
Endalaus leið til úrsmiðsins (2019) 

 

Síðastliðin ár hef ég fengist við að skapa ákveðna merkingu í tengslum við ákveðna hluti. Ég 

hef tekið einfalda og hversdagslega hluti eins og gallabuxur, hvíta skyrtu og leðurskó og teygt 

á þeim svo að þeir verði súrrealískir og óvenjulegir en halda þó enn í einfaldleika sinn. Með 

árunum kemst ég æ betur að því hversu lík við öll erum og hversu fátt skapar einstaklingum 

sérstöðu. Mér þykir þessi langi fatnaður táknmynd um það. Því fylgir ákveðin sorg að fatta að 

ég er ekki eins sérstakur og ég hélt að ég væri. Með þessum teygðu hlutum þykir mér ég hafa 

náð að tjá minn innri veruleika og sjónarhorn. Þegar ég nýti fatnaðinn í innsetningar finnst 

mér ég hafa möguleika á að bjóða áhorfandanum að setja sig inn í minn eigin hugarheim og 

tilfinningar, þar sem sérstaða mín fær að skína.  

 

Með innsetningu minni Endalaus leið til úrsmiðsins lýsi ég huglægri stöðnun minni síðustu 

tvö ár og þrautseigjunni sem fylgir því ástandi til að reyna breyta sjálfum mér til góðs. Eins 

og í fyrri verkum mínum þar sem að ég hef notað löngu fötin, tákna þau ímynd mína og 

hvernig fólk horfir á mig. Í þessari innsetningu finnst mér þau þó vera aukaatriði og nokkurs 

konar táknrænn stuðningur við hjólið og myndirnar af úrinu, sem leika aðalhlutverkið í 

verkinu. Hjólið er með mjög löngum hnakki og táknar hnakkurinn stuðninginn sem að ég fæ 

frá fjölskyldu minni, vinum og nánasta umhverfi en hann er sérsmíðaður til þess að halda 

uppi minni sjálfuppstækkuðu ímynd. Hjólið sjálft táknar ákveðna vegferð eða löngun til 

framvindu og staðreyndin að hjólið sé kjurrt táknar að þessi framvinda er stopp.  

 

     Myndirnar á veggnum sýna NIXON úr sem að ég hef átt í þrjú ár, það stoppaði fyrir um 

ári síðan og ég hef ekki enn farið með það í viðgerð. Myndirnar eru prentaðar ljósmyndir af 

olíumálverki af þessu tiltekna úri og eru prentin stækkuð í tölvu þannig að striginn birtist sem 

ofið teppi. Vinstri myndin er tekin klukkan 06:02 um morgun en hægri myndin er tekin 

klukkan 18:02 um kvöld. Það sést á mismunandi birtustigi myndanna en einnig í skugganum 

sem varpast af svörtum útstæðum olíumálningsbletti sem má sjá hægra megin á úrinu. Í 

þessari innsetningu táknar úrið sjálfan mig og þessi tvítekning er tákn um upplifun mína á að 

tíminn sé alltaf líðandi þótt mér líði eins og ég sé staðnaður.  

 

     Tíminn er línulegur af minni upplifun að dæma og hef ég verið hugfanginn af því að skapa 

línur í innsetningum mínum. Í þessu verki eru flestar línurnar lóðréttar þvert á móti síðustu 

innsetningu minni þar sem þær voru láréttar. Mig langaði að skapa láréttar línur í þessu verki 



og hafa þær ,,ósýnilegar” og fannst ég ná því markmiði með því að staðsetja myndirnar af 

úrinu þannig að maður gæti horft í gegnum dekkin á hjólinu og séð úrin í gegnum þær. 

 

Hugtakið; ,,bilað úr er rétt tvisvar á dag” endurspeglar aumingjavæðingu og ég sætti mig ekki 

við að staðna 25 ára sem hálfur einstaklingur. Endalaus leið til úrsmiðsins er minnisvarði um 

mistök mín og framtíðarspádómur um eigin vegferð.  

 

Óskar Þór Ámundason 
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Ritgerð þessi er 4 eininga lokaritgerð til BA-gráðu í myndlist við Listaháskóla 

Íslands. Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 

Útdráttur 



 

Í þessari ritgerð ber að líta augum sjálfsgreiningu mína, ævisöguágrip sem ég 

tengi svo við myndlistina sem ég hef skapað og einnig ástæður mínar til iðkunar 

þessa listforms. Þessa ritgerð set ég fram í lokavígi mínu til þess að nálgast hina 

virtu bakkalár gráðu í myndlist, og vona af mikilli einlægni að fræðimenn, 

prófessorar og þið kæru lesendur þessarar ritgerðar taki vel í þessi skrif þótt að 

ég sé misheppnaður fáviti með eyrnamerg í nefinu. Ekki einungis er ég fáviti 

sjálfur, heldur helst líkaminn í hendur við mig sjálfan og svo mikill fáviti er hann 

einnig að hann getur ekki raðað líkamsvessum sínum á rétta staði, hann grætur 

svita þegar miklar tilfinningar bera að garði, prumpar ropi, ropar prumpi og ef að 

á reynir þá svitnar hann blóði, helvískur. Líkaminn afneitaði líka hárinu á höfði 

mér sem var nákvæmlega engin ástæða til og skrifa ég mikið um það í þessari 

ritgerð. Ég tel líkamann að ákveðnu leyti hafa svikið mig og sjálfan sig en það 

verður bara að hafa það, ég get ekkert refsað honum fyrir það. Þetta er þó ekki 

einungis óður til skallans eða líkamsvandamála minna heldur líka tengingar og 

textar heimspekinga og fræðimanna til þess að ýta undir hugsanir mínar og 

hvernig ég lít á sjálfan mig.  
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Inngangur 

Ég held að ég sé ennþá bitur frá því að ég var níu ára og stelpan sem ég var skotin í sagði að 

litli frændi hennar væri skotinn í mér. Þetta var fyrsta áskorun sem ég hef fengið á kyngervi1 

mitt; hann hélt að ég væri stelpa. Hræðilegt hugsaði ég, hvernig gat einhver hugsað að ég væri 

aumur og lítill eins og einhver stelpa? Ég er sterkur strákur!2 Ég er Óskar sem vonaði að allir 

myndu kalla Skara eftir illkvitna ljóninu úr teiknimyndinni Konungur Ljónanna (1994)3  Þetta 

atvik átti sér stað á skólalóð Vesturbæjarskóla og þar stóð ég, nágrannur með axlarsítt ljóst hár 

sem var eins og köngulóarvefur á þykkt og risastórar rauðar varir. Nokkrum mínútum eftir þetta 

atvik sá ég stelpu sem var einu ári eldri en ég að reykja sígarettu á skólalóðinni. Hún sá að ég 

hafði séð hana reykja og hún sagði við mig að ef ég sagði einhverjum frá þessu þá myndi hún 

drepa mig. Eftir þessi atvik ákvað ég bara að láta gott heita og labbaði heim nokkuð skelkaður. 

