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Útdráttur 
 

Í þessari ritgerð verður fjallað um tvær nýlegar skáldsögur, Kópavogskróniku eftir 

Kamillu Einarsdóttur og Millilendingu eftir Jónas Reyni Gunnarsson, sem eiga það 

sameiginlegt að fjalla um konur í sjálfsmyndarkrísu. Farið verður yfir síðnútímann og 

hvernig hinsegin fræði spretta út frá honum. Einnig verður fjallað um þriðju bylgju 

femínismans, hvernig hann á í samspili við síðnútímann og gagnrýni hans á þröngar 

skilgreiningar á hugtakinu farsæll kvenleiki. Þá verður notast við hugtök Halberstam um 

hinsegin tíma og rými sem eru hugtök innan hinsegin fræðanna.  

Fjallað verður um sjálfsmyndarkrísu aðalpersónanna og verður hún skoðuð út frá 

þeirri togstreitu sem einkennir líf kvenna í síðnútímanum. Skoðað verður hvernig 

aðalpersónurnar lifa í hinsegin tíma og rými sem getur verið einkenni, eða hluti af, leit 

aðalpersónanna af sjálfum sér og stað sínum í veröldinni. Leitast verður við að útskýra 

hvernig sjálfsmyndakrísa aðalpersónanna birtist, hvaða orsakir gætu legið að baki og hver 

birtingarmynd krísunnar er í hverju tilviki.  
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1 Inngangur 

Ritgerðin fjallar um sjálfsmyndarkrísu aðalpersónanna í Millilendingu og 

Kópavogskróniku og hvernig hún einkennist af viðleitni þeirra til að lifa í hinsegin tíma 

og rými. Hér verður fjallað um tvær nýlegar íslenskar skáldsögur þar sem aðalpersónurnar 

eiga það sameiginlegt að vera ungar konur á 21. öld og vera í sjálfsmyndarkrísu; þær eru 

að reyna að komast að því hverjar þær eru og hver staður þeirra og hlutverk er í lífinu. 

Leitað verður í smiðju hinsegin fræða og fræðimannsins Jack Halberstam og leitast við 

að lýsa því hvernig ungu konurnar takast á við hina þversagnakenndu 21. öld með 

hugtökunum hinsegin tími og rými. Þannig verður kannað hvernig þær lifa báðar lífinu 

utan ramma hins gagnkynhneigða fjölskyldulífs án þess þó að gangast við eða leggja 

áherslu á hinsegin sjálfsmynd.  

Ástæðan fyrir því að bera þessar tvær bækur saman er sú að þær eiga það 

sameiginlegt að fjalla um konur sem lifa ekki eftir reglum samfélagsins um það hvernig 

æskilegt er fyrir konur að haga lífi sínu. Það væri hægt að færa rök fyrir því að báðar 

þessar konur væru frekar ,,týndar“ og einnig væri auðveldlega hægt að bera þær saman 

við svipaðar bókmenntir sem stundum er vísað til sem „karlar í krísu“. Samkvæmt 

Dagnýju Kristjánsdóttur eru karlar í krísu algengt þema í íslenskum skáldverkum 

eftirstríðsáranna. Á eftirstríðsárunum voru margir synir sem vildu ekki ganga í þessi 

hefðbundnu fjölskylduföðurhlutverk. Þeir voru þá taldir vera óþroskaðir og 

óábyrgðarfullir og að þeir vildu helst fá að vera háðir öðrum. Þessir menn voru í uppreisn 

gegn eldri kynslóðinni, þá einna helst feðrum sínum. Þessir menn birtast skýrt í 

bókmenntum á þessum tíma. Þar eru í aðalhlutverki menn sem hafa mjög ráðvillt viðhorf 

gagnvart eigin karlmennsku (Dagný Kristjánsdóttir, 2004).  

Ekki er erfitt að finna dæmi um slík bókmenntaverk en þar má t.d. nefna 

Djöflaeyjuna eftir Einar Kárason sem gerist á eftirstríðsárunum. Önnur nýlegri dæmi gætu 

t.d. verið 101 Reykjavík og Rokland eftir Hallgrím Helgason. Í grein Jóns Yngva, „Heima 

hjá mömmu“, eru vangaveltur um frásagnarfræði og gagnrýni í Roklandi og 101 

Reykjavík. Í þeirri grein bendir hann á rauðan þráð sem liggur í gegnum þær báðar: 

karlmaðurinn er í krísu (Jón Yngvi Jóhannsson, 2006, bls. 72). Jón Yngvi útskýrir 

karlmann í krísu á eftirfarandi hátt: „Böddi og Hlynur eiga það sameiginlegt að vera 

karlmenn sem ættu að vera á besta aldri, jafnaldrar þeirra eru virkir í samfélaginu, 

fyrirvinnur og feður, en sjálfir eru þeir óvirkir á jaðri þess.“ (Jón Yngvi Jóhannsson, 2006, 
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bls. 72). Þessi skilgreining gæti auðveldlega átt við um aðalpersónunar í 

Kópavogskróniku og Millilendingu, með því undanskildu að þær eru kvenmenn.  

Það gæti einmitt verið ástæðan fyrir því að Kópavogskrónika og Millilending fengu 

jafn góðar viðtökur og raun ber vitni þegar þær komu út. Lítið hefur verið skrifað um 

konur í sjálfsmyndarkrísu og það er athyglisvert að lesa um konur í krísu en ekki karla, 

enda vöktu þessar bækur jákvæð viðbrögð meðal gagnrýnenda. Kolbrún Bergþórsdóttir 

líkir t.d. Millilendingu saman við Bjargvættinn í grasinu (e. Catcher in the rye) í 

bókmenntaþættinum Kiljunni, en Bjargvætturinn í grasinu er þekkt bók sem fjallar um 

strákinn Holden sem er í mikilli sjálfsmyndarkrísu. Í sama þætti í Kiljunni segir Sigurður 

Valgeirsson um Millilendingu: „Það skemmtilega við þetta er að aðalpersónan er stelpa. 

En hún er engin skvísa, eða svoleiðis, en það er ekki málið. Hún á bara erfitt með að átta 

sig.“ (Nína Richter, 2017). Úlfhildur Dagsdóttir tekur í sama streng í sinni umfjöllun um 

Millilendingu; hún líkir henni við Bjargvættinn í grasinu, á sambærilegan hátt og Kolbrún 

gerir: María, aðalsögupersóna Millilendingar, virðist vera í mikilli sjálfsmyndarkrísu og 

búa yfir einbeittum brotavilja til að leggja lífið sitt í rúst eða yfir höfuð forðast það að 

„eignast líf“ (Úlfhildur Dagsdóttir, 2018). Krísa þessara ungu kvenna, þ.e. Maríu og 

aðalsögupersónunnar í Kópavogskróniku, er af öðru tagi en karlmennskukrísan sem rædd 

hefur verið hér að ofan að því leyti að hlutverk kvenna í samfélaginu er annað og kröfurnar 

til þeirra aðrar, ekki síst í ljósi mikillar umræðu um femínisma og viðhorfsbreytinga til 

kynjahlutverka á undanförnum árum.  

Í öðrum kafla hér á eftir verður fjallað um síðnútímann og stöðu konunnar innan 

hans, og þá þversögn sem felst í hlutverki kvenna og hvernig þriðja bylgja femínismans 

gagnrýnir þetta og vill bæta. Þá fjallar þriðji kafli um hvernig hinsegin fræði verða til og 

hvernig hugtakið hinsegin þróast úr sjálfsmyndarhugtaki yfir í akademískt hugtak. Því 

næst verða hinsegin tími og rými, hugtök Halberstam, skoðuð en þetta eru hugtök innan 

hinsegin fræðanna. Í fjórða og fimmta kafla tekur greiningin sjálf við, fyrst á 

Kópavogskróniku og síðar á Millilendingu. Greiningin er tvíþætt, fyrst verður skoðað 

hvernig aðalpersónur bókanna lifa í hinsegin tíma og rými, m.a. með því að fylgja ekki 

þessum hefðbundna fjölskyldutíma, stefna ekki að langlífi eða lifa tímabilum sem 

einkennast af miklum stöðugleika. Loks verða hugtökin hér að ofan notuð til að varpa 

ljósi á sjálfsmyndarkrísur aðalpersónanna.   
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2 Konur og síðnútíminn 

Í víðum skilningi er síðnútími (e. postmodernity, postmodernism)1 hvers kyns 

samfélagslegt ástand „eftir nútímann“ eða viðbrögð við því. Eins og Fredric Jameson 

bendir á í bókinni Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism (1991, bls. 

1-6) miðast skilin milli nútíma og síðnútíma í hugum margra við þá hugmynd að á síðari 

hluta 20. aldar hafi ýmis tímabil, stefnur eða hugmyndafræði liðið undir lok á 

Vesturlöndum, til dæmis ýmis hefðbundin listform, og krísa skapast í kringum kerfi sem 

áður ríkti trú á, svo sem lýðræði, velferðarríki og sósíalisma. Síðnútíminn einkennist ekki 

einungis af enn meiri og hraðari samfélagsbreytingum en á fyrri hluta 20. aldarinnar, 

tæknibyltingu, hnattvæðingu og auknu upplýsingaflæði, heldur einnig viðleitni til að rífa 

niður mörk, skilgreiningar og landamæri og efast um hvers kyns endanlega sannleika. 

„Eftir nútímann“ einkennast samfélög og menning þannig af margbreytileika, samsuðu 

ólíkra hugmynda og stefna og jafnvel glundroða, því að allt er talið leyfilegt. 

