandi í frásögninni. Jónas er sífellt að líta til baka yfir farinn 

veg, rifja upp fortíðina og skálda í eyður hennar. Dagbókarlestur Jónasar er í senn tvö 

mismunandi einkenni sjálfsmeðvitundar samkvæmt lista Stonehill, dæmi um 

sjálfhverfa hegðun og umfjöllun um tengsl raunveruleika og skáldskapar. 

Ef við lítum á hjónaband Jónasar er ljóst að hann hefur verið algerlega geldur 

kynferðislega af Guðrúnu konu sinni. Eftir barnsburðinn mátti hann ekki koma við 

magann á henni, svo mátti hann ekki snerta hana hér eða þar þar til að lokum þau 

hætta að stunda kynlíf (s. 51). Dæmi um það hversu kynferðislega vanaður Jónas er 

má sjá þegar hann mætir á Hotel Silence og það grípur hann löngun til að strjúka bak 

kvikmyndaleikkonunnar, „...tilfinningin er mitt á milli þess að strjúka ketti og niður 

nýþiljaðan panelvegg“ (s. 100). Jónas veit varla lengur hvað það er að vera graður, 

hann tengir þessa löngun í líkamlegt samneyti við löngun til að strjúka ketti eða að 

renna höndum eftir nýþiljuðum panelvegg og sú lýsing sýnir vel hversu óvanur hann 

er lönguninni og hversu framandi honum finnst tilfinningin. Vegna þess hve óvanur 

Jónas er orðinn kynlífi tengir hann þessa tilfinningu við eitthvað sem hann þekkir, 

kattagælur og smíði. Í dagbókarfærslu Jónasar, frá þeim tíma sem hann hafði verið að 

lesa Handan góðs og ills eftir Nietzsche, koma fyrir áhugaverðar athugasemdir. 
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Athugasemdirnar eiga að vera glósur Jónasar úr háskólanum og eiga við um 

ofangreint verk Nietzsche en gætu alveg eins átt við þann Jónas sem staddur er í 

útlöndum og les færsluna, áratugum síðar: 

Það sem eftir er af „persónu“ hans finnst honum tilviljunarkennt, og oftast truflandi. 

Svo mjög er hann orðinn að farvegi og endurskini framandi mynda og viðburða. Með 

erfiðismunum rifjar hann sjálfan sig upp og oftar en ekki skjöplast honum. Honum er 

gjarnt að ruglast á sjálfum sér og öðrum, skilur ekki eigin þarfir. 

  (Auður Ava Ólafsdóttir, 2016, s. 113). 

Þegar þessi dagbókarfærsla er gaumgæfð er hægt að koma auga á líkindi með þeim 

sem um ræðir og Jónasi. Jónas er að rifja sjálfan sig upp í gegnum lestur eigin 

dagbóka og eins og nefnt var hér að ofan skilur hann ekki eigin þarfir. 

 Í dagbókarfærslum Jónasar, frá þeim tíma sem hann var einhleypur, spilar 

kynlíf stórt hlutverk. Jónas skrásetur hjásvæfur, vísar til þeirra með upphafsstaf þeirra 

eins og G og K, hann nefnir staði þar sem hann hefur stundað kynlíf og staði þar sem 

hann hefur ekki enn stundað kynlíf og þar að auki gefur hann rekkjunautum sínum 

einkunnir (s. 112-114). Kynlíf eða skortur á því, eins og á líka við í þessu tilviki, er 

eitt viðfangsefni verksins og er það eitt af einkennum sjálfsagna samkvæmt Stonehill. 

Eitt annað meginviðfangsefni sjálfsagna samkvæmt lista Stonehill er dauðinn. 

Og segja má að dauðinn sé sínálægur í verkinu. Hann birtist lesanda fyrst í byrjun 

verks þegar Jónas leggur á ráðin um að fremja sjálfsmorð. Eftir að Jónas ferðast til 

hins stríðshrjáða lands verður dauðinn enn meira áberandi en áður. Maí segir Jónasi 

oft frá því hvernig fólk var skotið við þennan vegg hér, eða hvernig hún missti mann 

sinn á fótboltavellinum í bænum. Jónas les einnig hugleiðingar sínar um dauðann í 

dagbókum sínum og hugsar: „Það vekur athygli mína að dauðinn er yfirvofandi á um 

það bil þriðju hverri síðu ásamt þeirri undursamlegu reynslu þjáningunni“ (s. 113). 

Þar les hann þessar tvær dagbókarfærslur: 

Fólk Deyr. Annað fólk. Maður deyr líka. Með „maður“ á ég við sjálfan mig. Ég dey. 