Hvernig gat einhver sem ég vissi ekki hver var haldið að ég væri eitthvað annað en ég taldi mér 

trúr að ég væri? Ekki einungis var þetta áskorun á kynhlutverk mitt, heldur áttaði ég mig á að 

ég væri einstaklingur í samfélagi þar sem aðrir gátu talað um mig persónulega þrátt fyrir að ég 

væri ekki til staðar. Mér fannst óþægilegt að fólk héldi að ég væri stelpa en ég vildi alls ekki 

klippa síða hárið mitt af, það vildu það of margir til þess að ég ætti að vilja það líka.  

     Þrátt fyrir að eiga ágætt magn af minningum úr æsku þá á þessi dagur stóran stað í mér, það 

breyttist eitthvað innra með mér og lít ég á þetta sem nokkurs konar óhefðbundna 

manndómsvígslu. Með tímanum fór ég að líta upp til fyrirmynda í bæði raun- og skáldheimi 

en aðallega því síðarnefnda. Uppreisnarseggir og erkitýpur á borð við Angus Young í AC/DC, 

massaðir bíómyndaleikarar eins og Vin Diesel og svo á táningsárunum glaumgosann Steve 

“Stifmeister” Stiffler og drykkfellda rithöfunda eins og Charles Bukowski og Jack Kerouac. 

Þetta voru alvöru karlmenn fyrir mér, og langaði mig í ákveðna eiginleika frá þessum 

einstaklingum. Hugmyndin um að verða karlmaður með stutt hár, vöðva, skegg og 

rökhyggjuhugsun tók við í heilanum á mér og líkaminn tók við að breyta sér á næstu árum til 

þess að falla undir þessa staðalímynd.  

     Minnið mitt er glöpótt yfir unglingsárin og þá sérstaklega millibilsástandið frá því að vera 

síðhærður og nágrannur smástrákur yfir í það að vera axlabreiður, tímabundið pizzafeitur (eins 

og elskuleg móðir mín kallaði mig óvart) með góða skeggrót og skallavandamál. Mér leið eins 

og þetta hafi verið alltof hröð stakkaskipti og fannst mér ég aldrei hafa haft nægan tíma til þess 

að mótast almennilega sem karlmaðurinn sem að ég vildi vera.  

                                                      
1 Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (Bandaríkin: Routledge, 1999). 
2 Sagði elskuleg móðir mín alltaf þegar ég borðaði vel. (innsk. höf.) 
3 Skari. Konungur Ljónanna. DVD-diskur. Leikstýrt af Roger Allers, og Rob Minkoff. Bandaríkin, 1994. 
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     Listsköpun mín hefur einna helst endurspeglað sjálfan mig, veikleika, og áráttu mína á 

skallanum sem birtist í formi berskjöldunar og oftar en ekki í formi niðurlægingar, löngun mín 

í eiginleika sem ég fæ aldrei og aðferðirnar sem ég nota til að sætta mig við það. Í þessari 

ritgerð kafa ég dýpra inn í nokkur lykilverk námsferli mínum, þ.á.m; Óskar er á síðum buxum 

(2017), Getur einhver leyst þrefalda Windsor hnútinn minn? (2018) og Dýrðarhola fyrir lítinn 

eldri mann með stórt typpi (2017) og skoða með þeim galla fullkomleikaáráttu minnar í 

sambandi við nútímakarlmennsku. Ég skoða verkin sérstaklega með tilliti til samanburðar við 

listamenn eins og Vito Acconci, Kristján Guðmundsson og Richard Prince og einnig 

fræðimanna líkt og Sigríði Þorgeirsdóttur, Sigmund Freud og Carl Gustav Jung. 

 

Hárbaugur og berskjöldun 

Há kollvik fékk ég um nítján ára aldurinn og hafa þau farið hækkandi síðan. Það tók verulega 

á sjálfsímynd mína þrátt fyrir að hafa aldrei verið sérstaklega ánægður með hárið mitt en 

hugmyndin um að geta aldrei fengið hárið aftur tók á. Samkvæmt áætlun minni að verða 

karlmaður sem fyrst þá fannst mér þetta hafa tekið alltof stuttan tíma. Ósk mín rættist of hratt 

og fór fram úr sér. Sirka tvö ár fóru í að horfa á línuna hækka á hverjum morgni, þar til að ég 

rakaði allt hárið af og fann ákveðinn frið. Ég man ekki hvernig það var að renna puttunum í 

gegn og hugsa ég oft um að láta það vaxa aftur svo ég geti prufað það, en ferlið er of langt og 

sálarkrefjandi til þess eins að upplifa eitthvað sem ég þarf að sætta mig við að upplifa aldrei 

aftur.  

     Í gamla anddyri Laugardalslaugar eru þrír stólar, langborð með þremur speglum og svo þrjár 

hárþurrkur. Eftir að fólk hefur verið í sundi og komið úr sturtu þá notar það hárþurrkurnar til 

að þurrka á sér hárið en rýmið er þó ekki notað í mikið annað þrátt fyrir að vera mjög stórt.  

Verkið Hárbaugur (2018)4 er gjörningur þar sem ég labba inn í hvítu handklæði og sest í einn 

af þessum þremur stólum, yfir mér hangir hárkolla í sirka 20 cm hæð yfir sköllóttu höfði mínu. 

Ég tek upp hárblásarann og miða honum að gagnauga mínu líkt og byssu og stari á hárkolluna 

í speglinum. Eftir nokkrar mínútur kveiki ég svo á hárblásaranum og þá fer hárkollan að 

hreyfast í hringi. Svo slekk ég á hárblásaranum, set hann niður og labba í burtu, enn sköllóttur. 

