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Þessi ritgerð er lögð fram til BA-prófs í íslensku á Hugvísindasviði Háskóla Íslands. 

Umfjöllunarefni hennar er skáldsagan Kular af degi eftir Kristínu Marju Baldursdóttur. 

Í grófum dráttum er ritgerðin tvískipt. Fyrst er gerð grein fyrir fræðilegum forsendum en 

í því skyni er rætt stuttlega um þróun og sögu jafnréttis á Íslandi á tuttugustu öld, 

kvennabókmenntir almennt og líf og starf Kristínar Marju Baldursdóttur. Þá er fjallað 

um helstu hugtök og aðferðir bókmenntafræðinnar sem stuðst er við í greiningu 

bókarinnar, svo sem fyrstu persónu frásögn, persónulýsingar og óáreiðanlegan 

sögumann. Í seinni hluta ritgerðarinnar er sjónum einkum beint að aðalpersónu Kular af 

degi, kennaranum Þórsteinu Þórsdóttur. Kannað er hvernig hún aðgreinir sig frá öðrum 

persónum bókarinnar og hverjar afleiðingar þess eru. Jafnframt er hugað að ádeilu 

sögunnar og hvernig Þórsteina er að einhverju leyti málpípa skapara síns. Í lokakafla 

ritgerðarinnar eru ályktanir höfundar ritgerðar settar fram. 
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     Þakkir  

 

 

Þessi ritgerð er lögð fram til BA-prófs í íslensku á hugvísindasviði Háskóla Íslands 

og skrifuð undir handleiðslu Guðrúnar Steinþórsdóttur. Ég vil færa henni alúðar þakkir 

fyrir vandvirka og skýra leiðsögn við gerð ritgerðarinnar. Það eru forréttindi að vera 

nemandi undir leiðsögn hennar. 

Ég vil einnig þakka eiginmanni mínum fyrir yfirlesturinn, andlegan stuðning og 

endalausa trú á konunni. 
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Inngangur 
 

Rithöfundurinn Kristín Marja Baldursdóttur hefur skrifað margar skáldsögur sem fjalla 

um eftirminnilegar kvenpersónur. Meðal þeirra er skáldsagan Kular af degi þar sem 

kennarinn Þórsteina Þórsdóttir er í aðalhlutverki. Í þessari ritgerð verður fjallað um þá 

bók en einkum verður lögð áhersla á að skoða persónu Þórsteinu. Í sögunni birtist 

Þórsteina sem sjálfstæð kona sem hefur fullkomna stjórn á eigin lífi og virðist skara 

fram úr fólkinu sem hún umgengst. Þegar nánar er að gætt er það þó ekki endilega 

raunin. Í ritgerðinni verður leitast við að svara spurningunni: Hvaða aðferðum beitir 

Þórsteina til að greina sig frá öðrum?  

 Ritgerðin skiptist í fjóra meginkafla að inngangi meðtöldum. Annar kaflinn hefst 

á almennri sögulegri umfjöllun um þróun jafnréttis á Íslandi en einkum er horft til 

þeirrar sjálfstæðisbaráttu sem konur háðu alla tuttugustu öldina og fram til ársins 1999 

þegar skáldsagan Kular af degi kom út. Þá er fjallað stuttlega um kvennabókmenntir og 

femínisma auk þess sem rætt er um höfund bókarinnar, Kristínu Marju Baldursdóttur, 

og hvers vegna hún skapar sterkar og eftirminnilegar kvenpersónur í sögum sínum. 

Jafnréttishugmyndir Kristínar Marju koma víða fram, til að mynda í blaðaviðtölum og 

sögum hennar, en þeim er sérstakur gaumur gefinn í greiningu á Kular af degi. Í lok 

kaflans er fjallað um helstu hugtök og aðferðir bókmenntafræðinnar sem stuðst er við í 

túlkuninni, til dæmis fyrstu persónu frásögn, persónulýsingar og óáreiðanlegan 

sögumann. 

 Í þriðja kafla er bókin Kular af degi greind út frá kenningum 

bókmenntafræðinnar. Kaflinn skiptist í fjóra undirkafla en í hverjum þeirra er lagt mat á 

hvernig Þórsteina, aðalpersóna sögunnar, aðgreinir sig frá öðrum persónum bókarinnar 

og hvaða afleiðingar það hefur. Í fyrsta undirkaflanum er rætt um Þórsteinu sjálfa, 

hugmyndir hennar um líf sitt og starf, persónueinkenni og hegðunarmunstur. Næst er 

greint frá samskiptum Þórsteinu við vinkonur sínar og samstarfskonur en meðal annars 

er kannað hvað konurnar eiga sameiginlegt og hvað ekki. Í þriðja undirkaflanum er gerð 

grein fyrir karlmönnunum og ástinni í lífi Þórsteinu og þeim jafnréttishugmyndum sem 

hún lifir eftir um leið og kannað er hvaða áhrif þær hafa á samskiptin. Í fjórða og síðasta 

undirkaflanum er sagt frá nemendum Þórsteinu og hvernig hún aðgreinir sig frá þeim í 

einu og öllu. Í þessum kafla er einnig dregin fram megin ádeila verksins.  

 Í lokakafla ritgerðarinnar er dregið saman það sem fram hefur komið og gerð  

grein fyrir ályktunum höfundar ritgerðarinnar. 
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    2. Fræðilegar forsendur 

 2.1 Sögulegur undanfari: Þróun jafnréttis á tuttugustu öld  

 

Miklar breytingar urðu á stöðu kvenna á Íslandi á tuttugustu öldinni enda hófst 

kvennabaráttan fyrir alvöru á nítjándu öld.  

Kvennabaráttunni hefur gjarna verið lýst sem bylgjum femínisma er hver 

mótast af nýjum hugmyndum og breyttum áherslum í takt við tíðaranda, 

samfélagsgerð og félagslega stöðu kvenna á hverjum tíma. Sú fyrsta hófst á 

miðri nítjándu öld og varaði fram á miðjan þriðja áratug síðustu aldar. Á 

þeim tíma börðust femínistar fyrir auknu sjálfstæði til jafns við karla og 

lögðu áherslu á að ná fram ýmsum borgaralegum réttindum fyrir konur eins 

og kosningarétti, kjörgengi og aðgangi að menntun.1 

 

Má hér nefna að í fyrstu bylgju femínismans hlutu konur yfir fertugt kosningarétt á 

Íslandi árið 1915 fyrstar Norðurlandaþjóða, en fimm árum síðar, 1920, var öllum konum 

25 ára og eldri veittur réttur til að kjósa. Fáar konur voru þó kosnar á Alþingi Íslendinga 

vegna þeirrar menningar sem enn ríkti um að konum bæri að sjá um börnin sem fæddust 

og heimilishald allt eins og það lagði sig. Ingibjörg H. Bjarnason varð fyrst kvenna til 

að vera kjörin á þing en það gerðist árið 1922. 12 árum síðar árið 1934, var önnur kona 

kosin inn á þing, Guðrún Lárusdóttir, sem sýnir að þróunin fór hægt af stað.2  

Upp úr 1970 hófst önnur kvenréttindabylgjan en hún var víðtækari, fjölmennari og 

áhrifameiri en hin fyrsta og nokkuð pólítísk. Nú var barist fyrir jafnrétti á öllum sviðum 

þjóðfélagsins og hæst bar jöfn laun fyrir sömu vinnu, jafnt aðgengi að menntun og 

barnaheimili fyrir öll börn. Í kjölfarið kom krafa kvenna um að ráða yfir líkama sínum, 

hafa rétt til getnaðarvarna og geta þar með farið að ráða yfir eigin tíma.3  

Segja má að fjölmargt hafi haft áhrif á aðra bylgjuna og skulu fáein atriði nefnd 

hér. Rauðsokkahreyfingin var stofnuð árið 1968 af femínistum sem börðust fyrir 

réttindum kvenna á forsendum ríkjandi samfélags mest á vinstri vængnum eins og víða í 

Vestur Evrópu. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna, sem Ísland er aðili að síðan 1945, 

ákvað að árið 1975 skyldi sérstaklega helgað málefnum kvenna í heiminum. Öll 

kvennasamtök sem til voru á Íslandi, allt frá kvenfélagasamböndum til saumaklúbba, 

                                                 
1 Bergljót Soffía Kristjánsdóttir, Guðrún Steinþórsdóttir og Sigrún Margrét Guðmundsdóttir,  „„eins og að 

reyna að æpa í draumi“. Inngangur að þema““, Ritið 3/2018, bls. 1–15, hér bls. 7. 
2Sjá „Kosningarréttur kvenna“, Kvennasögusafn Íslands, 4. september 2019, sótt 29. mars 2020 af 

https://kvennasogusafn.is/index.php?page=kosningarettur-kvenna.. 
3Sjá „Nýja kvennahreyfingin“, Kvennasögusafn Íslands, sótt 29. mars 2020 af 

https://kvennasogusafn.is/index.php?page=nyja-kvennahreyfingin. 

 

 

https://kvennasogusafn.is/index.php?page=kosningarettur-kvenna
https://kvennasogusafn.is/index.php?page=nyja-kvennahreyfingin
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með svo kallaða Kvennaársnefnd í fararbroddi tóku höndum saman til að halda á 

veglegan hátt upp á þetta ár með uppákomum og ráðstefnum.4 

Rauðsokkahreyfingin var frumkvöðull að því að konur lögðu niður vinnu í heilan 

dag á degi Sameinuðu þjóðanna 24. október 1975. Kjörorðin voru: Já, ég þori, get og 

vil. Baráttan var fólgin í að konur sýndu samstöðu um mikilvægi kvenna á 

vinnumarkaði bæði heima og utan heimilis og að krefjast sömu launakjara og karlar 

fengu fyrir störf sín. Samfélagið lamaðist í einu orði sagt þegar 90% kvenna gengu út 

frá heimilum sínum og vinnustöðum þennan dag og framtakið vakti athygli blaða- og 

fréttamanna um allan heim.5 

Kvennabaráttan varð afar sýnileg í heimi stjórnmálanna og nefna má að Ísland 

eignaðist sinn fyrsta kvenforseta 1980, Vigdísi Finnbogadóttur. Í okkar vestræna heimi 

hafði það aldrei gerst fyrr að kona væri kosin í lýðræðislegum kosningum til að gegna 

starfi þjóðhöfðingja. Árið 1983 var síðan Kvennalistinn stofnaður sem 

stjórnmálaflokkur og náði inn þremur konum á Alþingi. Baráttumál flokksins var 

kvenfrelsi, að konur væru metnar að eigin verðleikum til jafns við karla. Flokkurinn 

varð að vísu ekki stórtækur, þótt hann hafi haft geysilega mikil áhrif eftir á og jafnframt 

verið fyrirmynd í öðrum löndum. Forverar listans voru Kvennaframboðin frá árinu áður, 

1982.6   

 Um 1990 hófst þriðja bylgja femínismans. Hún er talin byggja á grunni fyrstu og 

annarrar bylgju, en stefnur hennar eru margþættari og greinast í nokkrar undirstefnur. 

Segja má að hún leggi áherslu á sálfræðilegar, sögulegar og menningarlegar mótsagnir 

innan femínismans eins og skilgreiningu á kyngervi. Við Háskóla Íslands var farið að 

kenna kvennafræði árið 1996 og tvö femínistafélög stofnuð um aldamótin.7   

 

    2.2 Kvennabókmenntir  

Konur hafa alla tíð samið sögur og ljóð, þrátt fyrir þær hindranir sem á vegi þeirra hafa 

verið. Efni kvenna hefur reyndar oft ekki verið birt af ýmsum ástæðum, en á tuttugustu 

öldinni fór staða skáldkvenna að taka breytingum. Eitt af því sem átti þátt í að efla 

                                                 
4 Sjá sama heimild. 
5 Sjá „Kvennafrídagur 24. október“, Kvennasögusafn Íslands, sótt 29. mars 2020 af 

https://kvennasogusafn.is/index.php?page=kvennafri-1975. 
6 Sjá „Kvennalistar Reykjavík“, Kvennasögusafn Íslands, sótt 29. mars 2020 af 

https://kvennasogusafn.is/index.php?page=kvennalistar-rvk. 
7 Sjá „Ártöl og áfangar“, Kvennasögusafn Íslands, sótt 29. mars 2020 af 

https://kvennasogusafn.is/index.php?page=artoel-og-afangar. 

 

 

https://kvennasogusafn.is/index.php?page=kvennafri-1975
https://kvennasogusafn.is/index.php?page=kvennalistar-rvk
https://kvennasogusafn.is/index.php?page=artoel-og-afangar


 

 
7 

 

 

útgáfu skrifa þeirra var aukinn áhugi bókmenntafræðinga á verkum þeirra. Það 

myndaðist sérstakt rannsóknarsvið innan bókmenntafræðinnar sem kallað var 

kvennabókmenntir, en innan þess er fengist við að fjalla um bókmenntir eftir konur og 

um konur.   

 Hugtakið ,kvennabókmenntir‘ hefur verið skilgreint á eftirfarandi hátt: 

 […] sem bókmenntir eftir konur, frá hvaða tíma sem er og án tillits till þess 

um hvað þær fjalla, þ.e.a.s. í andstöðumerkingu við bókmenntir eftir karla. 

Sú skilgreining á kvennabókmenntum gefur svigrúm til viðtækra rannsókna 

á bókmenntastarfsemi kvenna frá fyrstu tíð og aðeins út frá henni er hægt að 

athuga ekki bara um hvað konur skrifa heldur einnig hvernig þær skrifa og af 

hverju þannig.8 

 

Umfjöllun um femínisma í bókmenntum er einnig skipt í þrjú tímabil. Fyrsta 

tímabilið var frá 1970 til 1980 en það fór í mikla gagnrýni á þær bókmenntir sem fyrir 

voru, það er að segja karlabókmenntirnar og hvernig karlar höfðu markvisst útilokað líf 

og reynslu kvenna í skrifum sínum. Næsta tímabil, eftir 1980, einkenndist af sjálfum 

kvenrithöfundunum, sem flykktust fram á sjónarsviðið og sú þriðja eftir 1995 fjallar 

meira um tákn og kyn í bókmenntum þar sem valdastaða kvenna og karla er ólík meðal 

kynjanna og kynhneigð almennt orðin opinber og frjáls.9 

 

  2.3 Höfundurinn Kristín Marja Baldursdóttir 

Kristín Marja Baldursdóttir er ung kona þegar önnur bylgja femínismans hefst á Íslandi. 

