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Útdráttur 

 

Þetta lokaverkefni er unnið til B.A.-prófs í íslensku og er greining á skáldsögunni Síðustu 

ástarjátningunni eftir Dag Hjartarson. Bókin segir frá nafnlausu ungu skáldi í ástarsorg 

sem er svo týnt eftir sambandsslit að það man ekki einu sinni eigið nafn. Lesendum er 

gert ljóst í upphafi sögunnar að bókin er skrifuð af unga skáldinu  og við lestur hennar fá 

lesendur að heyra hvernig skáldið kynntist ástinni í lífi sínu, Kristínu, söguna af sambandi 

þeirra og að lokum sambandsslitum. Auk þess fá lesendur að kynnast Trausta, besta vini 

skáldsins, og hvernig sambandi þeirra er háttað, bæði í fortíð og nútíð. 

Sagan hefur verið kölluð ástarsaga – í þeim skilningi að hún segi ástarsögu tveggja 

einstaklinga og falli að vissu leyti vel inn í ástarsagnaformúluna – en markmiðið með 

þessari greiningu er að sýna fram á að sú sé ekki raunin. Til þess verða dregnir fram fjórir 

ótengdir þræðir. Fyrst verður rætt um helstu sögupersónur og tengsl þeirra annars vegar 

við skáldið og hins vegar Kristínu. Næst verður skáldið skoðað í sambandi við kenningar 

um óáreiðanlegan sögumann og rök færð fyrir því að skáldinu sé ekki treystandi. Kristín 

verður svo sett í samband við hugmyndir Trausta um pólitík og ástina og líkur leiddar að 

því að myndin af henni sé sprottin úr einhvers konar andófi skáldsins gegn vini sínum. Þá 

verður fjallað um ástarsögur, ímyndun og minni og tengsl þeirra á milli og rök færð fyrir 

því að sagan sem skáldið segir sé ósk um ástarsögu fremur en hefðbundin ástarsaga. 

Saman ættu þessir fjórir þræðir að varpa nýju ljósi á verkið; sýna að sagan sem skáldið 

segir lesendum af ástarsambandi þeirra Kristínar sé ekkert nema óskhyggja.  
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Abstract 

 

This academic thesis is produced as a B.A.- assignment in Icelandic and is a literary 

analysis of the novel Síðasta ástarjátningin. The book is about a heartbroken young 

poet, so lost after a breakup that he cannot even remember his name. Through the book, 

which readers are made aware throughout the whole story that is a novel by the 

principal character himself, the readers get to hear how the poet got to know the love of 

his life, Kristín, the story of their relationship, and finally, their breakup. Additionally, 

the readers get to know Trausti, the poet‘s best friend, and their relationship, both in 

past and present. 

The story has been addressed as a love story – in the sense that it tells the love 

story of two individuals and follows the formula of a traditional romance to some extent 

– but the goal of this analysis is to demonstrate that it is not. To achieve that, four 

nonrelated threads will be looked at. To begin with, the characters of the story and their 

relationship with the poet and Kristín will be introduced. Next, the poet will be 

observed with theories about the unreliable narrator in mind and arguments made that 

the poet is not to be trusted. Kristín will then be viewed regarding Trausti’s ideas about 

politics and love, and odds made that she is some form of a rebellion for the poet, 

against his friend. Love stories, imagination and memory and the relation between them 

will then be discussed and arguments made that the story narrated by the poet is not a 

love story but a wish about a love story. Together the threads form an alternative 

perspective on the novel, a perspective that reveals that the story told by the poet about 

his relationship with Kristín is merely wishful thinking. 
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Inngangur 

 

Það er líklega einn af lykilþáttum mennskunnar, eitt af megineinkennum homo sapiens, 

að hann getur vandkvæðalaust ferðast fram og aftur um tímann í huganum. Hann getur 

rifjað upp fortíðina og ímyndað sér framtíðina, séð fyrir sér bæði tækifæri og hættur sem 

felast í  ýmsum hlutum og þannig átt betri möguleika á að lifa af.1 Á tímum þar sem 

lífshættur leynast ekki á hverju horni og matur er ekki af skornum skammti – að minnsta 

kosti ekki hjá ákveðnum forréttindahópi – er tilgangur ímyndunaraflsins þó ekki eingöngu 

að lifa af. Það spilar líka stórt hlutverk í dægrastyttingu, eins og sjá má á þeim óendanlega 

fjölda kvikmynda, þáttaraða, bóka, myndbanda, tónlistar (og svo framvegis og svo 

framvegis) sem til er.  

Fyrir utan alla framleiðslu afþreyingarefnis eru svo auðvitað dagdraumarnir; 

atburðirnir sem heilinn spinnur, stundum algjörlega óumbeðinn, þegar ekkert annað 

heldur honum uppteknum. Sú iðja er jafn eðlileg og að anda og er alla jafna ósköp 

meinlaus. Hún getur þó farið allverulega úr böndunum og hlaupið með fólk í gönur, 

jafnvel gert það að verkum að einstaklingur missi algjörlega tengslin milli þess sem 

gerðist í hinum raunverulega heimi og þess sem gerðist í hinum ímyndaða.  

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er mörkin milli þessa tveggja heima í Síðustu 

ástarjátningunni; skilin milli óra og veruleika hjá söguhetju bókarinnar. Hún er skrifuð 

af Degi Hjartarsyni og kom út árið 2016. Bókin er 240 síður og skiptist í sex hluta – 

„Kristínu“, „Meistaraverkið“, „Alsnjóa“, „Vor“, „Leiðina til Benedorm“ og „Haust“ – 

sem síðan skiptast í mismarga kafla. Sögusviðið er Reykjavík, ytri tími er í kringum 

bankahrunið en innri tími níu ár, ef gert er ráð fyrir að frásögninni ljúki sama ár og bókin 

kom út. Aðalpersóna bókarinnar, og jafnframt sögumaður hennar, er nafnlaust ungt skáld 

í ástarsorg sem er svo týnt eftir sambandsslit að það man ekki einu sinni hvað það heitir. 

Á fyrstu síðu bókarinnar segist skáldið fara í klippingu á rakarastofu þar sem eingöngu 

koma karlmenn og af því má ráða að skáldið (hér eftir S) er karlkyns. Lesendum er gert 

ljóst í upphafi sögunnar að bókin er skrifuð af unga skáldinu  og í henni fá lesendur að 

vita hvernig skáldið kynntist ástinni í lífi sínu, Kristínu. Þeim er sögð sagan af sambandi 

þeirra og að lokum sambandsslitum. Auk þess fá lesendur að kynnast Trausta, besta vini 

S, og hvernig sambandi þeirra er háttað, bæði í fortíð og nútíð. 

 

1 Sjá Max Fisher “Why Did We Evolve Imaginations?”, The Atlantic, 18. ágúst 2010. Sótt 4. febrúar 2020 

af https://www.theatlantic.com/technology/archive/2010/08/why-did-we-evolve-imaginations/340279/ 

https://www.theatlantic.com/technology/archive/2010/08/why-did-we-evolve-imaginations/340279/
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Sagan hefur verið kölluð ástarsaga enda virðist blasa við að svo sé. Nafnið sjálft 

stýrir lesendum strax inn á þá braut og hver síða eða því sem næst hefur eitthvað að segja 

um ástina, ýmist með beinum orðum eða gjörðum sögupersóna. Að auki hverfist sagan 

að mestu  um samband S og Kristínar. En þó lesendum sé beint inn á braut ástarinnar með 

titli og innihaldi sögunnar, og þótt sagan falli að vissu leyti vel inn í ástarsöguformúluna, 

er ýmislegt við frásögnina sem bendir til þess að bak við ástina leynist eitthvað annað, 

eitthvað dekkra og óhugnanlegra. 

Ef vel er að gáð má nefnilega greina í frásögninni sögumann sem er ekki aðeins skáld 

í ástarsorg heldur óheiðarlegur, einmana og ástsjúkur, sögumann sem hefur þörf fyrir að 

fylla upp í tóm og virðist gera það með því að skrifa ástarsögu. Að sögn S er sú saga að 

sjálfsögðu sönn – það er hans eigin harmþrungna ástarsaga sem lesendur sitja með í 

höndunum – en ef litið er á hana frá öðru sjónarhorni en S má sjá aðra sögu sem á ef til 

vill meira skylt við dagdrauma og ímyndun en sannleik. 

Í þeirri sögu er Kristín allt sem Trausti hefur óbeit á og tengist í krafti þess pólitískum 

gjörningum hans og hugmyndum um ástina. Kristín er með öðrum orðum sprottin úr 

hljóðlátu andófi S gegn Trausta, sem alltaf fær að eiga síðasta orðið, og hin brennheita ást 

á milli S og Kristínar er ekkert nema skáldskapur, búin til úr óskhyggju. Bókin er þá ekki 

ástarsaga heldur skáldsaga um skáldsögu um ímyndað ástarsamband; saga af 

einmanakennd, bældum tilfinningum og þráhyggju. 

Í ritgerðinni verða fjórir ólíkir þræðir eltir til að sýna fram á þetta. Þessir þræðir eru, 

í þeirri röð sem rætt verður um þá , tengsl sögupersóna, óáreiðanleiki sögumanns, tengsl 

Kristínar við hugmyndir Trausta um pólitík og ástina, og möguleg ástarþráhyggja S. Hver 

kafli ritgerðarinnar er tileinkaður einum þessara þráða sem tengjast lítið innbyrðis en ættu 

að varpa nýju ljósi á umfjöllunarefni bókarinnar þegar þeir koma allir saman . 
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1 Satt eða logið 

1.1 Hvenær má treysta sögumanni? 

 

Eins og vikið var að í inngangi er það aðalpersónan sjálf sem færir lesendum söguna í 

Síðustu ástarjátningunni. S segir frá í fyrstu persónu eintölu, frá eigin sjónarhorni þannig 

að hann er formlega bæði sögumaður og höfundur verksins enda þótt lesendur átti sig 

líklega flestir á að raunverulegur höfundur er Dagur Hjartarson. Með öðrum orðum, þó 

að lesendur viti að Dagur bjó til sögupersónuna S og þá sögu sem miðlað er í gegnum 

hana vill S gera lesendum ljóst að orðin á blaðsíðunni séu skrifuð af honum sjálfum: 

„Kristín starði stjörf á skuggaveruna sem stóð frammi fyrir henni; kærastann hennar; 

höfund þessarar skáldsögu; mig sjálfan.“2 Í heimi skáldsögunnar sjálfrar er yfirlýstur 

höfundur hennar þar með  ekki  Dagur Hjartarson heldur S. 