Af því að lífið er það brothættasta. Ef ég eignast börn, þá deyja þau líka. Þegar þar að 

kemur, verð ég ekki hjá börnunum mínum til að halda í höndina á þeim, til að hugga 

þau.  (Auður Ava Ólafsdóttir, 2016, s. 113) 

 

Á okkar breiddargráðu drepa flestir sjálfan sig á vorin. Menn þola ekki að heimurinn 

skuli endurfæðast. Að allt skuli byrja upp á nýtt nema þeir sjálfir.  

(Auður Ava Ólafsdtóttir, 2016, s. 113) 
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Eins og sést hér er dauðinn ekki aðeins nálægur í nútíð Jónasar heldur einnig í 

endurlitum hans til fortíðar. Dauðinn, líkt og Stonehill segir, „afhjúpar blekkingu 

lífsins“ og með því að að hafa hann svona áberandi í verkinu er lesandi sífellt minntur 

á blekkinguna sem felst í skáldskapnum. Segja má að dauðinn sé umfjöllunarefni í 

flestum skáldsögum, á einn eða annan hátt, og því skrýtið að greina það þema sem 

einkenni sjálfsmeðvitundar. Þessu er hinsvegar hægt að svara með því að í Ör er 

dauðinn í nokkuð stóru hlutverki og hugsanir Jónasar um eigin dauða ásamt þeirri 

eymd og volæði sem finna má í sögum eftirlifanda í stríðshrjáðu landi gera það að 

verkum að hann er áberandi. Þegar þetta er haft í huga er ekki hægt að neita því að eitt 

af umfjöllunarefnum verksins er dauðinn. Önnur sjálfsöguleg einkenni má finna í 

byggingu verksins en það eru frásagnarspeglar.  

 

Dagbókalestur, sérverkefni, uppbygging 

Í byrjun verks, stuttu eftir að Jónas hefur heimsótt móður sína á elliheimilið, fær hann 

símtal frá henni. Þar sem móðir Jónasar er orðin nokkuð gömul og elliær ruglar hún 

oft hlutum saman, man ekki allt sem sagt er við hana og þar fram eftir götunum. Eftir 

að hafa kvartað yfir því að Jónas komi aldrei að heimsækja sig segir Guðrún þetta: 

-Sagðistu vera að fara í ferðalag? –Nei. –Sagðistu vera að fara í stríð? –Nei, ekki 

heldur. Hún hikar. –Ertu að fara í sérverkefni, Moli minn? Sérverkefni. Ég velti 

orðinu fyrir mér. Eins og að bjarga jörðinni, finna upp bóluefni. –Nei.  

 (Auður Ava Ólafsdóttir, 2016, s. 40-41) 

Eftir þetta fær Jónas þá hugmynd að fara til útlanda til að fremja sjálfsmorð. Hann fer 

þá til stríðshrjáðs lands og segja má að það verði óvart eins konar sérverkefni, þar sem 

hann fer að endurbyggja bæinn með litla verkfæratösku að vopni. Hér má því sjá 

fyrsta frásagnarspegil verksins. Þessi spegill er einfaldur og speglar söguþráð 

verksins. Frásagnarspeglar eru þess eðlis að þeir kjarna það sem þeir spegla, það er að 

segja að ef spegillinn speglar söguþráð verksins eða þema þá speglar hann yfirleitt 

innsta kjarna sögunnar. Í þessu tilfelli sýnir spegillinn raunar bæði söguþráð og þema 

verksins en söguþráður þess er ferðalag Jónasar til stríðshrjáðs lands þar sem hann 

tekur upp á því að endurbyggja bæinn eftir stríð og um leið púsla sjálfum sér saman 

eftir mörg óhamingjusöm æviár. Stríðið sem Jónas heldur út í er ekki aðeins hið 

bókstaflega stríð úti í heimi heldur er það einnig stríð hans við sjálfan sig, þar sem 

Jónas leitar að merkingu og tilgangi í lífinu – einhverju sem gerir það þess virði að 

lifa því. Sú leit er eitt af þemum verksins. 
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 Eins og bent var á hér að framan í umfjöllun Dällenbach þá skiptir máli hvar 

frásagnarspeglar eru staðsettir. Þessi frásagnarspegill er staðsettur í blábyrjun verks og 

því er erfitt fyrir lesanda að átta sig á að um frásagnarspegil er að ræða fyrr en hann er 

búinn að lesa stóran hluta verksins. Því nær frásagnarspegillinn ekki að skapa sömu 

væntingar og ef hann hefði til dæmis verið staðsettur um miðbik verks. Að því sögðu 

er þó ekki að sjá að söguþráðurinn verði fyrirsjáanlegur og óáhugaverður í kjölfar 

þess að frásagnarspegillinn er settur svona snemma fram. Þar skiptir mestu máli 

hversu opinn til túlkunar hann er, hversu óræður. En þessi frásagnarspegill er ekki sá 

eini sem finna má í verkinu.  