Hún verður hluti af þeirri jafnréttisþróun sem á sér stað hérlendis á meðan hún elst upp 

og menntast hjá föðurforeldrum sínum og föður sunnan heiða. Fyrsta bók hennar kemur 

út þegar þriðja bylgja femínisma er hafin og umræðan um jafnrétti í samfélaginu er 

orðin opnari. Kvenrithöfundar eins og Jakobína Sigurðardóttir (1918–1994), Svava 

Jakobsdóttir (1930–2004), Steinunn Sigurðardóttir (1950–) og Vigdís Grímsdóttur 

(1953–) höfðu rutt brautina fyrir skrif hennar sem og annara kvenna. 

 Þegar Kristín Marja tók að starfa sem kennari, og seinna meir sem blaðamaður, 

sá hún með eigin augum að samfélagið var að breytast. Heimilin voru ekki lengur ein 

ábyrg fyrir uppeldi barna og unglinga og betri hagsæld og frjálsræði fjölskyldna nægðu 

ekki til heilla allra. Samskipti kennara og unglinga voru misjafnlega góð og hugsjón 

                                                 
8 Helga Kress, „Kvennabókmenntir“, Hugtök og heiti í bókmenntafræði, ritstj. Jakob Benediktsson,  

Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, Mál og menning, 1983, bls. 152–155, hér bls.152. 
9 Sjá Jón Yngvi Jóhannsson, „Að loknu gullæði, um þrjár íslenskar karlasögur“, Skírnir 171: vor/1997, 

bls. 214–236, hér bls. 216–217. 
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kennara ekki alls staðar fyrir hendi. Höfundur talar opinskátt um breytingarnar í 

blaðaviðtali vegna útgáfu skáldsögunnar Kular af degi þar sem samskiptin eru eitt af 

umfjöllunarefnum bókarinnar.10 

Kristín Marja hefur á sínum skáldskaparferli litið sérstaklega til þess misréttis og 

ójafnvægis sem stúlkur hafa mátt þola og skapað persónur í sögum sínum sem sýna 

hinar raunverulegu konur samtímans. Þær eru bæði sterkar og veikgeðja, konur af öllum 

gerðum og stærðum sem konum ber. Þær þykja mjög vel sýnilegar en heimar karlmanna 

minna sjáanlegir eins og bókmenntafræðingurinn Soffía Auður Birgisdóttir nefndi í 

gagnrýni sinni á bókinni Óreiða á striga en hún segir að „hún [Kristín Marja] nostrar 

ekki við karllýsingar á sama hátt og hún nostrar við kvenlýsingarnar“.11 Þótt Soffía 

Auður tali hér um Óreiðu á striga má vel yfirfæra orð hennar á önnur verk Kristínar 

Marju en bækur hennar eru mjög gott dæmi um kvennabókmenntir, þær eru um konur 

og persónulega reynslu þeirra.  

Fyrsta bók Kristínar Marju, Mávahlátur, kom út árið 1995. Þar eru aðalpersónurnar 

hin unga Agga sem segir söguna og Freyja, frænka hennar, sem er nýflutt til Íslands 

eftir langa veru í Ameríku. Flestar hinna sterku persóna sem koma fyrir í bókinni eru 

kvenpersónur. Þær eiga það sameiginlegt að leita að sannleikanum og eigin lífi í sjálfum 

sér í ríki karlaveldisins. 

Hús úr húsi, næsta bók Kristínar Marju, kom út árið 1997. Hún fjallar um hina 

fráskildu Kolfinnu Karlsdóttur sem er nýflutt til Íslands eftir búsetu erlendis og fer að 

starfa við að þrífa hús betri borgara í Reykjavík. Hún er óviss um hver hún er í sínu 

gamla föðurlandi og hugsar upphátt þar til sannleikurinn sýnir sitt rétta andlit. 

Kular af degi er þriðja skáldsaga Kristínar Marju en hún kom út árið 1999. Um 

þessa bók verður fjallað hér á eftir en í stuttu máli segir sagan frá miðaldra kennaranum 

Þórsteinu sem býr ein eftir stutt og misheppnað hjónaband, en hefur sterkar hugsjónir 

um líf sitt og starf, sem hún fylgir í einu og öllu og er fús að segja frá.  

Seinni bækur Kristínar Marju fjalla einnig um sterkar konur og sögu kvenna og má 

þar hæst nefna tveggja binda skáldverk um listakonu í upphafi tuttugustu aldar, um 

barning hennar við skyldur og störf í hinu karllæga og fátæka þjóðfélagi ásamt ástum og 

sorg. Þetta eru skáldsögurnar Karítas án titils og Óreiða á striga sem komu út árin 2005 

og 2007. 

                                                 
10 Sjá Súsanna Svavarsdóttir, „Járnkerling af hugsjón“, DV, 20. nóvember 1999, bls 28–29. 

11 Soffía Auður Birgisdóttir, „Stórróman um listakonu“, Tímarit Máls og menningar 1/2008, bls. 112–

115, hér bls. 114. 
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Skáldskapur Kristínar Marju snýst í raun mest um konur, störf þeirra og  líf. Hún 

hefur sagt í viðtölum að hún hafi farið að skrifa vegna jafnréttishugsjóna eins og kemur 

til dæmis fram í viðtali sem Davíð K. Gestsson tók við hana:  

Jafnrétti var hugsjón mín þegar ég hóf ritun skáldsagna, ég reyndi þó að 

forðast prédikanir, færa heldur boðskapinn í listrænan búning, en er eftir á að 

hyggja efins um að viðleitni mín til að frelsa heiminn hafi einhvern árangur 

borið.12 

 

Hún segir í sama viðtali:  

Samstaða kvenna hefur oft verið mér umhugsunarefni. Á yfirborðinu lítur 

það út sem samstaða sé mikil, en þegar á reynir er hún það ekki, nema í fáum 

tilvikum.  Sem verður kannski skiljanlegt þegar orð áðurnefndrar listakonu  

(Karítas í Óreiðu á striga) eru höfð í huga, en hún sagði: „Í feðraveldinu 

hampa karlar hver öðrum og það versta er að konurnar hampa þeim líka, því 

ef þær færu nú að hampa hver annarri hver ætti þá að sjá um þvotta 

þjóðarinnar?“ En ef verk mín hafa verið innlegg í jafnréttisbaráttu, fagna ég 

því. Í mínum huga er jafnrétti það sama og mannréttindi.13 

 

Kristín Marja bendir hér á mikilvægi jafnréttis á öllum sviðum og að það gildi um bæði 

kynin. Hún hvetur konur til að standa saman og reyna að nota vissar aðferðir karla sem 

gera öllum gott eins og að hampa hver annarri og skýla sér ekki á bak við „þvotta 

þjóðarinnar“. 

 Í einlægu viðtali við Pétur Blöndal í viðtalsbókinni Sköpunarsögur talar Kristín 

Marja um bók sína Kular af degi en hún segist hafa viljað skrifa um kvensérvitring:  

Kvensérvitringar leynast víða í samfélaginu, en einhverra hluta vegna eru 

aðeins dregnir fram sérvitrir karlar. Ég var búin að lesa hilluraðir eftir karla 

og var alltaf svo óánægð með kvenpersónurnar, sama hvaða snillingur eða 

meistari átti í hlut svo ég hugsaði: Þú verður bara að glíma við þetta sjálf, að 

fá fram þessa kvenpersónu.14 

 

Af orðum Kristínar Marju að dæma er greinilegt að hún hefur viljað leggja sitt að 

mörkum til að draga upp margvíslegar myndir af konum í verkum sínum. Í samtalinu 

við Pétur um sköpun kvenpersóna sinna segir skáldkonan að hún viti ekki hvers vegna 

sumar persónur fái strax útlit og aðrar ekki og það sé í hennar huga karakter þeirra sem 

skiptir öllu máli.15 Orð hennar vitna um að henni finnist mikilvægara að fjalla um hvað 

persónur geri og hugsi en hvernig þær líti út. Vert er að nefna að kápumynd 

                                                 
12 Davíð K. Gestsson, „Kristín Marja Baldursdóttir. Skáldskapurinn opnar víddir“,  Miðstöð íslenskra 

bókmennta, 2009, sótt 10. mars 2020 af https://www.islit.is/vidtol-vid-hofunda/nr/1323.  
13 Sama heimild.  
14 Pétur Blöndal, Sköpunarsögur, Reykjavík: Mál og menning, 2007, bls. 151. 
15 Sama heimild, bls. 151.  

https://www.islit.is/vidtol-vid-hofunda/nr/1323


 

 
10 

 

 

skáldsögunnar Kular af degi sýnir andlitslausa konu en ekki er útilokað að sú mynd eigi 

að undirstrika þessa skoðun Kristínar Marju.   

Í sama viðtali talar skáldkonan um að konur séu mest uppteknar af hinu veraldlega 

lífi þó undir niðri sækist þær eftir öllu sem veiti þeim frjálsræði eins og rómantíkin getur 

gert. Það mikilvægasta sé að vinna fyrir mannsæmandi launum, búa sér og börnum 

sínum heimili, en ekki síður að öðlast frítíma, undirstöðu allrar listsköpunar, sem 

jafnréttið eitt getur veitt.16
 Skoðanir Kristínar Marju kallast sumpart á við skrif bresku 

skáldkonunnar Virginu Woolf sem í bókinni Sérherbergi (e. A Room of One´s Own) 

fjallar um konur, frelsi og skilyrði til listsköpunar. Í bókinni segir Woolf meðal annars 

að konur þurfi peninga til að vera frjálsar og óháðar, og eigið rými – sérherbergi – til að 

sinna ritstörfum.17
 

Kristín Marja kallar eftir meiri samstöðu meðal kvenna þegar einhverjar taka sig út 

úr hinu hefðbundna lífi og fara að fást við önnur störf. Hún telur að þær ættu þá að 

styðja við hver aðra og sýna samhug og uppörvun. Hún segir: 

Þær sækjast eftir rómantík af því þær halda að rómantíkin geri þær frjálsar. 

Yfirleitt eru konur mest uppteknar af afkomunni, þessum jarðnesku og 

praktísku hlutum; það hefur reynslan kennt þeim. Ég sé þetta sem leiksvið, 

karlmennirnir eru allir á sviðinu og þær eru baksviðs að búa til leikmuni, 

laga kaffi, sauma búninga, hvísla og sjá um ljósin. Svo þeir geti baðað sig í 

sviðsljósinu. Þær standa allar saman og það er gaman hjá þeim. Svo stekkur 

ein fram á sviðið til karlanna og þá eru hinar ekki sáttar við það. Þær styðja 

ekki nógu og vel hver við aðra af því þær hafa ekki lært hversu mikilvægur 

stuðningur er í atvinnulífinu. Þær styðja hver aðra í bakvinnunni. Það hafa 

þær gert öldum saman – tjaslað saman konum sem eiga bágt. En þær eru 

ekki reiðubúnar að veita þeim stuðning sem yfirgefa hópinn og stíga fram í 

sviðsljósið.18 

 

Kristín Marja lýkur viðtalinu með fleiri „sviðsetningum“ í lífi kvenna. Hún telur að 

líf kynsystra hennar hafi til þessa sjaldnast verið samkvæmt þeirra innstu óskum heldur 

hafi ráðahagur hins karllæga valds samfélagsins stjórnað því; það hafi þær mátt þola í 

aldanna rás. Það taki því tíma að breyta stöðu kvenna í þjóðfélaginu svo úr verði 

einhvers konar jafnréttissamfélag: 

Svo er það annað, eftir aldalanga kúgun eru konur orðnar svo næmar fyrir 

óréttlæti og skuggahliðum valdsins; þrælar eru næmir fyrir látbragði 

húsbóndans líkt og allir sem þurfa að þóknast öðrum. Mér liggur við að segja 

að þær hafi lært að hegða sér þannig að þeim verði ekki refsað og það liggur 

lengi í blóðinu. Þess vegna hafa konur lært í tímans rás að fara inn um 

                                                 
16 Sama heimild, bls. 153. 
17 Sjá Virginia Woolf, Sérherbergi, þýðing Helga Kress, Reykjavík: Svart á hvítu, 1983, bls. 12. 
18 Pétur Blöndal, Sköpunarsögur,  bls. 153. 
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bakdyrnar, nota aðrar aðferðir og það hefur mér þótt áhugavert að fjalla 

um.19 

 

Hér á eftir mun ég meðal annars skoða hvernig þessar jafnréttishugmyndir, sem Kristín 

Marja talar um í viðtölunum, birtast í persónulýsingum í skáldsögunni Kular af degi, en 

áður en kemur að því er rétt að fjalla stuttlega um frásagnaraðferðir og persónusköpun. 

 

    2.4 Frásagnir og persónusköpun 

Sögumenn frásagna og sjónarhorn þeirra geta verið ýmis konar en algengast er að sagt 

sé frá í fyrstu eða þriðju persónu. Eins og betur verður vikið að hér á eftir er Kular af 

degi eftir Kristínu Marju fyrstu persónu frásögn og því er rétt að gera slíkum frásögnum 

nokkur skil. Í fyrstu persónu frásögnum er sögumaður oftast aðalpersónan og notar 

fornafnið „ég“ þegar hann segir frá og deilir með öðrum þekkingu sinni og reynslu. 

Sjónarhorn hans er takmarkað því hann sér ekki inn í huga annarra persóna. Hann á það 

því sameiginlegt með lesendum og þurfa að draga ályktanir af því sem hann sér og/eða 

heyrir.20 Eins og raunveruleg manneskja er sögumaður oftast hliðhollur sjálfum sér og 

getur breytt frásögninni sér í hag. Ef sögumaður segir frá fortíð sinni samtímis og hann 

segir frá líðandi stundu er talað um að sviðið sé tvöfalt séð með augum hans.21
  

Sögumaður getur verið fyrirferðarmikill eða fyrirferðarlítill „en ólík hlutverk hans 

tengist því hvort áhersla er lögð á að segja frá (e. telling) atburðum og persónum eða 

sýna (e. showing) þau.“22 Í sögunni Kular af degi má nefna að aðalpersónan Þórsteina er 

einkar fyrirferðarmikill sögumaður því hún segir frá reynslu sinni og tekur dyggan þátt í 

atburðarásinni. 

