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Ágrip 

Ritgerðin fjallar um unglingabækur Eðvarðs Ingólfssonar bæði í sögulegu og menningarlegu 

samhengi. Í henni eru viðraðar þær skoðanir að bækur Eðvarðs hafi ekki verið jafn 

sakleysislegar og ætla mætti og að í þeim hafi leynst mótstaða við frjálslyndan anda áttunda 

áratugsins og kynjapólitík. Einkum í ljósi þess að í bókunum er pönkmenningu og 

kvenréttindum hafnað með hunsun og „gamaldags“ gildum haldið á lofti í þeirra stað.  

Fjallað er um hvernig Eðvarð notar heilbrigðan lífsstíl og kristna trú markvisst til þess 

að flokka söguhetjur sínar í góðar og vondar. Að auki eru dæmi tekin um hvernig kristin 

lífsýn er notuð til að vara við því sem söguheimur lýsir sem neikvæðum samfélagsáhrifum á 

unglinga.  Sjónum er beint að því hvernig flokkunin á hinu góða og hinu illa verður á köflum 

áróðurskennd því persónusköpun miðast oftar en ekki að koma ákveðnum sjónarmiðum á 

framfæri frekar en að skapa unglinga og fólk sem hægt er að tengja við raunveruleikan. 

Komið er inn á viðtökur bókanna í þessu samhengi og tekin dæmi úr bókagagnrýni.  

Kynjapólitík er mikið til umræðu, persónur Eðvarðs eru um heldur íhaldssamar en 

ritgerðin greinir hegðun þeirra í ljósi kenninga í feminískri bókmenntafræði. Nokkuð ítarlega 

er farið í tvöfalt siðgæði sögupersóna auk þess sem hlutgerving konunnar er til umfjöllunar. 

Staðalímyndir eru til umræðu með tilliti til tvöfalds siðgæðis og karlmiðuð afstaða til líkama 

kvenna er einnig rædd. Tekin eru dæmi um innbyggða neikvæðni í garð kvenna og hvernig 

þeim er refsað fyrir frávik frá íhaldsömum gildum söguheims. Einnig er neikvæð afstaða 

bókanna til fóstureyðinga er rædd í samhengi við kvenfrelsi.  

Niðurstöður hverfast um úrvinnslu bókanna á erfiðum málum en þó að mestu leyti um 

hvað íhaldsöm afstaða söguheims táknar fyrir kvenhetjur Eðvarðs. Einkum í ljósi neikvæðs 

viðhorfs í bókunum til menntunar og frama kvenna.  
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Inngangur 

 

Eðvarð Ingólfsson var einn af vinsælustu unglingasagnahöfundum Íslands á níunda 

áratugnum. Sögur hans af unglingum og dramatískum hversdagsævintýrum þeirra urðu 

gífurlega vinsælar og boðuðu breyttar áherslur í menningarlífi unglinga. Bækurnar fjölluðu 

um ungt fólk að hefja lífið og fóta sig sem gildir samfélagsþegnar og voru frásagnir af 

krökkum að leysa ástarmál sín við undirleik popptónlistar tilbreyting frá óreiðukenndum 

tíðaranda áttunda áratugarins. Í bókum Eðvarðs gætir þó nokkurs raunsæis, þær fjalla um 

unglinga andspænis erfiðleikum á borð við ótímabærar þunganir, áfengissýki foreldra og 

uppgjör við innri drauga, en ávallt með kristið siðgæði að leiðarljósi.  

Efnistök Eðvarðs voru á köflum sakleysisleg en engu að síður mátti þar finna sterka 

mótstöðu við þjóðfélagsbreytingar áttunda ártugarins. Eðvarð boðaði afturhvarf til heims sem 

stóð utan pönks og kvenréttinda, saklausari heims þar sem uppreisn inni á heimilum var ekki 

vandamál og óhreinir pönkarar voru víðsfjarri.
1
 

Eðvarð var aðeins tvítugur þegar fyrsta bók hans Í gegnum bernskumúrinn kom út árið 

1980. Hann starfaði meðal annars sem dagskrárgerðarmaður hjá Ríkisútvarpinu og sem 

blaðamaður á árunum 1981-86. Hann gegndi starfi ritstjóra tímaritsins Æskunnar á árunum 

1985-90. Samhliða þessu stundaði hann ritstörfin auk guðfræðináms en hann lauk 

embættisprófi í guðfræði árið 1995. Hann fer ekki í grafgötur með afstöðu sína til kristni í 

bókum sínum og sagði aðspurður um trúmál í viðtali við Morgunblaðið árið 1985 

„Kristindómurinn er mér hugstæður svo ekki sé meira sagt.“
2
 

Eðvarð var í hópi frumkvöðla á sínu sviði því íslenskar unglingabækur voru nýjar af 

nálinni þegar Í gegnum bernskumúrinn kom út árið 1980.
3
 Í lok áttunda áratugarins höfðu 

fyrstu íslensku unglingasögurnar komið út og er Búrið eftir Olgu Guðrúnu Árnadóttur talin 

marka upphaf greinarinnar hér á landi.
4
 Fljótlega eftir 1980 fór að bera á aukinni útgáfu og 

nutu höfundar á borð við Eðvarð og Andrés Indriðason mikilla vinsælda. Bækur voru nú 

skrifaðar með unglinginn og raunveruleika hans í huga frekar en að koma tilteknum boðskap á 

                                                           
1
 Í greininni „Öreigaæskan hrækir á móti“ eftir Gest Guðmundsson, félagsfræðing, kemur fram að enskir 

pönkarar voru til að byrja með úr lægri stéttum þjóðfélagsins og voru litnir hornauga af góðborgurum sökum 
afkáralegs útlits. Gestur Guðmundsson, „Öreigaæskan hrækir á móti“, Þjóðviljinn, 30. júlí, 1978, bls 16.   
2
 Morgunblaðið, „Ég var ákveðinn í að verða rithöfundur frá átta ára aldri...“, viðtal við Eðvarð Ingólfsson, 20. 

desember, 1985, bls. 66. Höfundur óþekktur. 
3
 Eðvarð Ingólfsson, Í gegnum bernskumúrinn. (Reykjavík: Barnablaðið Æskan, 1980)  

4
 Silja Aðalsteinsdóttir, „Íslenskar barnabækur“, Raddir Barnabókanna, ritstj. Silja Aðalsteinsdóttir (Reykjavík: 

Mál og menning, 2005), fyrsta útg. 1999, bls. 9-35, bls. 25.  
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framfæri eins og tíðkaðist á fimmta og sjötta áratugnum.
5
 Raunsæislegar sögur af 

áhyggjuefnum táninga höfðuðu vitaskuld betur til lesenda og seldust ákaflega vel. Árið 1985 

varð bók Eðvarðs, Sextán ára í sambúð, sú söluhæsta á Íslandi.
6
 

Þegar fyrstu bækur Eðvarðs komu út hafði samfélagið nýverið gengið í gegnum miklar 

breytingar. Kvenfrelsisbarátta og aukin atvinnuþátttaka kvenna höfðu breytt formgerð 

fjölskyldunnar. Konur sóttu nú í ríkari mæli út á vinnumarkaðinn og óskuðu eftir því að karlar 

tækju frekari þátt í barnauppeldi og heimilisstörfum. Á sama tíma leitaðist hópur unglinga við 

að skapa sér sína eigin menningu. Því líkt og með aðrar kynslóðir varð sú nýja að hafa sinn 

eigin táknheim. Unga fólkið tók uppreisnaranda pönksins upp á sína arma með því að hafna 

viðteknum venjum um tísku, félagslíf og tónlist.     

Í bókum Eðvarðs má greina nokkra andstöðu við þetta þjóðfélag. Þótt hún sé ekki 

„hefðbundin“ andspyrna í anda mótmæla eða vinstrisinnaðrar samfélagsgagnrýni þá 

einkennist hún engu að síður af gagnrýni á þessa menningu. Mótstaðan birtist nefnilega einna 

helst í upphafningu á sígildri niðurröðun hlutverka eftir kynjum og höfnun á pönkinu sem var 

uppreisnarkennt afl í unglingamenningu í samtíma verkanna. Einnig má sjá andóf gegn 

hugmyndum í tengslum við menntunarstig, starfsvettvang, hjúskaparstöðu, kynslóð, trúmál og 

ekki síst afstöðu til vímuefna.  

 Í ritgerðinni verður sjónum beint að því hvers konar samfélagi Eðvarð bregðst við og 

hvernig hann bregst við því. Spurt er hvernig unglingabækur hans fjalla um samtíma sinn og 

hvernig sú umfjöllun er notuð til að viðhalda ríkjandi kynhlutverkum og spyrna við þeim 

þjóðfélagslegu breytingum sem höfðu orðið á högum kvenna, með því að halda á lofti 

íhaldssamri arfleifð kristninnar.  