 Í Ör blaðar Jónas í gömlum dagbókum, dagbókum frá þeim tíma sem hann var 

ungur, einhleypur, lífsglaður maður. Hann byrjar á því heima á Íslandi þegar hann er 

að fara í gegnum geymsluna en tekur dagbækurnar með sér út og heldur áfram að 

skoða þær þar. Þetta sífellda endurlit, leit Jónasar að sjálfinu, leit að merkingu í lífinu 

- það er einnig frásagnarspegill, eða öllu heldur margir frásagnarspeglar. Þeir 

frásagnarspeglar kjarna þema verksins, sem er endurlit, sjálfskoðun og leit að sjálfinu. 

Þessi frásagnarspegill er því frábrugðinn hinum fyrri sem nefndur var á þann hátt að 

þó hann sé einfaldur líkt og hinn þá speglar hann þema eða viðfangsefni verksins 

fremur en söguþráð þess. Þessir frásagnarspeglar birtast á mismunandi stöðum í 

verkinu, fyrst á Íslandi þegar Jónas tekur til í geymslunni en síðast má sjá Jónas opna 

dagbókina í lok verks, eftir að hann hefur orðið fyrir árás. Þó er hægt að fullyrða að 

engin þessara frásagnarspegla kemur fyrir í blábyrjun né lok verksins og því hljóta 

þeir að vera einhvers staðar í miðjunni. Dällenbach er einmitt hrifnastur af því þegar 

frásagnarspeglar birtast í miðju verks því þar hafa þeir mest áhrif.  

 Ef við víkjum aftur að dagbókarfærslum Jónasar þá má sjá hann blaða í 

dagbókum sínum gegnum verkið. Hann skoðar fortíðina og eftir að hafa farið í 

gegnum allar dagbækur sínar flettir hann á síðustu skrifuðu síðu dagbókarinnar, skilur 

eina síðu eftir auða og byrjar svo aftur að skrifa í dagbókina á þar næstu síðu, fyrstu 

færslu sína í 27 ár (s. 181). Þessi fyrstu skrif Jónasar í dagbók í 27 ár eru mjög 

táknræn. Hann skilur eftir eina auða blaðsíðu í dagbók sinni sem tákn um tímann á 

milli skrifa, þann tíma sem hann skrifaði ekki neitt, þar sem hann var lesandi eigin lífs 

en ekki höfundur.  

 Þegar Jónas byrjar að skrifa aftur í dagbókina tekur hann aftur stjórn á eigin 

lífi, á eigin örlögum. Í gegnum verkið hefur hann litið til baka yfir farinn veg, á 

manneskjuna sem hann var fyrir hjónaband sitt. Hann hefur leitað lengi að þeim unga, 
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lífsglaða manni sem finna má á síðum dagbókanna og hefur leitað að sögu hans. Jónas 

Ebeneser þarf að finna sögu síns unga sjálfs til að geta skrifað framhald hennar. Þegar 

Jónas byrjar loks aftur að skrifa má sjá að hann hefur fundið það sem hann leitaði að. 

Hann hefur púslað sjálfum sér saman á nýjan leik og er tilbúinn að halda áfram að 

skrifa sögu sína. Þetta er einnig þema verksins, upprisa Jónasar úr svartnættinu í 

ljósið, þar sem hann tekur loks aftur stjórn á eigin lífi. 

 Dagbækur Jónasar varpa ákveðnu ljósi á hann sem persónu, og þá sérstaklega 

sá hluti ævinnar sem hann skrifar ekkert í þær. Auða síðan er þannig táknræn fyrir 

framtaksleysi og kyrrstöðu í lífi hans. Tímabilið þar sem hann missti lífsgleðina og 

þann hluta ævinnar sem hann les eigið í líf í stað þess að skrifa það. Jónas er nefnilega 

fyrst og fremst lesandi. Hann hefur lítið frumkvæði, en eins og áður hefur komið fram 

gerir hann það sem honum er sagt og maldar aldrei í móinn. Jónas les líka gríðarlega 

mikið, í dagbókarfærslum rifjar hann það upp þegar hann les alla Biblíuna og 

Kóraninn þegar hann er giftur Guðrúnu og á Hotel Silence er hann sífellt að lesa nýja 

bók. Þessi lestur Jónasar er einkennandi fyrir hann sem manneskju, að minnsta kosti 

frá því hann og Guðrún byrjuðu saman, en hann lætur aðra um að skrifa sögu sína –  

bíður bara rólegur á meðan og les. Að lokum hættir Jónas að vera óvirkur lesandi 

eigin lífs og tekur til við að skrifa það. Ef vel er gáð að má sjá að minnsta kosti einn 

annan frásagnarspegil sem speglar viðfangsefni eða þema verksins. 