Það er þýðingarmikið að lesendur kynnist sögumanninum vel þar sem hlutverk 

hans er margþætt. Algengast er að sögumaður sé skýr og heiðarlegur en hann getur líka 

verið óáreiðanlegur, lyginn og duttlungafullur svo lesendur þurfi að hafa sig alla við til 

að henda reiður á hvað er satt og rétt í frásögninni. Sögumaður er kallaður ótrúverðugur 

eða óáreiðanlegur ef hann segir rangt frá, mistúlkar, mismetur, segir ekki söguna til 

fulls, vanmetur og/eða vantúlkar. Þá skal nefnt að sögumaður getur verið 

                                                 
19 Sama heimild, bls. 151. 
20 Sjá Bergljót Soffía Kristjánsdóttir, Fræðaskjóða, óútgefið handrit. 
21 Sjá sama heimild. 
22 Sjá sama heimild.    
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þversagnakenndur og því í sömu mund ótrúverðugur og trúverðugur; hann gæti til að 

mynda sagt nákvæmlega frá atburðum en mistúlkað þá.23 

Í skálduðum sögum er persónusköpunin mikilvægur hlekkur í frásagnarkeðju 

höfunda. Algengt er að gerður sé greinarmunur á einhliða persónum (e. flat character) 

og samsettum (e. round character) að hætti E.M. Forster. Fyrri gerðin felur í sér 

persónu sem er einföld og þróast hvorki né breytist. Samsettar persónur eru aftur á móti 

flóknar og margræðar, þær einkennast jafnan af þversögnum og þróast þar með og 

breytast. Aðalpersónur sagna eru einatt samsettar.24  

 Aðferðir til að lýsa persónum eru margskonar. Sögupersónur eru oftast kynntar 

með lýsingum, fornöfnum og sérnöfnum en nöfn persóna eru gjarnan valin af nákvæmni 

því oft fylgir þeim merkingarauki sem getur varpað auknu ljósi á þær. Í bókinni 

Fræðaskjóða tekur Bergljót Soffía Kristjánsdóttir mið af lesendum þegar hún ræðir um 

kynni þeirra af persónum en hún segir að eftirfarandi þrjár meginaðferðir við 

persónulýsingar hafi áhrif á hvernig kynnin eru:  

1) Þeir [lesendur] fá umbúðalaust upplýsingar um hvernig persónurnar 

eru þar eð sögumaður kemur með athugasemdir um þær, fellir dóma 

um þær eða gefur þeim einkunnir. 

2) Þeir verða að draga ályktanir af gerðum persónanna, orðum, látæði og 

fleiru af því að söguheiminum og sérstaklingum hans er lýst utan frá.  

3) Þeir kynnast persónum innan frá af því að lýst er í huga þeirra af og til 

eða að frásögnin er hugsanir tiltekinnar persónu.25  

Aðferðirnar geta síðan skarast og/eða blandast saman. Bergljót Soffía segir að fernt 

skipti mestu máli þegar lesendur draga ályktanir um persónur; það er að segja: 1) 

Samtöl og eintöl sögupersónanna, 2) útlit þeirra og klæðnaður, 3) svipbrigði þeirra, 

látæði og gerðir og að lokum 4) aðstæður þeirra. Samtöl og eintöl eru þýðingarmikil en 

þau gegna iðulega afar stóru hlutverki í frásögnum. Í þeim geta persónurnar lýst bæði 

sjálfum sér að vild og öðrum. Þær kunna að tala um eigið líf, aðstæður, störf og hvaða 

skoðanir og markmið þær hafi. Lýsing á útliti og klæðnaði getur varpað ljósi á stöðu 

persóna í samfélaginu en einnig á líðan þeirra og innræti. Eins og í lífinu sjálfu gefa 

                                                 
23 Sjá Dan Shen, „Unreliability“, The living handbook of narratology, ritstjóri Peter Hühn o.fl., Hamburg: 

Hamburg University, 2011/2013, sótt 17. mars 2020 af: https://www.lhn.uni-hamburg.de/node/66.html. 
24 Sjá E.M. Forster, Aspects of the Novel, San Diego, New York, London: Harcourt, 1985 [1927], bls. 67–

75. 
25 Sjá Bergljót Soffía Kristjánsdóttir, Fræðaskjóða, óútgefið handrit.   

https://www.lhn.uni-hamburg.de/node/66.html
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látæði persónanna og gjörðir vísbendingar um hvernig þeim líður.26 Stundum er erfitt að 

lesa út úr svip þeirra og hegðun en þá getur reynt meira á túlkun lesandans. Aðstæður 

persónanna geta dregið fram innri líðan þeirra. Stundum er veðurfar notað til að sýna 

breytingar á aðstæðum persóna og/eða hvernig þeim líður, samanber að rok og rigning 

geta endurspeglað erfiðleika persóna og sorg á meðan sól og hiti geta táknað gleði þeirra 

og hamingju.27 Til viðbótar má nefna að tímaskeiðið í skálduðum sögum getur einnig 

haft áhrif á lesendur og á skilning þeirra á persónum. Í Kular af degi er hinn innri tími 

aðeins ein helgi þó sögutíminn spanni reyndar mörg ár í gegnum upprifjanir sögumanns 

og hugleiðingar svo lesendur fá víðari sýn á sögumanninn og aðalpersónu sögunnar en 

ella. Hinn ytri tími tilheyrir þeim tíma sem höfundur skrifar söguna á og kallast sagan 

fyrir vikið samtímasaga.28 

Mikilvægt er að lesendur þekki eitthvað til þeirrar menningar og þess samfélags 

sem sögupersónurnar spretta úr svo túlkunin verði réttmæt eins og Bergljót Soffía hefur 

bent á en í Fræðaskjóðu segir hún: 

Ólíkar aðferðir við greiningu persóna geta allar átt við í sérstöku samhengi 

og oft er líka gott að samþætta þær. En þarft er að setja sig inn í samfélagið 

og menninguna sem gat af sér frásagnir sem greindar skulu.29 

 

Með tilliti til skáldsögunnar Kular af degi er mikilvægt að hafa í huga að bókin 

kom út árið 1999.  Hið íslenska samfélag hafði dafnað vel fjárhagslega sem sjálfstæð 

þjóð til fjölda ára sem birtist meðal annars í þeirri velferðaruppbyggingu til sveita og 

bæja ásamt mikilli atvinnu allra landsmanna. Það sýndi sig ekki síður í utanlandsferðum 

innfæddra svo og persónulegum eigum þeirra eins og jeppabifreiða, þótt greinileg 

skipting tekna væru líka betur sjáanleg en áður. Árangur kvennabaráttunnar var víða 

augljós eins í háskólum landsins, í sölum Alþingis og í ýmsum stjórnunarstörfum 

fyrirtækja þótt hin hefðbundnu kvennastörf hefðu enn ekki tekið launalegum 

breytingum. Raddir kvenna heyrðust greinilega og breytingar til jafnréttis hafnar. 

Oft er talað um að höfundar frásagna vilji koma fram ákveðnum skilaboðum á 

framfæri með verkum sínum. Í sumum tilvikum verða persónur málpípur höfunda; það 

er að segja höfundur notar þær „til þess að koma skoðunum sínum á framfæri. 

Talsmaðurinn er þá oftast tilbúin persóna í verkinu sjálfu sem túlkar hugmyndir 

                                                 
26 Sjá sama heimild.  
27 Sjá sama heimild.  
28 Sjá sama heimild.  
29 Sjá sama heimild.  
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höfundar beint eða óbeint eða flytur boðskap hans.“30 Sumir fræðimenn hafa farið aðrar 

leiðir en að ræða um málpípur höfunda til dæmis hafa þeir „kosið að beina sjónum að 

mótsögnum […] lýsinga [sem ætlað er að flytja ákveðin skilaboð], tvíræðni í þeim, 

óskýrleika eða hinu ósagða.“31 Fróðlegt verður að sjá hvort Þórsteina, aðalpersónan í 

Kular af degi sé einhvers konar málpípa höfundarins Kristínar Marju og þá að hvaða 

leyti. Hér á eftir verður reynt að komast að því og gefinn gaumur að frásagnaraðferð 

höfundar og hvernig persónusköpun hennar birtist lesendum. 

 

    3. Þórsteina Þórsdóttir 

   3.1 Þórsteina og skoðanir hennar 

Aðalpersóna skáldsögunnar Kular af degi heitir Þórsteina Þórsdóttir, kona á besta aldri 

og kennari í efstu bekkjum betri grunnskóla höfuðborgarinnar. Hún býr einsömul í eigin 

húsnæði á efri hæð tvíbýlishúss í góðu hverfi og Stígur, nágranninn, býr á hæðinni fyrir 

neðan. Þórsteina er fjárhagslega efnuð og á verðmiklar fasteignir við Laugaveg, stærstu 

götu miðbæjarins. Hún á jeppa sem hún notar til vinnu og í helgarferðir út á land, en á 

sumrin ferðast hún til Frakklands. Sagan er fyrstu persónu frásögn og strax frá upphafi 

er lesanda ljóst að Þórsteina virðist vita nákvæmlega hver hún er og fyrir hvað hún 

stendur. Hún er kennari af „guðs náð“, er glæsileg, einhleyp og fjárhagslega vel stæð.32  

 Þórsteina er fremur sérvitur kona eins og kemur strax fram á fyrstu blaðsíðum 

bókarinnar. Líf hennar virðist að mörgu leyti byggjast upp á ákveðinni rútínu enda er 

hún afar skipulögð. Á föstudagskvöldum undirbýr hún kennslu næstu viku, pantar pítsu 

og horfir á fréttir. Í lok vikunnar, á sunnudagskvöldum, velur hún fatnað fyrir alla 

vikuna því hún þolir ekki óreiðu eða að vera á síðustu stundu. Hún heldur nákvæmt 

yfirlit yfir hitastig úr öllum áttum og svo safnar hún orðabókum sem hún les upp til 

agna. Aðrar bækur les hún ekki því eins og hún segir sjálf, þá les hún „ekki bull í 

fólki“33 enda var hún „ung gefin orðabókum“ (28). Þórsteina les ekki orðabækur frá 

upphafi til enda heldur felst lestur hennar í lærdómi, hún grípur eitt orð og lærir það og 

tíu orð fyrir framan það og tíu fyrir aftan, „[þ]annig slægi[r] [hún] orðabækur.“ (6) 

                                                 
30 Jakob Benediktsson, Hugtök og heiti í bókmenntafræði, Reykjavík: Mál og menning, 1983, bls. 280. 
31 Sjá Bergljót Soffía Kristjánsdóttir, Fræðsluskjóða, óútgefið handrit.  
32 Eins og Soffía Auður Birgisdóttir bendir á í ritdómi um bókina minnir lýsingin á Þórsteinu á Öldu 

Íversen, aðalpersónu Tímaþjófsins eftir Steinunni Sigurðardóttur, þótt verk Kristínar Marju og Steinunnar 

séu annars afar ólík. Sjá Soffía Auður Birgisdóttir, „Saga sem leynir á sér“, Morgunblaðið 17. nóvember 

1999, bls. 27. 
33 Kristín Marja Baldursdóttir, Kular af degi, Reykjavík: Mál og menning, 1999, bls. 6. Eftirleiðis verður 

vísað til sögunnar með blaðsíðutali einu í sviga. 
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Áhugi hennar á lesefni er sérstakur en um leið er hann vísbending um að Þórsteina sker 

sig úr fjöldanum. Val á lesefni og hin mikla rútína sem einkennir allt líf Þórsteinu má 

líka túlka sem aðferð hennar til að fara aldrei tilfinningalega út af sporinu.  

 Nafnið Þórsteina er sjaldgæft og kraftmikið og á þátt í að ýta undir sérstöðu 

persónunnar.34 Ásaguðinn Þór var þrumuguð í norrrænni goðafræði en jafnframt 

samfélagsgoð og verndari ása og manna og þeirra sem yrkja jörðina.35 Höfundur hefur 

valið aðalpersónu sinni tvöfalt goðanafn, stein Þórs og dóttur Þórs en nafnið Þórsteina 

er afbökun á karlmannsnafninu Þorsteinn.36 Hið harðgerða nafn varpar auknu ljósi á 

persónugerð Þórsteinu og gefur til kynna að hún standi á sínu, hljómur þess er kaldur 

eins og grjót. Þórsteina sýnir einarða samfélagshugsjón (eins og Þór) hvað varðar 

kennslustarfið, en hún segir kannski ekki allt sem lesendur þurfa að vita. Sú kennd 

vaknar að hún hlusti ekki mikið á eigin tilfinningar heldur láti grjótið umlykja sig eins 

og búr og að nafnið styrki hana.   

 Þórsteina segir ekki mikið frá bernsku og unglingsárum sínum. Fram kemur að 

hún sé alin upp fyrir utan höfuðborgina hjá foreldrum og bróður. Faðirinn, Þór, var 

gullsmiður og vann fyrir þeim öllum en móðirin sinnti heimilinu eins og títt var með 

konur af hennar kynslóð. Þór las ævintýri fyrir dóttur sína á kvöldin og hún sofnaði við 

rödd hans. Þórsteina lýsir því að móðir hennar hafi hámað í sig pillur en sú lýsing bendir 

til þess að móðirin hafi ekki endilega verið sátt við hlutskipti sitt.  

 Hefðbundin viðhorf til kynjanna hafa markað uppeldi Þórsteinu og bróður 

hennar; hann fékk að læra á hljóðfæri þótt hann skorti áhuga, og á fullorðinsárum flutti 

hann síðan úr landi eftir að hafa menntað sig í háskóla. Þótt Þórsteina gangi 

menntaveginn annast hún einnig móður sína þegar hún eldist en mæðgurnar bjuggu í 

sama húsi þegar móðirin lést – þar með tekur Þórsteina við umönnunarhlutverkinu sem 

óskráð lög hafa lengi gert ráð fyrir að konur sinni. Þegar sagan gerist eru báðir foreldrar 

Þórsteinu látnir og bróðir hennar býr erlendis en samskipti við hann eru engin sem henni 

þykir miður: „Synd samt að við skyldum ekki hafa náð saman því nú er hann ekkert 

síður vel gefinn en ég, eða maður skyldi ætla það, maðurinn með doktorspróf“ (72). 

                                                 
34 Sé flett upp á nafninu á vef Hagstofunar kemur í ljós að fimm konur bera nafnið sem fyrsta eiginnafn 

en engin sem annað nafn. Til samanburðar má nefna að 1189 karlar heita Þorsteinn að fyrra nafni en 122 

að seinna nafni. „Hve margir heita“, Hagstofan, 1. janúar 2019, sótt 25. mars 2020 af: 

https://hagstofa.is/talnaefni/ibuar/faeddir-og-danir/nofn/. 
35 „Þór“, Íslendingasögur, sótt 23. mars 2020 af http://islendingasogur.is/soguheimurinn/tru-og-

sidir/asatru/thor/. 
36 Höfundur nefnir í viðtali við Pétur Blöndal að nafnið sé annað nafn vinkonu hennar, sem telur sig vera 

venjulega en er óvenjuleg kona. Sjá Pétur Blöndal, Sköpunarsögur, bls 148. 

https://hagstofa.is/talnaefni/ibuar/faeddir-og-danir/nofn/
http://islendingasogur.is/soguheimurinn/tru-og-sidir/asatru/thor/
http://islendingasogur.is/soguheimurinn/tru-og-sidir/asatru/thor/
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Bakland Þórsteinu er því ekkert og hún lætur lesenda vita að hún muni aldrei þjóna 

nokkurri manneskju aftur. Í tvöfeldni sinni velur hún heldur að taka svo til orða og 

standa á sjálfstæði sínu en að sýna einmanaleika sinn og innri mann.   