Verkið Hárbaugur er óður til míns gamla hárs, óður til ímyndarinnar um hárið sem ég fæ aldrei 

aftur og berskjöldun á veikleika mínum sem er ber skallinn. Hárbaugur er einnig merki um 

löngunina og leitina að því sem ég myndi vilja til að fullkomna mig útlitslega, hárið. Eitt sem 

gæti talist til þeirra hluta sem eru ekki beint hluti af klassísku karlmannsímyndinni er 

                                                      
4 Sjá myndaskrá, mynd a.) 
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berskjöldun. Heimspekingurinn Sigríður Þorgeirsdóttir skrifaði um berskjöldunin og eiginleika 

hins ófullkomna í verkum myndlistarmannsins Haralds Jónssonar í katalóg sem fylgdi 

yfirlitssýningu hans á Kjarvalsstöðum árið 2018; 

 

 “Hvar skyldi berskjöldunin leynast sem Haraldur leitar í og skapar úr? Hún leynist víða. Það er 

opnunin, gliðnunin, brestirnir, rispurnar, skilin, brúnirnar og mærin. Það er bilið í tengslunum á 

milli okkar. Gjáin á milli okkar er eitt af þessum venjulegu sárum sem eru efniviður okkar allra og 

við reynum að ræða og græða daginn út og inn. Þau hafa líka með sárindi að gera sem við upplifum 

t.d. þegar við erum óhörðnuð og þar eru þessi sár sem gera okkur mennsk, ergo ófullkomin og 

viðgerðarþurfi. Það er í raun rangt að segja að þau geri okkur ófullkomin vegna þess að við yrðum 

ómennsk ef við værum fullkomin. Fullkomleiki merkir ekki að allt falli í ljúfa löð og verði 

fullkomið. Svoleiðis fullkomleiki er bara stundarástand. Ekki aðeins vegna þess að fullkomleiki er 

undantekningin sem er möguleg vegna þess að ófullkomleikinn er reglan og drifkraftur alls sem er. 

Heldur miklu fremur vegna þess að það að skynja eigin takmörk og eigin ófullkomleika gerir okkur 

mennskari og dýpri.”5 

 

Sigríður talar um þegar manneskjuna þegar hún er óhörðnuð og verður fyrir sárum, líkt og 

skallinn minn er fyrir mér. En eins og hún segir um ófullkomleikann, þá getur hann nýst sem  

efniviður. Fyrir mér nýti ég þann efnivið í fyrir aðra til að líta inn og sjá mína veikleika. Texti 

Sigríðar hjálpar mér einnig skilja að ófullkomleikinn er einn drifkrafta minna og ýtir undir hið 

þerapútíska í listsköpun minni, að tala um og koma út vandamálum mínum í hendur 

aðstandenda sem veita mér samþykki þrátt fyrir ,,ófullkomins” útlits. 

 

Óskar er á síðum buxum 

Til þess að setja sjálfsímynd mína í myndrænt samhengi saumaði ég lengstu gallabuxur á 

jörðinni. Þær eru gerðar úr sex pörum af Sherman gallabuxum, skálmarnar klipptar af og 

saumaðar þannig að hvor skálm var sirka átta metrar á lengd. Eftir saumaskapinn voru fimm 

pör af gallastuttbuxum. Í gjörningi mínum Óskar er á síðum buxum (2017)6 sem ég framdi á 

samsýningu í yfirgefnu skrifstofuhúsnæði í Bolholti, hljóp ég inn í rýmið klæddur 

gallastuttbuxum og hvítri skyrtu. Tvær burðarsúlur eru sitthvoru megin í rýminu og hljóp ég 

bæði á milli þeirra og í kringum þær eins og ég væri frjáls ungur drengur með tilheyrandi 

látleik. Á gólfinu á milli súlnanna lá langa parið af gallabuxunum og eftir nokkrar mínútur af 

                                                      
5 Þorgeirsdóttir, Sigríður; “Listin að unna annmörkum” (sýningarkatalógur yfirlitssýningar Haralds Jónssonar, 

Listasafn Reykjavíkur, 20. október, 2018) 

6 Sjá myndaskrá, mynd b.) 
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hlaupum þá klæddi ég mig úr stuttbuxunum og klæddi mig í þær löngu. Ég byrjaði svo að 

hlaupa í löngu buxunum svipaða leið og ég gerði í þeim stuttu en stoppaði reglulega við á 

annarri hvorri súlunni og ríghélt utan um hana. Batt svo skálmarnar í kringum súluna og reyndi 

að leysa mig í burt, horfandi á hina súluna með löngunaraugum. Eftir að ég hafði losnað þá fór 

ég á hina súluna og gerði hið sama, batt mig við hana en horfði löngunaraugum á súluna sem 

ég hafði áður bundið mig við. Gjörningurinn vatt upp á sig og stigmagnaðist og með tímanum 

leit ég út eins og maður í virkilegu móðursýkiskasti, búinn að rífa mig úr skyrtunni og binda 

hana í kringum höfuð mitt og hendur svo ég sæi ekkert, hoppandi um og flækjandi sjálfan mig 

í buxunum. Að lokum hleyp ég í geðshræringu minni gegnum áhorfandaskarann og út um 

dyrnar.  

 

     Hugmyndir mínar um að ég hefði gleymt stórum parti á milli þess að hafa verið barn og 

ungur maður náðu fyrir mér fótfestu í þessu verki. Þar sem að ég spranga um frjáls á 

gallastuttbuxum og yfir í það að vera kominn í alltof langar buxur sem ég passa ekki í, veljandi 

á milli tveggja súlna sem að ég þrái báðar jafn mikið. Í þessu minnisleysi ungdóms míns er mér 

minnisstætt þegar ég horfði á unglingakvikmyndina American Pie 2 (2001) og þar voru ýmsar 

erkitýpur sem ég leit upp til sem ungur maður, þ.á.m. vinsæli graðhesturinn Steve Stifler. Í 

myndinni segir hann við strákavinahóp sinn; “Jim er að fara giftast, er það ekki? Hver 

þremillinn! Þetta er gríðarstórt! Hafiði minnstu hugmynd um hve mikilvægt þetta er? Við 

verðum að halda steggjun. Já! Við fögnum dauða Jim með veislu til heiðurs hans!”. 7Þarna er 

vinahópurinn að komast að því að einn þeirra er að fara gifta sig. Þeir eiga erfitt með þessa 

hugsun þar sem að þeir eru allir ungir og ómótaðir, og eru þeir ekki tilbúnir til þess að horfast 

í augu við næsta tímaskeið lífs síns. Þá kemur Stifler (sem er í raun virkilega illa liðinn meðal 

vina sinna, mögulega vegna hvatvísi hans) með þessa setningu og vísar í dauða vinar síns. Að 

Jim sem ungur maður sé dáinn vegna giftingar sinnar, og hann mun ekki koma aftur, 

fullorðinslífið og alvaran er hafin.  