 Sá frásagnarspegill er líkt og dagbókarfærslurnar ekki einn heldur er hann 

samansafn atriða. Þau samansöfn atriða eru öll þau skipti frá því að Jónas kemur á 

Hotel Silence sem að hann dyttar að hótelinu. Þar skiptir engu máli hvort um er að 

ræða viðgerð á skáphurð í herberginu hans eða sturtuhaus, eða þegar hann veggfóðrar;  

allt eru þetta frásagnarspeglar sem endurspegla annað þema verksins – uppbyggingu. Í 

þessari túlkun er Hotel Silence táknrænt fyrir Jónas Ebeneser. Bæði eru hótelið og 

Jónas illa farin eftir „stríðsátök“, hafa mátt muna sinn fífil fegurri og í verkinu er reynt 

að koma þeim í samt horf aftur, eða jafnvel enn betra horf en áður. Þannig verða 

viðgerðir Jónasar við hótelið og herbergi þess táknrænar fyrir þær framkvæmdir og 

viðgerðir sem eiga sér stað í vistarverum sálar hans. Og viðgerðirnar eru 

frásagnarspeglar sem endurspegla þema verksins, uppbyggingu, bæði á efni og anda.  

 

Við erum öll manneskjur 

Þegar Ör er lesin verður ljóst að verkið er ekki einfalt, heldur marglaga og er ýmist 

hægt að lesa sem einfalda ferðasögu, táknsögu eða skilnaðarsögu og eflaust er hægt að 
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tína til enn fleiri túlkanir. Hér hafa verið tíunduð sjálfsöguleg einkenni verksins og 

reynt að komast að innsta kjarna þess með hjálp greiningar á frásagnarspeglum. Sú 

greining hefur fyrst og fremst skilað þeim niðurstöðum að verkið fjallar um 

uppbyggingu. Uppbyggingu manns sem er niðurbrotinn eftir ástlaust og 

óhamingjusamt hjónaband ásamt mikilli einveru og einmanaleika. En fjallar verkið 

aðeins um ferðalag Jónasar?  

Barneignir og umsjá barna eru umfjöllunarefni í fyrri verkum Auðar Övu og í 

þessu verki má sjá Jónas glíma við spurningar sem snúa að ábyrgð, ekki síst ábyrgð 

hans á dóttur sinni, Guðrúnu Vatnalilju. Jónas spyr sig hvers konar faðir hann hafi 

verið og kemst að þeirri niðurstöðu að hann hafi verið í meðallagi góður í því 

hlutverki. Ábyrgð foreldris á barni er eitt af þemum verksins ekki síður en leit Jónasar 

á sjálfum sér. Þó er þessi ábyrgð víkkuð út, sett í stærra samhengi og í raun spyr 

verkið hversu mikla ábyrgð maður ber á öðrum og hversu mikla hluttekningu maður 

eigi að sýna náunganum, flóttafólki og fórnarlömbum stríðsátaka.  

 Hvaða ábyrgð ber Jónas á Svani og öfugt. Jónas ímyndar sér atburðarrás þar 

sem Svanur sannfærir hann um að lífið sé þess virði að lifa því og að hans verði sárt 

saknað, en svo tekur blákaldur raunveruleikinn við og Svanur snýr talinu að öðru. Í 

lok verks, þegar í ljós kemur að Svanur hafði gengið í sjóinn meðan Jónas var í 

útlöndum, vakna ýmsar spurningar. Hefði Jónas getað gert eitthvað til að sporna við 

þessu? Jónas, sem sjálfur óskaði þess að Svanur talaði sig af því að fremja sjálfsmorð, 

hefði ef til vill getað gert það sama fyrir Svan.  

 Þá er spurt spurninga um ábyrgð okkar Vesturlandabúa, sem lifum í öryggi, 

langt frá öllum stríðsátökum, á fórnarlömbum stríðsátaka. Fulltrúar okkar í 

öryggisráðum taka ákvarðanir á lokuðum fundum og næsta dag rignir sprengjum yfir 

borgir og þorp í fjarlægum löndum. Hver er ábyrgð okkar á því? Vera Knútsdóttir 

skrifar í dómi sínum um verkið að þegar Jónas komi til þessa stríðshrjáða lands, þar 

sem allt er í rúst og þorpsbúar ýmist með skaddaða heyrn eða hafi misst útlimi, þá 

virðast sjálfsmorðshugleiðingar Jónasar léttvægar – „lúxusvandamál“ (Vera 

Knútsdóttir, 2016). Vera bendir enn fremur á það hvernig val Jónsar að leggjast í 

ferðalag sé andstætt því hvernig flóttamönnum séu neyddir til að flýja heimaland sitt 

og segir móttökurnar sem Jónasar fær á hóteli andstæðar móttökum þessa fólks sem 

mætir yfirleitt „lokuðum dyrum og skilningsleysi“ á Vesturlöndum (Vera Knútsdóttir, 

2016). Þetta er góð greining hjá Veru og kemur einmitt að þeim spurningum sem Ör 

spyr um ábyrgð. Þegar Jónasi finnst þorpsbúar minna sig á annað fólk á Íslandi, 
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mágkonu sína fyrrverandi og Svan, er það leið höfundar til að segja að hvar sem við 

erum í heiminum erum við öll eins, við erum öll manneskjur, systur og bræður.  