  Eitt af því sem einkennir síðnútímann er uppstokkun á hefðbundnum 

kynjahugmyndum, krafa um nýja hugsun hvað varðar kyn, kyngervi og kynverund og 

mannréttindabarátta sem krefst þess að hugað sé að hópum sem áður voru undirskipaðir 

og þröngvað í ákveðin hlutverk, svo sem konum og hinsegin fólki. Í þessu samhengi 

þróast það sem kallað hefur verið þriðja bylgja femínisma á grunni annarrar bylgjunnar 

sem var fyrirferðarmikil á sjöunda og áttunda áratugnum, og að sama skapi spruttu 

hinsegin barátta og hinsegin fræði upp frá baráttu homma og lesbía og samkynhneigðri 

sjálfsmynd. 

  Kvenréttindabaráttu og femínisma er oft skipt í þrjár bylgjur. Fyrsta bylgjan 

snérist að mestu leyti um baráttu kvenna fyrir kjörgengi, kosningarétti og menntun 

kvenna. Áhersla annarrar bylgjunnar var á rétt kvenna til launaðrar vinnu, en engar 

formlegar reglur voru til staðar sem bönnuðu konum afdráttarlaust að vinna, en 

samfélagið gerði ráð fyrir því að konur væru mæður og húsfreyjur og raunin var sú að 

konur stunduðu ekki launaða vinnu nema ef brýn fjárhagsleg nauðsyn væri til staðar. 

Þriðja bylgjan á sér svo stað í kjölfar annarrar bylgjunnar þegar réttur kvenna til launaðrar 

vinnu er viðurkenndur, og er hún talin vera enn í gangi í dag. Þriðja bylgjan einkennist af 

gagnrýnni endurskoðun og afneitun á hugmyndafræðinni sem kom á undan, þ.e. um 

fyrirfram skilgreind hlutverk kvenna (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1994). Það hefur 

                                                 
1 Hugtakið póstmódernismi er stundum, líkt og hjá Jameson, notað til að lýsa þessu ástandi en í samhengi 
bókmennta er það frekar notað til að lýsa bókmenntalegum einkennum sem líta má á sem viðbrögð við 
síðnútímanum. 
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reynst erfitt, líkt og með mörg hugtök í síðnútímanum, að útskýra þessa bylgju að fullu. 

Þriðja bylgjan gerir sér grein fyrir að femínisminn hefur í grundvallaratriðum breyst. Í 

dag eru konur jafn líklegar, ef ekki líklegri, til að skilgreina sig frekar eftir kynslóðinni 

sinni heldur en kyni, þ.e. kynið virðist ekki vera jafn veigamikill þáttur í skilgreiningum 

kvenna á sjálfum sér og á árum fyrstu og annarrar bylgjunnar – þ.e. samnefnarinn „kona“ 

hefur misst mikilvægi sitt í lífi kvenna. Þriðja bylgjan vill þó meina að femínisminn eigi 

enn við í dag með því að leyfa konum að þróa sitt eigið samband við femínismann sem 

tekur meira tillit til þeirrar togstreitu sem einkennir líf þeirra. Konur eiga því að fá að 

skilgreina hlutverk sitt og þá togstreitu sem því fylgir, á sjálfstæðan hátt (Budgeon, 2011). 

  Í síðnútímanum hefur orðið til ákveðin togstreita í lífi kvenna. Þessi togstreita 

birtist helst í hugmyndinni um „farsælan kvenleika“ (e. successful femininity), en til að 

konur séu taldar hafa náð árangri þurfa þær að vera gáfaðar, fallegar og kvenlegar á 

hefðbundinn „gagnkynhneigðan“ máta, ásamt því að þurfa að vera á sama tíma bæði 

ákveðnar og hlýjar (Budgeon, 2011). Konur þurfa því að lifa í mótsögn; að vera bæði 

kvenlegar og karllegar en koma þó ótvírætt fram sem konur (Ringrose, J og Walkerdine, 

V., 2008, bls. 9) sem veldur þessum ágreining á milli hins hefðbundna kvenleika og 

karlmennskunnar. Þessar kröfur eru gerðar til kvenna, sem þær eiga erfitt með að vinna 

úr í núverandi félagslegu fyrirkomulagi. Þær konur sem teljast hafa náð árangri (þ.e. sem 

hafa uppfyllt þennan farsæla kvenleika) eru oftast þær sem hafa gengið inn í störf sem 

karlar hafa áður unnið án þess að breyta kerfinu á einhvern hátt; þær ganga inn í 

feðraveldið og kapítalísk gildi. Mörg hefðbundin hlutverk kvenna takmarka einmitt frelsi 

eða val þeirra, en til dæmis standa lesbíur, barnlausar konur, einhleypar konur og 

femínistar í mótsögn við þessa kröfu um farsælan kvenleika, og ógna því takmörkun hans 

á frelsi kvenna (Budgeon, 2011).  

Aðalmarkmið þriðju bylgjunnar er að reyna að endurskilgreina þessa þröngu nálgun 

á farsælum kvenleika. En líf kvenna einkennast af mótsögnum um hvert hlutverk þeirra 

eigi að vera, og skortir þær verkfæri til að takast á við þessa togstreitu sem myndast í 

kjölfarið. Þessar mótsagnir eru kerfisbundnar, og því nauðsynlegt að umræða og 

grundvallarbreytingar eigi sér stað til að breyta orðræðunni um farsælan kvenleika og því 

sem felst í honum. Í kjölfar þeirra breytinga ættu fleiri konur að teljast hafa náð árangri, 

þá á frumlegri hátt en þessi þrönga skilgreiningin býður upp á. Þetta er, í hnotskurn, það 

sem þriðja bylgjan snýst um. Konur þurfa að fá leyfi til að velja sjálfar hvað þær vilja; fá 

að skilgreina sig sjálfar. Þriðja bylgja femínismans veit að kvenleiki í síðnútíma er ekki 
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fullkominn; hann getur gefið konum ákveðin tækifæri, en býr líka til nýjar áskoranir 

(Budgeon, 2011). 

  Jack Halberstam (2005, bls. 6) lítur á síðnútíma bæði sem krísu og möguleika til 

að endurhugsa ýmsa þætti í menningu okkar og samfélagi. Í síðnútíma er gríðarleg áhersla 

lögð á norm, hefðir og fastmótaðar hugmyndir um sjálfsveru og sjálfsmyndir en á sama 

tíma er gerð krafa um að brjóta þessar hugmyndir niður. Þetta er hin mikla þversögn 

síðnútímans í hnotskurn að hans mati. Hér á eftir verður sjónum beint að því hvernig þessi 

þversögn og togstreitan sem fylgir því að vera síðnútímakona birtist í skáldsögunum 

tveimur en fyrst verður fjallað um hugtök Halberstams sem lögð eru til grundvallar í 

greiningunni: hinsegin tíma og rými. 

 

3 Hinsegin tími og rými 
Hugtakið hinsegin er þýðing á enska orðinu „queer“. Orðið merkti upphaflega eitthvað 

sem getur talist skrítið eða óeðlilegt. Því var orðið hinsegin notað sem níðyrði yfir fólk 

sem var samkynhneigt – það var óeðlilegt. Bandarískir aðgerðarsinnar endurheimtu orðið 

og gerðu það að sínu á níunda og tíunda áratugnum á tímum alnæmisfaraldursins og gáfu 

því nýja og jákvæða merkingu (Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, 2017). Hugtakið hinsegin 

hefur í seinni tíð verið notað sem regnhlífarhugtak fyrir homma, lesbíur, tvíkynhneigða 

og trans fólk (Hinsegin frá ö til a, á.á.). Hugtakið komst í notkun vegna þess að margir 

hópar, t.d. tvíkynhneigt og trans fólk, fannst það ekki samsvara sér samfélögum homma 

og lesbía, en heldur ekki samfélögum gagnkynhneigðra. Því féllu þau á milli eða út fyrir 

tvenndarparið samkynhneigð/gagnkynhneigð. Hinsegin er því víðara hugtak en 

samkynhneigð og féllu fleiri innan skilgreiningarinnar og gátu samsvarað sér því. 