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
Margrét Tryggvadóttir, „Unglingabækur“, Íslensk bókmenntasaga V, ritstj. Guðmundur Andri Thorsson 

(Reykjavík: Mál og menning, 2006)  
6
 Alþýðublaðið, „Lokaniðurstöður jólabókasölunnar“, 1. febrúar 1986, bls 8.  
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1. kafli – Sögulegt yfirlit 

 

Kvenréttindi og samfélagsgerð 

Á áttunda áratugnum birtist afrakstur hugmyndafræði sem ruddi sér til rúms í vestrænu 

samfélagi á þeim sjötta og sjöunda þegar ungmenni í Bandaríkjunum og Evrópu höfnuðu 

stríðsrekstri og boðuðu friðarstefnu og frjálsar ástir. Leyfilegt varð að setja spurningarmerki 

við alla mögulega þætti þjóðlífsins í nafni jafnréttis og bræðralags. Þegar líða tók á áttunda 

áratuginn festust byltingarhugmyndir þess sjöunda í sessi og raungervðust í daglegu lífi fólks. 

Hér á landi fór kvennabaráttan einna hæst. Íslenskar konur höfðu verið virkar á 

vinnumarkaðnum um árabil en kröfðust nú betri launa, aukinna atvinnumöguleika og betri 

aðstöðu til þátttöku í opinberu lífi. Dagvistun barna varð að veruleika og veitti hún konum 

tækifæri til að fara út á vinnumarkaðinn. Mótmæli urðu að algengri leið til þess að koma 

ákveðnum skilaboðum á framfæri. Andófið sem varð að tákni heillar kynslóðar fann sér 

farveg í samfélaginu. Kvenfrelsishreyfingar á borð við Rauðsokkurnar voru stofnaðar og urðu 

áberandi í íslensku samfélagi. Þær beittu bæði uppreisnarkenndum aðferðum líkt og 

skrifræðislegum til að vekja athygli á málstaðnum. Smátt og smátt þokaðist baráttan í átt að 

settu marki. Afraksturinn birtist í nýjum lögum, breyttri þjóðfélagsskipan og ekki síst breyttri 

þjóðmálaumræðu. Önnur bylgja femínisma reið yfir og voru árin 1975-85 nefnd 

„kvennaáratugur“ af Sameinuðu þjóðunum.
7
 

Rótgrónum viðhorfum til kynjahlutverka var þó ekki auðveldlega umbylt. Íhaldsamari 

öfl héldu oft og tíðum fast í hefðbundin hlutverk, gagnrýndu meint upplausnarástand og álitu 

það grafa undan ríkjandi samfélagsskipan. Umræða um stöðu kvenna í samfélaginu varð oft 

til þess að draga úr mikilvægi vinnu kvenna og voru þeir karlar sem sinntu heimili og börnum 

gagnrýndir. „Farið var að tala um „mjúka karlmenn,“ sem stóðu í bleyjuþvottum til jafns við 

konuna, voru hógværir og klæddir í mjúkt flauel. „Harðir naglar“ litu þá hornauga.“
8
 Í bókinni 

Backlash: The Undeclared War Against Women ræðir Susan Faludi bakslög í 

kvennréttindamálum og segir þau viðbrögð við batnandi stöðu kvenna – hvort sem sú bót á 

við rök að styðjast eða ekki.
9
 Ágætt dæmi um þetta er vöxtur klámiðnaðarins því um svipað 

leyti og kvennabarátta áttunda áratugarins varð sterkust fór mjög ofbeldisfullt klám að verða 

að algengri og viðurkenndri markaðsvöru.
10

 Einnig ræðir hún hvernig bakslagið á níunda 

                                                           
7
 Konur hvað nú? Staða íslenskra kvenna í kjölfar kvennaárs og kvennaáratugar Sameinuðu þjóðanna 1975-

1985, ritstj. Jónína Margrét Guðnadóttir (Reykjavík: ’85-nefndin, 1985) bls. 13-28. 
8
 Gestur Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir, ’68 – Hugarflug úr viðjum vanans (Reykjavík: Tákn, 1987) bls. 245. 

9
 Susan Faludi, Backlash: The Undeclared War Against Women (London: Vintage, 1992) bls. 13. 

10
 Sama, bls. 16. 
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áratugnum hafi skilað sér inn í bandaríska afþreyingarmenningu með skrumskælingu á stöðu 

einhleypra kvenna og nefnir þar myndina Fatal Attraction sem dæmi. Þó svo að kenningar 

Faludi eigi einkum við um bandarískt samhengi (en bandarískarmenningarafurðir fara 

vissulega víða) er lestur hennar á kynjapólitík meðal annars í gegnum kvikmyndir og tímarit 

áhugaverð, þar sem bent er á hvernig hugmyndafræðileg átök eiga sér stað á vettvangi 

dægurmenningar ekki síður en almennrar þjóðfélagsumræðu. Í umræðu um bækur Eðvarðs 

Ingólfssonar hér á eftir verður hugað að þessu samhengi og þeirri spurningu velt upp hvort 

finna megi nokkurs konar „bakslag“ gegn uppgangi kvennréttinda á Íslandi í hinum víðlesnu 

metsölubókum Eðvarðs á níunda áratugnum. 

 

Pönkið 

"Það er nánast skilgreiningaratriði, að allar meiriháttar hræringar í popptónlist eru til merkis 

um félagslega undiröldu,“ segir Gestur Guðmundsson í greininni „Öreigaæskan“ sem birtist í 

Þjóðviljanum árið 1978.
11

 Ein birtingarmynd þeirra samfélagsbreytinga sem komu í kjölfar 

'68 kynslóðarinnar var pönkið. Reiðileg og ágeng tónlist byggð á grundvallarreglum rokksins, 

krakkar klædd leðri og götuð með öryggisnælum ásamt frómri ósk um stjórnleysi í bland við 

tómhyggju, sköpuðu sterka andstöðu við unglingamenningu sjötta og sjöunda 

áratugarins. Pönkið var ekki aðeins tónlistarstefna heldur hreyfing og tískustefna líka og varð 

áberandi á árunum í kringum 1980. Meint hirðuleysi í klæðaburði vakti athygli og stundum 

óhug og var þrifnaður sagður vera „bannorð“ í pönki, einkum úr íhaldsamari hornum 

samfélagsins.
12

  

Innkoma pönksins í íslenska unglingamenningu kallaðist á við það sem var að gerast á 

Vesturlöndum og átti greiða leið að ungmennum sem vildu finna sína eigin menningu líkt og 

kynslóðirnar á undan þeim. Þau höfnuðu vinsælum tónlistarmönnum á borð við Björgvin 

Halldórsson því þeir fluttu vinsældapopp sem fjallaði um ástar og sveitarómantík á meðan 

pönkið leitaðist við ögra og hæða slíka tónlist. Pönkið á Íslandi náði hámarki með kvikmynd 

Friðriks Þórs Friðrikssonar, Rokk í Reykjavík, sem frumsýnd var árið 1982 og hefur verið 

þrautseig undiralda í íslensku menningarlífi æ síðan þótt að stefnan sjálf hafi löngu verið 

kvödd.
13

   

                                                           
11

 Gestur Guðmundsson, „Öreigaæskan hrækir á móti“, Þjóðviljinn, 30. júlí, 1978, bls 16.   
12

 Gísli Sigurðsson, „Ræflarokk og kattarklæði“. Lesbók Morgunblaðsins, 19. mars, 1978, bls. 1.  
13

 Nærtækustu dæmin eru auðvitað heimsfrægð Bjarkar Guðmundsdóttur og kjör fyrrum pönkarans Jóns Gnarr 
í borgarstjórastól en að auki hefur plötuútgáfa Sykurmolanna, Smekkleysa, verið í lykilhlutverki á íslenskum 
tónlistarmarkaði og gefa m.a. út Sigur Rós. Í greininni „Coming in from the Cold“ (óútg.) fjallar Björn Þór 
Vilhjálmsson um þessa arfleið og hve víðtæk áhrif pönksins eru orðin í íslensku nútímasamfélagi. 
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Viðhorf íhaldsamra voru alveg jafn neikvæð og þegar konur fóru út á vinnumarkaðinn, 

en að auki óttuðust sumir pönkarana og atgervi þeirra. Í greininni „Breyttir tímar: Rokk í 

Reykjavík og íslensk pönkmenning“ segir Björn Þór Vilhjálmsson að fjölmiðlar hafi sumir 

hverjir brugðist við „með tortryggni og pönkið var gjarnan álitið alvarleg birtingarmynd hins 

„eilífa“ unglingavandamáls.“
14

 Tengslin milli pönks og unglingamenningar eru skýr, íslenskir 

unglingar kynntust pönkinu í gegnum fjölmiðla og héldu heiðri þess á lofti þar til eitthvað 

annað og betra tók við. En eins og Björn bendir á í greininni þá voru íslenskir pönkarar ekki 

afstöðulausir þótt stefna þeirra hafi gefið það í skyn. Með því að hafa enga skoðun á ákveðnu 

málefni getur viðkomandi verið að hunsa sjónarmið sem skipta máli. Sem dæmi má nefna 

einhvern ákveðin smekk eða jafnvel mannúðarsjónarmið. Með því að taka ekki afstöðu í til 

dæmis stjórnmálum er kerfi stjórnmála ekki endilega hafnað þótt það sé hunsað. 

Athafnaleysið verður til að viðhalda kerfinu á meðan afstaða í gegnum mótmæli og uppreisn 

gæti mögulega umbylt því. 