 Mikið hefur verið gert úr sjálfsögulegum eða sjálfsmeðvituðum einkennum 

verksins, allt frá umfjöllunarefni þess til byggingar. En hverju bættari erum við með 

því að vita að verkið er sjálfsmeðvitað? Sjálfsmeðvitundin eða sjálfsöguleg einkenni 

eru ekki niðurstaða í greiningu verksins heldur miklu frekar verkfæri til að hjálpa 

okkur við að lesa verkið. Þannig gera sjálfsöguleg stílbrögð verksins lesandann örlítið 

fráhverfari persónum og leikendum þess en opnar augu hans fyrir því sem höfundur 

vill koma til skila. En hvað er það? 

 Eitt af þemum verksins er leitin að sjálfinu, rakin er leið Jónasar frá 

sjálfsmorðshugleiðingum til eins manns hjálparstarfs í stríðshrjáðu landi. Eftir að hafa 

lengi verið lesandi eigin lífs, óvirkur og óhamingjusamur, tekur Jónas aftur upp 

pennann og gerist höfundur þess á ný. Það sem lesa má úr Ör er að við ættum hvert og 

eitt að vera höfundar eigin lífs, ekki hlutlausir lesendur. Í verkinu er einnig fjallað um 

það hvernig við sem lifum í friði og allsnægtum ættum að láta náungann okkur varða. 

Við ættum að sýna flóttamönnum og fórnarlömbum stríðs hluttekningu, mæta þeim 

með hlýjum, opnum faðmi, en fyrst og fremst er boðskapur verksins að hvort sem um 

er að ræða nágranna okkar, samborgara, flóttamenn eða borgara stríðshrjáðra landa þá 

ættum við að vera góð hvort við annað.  
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Niðurstöður 
 

Hér hefur verið fjallað um þrjár skáldsögur Auðar Övu Ólafsdóttur og þær lesnar með 

hjálp kenninga um sjálfsögur. Sjálfsögur eru tegund bókmennta sem fjalla að miklu 

leyti um skáldskap og skáldskaparfræði. Helstu viðfangsefni sjálfsagna er samband 

raunveruleika og skáldskapar og glíma höfunda við skáldskapinn. 

 Í Rigningu í nóvember er hægt að greina ríka sjálfsmeðvitund. Aðalpersóna 

verksins vísar nokkrum sinnum til sín sem skáldsagnarpersónu, hún er prófarkalesari 

og orð og stafir því lifibrauð hennar. Í verkinu má einnig sjá umfjöllun um kynlíf, 

getnað og sköpun. A lifir mjög virku kynlífi og hugmyndin um börn er alltumlykjandi 

í frásögninni. Kynlíf og getnaður er sjálfsögulegt einkenni og tengist sköpun og 

þannig verður umfjöllun um efnið óbein áminning um höfund verksins. 

Brian Stonehill, höfundur The Self-Conscious Novel, bendir á að með því að nota 

sjálfsögulegan stíl geti höfundur framandgert persónur, en framandgerving var notuð 

af Brecht til að koma í veg fyrir að áhorfendur samsömuðu sig persónum leikrita hans 

og gætu því betur hlýtt á pólitískan boðskap þeira. Í Rigningu í nóvember má sjá skýr 

dæmi um framandgervingu. Aðalpersóna verksins er nafnlaus og kemur það í veg 

fyrir að lesandi tengist henni jafn miklum tilfinningaböndum og ella. Að sama skapi 

verður sjálfsmeðvitundin í verkinu til þess að lesandi sogast síður ofan í söguna, hann 

veit alltaf að hann er að lesa sögu, og því er hann betur til þess fallinn að greina þá 

merkingu sem býr í sögunni, en hver er hún? 

 A starfar sem prófarkalesari og hefur hegðað sér eins og prófarkalesari allt sitt 

líf. Hún tekur lítinn þátt í að skapa eigin sögu heldur lætur aðra um það. Hún sýnir 

ekkert frumkvæði en bíður þess í stað að aðrir geri það og tekur síðan afstöðu til þess. 

A er því ekki afstöðulaus í lífinu en hún virðist ekki geta hugsað mjög sjálfstætt né 

farið eigin leið. Þessi hegðun er dæmigerð fyrir starf prófarkalesarans, sem tekur við 

texta annara og bætir ef til vill örlitlu við, lagar stafsetningu en breytir ekki miklu 

efnislega. Spurningar sem verkið spyr eru meðal annars hvað það sé að vera kona, 

hver raunveruleiki kvenna sé og um ábyrgð þeirra (og karla) á börnum. Skilaboð 

verksins eru að maður sé fær um að skapa sjálfur eigin veruleika, að maður eigi aldrei 

að gera sér það að góðu að uppfylla aðeins þarfir annarra heldur þurfi maður þora að 

bera ábyrgð á sjálfum sér og þora að skrifa sögu eigin lífs.  