Þá er komið að fyrsta þræðinum sem leiðir í átt til þeirrar niðurstöðu að samband S 

og Kristínar sé tilbúningur: Þar sem S er bæði sögumaður og höfundur verða lesendur að 

taka orðum hans með ákveðnum fyrirvara. Því rétt eins og þegar um alvöru manneskju er 

að ræða er ekki ljóst hvort sögumaður segir satt eða skrökvar, hvort hann hnikar aðeins 

til staðreyndum eða man hreinlega ekki nákvæmlega hvernig hlutirnir áttu sér stað. Sagan 

verður alltaf einhliða, alltaf byggð á (óáreiðanlegu) minni og (mögulega tilbúnum eða 

ímynduðum) staðreyndum þess sem segir frá.3 

En hvað er óáreiðanlegur sögumaður og hvernig er hægt að koma auga á hann, og 

eru kannski allir sögumenn í eðli sínu óáreiðanlegir? Skáldskapur byggist jú í grunninn á 

að líf sögupersóna og þar með frásögn sögumanns séu skálduð; lesendur vita að frásögnin 

átti sér ekki stað í raunveruleikanum, að persónurnar eins og þær birtast á síðunum voru 

aldrei til í raun og veru. Almennt virðist þó ríkja einhvers konar þögult samþykki eða 

óskrifuð regla um að hinn skáldaði heimur sé einhvers konar hliðstæður veruleiki og að 

innan hans sé frásögn sögumanns sönn. Til að átta sig betur á hugmyndinni um hinn 

hliðstæða heim koma kenningar um hugsanlega heima að ágætum notum en þar er gert 

ráð fyrir að í alheiminum séu óteljandi hugsanlegir heimar, það er að segja heimar sem 

eru ekki raunverulegir í eðlisfræðilegum skilningi eins og sá sem lesendur skáldsagna eru 

 
2 Dagur Hjartarson, Síðasta ástarjátningin, Reykjavík: JPV útgáfa, 2016, bls. 88. 
3 Sjá Rachel Barclay, „Your Memory Is Unreliable, and Science Could Make It More So“, Healthline, 13. 

september 2013. Sótt 7. maí 2020 af https://www.healthline.com/health-news/mental-memory-is-

unreliable-and-it-could-be-worse-091313#1 ; Sjá Allison Kornet, ”The Truth About Lying“, Psychology 

Today, 1. maí 1997. Sótt 7. maí 2020 af https://www.psychologytoday.com/us/articles/199705/the-truth-

about-lying 

https://www.healthline.com/health-news/mental-memory-is-unreliable-and-it-could-be-worse-091313#1
https://www.healthline.com/health-news/mental-memory-is-unreliable-and-it-could-be-worse-091313#1
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almennt taldir búa í. Þeir geta þó verið virkir sem þýðir að sá hugsanlegi heimur sem S 

býr í er virkur í augum S, sem og þeirra sem taka sér bókina í hönd og hverfa inn í söguna. 

Þegar bókinni er lokað ferðast lesendur svo aftur til raunveruleikans, hinn hugsanlegi 

heimur S verður þá óvirkur í augum lesandans.4  

Innan þess hugsanlega heims sem birtist lesendum í Síðustu ástarjátningunni ættu 

þeir, samkvæmt hinum óskrifuðu reglum skáldskaparins, að trúa  því sem S segir þeim– 

að minnsta kosti þar til þeim er gefið tilefni til annars. Eins og nefnt var hér fyrr er S, sá 

sem semur bókina og sá sem segir söguna í hinum hugsanlega heimi Síðustu 

ástarjátningarinnar. Sá heimur er með öðrum orðum hugarsmíð S en lesendur fá þó ekki 

aðgang að öllum hugsunum sem flæða um huga hans. Þar af leiðandi geta þeir  ekki vitað 

hvort frásögnin sé heilagur sannleikur eða haugalygi – ekki frekar en þegar þeir hlusta á 

ókunnugan einstakling af holdi og blóði segja frá – og mætti S því líklega flokkast sem 

svo kallaður óáreiðanlegur sögumaður.5 

Á einföldu máli mætti segja að óáreiðanlegur sögumaður sé þess háttar sögumaður 

sem, annað hvort leynt eða ljóst, fer með rangt mál í frásögn sinni. Skýrt dæmi um þetta 

er skáldsagan Hvítfeld eftir Kristínu Eiríksdóttur. Þar segir aðalpersónan Jenna Hvítfeld 

eigin sögu og fjölskyldu sinnar, en eins og lesendum verður ljóst eftir því sem líður á 

lesturinn er vart hægt að treysta einu orði af því sem Jenna segir því fullyrðingar hennar 

um eigin hagi eru síbreytilegar. Í upphafi segir Jenna að hún sé fráskilin einstæð móðir 

og lifi á framfærslu frá hinum auðuga fyrrverandi eiginmanni sínum, Ronald, en seinna 

upplýsir hún að hann hafi í raun heitið Donald og verið glæpaforingi. Undir lok sögunnar 

segist hún aldrei hafa verið gift og að faðir barnsins hafi annað hvort verið einn af þeim 

sem borguðu henni fyrir kynlíf eftir að hún hætti í háskóla eða starfsmaður á 

skyndibitastaðnum McDonalds.6  

Til að kafa dýpra í kenningar um óáreiðanlega sögumenn má til að mynda skoða 

greinina Unreliable Narration With a Narrator and Without en þar settu Tilmann Köppe 

og Tom Kindt fram tillögu að nýrri skilgreiningu á óáreiðanlegum sögumanni. Þeir skipta 

óáreiðanlegum frásögnum í tvær gerðir: Frásagnir með sögumanni (gerð (A)) og frásagnir 

 
4 Sjá Bergljót Soffía Kristjánsdóttir, „Vítt um heima: merking, veruleiki og skáldskapur“, Ritið 3/2017, 

143-163, hér bls. 149-151. 
5 Sjá Tilmann Köppe og Tom Kindt, „Unreliable Narration With a Narrator and Without“, Journal of 

Literary Theory, 2011/1, 81–93, hér bls. 81. DOI 10.1515/JLT.2011.007. 
6 Sjá Guðrún Lára Pétursdóttir, Leikur að hjörtum: Um óáreiðanleika og samlíðan í Hvítfeld – 

fjölskyldusaga eftir Kristínu Eiríksdóttur, óprentuð námsritgerð í eigu höfundar, Reykjavík: Háskóli 

Íslands, 2015, bls. 1. 
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án sögumanns (gerð (B)).7 Þar sem frásögnin í  Síðustu ástarjátningunni fellur undir gerð 

(A) verður ekki fjallað um gerð (B) hér. Bráðabirgðakilgreiningu á óáreiðanlegum 

sögumanni af gerð (A) settu Köppe og Kindt fram á eftirfarandi máta: 

 

(ÓFeft–A) 

 

Frásögn í bókmenntaverki V er óáreiðanleg sem eftirlíking 

ef, og aðeins ef, V (sem hluti af uppbyggingaráætlun V) leyfir 

lesendum að ímynda sér að sögumaður veiti ekki fullkomlega 

nákvæmar upplýsingar eða ekki allar þær upplýsingar sem máli 

skipta.8 

 

 

Hér stendur (ÓFeft–A) fyrir óáreiðanlega frásögn sem eftirlíkingu af gerð A, og V fyrir 

það bókmenntaverk sem um ræðir hverju sinni. En hvað er átt við með að tiltekið 

bókmenntaverk „leyfi lesendum að ímynda sér að sögumaður veiti ekki fullkomlega 

nákvæmar upplýsingar eða allar upplýsingar sem skipta máli“? Til að átta sig á því þarf 

að líta á kenninguna á bak við hugmyndir Köppes og Kindts, Institutional Theory of 

Fiction, en hún gerir ráð fyrir því að setningar bókmenntaverka svo að segja „bjóði“ 

lesendum „upp á“ að ímynda sér ákveðna hluti: „Ef V segir að p, er okkur boðið að 

ímynda okkur að p.“9 Það þýðir að þegar einhver les í bók setninguna Hún var með 

stuttklippt hár þá sé sú setning að bjóða lesandanum að ímynda sér konu með stuttklippt 

hár. Eða, til að heimfæra þetta upp á Síðustu ástarjátninguna: Þegar S segir í upphafi 

bókarinnar „Ég hef ekki farið í klippingu síðan Davíð Oddsson var seðlabankastjóri.“10 

þá „býður“ sú setning lesendum  „upp á“ að ímynda sér manneskju með sítt, og ef til vill 

svolítið rytjulegt, hár. 

Í grein Köppes og Kindts er þessi kenning í fyrsta lagi notuð til að gera lesendum 

ljóst að í sumum frásögnum gefi textinn tilefni til að lesendur ímyndi sér að skáldsagan 

búi yfir skálduðum sögumanni (þetta væri texti af gerð (A)) en í öðrum geri hann það ekki 

(texti af gerð (B)). Í öðru lagi er kenningin nýtt í sjálfa skilgreininguna á óáreiðanlegri 

 
7 Sjá Tilmann Köppe og Tom Kindt, „Unreliable Narration With a Narrator and Without“, Journal of 

Literary Theory, 2011/1, 81–93, hér bls. 84. DOI 10.1515/JLT.2011.007. 
8Á ensku segir:  „(UNmim–A) The narration expressed by a literary work W is mimetically 

unreliable if, and only if,W authorizes (as part of the composition 

strategy W) readers to imagine that the narrator does not provide 

completely accurate information or all relevant information.” Sama rit bls. 85. 
9 If W states that p, we are invited to imagine that p. Sama rit bls. 83 
10 Dagur Hjartarson, Síðasta ástarjátningin, Reykjavík: JPV útgáfa, 2016, bls. 9 
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frásögn af gerð (A) til að gera grein fyrir því að þegar greina á óáreiðanlegan sögumann 

þurfi textinn að gefa einhverjar vísbendingar um að sögumaðurinn sé í raun óáreiðanlegur. 

Með þessum vísbendingunum veitir  tiltekið bókmenntaverk (V í skilgreiningunni hér að 

ofan)  lesendum „leyfi“ til að draga þá ályktun að sögumaður sitji á einhverjum 

upplýsingum. Dæmi um vísbendingar af þessu tagi er sögumaður í fyrstu persónu (út frá 

því sjónarmiði að fyrstu persónu sögumenn eigi í raun alltaf kost á að ljúga að lesendum 

þó að þeir geri það kannski ekki) eða að sögumaður viðurkenni hreint út fyrir lesendum 

að hafa logið að þeim eins og gerist í Hvítfeld. Menn verða að hafa vísbendingar í 

höndunum  vilji þeir segja sögumanninn óáreiðanlegan.   

 

 

1.2 Vísbendingar um óáreiðanlegan sögumann 

 

Eins og bent var á við upphaf kaflans er S bæði sögumaður og yfirlýstur höfundur innan 

Síðustu ástarjátningarinnar og er þar strax komin ein vísbending, ein ástæða, til að velta 

því fyrir sér hvort S sé óáreiðanlegur. Það sem er þó enn mikilvægara í sambandi við 

óáreiðanleika S er að hann bendir lesendum óspart á að um skáldsögu sé að ræða. Það má 

til dæmis sjá strax á fyrsta kaflaheitinu: Það sem þessi skáldsaga fjallar ekki um.11 Hann 

talar ekki um skrif sín sem ævisögu eða dagbók eða annað bókmenntaform byggt á 

haldbærum staðreyndum heldur skáldsögu og þar sem skáldsögur eru almennt 

viðurkenndar sem uppspunnar sögur hefur textinn gefið okkur annað tilefni, áreiðanlegra 

en hið fyrra, til að draga orð sögumanns í efa.  