 

Breyttar áherslur í bókmenntum 

Á áttunda áratugnum fann „skandinavíska bylgjan“ í bókmenntum sér leið inn í íslenska 

menningu og naut mikilla vinsælda.
15

 Vinsældirnar mátti gjarnan rekja til þess að sögurnar 

voru skrifaðar í raunsæisstíl og af meiri dýpt en áður en einnig til þess að með aukinni 

meðvitund kvenna um stöðu sína fóru þær að gera aðrar kröfur til barnamenningar. Gestur 

Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir benda meðal annars á þetta í ’68 – Hugarflug úr viðjum 

vananas: „Ráðist var á þær karl- og kvenímyndir sem innrættar voru börnum í skólum og 

barnabókum,“ auk þess sem birtingarmyndir kvenna í menningu og tungumáli voru teknar 

fyrir.
16

 Skandinavíska bylgjan markaði breytingu frá unglingasögum fyrri ára þar sem 

sveitamenning og fortíðarþrá voru oft í forgrunni. Bækurnar fjölluðu ekki lengur um ævintýri 

eða „gömlu dagana“ og hættu að stuðla jafn markvisst að viðhaldi á ríkjandi 

samfélagsskipan.
17

 Þess í stað voru þær um atvik og vandamál sem tengja mátti við 

raunveruleika íslenskra barna og nútíma þeirra. Höfundar eins og Guðrún Helgadóttir og 

Njörður P. Njarðvík voru undir áhrifum bylgjunnar. Bækur Guðrúnar um Jón Odd og Jón 

Bjarna fjölluðu um íslenskan veruleika á áttunda áratugnum, í þeim eru tekin fyrir fjölmörg 

                                                           
14

 Björn Þór Vilhjálmsson. „Breyttir tímar: Rokk í Reykjavík og íslensk pönkmenning.“ Kúreki norðursins – 
Kvikmyndaskáldið Friðrik Þór Friðriksson. Ritstj. Guðni Elísson. (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2005) bls. 93-131, 
bls. 94. 
15

 Silja Aðalsteinsdóttir, bls. 18-19. 
16

 ’68 – Hugarflug úr viðjum vanans, bls. 238. 
17

 Silja Aðalsteinsdóttir, bls. 19. 
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afbrigði lífsins í anda félagslegs raunsæis eins og útivinnandi mæður, stjúpforeldri, 

peningaleysi, stjórnmál og unglingaveiki. Í samfélagi sem var að breytast og jafnrétti að 

aukast var eftirspurn eftir slíkum bókum. Þeir sem trúðu því að breyting á högum kynjanna 

mætti tengja við uppeldi vildu kynna börn sín fyrir nýju lesefni þar sem feður tóku þátt í 

uppeldi og heimilisstörfum og mæður unnu úti. Bækurnar úr skandinavísku bylgjunni voru 

prýðilegar í þeim efnum því þær sýndu nýja samfélagsskipan þar sem sú byltingarkennda 

hugmynd að konur væru jafnar körlum var gerð hversdagsleg. 

 Á sama tíma og kvenfrelsið og pönkið urðu að áberandi þáttum í íslensku þjóðfélagi, 

ruddu unglingabókmenntir sér rúms. Líkt og bækur „skandinavísku bylgjunnar“ fjölluð þær 

nú raunsæislega um unglinga og þeirra vandamál og voru hugsaðar sem skáldsögur fyrir 

unglinga frekar en ævintýrabækur. Unglingabækur voru hins vegar álitnar óðæðri bókmenntir, 

þær þóttu ekki æskilegt efni fyrir nemendur til lesturs í grunn- og framhaldsskólum og voru 

beinlínis útilokaðar þegar námsefni fyrir unglinga var valið.
18

 Þrátt fyrir það urðu 

vandræðaunglingar, einstæðar útivinnandi mæður, skólaleiði og skemmtanir gjaldgengt 

umfjöllunarefni og kærkomin tilbreyting frá sakleysislegum frásögnum gömlu daganna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Þuríður Jóhannsdóttir, „Mýtan um bókaþjóðina og unglingabókmenntir á Íslandi“, BarnUng – Vefur um 

barna- og unglingabókmenntir, http://www.ismennt.is/vefir/barnung/mytan.htm (Sótt 15. nóvember 2010). 
Fyrst útg. í 1. tbl. Skímu, 1995. 
 

http://www.ismennt.is/vefir/barnung/mytan.htm
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2. kafli – Söguheimur Eðvarðs Ingólfssonar 

 

Höfundareinkenni 

Unglingabækur Eðvarðs Ingólfssonar komu út yfir tíu ára skeið. Fyrstu bækurnar voru Í 

gegnum bernskumúrinn (1980) og framhald hennar Birgir og Ásdís (1982).
19

 Því næst sendi 

Eðvarð frá sér bókina Fimmtán ára á föstu (1984) og framhald hennar Sextán ára í 

sambúð (1985).
20

 Þar á eftir komu Ástarbréf til Ara (1986), Pottþéttur vinur (1987), 

Meiriháttar stefnumót (1988) og loks Haltu mér – slepptu mér (1990).
 21

 Silja Aðalsteinsdóttir 

segir í greininni „Íslenskar barnabækur“ að sögur Eðvarðs hafi verið „geysilega vinsælar, 

einkum meðal 10-13 ára krakka,“ og að hann hafi verið „átrúnaðargoð“  lesenda sinna.
22

 

Fimmtán ára á föstu og Sextán ára í sambúð urðu svo vinsælar að tónlistarmaðurinn Bjartmar 

Guðlaugsson samdi vinsælt lag um efni þeirra og má segja að bækur Eðvarðs séu orðnar að 

mikilvægum hluta táknmyndakerfis dægurmenningar níunda áratugarins.
23

 Bækurnar urðu 

eins og hver önnur neysluvara eða að „æði,“ enda voru þær framleiddar á miklum hraða sem 

Silja telur hafa verið höfundum „ofviða.“
24

 

Höfundareinkenni Eðvarðs Ingólfssonar eru mjög skýr. Þau eru fólgin í sögupersónum 

hans og aðstæðum þeirra en einnig málfari. Í öllum bókunum, að undanskildum 

framhaldsbókum og Ástarbréf til Ara, eru helstu sögupersónur að ljúka grunnskóla. 

Aðalsöguhetjan í bókum Eðvarðs er ábyrgt ungmenni sem hefur áhuga á íþróttum og er virkur 

þátttakandi í dægurmenningu; hlustar á popptónlist og fer í kvikmyndahús. Trúmál eru mikið 

til umfjöllunar og er neikvæðri afstöðu til fóstureyðinga haldið mjög á lofti í verkunum. 

Söguhetjum bóka Eðvarðs gengur ágætlega í skóla, þær standa sig hvorki illa né skara fram úr 

nema þá einna helst á ritvellinum. Foreldrar eru hvorki ríkir né fátækir en þeir eru nánast 

aldrei langskólagengnir. Áhersla er lögð á kynslóðabilið og tilraun gerð til að skýra 

tilvistarkreppu bæði unglinga og fullorðinna. 

Málfar bókanna er hátíðlegt og nær það venjulega yfir alla þætti þeirra. Það gildir einu 

hvort um er að ræða sögumann, söguhetjur, foreldrar þeirra eða aukapersónur – allir hafa 

sama hátíðlega lesmálstalandann. Höfundur talar iðulega um að sögupersónur hafi „lifað“ 

                                                           
19

 Birgir og Ásdís (Reykjavík: Barnablaðið Æskan, 1982) 
20

 Fimmtán ára á föstu (Reykjavík: Æskan, 1984); Sextán ára í sambúð (Reykjavík: Æskan, 1985)  
21

 Ástarbréf til Ara (Reykjavík: Æskan, 1986); Pottþéttur vinur (Reykjavík: Æskan, 1987); Meiriháttar stefnumót 
(Reykjavík: Æskan, 1988); Haltu mér – slepptu mér (Reykjavík: Æskan, 1990) 
22

 Silja fer ekki í grafgötur með álit sitt á verkinu og kallar sögurnar „grunnfærnar“ og segir þær taka „linlega“ á 
alvarlegu málefni. Silja Aðalsteinsdóttir, bls. 26-27.  
23

 Bjartmar Guðlaugsson, „Fimmtán ára á föstu“ Þá sjaldan maður lyftir sér upp, Pétur og Bjartmar, 1986. 
24

 Silja Aðalsteinsdóttir, bls. 26. 
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saman eða „gert það.“
25

 Hvorki sögumaður né persónur tala um gos heldur öl svo annað dæmi 

sé nefnt. Þegar Árni, sextán ára söguhetja Fimmtán ára á föstu og Sextán ára í sambúð, ræðir 

fóstureyðingar við Maríönnu samstarfsstúlku sína biður hann hana að hugsa sér „menn eins og 

Sókrates, Plató, Díógenes og Jesú Krist sem fæddust fyrir tvö þúsund árum eða fyrr,“ og spyr: 

„Hefur mannkynið vitkast mikið eftir þeirra daga?“
26

 Heimspekilegar vangaveltur í þessum 

dúr eru algengar í sögunum og virðist litlu máli skipta hvort sögupersónan er sextán ára eða 

sextug, málið er formlegt og þekkingin sértæk. Engin sérstök áhersla lögð á að tengja 

tungutak sögupersóna við hversdagslegt tungtak unglinga eða unglingabókmennta. 