 Í Undantekningunni er einnig að finna listbrögð sem tilheyra sjálfsögum, en 

sagan er líka skýrt dæmi um sjálfgetna skáldsögu. Það athyglisverða við sjálfgetnar 
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skáldsögur er að þær eru í senn sá sem getur og sá sem er getinn og standa því 

sjálfstæðar og einar, óbundnar af nokkurri arfleið eða sögu. Eins fjalla þær allar um 

eigin tilurð, þær fjalla um baráttu höfundar við að skapa skáldskap eða koma 

veruleikanum í orð. Höfundur hinnar sjálfgetnu skáldsögu getur rætt opinskátt um 

skáldskapinn og aðra höfunda gegnum persónur sínar og í gegnum skáldsögu. Þessir 

eiginleikar sjálfgetnu skáldsögunnar gera það að verkum að hún hentar vel ef ræða á 

um skáldskap eins og gert er í Undantekningunni. Formið hæfir því efninu vel. Auður 

nær vel að fjalla um þann skáldskap sem býr í raunveruleika hvers og eins. Sá 

skáldskapur skín vel í gegn í aðalpersónu verksins, Maríu, en hún hefur lifað í lygi í 

mörg ár. Hún kemst að því að eiginmaður hennar til ellefu ára er samkynhneigður og 

faðir hennar er ekki líffræðilegur faðir hennar, og að móðir hennar hefur átt í 

ástarsambandi við blóðföðurinn. Í öll þessi ár hefur María lifað í lygi og, að því er 

virðist, litið í hina áttina þegar Flóki, fyrrverandi maður hennar, hefur stigið í vænginn 

við aðra menn og þegar móðir hennar hefur farið ein í ferðalög erlendis. María trúði 

afsökunum Flóka þegar hann sagðist þurfa að gista í vinnunni og þar fram eftir 

götunum og í huga hennar áttu foreldrar hennar hamingjusamt hjónaband. Því er ljóst 

að skáldskapurinn hefur verið ríkur hluti af tilveru Maríu.  

 En skáldskapurinn í lífi Maríu er ekki sá eini sem fjallað er um í verkinu. 

Perla, dvergvaxni nágranni Maríu sem starfar sem sálfræðingur og rithöfundur, setur á 

margar einræður um skáldskap í verkinu. Hún talar um sínar uppáhalds formúlur í 

skáldskap, listbrögð sem henni hugnast vel og óþolið gagnvart því þegar peningar 

stjórna hvernig höfundar skrifa. Perla ræðir svo glímu höfundar við eigin skáldskap 

og hversu erfitt það er að vera frumlegur. Gegnum Perlu fær Auður Ava frjálsar 

hendur til að tala um skáldskapinn en verkið er í grunninn umræða um skáldskap. Þar 

með er ekki sagt að Auður sé sammála öllu því sem Perla segir um skáldskapinn. 

Margar einræður Perlu eru fullar af sjálfsíróníu og gagnrýni hennar á ákveðin 

listbrögð bókmennta gæti vel átt við verk Auðar. Það sem Auður vill koma til skila í 

verkinu svipar að miklu leyti til þess sem hún boðar í Rigningu í nóvember. 

Raunveruleikinn er fullur af skáldskap og það er að miklu leyti hann sem mótar 

viðhorf okkar til lífsins, fremur heldur en blákaldar staðreyndir þess. María, sem hefur 

lifað lífi sínu eins og lauf í vindi, tekur í lok verksins stjórn á lífi sínu þar sem hún 

ákveður að ættleiða barnið sem þeim Flóka var boðið. Þetta er fyrsta stóra ákvörðunin 

sem hún tekur um eigið líf í langan tíma og er upphafið af nýjum kafla í lífi hennar. 
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Skilaboð verksins felast því einnig í því að maður eigi að vera virkur þátttakandi í 

eigin lífi en ekki aðeins vera óvirkur lesandi þess. 

 Ör má flokka sem skilnaðarsögu, líkt og bæði Rigningu í nóvember og 

Undantekninguna. Sagan er einnig ferðasaga líkt og Rigning í nóvember. Sagan um 

Jónas Ebeneser og ferðalag hans þar sem hann hjálpar öðrum og vinnur í sjálfum sér 

er ekki jafn rík af sjálfmeðvitund og sjálfsögulegum stílbrögðum og verkin sem fjallað 

hefur verið um hér að framan. Þó er að finna sjálfsöguleg einkenni í verkinu, til að 

mynda hvernig aukapersónur verksins virka ósannfærandi og hvernig Svanur flytur 

einræður sínar, ekki horfandi á Jónas – heldur horfandi á lesandann upp úr bókinni. 