     Í gjörningnum þegar ég klæði mig úr stuttbuxunum hugsa ég um þessa hræðslu við svipuð 

tímamót, og óvissuna þegar einhver í vinahópnum mínum er að fara eignast barn eða gifta sig, 

því þá breytist ekki einungis sá einstaklingur, heldur allir í kringum hann. Næsta skref úr 

                                                      
7 Simmon Reynolds. ,,American Pie Star Seann William Scott: Steve Stifler's funniest quotes.” Digitalspy. 3. 

október 2013. Sótt 10. desember á; 

https://www.digitalspy.com/movies/a520436/american-pie-star-seann-william-scott-steve-stiflers-funniest-

quotes/ 
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ungdómnum og yfir í að vera fullorðinn kemur eins og þruma úr heiðskýru lofti.  Þurfa vinirnir 

þá að klæða sig í löngu buxurnar og ganga í þeim þrátt fyrir að passa ekki í þær. 

 

Senur úr hringnum 

Um sumar í nýopnuðu Nýlistasafni í Marshallhúsinu árið 2017 bauðst mér að vinna að gjörning 

með góðvini og samstarfsaðila mínum Almari S. Atlasyni. Hann bauð mér og fjórum öðrum 

listnemum til þess að vera með sér í samstarfsverki en hafði þó ekki hugmynd um hvað gera 

skyldi. Þar sem ég er keppnissamur einstaklingur og hugsa oft um myndlistarheiminn sem 

ákveðna keppni þar sem aðeins hinir hæfustu ná lengst, þá skoraði ég á Almar í 

hnefaleikakeppni. Bandaríski þjóðfræðingurinn Alan Dundes (1934-2005) skrifaði greinina; 

From Game to War og þar greinir hann grunneiginleika íþrótta og leikja með eftirfarandi hætti; 

 

“Þemað (hefðbundnar íþróttir og leikir) inniheldur klassísk karlmannsígildi, þar sem 

einn karlmaður sýnir lífsorku sína og karlmennsku á kostnað hins karlmannsins 

(andstæðingsins). Hann sýnir það með því að kvengera andstæðinginn og vanalega ber 

sigurinn með sér einhvers konar form af rofi (e. penetration).8 

 

     Þegar hugsað er um helstu íþróttir og leiki mannkyns frá upphafi þá á greining Dundes 

margt til málanna að bera, vinsælustu íþróttir eða leikir innihalda karlmann í aðalhlutverki sem 

reynir að vinna og tróna yfir andstæðingnum með því að sýna vald sitt og kunnáttu, hvort sem 

það er í gegnum boltaíþróttir eða skotleiki. Karllæg greining Dundes fær mig til að hugsa um 

valdastöðu karla í nútímafeðraveldinu, þar sem karlar fá að eigna sér nánast allar starfsstéttir 

og ef það eru konur sem leikmenn þá eru oft karlar sem þjálfa eða stjórna liðunum. Líkt og 

Kristján Guðmundsson setur fram með verki sínu Spjótkast kvenna (2012)9 þar sem hann 

hengir á vegg spjót úr ólympíugreininni spjótkasti og titlar það með fyrrgreindum titli. Með 

því að taka spjótið og setja það á vegg setur Kristján sig í valdastöðu og er á ákveðinn hátt 

búinn að loka leiknum, spjótið (sem nýttist sem verkfæri til stungu/rofs í gamla daga) er hans 

núna en ekki hennar og þar með vinnur hann leikinn. 

                                                      
8 Alan Dundes, ,,From Game to War: Traditional Male Combat” (fræðiritgerð, University of Kentucky, 1997) 

The theme involves an all-male preserve in which one male demonstrates his virility, his masculinity, at the 

expense of a male opponent. One proves one’s maleness by feminizing one’s opponent. Typically, the victory 

entails some kind of penetration. (þýð. höf) 

9,,Viðskiptablaðið,” Myllusetur, 10.október 2014. Sótt 5. janúar, 2019. 

http://www.vb.is/eftirvinnu/kristjan-i-gallery-gamma/110227/ 

http://www.vb.is/eftirvinnu/kristjan-i-gallery-gamma/110227/
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     Hnefaleikaviðureignin og gjörningurinn þróaðist með nánu samtali okkar þátttakenda og 

fékk síðar nafnið Senur úr hringnum (2017). Viðureignin átti sér stað á háum trjáturni sem 

hafði verið fyrirfram byggður inn í safnið. Ein af þeim hinum þrem listamönnunum sem Almar 

bauð að vera með, Nína Kristín Guðmundsdóttir, stóð í horni turnsins þar sem við hnefalékum 

og dæmdi hvort að ég og Almar værum að fylgja tveim fyrirframsettum reglum gjörningsins;  

1. bannað að kýla í haus. 

2. fyrstur til að rotast eða hætta vegna þreytu tapar.  

Ásamt því að fylgjast með reglunum þá var hún einnig tímavörður og sá til þess við myndum 

hvorki berjast styttra né lengur en fimm mínútur í senn og einnig sá hún til þess að byrja næstu 

lotu, sem voru þrjár heildsins.10 Áhorfendur sátu á klappstólum í aðalrými gallerísins og horfðu 

á beina upptöku af bardaganum á flatskjá sem hengdur var upp á vegg. Þau gátu því ekki horft 

á bardagann með berum augum eins og tíðkast vanalega þegar farið er á viðureign í hnefaleik 

en þau gátu þó heyrt hljóðin úr okkur að pústra og kýla hvorn annan. Þrátt fyrir settar reglur 

leiksins þá má sjá í myndbandsupptöku af viðureigninni að regla eitt var brotin a.m.k tíu 

sinnum frá báðum aðilum. 

     Hinir tveir einstaklingarnir sem Almar bauð voru Hákon Bragason, sem fékk hlutverkið að 

stýra hljóðheimi og öðrum fölskum bardagaaukahljóðum og svo Salka Rósinkranz, sem sá til 

þess að lýsa bardaganum í míkrófón og að tala við áhorfendur um það sem væri að gerast á 

skjánum. 