Persónurnar fá því á sig heldur einsleitan blæ. Formlegt málfar bókanna vakti meðal annars 

athygli gagnrýnanda í samtímadómi um Haltu mér – slepptu mér, en þar segir Nanna 

Sigurdórsdóttir stílinn „yfirborðslegan“ og „uppskrúfaðan.“
27

 „Aldrei hef ég heyrt sextán ára 

stelpur, bestu vinkonur, tala um unnustur,“ segir hún og bendir einnig á að hún hafi heldur 

aldrei „heyrt sextán ára krakka tala um að skattyrðast.“ 

 

Staða unglingins 

Í sögunum eru málefni unglinga gjarnan til umræðu og kemur „unglingavandamálið“ sem rætt 

er í grein Björns Þórs Vilhjálmssonar „Breyttir tímar: Rokk í Reykjavík og íslensk 

pönkmenning“ nokkuð við sögu.
28

 Með því að halda hugtakinu á lofti fjalla sögurnar um 

unglinga sem utangarðs þjóðfélagshóps. Enda pönkið aðeins „birtingarmynd“ 

unglingavandamálsins en ekki vandamál í sjálfu sér eins og Björn bendir á. Unglingar 

Eðvarðs finna því auðveldlega til samsömunar þegar „unglingavandamálið“ er rætt. „Okkur er 

iðulega kennt um þetta unglingavandamál – en það eru raunverulega þeir eldri sem hafa 

skapað það. Tískuhönnuðir, plötusalar, útgefendur unglingatímarita og eiturlyfjasalar, allt eru 

þetta aðilar, sem keppast við að sjúga af okkur peninga og gera okkur að sérstæðum 

þjóðflokki,“ segir Birgir söguhetja Í gegnum bernskumúrinn og tekur með því afstöðu til 

orsaka „unglingavandamálsins“ auk þess að gera fullorðna ábyrga fyrir því.
29

 Afstaða er 

einnig tekin með unglingum gegn fullorðnum með því að skilgreina unglingavandamál sem 

eitthvað sem á rætur sínar í umhverfisþáttum – sem eru oft á valdi foreldra en ekki 

unglinganna sjálfra. 

                                                           
25

 Fimmtán ára á föstu, bls. 139; Ástarbréf til Ara 145-6. 
26

 Sextán ára í sambúð, bls. 68. 
27

 Nanna Sigurdórsdóttir, „Yfirborðsleg unglingabók“ dómur um Haltu mér – slepptu mér, DV, 18. desember 
1990, bls. 12. 
28

 Björn Þór Vilhjálmsson, „Breyttir tímar: Rokk í Reykjavík og íslensk pönkmenning“, Bls. 94. 
29

 Birgir og Ásdís , bls 43. 
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Umfjöllun um unglingavandamálið kemur einnig fyrir í seinni bókum Eðvarðs, þá 

sérstaklega í Pottþéttur vinur þar sem söguhetjan Pétur aðstoðar vinkonur sínar við að skrifa 

ræðu um það fyrir fund um málefni unglinga í félagsmiðstöð hverfisins. Kemur þar þessi 

sama afmörkun skýrt fram. „Við erum allt í einu orðin að unglingum og farin að hafa 

áhyggjur af útliti okkar, framkomu, hvort félögunum líki vel eða illa við okkur,“ segir í 

ræðunni og undirstrikar þannig unglinga enn og aftur sem sérstakan þjóðfélagshóp.
30

 

Unglingurinn fær því ríkulega afmörkun og sterkastöðu í bókum Eðvarðs, en þar er 

sjónarhorn unglingsins allsráðandi. Bent er á mikilvægi félagslegra þátta í mótun þeirra og 

þannig leitast við að kanna stöðu unglinga en þegar Eðvarð fer að draga upp mynd af þeim 

félagslegu vandamálum sem hafa áhrif á þá, kemur talsvert íhaldsöm mynd í ljós.  

 

Notkun áfengis 

Sögusvið bóka Eðvarðs er áþekkt, söguhetjurnar búa í dæmigerðu hverfi með skóla og 

félagsmiðstöð sem félagslíf unglinganna hverfist gjarnan um. Íþróttir eru jafnan mikilvægar 

en að auki skipar tónlist ríkan sess í bókunum. Einnig er rík áhersla lögð á kristileg gildi og 

eru söguhetjurnar alla jafna bindindisfólk sem er á móti fóstureyðingum. 

Í fyrstu bókinni, Í gegnum bernskumúrinn, og framhaldi hennar, Birgir og Ásdís, er 

sagt frá unglingnum Birgi. Í fyrri bókinni er áherslan á átök innan heimilisins, drykkju móður 

hans, og fyrstu kynni hans og Ásdísar sem verður kærastan hans. Seinni bókin gerist þremur 

árum síðar þegar Birgir er orðin átján ára og þau Ásdís fara út á land til að vinna yfir sumar. 

Samband Birgis og Ásdísar er þungamiðja sögunnar og verður tvísýnt um afdrif þess þegar 

Birgir fer sjálfur að drekka og bregst trausti Ásdísar.  

Í bókunum er skýr afstaða tekin gegn áfengisneyslu en notkun áfengis er jafnframt 

notuð markvisst í neikvæðri persónusköpun. Það fólk sem drekkur í sögum Eðvarðs gerir 

nánast alltaf einhver afdrifarík mistök. Í Birgir og Ásdís heldur Birgir framhjá Ásdísi undir 

áhrifum áfengis. Þegar þau ræða málin segir hún að hann hafi kastað frá sér ábyrgðinni eins 

og flestir sem drekka. „Áfengið gerir lítið annað en að rugla dómgreind og tilfinningalíf og fá 

fólk til að gera það, sem blundar í því dags daglega.“
31

 Þarna er ekki aðeins afstaða tekin gegn 

áfengi, heldur er þeirri skoðun haldið á lofti að í fólki blundi kenndir sem fái frekar útrás við 

neyslu áfengis. Þessi afstaða styrkir ímynd áfengis sem vágests en ekki einhvers sem hægt sé 

að njóta í hófi. Lausnin er því algert bindindi, frekar en endurskoðun á persónuleika eða 

dómgreind.  

                                                           
30

 Pottþéttur vinur, bls 126. 
31

 Birgir og Ásdís, bls 141. 
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Áfengisneysla er einnig notuð sem fyrirboði því oftar en ekki reiðir fólki sem drekkur, 

jafnvel í hófi, verr af en þeim sem trúa á Guð og neyta ekki áfengis. Sem dæmi um þetta er 

vert að nefna drykkju Birgis í Birgir og Ásdís og sögupersónum í fleiri bókum. Í Haltu mér – 

slepptu mér er sagt frá Eddu sem kynnist glaumgosanum Hemma og verður ólétt eftir hann 

aðeins sextán ára gömul. Edda drekkur áfengi til að ganga í augun á Hemma en það verður til 

þess að hún notar ekki getnaðarvarnir þegar þau stunda kynlíf með fyrrgreindum afleiðingum. 

Vegna áfengisneyslunar verður hún kærulaus og situr uppi með alvarlegt vandamál líkt og 

Birgir.  

Önnur en áþekk stefna er tekin í Meiriháttar stefnumót. Þar segir frá Svenna og 

pennavinkonu hans, glæsikvendinu Agnesi. Hann verður afar hrifinn af henni en hún hefur 

meiri áhuga á djammi og drykkju og leikur sér að tilfinningum Svenna. Sú staðreynd að hún 

drekkur og fellur ekki aðæskilegum lífstílshugmyndum kristilegra ungmenna, er vísbending 

um að Svenni eigi frekar að velja að vera með Klöru, góða stúlku úr heimabænum sínum, en 

Agnesi. 

Litlu skiptir hvort unglingur eða fullorðin manneskja á í hlut, viðhorf til áfengis er í 

öllum tilfellum neikvætt. Forvarnaboðskap bókanna er því ekki beint sérstaklega að 

unglingum heldur öllu fólki. Drykkja foreldra endar oft með einhverskonar andlegu 

niðurbroti, höfnun unglingsins eða jafnvel dauða – hvort sem um er að ræða áfengissjúklinga 

eða venjulegt hófdrykkjufólk. Þetta sýnir sig í áfengissýki föðurs Þóreyjar, vinkonu Péturs 

aðalsöguhetjunnar í Pottþéttur vinur, og móður Birgis í Bernskumúrnum en hún deyr af 

völdum áfengisneyslu. Dæmi um neikvæða hófdrykkju má finna hjá móður Eddu í Haltu mér 

– slepptu mér. Hún virðist ekki eiga við áfengisvandamál að stríða heldur er fráskilin kona á 

fertugsaldri sem fer stundum út að skemmta sér. Engin tilraun er gerð til að skýra persónu 

hennar frekar, afstaða er frekar tekin gegn henni sökum áfengisneyslu hennar og vegna 

óæskilegrar hjúskaparstöðu – ekki út frá mögulegum mannkostum eða sambandi hennar við 

dóttur sína.  