 Þórsteina hefur afskaplega sterkar skoðanir á hinum ýmsu málefnum, fólki og 

sjálfri sér. Þessar skoðanir varpa ljósi á hvaða persónu hún hefur að geyma, hvaða 

augum hún lítur sjálfa sig sem og aðra og af hverju hún velur að hegða sér á ákveðinn 

hátt eftir tilteknum aðstæðum. Það er einkennandi fyrir viðhorf hennar og frásagnir að 

hún telur sig fremri öðrum og yfir aðra hafin. Hún segir til dæmis lesendum að hún sé 

falleg, hávaxin glæsikona með aðdráttarafl, sé enn í barneign og eigi auðvelt með að ná 

sér í karlmenn ef hún óski þess: 

Aðdáun hans hefði að vísu ekki átt að koma mér á óvart, mér er fullkunnugt 

um aðdráttarafl mitt. (47) 

 

Þarna sveimuðu þeir í kringum mig þessar elskur, ilmandi af karlmennsku, 

listaspírur og bisnessmenn. Allt hefur sína annmarka og einmitt vegna 

aðdráttarafls míns var svo mjög að mér þrengt[.] (100) 

Samkvæmt Þórsteinu er hún stórefnuð og kennir til að drepa tímann; kennslustarfið 

færir henni sumsé einungis vasapeninga sem hún þarfnast í raun ekki vegna þess hve 

eignamikil hún er. Klæðnaður og híbýli Þórsteinu bera þess einnig merki að hún er vel 

sett. Smekkur hennar er fágaður. Hún velur af alúð kennsluklæðnað sinn og skófatnað 

fyrirfram viku í senn og segist eiga mikið af fatnaði enda kallar hún sig „fatasafnarann 

mikla frá Kasmír“. (21) Þannig snýr hún skemmtilega út úr bókartitli Halldórs Kiljan 

Laxness, Vefarinn mikli frá Kasmír, enda er írónía eitt aðalsmerki hennar sem 

sögumanns.37 Nefna má að hún kann vel við að vekja aðdáun fyrir smekklegan 

klæðaburð samanber að helsta ástæða þess að hún fer í leikhús er að sýna fatnað sinn 

frekar en að njóta leiksýningarinnar. 

                                                 
37 Margvíslegar útskýringar eru til á íróníu. Í klassískri mælskufræði er hún oft talin til stílbragða en 

gjarnan felst hún í því að fólk segir eitt en meinar annað, oft hið gagnstæða; sbr. last með lofi. Í Hugtökum 

og heitum er írónía m.a. skilgreind á þessa leið: „Framsetningarháttur þar sem orðanna hljóðan er andstæð 

því sem meint er í raun og veru. Réttur skilningur ræðst þá af samhengi eða af látbragði og/eða raddblæ 

þess sem talar.“ Sjá Jakob Benediktsson (ritstjóri), Hugtök og heiti í bókmenntafræði, bls. 134. Þá hefur 

merking íróníu einnig verið talin ráðast af tvennu: „Annars vegar af samspili hins sagða og hins ósagða 

þar sem hvorugt má missa sín og hins vegar af sambandi háðfuglsins, túlkandans og skotspónar háðsins. 

Með samhengi er þá vakin athygli á að írónían er ekki öll þar sem hún er sögð. Áhrif íróníunnar felast í 

því að hún er bæði það sem hún segir og eitthvað annað, gagnólíkt. Hún getur líka verið af ýmsum toga, 

t.d. góðlátleg og glettin ekki síður en beitt og illyrmisleg.“ Bergljót Soffía Kristjánsdóttir, „„… hvers 

leitar skriftíngur þinn rassgörn þessari?“. Fáeinar athugasemdir um skáld, skáldskap, háð og spé í 

Gerplu“, Heimur skáldsögunnar, ritstj. Ástráður Eysteinsson, Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun 

Háskóla Íslands, bls. 80–92, hér bls. 81.  
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 Hönnun híbýla Þórsteinu er einkar vönduð en íbúðin er búin dýrum húsgögnum 

og listaverkum hvaðanæva úr heiminum svo unun er fyrir gesti að njóta vistarveranna. 

Má nefna ítölsku stofuhúsgögnin, franska nítjándu aldar borðstofuborðið og hið þekkta 

þýska postulín.38 Þórsteina segist elda afbragðsgóðan mat og velur þá helst að fara eftir 

frönskum uppskriftum en í matinn kaupir hún besta hráefnið. Frönsk matargerð er 

heimsþekkt fyrir bæði bragð og gæði og Þórsteina ber fram fimm til sex rétta máltíðir 

með eðalvínum að þeirra sið þegar hún býður gestum heim.39 Hún er reyndar ekki alltaf 

jafn ánægð með framlag gesta sinna, en samlandar hennar kunna að hennar mati hvorki 

mannasiði né borðsiði ólíkt henni sjálfri: 

Ég borða fallega. Sker litla bita í einu. Sit bein í baki, teygi tígulega á hálsi. 

… Moka ekki upp í mig matnum eins og flestir Íslendingar. Enda hef ég 

farið víða um heiminn og er vön að borða með fáguðu fólki. (13) 

Írónían er hér greinileg en henni beitir Þórsteina gagngert til að draga upp andstæðu 

milli sín og samlanda sinna, þeir eru eins og molbúar ólíkt henni sem er vel sigld og 

kann mannasiði. Þessi mikla heimskona, Þórsteina, segir lesendum að hún ætti að búa 

annars staðar en á Íslandi og að hún sé að undirbúa það. Sá mikli molbúaháttur sem hún 

finnur svo sterklega fyrir á landinu ásamt eigin fjölskylduleysi og skorti á nánum 

tengslum við Íslendinga ætti að vera henni hvatning að flytja. Hún er greinilega öðruvísi 

en samlandar hennar – allavega að eigin mati – og telur sig því eiga betur heima í 

„siðmenntaðri“ löndum en á Íslandi.    

 Það kemur snemma fram í sögunni að Þórsteina sé fullkominn kennari og að 

kennsluaðferðir hennar séu óaðfinnanlegar eða eins og hún segir sjálf: 

   Aðferðir mínar eru úthugsaðar.  

   Ég er kennari af guðs náð. 

   Mín verður eflaust lengi minnst. (8)  

Þá er hún sannfærð um að hún hafi haft víðtæk áhrif á nemendurna allt lífið.  

Kular af degi gerist eingöngu á einni helgi en sögutíminn spannar þó mörg ár í 

lífi Þórsteinu í gegnum upprifjun hennar og hugleiðingar. Inn í frásögnina fléttast 

innskot þar sem hún ræðir bæði við sjálfa sig og um sjálfa sig. Þessi innskot eru til 

dæmis í formi útvarpsviðtals, minningarræðu og ævisögu. Bæði eftirmælin og 

útvarpsviðtölin eru dæmi um ímyndaðar frásagnir þar sem Þórsteina er annars vegar 

lofuð upp til hæstu hæða sem hinn fullkomni kennari af gömlum nemanda eða fengin 

sérstaklega til að tjá sig um samfélagsleg málefni á borð við illa uppalin börn og 

                                                 
38 Sjá Kristín Marja Baldursdóttir, Kular af degi, bls. 14. 
39 Sjá sama heimild, bls. 15. 
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subbulega samlanda. Innskotin eru gott dæmi um dagdrauma Þórsteinu og sýna vel 

hvaða mynd hún kýs að draga upp af sjálfri sér og hvernig hún vonar að aðrir sjái hana: 

þ.e. að hún er betri en aðrir á öllum sviðum. Dagdraumarnir vitna þó kannski ekki síst 

um sjálfsblekkingu hennar því það er aðeins í þeim sem hún er beðin opinberlega um 

álit eða lofsömuð af nemanda en slíkt gerist aldrei í raunheimi sögunnar. Afar algengt er 

að fólk beiti sjálfsblekkingu til að styrkja sjálft sig og auka þannig vellíðan sína og það 

virðist svo sannarlega vera raunin með Þórsteinu.40   

Hin ímynduðu viðtöl og sjálfumgleðin sem þar birtist vitna um að Þórsteina er 

haldin ákveðinni fyrirlitningu á öðru fólki en hún er gjörn á að benda á galla þess. Að 

eðlisfari er Þórsteina afar forvitin og fylgist með samferðafólki sínu eins og 

vinnufélögum, nágrönnum, þulum og fréttafólki fjölmiðla. Nágrannakona Þórsteinu 

vekur sérstaka athygli hennar. Þórsteina kallar hana reikimeistara en hún heldur 

námskeið fyrir kynsystur sínar um helgar. Þórsteina sér inn til hennar úr reykherbergi 

sínu og getur ekki á sér setið að fylgjast með konunum á námskeiðinu. Í einræðum 

sínum hneykslast hún á gardínuleysi reikimeistarans og hve mikið hún muni græða á 

sama tíma og hún finnur sér kíki til að horfa nánar á konurnar:  

Alltaf eitthvað um að vera hjá nágrannakonu minni handan götunnar, 

reikimeistaranum. Eða er hún árulesari? … Ekki svo að skilja að ég fylgist 

með gjörðum hennar, maður kemst bara ekki hjá því að sjá inn um 

upplýstan gluggann, manneskjan hefur ekki haft hugsun á að fá sér stóris 

eða rúllugardínur. Þetta er merkileg kona, bankamær á daginn í 

einkennisdragt og reikimeistari á kvöldin í rósóttum kjól. Ég get ekki betur 

séð en að þær séu sex samankomnar þarna hinumegin, ætli það sé eitthvert 

helgarnámskeið í gangi hjá henni núna? Mér er sagt að hún stórgræði á 

þessum námskeiðum. Eintómar kellingar í heilun og andanuddi. Hvaða 

kellingar skyldu þetta vera? Hvar setti ég kíkinn? (6) 

Þetta er raunar athyglisverð lýsing því hér reynir Þórsteina að blekkja lesandann 

og sjálfa sig. Hún er afar írónísk þegar hún þykist ekki komast hjá því að fylgjast með 

„kellingunum“ hinum megin við götuna en neyðist síðan til að sækja kíki til að geta séð 

betur. Þá hneykslast hún á því að nágrannakonan strjúki konunum og klappi en bætir 

samt strax við: „Ja ég vildi að einhver klóraði mér á bakinu“ (6). Hægt er að túlka 

íróníuna sem tengist nágrannakonunni og námskeiðahaldi hennar sem varnaraðferð 

Þórsteinu því frásögnin afhjúpar einsemd hennar. Hún er alein á föstudagskvöldi og 

hefur ekkert fyrir stafni. Ef til vill langar hana til að tilheyra hópnum sem hún fylgist 

                                                 
40 Sjá Zoe Chance og Michael I. Norton, „The what and why of self–deception“, Current Opinion in 

Psychology 6/2015, bls. 104–107, hér bls. 104. 
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með en það gæti hún þó aldrei; það myndi eyðileggja þá sjálfsmynd sem hún hefur búið 

til af sjálfri sér og það hlutverk sem hún leikur í samskiptum við aðra.  

Þótt lýsingar Þórsteinu á sjálfri sér gefi töluvert upp um hvaða persónu hún hefur 

að geyma, til dæmis við hvað hún starfar, að hún er efnuð, myndarleg og hafi ferðast 

víða þá verður ekki síst ljóst í samskiptum við aðrar persónur að hún er ekki öll þar sem 

hún er séð því lýsingar hennar á sjálfri sér og lífi stangast jafnan á við raunveruleikann 

og skoðanir annarra á henni. Ég mun sýna betur fram á það í næstu köflum í umfjöllun 

um samskipti Þórsteinu við aðrar persónur.   

 

  3.1 Þórsteina og vinkonurnar  

Í greininni „Á tímum VARANLEGRA ÁSTARSORGA“ vísar Alda Björk 

Valdimarsdóttir í fræðikonuna og ljóðskáldið Rosemary Sullivan sem hefur bent á að 

konum sé gjarnt að skiptast á sögum um miklar ástir enda eigi flestar konur slíkar sögur 

í farteskinu.41 Sögurnar af ástum fortíðarinnar eru gjarnan stórbrotnar, dramatískar og 

eiga það til að orka framandi og ótrúverðugar „af þeirri einföldu ástæðu að enginn hafi 

áður elskað af slíkum tilfinningahita“.42 Samkvæmt Sullivan eru sögurnar jafn ákafar og 

raun ber vitni vegna þess að „lýsingarnar séu að einhverju leyti leikrænn flutningur sem 

þarfnist áhorfenda.“43  

Þrátt fyrir að hafa starfað sem kennari við sama skólann í sjö ár eignast Þórsteina 

ekki vinkonur meðal starfsfélaganna fyrr en hún segist eiga franskan elskhuga: 

Þær tóku mig ekki í hópinn fyrr en ég fékk mér þennan franska. Samt var ég 

heimskonan á kennarastofunni og hafði setið við sama borð og þær í sjö ár. 

[…] Ég var semsagt heimskonan við borðið sem klæddist dýrum 

merkjafötum, fylgdist með menningarviðburðum og færði andblæ erlendra 

strauma inn á kennarastofuna en var samt ekki tekin í hóp hinna útvöldu fyrr 

en ég fékk mér þennan franska. (17)  

 

Hópur hinna útvöldu sem Þórsteina vísar til og vill verða hluti af samanstendur af  

samkennurum hennar Arndísi, Steinvöru og Droplaugu. Sagan af hinni „stórbrotnu ást“ 

Þórsteinu verður til þess að hún nær athygli kvennanna og fær inngöngu í vinahópinn. 

Þannig sameina ástarsögur – eða saga af ástum – konurnar; því hinar nýju vinkonur 

verða  áhorfendur af leikrænum flutningi Þórsteinu. Ástarsamband Þórsteinu er af 

                                                 
41 Sjá Alda Björk Valdimarsdóttir, „„Á tímum VARANLEGRA ÁSTARSORGA“. Ástin, dauðinn og 

lesandinn í þremur skáldsögum eftir Steinunni Sigurðardóttur“, Skírnir 180: vor/2006, bls. 179–206, hér 

bls. 180. 
42 Sama heimild, bls. 181. 
43 Sama heimild, bls. 181. 
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öðrum toga en sambönd hinna kvennanna því þær eru allar giftar. Fyrir þeim er saga 

hennar stórbrotin, áhugaverð og ævintýraleg því ekki aðeins býr hún við meira 

frjálsræði en þær heldur er elskhuginn, Louis, frá Frakklandi, landi ástarinnar. 

Þórsteina er þó ekki öll þar sem hún er séð. Sagan af elskhuganum hljómar 

stórfengleg en er orðum aukin. Þótt hún segist hafa átt í ástarsambandinu í nokkra 

mánuði hafa náin mök ekki átt sér stað á milli hennar og Louis auk þess sem ekkert 

bendir til þess að hún sé ástfangin af honum. Það segir hún þó ekki vinkonum sínum. 