     Gjörningurinn var fyrir okkur táknmynd nútímabaráttu tveggja alfakarla sem reyna að 

berjast um hver stendur uppi sem sigurvegari og leiðtogi á endanum. Þeir sýna ,,flokknum” 

sínum, sem eru í þessu tilfelli áhorfendurnir (aðallega vinir og vandamenn) baráttuna í gegnum 

skjá en þora ekki að leyfa þeim að sjá raunverulega bardagann sem er í gangi heldur heyra þau 

einungis pústin og höggin sem tákna raunverulega veikleikann; þreytuna og uppgjöfina. 

 

Erkitýpur og fyrirmyndir 

,,Með því að greina þessi frummynstur eða erkitýpur í sögum má draga af þeim mikilvæga 

lærdóma um eigið sálarlíf.”11 

Þeir einstaklingar sem ég hef litið mest upp til í gegnum tíðina hafa alltaf átt sér sterk  

persónueinkenni. Hvort sem að það er í gegnum uppreisnarhyggju, góðan fatastíl, 

fíknivandamál eða góða bardagakunnáttu þá hef ég dregist að allskyns margvíslegum 

                                                      
10 Sjá myndaskrá, mynd c.) 
11 Hrannar Baldursson. „Hvað eru svokallaðar erkitýpur (archetypes)?“. Vísindavefurinn, 14. maí 2000. Sótt 12. 

janúar 2019 á; http://visindavefur.is/svar.php?id=432 
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einkennum og reyndi eftir fremstu getu á yngri árum að púsla þeim saman í mína eigin ímynd. 

Þegar tímanum leið og ég varð orðinn ungur maður þá byrjaði ég meðvitað að afpúsla þessum 

einkennum úr minni eigin sjálfsímynd til þess að reyna átta mig á hvaðan þau kæmu 

upprunalega. Sum einkennin koma frá mínum nánustu, fjölskyldu og vinum, önnur frá fólki 

sem ég hef labbað framhjá einu sinni, einhver þeirra koma út um glugga á farþegasæti 

ókunnugs bíls á 60 kílómetra hraða á hraðbraut en mörg úr mínum fyrrum ástarsamböndum. 

     Er einhver munur á því að fjalla um aðra og einkenni þeirra í list sinni og að fjalla um sína 

eigin persónu og einkenni? Mismunandi einkenni get ég tileinkað mér ef ég skil hugmyndina 

og uppruna þess, því þegar öllu er á botninn hvolft þá lifir maðurinn eftir sameiginlegum 

sálfræðilegum gildum líkt og svissneski sálfræðingurinn Carl Gustav Jung (1875-1961) talaði 

um í kenningu sinni um sameiginlega vitund. Í kenningunni segir hann frá þessum 

sameiginlegu hugsunum og eiginleikum sem við deilum öll sem manneskjur. Jung hafði áhuga 

á því sammannlega og taldi að því meiri vitneskja sem við hefðum um líkindi okkar, því dýpri 

merkingu gæfi lífið okkur. Hann sagði að þegar við getum borið saman okkur sjálf við fólk 

fyrir tugum alda og speglað eiginleika okkar í þeim þá skiljum við betur tilgang lífsins og að 

dæmi um hina sameiginlegu vitund manna væri að finna í erkitýpum ýmsra klassískra 

heimsþekktra ævintýra og skáldskapar.12 

 

Hinn aflokaði en alltof háværi 

Í verki mínu Dýrðarhola fyrir lítinn eldri mann með stórt typpi (2018)13 þá er ég að setja 

ákveðna hluti í mjög augljóst og myndrænt samhengi. Flest þekkjum við til gömlu 

karlrembuerkitýpunnar sem vinnur að ,,flottu” ímynd sinni með því vera á stórum jeppa eða 

tala yfir aðra hátt í símann. Ég vildi fanga þessa týpu og ég vildi niðurlægja hana. Með því að 

gera kassa úr timbri sem er læstur á einni hlið og dýrðarholu sem gervityppi stendur úr á annari 

hlið þá fannst mér ég hafa náð að setja þessa týpu í myndrænt samhengi án þess að þurfa að 

sýna of mikið af myndrænum hlutum og í leiðinni niðurlægja hana. Út úr kassanum heyrast 

öskur og óp þessa litla manns; ,,Hvað? Ætlar enginn að sjúga mig?” og ,,Halló, getur einhver 

hjálpað mér hérna, mér blýstendur og mér er farið að verkja!”. Hann biður fólk um að koma 

og skoða það eina sem hann hefur eftir, hans stóra typpi en gangandi vegfarendur sjá að því 

miður mun hann aldrei komast úr sínum þröngsýna veruleika.  

 

                                                      
12 Hrannar Baldursson. „Hvað eru svokallaðar erkitýpur (archetypes)?“. 
13 Sjá myndaskrá, mynd d.) 
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     Hægt er að líkja verkinu við Seedbed, verki ítalska listamannsins Vito Acconci við verk mitt 

að því leytinu til að það er einhver kynferðisleg angist karlmanns að reyna að komast út á 

óformlegan hátt innan almennings. Í Seedbed sem var sýnt árið 1972 í Sonnabend galleríinu í 

New York þá lá Acconci undir viðarpalli þar sem áhorfendur gengu á og fróaði sér í átta tíma 

á dag yfir tveggja vikna tímabil. Enginn af áhorfendum sáu Acconci, þar sem hann var undir 

pallinum, líkt og í Senur úr hringnum (2017) þar sem aðeins heyrðist í bardaganum, þá heyrðist 

í Acconci í hátalarakerfi gallerísins kallandi setningar á borð við ,,þú ert að þrýsta píkunni 

þinni á munninn minn” og ,,þú ert að þrýsta typpi þínu niður í rassgat mitt”.14 Árið 2017 

skrifaði listagagnrýnandi New York Times, Jerry Saltz, þetta um Seedbed; ,,Hann (Acconci) er 

á sama tíma sýnilegur og ósýnilegur fyrir almenningi. Hann lætur bera á sér en skilur ekki eftir 

sig nein ummerki”.15 Líkt og karlmannsímyndin sem ég er að túlka í mínu verki, er hann í því 

hlutverki að láta mikið á sér bera og að vera eins sýnilegur og hægt er, þrátt fyrir að sýna ekki 

sitt líkamlega ,,raunverulega” sjálf. Þessari hegðun má líkja verulega við erkitýpu pervertsins 

og með þeirri hegðun nær hann að túlka brotna karlmennsku sína og tilraun sína til valdatöku 

rýmisins án þess að þurfa að taka áhættuna á því að almenningur sér hversu lítill og brothættur 

hann er. 