Önnur einkenni sjálfsagna í Ör eru meðal annars hvernig Jónas Ebeneser les gömlu 

dagbækur sínar. Í dagbókunum eru margar færslur óljósar, talað er um stelpur sem 

hann sefur hjá sem G eða K og Jónas þarf að beita eigin minni og ímyndunarafli til 

þess að rifja upp og endurskapa fortíðina. Því er ljóst að raunveruleikinn, eða öllu 

heldur minnið, er að miklu leyti skáldskapur. Það er ávallt litað af tilfinningum og 

yfirleitt þarf að skálda í gleymdar eyður þess. Ör er saga af viðkvæmum, mjúkum 

manni sem hefur leyft lífsneistanum að kulna innra með sér. Hann gerir ekki lengur þá 

hluti sem áður færðu honum gleði heldur aðeins það sem konurnar í lífi hans, 

Guðrúnarnar þrjár, segja honum að gera. Frásagnarspeglar, annað einkenni 

sjálfsmeðvitundar úr lista Stonehill, ná að draga fram það sem mestu máli skiptir í 

verkinu. 

 Ör fjallar um uppbyggingu, ekki aðeins efnis heldur einnig anda. Jónas vinnur 

í sjálfum sér um leið og hann vinnur að viðgerðum á Hotel Silence og þegar hann les 

gamlar dagbækur sínar er hann að reyna finna sitt gamla sjálf. Með dagbókarlestrinum 

er Jónas að finna hvar saga þessa unga Jónasar endar, hann þarf að vita það til að hann 

geti nú byrjað að skrifa framhald hennar. Verkið fjallar einnig um ábyrgð, ekki síst 

ábyrgð hins vestræna heims á hörmungum stríðs, fátæktar og hungurs í öðrum 

heimshlutum. Líkt og í verkunum tveimur sem áður var fjallað um eru skilaboðin í Ör 

sú að maður eigi að sýna frumkvæði, passa sig að týna sjálfum sér ekki í lífi annarra, 

lifa fyrir sjálfan sig. Inn í frásögnina blandast svo djúp umfjöllun um ábyrgð 

einstaklingsins á náunganum. Ör á það einnig sameiginlegt með Rigningu í nóvember 

og Undantekningunni að vera sjálfsmeðvituð skáldsaga. 
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Merkingarvefur skáldverkanna 

 En þessi þrjú verk eiga margt annað sameiginlegt en sjálfsögulegan stílinn. Öll 

fjalla þau um aðalpersónur sem skilja við maka sinn í byrjun sögu. Eftir það fara þau í 

ferðalag til að finna sig og í þeim öllum má finna endurlit til fortíðar sem verður að 

endurskrifun fortíðar í Undantekningunni. Í öllum þremur verkum finna aðalpersónur 

sig eftir ferðalag sitt og verða heilar og nýjar. Þau ná því að yfirstíga vandamál sín í 

ferðunum og geta haldið áfram með líf sitt. Það má finna í verkunum þremur ákveðna 

hugsun, ákveðna heimspeki. Sú heimspeki birtist til dæmis í Rigningu í nóvember 

þegar Tumi spyr eftir bíóferð hvort myndin hafi verið plat og A svarar: „Nei, það sem 

við upplifum og ímyndum okkur er líka raunveruleiki“. Þessi lífssýn verður ef til vill 

til þess að A nær loks að vinna sig út úr því að hafa gefið frá sér barn sitt þegar hún 

var unglingur og getur farið að lifa lífinu fyrir sjálfa sig. Ef til vill gefur þessi 

hugmyndafræði henni tækifæri til að líta á heiminn og segja „Ég get ekki breytt 

staðreyndunum en ég get breytt afstöðu minni til þeirra og hvernig og hvort ég læt 

þær hafa áhrif á mig“. Því má segja að þessi tvö þemu verksins, barátta A við að vera 

sín eigin manneskja sem gerir hluti fyrir sjálfa sig og þessi hugmyndafræði um tengsl 

raunveruleika og skáldskapar séu samofin í sögunni.  

 Sömu þemu má finna í Undantekningunni. Þar má einnig sjá aðalpersónu sem 

virðist ekki vera „ljóðskáld eigin lífs“ heldur, líkt og A, óvirkur þátttakandi þess. 

María hefur notað ímyndunaraflið og skáldskapinn við að skapa sinn eigin 

raunveruleika og þegar uppskálduðu veggirnir byrja að hrynja í kringum hana þarf 

hún að leggjast í endurskoðun og endurskrift á eigin lífi. Aftur birtist því hugmyndin 

um að maður skapi eigin raunveruleika. Í tilviki Maríu er það þó ekki svo jákvætt því 

hún hefur skáldað upp eigin raunveruleika og lifað í lygi í skjóli hans. Þessi sama 

heimspeki kemur henni þó einnig til bjargar í lok verksins þegar María ákveður að 

taka stjórn á eigin lífi, hún er við stjórn og getur farið í þá átt sem hún vill með líf sitt. 