Sagan af Louis er því gott dæmi um ótrúverðugleika Þórsteinu; hún kýs að spinna upp 

framandi (lyga)sögu til að draga upp ákveðna mynd af sjálfri sér sem heillandi persónu 

sem er þess virði að þekkja og umgangast.   

 Ástarsaga Þórsteinu slær það vel í gegn að vinkonurnar bjóða henni að koma 

með í frúarferð til Parísar. Það er athyglisvert að samkennararnir eru mun spenntari fyrir 

því að hitta franska elskhugann en Þórsteina en þær þreytast ekki á að minna hana á að 

þær verði að fá að hitta hann í ferðalaginu. Ólík afstaða rennir bæði stoðum undir að 

vinkonurnar efist um frásagnir Þórsteinu og að hún sé ekki raunverulega hrifin af 

meintum elskhuga. Til að viðhalda ímyndinni sem Þórsteina hefur dregið upp af sjálfri 

sér hefur hún samband við þann franska stuttu fyrir brottför til að láta vita að hún yrði í 

Frakklandi næstu daga. Gjörð hennar miðast fyrst og fremst við að setja ástarsambandið 

á svið fyrir vinkonur sínar en ekki til þess að fullnægja eigin þörfum. Bragð Þórsteinu 

tekst því þegar konurnar koma með leigubílnum í rigningunni að Parísarhótelinu stendur 

Louis þar öllu heilli með regnhlíf: 

Hann kyssti mig í þrígang á vangann svosem Frakka er siður, beið eitt 

andartak meðan við horfðumst í augu, tók svo karlmannlega um lendar mér 

með lausu höndinni og þrýsti mér að sér. […] Tilvist hins franska þótti þar 

með fullsönnuð. (17) 

 

Komukvöldinu eyðir Louis með þeim stallsystrum og til að halda í ímynd sína, sem 

ástkona, eyðir Þórsteina nóttinni með honum. Í lýsingu á ferðinni vísar Þórsteina til 

vinkvenna sinna sem hóps með orðum eins og: ,kerlingahópurinn‘, ,kjaftforar 

kennslukonur‘, og ,kerlingarnar‘.44 Orðin sem hún hefur um þær geta vakið upp 

neikvæð hugrenningartengsl45 en því mun merkilegri er athugasemd hennar um að hana 

                                                 
44 Sjá Kristín Marja Baldursdóttir, Kular af degi, bls. 19–20. 
45 Sbr. umfjöllun Helgu Kress í greininni „Bækur og „kellingabækur““ um orðanotkun og hvernig orð eru 

notuð og í hvaða félagslega samhengi. Í grein sinni beinir hún sérstaklega sjónum að orðinu ,kerling‘ og 

merkingu þess. Sjá Helga Kress, „Bækur og „kellingabækur“: þáttur í íslenskri bókmenntasögu“, Tímarit 

Máls og menningar 39: 4/1978, bls. 369–395, hér einkum bls. 372.  
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hafi frekar langað til að halda skemmtuninni áfram með konunum en deila tíma með 

Louis í einrúmi:  

Að sjálfsögðu langaði mig meira í morgunkaffið með kerlingunum en að 

hverfa upp á herbergi í miðju fjöri. En það var óhjákvæmilegt, ég varð að 

launa vininum framúrskarandi móttökur. (20)  

 

Ákvörðun Þórsteinu sýnir hve langt hún er tilbúin að ganga til að viðhalda ákveðinni 

ímynd og stöðu innan vinahópsins í sömu mund og orð hennar gefa til kynna hversu 

mikilvægt það er henni að vera hluti af hópi hinna útvöldu.  

Ástæðan fyrir því að Þórsteina sækist í vináttu Arndísar, Steinvarar og Droplaugar  

er að þær eiga eitt og annað sameiginlegt með henni. Fyrst má nefna að allar bera 

konurnar sterk íslensk nöfn sem hæfa kvenskörungum.46 Þá hafa þær sameiginlegan 

áhuga á mat og drykk en í matarboðum gefst Þórsteinu tækifæri til að sýna hæfni sína í 

eldhúsinu og öðlast aðdáun hinna kvennanna. Þar koma sem sagt hæfileikar hennar í 

franskri matargerð og veisluhaldi að góðum notum þegar hún greinir sig frá hinum 

konunum, sem standa henni að baki í þessum efnum. Áhugi á slúðri tengir vinkonurnar 

einnig saman. 

Eins og bent hefur verið á klæðist Þórsteina einatt vönduðum fatnaði en að eigin 

mati var það líklega klassískur fatasmekkur vinkvennanna sem gerði það að verkum að 

hún sóttist eftir vináttu þeirra: 

Klæðaburður stallsystra minna hefur þó ætíð verið fremur klassískur hvort 

heldur að degi til eða kveldi, það verð ég að viðurkenna, og þess vegna 

sóttist ég sennilega eftir að vera í návist þeirra þegar ég hóf kennslu við 

skólann. (45) 

 

Vinkonurnar eru því að mati Þórsteinu samboðnar henni ólíkt öðrum kennurum sem 

eiga það flestir til að klæðast gallabuxum og víðum peysum dagsdaglega; fatnaði sem er 

Þórsteinu ekki að skapi.  

Hjónabandið er það fjölskylduform sem er allra mest útbreitt á Íslandi. Þórsteina 

leggur sig fram um að telja lesendum trú um að hún hafi fyrir löngu tekið þá ákvörðun 

að giftast aldrei aftur enda veit hún að konur í fullu starfi ásamt heimilisstörfum hafa 

engan tíma til að lifa eigin lífi. Hún sér heldur engin góð hjónabönd í kringum sig. 

Vinkonur hennar eiga það sameiginlegt að vera giftar en hjónabönd þeirra eru misgóð, 

val þeirra á mökum virðist frekar markast af fjárhagslegu öryggi en taumlausri ást. Þær 

hafa uppfyllt skyldur samfélagsins og tilheyra frúarhópum sem Þórsteina getur ekki 

                                                 
46 Tekið skal fram að þekktir kvenskörungar hafa borið nöfnin Steinvör og Droplaug, sbr. Steinvör 

Sighvatsdóttir í Sturlungu og Droplaug í Droplaugarsona sögu. 
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státað sig af. Steinvör er gift hámenntuðum háskólamanni, Droplaug á dugmikinn 

myndlistarmann sem hefur tvívegis „komist í tísku“ og eiginmaður Arndísar er efnilegur 

bankastjórakandídat.47 Til að byrja með vísar Þórsteina iðulega til vinkvenna sinna sem 

hóps en fyrir vikið orka þær bæði sem einhliða persónur og minna á hóppersónu þar 

sem hver persóna stendur að einhverju leyti fyrir ákveðinn eiginleika.48 Með tilliti til 

vinkvennanna markast eiginleikar þeirra ekki síst af sambandsstöðu þeirra; Arndís er 

efnuð, Steinvör á þrjár dætur og Droplaug er listræn. Vinkonurnar fá fyrst ákveðin 

persónueinkenni þegar þær heimsækja Þórsteinu einar vegna sambandserfiðleika sinna. 

Steinvör kemur til Þórsteinu kápulaus eftir að eiginmaðurinn hefur hent henni út á 

stétt. Í ljós kemur að samband þeirra er ofbeldissamband; eiginmaðurinn beitir hana 

barsmíðum en hefur „vit“ á að „beina höggum sínum og spörkum á þá staði sem hægt 

[er] að hylja“.49 Barsmíðarnar hafa með öðrum orðum ekki verið á vitorði vinkvenna 

Steinvarar. Þórsteina hvetur Steinvöru til að fara frá eiginmanninum en það er skref sem 

hún er ekki tilbúin að stíga. Athyglisvert er að í frásögn af atburðinum leggur Þórsteina 

lítið upp úr góðmennsku sinni eða hlutverki hins góða hlustanda heldur er henni mest 

um vert að heimilið og aðbúnaður hennar sjálfrar sé fágaður og fallegur:  

Ég bjó um hana í hundrað ára gamla sófanum í sjónvarpsherberginu, setti 

beinhvíta sængurverið úr silkidamaskinu á æðardúnsæng, svo hún gæti 

seinna sagt frá klassískum stíl þessa heimilis, og við urðum ásáttar um að 

hún tilkynnti veikindi í skólanum daginn eftir og hvíldi sig heima hjá mér. 

(59, leturbr. mín).  

 

Þótt Þórsteinu sé mikilvægt að frásagnir af fögru heimili hennar berist umheiminum 

finnur hún fyrir löngun til að deila sameiginlegri reynslu með Steinvöru daginn eftir 

heimsóknina: „Já, konum hefur nú ekki bara verið hent út á stétt Steinvör mín, ætlaði ég 

að segja, þeim hefur nú svo sem líka verið skutlað niður stiga.“ (59) En þegar Þórsteina 

kemur heim úr vinnu er Steinvör farin til að sinna fjölskyldunni og fær því aldrei að vita 

neitt um erfiða fortíð Þórsteinu. Hugmyndin um nánari vináttu hefur reynst dagdraumur 

sem aldrei gat ræst vegna þeirrar ímyndar sem Þórsteina hefur markvisst dregið upp af 

sér sem hinni fullkomnu konu; konu sem vinkonurnar hafa ekki hugmynd um að hafi átt 

í hjónabandserfiðleikum. Í stað þess að líta í eigin barm kýs Þórsteina að lifa í 

sjálfsblekkingu og finna upp aðrar ásættanlegar ástæður fyrir því hvers vegna Steinvör 

                                                 
47 Sjá Kristín Marja Baldursdóttir, Kular af degi, bls. 45. 
48 Sjá Dagný Kristjánsdóttir, „„Börn þurfa sögur og sögur þurfa börn““, Í Guðrúnarhúsi. Greinasafn um 

bækur Guðrúnar Helgadóttur, ritstjórar Brynhildur Þórarinsdóttir og Dagný Kristjánsdóttir, Reykjavík: 

Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands og Vaka–Helgafell, 2005, bls. 9–32, hér bls. 25–26. 
49 Sjá Kristín Marja Baldursdóttir, Kular af degi, bls. 58. 
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fór áður en hún kom heim úr vinnu. Hún gerir sér í hugarlund að Steinvör hafi farið 

vegna þess að hún hafi gengið inn í vinnuherbergið hennar og orðið öfundsjúk: 

Svo hefur hún skoðað skrifborðið mitt og alla munina. Séð dýru tölvuna 

mína, erlendu blöðin og kennslufræðiritin. Séð hvað ég fylgist vel með í 

faginu. Kannski fengið minnimáttarkennd og þess vegna farið svona 

snögglega. Ég man ekki hvort vinnubækur nemenda voru á borðinu þá eins 

og nú, en ef þær hafa verið þar hefur hún líka séð hversu samviskusöm ég er. 

(75)   

 

Droplaug og Arndís leita einnig á náðir Þórsteinu vegna hjónabandserfiðleika. Þótt 

vandræðin séu misalvarleg, annars vegar „frústeraður“ myndlistarmaður og hins vegar 

leiðinlegur eiginmaður, ráðleggur Þórsteina þeim báðum að skilja við maka sinn. 

Einkennandi fyrir samskiptin er að Þórsteinu leiðast kvartanirnar en lætur þær þó yfir 

sig ganga með von um góðar stundir í kjölfarið. Vonirnar reynast þó eingöngu 

draumórar því vinkonurnar kjósa báðar að halda heim til karla sinna en að eyða lengri 

tíma með Þórsteinu. 

Í heimsóknunum spurðu vinkonurnar aldrei um líðan Þórsteinu eða reynslu hennar 

af samböndum. Þær ruddust inn á hana með reglulegu millibili og héldu svo áfram lífinu 

næsta dag eins og ekkert hefði í skorist. Greinilegt er að þær dást að frelsi Þórsteinu en 

eru ekki tilbúnar til að stiga skrefið sjálfar og verða einhleypar og engum háðar. 

Þórsteina segir það lán vinkvenna sinna að geta leitað athvarfs hjá henni óháðri og 

frjálsri þegar í náðirnar rekur.50 Hún geti þó ekki gert það sama og þær því samkvæmt 

henni ræðst maður ekki inn á fjölskyldufólk um helgar enda kæmi það aldrei til því eins 

og hún segir sjálf: „Ég veit hver ég er og þarf ekki að gera karlmönnum til hæfis.“ (63) 

Þórsteina er að eigin mati hin sjálfstæða nútímakona sem hefur lært af sögunni. Hún 

ræður yfir tíma sínum og „þorir, vill og getur“ allt sem hún óskar sér andstætt hinum 

ófrjálsu þjónandi vinkonum.  

Segja má að Þórsteina sé nokkurs konar gámur sem leyfir vinkonunum að nota sig. 

Það sýnir einsemd hennar og þá sterku löngun sem hún hefur til að eignast vini. 

Þórsteina vill þó í aðra röndina ekki segja vinkonunum frá sjálfri sér og því sem hefur á 

daga hennar drifið og reynir í raun að gera sér far um að svo muni aldrei verða. Hún 

sýnir aðeins þá hlið sem hún hefur ákveðið að sýna umheiminum sama á hverju gengur 

og fórnar þannig ómeðvitað vináttunni sem hún þráir svo mjög. 

Það eru ekki aðeins skýrar andstæður sem blasa við í persónulýsingum á Þórsteinu 

og vinkonum hennar þegar greint er frá einkalífi þeirra heldur má einnig greina þær í 

                                                 
50 Sjá sama heimild, bls. 63. 
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ólíkum viðhorfum kvennanna til starfs síns og nemenda. Þórsteina virðist gera sér far 

um að vera góður kennari, er vel undirbúin og leggur fyrir erfið og krefjandi verkefni. 

Vinkonurnar reyna hins vegar iðulega að komast létt frá kennslunni. Þegar Þórsteina 

stendur frammi fyrir því að þurfa að kljást við erfiða og ofbeldishneigða nemendur 

leitar hún liðstyrks vinkvenna sinna. Þótt hinar útvöldu séu sammála um að 

nauðsynlegt sé að taka nemendurna traustum tökum fría þær sig allar ábyrgð, samanber 

eftirfarandi ummæli þeirra:  

Ég kennari? Nei, ég er ekki lengur kennari, ég er bara vinnuhjú foreldra, ég 

hélt þú vissir það. (118) 

 

Maður er að fara með einkalíf sitt í hundana út af þessum krakkavillingum! 

(118) 

 

Það eina rétta sem við gætum gert væri að hringja heim til skólastjórans og 

láta hann hafa samband við sálfræðing. (119) 

 

Viðbrögðin koma illa við Þórsteinu. Hún hefur lagt sig fram um að vera „vinkona“ 

og hlustað á endalausar áhyggjur kvennanna og vonbrigði. Þegar hún þarf loks á þeim 

að halda eru þær ekki til staðar. Ljóst er að vináttan er ekki gagnkvæm.  