 

Goðsögnin um Lísu og hennar bestu kveðjur 

     Í verki mínu Bkv. Lísa16 vann ég með hugmyndina um arfleifð listamannsins og í raun 

arfleifð manneskjunnar, hvað við skiljum eftir okkur eftir dauðann og hvað skal gera við þá 

hluti eða þær upplýsingar sem skildar eru eftir. Lísa var kona sem vann á skrifstofunni í 

Listaháskólanum og var á tíma uppsagnar hennar sá starfsmaður sem hafði unnið í rúm tuttugu 

ár í skólanum, lengst af öllum. Ég fékk aldrei tækifærið að kynnast Lísu almennilega en heyrði 

frá hennar samstarfsaðilum og fyrrum nemendum skólans að hún hafi verið rosa góð kona en 

kynni þó að vera ströng á köflum, t.d. heyrði maður sögur af því að hún hafi fargað verkum 

sem voru fyrir eða stóðu aðeins of lengi á göngunum. Fyrir mér varð Lísa nokkurs konar 

óhugnaleg erkitýpa og reyndi ég að forðast að tala við hana ef ég gat.  

 

                                                      
14 ,,vitoacconci.org / Seedbed (1972)” Acconci Studio, sótt 19. desember 2018 á 

http://www.vitoacconci.org/portfolio_page/seedbed-1972/ 

,,you’re ramming your cunt on my mouth.” (þýð. höf) 

,,you're ramming your cock down into my ass.” (þýð. höf) 
15 Jerry Saltz. ,,Vito de millo”. Artnet. Sótt  15.desember á 

http://www.artnet.com/Magazine/features/jsaltz/saltz4-28-04.asp 
16 Sjá viðhengi, mynd e.) 
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     Í byrjun árs 2016 í stofu skólans sem nú heitir Lísuland (stofan var skírð það eftir brottför 

hennar úr skólanum til heiðurs hennar) fann ég nokkuð stórt vírað öryggisgler, sirka á stærð 

við tólf ára barn. Það stóð hallandi upp við vegg og á því var krotað af henni sjálfri; “EKKI 

TAKA, BKV. LÍSA”. Eftir að hafa starað á þetta gler í sirka fjórar vikur á meðan ég vann í 

þessari stofu og reyndi að skapa ný listaverk þá ákvað ég að taka glerið og sýna það, til heiðurs 

Lísu. Til þess að ýta undir arfleifð hennar sem starfsmaður skólans og einnig sem 

erkitýpuímyndina sem hafði myndast í hausnum á mér, þá ákvað ég að búa til litlar eftirhermur 

líkt og tíðkast á mörgum listasöfnum út um allan heim þar sem gerðar eru eftirhermur af 

verkum listamanna. Oft eru þessi söfn með varanlegar róterandi yfirlitssýningar úr safneigninni 

til heiðurs listamanna og má sjá þetta á stærstu söfnunum eins og t.d. Louvre,  Palais de Tokyo, 

Listasafn Reykjavíkur o.s.frv.  

     Ég fékk þessa hugmynd eftir spjall við leiðsögukonu á listasafni Einars Jónssonar, þar sem 

hún tjáði mér að þau gátu ekki tekið ákvörðun hvort þau ættu að gera litlar eftirlíkingar af 

verkum Einars til að selja á safninu vegna þess að þau gætu aldrei vitað hvort hann hefði 

samþykkt það sjálfur.17 Fyrir eftirlíkingar mínar af glerinu hennar Lísu notaði ég hlutföllin 1:10 

og skar út lítil gler, á þau festi ég útprentaða límfólíu, aftan á var vírinn og framan á var textinn. 

Á samsýningu í Gallery Port þá hengdi ég upprunalega glerið á vegginn og sýndi svo 

eftirhermurnar til hliðar á stöpli. Til þess að ýta undir mikilvægi arfleifðar hennar þá fékk ég 

vin minn sem er sterkbyggður og ,,lífvarðarlegur” til þess að standa í jakkafötum hliðina á 

upprunalega verkinu með nafnspjaldið; “EKKI TAKA, BKV. LÍSA”.  

     Með þessari uppsetningu dró ég fram eiginleika látna listamannsins (þótt Lísa væri hvorki 

látin né listamaður) sem væri orðinn að ákveðnu tákni sem hann var ekki þegar hann lifði. 

Safnið hefur eignað sér verk listamannsins með einhverjum hætti og mögulega sett það upp á 

rangan hátt, þvert á móti vilja listamannsins, gert óumbeðnar eftirlíkingar í gróðraskyni og svo 

vaktað verkið með mikilli öryggisgæslu líkt og verkið væri brothætt eða mjög mikilvægt, 

mögulega með engu tilliti til hugsana og heimspeki hins látna listamanns. 

 

Windsor hnútarnir og Sigmund Freud 

Aðstoðarmaður opnar dyrnar fyrir áhorfendum inn í klassískt “white-cube” gallerí rými þar  

eins meters hár viðarpallur mætir áhorfendum. Þegar gengið er upp á pallinn er nokkuð þröngt 

um mann í fyrstu en þegar lengra er komið víkkar pallurinn og er nægilegt rými fyrir u.þ.b. 15-

20 manns til að standa þar og gægjast yfir handrið sem er þar við brún pallsins. Rýmið er 

                                                      
17 Að mínu mati gífurlega virðingarverð afstaða og ákvörðun. (innsk. höf.) 
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nokkuð stórt, eða sirka fimmtíu fermetrar, og á móti pallinum og áhorfendum er langur 

panorama gluggi sem er skiptur í fimm einingar og er miðju einingin opin upp á gátt, út um 

gluggana sést Sæbrautin, íbúðablokkir, Borgartúnið og hafið. Hátt er til lofts í rýminu, eða 

u.þ.b. átta metrar, og hanga ljós úr loftinu sem lýsa upp rýmið nokkuð vel.  