S er því opinberlega orðinn meintur óáreiðanlegur sögumaður, samkvæmt 

skilgreiningu Köppe og Kindt; sögumaður sem lesendur geta ekki treyst fullkomlega til 

að segja sér sannleikann. Við lestur bókarinnar tínist svo ýmislegt fleira til sem vekur 

efasemdir um áreiðanleika S og veitir lesendum „leyfi“ til að draga trúverðugleika hans í 

efa. Þar mætti í fyrsta lagi benda á að S er ferlega utan við sig og virðist búa svolítið í 

eigin hugarheimi, þar sem ímyndunaraflið er talsvert fyrirferðarmikið. Það sjá lesendur 

líklega best þegar hann flýr út í óveður eftir rifrildi við Kristínu og hittir ísbjörn í miðbæ 

Reykjavíkur.12 Auðvitað má vel gera ráð fyrir því að S hafi í raun og veru hitt ísbjörninn 

og að björninn hafi í raun og veru hrakið S upp á styttuna af Jónasi Hallgrímssyni og 

 
11 Sama rit bls. 9 
12 Sjá sama rit bls. 155-156 
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horfið svo aftur inn í bylinn sem gekk á en þá verður að spyrja: Hvert fór ísbjörninn og af 

hverju varð enginn annar var við hann? Ef um raunverulegan ísbjörn væri að ræða sem 

komið hefði langleiðina til landsins á bráðnandi hafís, yrði þá ekki að teljast ólíklegt að 

hann hefði horfið sporlaust sömu leið til baka? 

Hægt er að draga fram ótal önnur dæmi um hugarflug sögumanns. Þegar hann fer 

upp til leigusalans til að fá lánaða símaskrá hverfur S til dæmis inn í eigin hugarheim, 

missir tengsl við umheiminn og sér harmonikkutónlist berast út úr veggjum íbúðarinnar 

og leigusalann hverfa inn í snjóblindu. Þegar S og Kristín hittast á fyrsta stefnumótinu 

gefur hann líka ímyndunaraflinu lausan tauminn: „Ég fylgdist með henni klæða sig úr 

blárri kápunni og í ljós kom hvít skyrta. Í huganum hjálpaði ég henni úr skyrtunni. Það er 

svo margt sem maður getur gert í huganum.“13 

Að auki má vekja athygli á ýmsum smáatriðum sem styðja þá hugmynd að S sé 

óáreiðanlegur sögumaður. Í fyrsta lagi má taka setninguna „(hér gat ég leyft mér þann 

munað að vera hreinskilinn)“14 sem hann skýtur að lesendum þegar hann og Kristín ræða 

partíið sem Kristínu langar að halda fyrir vini þeirra. Þetta gerist aftur síðar í bókinni 

þegar Kristín spyr S út í hvernig dagurinn hafi verið hjá honum, hann leyfir sér „þann 

munað að svara í fullri hreinskilni“.15 Fyrst S finnst það munaður að vera hreinskilinn er 

eðlilegt að lesendur dragi þá ályktun að hann sé oftar en ekki óhreinskilinn. Í öðru lagi 

má nefna setninguna „Stundum veit maður ekki hvort maður segir satt eða lýgur.“16 sem 

gefur til kynna að mörkin milli lyga og sanninda séu S óljós. Í þriðja lagi má vísa í kafla 

þar sem S er á leið heim til sín eftir heimsókn til Trausta. Hann gengur meðfram Tjörninni 

og veltir fyrir sér tengslum hennar við ástfangið fólk og borgarbúa almennt. Segir svo, 

eða skrifar nánar tiltekið: „Ég hef auðvitað ekki hugmynd – ég er bara að fabúlera.“17 

Með öðrum orðum: Hann er bara að búa þetta til.18 

Svo má ekki láta það fram hjá sér fara að það eru ekki eingöngu mörkin milli lyga 

og sanninda sem eru S óljós heldur eru það líka mörkin milli drauma og veruleika. Þetta 

sést einna best á kafla þar sem hann og Kristín sitja saman á kaffihúsi og S skrifar um 

það: „[Kristín s]agði mér frá deginum sínum, reifaði í stuttu máli efni fyrirlestra á sama 

 
13 Sama rit bls. 24 
14 Sama rit bls. 47 
15 Sama rit bls. 127 
16 Sama rit bls. 43 
17 Sama rit bls. 53 
18 Samkvæmt Íslenskri nútímamálsorðabók á netinu þýðir sögnin fabúlera „tala út frá ímynduðum 

hlutum“. Sjá „fabúlera.“, Íslensk nútímamálsorðabók, 2020. Sótt 24. apríl 2020 af 

https://islenskordabok.arnastofnun.is/ord/61712 
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hátt og ég sagði henni stundum frá draumum mínum.“19 Þetta má túlka á þann veg að S 

setji samasemmerki milli eigin drauma og veruleika Kristínar og sé þannig að segja 

lesendum að hann lifi í draumaheimi. Nafnið, sem hús Kristínar hlýtur, ýtir undir þá 

túlkun; S kallar það „Draumahúsið“20 sem gefur til kynna að það, og hlutirnir sem S segir 

lesendum að eigi sér stað í því, séu ekki raunverulegir. 

En hvaða þýðingu hefur það fyrir söguna ef S er óáreiðanlegur sögumaður? Jú, það 

þýðir auðvitað, eins og bent var á í upphafi kaflans, að lesendur ættu að taka öllu sem 

hann segir þeim með ákveðnum fyrirvara. Það merkir að þegar litið er aftur á fyrstu 

setningu bókarinnar, „Ég hef ekki farið í klippingu síðan Davíð Oddsson var 

seðlabankastjóri.“, fá lesendur ekki eingöngu „leyfi“ til að ímynda sér manneskju með 

sítt og rytjulegt hár heldur jafnframt að gera sér í hugarlund að kannski sé það ekki satt. 

Það þýðir að það sem S segir lesendum um samband sitt við Kristínu þurfi ekki endilega 

að vera allur sannleikurinn eða sannleikur yfirleitt. 

 

2 Persónur eða dagdraumar? 

2.1 Helstu persónur sem koma við sögu   

 

Áður en tekið er til við að ræða fleiri atriði sem styðja tilgátuna sem sett var fram í 

inngangi er betra að kynna nánar til leiks þær persónur sem koma við sögu að einhverju 

marki. Fyrst er það auðvitað S sjálfur, skáldið á bak við söguna. Þegar hann semur hana 

er hann að öllum líkindum 34 ára en þá ályktun má draga af því að S segist hafa verið 25 

ára 2007. Ef ritunartími bókarinnar er 2016 eins og gert verður ráð fyrir hér eru liðin níu 

ár.  Hann er þjakaður af ástarsorg yfir sambandsslitunum við Kristínu, tómur að innan og 

yfirgefinn af eina vini sínum. Auk þess er vert að benda á að sjálfsmynd hans er ansi 

bjöguð. Til að byrja með má  nefna hið augljósa: Hann hefur ekki hugmynd um hver hann 

er, veit ekki einu sinni hvað hann heitir. Þess utan er hægt að koma auga á nokkur 

smávægilegri atriði, t.d. að S lýgur að Kristínu um sjálfan sig og fyllist minnimáttarkennd 

og öfund ef Baldur er nærri  (nánari umfjöllun um hann er hér rétt að aftan) – sem bendir 

til þess að honum finnist lítið til sín koma.21   

 
19 Dagur Hjartarson, Síðasta ástarjátningin, Reykjavík: JPV útgáfa, 2016, bls. 127 
20 Sama rit bls. 33-34 
21 Sjá sama rit bls. 10, 13, 31-32, 44 og 144-146 



 

 12 

 

 

Eini vinur S er Trausti, andkapítalískur og mótþróagjarn, og með þá flugu í höfðinu 

að Davíð Oddsson beri persónulega ábyrgð á sjálfsvígi föður hans. Það er ágætt að veita 

því athygli að í sambandi S og Trausta virðist Trausti líta á sjálfan sig sem einhvers konar 

lærimeistara og hefur eflaust verið það frá því þeir voru litlir. Það má ráða af því að S 

segir lesendum frá því að hann hafi næstum drukknað þegar hann var unglingur á Ísafirði 

en Trausti hafi bjargað honum.22  Þegar þeir standa á bryggjunni eftir björgunina lýsir S 

því hvernig honum finnist Trausti stundum vera helmingi eldri en hann er í raun. Þar er 

strax komin þessi tilfinning fyrir því að Trausti sé einhvers konar lærimeistari; helmingi 

eldri maður sem hefur vit fyrir S og reynir að beina honum á réttar brautir. Í samskiptum 

Trausta og S síðar meir er það Trausti sem talar, Trausti sem leiðir þá áfram; S er bara 

farþegi og fær í raun ekki neitt rými hvorki til að hafa skoðanir né tjá þær. Það má til að 

mynda ráða af langri einræðu Trausta snemma í bókinni og eftirfarandi athugasemdum S 

síðar: „Ég var svo vanur að hlýða þessari rödd. Ég hafði hlýtt henni upp af hafsbotni. Ég 

hefði hlýtt henni á enda veraldar.“23 ; „Hann gat alltaf sannfært mig um að fara niður 

hvaða skuggasund sem var með sér.“24 25 

Næst er það Kristín, ástarviðfang S og konan sem allt snýst um. Einhverjir nafnlausir 

vinir Kristínar tylla nokkrum tám í söguna en Baldur – formaður Félags ungra 

umhverfissinna, félagi Kristínar úr lögfræðinni sem og samflokksmaður hennar úr 

Sjálfstæðisflokknum – fær þar þó nokkuð rými.26 Einnig koma foreldrar Kristínar lítillega 

við sögu. Af þeim sem tengjast S, fyrir utan Trausta, má telja leigusalann – en hann býr 

fyrir ofan S og talar nokkrum sinnum við hann – og ömmu S sem býr á dvalarheimili fyrir 

aldraða.27 Síðast en ekki síst er það Davíð Oddsson, sá sem kemur aldrei fyrir í eigin 

persónu en vofir yfir öllu og tengir á óvanalegan hátt saman Trausta, S og Kristínu.  