Hugtakið er þar af leiðandi til staðar fyrir öll þau sem vilja eða þurfa það, ekki einungis 

homma og lesbíur; allt fólk sem samsvarar sér ekki í hinu gagnkynhneigða normi getur 

lýst sér sem hinsegin (Giffney, 2009, bls. 5-6). Hugtakið hefur því orðið að 

sjálfsmyndarhugtaki, og notar fólk það til að skilgreina sig ef það uppfyllir ekki 

gagnkynhneigð viðmið; það nær yfir öll afbrigði líkamlegs kyns, kyngervis, kynhneigðar 

og kynverundar (Ásta Kristín Benediktsdóttir, 2013). Þetta var hugmyndin á bak við 

nafnabreytingu Samtakanna ’78 þegar þau breyttu nafninu sínu árið 2009 úr Félagi 

homma og lesbía yfir í Félag hinsegin fólks. Þau vildu auka samstöðu meðal félagsmanna 

og stuðla að því að þeir gætu sameinast um ákveðinn samnefnara. Þannig ætti fólk að 

geta, á eigin forsendum, fundið sér stað innan félagsins (Samtökin ’78, 2009).  
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  Hugtakið hefur síðar þróast yfir í akademískt hugtak. Hinsegin er gjarnan notað, 

eins og áður hefur komið fram, sem sjálfsmyndarhugtak en í upphafi átti það að vera 

andstæða þess. Það átti að vera róttækt andsvar við sjálfsmyndarpólitík (Ásta Kristín 

Benediktsdóttir og Rannveig Sverrisdóttir, 2017, bls. 4). Í akademískum tilgangi er það 

ekki bundið við sjálfsmynd, heldur er það notað sem greinandi hugtak sem leggur áherslu 

á allt það sem fellur ekki innan viðurkenndra gilda eða viðmiða í kynferðislegum eða 

félagslegum samskiptum. Það er oft notað sem andstæða þeirra gagnkynhneigðu viðmiða 

sem samfélagið er byggt á, til að sýna fram á hvernig þessi gagnkynhneigðu viðmið eru 

fyrirframgefin og sjálfsögð, og jaðarsetur þá um leið þau sem falla ekki að þessum 

viðmiðum. (Hafdís Erla Hafsteinsdóttir, 2017). Þannig getur hinsegin átt við um allt það 

sem ekki telst eðlilegt, löglegt eða hefðbundið. Andstæða hugtaksins er innbyggt í það, 

því það getur verið notað um allt það sem er ekki eðlilegt, hefðbundið eða venjulegt á 

hverjum tíma (Halperin, 1997, bls. 62). Helsti munurinn á sjálfsmyndarhugtakinu og 

akademsíska hugtakinu, er að í akademíska hugtakinu er hinsegin eitthvað sem þú gerir, 

en þegar það er notað sem sjálfsmyndarhugtak vísar til einhvers sem þú ert og þú notar 

til að skilgreina þig (Giffney, 2009, bls. 8).   

  Hinsegin fræði (e. queer theory) urðu til út frá homma og lesbíu fræðum (e. 

gay/lesbian studies). Helsti munurinn á þessu tvennu er að homma og lesbíu fræði fjalla 

einungis um homma og lesbíur, en hinsegin fræði eru yfirgripsmeiri og ná yfir öll þau 

sem eru hinsegin, þ.e. þau sem falla ekki undir hið gagnkynhneigða norm. Homma og 

lesbíu fræði vilja rannsaka hver hin stöðuga samkynhneigða sjálfsmynd sé og móta hana 

í andstöðu við hina gagnkynhneigðu sjálfsmynd. Þá er markmið hinsegin fræða að sýna 

fram á hversu óstöðug hugtökin sjálfsmynd og kyngervi séu, og sýna fram á hvernig 

gagnkynhneigð hugmyndafræði er með yfirhöndina í samfélaginu, og útilokar um leið 

það sem er öðruvísi. Hinseginfræði voru hugsuð sem yfirheiti á bæði rannsóknum og 

gagnrýni sem kannar sjálfsmyndir og fjölbreytileika samfélagsins (Geir Svansson, 1998, 

bls. 480). Þegar hinsegin fræði eru notuð til að greina bókmenntatexta er oft talað um að 

„hinsegja textann“ (e. queering). Að hinsegja texta snýst ekki um að reyna að finna 

homma eða lesbíur í textanum, heldur að benda á hvernig sögupersónur fari á einhvern 

hátt gegn því gagnkynhneigða normi sem ríkir í samfélaginu. Hægt er að hinsegja alla 

texta, en hinseginleikinn verður til í tengslum við textann sjálfan, lesandann og 

samfélagið, og eru þessi tengsl alltaf að breytast. Sumir textar innihalda augljóslega 

samkynhneigðar persónur eða tákn og kallar það á áreynslulausan hinsegin lestur 

(Sullivan, 2003 bls. 189–205). Að hinsegja texta felst í því að beina sjónum að 
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valdastöðum samfélagsins og rýna í táknmál og tjáningu. Fljótandi mörk milli kynja og 

kynverunda eru skoðuð, ásamt því sem ekki fellur ekki innan gagnkynhneigðs og 

noramaltívs ramma (Ásta Kristín Benediktsdóttir og Rannveig Sverrisdóttir, 2017). 

Bókmenntirnar eru sem sagt greindar út frá sjónarhorni jaðarsins (Dagný Kristjánsdóttir, 

1999, bls. 295).  

Í þessari ritgerð verður stuðst við akademísku skilgreininguna á hinsegin, þ.e. að 

hugtakið sé greinandi. Hugtakið verður því ekki notað sem sjálfsmyndarhugtak, að 

einhver sé hinsegin, heldur að hinsegin sé gjörningur og að að vera hinsegin sé að gera 

eitthvað hinsegin eða það sem fellur ekki undir normið. Þessi nálgun sést meðal annars í 

kenningum Halberstam þegar hann fjallar um hugtökin hinsegin tími (e. queer time) og 

hinsegin rými (e. queer place), en þau setur hann fram í riti sínu In a Queer Time and 

Place. Hugmyndin sprettur upp út frá athugasemd frá Foucault í Friendship as a way of 

life: „Homosexuality threatens people as a „way of life“ rather than as a way of having 

sex“. Með þessu heldur Foucault því fram að samkynhneigð ógni ekki samfélaginu því 

fólk sé að stunda kynlíf með sama kyni, heldur felst ógnin sem stafar af samkynhneigð í 

því að það verða til einstaklingar sem lifa lífinu með öðrum lífsháttum. Ekki allir 

samkynhneigðir lifa lífinu á róttækan hátt í andstöðu við gangkynhneigða lifnaðarhætti, 

en samkynhneigð hefur opnað á aðrar leiðir til að lifa lífinu: öðruvísi lifnaðarhætti og nýja 

tengingu við tíma og rými. Þessar nýju tengingar við tíma og rými verða til í andstöðu 

við inngrónar stofnanir í samfélaginu eins og fjölskyldur, gagnkynhneigð og æxlun. 

Halberstam vísar til þessara nýju tenginga sem hinsegin tíma og hinsegin rými 

(Halberstam, 2005, bls. 1-2). Hinsegin tími og rými eru hugtök sem koma úr síðnútíma 

og eru oft í andstöðu við það staðlaða eins og t.d. fjölskyldulíf, langlífi og það örugga 

(Halberstam, 2005, bls. 6). 

  Halberstam bendir á að í síðnútímanum sé auðvelt að lýsa því sem telst vera 

„normal“, en þegar kemur að því að lýsa því sem er hinsegin verða til erfileikar. Það sem 

er talið staðlað og „normal“ í nútímasamfélagi er það sem millistéttin hefur búið til og 

vill viðhalda. Millistéttin hefur byggt þennan staðal á því að æxlun geti aðeins átt sér stað 

á ákveðnu tímabili. Fyrir konur er það tímabil stjórnað af líffræðilegri klukku, en fyrir 

gift fólk er æskilegt að það fylgi ákveðnum reglum um hvenær það megi byrja barneignir. 

Út frá þessum æxlunartíma verða til lífshættir sem teljast æskilegir og eftirsóknarverðir. 

Fjölskyldutími (e. family time) er oft notaður til að vísa í þessa lífshætti sem fylgja því að 

fjölga sér, og vísar einnig til þess tíma sem er eftirsóknarverðastur til þess. Fjölskyldutími 

er sömuleiðis notaður til að vísa til hins staðlaða lífsstíls, þ.e. að fara snemma að sofa, 
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vakna snemma og öðru sem á að fylgja því að ala upp barn. Fjölskyldutími felur einnig í 

sér að lifa lífinu með þeim tilgangi að lifa sem lengst, en samfélagið fagnar þeim sem 

stefna að langlífi. Í vestrænni menningu er mjög eftirsóknarvert að lifa löngum tímabilum 

þar sem stöðugleiki er mikill. Þeir sem lifa lífinu án þess að huga að langlífi og lifa 

óstöðugu lífi eru taldir óþroskaðir og jafnvel hættulegir, eins og t.d. þeir sem taka eiturlyf 

(Halberstam, 2005, bls. 4-5). 

  Hinsegin tími og rými eiga þó ekki einungis við um samkynhneigt eða hinsegin 

fólk. Með því að útskýra hugtakið hinsegin tími og rými, býr Halberstam til nýja 

möguleika til að skilja „and-normatíva“ eða óeðlilega hegðun, sem hafa skýra en ekki 

nauðsynlega tengingu við homma og lesbíur (Halberstam, 2005, bls. 6). Alls konar fólk, 

sérstaklega í síðnútímanum, ákveður að lifa í andstöðu við staðlað millistéttarlíf, 

fjölskyldutímann og æxlun, og gegn hinni kapítalísku eignasöfnun og framleiðslu. Það 

getur verið gert af ásettu ráði, óvart eða af nauðsyn. Dæmi um fólk sem lifir í hinsegin 

tíma og rými gætu t.d. verið HIV smitað fólk sem ákveður að stunda kynlíf án varna, 

eiturlyfjasalar, heimilislaust fólk, atvinnulaust fólk, fólk sem stundar vændi og fólk sem 

„djammar“  mikið o.s.frv. (Halberstam, 2005, bls. 10).  

Í næstu köflum verður fjallað um Kópavogskróniku og Millilendingu, og 

aðalpersónur þeirra, sem lifa einmitt í hinsegin tíma og rými, og því varpa þessi hugtök 

ljósi á þær þverstæður og mótsagnir sem marka aðalpersónurnar og líf þeirra. Þær eru 

báðar konur í krísu, en krísan þeirra felst í þessum hinsegin tíma og rými. Verða þessi 

hugtök notuð til að sýna hvernig þær eiga erfitt með að uppfylla hlutverkið um farsælan 

kvenleika en viðhorf þeirra gagnvart hlutverkum sínum samræmist þriðju bylgjunni: þær 

vilja fá að skilgreina sig sjálfar.  
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4 Kópavogskrónika 

Kópavogskrónika er saga sem er skrifuð frá móður til dóttur. Þar gerir móðirin upp fortíð 

sína, allt frá fyrrverandi bólfélögum, eftirpartýum og eiturlyfjanotkun, yfir í mistök sem 

hún hefur gert í móðurhlutverkinu. Tilgangurinn virðist vera einna helst sá að vara dóttur 

sína við ástarsamböndum. Skyggnst er inn í líf ungrar móður sem fer óhefðbundar leiðir 

í lífinu. Kópavogskrónika er fyrsta skáldsaga Kamillu Einarsdóttur og kom út árið 2018. 