Líkt og í Rigningu í nóvember er spurt spurninga er snúa að ábyrgð í 

Undantekningunni. Þær spurningar fjalla um ábyrgð á börnum. María og Flóki eiga 

saman tvíbura en áður en þau eignuðust þá höfðu þau sótt um að ættleiða barn frá 

stríðshrjáðu landi. Þegar María og Flóki skilja er bæði spurt hver beri ábyrgð á 

tvíburunum en einnig hvort þeim beri skylda til að klára ættleiðingarferlið þegar þeim 

hefur verið úthlutað barni.  

 Það verður svo alger snúningspunktur hjá Maríu þegar hún ákveður að 

ættleiða stúlkubarnið sjálf, í trássi við það sem Flóki vill, en hún hafði fram að þessu 
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látið Flóka og annað fólk í lífi sínu um stórar ákvörðunartökur. Hér finnur hún því 

sjálfstæði sitt á ný. Þar með er ekki einungis spurt spurninga um ábyrgð á eigin 

börnum heldur einnig annarra. Í Ör er umfjöllun um ábyrgð víkkuð út enn frekar. Þar 

er ábyrgðin ekki aðeins sett í samhengi við börn heldur við alla menn, unga sem 

aldna. Því má sjá að þessi hugmynd um ábyrgð verður sífellt almennari í verkum 

Auðar Övu. Í Rigningu í nóvember er spurt um ábyrgð á eigin barni og barni vina. Í 

Undantekningunni er ábyrgð á börnum í útlöndum í brennidepli og í Ör er það víkkað 

út enn frekar og spurt um ábyrgð hins vestræna heims gagnvart fólki í stríðshrjáðum 

hluta heimsins. Ábyrgð er höfundi greinilega hugleikin og er stígandi í þessari 

umfjöllun verka hennar sem nær hámarki í Ör.   

 Að sama skapi er hægt að tengja þessi þrjú verk við mismunandi viðtakendur 

bókmennta. Í Rigningu í nóvember kynnumst við prófarkalesaranum, A, sem tekur 

öllu sem á vegi hennar verður með stóískri ró, gerir örlitlar breytingar hér, lagar 

stafsetningu þar og svo ekki söguna meir. Hún sýnir sjálf lítið sem ekkert frumkvæði 

fyrr en í lok sögu en verður þá loks höfundur eigin lífs. Í Undantekningunni er 

höfundurinn í aðalhlutverki. Þó verkið fjalli mikið um sögu Maríu snýst það að 

verulegu leyti um skáldskap og þá helst þau vandamál sem höfundur þarf að kljást við 

í ritstörfum sínum. Perla leikur þar aðalhlutverk, sem höfundur Undantekningarinnar, 

og sem utanaðkomandi vinur Maríu og höfundur hennar. Í Ör er Jónas Ebeneser í 

hlutverki lesandans. Í gegnum verkið les hann mikið af bókmenntum sem undirstrikar 

þetta hlutverk hans en hann er einnig í óvirku hlutverki lesandans í lífsins leik. Hann 

tekur lítinn þátt í ákvörðunartökum er varða hans eigið líf heldur koma hlutir 

einfaldlega fyrir hann. Þetta er ekki ólíkt lífi bæði Maríu í Undantekningunni og A í 

Rigningu í nóvember. Jónas er því lesandi eigin lífs í stað þess að vera höfundur þess 

og það kristallast ef til vill best í lestri hans á eigin dagbókum, þar sem hann 

bókstaflega les eigið líf.  

Verkin Rigning í nóvember, Undantekningin og Ör eru öll sjálfsöguleg. En 

hvernig hjálpar það okkur við lestur þeirra? Jú, sjálfsmeðvitundin í verkunum gerir 

okkur betur kleift að lesa úr þeim það sem höfundur vill koma áleiðis en merkingin er 

samhljóma í verkunum þremur. Við berum öll ábyrgð. Ábyrgð á börnum okkar, á 

börnum annara, á samborgurum okkar en einnig á flóttafólki og fórnarlömbum stríðs. 

Við erum öll manneskjur. Einnig berum við ábyrgð á okkur sjálfum. Við getum 

auðveldlega látið berast með straumnum, afstöðulaus og einangruð í okkar eigin litla 

heimi, en okkur ber skylda til að taka afstöðu, víkka út sjóndeildarhringinn, taka 
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ákvarðanir, að vera „ljóðskáld okkar eigin lífs fyrst og fremst í hinum smæstu og 

hversdagslegustu atriðum“ (Auður Ava Ólafsdóttir, 2012, s. 6). 
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