 Þótt lesendur viti að Þórsteina hafi stöðugt verið með sýndarmennsku í 

samskiptum við vinkonurnar þá sjá þeir að á þessu augnabliki er hún þó heilli gagnvart 

sjálfri sér og þeim en nokkru sinni áður. Það skiptir kannski ekki máli hvort Þórsteina er 

í „leik“ og setji sig á svið gagnvart vinkonum sínum, sem heimskona og ástkona, eða 

hvort hún sé sönn og trú sannfæringu sinni, í báðum tilvikum er hún ólík þeim. Segja 

má að vinkonurnar hafi fremur sótt í félagsskap Þórsteinu þegar skemmtun er í boði og 

virðast bakka þegar takast þarf á við erfiðleika andstætt Þórsteinu sjálfri. 

Athyglisvert verður að að sjá hvort karlmennirnir í lífi Þórsteinu fái sama dekur og 

hún telur sig hafa veitt vinkonum sínum. Það er ekki síður áhugavert að sjá hvort ástin 

hafi einhvern tímann barið að dyrum og hvaða áhrif hún hefur haft á múr þessarar hörðu 

konu.  

 

   3.3 Þórsteina og karlarnir 

Sumir lifa ævina á enda án þess að hitta ástina sína en vita þó allan tímann 

hvernig ástin er. Og oft hef ég furðað mig á því hvernig augnablik sem 

skapast með augnaráði einu saman og gefa fyrirheit um töfra og eilíft sólskin 

geti svo skyndilega breyst í steingráan hversdagsleika. (33)  
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Á þennan hátt hugsar Þórsteina Þórsdóttir um ástina. Hún hefur kynnst henni og bundið 

við hana vonir en hún hefur jafnframt slæma reynslu af hjónabandi sem endaði með 

skilnaði. Hún þekkir karlmenn og nýtur þess að vera í þeirra félagsskap ekki síst til að 

freista þeirra með fegurð sinni, kynþokka og hrífandi framkomu. Í þessum kafla verður 

skoðað hvernig samskiptum Þórsteinu er háttað við karlmenn og hvernig hún greinir sig 

frá þeim. 

Þórsteina var ung kona þegar hún giftist fallega tónlistarmanninum Hallgrími. 

Framan af var samband þeirra fjörugt enda einkenndist það af tónlist, dans og dýrum 

veigum en endaði síðar með skilnaði vegna framhjáhalds hans fimm árum eftir 

giftinguna. Þórsteina fjallar sérstaklega um brúðkaupsdag þeirra en það virðist fara í 

taugarnar á henni að hann skyldi vekja meiri athygli veislugesta en hún sjálf:  

 Brúðguminn í dökkbláum fötum, viðutan eftir drabb næturinnar en nógu  

 skýr í kollinum til að koma út úr sér jáinu og meðtaka aðdáunarblik ungra  

 kvenna og kerlinga sem komnar voru úr barneign en hefðu vel getað  

 hugsað sér að eiga hann, tónlistarmanninn með viðkvæma vangasvipinn.  

 Þennan ljósbera. (22) 

 

Lýsingin ber vott um að Hallgrímur hafi staðið Þórsteinu framar hvað varðar útlit 

og útgeislun. Hann kemur ekki fram sem sjálfstæð persóna í bókinni og fyrir vikið eru 

lýsingar á honum afar einhliða en Þórsteina bæði fellir um hann dóma og kemur með 

athugasemdir um hann. Hallgrímur er gott dæmi um einfalda persónu því hann þróast 

ekki. Ákveðni Þórsteinu kemur vel fram í tengslum við Hallgrím því eftir framhjáhaldið 

ber hún hann út úr íbúðinni og hefnir sín á honum með því að brenna fatnað hans en hún 

tiltekur sérstaklega að hann hafi verið jafnmikil pjattrófa og hún sjálf. Þá hendir hún 

einnig eigum hans á haugana svo engin ummerki um hann finnast lengur á heimilinu en 

þannig undirstrikar hún sjálfstæði sitt; allt þar er hennar.51 Þórsteina notar íróníuna 

óspart í upprifjun sinni um líf þeirra Hallgríms og skilnað. Til dæmis segist hún, í 

ímynduðu útvarpsviðtali, ekki hafa verið í banastuði eftir skilnaðinn en að hún hafi 

fengið betra skápapláss eftir að hún losaði sig við eiginmanninn.52  

Hjónabandið við Hallgrím markar afstöðu Þórsteinu til annarra ástarsambanda – 

hún ætlar aldrei aftur að þjóna nokkrum karlmanni. Eftir skilnaðinn upplifði hún frelsi 

og eldaði ekki mat í heilt ár. Matargerðina tengir hún sambandi/hjónabandi og virðist 

líta svo á að hún sé einkenni kúgunar. Til að viðhalda sjálfstæði sínu eldaði hún því ekki 

ofan í elskhugana sem hún eignaðist eftir hjónabandið. Einu sinni munaði þó litlu en 

                                                 
51 Sjá Kristín Marja Baldursdóttir, Kular af degi, bls. 23. 
52 Sjá sama heimild, bls. 25 
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það urðu orsök sambandsslitanna. Þórsteina kýs heldur að vera einhleyp en að þurfa að 

sinna karlmanni eða eins og hún segir sjálf: „Ég kærði mig ekki um karlmenn inn á 

heimilið. Fyrr eða síðar þurfa þeir þjónustu. Svo þarf að hlusta á þá“. (106)  

 Samband Þórsteinu við franska elskhugann Louis virðist henta henni vel enda 

býr hann í Marseille, hæfilega langt frá hennar eigin landi. Lesendur kynnast honum í 

gegnum upprifjun Þórsteinu á samskiptum þeirra. Lýsingar á Louis minna sumpart á 

Þórsteinu sjálfa því hann er heillandi, vel til hafður og hefur áhuga á listum. Hann er 

fremur einföld persóna og gegnir fyrst og fremst því hlutverki að vera ástarviðfang 

Þórsteinu. Í sambandinu heldur Þórsteina sjálfstæði sínu enda er það Louis sem eldar 

ofan í hana sjö rétta máltíðir. Þau hafa greinilega áhuga hvort á öðru því þegar sagan 

tekur sér stað hafa þau eytt þremur sumrum saman og eins og fyrr var nefnt ferðast hann 

til Parísar til að hitta hana þegar hún mætir þangað ásamt vinkonum sínum. Samband 

þeirra er þó ekki náið því þau tala aldrei um sig sjálf og sína persónulega hagi en það 

virkar vel því þau elska ekki hvort annað heldur aðeins sig sjálf eins og Þórsteina bendir 

á.53 Bæði kjósa semsagt að vera frjáls og óháð og að halda sjálfstæði sínu frekar en að 

gefa sig annarri manneskju á vald með loforði um ævarandi tryggð. Ekki er útilokað að 

með sambandi Þórsteinu og Louis sé höfundur að koma á framfæri jafnréttisskoðunum 

sínum um að hægt sé fyrir bæði kynin að lifa sjálfstæðu og góðu lífi án þess að ástin sé 

til staðar.  

Tveir karlar hafa mikil áhrif á líf Þórsteinu en það eru Stígur nágranni hennar og 

Atli sem gerist forfallakennari í skólanum þar sem hún kennir. Báðir gegna þeir mun 

stærra hlutverki í frásögninni en fyrrnefndar karlpersónur. Stígur er fyrsta 

karlmannsnafnið sem Þórsteina nefnir í sögunni og það síðasta enda snýst líf hennar 

furðu mikið um hann þótt hún reyni að telja bæði sjálfri sér og öðrum trú um annað. 

Lesendur kynnast Stígi ekki síst í gegnum frásagnir Þórsteinu og athugasemdir hennar 

um hann. Þá fá þeir einnig upplýsingar um hvaða mann hann hefur að geyma í gegnum 

samtöl og lýsingar á hegðun hans, gjörðum og útliti.   

 Stígur er einhleypur og barnlaus en hann býr í sama húsi og Þórsteina. Nafnið 

Stígur þýðir einfaldlega mjór vegur en í sögunni felst merkingarauki í nafninu því 

sögupersónan Stígur er tenging Þórsteinu við raunveruleikann. Hann er ekki ófríður 

maður en hann minnir Þórsteinu þó meira á górilluapa en karlmann þegar hann „gengur 

um með kýldar herðar upp að hálsi og snýr handarbökum fram“. (12)   

                                                 
53 Sjá sama heimild, bls. 26–27 og 56. 
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Stígur er ómenntaður vörubílstjóri og hafði búið einn með móður sinni þar til hún 

lést; rétt eins og Þórsteina á hann því ekki fjölskyldu. Stígur er afar handlaginn en hann 

sinnir öllu því sem kallast hefðbundin karlastörf eins og sameign þeirra beggja, viðhaldi 

hússins með kjallara og garði. Óumbeðinn hefur hann tekið að sér að vernda húsið bæði 

innan veggja þess og utan. Hann er hnýsinn og fylgist með hverri hreyfingu Þórsteinu. 

Henni finnst hann lítilfjörleg persóna í samanburði við sjálfa sig og hún þreytist ekki á 

að telja upp ókosti hans sem sennilega stafar af því hve líkir þeir eru hennar eigin 

göllum, en sérviskuna, stjórnsemina og forvitnina eiga þau sameiginlega.  

Þórsteina kallar Stíg oft Stíg sinn eins og hann sé hennar eign. Það má túlka sem 

ákveðna niðurlægingu en á hinn bóginn er hann eina mannveran sem hún á að svo 

lesendur geta skilið orðalagið sem vísbendingu um væntumþykju hennar. Þórsteina 

segist bjóða Stígi stöku sinnum í mat sem þakklætisvott fyrir þjónustuna við hana, en 

það virðist vera oftar en hún vill vera láta eins og þessi texti vitnar um: 

Skóflaði í sig kæfunni og slafraði í sig súpunni. Ég hélt samt ró minni. Mér 

þykir ekki ástæða til að ávíta Stíg fyrir borðsiðina meðan hálf þjóðin kann 

ekki að halda á hnífi og gaffli. […] Stígur skildi ekki flís eftir, rumdi þegar 

súpan var öll, snaraði sér á fætur og þakkaði fyrir matinn. Hirti svo nýja 

blaðið mitt og fékk gamla sitt tilbaka. Þannig hafa matarboð fyrir Stíg 

gengið fyrir sig, hratt og snurðulaust. (16) 

 

Stígur kann ekki þá borðsiði sem Þórsteina hefur tamið sér. Athöfnin virðist þó 

hæfa Þórsteinu en hana má líka túlka „sem ádeilu á nútímamanninn sem leyfir sér ekki 

lengur að lifa og njóta í hraða nútímans. Munurinn á exótísku lostæti eða frönskum 

kartöflum sem matreiddar eru á 5 mínútum er enginn“.54 Þórsteina margendurtekur að 

hana langi stundum til að ganga frá Stígi en hún veltir meðal annars fyrir sér hvort hún 

eigi „ekki einhvern tíma eftir að eitra fyrir hann“. (12) Þessa dagdrauma má túlka sem 

aðferð hennar til að sannfæra sjálfa sig um að vináttan við Stíg skipti hana ekki eins 

miklu máli og raun ber vitni. 

Stígur hefur tekið að sér að sjá um bíla Þórsteinu. Fyrst hugsaði hann um gamla 

skrjóðinn hennar og varð hálf sár þegar hún keypti sér jeppa:  

Nöldrið í honum varð til þess að ég keypti jeppann. Stígur hafði talað með 

lotningu um jeppaeigendur sem að öllu jöfnu voru karlkyns, og ég ákvað að 

velgja honum undir uggum með því að kaupa dýrustu tegundina á 

markaðinum. (64)  

 

                                                 
54 Sigríður Albertsdóttir, „Særðar en sterkar“, Tímarit Máls og menningar 61: 4/2000, bls. 142–145, hér 

bls. 144. Sótt 18. apríl 2020 af https://timarit.is/page/6310923#page/n143/mode/2up. 
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Meginástæða þess að Þórsteina kaupir jeppa er að ögra karlaveldinu og sýna fram á að 

konur geti líka átt slík farartæki. Við kaupin tekur hún þó eitt af hlutverkum Stígs frá 

honum og vegur þannig að karlmennsku hans því nýi bíllinn þarfnast ekki eins mikils 

viðhalds og sá gamli. Hún gefur honum engu síður hlutverkið aftur því hún leyfir 

honum bæði að keyra bílinn og sjá um hann.  

Þótt Þórsteina og Stígur virðist við fyrstu sýn vera eins og himinn og haf, hún 

heimskona og hann frummaður, eiga þau það sameiginlegt að vera jafn einmana. Bæði 

eru þau einhleyp og umgangast fólk sem þekkir þau þó ekki til hlítar. Stígur á  

fótboltafélaga sem hann hittir á fótboltabörum, en þeir eru ekki nánir vinir því þeir 

koma aldrei í heimsókn til hans. Þórsteina gæti auðvitað aldrei látið það opinskátt uppi 

að hún meti vináttuna við Stíg mikils þar sem hann uppfyllir ekki þær kröfur sem hún 

gerir til karlmanna hvorki í útliti né á hinu persónulega sviði. Samband Stígs og 

Þórsteinu virkar þó vel því þau fullnægja þörfum hvors annars um mannleg samskipti en 

það minnir sumpart á hjónaband þótt þau sofi ekki saman. 

Atli er gamall nemandi Þórsteinu en eins og áður segir er hann nýi 

afleysingarkennarinn.  Hann er samsett persóna sem tekur breytingum í gegnum söguna. 

Lesendur kynnast Atla best í gegnum hugsanir Þórsteinu um hann, samskipti þeirra og 

samtöl. Atli kemur eins og ferskur blær inn á kennarastofuna og hrífur Þórsteinu og 

vinkonur hennar upp úr skónum. Hann eykur sjálfsálit þeirra með því að hæla þeim, 

hlusta á þær og fá hjá þeim ráð. Þá segir hann það sem þær vilja heyra og er verðlaunað 

með boðum um styrk fyrir námi og bílakaupum. Þórsteina margendurtekur að Atli sé 

ungur en hún kallar hann bæði „Atla hinn unga“ og „unga manninn“. Orð hennar draga 

fram aldursmuninn á þeim tveimur en Atli er 28 ára svo 17 ár eru á milli þeirra. 

Aldursmunurinn felur í sér valdamismun, hún er bæði eldri og reyndari en hann. 

Þórsteina er fullviss frá fyrsta degi að Atli sé hrifinn af henni eins og flestir þeir 

karlmenn sem hún hefur hitt á lífsleiðinni. Það er rétt því Atli daðrar við hana og lætur í 

ofanálag sem hún hafi stjórnina til dæmis með því að hlusta á kennsluráðleggingar 

hennar sem hann fylgir þó ekki eftir. 