Sagan er nútímasaga og skrifuð af miklu hispursleysi, og greina má þar kaldhæðni en 

einnig miklar og djúpar tilfinningar (Kamilla Einarsdóttir, 2018).  

4.1 Hinsegin tími og rými í Kópavogskróniku 
Ef Kópavogskrónika er skoðuð út frá kenningu Halberstam um hinsegin tíma og rými 

getum við auðveldlega séð að aðalpersónan, sem er aldrei nafngreind og verður því hér 

eftir kölluð aðalpersónan, lifir í hinsegin tíma og rými. Hún lifir lífinu gegn hinu staðlaða 

millistéttarlífi og í andstöðu við fjölskyldutímann. Hún vinnur t.d. aldrei við hefðbundin 

störf, en þegar hún er yngri vinnur hún á strípibúllu en þegar hún er eldri vinnur hún í 

vaktavinnu á bókasafni sem hún forðast að segja fólki í ótta við að það dæmi hana fyrir 

að vera ekki með „alvöru vinnu“ (Kamilla Einarsdóttir, 2018, bls. 114)2. Hún gerir sér 

grein fyrir því að lífsstíll hennar samræmist ekki norminu, og að hún uppfylli ekki kröfur 

síðnútímans til farsælla kvenna. Hún á ekki bíl og getur þar af leiðandi ekki skutlað 

barninu sínu neitt því það að vera með bílpróf hentar ekki hennar dagdrykkjulífstíl. Einnig 

vaknar hún ekki snemma um helgar, og segist aldrei geta átt samleið með þannig fólki. 

Hún fer heldur ekki snemma að sofa. Hún er oft hjá hjásvæfum sínum fram á nótt, eða er 

að drekka hvítvín á Catalinu á kvöldin. Hún er líka oft vakandi heilu næturnar í partýum 

(K 48-49). Þessi lífsstíll hennar samræmist ekki hinum hefðbundna fjölskyldutíma. 

Samkvæmt Halberstam fylgir fjölskyldutímanum ákveðin dagskrá sem æskilegt er 

fyrir fólk að fylgja. Þessi dagskrá á að vera byggð upp með heilsu og öryggi barnsins í 

huga, en samkvæmt Halberstam eru þetta ímyndaðar þarfir fyrir barnið (Halberstam, bls. 

9). Aðalsögupersónan fylgir ekki þessum fjölskyldutíma. Hún fer ekki með barnið 

eldsnemma í Egilshöll til að láta það elta bolta, eða fræðandi ferðir í Húnavatnssýslu eða 

Normandí (K 46). Hún eldar ekki, er stundum fjarverandi í marga daga í senn og sýnir 

móðurhlutverkinu almennt áhugaleysi. Þannig fylgir aðalsögupersónan ekki þessari 

hefðbundnu dagskrá heldur sinni eigin og heldur hún því fram að börn hafi gott af því að 

                                                 
2 Héðan í frá verður vísað til þessarar bókar í meginmáli með bókstafnum K og blaðsíðutali innan sviga 
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fá sem mestan frið frá foreldrum sínum, enda hefur dóttur hennar vegnað vel, og jafnvel 

betur en börnum þeirra sem fylgdu þessari dagskrá fjölskyldutímans, sem sýnir að ekki 

er endilega þörf á að fylgja henni til að barnauppeldi takist. 

 Lífshættir hennar sýna að hún stefnir heldur ekki að langlífi. Hún tekur eiturlyf og 

drekkur mikið. Dæmi um það í bókinni er þegar hún lendir í mikilli ástarsorg og ákveður 

í kjölfarið að tortíma sér: 

„Ég gekk út, setti á mig sólgleraugu og sór þess dýran eið að tortíma mér bara. 
Fyrirfram hefði kannski einhver haldið að það væri mjög leiðinlegt að eyða 
sumrinu í það. En ég ákvað, úr því að þetta væru mínir síðustu dagar hvort eð 
er, að krydda síðustu andartökin með því að prufa öll þau eiturlyf og vafasömu 
kynlífsathafnir sem borgin bauð upp á þetta sumarið.“ (K 26) 

Hún gælir líka við að stunda glæpi, en henni finnst of mikið vesen að skipuleggja þá, en 

segir þó að ef henni hefði verið boðið að taka þátt í þeim, t.d. bankaráni, hefði hún hiklaust 

sagt já. Þ.e. hún lifir ekki einungis utan ramma laganna með því að taka eiturlyf, heldur 

væri hún til í stórfelldari glæpi. Með því sýnir hún enn frekar hvernig hún lifir í hinsegin 

tíma og rými, þ.e. hún leggur ekki áherslu á að vera löghlýðinn borgari. Í kjölfar þessara 

vangaveltna stundaði hún partý sem teygðust yfir marga daga og svaf hjá mörgu 

mismunandi fólki. Á meðan á þessu stóð þurfti dóttir hennar að sjá um sig sjálf, fór út á 

land í heimsókn til ættingja eða var hjá vinum sínum, en það að skilja barnið sitt eftir á 

þennan hátt stangast á við hugmyndir fjölskyldutímans um að lifa lífi sínu þannig að 

barnið sé öruggt og geti leitað til foreldra sinna eftir skjóli. Þetta tortímingartímabil 

hennar endaði svo á því að aðalpersónan tók of stóran skammt af eiturlyfjum og endaði 

meðvitundarlaus í ræsinu, þar sem sjúkrabíll og lögregla mættu á staðinn (K 28-29). Þrátt 

fyrir þessar aðstæður heldur hún ótrauð áfram að djamma við fyrsta tækifæri, þ.e. hún 

hugsar ekki um að lifa lengi eða almennt eftirsóttum lífsstíl – en Halberstam segir 

eftirsóknarvert að lifa stöðugu lífi, eða a.m.k. eiga löng tímabil þar sem lifað er stöðugu 

lífi. Einhverjum dögum eftir ofskammtinn áttaði hún sig á því að hún væri búin að brenna 

allar brýr að baki sér, búin að missa meðvitund fyrir framan alla barina sem voru töff og 

fá ofskynjunarsveppaniðurgang í eftirpartýum og var hætt að svara skilaboðum frá vinum 

sínum; hún nær lágpunkti. Hún rambar óvart inn í Kópavog og verður mjög hrifin af 

bænum og eyðir þar heilum vetri (K 30-31). Þar vaknar með henni einhver von og áhugi 

á lífinu, og þar endar þetta tortímingartímabil hennar, en hún lifir þó enn í andstöðu við 

normið; í hinsegin tíma og rými.  
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Kópavogur spilar stórt hlutverk í Kópavogskróniku. Kópavogur er gott dæmi um 

gagnkynhneigt eða normatívt rými. Það er úthverfi, þar sem flíspeysumömmur fá sér 

hvítvín á barnum Catalínu á kvöldin (K 53), þar sem tré ársins 2005 stendur í 

Kópavogsdal (K 69) og enginn þarf eiturlyf (K 51). Þannig fer aðalpersónan á skjön við 

samfélagið í Kópavogi, þar sem hún lifir í týpísku fjölskyldu umhverfi en lifir ekki þessu 

hefðbunda fjölskyldulífi. Hún heldur því fram að enginn þurfi eiturlyf í Kópavogi en hún 

tekur eiturlyf sjálf. Hún á það til að fara að tré ársins 2005 í Kópavogsdal en hættir því 

svo þar sem henni finnst verðlaunatréð ekki vera fyrir konur eins og hana (K 71). Hún fer 

á Catalínu með flíspeysumömmunum, en tekur ekki þátt í samræðunum heldur tekur með 

sér heyrnatól til að heyra ekki í þeim, því spjallið þeirra minnir hana á kaffistofuspjall. 

Henni þykir þó vænt um Kópavog, og henni finnst hann vera bærinn sem skilur allt og 

þar sem margir draumar hafa ræst (K 125). Í enda bókarinnar segist hún óska þess að hún 

hafði einhvern tímann verið nógu góð fyrir Kópavog (K 126). En þetta gagnkynhneigða 

rými sem Kópavogur er sýnir enn frekar hvernig hún sjálf lifir í hinsegin tíma og rými, 

því hennar lífsstíll er í mótsögn við hinn staðlaða  lífsstíl Kópavogs, en hún áttar sig sjálf 

á því – henni finnst hún ekki passa inn. Hún gerir þetta gagnkynhneigða rými þó að sínu 

með því að fara sínar eigin leiðir. 

4.2 Aðalpersónan sem kona í krísu 
Aðalpersónan er í sjálfsmyndarkrísu. Það er eins og hún hafi ákveðið eftir að hún hætti í 

skólanum að lifa á skjön við samfélagið. Sýn aðalpersónunnar á lífið og fólkið í kringum 

hana er öðruvísi en annarra. Þessi sýn hefst þegar hún byrjar í Menntaskólanum við 

Hamrahlíð. Hún býst við því að hitta nýtt og spennandi fólk en í staðinn finnst henni 

skólasystkini sín óbærileg. Það rennur upp fyrir henni að þau eru öll nákvæmlega eins (K 

32). 