 

Sögusvið, menningarheimur og viðtökur 

Í verkum Eðvarðs má greina sterka tilhneigingu til þess að koma skýrum lífsgildum á 

framfæri líkt og fjallað verður um nánar hér á eftir. Í því samhengi er vert að staldra við 

samtímaviðtökur bókanna en þar má meðal annars greina ákveðna mótstöðu við það sem 

sumir gagnrýnendur líkja við hugmyndafræðilega innrætingu.  
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Margrét Erlendsdóttir, gagnrýnandi DV, segir höfund gefa lesandanum litlar forsendur 

til að dæma persónurnar út frá þeim sjálfum heldur skipti hann þeim í „svart og hvítt,“ í 

gangrýni sinni á Meiriháttar stefnumót.
32

  Hún bendir einnig á að sögupersónur verði aldrei að 

fullgildum einstaklingum heldur aðeins að „fulltrúum ákveðinna eiginleika.“ Svipaða 

gagnrýni má finna hjá Nönnu Sigurdórsdóttur um Haltu mér – slepptu mér þar sem hún segir 

að Eðvarð „troði“ skoðunum sínum „ótæplega“ í bækurnar sínar og nefnir þar viðhorf Eddu 

og móður hennar til fóstureyðinga sem dæmi.
33

 Þegar sextán ára stúlka verður ólétt má draga 

þá ályktun að fóstureyðing sé nefnd jafnvel þótt hugmyndinni yrði strax vísað frá en í Haltu 

mér – slepptu mér tekur sögumaður fram að mæðgunum hafi ekki dottið fóstureyðing í hug 

því slíkt komi „ekki til greina.“
34

 Sögupersónur geta þannig starfað sem fulltrúar andstæðinga 

fóstureyðinga frekar en að áhyggjuefnum unglings sé lýst á raunsæjan hátt miðað við 

aðstæður.  Í jákvæðari dómi um bækur Eðvarðs eru þessi vinnubrögð einnig rædd. Í dómi 

Sigurðar Helgasonar um Fimmtán ára á föstu segir um fóstureyðingarumræðuna: „Greinilegt 

er að Eðvarð vill að sín sjónarmið, sem greinilega eru afdráttarlaus, komi fram og um það er 

gott eitt að segja.“
35

 Því má draga þá ályktun í samræmi við viðtökur bóka Eðvarðs að þrátt 

fyrir mismunandi skoðanir gagnrýnenda á efni þeirra og efnistökum að þá hafi boðskapur 

þeirra verið nokkuð skýrt fram settur af höfundi. 

Finna má frávik frá þessum meginþáttum en í aðalatriðum eru bækurnar mjög áþekkar. 

Vert er að nefna síðustu söguna, Haltu mér – slepptu mér, en hún er sú eina sem er sögð 

algerlega frá sjónarhóli stúlku. Engu að síður er hún mjög lík hinum bókunum hvað varðar 

kristilega hugmyndafræði um gott líferni og gefur þeim ekkert hvað varðar önnur einkenni. 

Það sama má segja um Ástarbréf til Ara, hún er fjallar um aðeins yngri strák og hefur 

sakleysislegra yfirbragð en aðrar bækur, engu að síður styður hún hugmyndir úr öðrum 

bókum um lífstíl og æskilega hegðun ungmenna. 

 

Menntun 

Söguhetjur Eðvarðs hafa fæstar hug á háskólanámi og er heldur neikvæðu viðhorfi til 

menntunar haldið á lofti þar sem verkamannavinna er gjarnan upphafin. Pétur, söguhetjan í 

Pottþéttur vinur, er haltur eftir slys en þegar hann kynnist Þóreyju kemst spenna í líf hans. 

                                                           
32

 Margrétar Erlendsdóttir, „Að ná til lesenda“, dómur um Meiriháttar stefnumót í DV, 19. desember 1988, bls. 
26.  
33

 Nanna Sigurdórsdóttir, „Yfirborðsleg unglingabók“ dómur um Haltu mér – slepptu mér í DV, 18. desember 
1990, bls. 12. 
34

 Haltu mér – slepptu mér, bls. 103.  
35

 Sigurður Helgason, „Unglingaástir“, dómur um Fimmtán ára á föstu í DV, 29. Nóvember 1984, bls. 15.  
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Pétur langar helst að hætta í skóla og „hella sér út í atvinnulífið; komast í vel launað starf og 

safna fyrir bíl,“ frekar en að verða „langskólagenginn.“
36

 Þetta gildismat má einnig finna í 

fyrirmyndum söguhetjanna. Feður þeirra eða föðurímyndir eru ýmist iðnaðarmenn, sjómenn 

eða sjálflærðir. Til dæmis er meirapróf eina menntun föður Péturs en eldri bróðir hans er 

bifvélavirki.  

Í þeim tilfellum sem fólk er langskólagengið kljáist það oft við meiriháttar 

persónubresti eða ber ábyrgð á einhverju sem stuðlar að niðurrifi samfélagsins eða 

vísitölufjölskyldunnar. Sem dæmi má nefna föður Lísu í Fimmtán ára á föstu, hann er 

flugmaður sem hefur farið frá konu sinni fyrir aðra yngri og veldur fyrri konu sinni mikilli 

óhamingju þrátt fyrir að tíu ár séu liðin frá skilnaði þeirra. Faðir Þóreyjar í Pottþéttur vinur er 

arkítekt sem á við alvarlegt áfengisvandamál að stríða, hann er í fjárhagsörðugleikum og farið 

er að bera á uppgjöf hjá móður Þóreyjar. Námsmenn og menntað fólk er oft afskrifað sem 

eiginhagsmunaseggir sem sjaldan líta upp úr bókunum og er nám þeirra jafnvel sett fram sem 

eitthvað leiðinlegt eða óútskýranlega flókið. Bróðir Eddu í Haltu mér – slepptu mér er til að 

mynda að læra „eitthvað í sambandi við tölvubúnað í flugvélum.“
37

 Annað dæmi eru 

bókmenntafræðingarnir Arnar og Þura, sem einnig koma fyrir í Pottþéttur vinur en þau „rausa 

um bókmenntir eins og ekkert annað skipti máli í lífinu.“
38

 

 Andstæðingar kristininnar eru víða og birtast í ólíkum myndum. Þeir sem hæðast að 

kristni eru bæði unglingar og fullorðnir. Langskólagengið fólk í sögunum ber stundum ekki 

virðingu fyrir trúnni. Í Pottþéttur vinur koma fyrir Kolla kennari og Tommi skólasálfræðingur 

sem hafa viðurnefnið „rauðvínskommar“ á meðal nemenda því þau ræða um „byltingu 

alþýðunnar“ og tala um „hvernig verkafólkið í landinu væri kúgað.“
39

 Tínu, vinkonu Péturs, 

finnst Kolla stundum vera „miskunnarlaus og grimm“ því hún blótar ákveðnum 

stjórnmálamönnum fyrir framan bekkinn og velur bækur eftir „höfunda sem kenndu sig við 

kommúnisma og vildu að alþýðan tæki völdin í sínar hendur. Kristin trú var skotspónn þeirra 

sumra.“
40

 

Þar sem fólki er yfirleitt skipað í tvo hópa, annars vegar þá sem eru kristnir og 

aðhyllast tiltekna lífspeki hvað varðar bindindi, fóstureyðingar, menntun og hins vegar þá sem 

eru álitnir veraldlegri í þankagangi, menntasnobbaðir og áfengissjúkir. Háskólafólk fellur 

iðulega í síðarnefna hópinn.  

                                                           
36

 Pottþéttur vinur, bls. 13. 
37

 Haltu mér – slepptu mér, bls. 7. 
38

 Pottþéttur vinur, bls. 77. 
39

 Pottþéttur vinur, bls. 74-75. 
40

 Pottþéttur vinur, bls. 75. 
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Kristileg og menningarleg gildi 

Í bókunum er lögð talsverð áhersla á tónlistaráhuga sögupersóna og víða eru hljómsveitir og 

lög nefnd. Krakkarnir dansa við Greifana í Pottþéttur vinur og Brimkló í Bernskumúrnum svo 

dæmi séu tekin. Tónlistin sem persónur Eðvarðs hlusta á er vinsældapopp sem á lítið skylt við 

þá jaðartónlist sem íslensk unglingamenning hverfðist að nokkru um á þessum tíma. Í 

Bernskumúrnum hlustar Birgir mikið á tónlist og nefnir við tækifæri að honum þyki lögin úr 

kvikmyndinni Grease góð og sé „óþreytandi að hlusta á þau og komst alltaf í miklu betra 

skap.“
41

 Tónlistin úr Grease (1978) var að miklu leyti byggð á tilvísunum í bandaríska tónlist 

frá sjötta áratug síðustu aldar og naut mikilla vinsælda vestan hafs í lok áttunda áratugarins.
42

 

Á sama tíma var pönkið að ryðja sér til rúms á Íslandi en íslenskir pönkarar afgreiddu 

vinsældartónlist á mjög afdráttarlausan hátt, hún var álitin hluti af markaðsvæðingu 

dægurtónlistar eins og sungið er um í „Ha ha ha (Rækjureggae)“ Utangarðsmanna. „Ég er 

löggiltur öryrki, hlusta á HLH og Brimkló. Ég er löggiltur hálfviti læt hafa mig að fífli, styð 

markaðinn.“
43

 

Þar sem gagnrýnin andófsmenning pönksins er fjarverandi í umfjöllun um  

dægurmenningu í bókum Eðvarðs má draga þá ályktun að vinsældapoppið sé álitið æskilegri 

viðbót við menningu söguheims. Í Fimmtán ára á föstu dansa Árni og Lísa til dæmis við lag 

með HLH-flokknum. HLH-flokkurinn var þemahljómsveit í anda sjötta áratugarins og minnti 

um margt á Grease. Þær fáu sögupersónur sem mögulega gætu tilheyrt andófsmenningu 

pönksins fá neikvæða birtingarmynd. Sem dæmi má nefna Sævar, aukapersónu í 

Bernskumúrnum, sem í ölæði ræðst á barnsmóður sína. Annað dæmi er Kiddi, kærasta Lísu í 

upphafi Fimmtán ára á föstu. Báðir eru leiðinlegir utangarðsmenn, drykkfelldir og 

óheilbrigðir og hverfa því fljótt af sögusviðinu. 