Daður Atla kitlar Þórsteinu eins og verður einkar skýrt í jólaglöggi kennara. Til að 

viðhalda stjórninni sinnir hún honum þó ekki strax þegar hann sækist þar eftir athygli 

hennar:   

Ég var í hrókasamræmum við einn samkennarann uppi við arininn þegar 

forfallakennarinn ungi settist við fótskör mína og mændi á mig, 

meistarann. Ég lét hann bíða, bæði af því að hann var ungur og átti því 

ekkert erindi upp á dekk, og eins þurfti ég tíma til að túlka augnaráð hans 
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sem mér þótti full ástleitið þegar aldursmunur okkar er hafður í huga. 

Aðdáun hans hefði að vísu ekki átt að koma mér á óvart, mér er 

fullkunnugt um aðdráttarafl mitt. (47) 

 

Í boðinu ögrar Atli Þórsteinu því hann dansar við vinkonur hennar en hefur þó auga með 

henni og þráir viðurkenningu hennar. Það kemur því í hlut Þórsteinu að taka næsta skref 

en þá kemur glögglega í ljós valdamismunurinn á þeim tveimur. Hún kallar hann dreng 

og vin og í huganum hvolp og leggur þar með áherslu á aldursmuninn á þeim. Hún færir 

honum viskí og vindil en þegar hún býður honum heim svelgist honum á víninu og 

tóbakið kallar fram hóstakast sem verður til þess að hún missir áhugann á honum. Atli 

er augljóslega ekki jafnoki hennar: „Þegar hér var komið sögu hafði gamall leiði og 

áhugaleysi lagst í mig, þessi tilfinning sem ég fæ þegar ég finn ekki jafnoka minn á 

andlega sviðinu“. (59) Samskiptin vitna um að Þórsteina þráir athygli og ást en að hún 

sé hrædd við að missa stjórnina og sjálfstæðið leyfi hún þránni að ná tökum á sér.  

 Eitt föstudagskvöldið undir áhrifum áfengis bankar Atli upp á heima hjá 

Þórsteinu. Stígur reynir að meina honum inngöngu sem styrkir sjálfsmynd Þórsteinu – 

það er sem tveir karlar berjist um hana. Hún býður Atla þó inn en það boð markar 

tímamót í lífi hennar því aldrei fyrr hafa aðrir karlar en Stígur og iðnaðarmenn komið 

inn í íbúðina. Atli veitir henni gleðistund sem hún hefur aldrei áður upplifað. Í fyrstu 

heldur hún fjarlægð á milli þeirra en sleppir síðan fram af sér beislinu þegar Atli setur 

danstónlist á fóninn og kennir henni hreinlega að dansa. Hlutverkin hafa snúist við; 

hann er orðinn kennari hennar. Í huga Þórsteinu kviknar neisti sem hún áttar sig ekki á 

hver er og sem sennilega hefur aldrei fyrr verið vakinn:  

 Ég fann stelpuna í mér, þessa sem ég var áður en ég var þvinguð til að vera  

 prúð og pen og áður en samfélagið sagði mér að karlarnir settu reglurnar  

 og stjórnuðu dansinum. (106) 

 

Atli býður henni með á kráarölt. Hana langar með en ákveður að kæfa hinn nýja 

neista því hún telur sig vera virðulegan kennara og kýs því að halda sig heima við og 

fara í háttinn. Í bænum er ráðist á Atla og Þórsteina kennir sjálfri sér um því 

árásarmennirnir eru nemendur þeirra. Sambandið við Atla breytir Þórsteinu því það 

verður til þess að hún missir að hluta stjórn á sjálfri sér svo að rútína hennar raskast. 

Árásin á Atla hefur einnig teljandi áhrif á hana því hún fær hana til að líta í eigin barm 

og velta fyrir sér í hvaða átt skólasamfélagið er að þróast og hvaða hlutverki hún gegni í 

þeirri þróun. 
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 Það er áhugavert að kynnast þeim samböndum sem Þórsteina á við þá karlmenn 

sem á vegi hennar verða og hvernig persónum hún fellur fyrir. Það er greinilegt að hún 

hefur getað fengið þá karla sem hún hefur óskað sér en sambandsslitin við Hallgrím 

hafa haft þau áhrif að hún hefur tamið sér að hafa allan varann á í samskiptum við hitt 

kynið. Þó saknar hún þess að tengjast ekki annarri manneskju nánum böndum eins og 

þegar hefur verið vikið að. Hugmynd hennar um eigið sjálfstæði og mikilvægi þess er 

því kannski fyrst og fremst múr sem hún hefur byggt sér vegna þess að hún óttast að 

verða svikin aftur. Í næsta kafla verður sjónum sérstaklega beint að samskiptum 

Þórsteinu og nemendum hennar. Ekki síst verður skoðað hvernig hún tekur á máli Atla 

af ábyrgð og framtakssemi.  

 

   3.4 Þórsteina og unglingarnir   

Á Íslandi er uppeldiskreppa. Þorri Íslendinga hefur engan áhuga á uppeldi. 

Börn ganga um sjálfala eins og íslenska sauðkindin og sú árangurslausa 

uppeldisaðferð er að skila sér núna. Foreldrar tönnlast á því að þeir séu að 

gera sitt besta. Staðreyndin er sú að þeir eru ekki að gera sitt besta. Þeir 

hafa ekki tíma til þess. Börn henta ekki inn í það lífsmynstur sem fullorðnir 

Íslendingar hafa tileinkað sér. (70) 

 

Þórsteina er kennslukona en það hlutverk skiptir miklu máli í sjálfsmynd hennar því það 

hefur meðal annars áhrif á hvernig hún greinir sig frá öðrum persónum bókarinnar. Eins 

og kemur fram í textanum hér að ofan hefur hún sterkar skoðanir á uppeldi barna og 

veigrar sér ekki við að gagnrýna foreldra. Umfjöllun Þórsteinu um skólastarfið er ekki 

síst til þess fólgin að varpa ljósi á hve illa margir foreldrar samtímans sinna hlutverkum 

sínum sem uppalendur eins og sýnir sig best innan veggja skólanna.55 

Þórsteina þreytist seint á að sannfæra bæði sjálfa sig og aðra um að hún sé hinn 

fullkomni kennari. Hún er þess fullviss að kennsluaðferðir hennar hafi haft víðtæk áhrif 

á nemendur hennar allt þeirra líf. Að mati Þórsteinu þekkir hún nemendur nánast betur 

en þeir þekkja sjálfa sig. Þess vegna tekst henni til dæmis að fá harðsvíraða 

unglingsstráka til að gera það sem hún vill og nemendur til að gegna sér í einu og öllu. 

En því má ekki gleyma að hún nýtir sér kennsluaðferðir sem henni reyndari kennari 

kenndi henni 20 árum fyrr. Í þeim leiðbeiningum felst að beita eigi nemendur hörðum 

aga án nokkurrar undanlátssemi eða eins og segir í sögunni:  

                                                 
55 Kristín Marja Baldursdóttir hefur sjálf bent á að þetta sé eitt af markmiðum hennar með bókinni. Sjá 

Sús, „Járnkerling af hugsjón“, DV, 20. nóvember 1999, bls. 29.  
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Þú hækkar aldrei röddina, sagði hún. Talar lágt og ógnandi og gerir 

endalausar kröfur. Heimtar að þau geri vinnubók og lækkar þau í 

vetrareinkunn ef eitt blað vantar. Þegar þeim hefur skilist hvað klukkan 

slær geturðu slakað á og látið hæfileika þeirra njóta sín. En mundu, aldrei 

að gefa gramm eftir. (10)   

Þórsteina hefur farið að þessum ráðum í einu og öllu, leikið hinn fullkomna 

kennara og fyrir vikið orðið farsæl í starfi. Kennsluaðferðir hennar eru gamaldags því 

þær byggja á fyrirskipunum og ógnunum sem hún kallar virðingu og kröfur. Aðferðirnar 

voru gjaldgengar áður fyrr en með breyttri samfélagsmynd virðast þær ekki lengur 

ganga upp því rétt eins og Sigríður Albertsdóttir bendir á í ritdómi um bókina hefur 

verklag Þórsteinu og framkoma ekki aflað henni vinsælda meðal nemenda.56 Þórsteinu 

er þó alveg sama hvað nemendum finnst um hana; í það minnsta á yfirborðinu. 

Samskipti við nemendur vitna enn á ný um að Þórsteina er ótrúverðugur 

sögumaður. Í dagdraumum hennar er hún stórkostlegur kennari sem nemendur dýrka og 

dá en sú mynd stangast á við þá sem unglingarnir í skólanum virðast hafa af henni. Það 

verður henni ljóst þegar hún gerir rauða bók, sem gekk um bekkinn hennar, upptæka. 

Bókin hefur að geyma fullt af persónulegum dónaskap og athugasemdum nemenda um 

hana og kennsluaðferðir hennar. Hún lætur sem skrifin fái ekki á hana og les upp úr 

bókinni fyrir bekkinn sem sýnir hve huguð hún getur verið. Hegðunin er þó vísbending 

um hve tamt henni er að beita sjálfsblekkingu og viðhalda þeirri ímynd sem hún hefur 

búið til af sjálfri sér; það er að hún sé „járnkerling“57 sem lætur ekkert á sig fá.  

 Nemendur Þórsteinu eru aukapersónur en hún vísar iðulega til þeirra sem hóps 

og dregur jafnan upp staðalmyndir af þeim; talar til dæmis um „bestu nemendurna“ og 

„skussana“.58 Þegar hún ræðir um nemendur er hún gjarnan hrokafull og írónísk; til 

dæmis hælir hún þeim fyrir frumsamin ljóð sem henni finnast í raun arfaslök. Hún 

leggur áherslu á að vanræksla í uppeldi hafi haft þau áhrif að margir nemendanna beri 

ekki mikla virðingu fyrir henni. Þeir noti grófan og dónalegan munnsöfnuð til að sýna 

sig, særa hana og til að sjá hve langt þeim tekst að ganga. Þá trufli þeir kennslu eða 

mæti ekki í tíma. Hegðun þeirra gerir það að verkum að Þórsteinu tekst ekki að sinna 

kennslunni og miðla þekkingu sinni til nemenda sem vilja læra. Að hennar mati er 

framkoma nemendanna afleiðing áhugaleysis foreldra á uppeldishlutverkinu en hún 

telur að þeir skelli skuldinni á kennarana þegar illa gengur. Þórsteina er að einhverju 

                                                 
56 Sjá Sigríður Albertsdóttir, „Særðar en sterkar“, bls. 142.  
57 Hér er vísað til orða Kristínar Marju Baldursdóttur um sögupersónu sína. Sjá Sús: „Járnkerling af 

hugsjón“, bls. 29. 
58 Sjá Kristín Marja Baldursdóttir, Kular af degi, bls. 8. 
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leyti málpípa skapara síns því þegar bókin kom út sagði Kristín Marja í viðtali að 

meginmarkmið hennar með sögunni væri að benda á hvernig ástatt væri fyrir mörgum 

unglingum þegar foreldrar þeirra kaupa þá frá sér til þess að þurfa ekki að hafa 

samskipti við þá.59 

Þórsteina telur sig vita að krakkarnir hagi sér illa gagnvart henni vegna þess að 

þeim sé ekki sinnt heima og því þurfi þau fyrst og fremst uppörvun, jákvæðni og 

snertingu. Stundum gefur Þórsteina nemendunum faðmlag og helst þeim sem minnst 

mega sín eða „hvíslar einhverju að feitabollunum sem l[íður] ekki vel“ (76–77). En 

Þórsteina er ekki algóð því hún hefur líka gaman af því að sýna vald sitt gagnvart 

nemendum og er ekki feimin við að búa til heilu sögurnar um eigið líf. Til dæmis lýgur 

hún að bekknum sínum að hún geymi fjárfúlgur í peningaskáp og flytji þær á vorin til 

Sviss.60 Ekki er útilokað að ástæðan fyrir lygasögunni – og í sömu mund 

ótrúverðugleika Þórsteinu – sé sú að hún vill öðlast meiri virðingu meðal nemendanna 

og að hún telji að á heimilum þeirra sé mesta virðingin borin fyrir efnafólki. 

 Þórsteina lýsir sérstaklega samskiptum sínum við tvo kvenkynsnemendur, Fjólu 

og Sóleyju. Blómanöfn stúlknanna benda til þess að þær hafi fæðst sem velkomin börn. 

Hægt er að hugsa sér að þær eigi líka að sitja og standa heima eins og blóm; vera 

eitthvað til að horfa á og njóta, en ekki sé ætlast til neins af þeim. Framkoma stúlknanna 

gagnvart Þórsteinu og öðrum kennurum skólans sýnir vel hvaða afleiðingar það getur 

haft þegar börnum er ekki sinnt almennilega. Fjóla og Sóley hafa tekið að sér 

forystuhlutverk bekkjarins en þær eru einkar ókurteisar og fjandsamlegar. Þannig er 

snúið á hin hefðbundnu viðhorf að drengir hegði sér verr en stúlkur. Fatnaður og útlit 

Fjólu og Sóleyjar bera þess merki að þær leggi sig fram við að draga upp töff ímynd af 

sér; þær hafa litað hár, svartmáluð augu, fjólubláar varir og klæðast níðþröngum buxum 

og þungum hermannaklossum. Þær látast sem þeim sé sama um allt og alla og grípa öll 

tækifæri til að sýna það. Vanlíðan þeirra er þó greinileg en hún birtist best í því að þær 

vilja deyfa sig með eiturlyfjum eða róandi töflum og vera með eldri drengjum sem 

þekktir eru fyrir eiturlyfjanotkun. Fjóla og Sóley eru andstæður Þórsteinu enda himinn 

og haf á milli þeirra hvað varðar útlit, klæðaburð og framkomu – kynslóðarmunurinn er 

greinilegur. Þórsteina hefði eflaust látið stúlkurnar afskiptalausar og haldið áfram fast í 

þá hugmynd sína að fræðsla hennar efli sjálfstraust nemenda ef ekki hefði verið fyrir 

Atla og árásina á hann.  