 
 „Við vorum samansafn millistéttarkrakka úr Hlíðunum og Vesturbænum sem 
áttum öll vinstrisinnaða foreldra sem skutluðu okkur árum saman í 
tónlistarskólann þó að við hefðum minni en enga hæfileika á því sviði og 
elduðu fyrir okkur kvöldmat og reyndu ávallt sitt besta til að vera í öllu falli 
skárri foreldrar við okkur en þeirra eigin foreldrar voru nokkurn tímann. 
Þvílík hryggð.“ (K 32-32) 

 

Það eru allir að reyna vera frumlegir en sérstakir í MH, annað en bjálfarnir í Versló. Samt 

eru þau að troða sér í jafn þröngan ramma varðandi klæðnað, áhugamál og lífsstíl. Henni 
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líður mjög illa; eins og hún muni aldrei losna. Hún fyrirlítur skólasystkinin sín því þau 

minna hana á sjálfa sig. Þ.e. uppeldi þeirra allra var í samræmi við fjölskyldutímann; eftir 

þeirri dagskrá – en þau virðast öll, á sama hátt og aðalpersónan, vilja fjarlægja sig þessari 

dagskrá. Þau ganga þó ekki svo langt að lifa í hinsegin tíma og rými, því þau vilja vera 

„reglulega frumlegir og sérstakir“ (K 33) – þ.e. þau vilja skera sig úr, en gera það eftir 

ströngum reglum samfélagsins í MH. Þá enduðu þau hvort eð er í hefðbundnum 

hlutverkum s.s. sem verkfræðingar eða skrifstofustjórar. Aðalpersónan samræmir sig í 

þörf þeirra til að vera sérstök, en hún fyrirlítur þessar reglur þeirra, og reynir að fara enn 

óhefðbundnari leiðir – sem veldur því að hún hættir í skólanum og byrjar að vinna á 

strípibúllu, þ.e. hún hefur sitt eiginlega líf í hinsegin tíma og rými.  

Með því að hætta í skólanum reynir hún að kynnast lífinu. Henni tekst það reyndar 

ekki, nema að lífið sé að „rétta gröðum körlum kaftein í kók og kynnast jafnöldrum þínum 

sem eru mansalsfórnarlömb“ (K 34). Hún hefur sömu skoðun þegar hún verður eldri: á 

þá ekki samleið með fólki á hennar aldri. Henni leiðast „venjuleg“ vinnustaðasamtöl, 

þannig að hún mætir alltaf með vel hlaðinn síma og heyrnartól á Catalínu á virkum 

kvöldum þegar vinnuhópar og flíspeysumömmur mæta til að drekka hvítvín saman. Henni 

finnst spjallið sem þau eiga innantómt og leiðinlegt. Þau tala t.d. um veðrið og rökræða 

um hver besta veðurfréttasíðan er. Veðrið að hennar mati ætti ekki að skipta þau máli; 

þau eru ekki þyrluflugmenn eða björgunarsveitarmenn, og þau eru bara að skoða það til 

þess að geta tekið þátt í kaffistofuspjallinu (K 53). Hún hefur samt náð ágætum tökum á 

veðurspjallinu – sem sýnir viðleitni hennar til að passa í þetta hlutverk þrátt fyrir að 

fyrirlíta það – en nær ekki alveg að koma sér inn í þetta árstíðabundna sem fólk talar um 

eins og nagladekk, jólahreingerningar og janúarátök, enda á hún ekki bíl, hatar jólin og 

gerir aldrei neitt heilbrigt (K 54). Hún virðist ekki hafa áhuga á því sem flestir á hennar 

aldri hafa áhuga á. Hún tengir ekki við fólk sem vill fegra heimilin sín, njóta náttúrunnar 

eða dytta að einhverju (K 56), sem eru allt hefðbundin áhugamál konu á hennar aldri, sem 

hún samsvarar sér alls ekki í – enn og aftur sést hér dæmi um hvernig hún lifir í hinsegin 

tíma og rými.  

Annað dæmi um hvernig aðalpersónan lifir í hinsegin tíma og rými er að hún á í 

frjálslegum ástarsamböndum við manneskjur af báðum kynjum. Þ.e. hinseginleikinn felst 

ekki í því að elskhugarnir séu af báðum kynjum, heldur hvað þeir eru margir og hvernig 

afstaða aðalpersónunnar til kynlífs er mjög opin og frjálsleg. Í upphafi bókarinnar segir 

hún: 
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„Fæst börn eru sérstaklega stolt yfir ríðiafrekum mæðra sinna. Ég get alveg 
skilið það. En elsku stelpa, þú verður nú að viðurkenna að listinn yfir 
bólfélaga mína er frekar tilkomumikill. Allir þessir kvikmyndagerðarmenn, 
málarar og tónlistarmenn. Svo ekki sé minnst á ljóðskáldin, blaðamennina og 
hin ávallt óþekktu langdramatísku tónskáld.“ (K 5) 

 

Hún á oftast bara einnar nætur gaman með þeim, en hún á það til að „endurnýta bestu 

bitana“ (K 6). Aðalpersónan kemur oft heim með mismunandi fólk sem dóttirin hittir svo 

yfir seríósinu á morgnana (K 26-27). Henni finnst bara fínt ef þessi líkami nýtist 

einhverjum, og lítur á fólkið sem sefur hjá henni sem „dumpster divers“ og að það fái 

eitthvað „kikk“ út úr því að finna sér rusl sem allir aðrir hefðu hafnað (K 29).  

Hér sést hvernig sjálfsmyndarkrísan hennar birtist í viðhorfi hennar til ástarsambanda 

og sjálf síns. Hún leitast ekki eftir ást í sjálfu sér, heldur virðist hún frekar leitast eftir 

höfnun. Hún sækir í sambönd við menn sem vilja lítið með hana hafa, eða a.m.k. sýna 

henni enga væntumþykju eða stöðugleika. Hins vegar flýr hún úr þeim samkynja 

samböndum sem hún var í, en þau einkenndust öll af því hvernig makinn kom betur fram 

við hana og sýndi henni ást. Þ.e. hún virðist ekki vilja að henni sé sýnd þessi ást – því hún 

trúir ekki að hún eigi hana skilið. Í þessu felst hluti af sjálfsmyndarkrísunni hennar. 

Dæmi um stormasamt samband er við raftónlistaskáld, sem er alltaf til skiptis að 

segja henni hvað hún sé frábær og ömurleg, en hún veit aldrei hvað veldur þessum 

sveiflukenndu breytingum. Hún segir honum oft upp, en fer svo aftur til hans. Hún segir 

að það venjist ekki að sofa hjá fólki sem er leiðinlegt við sig, fólki sem segir reglulega að 

þú sért ekkert spes og snýr sér í hina áttina þegar þau fara sofa. Í þessum aðstæðum 

ímyndar hún sér að hún sé hasarmyndarleikarinn Bruce Willis, hann færi nú ekki að gráta 

yfir svona löguðu (K 14-25). Hún heldur þó stöðugt áfram að sækjast í þessi sambönd, 

þar sem hún verður fyrir sífelldri höfnun – hún sækir í þessa vanlíðan. Hún á líka í 

ástarsambandi við rappara, forritara, verðbréfamiðlara og ungskáld og sömu sögu má 

segja um þau sambönd. Hún vill vera með þeim en það er eins og þeir séu bara nota hana 

þangað til eitthvað betra býðst – sem er eitthvað sem hún er sammála, þ.e. það býðst 

eitthvað betur. Það má greinilega sjá þegar hún vill sjálf ekki byrja með 

verðbréfamiðlaranum, því hann var gamall vinur hennar og hún kunni of vel við hann til 

að vilja honum þau döpurlegu örlög að byrja með konu eins og henni (K 63). 

Sjálfsmyndarkrísan hennar birtist ekki einungis í ástarsamböndum hennar, heldur 

einnig í hlutverki hennar sem móðir. Hún verður ólétt eftir hassdagreykingarmann, en 
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þegar barnið er komið í heiminn ákveða þau að fara hvort í sína áttina. Hann heldur ekki 

sambandi við barnið eftir að þau slíta sambandinu (K 48-50) – sem í sjálfu sér er 

óhefðbundið, fjölskyldugerð hennar samræmist ekki fjölskyldutíma Halberstam. Henni 

finnst hún vera misheppnuð móðir strax frá upphafi þegar barnið fæðist fyrir tímann. Með 

því finnst henni að henni hafi misheppnast að ganga með það. Hún er með samviskubit 

yfir því að barnið hennar hafi lifað af en ekki barn Jórunnar, barn fyrrverandi 

samstarfsfélaga hennar sem var búin að undirbúa komu barnsins og var t.d. búin að 

innrétta heilt herbergi fyrir barnið. Hún gagnrýnir sig því ekki einungis fyrir að 

„mistakast“ að ganga með barnið allan tímann – sem sýnir hve lítið henni finnst til sín 

koma – heldur finnst henni hún ekki eiga skilið að eiga heilbrigt barn, fyrst Jórunni tókst 

það ekki. Hér sést hvernig lágt sjálfsmat hennar kemur fram, en þetta lélega sjálfsmat 

styrkir sjálfsmyndarkrísuna sem hún er í, þ.e. hún bæði fyrirlítur þetta hlutverk og telur 

sig ekki nógu góða fyrir það. 