 

2.2 Dagdraumar á yfirvinnu 

 

Þá liggur beint við að kynna til sögunnar fyrsta þráðinn af þeim fjórum sem leiða að þeirri 

tilgátu að samband Kristínar og S sé skáldað: Enginn af þeim sem S umgengst og getur 

kallast áreiðanlegt vitni hittir Kristínu. Það kemur fyrir tvisvar í sögunni að Kristín og 

 
22 Sjá sama rit bls. 27-28 
23 Sama rit, bls. 50  
24 Sama rit bls. 72 
25 Sjá sama rit bls. 13-15 
26 Sjá sama rit, bls.78-79. 
27 Sjá sama rit, bls. 92. 
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Trausti hittast næstum því en það verður þó aldrei að veruleika. Í sögunni er sagt frá 

ýmsum mótmælum gegn umhverfisráðherra vegna ísbjarnanna sem stigu á land 2008 og 

voru drepnir og er fyrsti næstum-hittingurinn á einum af þeim mótmælum. Þar rekst S 

fyrir tilviljun á Kristínu en ástæðan fyrir veru hans þar er sú að þeir Trausti ætla að 

eyðileggja mótmælin. Í staðinn fyrir að heilsa og láta sig síðan hverfa fer S að mótmæla 

með Kristínu og er, að minnsta kosti til að byrja með, hræddur um að Trausti láti sjá sig 

(sem hann gerir þó ekki).28 Ef gengið er út frá að tilgáta þessarar ritgerðar sé rétt er það 

þó ekki óttinn við að Kristín og Trausti hittist (það væri ómögulegt þar sem tilgátan er að 

sambandið við Kristínu sé ekki raunverulegt) heldur óttinn við að mótmæla skoðunum 

Trausta. Hér verður ekki farið nánar út í þann ótta en að honum verður vikið í fjórða kafla 

Annar næstum-hittingur á sér stað tiltölulega snemma í sambandi S og Kristínar. Þá 

stingur Kristín upp á því að þau haldi partí fyrir vini sína, þau myndu hvort um sig bjóða 

eigin vinum og þannig gera sambandið opinbert. En S vill ekki bjóða sínum vinum, eða í 

raun sínum vini. Til að koma í veg fyrir að Trausti og Kristín hittist í þessu fyrirhugaða 

partíi stingur S upp á að þau haldi tvö aðskilin partí svo að allir komist nú örugglega fyrir, 

án þess auðvitað að ætla sér í raun að bjóða nokkrum sjálfur.29  

Það verður sem sagt ekkert úr partíi fyrir vin S en vinir Kristínar fá heilt kvöld út af 

fyrir sig til að kynnast S, eða réttara sagt fær S heilt kvöld út af fyrir sig til að kynnast 

vinum Kristínar, sem mistekst hrapallega. Lýsingar á vinunum eru mjög óljósar, ef frá er 

talinn Baldur sem verður strax einhvers konar erkióvinur eða keppinautur í huga S og 

honum til mikils andlegs ama eftir þessi fyrstu kynni. Baldur passar fullkomlega inn í 

hugmynd ástarsögunnar um riddarann á hvíta hestinum; hann er hávaxinn, með dökkt og 

dularfullt yfirbragð, snjall og tilbúinn að bjarga heiminum (eða að minnsta kosti 

ísbjörnunum); fullkomin andstæða við sjálfsmynd S sem er í meira lagi bjöguð eins og 

bent var á í kafla 2.1.30 

Ef linsunni er aftur beint að vinahóp Kristínar í heild er athyglisvert að skoða hvernig 

S týnir þeim öllum á dularfullan hátt þegar þau eru komin á skemmtistað niðri í bæ; allur 

hópurinn hverfur sporlaust, þar með talin Kristín, þegar S fer að ná í sér í bjór.31 Og þá er 

ekki úr vegi að spyrja, hvernig týnir maður um tíu manna hópi á litlum skemmtistað? 

Svarið kann að felast í því að þau séu, allur hópurinn með tölu, sprottin úr huga S. Í því 

 
28 Sjá sama rit bls. 31-32 
29 Sjá sama rit bls. 47-48 
30 Sjá sama rit bls. 78-79 og 152 ; Sjá Janice A Radway, Reading the Romance: Women, Patriarchy, and 

Popular Literature, Chapel Hill og London: The University of North Carolina Press, 1991, bls. 128. 
31 Sjá Dagur Hjartarson, Síðasta ástarjátningin, Reykjavík: JPV útgáfa, 2016, bls. 84-86 
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sambandi er einnig athyglisvert að skoða brot úr sögunni þar sem S talar um vikuna fyrir 

partíið. S liggur andvaka, segir: „Ég var með stöðugan vængjaþyt í höfðinu, andvaka yfir 

dagdraumum á yfirvinnu.“32 Eru dagdraumarnir ef til vill á yfirvinnu af því að hann er að 

ímynda sér partíið? 

Þá er röðin komið að leigusalanum, sem fær sess í flokknum „persónur sem S 

umgengst“ af þremur ástæðum: a) Hann er manneskjan sem sér S fyrir húsaskjóli og býr 

þar að auki fyrir ofan hann b) Hann kemur nokkrum sinnum fyrir í bókinni, sem gefur til 

kynna að S þyki hann mikilvægur hluti af sögunni c) Þeir S eiga að minnsta kosti eitt 

innihaldsríkt samtal og þess utan einhver almenn orðaskipti. S segir honum frá Kristínu 

en leigusalinn virðist þó aldrei sjá hana, verður að minnsta kosti hissa þegar hann fær 

vitneskjuna um sambandið.33 

Að búa fyrir ofan einstakling en verða aldrei var við kærustu hans er dálítið 

grunsamlegt en S gefur lesendum þá skýringu að Kristín hafi sjaldan komið í íbúðina og 

bara einu sinni gist, þegar hún kom óvænt til hans eftir kvöld með vinkonunum. S tekur 

fram í sama kafla að það sé betra að vera í íbúð Kristínar og þess vegna verji þau nær 

engum tíma í hans íbúð (og þar af leiðandi eðlilegt að leigusalinn verði ekki var við 

Kristínu) en getur verið að leigusalinn verði aldrei var við Kristínu af því að S sé að 

skrökva til um samband þeirra?  

Síðast en ekki síst er það Amma S en hún er sú eina sem fær að hitta Kristínu. Hún 

er þó „með sjúkdóm sem felst í því að sjúklingurinn gleymir hægt og rólega heiminum 

sem hann býr í.“ og ber því hvorki kennsl á barnabarn sitt né Kristínu, sem fer tvisvar 

sinnum með S að heimsækja hana.34 Hún getur því ekki talist áreiðanlegt vitni að 

sambandinu.  

Úr þeim hópi persóna sem taldar hafa verið upp er því enginn sem beinlínis er hægt  

að nefna (áreiðanlegan) vott að sambandinu. Út frá atburðum í og kringum partíið sem 

talað var um hér að framan  má svo draga þá ályktun að fólkið sem stendur Kristínu næst 

(sem og Kristín) sé ekki annað en dagdraumur. En úr hvaða jarðvegi spretta þessir 

dagdraumar? Vert er að skoða það frekar.  

 

 

 
32 Sama rit, bls. 47 
33 Sjá sama rit bls. 108 
34 Sama rit bls. 92 
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3 Kristín í sambandi við pólitískar hugmyndir og ástina 

3.1 Kristín 

 

Þegar lesendur hugsa um Kristínu er myndin af henni kannski eitthvað á þessa leið: 

Pólitískt þenkjandi dugnaðarforkur, umhverfissinni og lögfræðinemi. Sú mynd er 

auðvitað alls ekki röng en þegar Kristín er skoðuð í stærra samhengi – og með 

hugmyndina um óáreiðanlegan sögumann í huga –  kemur í ljós að öll þessi sérkenni eru 

í ákveðnum skilningi nátengd þeim pólítísku verkefnum sem Trausti og S hafa unnið að 

og eru að vinna að, sem og hugmyndum Trausta um ástina sem fram koma í bókinni. Ef 

frá er talið dálæti á Woody Allen myndum (sem Trausti þvertekur þó fyrir að hafa um 

leið og S segir honum að þau Kristín eigi það sameiginlegt) er Kristín andstæðan við allt 

sem Trausti stendur fyrir þar til hann hverfur einn daginn sporlaust.35  

Þessar tengingar geta að sjálfsögðu verið helber tilviljun en sá möguleiki er líka fyrir 

hendi að þær séu það alls ekki; að tengingarnar séu ekki sú kaldhæðni örlaganna sem S 

myndi eflaust vilja telja lesendum trú um að einkenndi skáldsögur heldur hans eigið 

hugvit, hans eigin bældu tilfinningar gagnvart Trausta sem hafa lifnað við í formi 

skáldsagnapersónu. Tengingarnar eru, eins og áður sagði, annars vegar við pólitík og hins 

vegar ástina.  

En hvers vegna skipta hugmyndir Trausta máli í samhengi við skáldskap S um 

Kristínu? Jú, eins og bent var á í kafla 2.1 virðist samband Trausta og S ekki byggt á 

jafnræði, það er Trausti sem ræður ferðinni og S sem eltir, að öllu jöfnu möglunarlaust 

þótt hann sé ekki alltaf sammála. Það má því vel gera sér í hugarlund að í S búi 

uppsafnaðar andstöðutilfinningar og í þessum kafla verða færð rök fyrir því að í 

skáldsagnaskrifum S hafi þær brotist út í líki Kristínar. 

 

3.2 Pólitík 

 

Í Síðustu ástarjátningunni er pólitík talsvert fyrirferðarmikil. Þar spilar stóran þátt „stóra 

verkefnið“ sem Trausti „innlimaði“ S í; að rífa niður kapítalismann.36 Í stóra verkefninu 

hefur falist, áður en S hittir Kristínu, að skrifa pistla í Morgunblaðið til „að grafa undan 

og afhjúpa hægriöflin í samfélaginu“, lauma lognum staðreyndum á heimasíður ráðherra, 

 
35 Sjá sama rit bls. 37-38 
36 Sama rit bls. 29 
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kveikja í jólageit IKEA, aftengja hljóðkerfið á árshátíð Framsóknarkvenna, gera tilboð í 

prentverk fyrir auglýsingabækling stjórnmálanámskeiðs Sjálfstæðismanna en skila því 

svo ekki af sér, og halda myndlistarsýningu með myndum af ráðherrum 

Sjálfstæðisflokksins.37 Eftir að meint samband við Kristínu er hafið ætla þeir félagar svo 

að valda truflunum á mótmælum gegn umhverfisráðherra, en úr því verður þó ekki því að 

á mótmælunum hittir S Kristínu áður en hann kemur auga á Trausta og fer að mótmæla 

með henni. Hér glittir í fyrstu þræði netsins sem tengir saman Kristínu og Trausta; Kristín 

er að berjast fyrir því sem Trausti vill sundra.38  

  Seinna kemur í ljós að Kristín (og Baldur formaður) er í Félagi ungra 

umhverfissinna, sem Trausti telur samanstanda af ungum sjálfstæðismönnum sem hafi 

ekkert annað markmið en að koma sínum eigin ráðherrum að til að geta virkjað vatnsafl  

óhindrað.39 Hann telur sem sagt spillinguna og kapítalismann leynast í 

Sjálfstæðisflokknum – og kennir þeim um sjálfsvíg föður síns – og reynir að klekkja á 

þeim með heldur óvanalegum aðferðum.  