     Í miðju rýminu stendur maður sem horfir út um miðgluggann. Maðurinn er í lengstu skyrtu 

sem til er í heiminum, hún er hvít, klassísk bómullarskyrta sniðin fyrir karlmenn nema það að 

ermarnar eru margra metra langar. Ermarnar teygjast frá manninum og yfir í handrið pallsins 

sem þær eru bundnar í með traustum hnút. Einnig er maðurinn klæddur í lengstu gallabuxur í 

heimi, þær sömu og ég notaði í verkinu Óskar er á síðum buxum (2017) og líkt og skyrtan, þá 

eru skálmarnar bundnar fast í pallinn. Einnig skartar maðurinn lengsta bindi sem saumað hefur, 

en það nær frá hálsi og upp í loft þar sem það er bundið fast og minnir það einna helst á 

klassískan hengihnút. Lengstu gallabuxur heims hanga á hælum mannsins, og birtist því 

afturendi hans fyrir áhorfendum og myndar ákveðna þungamiðju. Úr afturenda mannsins liggur 

klósettpappír á milli lappa hans og þaðan út um opna gluggann í miðjunni sem maðurinn horfir 

út um. Þar sem klósettpappírinn liggur alveg út um gluggann, er óvíst hve langur hann er og er 

því ekki hægt að setja hann á sama heimsmetastall og hin fötin.18 

     Maðurinn birtist því áhorfendum í þeim aðstæðum að hann sé fastur í viðjum fatnaðar síns.19 

Spurningar koma upp hjá áhorfendum varðandi hvort hann getur í raun leyst sig sjálfur og 

einnig koma upp spurningar um hvernig hann kom sér í þessa stöðu. Í titli viðburðarins talar 

hann til áhorfandans og spyr hvort að einhver geti hjálpað honum að leysa þrefalda Windsor 

hnútinn sinn. Með því að afmarka svæðið með áhorfendapalli og beiðni aðstoðarmannsins um 

að allir áhorfendur mega ekki stíga annað nema á pallinn, þá tekur hann út möguleikann á að 

einhver geti í raun leyst bindishnútinn hans. Til þess að geta hjálpað honum að leysa sig úr 

viðjum fatna sinna þá þyrfti að leysa skyrtu- eða gallabuxnahnútana sem bundnir eru í pallinn 

en það er ekki hægt samkvæmt óskrifuðum (þó oft skrifuðum) reglum listagallería að ekki megi 

snerta listaverkin. Uppsetning viðburðarins setur áhorfendur í stöðu óvirkra gerenda. Þeir horfa 

yfir salinn og niður á manninn sem stendur bundinn en geta þó ekki gert neitt. 

       Hægt er setja viðburðinn í samhengi við kenningu Sigmund Freud um það (id), sjálfið 

(ego) og yfir-sjálfið (super-ego). Freud sagði að ,,id-ið” væri frumstæð orka sem flæðir 

stjórnlaust fram án tillits hins ytri veruleika, en tekur aðeins mið af innri frumstæðum hvötum.20 

                                                      
18 Klósettpappír er í raun alltaf jafnlangur, það gæti verið betra fyrir mig seinna að slá heimsmet í stysta 

klósettpappír í heimi. (innsk. höf.)  
19 Sjá mynd, d.) 
20 Sigmund Freud, Das Ich und das Es. (Austurríki: W. W. Norton & Company, 1923). 
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Hægt væri að bera klósettpappírinn sem lekur úr afturenda mannsins og út um gluggann við 

,,id-ið” en hann hangir frjálslega úr afturenda mannsins og leiðir út um gluggann líkt og “id-

ið” sem er tákn um frumstæða orku sem tekur aðeins mið af frumstæðum hvötum (að kúka, 

stjórnlaus ræpa). Klósettpappír verður einnig mjög persónulegur þar sem hann er oft notaður í 

einrúmi eftir að einstaklingur hefur létt af þörfum sínum, rétt eins og ,,id-ið” sem er mjög 

persónulegt og vanalega þekkir einstaklingurinn ,,id-ið” sitt en ekki aðrir. 

     Maðurinn sem er beislaður í sínum eigin fötum er tákn um ,,ego-ið”. Freud lýsti ,,ego-inu”  

að það væri byggt til þess að beisla orku ,,id-sins” og að nýta hana á ýmsan hátt, og einnig að 

,,ego-ið” lagaði sig að hinum ytri veruleika sem gerði hann hæfan til að lifa í samfélagi við 

aðra.21  Beislaði maðurinn er því standandi í þessu hvíta rými sem er hans veruleiki, fastur í 

flæktum fötum sínum sem tákna flókna ímynd sem hann hefur á sjálfum sér og aðrir hafa 

skapað. Hann horfir út um gluggann í leit að frelsi úr sínum flækta veruleika og á eftir 

klósettpappírnum (id-ið) sem er kominn út úr rýminu en er þó enn beislaður við ,,ego-ið” sem 

heldur ,,id-inu” í skefjum. 

     Áhorfendurnir sem líta af pallinum má tákna sem ,,super-egoið”. Freud lýsti ,,super-egoinu” 

sem kerfi sem felur í sér nokkurs konar eftirlit með því að sleppa ekki út þeim frumstæðu 

kenndum ,,id-sins” sem brjóta í bága við siðferðiskennd mannsins og siðareglur samfélagsins. 

Einnig segir hann að ,,súper-egoið” er persónugert í foreldrunum í upphafi en verður síðan að 

innri siðgæðisvitund og samvisku einstaklingsins.22 Þannig mætti tákna manninn (ego-ið) að 

hann væri ungur og óreyndur og að ,,super-egoið” væri að banna manninum að fara of langt út 

í frelsið með því að halda í tauma hans (ímyndin). 