 Andlegt heilbrigði tengir Eðvarð oftar en ekki við gott samband við Guð og eru 

sögupersónur oft í KFUK, biðja til Guðs og velta fyrir sér spurningum um tilvist sína í 

samhengi við kristna trú. Þrátt fyrir áhuga sögupersóna á tónlist er engu að síður áhersla lögð 

á að sýna fram á að poppstjörnur geti verið neikvæðar og ókristilegar fyrirmyndir. Þetta 

kemur vel fram í frásögninni af hinum siðspillta Rikka Breiðfjörð í Pottþéttur vinur, sem 

minnir óneitanlega á Bubba Morthens. Finna má fjölmörg sameiginleg einkenni með 

persónunni Rikka og Bubba. Þeir eru stórstjörnur í íslensku tónlistarlífi, álitnir kyntákn, nota 

                                                           
41

 Í gegnum bernskumúrinn, bls. 43. 
42

 Randal Kleiser, Grease, Paramount Pictures, Bandaríkin, 1978. 
43

 Utangarðsmenn, „Ha ha ha (Rækjureggae)“, Geislavirkir, Steinar, 1980. 
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gælunafn með ættarnafni og eru í mikilli og opinberri neyslu. Neikvæð birtingarmynd Bubba í 

gervi Rikka undirstrikar að andófsmenningu pönksins sé markvisst hafnað í sögunum.  

Pottþéttur vinur er líklega sú bóka Eðvarðs sem kemst næst því að vera þroskasaga. Í 

upphafi sögu er unglingurinn Pétur þunglyndur og neikvæður vegna þess að hann er haltur 

eftir vinnuslys. Hann eyðir miklum tíma í að hlusta á tónlist Rikka Breiðfjörð og spilar 

nýjustu plötuna hans aftur og aftur. Þegar Þórey kemur inn í líf hans reynir hún að hjálpa 

honum við að byggja sig upp og öðlast lífsgleði á nýjan leik. Hún hjálpar honum að virkja sig 

félagslega og myndast jákvæð spenna á milli þeirra í kjölfarið. Í fyrstu bókum Eðvarðs eru 

sögupersónur almennt trúaðar en í Pottþéttur vinur kemur fram að Pétur sé efins um tilvist 

Guðs en hann heldur samt öllu opnu. Þórey er aftur á móti virk í KFUK og ræðir kristni og 

mikilvægi trúarinnar fyrir sig mjög mikið. Þegar líður á kviknar í Pétri von um tilvist Guðs en 

eitthvað heldur aftur af honum og hann stígur ekki skrefið til fulls.  

Endurfæðing Péturs og viðurkenning á æðri máttarvöldunum verður loks eftir tónleika 

með Rikka Breiðfjörð. Rikki, undir áhrifum áfengis og eiturlyfja, gerir lítið úr helti Péturs 

sjálfum sér og vinum sínum til skemmtunar. Pétri sárnar og þegar hann er kominn heim brýtur 

hann eftirlætis Rikka Breiðfjörð plötuna sína á táknrænan hátt, eins og til að ganga fyrsta 

boðorðinu á hönd: „Þú skalt ekki aðra Guði hafa en mig“ og heitir hann því að hlusta aldrei á 

Rikka framar. Skurðgoðinu Rikka er hafnað. Atburðurinn myndar mikilvæg hvörf í sögunni. 

Pétur er fyrst sár eftir atvikið en fljótlega fer honum að líða mun betur. Skyndilega hefur 

losnað pláss fyrir Jesús í lífi hans og með hjálp Þóreyjar og þekkingar hennar úr KFUK 

eignast hann sinn sanna andlega leiðtoga. Í sögulok er Pétur orðinn jákvæður og fullur 

sjálfstrausts og stefnir á að komast í aðgerð sem getur gert hann heilbrigðan á nýjan leik.  

Kristindómurinn læknar Pétur á margvíslegan hátt. Hann hættir að vera feiminn við 

stelpur og stofnar til sambands við Þóreyju og þegar honum er trúað fyrir leyndarmálum nýrra 

vina finnur hann til sjálfstrausts og upplifir sig sem„ „skriftaföður.“
44

 Mikilvægur þáttur í 

lækningu hans er tengdur heltinni sem hrjáir hann. Í upphafi er viðhorf Péturs slyssins og 

heltinnar sem það orsakaði mjög neikvætt og hann vorkennir sjálfum sér svo mikið að Þórey 

hefur orð á því við hann. Þegar hann hefur tekið trúnna er aðgerð á fætinum teflt fram sem 

hálfgerðri töfralausn á mjög alvarlegu líkamlegu ástandi. Í stað þess að taka fötlunina fyrir 

sem varanlegt ástand eða að fjalla um langtímaskuldbindinguna sem felst í endurhæfingu 

Péturs er hún afgreidd heldur auðveldlega.  Fötlunin verður eins og tákn fyrir trúlaust ástand 

                                                           
44

 Pottþéttur vinur, bls 116. 
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Péturs frekar en raunverulega fötlun, ástand sem hægt er að breyta með breyttu hugarfari í 

þágu kristninnar.  

Þótt áherslan á kristindóminn sé alltaf mikil og skoðanir sögupersóna fremur einhliða 

vegna þess, er skilaboðunum komið áleiðis á fjölbreytta vegu. Sem dæmi má nefna að í Birgir 

og Ásdís er einnig fjallað um trúarbrögð á trúarheimspekilegum nótum þar sem mælt er gegn 

„sektisma.“
45

 Einnig er fólk sem mælir trúrækni annarra í kirkjusókn fordæmt. Í Fimmtán ára 

á föstu og Sextán ára í sambúð verður umfjöllunin á einlægari og persónulegri nótum. Þar 

biðja unglingarnir Árni og Lísa fyrir því að eignast heilbrigt barn sannfærð um að „það væri 

áhrifaríkt að biðja slíka bæn á sjálfri jólanóttinni.“
46

 Engu að síður má sjá að trúarbrögðin eru 

oftar en ekki notuð til þess að undirstrika sögupersónur sem andstæða póla og gera þær þannig 

að málsvörum lífsviðhorfa frekar en breyskum og flóknum persónum.  

Í Haltu mér – slepptu mér verður trúin merki um svo skýra afstöðu til lífsins, að þeim 

sem eru ekki trúaðir er haldið fyrir utan innsta hring söguhetjunnar. Sem dæmi má nefna í 

sögulok þegar Edda hefur sagt skilið við Hemma barnsföður sinn. Í stað þess að flytja aftur 

heim til móður sinnar og ala upp barnið þar hafnar Edda henni og flytur þess í stað til ömmu 

sinnar og afa sem hafa í gegnum söguna minnt Eddu á gömul gildi kristinnar trúar. Aldraðir 

verða að tákngervingum fyrir það íhaldsama og örugga samfélag sem leitast er við að skapa í 

bókunum. Móður Eddu, sem drekkur áfengi sér til skemmtunar og er fráskilin í sambúð með 

nýjum manni, er markvisst haldið utan við þann heim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 „Sektismi“ er hugtak sem notað er um tryggð við ákveðinn söfnuð eða kirkjudeild. Birgir og Ásdís, bls. 119. 
46

 Sextán ára í sambúð, bls 85 
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3. kafli - Birtingarmyndir kynjanna 

 

Viðhorf til kvenna  

Í greininni „Sexism and the Double Standard in Literature“ fjallar Marcia R. Lieberman um 

feminíska greiningu á bókmenntum.
47

 Lieberman segir að ekki aðeins leynist kvenfyrirlitning 

í bókmenntaverkum almennt heldur einnig í viðhorfi og nálgunarleiðum þeirra karla sem þau 

hafa greint, hvort sem um er að ræða konur sem sögupersónur eða konur sem höfunda. 