Grunur Trausta um meðlimi í Félagi ungra umhverfissinna reynist að sögulokum 

hafa verið réttur, að minnsta kosti um stjórnmálaskoðanir þeirra, því að þá verður 

lesendum ljóst að Kristín og Baldur eru ekki bara í Félagi ungra umhverfissinna heldur 

líka í Sjálfstæðisflokknum. Það  kemur í ljós þegar S verður litið í kassa í íbúð Kristínar 

en í honum reynast vera auglýsingabæklingar fyrir stjórnmálaskóla Sjálfstæðisflokksins, 

og á síðum hans má sjá mynd bæði af Kristínu og Baldri. Fyrir utan það má svo velta því 

fyrir sér hvort umræddir bæklingar séu ef til vill bæklingarnir sem Trausti og S buðust til 

að prenta en skiluðu ekki af sér fyrr en seint og um síðir. 

Svo má ekki gleyma manninum sem hlýtur að kallast einhvers konar þungamiðja 

sögunnar: Davíð Oddssyni. Það kemur fljótt í ljós – í raun á fyrstu síðu þegar S segir 

lesendum að hann hafi ekki farið í klippingu síðan Davíð varð seðlabankastjóri – að tilvist 

Davíðs skiptir sköpum í lífi S. Í fyrsta lagi er hann viðmiðunarpunktur; lífið skiptist í tíð 

Davíðs sem seðlabankastjóra og tíð Davíðs eftir að hann hætti. Í öðru lagi er Davíð ímynd 

kapítalisma og spillingar og efniviður lokahnykksins í stóra verkefninu: Styttu í fullri 

stærð af Davíð sjálfum. Í þriðja lagi var hann forsætisráðherra þegar kvótakerfinu var 

komið á og pabbi Trausta fyrirfór sér. Í fjórða lagi kemur Davíð reglulega upp í sambandi 

S og Kristínar, hann er hálfgert leiðindamál á milli þeirra og er afstaða S til hans að því 

 
37 Sjá sama rit bls. 30 
38 Sjá sama rit bls. 29-32 
39 Sjá sama rit bls. 37 
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er virðist eina pólitíska skoðunin sem ekki haggast á einhverjum tímapunkti sögunnar – 

ef til vill eina pólitíska skoðunin sem S hefur myndað sér sjálfur en Trausti ekki matað 

ofan í hann. Undir lok sambandsins og sögunnar fær Kristín svo vinnu í Seðlabankanum, 

þar sem Davíð Oddsson er bankastjóri og styttan sem áður var talað um fær fasta búsetu 

undir sögulok. 

Þá eru sem sagt komnir fjórir þræðir til viðbótar í netið sem tengir saman Kristínu 

og Trausta. Í fyrsta lagi er Kristín í Félagi ungra umhverfissinna, félagi sem Trausti grunar 

um græsku og vill koma í veg fyrir að nái sínu fram. Í öðru lagi er hún hluti af 

Sjálfstæðisflokknum sem í augum Trausta er andlit kapítalismans og jafnframt þungmiðja 

stóra verkefnisins. Í þriðja lagi virðist vera að bæklingurinn sem Trausti og S tóku að sér 

að prenta en skiluðu ekki af sér hafi átt að fara til Kristínar. Í fjórða lagi er það Davíð 

Oddsson og Seðlabankinn. 

 

3.3 Ástin 

 

Þræðirnir sem liggja milli Kristínar og hugmynda Trausta um ástina eru aðeins almennari 

en þeir pólitísku og snúa í grunninn að því að í augum Trausta er samband Kristínar og S 

hið ómögulega, tveir einstaklingar sem elska hvor annan í fullkominni einlægni eru 

aðstæður sem geta ekki staðist. Það fer líklega ekki fram hjá lesendum að Trausti hefur 

afar litla trú á ástinni; í hans huga er hún nefnilega ekkert nema blekking. „Hef ég ekki 

kennt þér neitt um ástina?“ segir hann við S í upphafi bókarinnar. „Ást sem þú lest um í 

skáldskap og sérð í sjónvarpi eða á listasöfnum er ekki til. Ást er eitthvert brjálæði á milli 

tveggja ráðvilltra einstaklinga.“40 Þetta súmmerar ágætlega skoðanir Trausta á ástinni og 

gefur auk þess svolitla innsýn í samband þeirra S. Í því er Trausti leiðandi eins og nefnt 

var í kafla 2.1, það er hann sem talar og S sem hlustar, hann sem setur stefnuna og S sem 

fylgir.  

Orðalagið í upphafi setningarinnar, „hef ég ekki kennt þér neitt um ástina?“, gefur 

skýrt til kynna að Trausta finnist hann búa yfir visku sem S hafi ekki og sýnir lesendum 

að Trausti hefur, án árangurs að því er virðist, reynt að miðla viskunni til S. Úr því sem á 

eftir fylgir – „Ást er eitthvert brjálæði á milli tveggja ráðvilltra einstaklinga“ – má svo 

lesa afneitun Trausta á sambandi S og Kristínar. Í hans huga getur ástarsamband þeirra, 

 
40 Sama rit bls. 16 
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og ástarsambönd yfir höfuð, ekki verið til og það hefur hann líklega óspart reynt að koma 

S í skilning um í gegnum tíðina. 

Það er sem sagt ekki eingöngu að Trausti efist um ástina heldur þvertekur hann í 

raun fyrir tilvist hennar yfirleitt. Þeirri skoðun til stuðnings hendir hann reglulega fram 

dæmum, þar á meðal sögunni af listamanninum Óskari. Sú saga er líklega augljósasta 

tengingin milli Kristínar og þess sem Trausti segir S um ástina þar sem hún fjallar um 

listamann sem er svo sturlaður af ást að hann lætur gera eftirmynd af konunni í formi 

kynlífsdúkku.41 Þetta getur komið ágætlega heim og saman við aðstæður S sem, 

samkvæmt tilgátu þessarar ritgerðar, er svo sturlaður af ást á konu sem hann sér á gangi 

um Ægissíðuna að hann ákveður að skapa í skáldverki fantasíuna um samband þeirra. 

 

3.4 Bældar hugsanir 

 

Á örfáum stöðum í  bókinni má sjá S andmæla skoðunum Trausta með beinum hætti og 

er lesendum gert ljóst að hann hafi ánægju af því að gera það. „„Ég er á kafi í ástinni,“ 

sagði ég og naut þess að sjá hvernig þetta kveikti í Trausta, yfirlýstum andstæðingi 

ástarinnar.“42 Hann gerir þó ekki mikið af því að mæla gegn Trausta, eins og drepið hefur 

verið á, sérstaklega ekki þegar kemur að pólitískum atriðum. Eins og fyrr var talað um 

svipar sambandi strákanna svolítið til sambands meistara og lærlings þar sem S er í stöðu 

lærlingsins og endurspeglast það í hiki S við að láta í ljós sínar eigin skoðanir.  

Þannig leiðir Trausti S áfram gegnum stóra verkefnið; matar hann á sínum skoðunum 

og S tekur við án þess að mótmæla. En þó S segi ekki neitt verður ljóst þegar hann hefur 

samskipti sín við Kristínu að hann er ekki endilega sammála öllu sem Trausti hefur 

predikað yfir honum. Lesendur vita þannig ekki hvort hliðin sem S sýnir í samskiptum 

við Kristínu sé sannari en sú sem birtist í kringum Trausta en í öllu falli sýnir hún ákveðið 

rótleysi í S eða einhvers konar hvorki – né stöðu innan samfélagsins. Hann er utanveltu 

og passar ekki inn, hvorki í hægrisinnaðan og háskólamenntaðan vinahóp Kristínar né 

vinstrisinnaðan og andkapítalískan heim Trausta.  

Ein af mögulegum afleiðingum þess að bæla sínar eigin hugsanir og skoðanir eins 

og S virðist gera er, að viti Freuds, að þessar bældu hugsanir birtist í draumum. Hér verður 

gert ráð fyrir að sú kenning nái einnig yfir dagdrauma en draumasérfræðingurinn G. 

 
41 Sjá sama rit bls. 14 
42 Sama rit bls. 90 
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William Domhoff telur sig hafa sýnt fram á að draumar og dagdraumar séu að miklu leyti 

einn og sami hluturinn. Munurinn sé að mestu fólginn í því að þegar mann dreymir 

hverfur öll meðvitund um umhverfið. Því er hægt að færa rök fyrir því að samskiptin við 

Kristínu (og alla sem koma henni við) séu dagdraumur sprottinn úr bældum hugsunum S, 

eins og fyrr var lagt til.43 

Sú kenning styrkist enn frekar ef hvarf Trausta og áhrif þess á S eru skoðuð. Um 

miðbik bókarinnar hverfur Trausti sporlaust og skilur S einan eftir og S skrifar um léttinn 

sem fylgi því að hugmyndir Trausta lyftist af herðum hans.44 Í svolitla stund er allt gott 

en svo deyr amma S og hann fær send 17 póstkort í umslagi frá Trausta. Þá kemur í ljós 

að hann er staddur á Benidorm, búinn að snúa hugmyndum sínum um heiminn og 

kapítalisma og stóra verkefnið fullkomlega á hvolf og er  þar að auki búinn að finna ástina. 

Hann hefur fundið það sem hann taldi vera tálsýn, eða þá týnst í tálsýninni sjálfur, og 

segir í einu bréfi sínu til S: „Kannski er til ást. Kannski lýtur hún sömu lögmálum og 

ávextir; vex í útlöndum og fæst aðeins innflutt á Íslandi.“45. Í öðru bréfi gerir Trausti upp 

sakir við Davíð Oddsson, sem hingað til hafði átt sök á dauða pabba hans. „Áður en ég 

set punkt aftan við þetta bréf vil ég segja þér að stundum verður mér hugsað til pabba. 

Og ég vil að þú vitir að það var ekki Davíð Oddsson sem drekkti honum.“46 Og að lokum, 

í þriðja síðasta bréfinu, viðurkennir Trausti að sýn hans á veruleikann hafi verið skökk, 

að hann hafi verið með lokuð augun þegar hann taldi þau vera opin. 

 

Og ég sá fyrir mér síðasta stóra verkefnið okkar: styttuna sem 

átti að spegla veruleikann og ég sá þessa lifandi veru við hlið 

mér. Allt í einu varð svo augljóst að við leituðum veruleikans 

á röngum stað. Stóra verkefnið var eftir allt saman afar 

einfalt: að opna augun.47 

 

Stuttu síðar fer samband Kristínar og S að flosna upp og er það rökrétt ef gengið er 

út frá þeirri kenningu að Kristín sé sprottin úr andófi S gegn Trausta og útrás bældra 

hugsana. Um leið og Trausti hefur dregið skoðanir sínar um ástina til baka og komið því 

 
43 Sjá Sigmund Freud, Draumráðningar, Sigurjón Björnsson íslenskaði, Reykjavík: Skrudda, 2010, bls. 

437 ; Sjá Jennifer McNulty, „The link between dreaming and mind wandering“, University of California, 

12. október 2017. Sótt 25. febrúar af https://www.universityofcalifornia.edu/news/link-between-

dreaming-and-mind-wandering 
44 Sjá Dagur Hjartarson, Síðasta ástarjátningin, Reykjavík: JPV útgáfa, 2016, bls. 161 
45 Sama rit bls. 201 
46 Sama rit bls. 212 
47 Sama rit bls. 223-224 

https://www.universityofcalifornia.edu/news/link-between-dreaming-and-mind-wandering
https://www.universityofcalifornia.edu/news/link-between-dreaming-and-mind-wandering
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til skila að hann hafi verið á villigötum með stóra verkefnið er engin þörf á andófi lengur, 

að minnsta kosti ekki í formi Kristínar.  