Hún varar einnig dóttur sína við því að vera móðir. Hún heldur því fram að þegar 

kona eignast barn sé hún ekki lengur einstaklingur. Hún segist sjá eftir því að hafa ekki 

látið vana sig, og segir dóttur sinni að muna að það sé aldrei of seint fyrir það. Hún skefur 

ekkert af tilfinningum sínum í garð þess að vera móðir. Hún talar um hvað það sé auðvelt 

að fyrirlíta móðurhlutverkið, og það sé mjög leiðinlegt. Hún fyrirlítur sannarlega 

móðurhlutverkið og finnur sig ekki í því hlutverki – þó hún sé föst í því. Hún hefur ekki 

val að afneita þessu hlutverki, öfugt við barnsföður hennar – sem yfirgaf líf þeirra 

mæðgna mjög snemma. Hún gæti verið bitur út í föðurinn, sem fékk þetta val, en hún vill 

alltaf hafa frelsið til að skilgreina sig og hlutverk sitt sjálf, í anda þriðju bylgju 

femínismans. Það að henni hafi verið þröngvað í þetta hlutverk sem hún vildi sjálf aldrei 

skapar sjálfsmyndarkrísu hjá henni – en líkt og með ástarsamböndin kemur lélegt 

sjálfsmat hennar í ljós þegar kemur að dóttur hennar, en hún segir í enda bókarinnar: „Ég 

vildi óska þess að það hefði einhvern tímann verið séns fyrir mig að vera nógu fyrir þig“ 

(K 126). 

Aðalpersóna Kópavogskróniku lifir í hinsegin tíma og rými, fylgir ekki 

fjölskyldutímanum og stefnir ekki að langlífi. Hún fyrirlítur flest þau hlutverk sem er 

þröngvað upp á hana, og samsvarar sér ekki með jafningjum sínum. Hún er með 

afskaplega lágt sjálfstraust (t.d. að skammast sín fyrir vinnuna sína) og finnst hún ekki 

nógu góð sem móðir eða maki – sem hlýtur að valda gríðarlegri vanlíðan hjá henni, og 

um það snýst sjálfsmyndarkrísan hennar. Hún forðast að sinna þessum hlutverkum sem 

ætlast er til af henni (enda finnst henni hún ekki nógu góð í þau) og velur frekar að lifa í 
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hinsegin tíma og rými. Hið sama má segja um Maríu, aðalpersónuna í hinni skáldsögunni 

sem hér er til umfjöllunar, Millilendingu – en hún forðast líka þau hlutverk sem ætlast er 

til af henni. 
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5 Millilending 

Millilending fjallar um tuttugu og tveggja ára stelpu, Maríu. Sagan gerist á einum 

sólarhring þegar María millilendir á Íslandi eftir að hafa búið í Brighton með kærastanum 

sínum. Þau hætta saman og í kjölfarið þarf hún að flytja til pabba síns í Kaupmannahöfn 

en þarf þess á milli að millilenda á Íslandi í sólarhring. Hún á í stoppinu að sækja liti  fyrir 

pabba sinn sem höfðu verið í eigu Karls Kvaran málara, en þeir eru geymdir hjá ömmu 

hennar. Sagan gerist í nútímanum og segir frá þessum sólarhring Maríu á Íslandi þar sem 

hún gerir upp fortíð sína og reynir að finna út hvað hún vill gera við framtíðina. Bókin er 

fyrsta skáldsaga Jónasar Reynis Gunnarssonar og kom út árið 2017 (Jónas Reynir 

Gunnarsson, 2017).  

5.1 Hinsegin tími og rými í Millilendingu 
María er atvinnulaus og er ekki í skóla. Þannig lifir hún í hinsegin tíma og rými með því 

að lifa ekki hinu hefðbunda millistéttarlífi og lifa í andstöðu við hina hefðbundnu 

kapítalísku eignasöfnun. Hún fer til Brighton með þáverandi kærastanum sínum Ragnari, 

og saman lifa þau á atvinnuleysisbótunum hans Ragnars (Jónas Reynir Gunnarsson, 2017, 

bls.16)3. Henni leið best þegar hún bjó í Brighton á atvinnuleysisbótunum og gat farið á 

ströndina og lagt sig á daginn, og farið á veitingahús eða bari á kvöldin. Slíkt viðhorf er 

gjarnan litið hornauga í samfélaginu – það að vilja ekki vinna fyrir sér er í andófi við 

kapítalíks gildi (þ.e. þessi áhersla á eignasöfnun og framleiðslu). Hún er að fara að flytja 

til Kaupmannahafnar til pabba síns en hún er ekki komin með vinnu þar og hún er heldur 

ekki á leiðinni í skóla (J 28). Svo virðist sem þetta sé viljandi gert hjá henni, en það birtist 

kannski best í því þegar hún hittir fyrrverandi bekkjarbróður sinn, Steingrím, á bar í 

Reykjavík. Hann segir henni frá því að hann sé með BS gráðu í verkfræði og er að vinna 

á verkfræðistofu. María hugsar þá með sjálfri sér: 

„Ég hugsaði um Steingrím. Ímyndaði mér að vera í hans sporum, búin með 
þriggja  ára háskólanám og vera í einhverri níu-til-fimm-vinnu og reyna að 
skjóta mig ekki í hausinn en það var svo yfirþyrmandi tilhugsun að ég meikaði 
hana ekki.“ (J 70). 

Hér sést viðhorf hennar gagnvart hinu hefðbundna stöðuga líferni sem er, líkt og áður 

hefur komið fram, eftirsóknarvert í samfélaginu samkvæmt Halberstam – þ.e. hún vill lifa 

í hinsegin tíma og rými. Þetta viðhorf birtist einnig í því þegar hún biður Brynju um að fá 

                                                 
3 Héðan í frá verður vísað til þessarar bókar í meginmáli með bókstafnum J og blaðsíðutali innan sviga 
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að leigja herbergi hjá henni. Þá hugsar hún með sér að ef það eigi hvort sem er að neyða 

hana í að vera óhamingjusama og í einhverri vinnu sem hún hatar, gæti hún alveg eins 

verið í Reykjavík (J 51). Pabbi hennar og amma vilja meina að Kaupmannahöfn gæti 

verið nýtt upphaf fyrir hana, og þau vilja að hún fari í skóla eða fái sér vinnu, eitthvað 

akkeri. Með þessu finnst henni þau vera að neyða sig í að vera óhamingjusama. Hún er 

þó ekki alveg mótfallin því að fara í skóla. Hún lætur sig dreyma um að vera í námi sem 

er ekki sálardrepandi, og gæti meira að segja hugsað sér að vinna nokkur kvöld samhliða 

því. Henni líður þó eins og hálfvita fyrir að vera hugsa þetta (J 70). 

Annað dæmi um hvernig María lifir í hinsegin tíma og rými er að María stefnir ekki 

að langlífi, sem Halberstam telur að sé eftirskóknarvert í samfélaginu. Besta dæmið um 

það er að María drekkur mikið og tekur eiturlyf. Hún virðist reykja mikið gras, en hún 

reykir gras með Brynju og Gauja í millilendingunni á Íslandi. Þegar hún bjó á Íslandi og 

var að byrja hitta Jökul, talar hún um að hann hafi byrjað að reykja grasið þeirra eins og 

þau hafi oft átt og reykt gras. Hún reykir líka gras úti í Brighton og bakar einnig kökur 

með marijuana í. Hún tekur MDMA á djamminu í Brighton með Ragnari, en hún gerir 

það einnig áður en hún fer í flugið til Íslands. Hún drekkur líka mikið áfengi, hún talar 

um að í Brighton hafi hún og Ragnar djammað í hvert skipti sem þau gátu (J 157). Svo 

virðist sem hún eigi það til að deyja áfengisdauða þegar hún drekkur en bæði Jökull, 

fyrrverandi kærasti Maríu, og amma hennar tala um það. Jökull segir að það eina sem hún 

vilji gera á djamminu er að fá sér tequila og deyja áfengisdauða einhvers staðar (J 75). 

Eftir að þau hætta saman hættir hann að drekka og henni finnst hann vera dæma sína 

áfengisneyslu með því. Hún vorkennir honum líka fyrir að vera hættur að drekka (J 74-

76). Þegar amma hennar er að skamma hana fyrir lífshætti hennar minnist hún líka mjög 

mikið á drykkjuna hennar. Hún talar einnig um að hún hafi næstum því dáið í 

útskriftarferðinni á Spáni þegar hún dó áfengisdauða fyrir utan hótelið og fékk 

lungnabólgu (J 104). Amma hennar segir að hún hafi veikt hjarta fyrir brennivíni og það 

sé alkahólismi í ættinni (J 101-102). María kaupir rommflösku fyrir ömmu sína í 

fríhöfninni, en eftir þetta rifrildi flýr hún burt og tekur rommflöskuna með sér, sem hún 

drekkur svo ráfandi um hverfi ömmu sinnar áður en hún fer á fyllerí niður í bæ (J 112-

113). Hún gerir líka vafasama hluti undir áhrifum áfengis og eiturlyfja, en þar ber helst 

að nefna að hún keyrir til ömmu sinnar undir áhrifum áfengis og eftir að hafa reykt gras 

(J 87-89). 