Lieberman segir ennfremur að kynjafordómar hafi áhrif á bókmenntir á þrjá vegu.
48

 Í fyrsta 

lagi nefnir hún gagnrýni. „Auðvelt er að koma auga á afstöðu gagnrýnanda þegar hún er 

byggð á kynjafordómum.“ Í öðru lagi nefnir Lieberman viðhorf höfunda til sögupersóna. „Svo 

virðist vera sem sumir karlhöfundar þröngvi kynjafordómum sínum upp á persónuleika 

sögupersóna sinna.“ Í þriðja lagi segir hún fordóma birtast í gegnum viðhorf til kvenna í 

gegnum bókmenntahefðina. „Lúmskustu og stöðugustu áhrif kynjafordóma á bókmenntir eru 

hins vegar þau sem tengjast bókmenntahefðinni. Meðferð og örlög kvenhetjunnar eru oft á 

valdi hefða sem hafa þröngvað kvenfyrirlitningu upp á höfund og lesanda, hvort sem um er að 

ræða karl eða konu: Þessi viðhorf geta haft áhrif á það hvernig höfundur mótar kvenhetjuna 

og stjórnað því hvaða forsendur lesendur gefa sér til að taka athafnir kvenhetjunnar trúanlegar 

og hvað geri örlög hennar ásættanleg.“ 

Örlög kvenpersóna í bókum Eðvarðs eru á „valdi hefða“ á borð við þær sem 

Lieberman ræðir í þriðja lið í greininni. Öryggi hjónabands eða sambúðar birtist sem eina 

ásættanlega samfélagsstaða konu. Aðstæður eins og ótryggð eiginmanns og skilnaður í 

kjölfarið breyta þar engu um, fráskilda konan er alltaf sýnd á neikvæðan hátt. Einnig gætir 

kvenfyrirlitningar við sköpun persóna eins og Lieberman ræðir í öðrum lið en fyrirlitningin 

einskorðast ekki við fráskildar konur. Hún birtist einnig í lýsingum karla á konum en að auki í 

lýsingum kvenna á konum. Hér á eftir fara nokkur dæmi um þetta.  

Í einu sögunni sem er algerlega sögð frá sjónarhorni stúlku, Haltu mér – slepptu mér, 

kemur fram dæmi um það hvernig neikvæðu viðhorfi til kvenna er þröngvað upp á lesandann. 

Í sögunni hugsar söguhetjan Edda með sér að henni leiðist stelpur sem tala illa um aðrar 

stelpur og segir stráka ekki standa í sífelldu tali um hvern annan og „hvernig þeir eru klæddir 

og vaxnir og þar fram eftir götunum“.
49

 Síðar í bókinni gerist Edda þó sek um það 

nákvæmlega þetta þegar hún hefur nælt sér í Hemma, Árnýju vinkonu hans til mikilla sárinda. 

                                                           
47

 Marcia R. Lieberman, „Sexism and the Double Standard in Literature“, Images of Women in Fiction, ritstj. 
Susan Koppelman Cornillon (Ohio: Bowling Green University Popular Press, 1972) bls. 328-340, bls. 328. 
48

 Sama, bls. 328. 
49

 Haltu mér – slepptu mér, bls. 42. 
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„Innst inni var Eddu dálítið skemmt yfir þessu háttalagi Árnýjar. Hún hafði þá alltaf ætlað sér 

að negla Hemma eins og hana hafði grunað.“  

Málshættir eins og „konur eru konum verstar“ eru hluti af hefðinni sem Lieberman 

ræðir, því þeir styrkja algengt neikvætt viðhorf til kvenna og samskipta kvenna á milli. Sem 

dæmi má nefna sígilt stef um konur sem keppinauta í útliti. Eins er vert að nefna innbyrðis 

keppni kvenna um ástir karla. Samkvæmt hefðinni er hægt að etja konum saman því þær eru 

tilbúnar til að svíkja hverja aðra til þess að fá þá menn sem þær vilja. Segja má að viðhorfum 

á borð við þetta sé „þröngvað“ upp á Eddu. Mikilvægi þess að hún mikli sig á kostnað þeirra 

sem tala illa um aðra og að að hún tali illa um stúlku sem hún hefur sigrað í óskilgreindri 

keppni um strák verður til þess að draga athygli að neikvæðum eiginleikum í fari hennar. Ekki 

aðeins er athygli beint að því að Edda er ósamkvæm sjálfri sér, heldur virðist Edda rætin þar 

sem hún álítur sig „sigurvegara“ um ástir Hemma þegar önnur stúlka er augljóslega 

afskaplega leið yfir sömu niðurstöðu. Framsetningin á Eddu sem sögupersónu endurspeglar 

reyndar bæði annan og þriðja lið kynjafordóma samkvæmt Lieberman. Í ljósi þess að 

neikvæðir eiginleikar hennar eru ekki gagnrýndir má draga þá ályktun að hegðunin þyki 

eðlileg og beri þannig vott um „neikvætt viðhorf höfundar “ til sögupersónu, hvort sem það er 

meðvitað eða ekki. 

Í grein Helgu Kress „Kvennarannsóknir í bókmenntum“ þar sem fjallað er um 

femínískar greiningaraðferðir, ræðir Helga kvenlýsingar í bókmenntum.
50

 „Um langan aldur 

hafa bókmenntir svo til eingöngu verið skrifaðar af körlum fyrir karla. Sú kvenímynd sem þær 

miðla er kynbundin og mótuð af karlveldi og kvennakúgun um aldaraðir.“ Helga færir rök 

fyrir því að á meðan kvenpersóna er skrifuð án sérstakrar greiningar á hlutverki hennar geti 

„bókmenntaleg notkun kvenna“ gefið þeim „falska mynd af sjálfum sér“ og breitt yfir „hina 

raunverulegu stöðu þeirra í þjóðfélaginu.“
51

 

Nálgunarleiðin sem farin er í bókum Eðvarðs er karlmiðuð en í bókum hans er konum 

er lýst án gagnrýninnar afstöðu til hlutverks þeirra og/eða ímyndar.
52

 Sjónarhornið sem boðið 

er upp á er oftast mótað með afstöðu karlsins í huga jafnvel þegar deila má um siðferðisleg 

heilindi þeirra. Frekar en að beita karlpersónu gagnrýni er kristilega siðgæðinu sem haldið er á 

lofti í sögunum til skammst tíma ýtt til hliðar á svo að karlinn haldi reisn sinni. Þetta má sjá 

glögglega í framhjáhaldi Birgis. Áfenginu er kennt um og Birgir sjálfur ekki dregin til 

ábyrgðar gagnvart Ásdísi. Hann hættir einfaldlega að drekka og allt fellur í ljúfa löð. 

                                                           
50

 Helga Kress, „Kvennarannsóknir í bókmenntum“, Speglanir (Reykjavík: Háskóli Íslands –  Rannsóknastofa í 
kvennafræðum, 2000) bls. 19-54, bls. 25. Greinin birtist fyrst í Skírni árið 1977. 
51

 Sama, bls. 28. 
52

 Sama, bls. 42. 
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Konurnar sem eru mest áberandi í bókum Eðvarðs eru hvorki uppreisnargjarnar né í 

leit að sjálfstæði eða frama utan heimilisins. Þvert á móti eru þær íhaldsamar og fylgnar 

hefðbundnum kynhlutverkum. Þær eru hlýðnar, þær gagnrýna ekki hlutverk sitt og þær eru 

alls ekki lauslátar. Þess í stað miðla þessar konur íhaldsamri kvenímynd sem Helga tengir við 

„karlveldi og kvennakúgun“ og gefa ekki rétta mynd af konum á þeim tíma sem bækurnar 

voru skrifaðar. Enda koma kvenfrelsiskonur aldrei við sögu og ber lítið á metnaði kvenna til 

náms eða starfs utan heimilis yfirleitt. Þetta stangast á við þær tölur sem koma fram í bókinni 

Konur hvað nú? frá árinu 1985 þar sem kvennaáratugurinn, árin milli 1975 og 1985, er gerður 

upp í máli, myndum og tölum. Þar kemur fram að konum sem luku stúdentsprófi hafði fjölgað 

úr 49,5% frá árinu 1975 upp í 60,1% árið 1984.
53

Á svipðu tímabili, 1975-85, fór hlutfall 

kvenna í Háskóla Íslands úr 19,7% upp í 45,3%.
54

 Gróflega áætlað er það því um helmingur 

kvenna sem lýkur háskólanámi án þess að fulltrúa þeirra sé að finna í bókum Eðvarðs. Það er 

því ekki að ástæðulausu að Silja Aðalsteinsdóttir kallar sögur Eðvarðs „grunnfærar“ enda er 

konum nánast alltaf lýst í tenglsum við útlit, kynferði eða afstöðu sinni til karlsins.
55

 Þær eru 

hlutgerðar, tilfinningar þeirra eru hunsaðar, þeim refsað fyrir öll frávik frá kristilega 

draumasamfélaginu sem Eðvarð skapar í sögunum sínum og tvöfalt siðgæði leyfir þeim ekki 

að njóta sömu forréttinda og karla.  

 

Hlutgerða konan  

Í bókum Eðvarðs eru konur gjarnan hlutgerðar með vandlegum lýsingum á líkömum þeirra og 

eru lýsingar á kvenfólki undir fertugu meira og minna tengdar kynferði þeirra – sama hver á í 

hlut eða hvaða sögupersóna lýsir þeim. Edda í Haltu mér – slepptu mér öfundar móður sína af 

því að vera að fara út á lífið og hugsar: „Karlmennirnir bíða í röðum til að mæla hana augum, 

æstir í hana, drottningu næturinnar!“
56

 Hvort unglingsdætur hugsa á þennan hátt um mæður 

sínar verður að liggja milli hluta en setningin er mjög lýsandi fyrir það viðhorf sem konur 

þurfa að lúta. Þær eru hlutir (e. object) sem karlar ásælast frekar en að álíta mögulega félaga 

og jafningja.  