 

4 Ástarþráhyggja og einmanakennd 

4.1 Óskin um ástarsöguna 

 

„Sagan er ekki ástarsaga, aðeins ósk um ástarsögu.“48 Þannig lýsir Alda Björk 

Valdimarsdóttir nóvellunni Ástinni fiskanna eftir Steinunni Sigurðardóttur en þar segir 

frá Samöntu Einarsdóttur og ástarævintýri hennar. Riddarinn í ævintýrinu er Hans 

Örlygsson, maður sem Samanta hittir á meðan hún dvelur í útlöndum og á svo í stopulu 

sambandi við næstu þrjú árin. Myndin sem Samanta, aðalpersóna og sögumaður 

bókarinnar, málar fyrir lesendur – og sem lesendur taka þátt í að mála með eigin reynslu 

af ástarsöguformúlunni – er mynd af örlagaríkum og harmþrungnum ástum. Í greininni 

leiðir Alda þó rök að því að ástarævintýri Samöntu sé ekki raunverulegt heldur einungis 

óskhyggja, eins og lesa má úr tilvitnuninni hér fyrr. Alda bendir meðal annars á að það sé 

Samanta sjálf sem sífellt beinir lesendum í átt að hugmyndinni um ástarsöguna, að með 

hlutum á borð við kastala, páfugla og rósir komi Samanta hugmyndinni um ástarsöguna 

fyrir í hugsun lesenda. Einnig bendir Alda á að aðstæður falli gjarnan einum of vel að 

uppskrift hinnar fullkomnu ástarsögu og að margt í sögunni bendi til þess að Samanta 

sjálf sé höfundur hennar.49  

„Sagan er ekki ástarsaga, aðeins ósk um ástarsögu.“ er lýsing sem einnig er hægt að 

hafa um Síðustu ástarjátninguna; ef vel er að gáð má nefnilega sjá í henni svipuð einkenni 

og Ástinni fiskanna. Sagan er kannski ekki alveg jafn augljóslega „fullkomin ástarsaga“ 

eins og Alda telur að Ástin fiskanna sé en S, eins og Samanta, beinir lesendum þó sí og æ 

í átt að hugmyndinni um ástarsöguna með klausum á borð við:  

  

 

Hvað ég elskaði eldinn sem logaði í augum hennar. Hvað ég 

elskaði að hún skyldi, í nafni róttækninnar, leyfa sólskinsgulu 

hárinu að flaksa í vindinum; milljón örmjóar gullstangir; gullforði 

 
48 Alda Björk Valdimarsdóttir, „„Á tímum varanlegra ástarsorga“: Ástin, dauðinn og lesandinn í þremur 

skáldsögum eftir Steinunni Sigurðardóttur“, Skírnir vor/2006, 179-206, hér bls. 187 
49 Sjá sama rit bls. 186-187 
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Seðlabankans allur samankominn í skurðpunkti ástar minnar.50 

 

 og  

Kristín hélt áfram að stunda skólann, það gerði hún alltaf af krafti, 

en hjá mér var skólinn bara að nafninu til. Fyrir hádegi, þegar 

Kristín sótti tíma, fékk ég mér göngutúra um hverfið, skrifaði 

ástarljóð til Kristínar:  

 

ég veit að vindarnir  

lögðu af stað til að sjá þig 

og himininn þráir  

að snerta þig 

– þess vegna rignir 51 

 

 

Báðar setja tilvitnanirnar eldheita ást S á Kristínu í forgrunn og vekja 

hugrenningatengsl við hinn fullkomna ástmann; mann sem sér ekki sólina fyrir 

ástarviðfangi sínu, mann sem er svo ástfanginn að hann getur ekkert gert nema ganga um 

og skrifa ástarljóð um stúlkuna sem hann elskar. En þegar betur er að gáð kemur í ljós að 

þessi eldheita ást er nokkuð einhliða, og óvíst að S tjái sig nokkurn tímann upphátt um 

það sem á sér stað í höfðinu á honum, að minnsta kosti ekki fyrir augum lesenda. Kristín 

er alltaf á kafi í bókum og pólitískum verkefnum og á milli þeirra má greina ákveðna 

fjarlægð, sem felst einna helst í því að S skapar sér í raun nýjan persónu fyrir Kristínu. 

Hann fjarlægir sig, og þar með Kristínu, frá sínu raunverulega lífi, heldur uppi 

blekkingarleik. Í kringum Kristínu er S hægrisinnað skáld sem er annt um umhverfið og 

vinnur hörðum höndum að háskólagráðu en ekki stefnulaus og hljóðlátur 

uppreisnarseggur með illan bifur á Davíð Oddssyni. 

En þó fjarlægðin sé hluti af því sem kann að vekja upp grunsemdir er hún um leið 

eitt af því sem S notar til að byggja upp ástarsöguna, eitt af því sem hann notar til að 

afvegaleiða lesendur. Ef S er skoðaður sem persóna verður augljóst að hann passar engan 

veginn inn í líf Kristínar. Hann er, eins og fyrr sagði, utanveltu og passar ekki inn í þau 

rými sem hann býr í þó hann hafi löngun til þess, ekki eingöngu þegar Kristín á í hlut  

heldur líka Trausti. Ef hann væri hreinskilinn við Kristínu og legði sig ekki fram um að 

passa inn í líf hennar mætti auðveldlega sjá fyrir sér að rifrildin, sem iðulega snúast um 

eitthvað sem tengist skoðunum eða hegðun S, yrðu töluvert fleiri og endingartími 

 
50 Dagur Hjartarson. 2016. Síðasta ástarjátningin. JPV útgáfa, Reykjavík. Hér bls. 129 
51 Sama rit, bls. 95 
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sambandsins talsvert styttri. S reynir þess vegna að móta sig eftir þörfum Kristínar, reynir 

að púsla sjálfan sig inn í fullkomna ástarsögu sem hann á alls ekki heima í en þráir þó af 

öllu hjarta.  

 

4.2 Blinduð af ást 

 

Enda þótt sagan sé ekki fullkomin ástarsaga er hægt að finna í henni merki um það að S 

vilji að hún sé það. Það sést til að mynda glöggt þegar fyrstu kynni S og Kristínar eru 

skoðuð. S sér Kristínu á gangi við Ægisíðu einhvern þriðjudag og heillast svo upp úr 

skónum að næstu vikur fer hann aftur á sama stað á sama tíma dags á hverjum þriðjudegi 

(sem hann segir reyndar að séu allir dagar í einhverjar vikur). Alltaf tekur hann með sér 

nýja bók, í tilraun til að kortleggja bókmenntasmekk Kristínar, og viti menn; einmitt þegar 

hann situr og les uppáhaldsbókina hennar (sem er ástarsaga eins og vikið verður að síðar) 

tala þau að hans sögn saman í fyrsta skipti. S segir að það sé skáldsagan sem leiddi þau 

saman en það er hægt að draga í efa; ef þau kynntust yfir höfuð er þá ekki líklegra að það 

hafi komið til af umsátrinu en bókinni?52 

Hér hefur S beint lesendum listilega í átt að ástarsöguforminu með því að 

rómantísera umsátur; með því að draga fram þá staðhæfingu að skáldsaga hafi leitt þau 

Kristínu saman er auðveldara að horfa fram hjá þeirri staðreynd að S sat í marga daga 

með margar mismunandi bækur áður en til einhverra samskipta kom. Hann dregur þannig 

upp örlagastund úr einu andartaki – andartakinu sem hann nær sambandi við Kristínu – 

úr öllum þessum dögum sem hann eyddi sem hálfgerður eltihrellir og blindar lesendur 

með rómantík rétt eins og Samanta gerir í Ástinni fiskanna. Það sem lesandinn sér verður 

því ef til vill ekki óhugnaðurinn sem felst í að sitja um einhvern heldur svo kallað „meet 

cute“ (stundin sem verðandi elskendur í rómantískum bíómyndum hittast, iðulega á 

óvanalegan, fyndinn eða krúttleganhátt). 53 

Einnig er athyglisvert að skoða lýsingar S á sambandi þeirra Kristínar, hvernig hann 

varpar á það ævintýralegum ljóma með setningum á borð við „[Við] fundum upp kossana 

og snertingu sem læknar heiminn á örskotsstund.“54 og „Við vorum jafn nálægt hvort öðru 

og tvær manneskjur gátu verið. Sum kvöld lágum við svo þétt hvort upp við annað að 

 
52 Sjá sama rit, bls. 17 
53 Sjá „meet-cute.“, Merriam-Webster, 2020. Sótt 23. apríl 2020 af https://www.merriam-

webster.com/dictionary/meet-cute 
54 Dagur Hjartarson, Síðasta ástarjátningin, Reykjavík: JPV útgáfa, 2016, bls. 39 
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einu tiltæku getnaðarvarnirnar voru smásagnasöfn eftir Gyrði Elíasson.“55 Í sambandinu 

er allt ævintýralegt og dásamlegt, fyrir utan auðvitað ágreininginn um Davíð Oddsson og 

tilvist Baldurs í lífi Kristínar. Í sambandi við seinni tilvitnunina er einnig vert að benda á 

að Gyrðir hefur skrifað mörg verk sem „dansa á línunni milli hins röklega og 

fantastíska“56 og því mætti túlka þessa vísun sem frásagnarspegil, en það er eitthvað í 

verki sem endurspeglar að einhverju leyti söguþráð þess. Þannig væri hægt að lesa 

vísunina á þann veg að S sé beinlínis að viðurkenna fyrir lesendum sínum að mörkin milli 

lyga og sanninda séu óljós og sagan því ekki sönn með öllu.57 

S vill að sagan sé fullkomin ástarsaga en tekst ekki nógu vel upp eins og sjá má á 

eftirfarandi broti: „Horfinn eins og nafn mitt sem hefur nú sent mig af stað út á jaðar 

þeirrar fallegu skáldsögu sem líf mitt hefði getað orðið.“58 Hann reynir þó eftir bestu getu 

að koma sögunni í mótið, eins og sjá má á dæmunum hér að framan. En það er ekki nóg 

með að hann reyni að koma sögunni í ástarsöguformúluna heldur grípur hann líka til 

klisjukenndra einkenna skáldsagna og kvikmynda (óháð ástarsögum) á borð við rigningu 

og örvæntingarþrungna hegðun kvenna. „Það var eins og einhver væri að mála 

veruleikann gráan með hvössum pennastrikum; svona hellirigning er víst einkenni á 

íslenskum skáldsögum.“59 ;  „Þegar ég gekk inn í Draumahúsið sýndi Kristín þær 

tilfinningar sem konur sýna elskhugum sínum einatt á ögurstundu í vondum 

kvikmyndum;“60 Þetta gerir S ef til vill til að koma sögunni enn betur inn í ástarsögumótið 

en með því að orða viðbrögðin á þennan máta, í staðinn fyrir að skrifa hver þau voru í 

raun, beinir hann athygli lesenda inn á braut skáldskaparins. Minnir lesendur á að textinn 

er skáldsaga og ekki hægt að taka hann trúanlega. 