 

     Í titlinum er talað um þrefaldan Windsor hnút og vísar þessi þrefaldi hnútur í þessi þrjú kerfi 

Freud sem eru þó úrelt í sálfræðiheiminum í dag, líklega vegna einfaldleika þeirra. En 

einfaldleikinn skapar staðalímyndir og ganga þær oft út á þann einfaldleika. Klassískar 

karlkynsstaðalímyndir í vestrænu samfélagi bera oft með sér sömu einföldu eiginleika líkt og 

Jung segir, og kemur það sterkt fram í verkinu Untitled (Cowboys)(1991)23 eftir bandaríska 

myndlistamanninn Richard Prince. Verkið er ljósmynd sem sýnir kúreka ríðandi á hesti á 

sléttum N-Ameríku. Prince tók í raun ekki ljósmyndina sjálfur heldur stal hann henni úr 

áróðurstengdri markaðsherferð sígarettufyrirtækisins Marlboro sem beindist að því að fá 

                                                      
21 Sigmund Freud, Das Ich und das Es. 
22 Sigmund Freud, Das Ich und das Es. 
23 ,,Cowboys.” Guggenheim Foundation, sótt 12. janúar 2019 á; https://www.guggenheim.org/arts-

curriculum/topic/cowboys 
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karlmenn til þess að reykja filteraðar Marlboro sígarettur sem áður hafði einungis verið 

markaðsett til kvenna.24 Prince tók allan texta af auglýsingunni og eftir er kúrekinn, sterkur og 

einsamall, tákn hins óbeislaða hugrekkis og temjara náttúrunnar. 

     Þegar borin eru saman Untitled (Cowboys) og Getur einhver leyst þrefalda Windsor hnútinn 

minn? þá er bersýnilegt að miðdeplar verkanna eru karlmenn en á tveim gjörólíkum pólum. Í 

verki Prince þá er það klassíski kúrekinn sem ríður um sléttunar og víðáttuna, óbeislaður og 

öruggur í sínu fari, táknandi eiginleika sem ég þráði sem ungur drengur. Í verki mínu sé ég 

hálfgerða andstæðu; mig, nútímakarlmanninn, beislaður í sjálfskapaðri ímynd sinni og týndur 

í leit að frelsi. 

 

Lokaorð 

List mín er merki um þá yfirvofandi spurningu sem ég á eftir að fá svar við. Ég veit ekki hvort 

spurningin varðar æsku mína og fyrrum langanir en hún hjálpar mér þræða ævisögu mína sem 

ég hef að hluta til. Eins og Sigríður Þorgeirsdóttir talaði um ófullkomleikann þá birtist hann 

mér í formi drifkrafts sem knýr fram sköpunarkraft minn sem svarar mér svo með hugsjón að 

listaverki. Ég er alltaf í leitinni að þessari spurningu í gegnum listsköpun mína vegna þess að 

ég veit nú þegar svörin, en þau koma út í tilheyrandi afkasti. Mér er farið að gruna að spurningin 

tengist þroska mínum og ferðalagi mínu að verða gamall, ég vona það að einhverju leyti, ég 

nefnilega elska gamalt fólk og vonandi verð ég gamalt fólk einn daginn ef ég verð ekki 

hættulegri hvatvísni minni að bráð.  Þegar ég hef tjáð aðstandendum frá áhyggjum 

skallavandamáls míns og tilheyrandi þunglyndi þá segja margir þeirra að skalli verður einungis 

til vegna gífurlegs magns af karlhormóninu testosteróns í líkamanum. Þrátt fyrir að hafa leitað 

uppi og fundið að það sé ekki satt, þá segi ég þeim alltaf með bros á vör; “já, það er reyndar 

rétt” og hugsa svo með mér að þótt að þetta sé ekki satt þá trúa þau því samt, það ætti að vera 

nóg. Því stanslaus vinna mín í að betrumbæta ímynd mína er að mestu leyti fyrir aðra og tel ég 

hana gagnslausa án jákvæðs álits jafningja minna. Ég hef alltaf þráð samþykki sem er í raun 

ákveðinn veikleiki, en með listinni finnst mér ég öðlast samþykkið sem ég nærist á og í 

framhaldi þess læri ég að samþykkja einstaklinginn sem ég er.  

      Með einhverju móti mætti segja að mér hefði mistekist ætlunarverk mitt sem barn, ég fékk 

ekki þessa erkitýpueiginleika sem ég vildi þrátt fyrir að hafa stundum hagað mér í líkingu þeirra 

                                                      
24 ,,Cowboys.” Guggenheim Foundation. 
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í gegnum tíðina, það varð t.d. aldrei neitt úr því að ég yrði kallaður Skari25 (sem ég fattaði 

seinna að væri birtingarmynd hættulegrar valdasýki) þrátt fyrir að ég sé með þrjá stóra skurði 

á enninu og að ég hafi átt mínar slæmu stundir þar sem að ég var vondur við þá sem ég elskaði 

mest.26 Ég hélt líka að ég fengi meiri tíma í paradís tómu hugsunarleysi barns, og aðeins meiri 

tíma til að átta mig á hlutunum þangað til alvaran tæki við, en var stunginn í bakið af sjálfum 

mér og tímanum sem kom aftan að mér á sömu stundu.    

     Þrátt fyrir að vera í stöðugri sjálfsmótun þá finn ég að ég ber með mér nokkra eiginleika 

sem munu fylgja mér til dauðadags. Ég er þó óviss hvaðan þessir eiginleikar koma, hvort sem 

þeir koma úr uppeldi mínu eða umhverfi, en ég efast að þeir koma frá karlmannserkitýpunum 

sem ég vildi ungur líkjast mest, þar sem að ég líkist þeim í raun ekki neitt og er í raun þakklátur 

fyrir það.27  

     Ég er þó ævinlega þakklátur fyrir einn sérstakan eiginleika en sá eiginleiki gerir mér kleift 

að framkvæma list mína og hugsjón. Án hans gæti ég ekki tjáð mig til fulls.  Hann felur í sér 

leynivopn mitt; að ég geti niðurlægt og gert grín af sjálfum mér. Ég heyrði nefnilega 

einhversstaðar í móki vanans að enginn getur gert grín af þeim sem gerir óspart grín af sjálfum 

sér, og því getur enginn gert grín af mér, rifið niður ímynd mína og niðurlægt mig eins og þau 

gerðu þegar þau kölluðu mig stelpu. Mikið skjátlaðist þeim. Því hér stend ég fyrir framan 

ykkur, berskjaldaður en óhræddur, niðurlægður en öruggur; ímynd hinnar ósnertanlegu 

karlmannsímyndar, erkitýpan sem ég vildi alltaf vera; sköllótti alfakarlinn í alltof löngu 

gallabuxunum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
25 Skari. Konungur Ljónanna. 1994. 
26 Til ónefnds aðila sem veit hver hún er: fyrirgefðu aftur og að eilífu (ég vona að þú lesir þetta einn daginn) 

(innsk. höf.) 
27 Nema Vin Diesel, við erum báðir sköllóttir. (innsk. höf.) 
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