Halberstam heldur því fram að líf sem einkennist af miklum stöðugleika sé 

eftirsóknarvert og þeir sem lifa lífinu ekki með tímabilum sem einkennast af stöðugleika 
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lifi í hinsegin tíma og rými. Lífið hennar Maríu er mjög óstöðugt og hún gerir það sem 

henni dettur í hug hverju sinni. Hún ákveður að flytja til Brighton með Ragnari þegar þau 

eru eiginlega nýbyrjuð að vera saman. Þegar hún millilendir á Íslandi býður Brynja henni 

að leigja herbergi hjá sér. Hún ákveður skyndilega að flytja inn til hennar, og sendir pabba 

sínum skilaboð um að hún ætli að flytja inn í þetta herbergi og selja flugmiðann sinn. Hún 

gerir þetta í mikilli hvatvísi og án þess að vita hvort hún geti raunverulega flutt inn (J 71) 

Hún virðist ekki vera með plan um hvernig hún ætlar að haga Íslandsdvölinni. Hún fær 

Gauja bara til að sækja sig því hún segir við hann að hún sé að smygla e-pillum en er ekki 

einu sinni viss hvort hann muni í raun og veru mæta (J 11). Hún er ekki búin að plana 

hvar hún ætlar að gista um nóttina, en amma hennar heldur að hún ætli að gista hjá Gauja 

en hún hefur ekki talað um það við hann. Hún ákveður að gista hjá ömmu sinni, en flýr 

svo eftir fyrrnefnt rifrildi (J 113). Hún fer svo á djammið um kvöldið og hittir Brynju og 

Gauja, en í staðinn fyrir að vera með þeim og gista hjá þeim stingur hún þau af til að vera 

með Steingrími og vinum hans. Hún endar svo á að gista hja Óla, vin Steingríms, þótt hún 

vilji ekkert sérstaklega vera þar. Þar endar bókin, og því fáum við aldrei að vita hvort hún 

fari til Kaupmannahafnar eða ákveði að vera ennþá á Íslandi (J 163).  

5.2 María sem kona í krísu 
María er í sjálfsmyndarkrísu, en það er hægt að túlka titilinn sem vísun í þessa 

sjálfsmyndarkrísu hennar. Þetta er millilending í lífinu hennar, hún er ekki komin á 

áfangastað og veit ekki hver hann er. Sjálfsmyndarkrísan birtist í því hvernig hún er 

stefnulaus og tekur ekki ábyrgð á sínu eigin lífi. Stefnuleysi Maríu birtist í því hvernig 

hún veit ekki hvað hún vill gera við líf sitt og er hvorki í vinnu né skóla og stefnir ekki á 

það, en stefnuleysið birtist líka í því hvernig hún hagar lífinu. Sólarhringurinn á Íslandi 

lýsir þessu vel. Hún dansar einhvern veginn á milli þess að vilja hitta fólk og ekki. Hún 

vill vera með Gauja og Brynju en fær oft nóg af þeim og stingur þau af. Hún ráfar svo 

stefnulaust ein milli bara í Reykjavík og með því frestar hún að hitta þetta fólk. Hún endar 

svo kvöldið eftir rifrildi við ömmu sína með því að fara með ókunnugu fólki niður í bæ á 

djammið. Hún hittir á Gauja og Brynju en hún stingur þau af til þess að vera með öðru 

fólki sem hún þekkir ekki mikið. Í þeim hópi er strákur, Óli, sem reynir við hana. Henni 

líkar ekkert sérstaklega vel við hann, en samt endar hún einhvern veginn á því að fara 

heim með honum. Bókin endar á því að þau sofa saman, sem hún virðist ekki vera neitt 

sérstaklega til í: „Óli kyssti mig á ennið. Svo á munninn. Svo lagðist hann ofan á mig og 

byrjaði að sofa hjá mér“ (J 171).  
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Henni finnst hún standa fyrir utan líf jafnaldra sinna og virðist ekki tengja við fólk á 

hennar aldri sem eru að gera þessa týpísku hluti í lífinu. Þegar hún er á djamminu um 

kvöldið finnst henni djammið bara vera fyrir háskólafólk til að hittast og finna sér maka 

til að eignast börn (J 64). Hún talar líka um að fólkið sem hún sé umkringd á djamminu 

séu grunnhyggið og asnalegt, þótt hún sé sjálf á djamminu (J 152). Hún er á vinsælum 

skemmtistað og henni líður eins og hún eigi ekki heima þar. Henni finnst allir strákarnir 

líta úta út fyrir að vera í landsliðinu og stelpurnar eins og flugfreyjur. Henni líður eins og 

krakka með krabbamein sem hefur fengið sína hinstu ósk uppfyllta með því að fá að dansa 

við hliðina á þeim (J 151). Hún lítur því niður á þetta fólk en finnst hún þó ekki betra en 

það – þvert á móti. Meðal annars felst sjálfsmyndarkrísan hennar í þessu. Hún veit 

nákvæmlega hvernig þetta fólk er, og getur auðveldlega hólfa það niður (J 153). Hún 

tengir ekki við þetta fólk sem lifir hefðbundnum lífsstíl, en hún tengir heldur ekki við 

Gauja og Brynju, sem virðast sjálf lifa að einhverju leyti í hinsegin tíma og rými. Henni 

finnst hún því hvergi passa inn meðal jafnaldra sinna, sem er meðal þess sem veldur henni 

sjálfsmyndakrísu. 

Hún tengir eiginlega mest af öllu við málarann sem málaði myndina af Friðriki mikla 

á listasafninu sem hún fer með pabba sínum á í Berlín. Þar hangir ókláruð mynd af Friðriki 

mikla. Það mótar fyrir útlínum á hattinum á honum en annars bara auður blettur, þar sem 

hann á að vera að lesa yfir hershöfðingjum fyrir orrustu. Málarinn hafði svo gefist upp á 

að mála myndina og meira að segja krotað yfir andlitið á nokkrum hershöfðingjum á 

myndinni. 

„...ég gat ekki hætt að hugsa um náungann sem hafði málað það. Oftast finnst 
mér löngu dáið fólk vera svo langt í burtu en þarna fannst mér eins og hann 
gæti verið heima hjá sér, í einhverri íbúð í Berlín, að reyna mála næsta verk 
og væri enn pirraður yfir því hvað honum fannst þetta vera glatað. Þótt ég 
hefði ekki reynt að gera neitt svona erfitt, og þessi gaur væri svona þúsund 
sinnum hæfileikaríkari en ég, fannst mér eins og ég vissi alveg hvernig honum 
liði. Alveg nákvæmlega. Þótt hann væri löngu dauður.“ (J 170-171) 

Hún samsvarar sér í þessum málara, þ.e. að byrja á einhverjum verkefnum og klára þau 

ekki því hún gefst upp á þeim. Hér sést lágt sjálfsmat hennar og gæti hún því forðast að 

byrja á verkefnum eða að klára þau, því hún er svo viss um að henni muni mistakast. 

Megininntak sjálfsmyndarkrísu hennar er þetta: hún óttast mistökin og það að aðrir sjái 

hve misheppnuð hún er, og fái þannig staðfest sínar eigin hugsanir í garð sjálfs síns – þess 

vegna klárar hún ekki verkefni eða sinnir hlutverkum sínum. Hún eyðileggur oft frekar 

fyrir sjálfri sér og þess vegna gæti hún tengt við málarann, sem eyðilagði fyrir sjálfum 
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sér. Hún tekur heldur ekki ábyrgð á eigin lífi. Þegar hún talar um vandamálin sín við 

pabba sinn segir hann henni að hætta þessari vitleysu og taka sig á, eins og allt sem hún 

lendir í sé henni að kenna (J 163). Þannig finnst henni hún ekki bera ábyrgð á vandamálum 

í lífi sínu. Henni finnst þau ekki vera henni að kenna. Það birtist einnig í því hvernig hún 

er með ákveðið markmið fyrir millilendinguna. Hún er að millilenda til að geta haldið 

áfram til Kaupmannahafnar þangað sem hún ætlar að flytja og hún á líka að ná í litina 

hans Karls Kvaran. Í þessari mililendingu ákveður hún að fara ekki til Kaupmannahafnar, 

og ætlar að fá að leigja litla kompu hjá Brynju. Hún veit samt ekkert almennilega hvort 

hún geti fengið herbergið og hana langar heldur ekkert sérstaklega að búa með Brynju. 

Þegar hún fer til ömmu sinnar í annað skiptið tekur hún litina hans Karls Kvaran með sér 

fyrir pabba sinn. Þeir komast þó aldrei til skila því hún endar djammið seinna um nóttina 

á því að mála með þeim á klakann á frosinni Reykjavíkurtjörninni (J 156). Þannig sýnir 

hún ábyrgðarleysi með því að ná ekki þessum settu markmiðum sem hún hafði fyrir 

Íslandsdvölina.  