Sömuleiðis má benda á að þó S sjálfur passi ekki inn í formúluna fyrir hina 

fullkomnu hetju ástarsögunnar eru aðrar persónur sem gera það. Kristín býr til að mynda 

yfir flestum þeim einkennum sem kvenhetjur sagna af því tagi búa yfir: sjálfstæði, miklum 

gáfum eða eldmóð sem og ótrúlegri fegurð. Ef lýsingin á Kristínu úr kafla 3.1 er aftur 

dregin fram (pólitískt þenkjandi dugnaðarforkur, umhverfissinni og lögfræðinemi) má sjá 

í henni alla þessa eiginleika. Að auki búa kvenhetjurnar iðulega yfir móðurlegum 

 
55 Sjá sama rit bls. 188 
56 Miðstöð íslenskra bókmennta, „Gyrðir Elíasson“, [Án ártals]. Sótt 23. apríl 2020 af 

https://www.islit.is/vidtol-vid-hofunda/nr/1719 
57 Sjá Jón Karl Helgason, „Hugtakasafn sögusafna“, Háskóli Íslands, [Án ártals]. Sótt 1. apríl 2020 af 

https://uni.hi.is/jkh/kennsla/hugtok/  
58 Dagur Hjartarson, Síðasta ástarjátningin, Reykjavík: JPV útgáfa, 2016, bls. 85 
59 Sama rit bls. 87 
60 Sama rit bls. 162 

https://uni.hi.is/jkh/kennsla/hugtok/
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eiginleikum og umhyggjusemi sem koma bersýnilega í ljós hjá Kristínu þegar hún lætur 

renna í bað fyrir S þegar hann kemur til hennar blautur og kaldur með sár á höfðinu.61 

Eins og bent var á í kafla 2.2 fellur Baldur líka nokkuð vel að hinni fullkomnu 

ástarsögu með dökkum og dulrænum sjarma sem og hetjulegum tilburðum á sviði 

pólitíkurinnar. Sömuleiðis býr hann yfir ákveðinni harðneskju – annað einkenni karlhetja 

í ástarsögum – sem kemur vel í ljós þegar hann segir sögu í partíinu margumtalaða af því 

þegar hann tjaldaði í skógi þar sem birnir voru á ferðinni og þegar hann er á leiðinni til 

Svalbarða á ráðstefnu sem hann segir hættulegan stað vegna ísbjarna. 62  

S, yfirlýst hetja sögunnar, fellur betur að lýsingum á keppinaut hetjunnar en á 

hetjunni sjálfri en keppinauturinn er gjarnan viðkvæmur, tjáningarríkur og fer ódult með 

aðdáun sína á kvenhetjunni.63 Allt þetta á við um S sem eyðir dögunum í að yrkja falleg 

og væmin ástarljóð til Kristínar og fer alls ekki leynt með hvað honum þykir Kristín 

framúrstefnulega frábær. Það má því ef til vill segja að S hafi skrifað sig inn í hlutverk 

sem samkvæmt formúlu hinnar fullkomnu ástarsögu ætti að vera Baldurs og úr því verður 

mislukkuð ástarsaga þar sem kven- og karlhetja ná ekki saman. 

 

4.3 Þráhyggja og einsemd 

 

Ef litið er svo á að S hafi skrifað sig inn í hlutverk karlhetjunnar má velta því fyrir sér 

hvers vegna hann geri það. Ein tilgáta væri að S sitji í raun í hlutverki þeirra kvenna sem 

lesa ástarsögur til að fylla upp í eitthvert tóm en Janice Radway telur það einmitt vera 

ástæðuna fyrir lestri ástarsagna – sterk þörf fyrir tilfinningalega umhyggju sem ekki er 

mætt.64 Þannig má líta á að S skorti eitthvað og bæti það upp með því að skálda sína eigin 

ástarsögu. 

Það sem S skortir er líklega nánd og samvera og ást; hann er einmana, því er vart 

hægt að líta fram hjá. Þegar hann talar um líf sitt, og þá sérstaklega í sambandi við 

Kristínu, skín það í gegn. Þetta sést einna best á eftirfarandi brotum framarlega úr sögunni 

þar sem hann talar um líf sitt fyrir kynnin af Kristínu og líf sitt án Kristínar: „Ég eyddi 

 
61 Sjá Janice A Radway, Reading the Romance: Women, Patriarchy, and Popular Literature, Chapel Hill 

og London: The University of North Carolina Press, 1991, bls.  123-127 ; Sjá Dagur Hjartarson, Síðasta 

ástarjátningin, Reykjavík: JPV útgáfa, 2016, bls. 88 
62 Sjá Janice A Radway, Reading the Romance: Women, Patriarchy, and Popular Literature, Chapel Hill 

og London: The University of North Carolina Press, 1991, bls. 128 ; Sjá Dagur Hjartarson, Síðasta 

ástarjátningin, Reykjavík: JPV útgáfa, 2016, bls. 80 og 147 
63 Sjá sama rit bls. 131 
64 Sjá sama rit bls. 119 
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dögunum svona: [hér kemur autt pláss í bókinni]“65 ; „Án hennar voru dagar mínir 

seðlalaust veski . . . [k]linkið sem nóttin seildist eftir í vasa mínum; það voru einu 

draumarnir sem ég átti.“66 Með öðrum orðum: án Kristínar er líf S ekkert, hefur enga 

merkingu, engan tilgang, enga fyllingu.  

Undir þessu öllu má svo greina þráhyggju, í þeim skilningi að S er með Kristínu og 

ástina á heilanum en samkvæmt Íslenskri nútímamálsorðabók þýðir þráhyggja hugsun 

sem ásækir mann, hugmynd sem maður er heltekinn af. Sú lýsing passar vel við 

síendurteknar hugleiðingar S um Kristínu og ástina, sem er jú í grunninn það sem öll 

bókin snýst um. Til að byrja með má hér aftur nefna fyrstu kynni S og Kristínar; þegar líf 

S er eintómir þriðjudagar og hann beinlínis situr um Kristínu í von um að ná einhverju 

sambandi við hana. Það sýnir bæði fram á örvæntingu og þráhyggju og það sem 

undirstrikar það eru orðaskiptin sem þau eiga við þessi fyrstu kynni. S spyr Kristínu hvort 

hann megi klappa hundinum hennar, sem er að sjálfsögðu eðlileg spurning en lesendum 

sínum segir hann jafnframt að hann hafi í raun átt við Kristínu, að hann hafi viljað klappa 

henni, ekki hundinum. Þannig hefur hann yfirfært löngun sína til að koma við Kristínu á 

hundinn.67 

Í sambandi við þráhyggju og örvæntingu eru lýsingar S á Kristínu einnig 

athyglisverðar. Hann notar myndmál sem gefur til kynna hálfgerða tilbeiðslu, sem sýnir 

lesendum að hann er fullkomlega heltekinn af Kristínu. „Ef andlit hennar hefði verið 

ferðabæklingur hefði ég oftast skoðað kaflann um siglingar í augasteinum hennar. Ég 

hefði látið mig dreyma um að liggja í sólbaði á efri vörinni. . .“68 ; „ . . .ég er næstum 

farinn að tala um að gullforði bankans vaxi á höfði þínu, Kristín, en ég segi ekki neitt.“69  

Og það eru ekki eingöngu hugsanir S og lýsingar hans á Kristínu sem hægt er að 

lesa úr tilbeiðslu og þráhyggju heldur líka nafnið sem hún hefur hlotið í sögunni en 

einhverjir kynnu að tengja það við heilaga Kristínu frá Bolsena sem er kaþólskur 

dýrlingur. Nafnið sem ástkona S hefur hlotið er þannig hægt að lesa sem svo að í augum 

S sé Kristín dýrlingur, hann tilbiður hana og hefur á stalli með guðum. Hann gerir sér 

líklega grein fyrir því upp að vissu marki, eins og sjá má þegar hann stendur fyrir framan 

 
65 Dagur Hjartarson, Síðasta ástarjátningin, Reykjavík: JPV útgáfa, 2016, bls. 11 
66 Sama rit bls. 12 
67 Sjá „þráhyggja.“, Íslensk nútímamálsorðabók, 2020. Sótt 23. apríl 2020 af 

https://islenskordabok.arnastofnun.is/ord/47383 
68 Dagur Hjartarson, Síðasta ástarjátningin, Reykjavík: JPV útgáfa, 2016, bls. 25 
69 Sama rit bls. 44 
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Kristínu, svo rennvotur eftir að vera í  rigningu að á gólfinu hafa myndast tveir pollar. Þá 

kallar hann „Tvö lítil höf fyrir ástsjúkan mann til að drukkna í.“70 

 

4.4 Ímyndun og minni 

 

Svo virðist vera sem skáldskapur sé manneskjunni eðlislægur, í raun svo eðlislægur að 

þegar hugurinn er ekki upptekinn við annað, til dæmis lærdóm eða að spila á hljóðfæri, 

virkjast taugasvæði ímyndunaraflsins sjálfkrafa. Taugasérfræðingar hafa komist að þeirri 

niðurstöðu að „flestar manneskjur verji fimmtíu til níutíu prósent eða meira af tíma sínum 

á hugarflugi, búandi í draumórum.“71 72 Það er því alls ekki fjarri lagi að S setjist niður til 

að skrifa ástarsögu sem aldrei átti sér stað og í raun heldur ekki að hann haldi því fram að 

sagan hafi átt sér stað af því að skilin milli dagdrauma og minninga eru einkar óljós; bæði 

hugsanaferlin eiga sér stað í sama hluta heilans og nýta sér sömu vitsmunalegu aðferðir 

og taugakerfi. Þannig mætti segja að ímyndun og minni séu að einhverju leyti einn og 

sami hluturinn.73  

Þegar kemur að skáldskap, sem ef til vill mætti kalla hápunkt ímyndunaraflsins, eru 

uppi tilgátur um að lestur hans geti haft töluverð áhrif á hugsanagang lesenda, þá 

sérstaklega þeirra sem gjörsamlega hverfa inn í söguheim skáldverksins og sjá atburði 

þess ljóslifandi fyrir sér. Með því að stíga inn í skáldskapinn á þann hátt getur hættan 

orðið sú, eins og Mikhaíl M. Bakhtín benti á, að lesandinn fari að rugla saman því sem 

hann les og sýn sinni á eigið líf. Myndirnar sem lesandinn sér svona ljóslifandi fyrir sér, 

þeim svipar nefnilega til þeirra sem heyra til atburðaminninu, þeim hluta minnisins sem 

geymir persónulega reynslu og minningar.74  

Nú verður aftur dregin fram bókin sem S sat með þegar þau Kristín töluðu saman í 

fyrsta skipti. Eins og glöggir lesendur kannski muna var sú bók ástarsaga af einhverju tagi 

en það má sjá þegar S fer upp til leigusalans sem er með bókina í láni. Leigusalinn spyr 

 
70 Sama rit bls. 88 
71 “most human beings spend fifty to ninety percent or more of their time in their imagination, living in 

fantasy” Alan Richardson, “Defaulting to Fiction: Neuroscience Rediscovers the Romantic Imagination”, 

Poetics Today 2012/4, 663-692, hér bls. 686. DOI 10.1215/03335372-1459845 
72 Sjá sama rit bls. 669 
73 Sjá sama rit bls. 664,669-671,673 
74 Sjá sama rit bls. 682-683 
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S „…er þetta ást? Þessar tvær persónur. Eru þær ástfangnar?“75 Bókina hefur S auðvitað 

lesið sjálfur en lætur þó ekkert uppi um málið.76  

Spurningu leigusalans er hægt að túlka sem frásagnarspegil; hann efast um ástina 

sem birtist í umræddri bók sem getur leitt til þess að lesendur efist um þá ást sem S segir 

þeim frá. Að auki má – með ofangreindar kenningar um ímyndun, minni og 

skáldsagnalestur í huga – gera sér í hugarlund að S hafi lesið umrædda bók, lifað sig svo 

inn í söguheim hennar að hann fari að rugla honum saman við eigið líf. Inn í það blandast 

svo áhrif frá Trausta sem og þráhyggjan um  Kristínu (sem í þeirri atburðarrás sem hér er 

lýst hefur aldrei verið í ástarsambandi við S).  