                                                 
59 Sjá Sús, „Járnkerling af hugsjón“, bls. 29. 
60 Sjá Kristín Marja Baldursdóttir, Kular af degi, bls. 38. 
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Atli benti samkennurum sínum margsinnis á hvernig ástatt væri fyrir klíkubekknum 

sem Sóley og Fjóla tilheyra áður en ráðist var á hann. Hann kvartaði undan því að 

nemendurnir notaðu allar mögulegar aðferðir til að elta hann og hrella með óeðlilegri 

hegðun, klámmyndum, þjófnaði og fíkniefnatilboðum. Samkvæmt honum voru 

stúlkurnar verstar. Ekki eru nema rúm tíu ár síðan Atli útskrifaðist sjálfur úr skólanum 

svo ábendingar hans varpa ljósi á hvað hrörnun í uppeldi íslenskra barna hefur verið 

hröð. Enginn í skólanum hlustaði á hann svo sinnuleysi kennaranna var af sama toga og 

foreldranna. Kennararnir, Þórsteina þar með talin, kusu semsagt að lifa í sjálfsblekkingu 

og líta svo á að innan veggja skólans væru engin vandamál, börnin hegðuðu sér nógu 

vel og notuðu hvorki eiturlyf né drykkju áfengi á skólatíma. Sjálfsblekkingin sýnir 

togstreituna sem kennararnir eru í; þeir vilja sinna hlutverki sínu sem fræðarar en telja 

það (réttilega) ekki vera í sínu hlutverki að ala upp börnin sem þeir kenna. Afstaða 

þeirra kann að markast af því að þeir vilja ekki lenda í deilum við foreldrana um 

uppeldisaðferðir og að laun þeirra eru ekki nægilega góð til að þeir leggi á sig aukna 

vinnu við uppeldi annarra manna barna.61 

Hvörf verða í sögunni og í afstöðu Þórsteinu þegar nemendur ráðast á Atla í skjóli 

nætur. Hjá henni brýst fram sannfærandi réttlætiskennd sem fær hana til að bregðast við 

af ábyrgð og framtakssemi. Í stað þess að fela sig á bakvið hrokann eins og svo oft áður 

ákveður hún að taka málið í sínar hendur. Hana grunar fljótt að Sóley og Fjóla eigi hlut 

að máli því þær hafa ekki mætt í skólann í nokkra daga. Staðfestingu fær hún hjá 

bekkjarsystrum stúlknanna. Það er þó hrein tilviljun sem ræður því að hún tekur sjálf 

glæpastúlkurnar fastar. Fjóla og Sóley brjótast inn í kjallara Þórsteinu en hún læsir þær 

þar inni og lætur þær húka þar allslausar yfir helgi. Gjörð Þórsteinu sýnir að heimsmynd 

hennar er að sínu leyti hrunin. Ólíkt nemendum dagdrauma hennar sem hylla hana eru 

nemendur raunveruleikans glæpamenn sem erfitt er að ráða við. Atli hefur haft rétt fyrir 

sér því með augum gestsins sá hann að það yrði að stoppa hið lífshættulega ferli 

nemenda skólans. Árásin á hann verður til þess að Þórsteina áttar sig á að hún hefur of 

lengi leikið sama hlutverkið, lifað í sjálfsblekkingu og verið ófær um að breyta 

ástandinu. Hún hefur sjálf verið hluti vandans. 

Kristín Marja hefur sýnt skólamálum þjóðfélagsins mikinn áhuga. Í blaðaviðtali 

sem var tekið við hana þegar Kular af degi kom út segir hún „ég tel uppeldismál og 

skólagöngu barna og unglinga komin í þann farveg að ef ekkert verður að gert þá verði 

                                                 
61 Sbr. afstöðu vinkvenna Þórsteinu og samstarfskvenna sem fyrr var minnst á.  
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þetta eitt mesta böl íslensks þjóðfélags; meinsemd sem á eftir að éta þjóðfélagið upp, 

innan frá […].“ Í viðtalinu kemur einnig fram að hún hafi „ákv[eðið] […] að leyfa 

Þórsteinu að segja sannleikann um uppeldi barna hér á Íslandi og þann harða heim sem 

þau mæta í umhverfi sínu“.62 „Sannleikurinn“ sem Kristín Marja talar um kemur 

glögglega í ljós í ræðunni sem Þórsteina flytur kápulaus á stéttinni fyrir framan húsið 

sitt í sögulok: 

Í borginni eru allir kjallarar fullir af ungu fólki. Þar fær það að liggja 

óáreitt meðan við hin þroskuðu og ábyrgu á efri hæðunum dönsum í 

kringum gullkálfinn. En í kjallaranum þrífast líka völskurnar (rotturnar) 

sem bíta, naga, lifa á óæti og bera með sér smit og sýkla upp á efri 

hæðirnar. Því segi ég, áður en rotnunarlyktina fer að leggja um allt hús, 

lítið þá ofan í kjallarana ykkar, eflaust þarf að sótthreinsa þar og þrífa. 

(135) 

 

Í orðum Þórsteinu má sjá að hún hugsar sér manneskjuna sem hús en kjallarinn sem 

hún talar um er líking fyrir það sem allar manneskjur fela innra með sér. Fólk kýs 

gjarnan að fela það óþægilega og reyna að láta yfirborðið líta vel út.63 Í sögunni á þetta 

jafnt við um foreldra krakkanna, sem hugsa frekar um að eiga falleg hús og fína bíla en 

að ala upp börnin sín, og um Þórsteinu sem veit innst inni af slæmu ástandi barnanna en 

hefur ekki fyrr tjáð sig um það eða reynt að gera sitt til að laga það. Í kjallara Þórsteinu 

býr því líka vitneskjan um að hún er ekki eins frábær og hún gefur sig út fyrir að vera. 

Meginhugsunin er sú að allir eru ábyrgir. Í fleiri daga hafði enginn frá góðu heimilunum 

saknað blómastúlknanna. Fjóla og Sóley eru birtingarmyndir stærri hóps því margt ungt 

fólk fær alls ekki þann undirbúning sem það þarf eins og ást og umhyggju, reglur og 

góðar fyrirmyndir.  

Kular af degi endurspeglar að einhverju leyti ástandið á Íslandi um síðustu 

aldamót. Hérlendis voru samfélagsbreytingar afar örar á seinni hluta liðinnar aldar, ekki 

síst á stöðu konunnar og hlutverki hennar. Áður höfðu konur verið heimavinnandi og 

séð um börn og bú en þegar Kular af degi á að gerast var stærsti hluti kvenna kominn út 

á vinnumarkaðinn. Kröfur samfélagsins til kvenna minnkuðu ekki með auknu jafnrétti 

heldur jukust þær því þeim var ætlað að sinna starfi sínu, uppeldi barna sinna, hugsa um 

heimilið og hlúa að hjónabandinu og sjálfri sér. Feðrum var ætlað að sinna uppeldi 

barna sinna og heimilinu til jafns við konurnar en oft varð það ekki raunin. 

                                                 
62 Sjá Sús:„Járnkerling af hugsjón“, bls. 28–29.  
63 Um líkinguna líkaminn er hús, sjá t.d. George Lakoff, Jane Espenson og Alan Schwartz, Master 

Metaphor List, Second Draft, Berkeley: University of California, október 1991, fyrsta útgáfa ágúst 1989, 

bls. 192. 
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Samfélagskröfurnar voru í raun svo miklar að erfitt var að verða við þeim.64 Agaleysi 

unglinganna í Kular af degi markast ekki síst af því að foreldrar þeirra hafa ekki nægan 

tíma til að sinna þeim svo þeir fá ekki þá athygli og umönnun sem þeir þarfnast. Sagan 

varpar því ljósi á mikilvægi þess að breyta samfélaginu meðal annars með því að stytta 

vinnutíma fólks svo það hafi meiri tíma fyrir fjölskyldu sína í sömu mund og hún deilir 

á lífskapphlaupið sem margir tóku æran þátt í um síðustu aldamót (og gera jafnvel enn). 

Sem ádeila á samfélagið vekur sagan vonandi lesanda til umhugsunar um jafnrétti 

kynjanna og hvernig skólamálum var almennt háttað um aldamótin 2000. Hún minnir á 

að mikilvægast af öllu er að fólk sinni börnunum sínum og sé meðvitað um að þau séu 

ekki blóm til skrauts heldur sé það tuttugu ára vinna að annast þau og koma þeim til 

manns. Með því móti er ábyrgðin á herðum foreldranna og mestar líkur á því að þeir 

hætti að varpa uppeldisábyrgðinni yfir á kennarana. Afstaða kennaranna til 

nemendanna, eins og hún birtist í Kular af degi,  minnir líka á að brýnt er að kennarar 

fái góð laun fyrir störf sín, sé gert kleift að sinna kennslu sinni og að nemendur beri 

fyrir þeim tilhlýðilega virðingu. 

Samskipti Þórsteinu við nemendur sýna að hún hefur verið föst í eigin rútínu og 

sjálfsblekkingu. Með því að telja sér trú um að hún sé hinn fullkomni kennari hefur hún 

meðvitað og ómeðvitað horft framhjá neikvæðum breytingum í framkomu unglinganna. 

Þegar hún loksins leggur tilgerð sína til hliðar afhjúpar hún ástand nemendanna og sér 

sjálfa sig í nýju ljósi. Umræðan um Þórsteinu og skólakerfið felst þó fyrst og fremst í 

því að deila á samfélagskerfið og þá staðreynd að mörgum börnum er ekki sinnt sem 

skyldi. Hlutverk Atla hins unga í að varpa ljósi á það gefur lesendum góða von um betri 

tíma þar sem karlmenn taka virkari þátt í uppeldi nýrra kynslóða. 

                                                 
64 Sjá „Það er alltaf konan sem lúffar“, viðtal við Kristínu Jónsdóttur, Þjóðviljinn, 19. júní 1980, bls. 8–9, 

13, hér bls. 13. 
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    4.  Lokaorð 

  
    Öll veröldin er leiksvið, 

    og aðeins leikarar, hver karl og kona, 

    þau fara og koma á sínum setta tíma, 

    og sérhver breytir oft um gervi og leikur 

    sjö þætti sinnar eigin ævi.65 

 

Þessi orð Shakespears minna á að allar manneskjur eru leikarar í eigin lífi og fyrir vikið 

bera þær grímur og leika misjöfn hlutverk eftir ólíkum aðstæðum. Eins og sýnt hefur 

verið fram á í þessari ritgerð er Þórsteina Þórsdóttir gott dæmi um persónu sem er sífellt 

að leika ákveðin hlutverk og kann þess vegna að koma lesendum fyrir sjónir sem 

óheiðarleg persóna og óáreiðanlegur sögumaður. Nánast í lok bókar lýsir hún sjálfri sér 

á eftirfarandi máta:  

Á leiksviði í tuttugu ár. Komin í búninginn áður en fuglarnir vakna, förðuð 

áður en kettirnir fara á kreik, mætt á sviðið klukkan átta, ljósin kveikt, tjöldin 

dregin frá. (120–121).66  

 

Þrátt fyrir að hér eigi Þórsteina líkast til eingöngu við kennarahlutverk sitt má 

yfirfæra þessa leiklýsingu á öll hennar samskipti. Hún er sífellt í hlutverki og reynir 

hvað hún getur til að búa til mynd af sér sem virkar aðdáunarverð, bæði með frásögnum 

og gjörðum. Hún velur að koma fram í hlutverki frábæra kennarans, heimskonunnar 

miklu, ástkonunnar, vinkonunnar, ferðalangsins og ýmissa fleiri stórbrotinna persóna. 

Eftir því sem sögunni fleytir fram og lesandi kynnist Þórsteinu nánar verður honum ljóst 

að Þórsteina sker sig ekki frá fólkinu sem hún umgengst af því að hún er merkilegri, 

víðförlari eða meiri heimskona en það heldur vegna þess að hún er alein í tilverunni. 

Þórsteina á engan raunverulegan vin til að tala við og ekkert bakland í fjölskyldu. Hún 

hefur aðeins sjálfa sig, óra sína og hugmyndir. Hún er sífellt að reyna að blekkja þá sem 

hún umgengst og sjálfa sig með því að þykjast vera eitthvað sem hún svo kannski ekki 

er. Þórsteina sýnir þó að hún getur tekið niður grímuna og sýnt sitt rétta andlit við 

ákveðnar aðstæður eins og hún gerir þegar hún er ein heima hjá sér í sögulok:  

                                                 
65 William Shakespeare,  Sem yður þóknast,  Helga Hálfdánarsson þýddi, Reykjavík: Heimskringla, 1991, 

bls. 44. 
66 Tekið skal fram að Þórsteina er sumpart meðvituð um hlutverkin sem hún leikur en í frásögn sinni nýtir 

hún sér gjarnan líkingar sem tengjast leikhúsinu, t.d.: „Á eftir generalprufu er svo frumsýningin“. (17) 

(Matarborð fyrir Stíg áður en sami matur er borinn á borð fyrir vinkonurnar) og „Ég hvarf til 

búingsherbergja minna og klæddist bláum kljól sem hentaði vel atriðinu og sviðsmynd allri.“ (105) (Atli í 

kvöldheimsókninni). 
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Kennslukonan hávaxin með ógreitt svart hár og bauga undir augum á síðum 

svörtum sloppi stendur við gluggann og heldur á stórum vindli milli fingra 

sér. Að baki hennar sést drungalegt orðabókasafn sem þekur alla veggi. 

(121) 

 

Þessi lýsing er ekki af glæsilegri heimskonu eða ástkonu en þetta er lýsing á Þórsteinu. 

Það eru aðstæðurnar sem skipta máli þegar kemur að því að leika hlutverk. Afleiðingar 

þeirrar aðgreiningar sem Þórsteina beitir eru einvera og útilokun frá nálægð annarra. 

Fólkið sem hún umgengst þekkir hana aðeins út frá því hlutverki sem hún leikur þegar 

hún blandar geði við það. Hún sjálf þekkir aðrar hliðar á sjálfri sér, sumar sem hún 

viðurkennir og aðrar sem hún reynir að afneita. Lesandi fær síðan að kynnast hinum 

ýmsu ólíku hliðum Þórsteinu og hlutverkum, líka þeim sem hún sjálf vill ekki kannast 

við.  

Vanmáttur Þórsteinu við náin kynni við allt sitt samferðafólk kann að markast af 

hræðslu við það þjónustuhlutverk sem konur hafa sinnt á heimilum í gegnum tíðina og 

ótta hennar við að festast í því hlutverki og missa þannig stjórn á sjálfri sér. Til að 

forðast það kýs hún að lifa eftir reglufastri rútínu og látast vera afburðakona á öllum 

sviðum. Samskipti Þorsteinu við aðrar persónur sögunnar afhjúpa aðstæður hennar og 

líf; hún er ekki eins frábær og hún telur sig vera. Þegar henni verður það ljóst kemur 

best fram samfélagsádeila bókarinnar um heimilisástand sumra unglinga í þjóðfélagi 

mikilla breytinga. Ævagamlir draumar um aukið frjálsræði konunnar hafa ræst þótt 

samfélagið sé enn ekki alveg í stakk búið að takast á við þá. Bók Kristínar Marju er 

einkar góð ádeila sem vekur vonandi lesendur til umhugsunar um mikilvægi jafnréttis 

kynjanna og að þeim sé veittur sá tími sem þau þarfnist til að sinna börnum sínum og 

koma þeim til manns.  
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