Sjálfsmyndarkrísa Maríu birtist líka í því að henni virðist ekki líða vel með lífið sitt 

eins og það er. Vanlíðan hennar birtist t.d. í því að hún trúir að engum líði í raun og veru 

vel. Og áður en hún deyr væri hún til í að hitta manneskju sem líður í alvörunni vel (J 

148). Hún vill, eins og áður hefur komið fram, t.d. ekki vera í vinnu né skóla en samt er 

eins og henni líði ekki vel að vera það ekki. Hún er líka einmana en þegar hún situr ein á 

bar í Reykjavík hugsar hún með sér:  

„...hvað það er stundum erfitt að vera ein, ekki svona eins og þegar enginn er 
með manni, heldur bara þessi tilfinning að vera það í alvörunni.“ (J 79) 

Hún er með lágt sjálfstraust sem birtist meðal annars í því hversu óörugg hún er með 

klæðaburðinn sinn en í millilendingunni er hún í úlpu og stígvélum og henni finnst hún 

líta út eins og hún hafi strokið af leikskóla eða að hún hafi gefist upp á lífinu. Hún talar 

oft um sjálfa sig á niðrandi hátt, oft sem fávita eða að hún sé heimsk. Hún er heldur ekki 

ánægð með það að þurfa að flytja til Kaupmannahafnar og skammast sín fyrir að vera að 

flytja þangað. Hún er bara að gera það því hún á ekki pening. Hún er búin að æfa sig í því 

hvernig hún muni segja fólki frá þessu, en hún ætlar að segja fólki að hún sé að flytja til 

pabba og sleppa því að það sé í Danmörku, því þá mun fólk sjá fyrir sér huggulegt 

æskuheimili en ekki ókunnugt land. Áhyggjur hennar hverfa því hún er svo bara með 

Gauja og Brynju og hún veit að þau eru ekki nógu kurteis til að spyrja hana út í þetta (J 

41). Hún forðast hins vegar að hitta ömmu sína því hún veit að hún mun skamma hana 
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fyrir það hvernig hún er að haga lífi sínu. Þegar hún er komin fyrir utan hjá ömmu sinni í 

fyrra skiptið sem hún fer til hennar hugsar hún með sér að amma hennar myndi spyrja 

hana endalausra spurninga. Eins og „hvað varstu að þvælast þarna úti?“ „Ertu komin með 

vinnu í Kaupmannahöfn? „Ætlarðu að læra eitthvað?“ „Heldurðu að þú getir slegið öllu 

á frest?“ eða „Ertu að bíða eftir að vinna í lottóinu?“. Í staðinn fyrir að takast á við þær, 

flýr hún (J 28).  

  Hana langaði að búa ennþá í Brighton eftir að hún og Ragnar hættu saman, þrátt 

fyrir að hafa liðið eins og fávita fyrir að hafa flutt þangað, en henni leið eins og enn meiri 

fávita ef hún færi til baka til Íslands. Hún ætlaði að sækja um vinnu og leigja ódýra íbúð, 

henni fannst hún bara þurfa gera eitthvað og að hún myndi redda þessu. Hún hringir í 

pabba sinn til að segja honum frá ákvörðuninni en eftir það hverfur allt sem hún var að 

hugsa. Henni finnst þetta oft gerast þegar hún talar við hann, hann smækkar öll 

vandamálin hennar niður í ekkert en hann vill alveg hjálpa en henni finnst hann aldrei 

vorkenna sér (J 163). Samband hennar við pabba sinn er mjög stirt og henni finnst hann 

alltaf vera pirraður, en þá sérstaklega þegar hún verður eldri. Hún man ekki eftir að hafa 

átt samtal við hann eftir að hún byrjar í menntaskóla þar sem hann er ekki að skamma 

hana. Hann er byrjaður að reyna að lagfæra allt sem fer úrskeiðis í lífinu hennar, og henni 

finnst hann ráðskast með hana (J 122). Hann sannfærir hana um að flytja til sín til 

Kaupmannahafnar eftir símtalið þar sem hún reynir að segja honum að hún vilji ennþá 

búa í Brighton. Hún líkir því að fara til Kaupmannahafnar við það að fara í fangelsi, og 

að dagurinn á Íslandi er sá síðasti þar sem hún hefur frelsi (J 43). Amma hennar er ekki 

sátt með hvað María er að gera við líf sitt. Hún vill að hún fari að róa sig og fái sér vinnu 

eða fari í nám. Henni finnst hún þurfa akkeri. Hún segir að maður megi vera ungur og 

vitlaus meðan maður er ennþá ungur, en svo er maður bara vitlaus. Hún segir við Maríu 

að fólki sem líður vel hagar sér ekki eins og hún sé að haga sér. Henni finnst lífið hennar 

vanta stöðugleika og að það eigi ekki bara að snúast um fyllerí og ferðalög. María tekur 

þessu mjög persónulega, en henni finnst amma sín vera að drulla yfir allt sem hún sé (J 

101-106). Amma hennar og pabbi birtast þannig í sögunni sem rödd samfélagsins. Amma 

hennar vill t.d. meina að fólki geti ekki liðið vel ef það hagar sér ekki eins og samfélagið 

vill að maður geri. Ástæðan fyrir því að María er ekki ánægð með lífið sitt gæti stafað af 

þessari togstreitu. Hún lifir í hinsegin tíma og rými en samt óttast hún viðbrögð annarra 

við því, og skammirnar sem hún fær frá sínum nánustu sem setja út á lifnaðarhætti hennar.  
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6 Samantekt 

Á eftirstríðsárunum varð hlutverk karlmannsins ekki eins skýrt og það hafði verið, og upp 

úr því spretta bækur um karla í krísu. Það bendir margt til þess að svipaðar aðstæður séu 

gangvart konum í dag í ljósi togstreitunnar sem ríkir í lífi þeirra, eins og þriðja bylgja 

femínismans hefur gagnrýnt. Hlutverk konunnar í síðnútímanum er ekki skýrt og því er 

ekki ólíklegt að bækur um konur í krísu munu spretta upp í kjölfarið. Kópavogskrónika 

og Millilending eiga þar við, en þetta eru báðar nýlegar skáldsögur sem fjalla um konur í 

sjálfsmyndarkrísu. 

Sjálfsmyndarkrísan birtist þó á mismunandi hátt hjá aðalpersónu Kópavogskróniku 

og Maríu. Aðalpersónan í Kópavogskróniku virðist hafa tekið meðvitaða ákvörðun um 

að lifa í hinsegin tíma og rými, en hún hefur ekki áhuga á móðurhlutverkinu og þessum 

týpíska fjölskyldutíma, né því sem fólk á hennar aldri hefur áhuga á. Í stað þess sækir hún 

í öðruvísi lifnaðarhætti svo sem eiturlyf, óhóflega áfengisneyslu, að vinna á strípibúllu á 

tímabili og að eiga í frjálslegum ástarsamböndum. Hún er með lítið sjálfsálit sem birtist 

meðal annars í því að henni finnst hún ekki vera góður maki og sé ekki nógu góð fyrir 

aðra: ekki nógu góð móðir og ekki nógu góð fyrir Kópavog. Þótt hún taki meðvitaða 

ákvörðun strax í menntaskóla að hún vilji lifa lífinu öðruvísi en aðrir, glímir hún þó við 

vanlíðan sem gæti stafað af þeirri togstreitu sem ríkir í lífinu hennar við þessa ákvörðun, 

þar sem hún er að gera aðra hluti en ætlast til er af henni af samfélaginu. Hún vill samt að 

dóttir sín sem fari svipaða leið. Hún varar dóttur sína við því að vera móðir og að vera í 

ástarsamböndum.  

Sjálfsmyndarkrísa Maríu birtist meira í því hvernig hún er týnd í lífinu og óviss um 

hvert hún stefnir. Hún tengir ekki við fólk á sínum aldri og finnst hún standa fyrir utan 

það og hvað þau eru að gera. Hún lifir í hinsegin tíma og rými sem birtist t.d. í því að hún 

lifir ekki með með það í huga að stefna að langlífi sem lýsir sér meðal annars í mikilli og 

óábyrgri áfengis- og eiturlyfjaneyslu, og lífið hennar einkennist ekki af löngum tímabilum 

af stöðugleika sem birtist skýrast í því að hún er ekki með vinnu og er ekki í skóla. Hún 

vill ekki fara þessa hefðbundnu leið í lífinu og vill lifa í hinsegin tíma og rými, en fólkið 

sem stendur henni næst, amma hennar og faðir, eru ekki ánægð með það. Þau veita henni 

heldur aldrei almennilega tækifæri til að finna út úr því sjálf hvað hún vill gera, en þau 

grípa alltaf inn í til að reyna beina henni, að þeirra mati, á réttu brautina. Vanlíðan hennar 

kemur frá þessari togstreitu; hana langar ekki að gera ákveðna hluti en finnst hún verða 

að gera þá samt vegna pressu frá sínum nánustu. 
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Sögurnar segja okkur í sameiningu frá þeirri togstreitu sem hugmyndin um farsælan 

kvenleika setur á konur í síðnútímanum. Þær þurfa að uppfylla mörg skilyrði og fylgja 

þessari hefðbundnu leið í lífinu til að teljast hafa náð árangri. Aðalsögupersónur 

Kópavogskróniku og Millilendingu fylgja ekki þessari hefðbundnu leið, og lifa í hinsegin 

tíma og rými – þ.e. þær skilgreina sig ekki sem hinsegin út frá sjálfsmyndinni sinni heldur 

eru lífshættir þeira hinsegin. Þriðja bylgja femínismans vill laga þessa togstreitu og þessar 

miklu kröfur sem farsæll kvenleiki setur á konur. Þriðja bylgjan vill leyfa konum að 

skilgreina sig sjálfar og víkka þessa þröngu skilgreiningu um hvað konur gera til að teljast 

hafa náð árangri. Þær eru báðar sjálfstæðar ungar konur sem fara sínar eigin leiðir og fara 

gegn gildum samfélagsins. Ef barátta þriðju bylgjunnar ber árangur verða þessar leiðir 

sem aðalpersónurnar hafa valið í lífinu litnar öðrum augum, og lifnaðarhættir þeirra 

jafnvel talið til farsæls kvenleika, því þá væri til víðari skilgreing á hugtakinu sem leyfir 

konum að skilgreina sig sjálfar. Þá væri togstreitan minni á milli þess sem samfélagið 

býst við af konum og þess sem þær vilja gera, og þar af leiðandi ætti þessi 

sjálfsmyndarkrísa ekki við.  
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