Einnig mætti í þessu samhengi draga aftur fram söguna af listamanninum Óskari sem 

Trausti segir S í upphafi bókarinnar en í framhaldi af þeirri frásögn segir S „Hún er til í 

alvörunni, í raunveruleikanum, en hún er svo falleg að stundum er ég ekki viss um hvort 

hún er listaverk eða manneskja.“77 Seinna í bókinni, þegar S situr heima hjá Kristínu í 

fyrsta skipti, er gluggi opinn og hár Kristínar bærist í vindinum. Í huganum kallar S hana 

þá brúði vindsins en Óskar málaði einmitt mynd með því nafni, mynd af sjálfum sér og 

ástkonunni sem yfirgaf hann. Allt þetta væri hægt að túlka, rétt eins og spurningu 

leigusalans, sem frásagnarspegil og úr honum væri hægt að lesa að sambandið við 

Kristínu sé hugarsmíð S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
75 Dagur Hjartarson, Síðasta ástarjátningin, Reykjavík: JPV útgáfa, 2016, bls. 43 
76 Sjá sama rit bls. 41-43 
77 Sama rit bls. 15 
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Lokaorð 

 

Sögumaður Síðustu ástarjátningarinnar hefur aldrei, svo vitað sé til, verið útnefndur 

lygari. Hann er skáld í ástarsorg að skrásetja eigið líf, eigin ást. En það sem lesendur gætu 

átt á  hættu að gleyma, eða jafnvel líta alveg fram hjá, er að það sem S hefur fært þeim 

nefnir hann ekki ævisögu eða dagbók heldur skáldsögu. Miðillinn sem hann ákveður að 

nota er hinn skáldaði miðill og því gefur auga leið að það sem S segir lesendum sé skáldað. 

Þess utan eru fjölmörg atriði sem benda til þess að sagan sé að einhverju eða öllu leyti 

lygasaga.  

Til að byrja með má benda á að enginn sem skiptir S máli fær að hitta Kristínu. Auk 

þess má nefna að þó S hitti eitthvað af fólkinu í kringum Kristínu má auðveldlega leiða 

rök að því að það sé allt með tölu skáldað. Næst er vert að athuga að S er óáreiðanlegur 

sögumaður, ekki eingöngu af því að hann hefur látið uppi að sagan sem hann skrifar sé 

skáldsaga heldur líka af því að hann virðist hneigjast til að vera talsvert óheiðarlegur í 

samskiptum. Svo má ekki líta fram hjá því að besti vinur S og einn helsti áhrifavaldur í 

lífi hans hefur teymt hann áfram í pólitískum gjörningum (og skoðunum) sem S virðist 

ekki endilega vera sammála. Hann segir þó sjaldan neitt heldur bælir hugsanir sínar og 

tilfinningar. Eitthvað hlýtur þó að verða úr þeim hugsunum og tilfinningum og hér hafa 

verið færð rök fyrir því að Kristín og ástarsambandið séu sprottin úr einhvers konar 

þögulli uppreisn gegn Trausta. Það kristallast í því að þegar Trausti og hugmyndir hans 

hverfa úr lífi S fer allt að leysast upp í sambandi við Kristínu og á endanum lýkur 

sambandinu. Að lokum má vísa til þess að skilin milli ímyndunar og minnis, dagdrauma 

og veruleika, geta verið talsvert óljós. Þegar uppreisn, einmanakennd og 

þráhyggjukenndar hugsanir um ástina blandast saman er því alls ekki ólíklegt að úr verði 

lygasaga um eigið líf. 

Guðrún Lára Pétursdóttir segir í ritgerð sinni Leikur að hjörtum að sögumaðurinn 

Jenna í Hvítfeld hljóti að vera „einn óáreiðanlegasti sögumaður sem íslenskar bókmenntir 

hafa getið af sér.“78 Ekki nóg með að Jenna skrökvi sí og æ að lesendum í fyrstu persónu 

frásögn bókarinnar heldur leiðir Guðrún rök að því að þriðju persónu frásögnin sem 

almennt hefur verið talin sögð af ópersónulegum sögumanni sé í raun líka frásögn 

lygakokksins Jennu.79 Sögumaður Síðustu ástarjátningarinnar, S, viðurkennir aldrei með 

 
78 Guðrún Lára Pétursdóttir, Leikur að hjörtum. Um óáreiðanleika og samlíðan í Hvítfeld – fjölskyldusaga 

eftir Kristínu Eiríksdóttur, óprentuð námsritgerð í eigu höfundar, Reykjavík: Háskóli Íslands, bls. 2 
79 Sjá sama rit bls. 9 
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óyggjandi hætti fyrir lesendum bókarinnar að þeir atburðir sem hann skrifar um hafi ekki 

átt sér stað í raunveruleikanum; segir aldrei beint út eins og Jenna í Hvítfeld að það sem 

hann hefur talið lesendum trú um sé eftir allt saman ekki satt. Það er því líklega ekki hægt 

að stilla S á sama stall og Guðrún stillir Jennu en eftir sem áður er augljóst að í frásögn 

hans leynist ýmislegt sem bendir til þess að ekki sé allt sem sýnist; að samband hans við 

hina guðdómlegu Kristínu og allt (eða að minnsta kosti stór hluti af því) sem við kemur 

henni sé byggt á bældum hugsunum, einmanakennd, þráhyggju og ímyndun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 30 

 

 

Heimildaskrá 

 

Alda Björk Valdimarsdóttir, „„Á tímum varanlegra ástarsorga“: Ástin, dauðinn og

 lesandinn í þremur skáldsögum eftir Steinunni Sigurðardóttur“, Skírnir vor/2006,

 179-206. 

Barclay, Rachel, „Your Memory Is Unreliable, and Science Could Make It More So“,

 Healthline, 13. september 2013. Sótt 7. maí 2020 af https://www.healthline.com/

 health-news/mental-memory-is-unreliable-and-it-could-be-worse-091313#1 

Bergljót Soffía Kristjánsdóttir, „Vítt um heima: merking, veruleiki og skáldskapur“, Ritið

 3/2017, 143-163. 

Dagur Hjartarson, Síðasta ástarjátningin, Reykjavík: JPV útgáfa, 2016 

„fabúlera.“, Íslensk nútímamálsorðabók, 2020. Sótt 24. apríl 2020 af 

https://islenskordabok.arnastofnun.is/ord/61712 

Fisher, Max, “Why Did We Evolve Imaginations?”, The Atlantic, 18. ágúst 2010. Sótt 4.

 febrúar 2020 af https://www.theatlantic.com/technology/archive/2010/08/why-did-

 we-evolve-imaginations/340279/ 

Freud, Sigmund, Draumráðningar, Sigurjón Björnsson íslenskaði, Reykjavík: Skrudda,

 2010. 

Guðrún Lára Pétursdóttir, Leikur að hjörtum: Um óáreiðanleika og samlíðan í Hvítfeld –

 fjölskyldusaga eftir Kristínu Eiríksdóttur, óprentuð námsritgerð í eigu höfundar, 

 Reykjavík: Háskóli Íslands, 2015. 

Jón Karl Helgason, „Hugtakasafn sögusafna“, Háskóli Íslands, [Án ártals]. Sótt 1. apríl

 2020 af https://uni.hi.is/jkh/kennsla/hugtok/  

Kornet, Allison, ”The Truth About Lying“, Psychology Today, 1. maí 1997. Sótt 7. maí

 2020 af https://www.psychologytoday.com/us/articles/199705/the-truth-about-

 lying 

Köppe, Tilmann og Kindt, Tom, „Unreliable Narration With a Narrator and Without“,

 Journal of Literary Theory, 2011/1, 81–93, hér bls. 81. DOI 10.1515/JLT.2011.007. 

McNulty, Jennifer, „The link between dreaming and mind wandering“, University of 

California, 12. október 2017. Sótt 25. febrúar af https://www.universityofcalifornia.

 edu/news/link-between-dreaming-and-mind-wandering  

„meet-cute.“, Merriam-Webster, 2020. Sótt 23. apríl 2020 af https://www.merriam-

 webster.com/dictionary/meet-cute 

Miðstöð íslenskra bókmennta, „Gyrðir Elíasson“, [Án ártals]. Sótt 23. apríl 2020 af

 https://www.islit.is/vidtol-vid-hofunda/nr/1719 

Radway, Janice A., Reading the Romance: Women, Patriarchy, and Popular Literature,

 Chapel Hill og London: The University of North Carolina Press, 1991. 

Richardson, Alan, “Defaulting to Fiction: Neuroscience Rediscovers the Romantic

 Imagination”, Poetics Today 2012/4, 663-692, hér bls. 686.  

DOI 10.1215/03335372-1459845 

„þráhyggja.“, Íslensk nútímamálsorðabók, 2020. Sótt 23. apríl 2020 af 

https://islenskordabok.arnastofnun.is/ord/47383 

 

 

https://www.healthline.com/%09health-news/mental-memory-is-unreliable-and-it-could-be-worse-091313#1
https://www.healthline.com/%09health-news/mental-memory-is-unreliable-and-it-could-be-worse-091313#1
https://islenskordabok.arnastofnun.is/ord/61712
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2010/08/why-did-%09we-evolve-imaginations/340279/
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2010/08/why-did-%09we-evolve-imaginations/340279/
https://uni.hi.is/jkh/kennsla/hugtok/
https://www.psychologytoday.com/us/articles/199705/the-truth-about-%09lying
https://www.psychologytoday.com/us/articles/199705/the-truth-about-%09lying
https://www.universityofcalifornia/