Þegar Birgir og Ásdís hefst eru söguhetjurnar orðnar átján ára og ákveða að fara og 

búa saman á æskuslóðum Birgis á Vestureyri til þess að vinna eitt sumar. Fljótlega eftir að 

þau koma sér fyrir kynnast þau vinafólki í næsta húsi, ungu hjónunum Viðari og Rannveigu, 
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og myndast spenna á milli Rannveigar og Birgis. Orðfæri Eðvarðs gengur að miklu leyti út á 

konuna sem hlut og bera lýsingar á hugsunum Birgis í garð Rannveigar þess glögg merki. 

„Hún var ennþá jafn falleg og vel vaxin og ekki sá á henni þótt hún væri búin að eignast 

krakka,“ hugsar Birgir með sér og hvíslar svo að Ásdísi að hann hlakki til að fara með henni 

heim og „njóta“ hennar um nóttina.
57

 Að nota einn líkama til þess að æsa sig upp til þess að 

„njóta“ þess næsta er sett fram sem algengt og eðlilegt atferli. Höfundur setur ekki gagnrýninn 

fyrirvara við hugsanir Birgis í garð Rannveigar heldur virðast líkamar kvenna vera til staðar 

fyrir gláp karlmanna og aðeins eðlilegt að girnast tvær konur í einu svo lengi sem líkamlegri 

tryggð er haldið.  

Birgir fer að drekka áfengi og í kjölfarið heldur hann framhjá Ásdísi með Rannveigu. 

Það er aðeins stjórnleysið sem felst í áfengisneyslu sem getur rofið tryggðarbönd Birgis og 

Ásdísar, ekki skuldbinding eða frjáls vilji Birgis. „Það var aðeins mannlegt að bera 

tilfinningar til fleiri en einnar stúlku. Það varð samt að eiga sér takmörk.“
58

 Framhjáhaldinu er 

lýst sem afleiðingu þess að geta ekki haldið eðlilegum hvötum niðurbældum, en ekki sem 

afleiðingu þess að samband Birgis og Ásdísar er ekki nógu traust eða vegna bresta Birgis. Því 

segir Ásdís að það sé best að sleppa því að drekka og leyfa áfenginu ekki að „fá fólk til að 

gera það, sem blundar í því dags daglega."
59

 Sambandstryggð Birgis og Ásdísar gengur því 

ekki út á skuldbindingu á jafnréttisgrundvelli. Karlmaðurinn hefur leyfi til að dást að „vel 

vöxnum“ konum svo lengi sem hann heldur ekki framhjá. Tryggðin gengur út á að láta ekki 

eftir kenndum sínum frekar en að takast á við þær, og frekar en að byggja samband á þeim 

grundvelli að slíkar kenndir vakni síður. Ásdís fer ekki frá Birgi eftir framhjáhaldið enda 

kemst hún fljótlega að því að hún er ólétt. Birgir sér eftir framhjáhaldinu en er þó ekki frá því 

að það hafi „endurlífgað sambandið.“
60

 

Hugmyndin um konur sem freistingu, reifar Eðvarð í öðrum sögum líka. Í Sextán ára í 

sambúð kemur Maríanna til sögunnar skömmu eftir að Árni hefur sambúð með óléttu 

kærustunni sinni, Lísu. Maríanna er samstarfsfélagi Árna og er lýst sem Duran Duran-

aðdáanda og súkkúlaðipíu „einni af þeim sem strákar verða bálskotnir í við fyrstu sýn.“
61

 

Maríönnu og Árna verður vel til vina en fljótlega myndast spenna þeirra sem nær hámarki 

þegar hún býður honum að sofa hjá sér þegar Lísa liggur á sæng. Árni neitar henni að 

sjálfsögðu, enda drekkur Maríanna áfengi, hefur farið í fóstureyðingu og samræmist þar af 
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leiðandi ekki kristilegri lífspeki. Siðferðisþreki Árna er lýst vandlega þegar hann er kominn 

heim til sín eftir tilboð Maríönnu og hugsar um hve „freistandi“ það hafi verið að eyða 

nóttinni með henni.
62

 Enda hættir Árni ekki að dást að „fallegu vaxtarlaginu“ þótt honum sé 

fæddur sonur með sambýliskonu sinni, hann veit eins og Birgir að það er aðeins „mannlegt“ 

að grinast tvær konur í einu.
63

 

Tvöfalt siðgæði leyfir körlunum að „girnast“ á meðan konurnar virðast varla hafa 

neinar hvatir aðrar en að halda samböndunum gangandi. Siðferði og tryggð Árna gagnvart 

Lísu er aldrei til umræðu, Árni hugsar meira um hve erfitt það hafi verið að standast 

„freistinguna“ og að hann hefði líklega getað komist upp með framhjáhaldið. Hugsanir hans 

og aðdáun á líkama Maríönnu eru, líkt og í Birgir og Ásdís, settar fram gagnrýnislaust sem 

eðlilegur hluti af tilveru karlmanns - eðlislæg afleiðing tilvistar hans frekar en siðferðisleg 

ákvörðun um skuldbindingu. Samband hans og Lísu virðist ekki vekja hjá honum nægilega 

ánægju til þess að vera með hugann við það og þykir það svo sjálfsagt að samband þeirra hafi 

þróast út í skyldurækni að það er ekki rætt sérstaklega í textanum.  

Það sama gildir um Svenna í Meiriháttar stefnumót; afstaða er aldrei tekin gegn því að 

Svenni sé með tvær í takinu og bíði í raun eftir að önnur þeirra, glæsikvendið Agnes, vilji 

hann svo hann geti hafnað hinni, varaskeifunni Klöru. Þvert á móti, vandamálið er afgreitt 

sem eðlilegur hlutur í lífi unglings, ekki sem óábyrg hegðun gagnvart jafningja og félaga. 

Enda er Klöru, kærustu Svenna, lýst eins og trúgjörnu og saklausu barni og Agnesi sem 

glæsipíu sem getur valið úr strákum. Þegar Svenni velur Klöru framyfir Agnesi er það ekki 

vegna Klöru sjálfrar heldur vegna þess að Agnes reykir og drekkur og er þar af leiðandi 

siðspillt – Svenna er ekki stætt á að velja hana. Klara er gerð að sárabótarverðlaunum, ekki 

æsileg en örugg og góð –  og ekki síst, skárra en ekkert. 

Í gengum þessa atburði í sögunum eru Ásdís, Lísa og Klara sýndar fyrst og fremst sem 

góðar stúlkur, saklausar og fyrirgefningarfúsar. Lísa því hún er nýbökuð móðir og grunlaus 

um freistingar unnustans, Ásdís því hún er tilbúin til að fyrirgefa framhjáhald og Klara því 

hún er örugg og traust. Í „Kvennarannsóknir í bókmenntum“ ræðir Helga Kress þessa hreinu 

og undirgefnu ímynd kvenna. „Fegrun kvenna í bókmenntum mætti kalla öfuga kynkúgun,“ 

segir Helga, og bætir við „Í stað hinnar augljósari kúgunar, þar sem þær eru niðurlægðar og 

einskis metnar, eru þær hafnar á stall, gerðar að tákni hins góða og leiðarljósi mannkynsins.“
64

 

Ennfremur bendir hún á að þesskonar bókmenntir geti verð „hættulegar og stuðlað að falskri 
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veruleikasýn, draumórum og stöðnun.“ Hlutskipti Lísu og Ásdísar sem verðandi mæður er 

einnig áhugavert því með því eru þær bundnar tilvonandi fjölskyldu sinni og þeim hefðum 

sem slíku lífi fylgir. Hefði Ásdís ætlað að yfirgefa Birgi hefði hún sundrað 

fjölskyldueiningunni auk þess að ögra kristilegum gildum um fyrirgefningu og skuldbindingu. 

Vegna tvöfalda siðgæðisins hefði það verið litið neikvæðum augum að hún færi frá manninum 

sínum, þrátt fyrir að það hafi verið hann sem sveik hana. 

Það er ómögulegt að áætla hver áhrifamáttur bóka Eðvarðs hefur verið en vinsældir 

þeirra gefa ákveðna vísbendingu, einkum ljósi þeirrar hylli sem þær nutu hjá krökkum á 

aldrinum 10-13 ára. Ekki er hægt að gera kröfur um að svo ungir krakkar lesi bækur með 

mjög gangrýnum augum. Í grein sinni „Mýtan um bókaþjóðina og unglingabókmenntir á 

Íslandi,“ segir Þuríður Jóhannesdóttir að unglingabækur þyki almennt ekki æskilegt lesefni 

fyrir unglinga og því hafi þær ekki verið kenndar í íslenskum skólum. Hún segir að þrátt fyrir 

að „unglingabókmenntir séu álitnar ónauðsynlegar og vondar bókmenntir þá [sé] þrátt fyrir 

allt markaður fyrir þær.“
65

 Jafnframt bendir hún á að grunnskólar þurfi að taka hlutverk sitt 

sem bókmenntauppalendur alvarlega. „Við höfum nefnilega ekki viðurkennt að það sé 

hlutverk skólans að kenna bókmenntalestur.“  

Því má draga þá ályktun að unglingar níunda áratugarins hafi farið á mis við að læra 

það sem Helga Kress kallar „gagnrýna afstöðu til þess sem þau lesa“ og bendir á í því skyni 

séu vikublöð og afþreyingarbókmenntir að skyldunámsefni við skóla á Norðurlöndum.
66

 

Íhaldsamar hugmyndir um hlutverk kynjanna í bókum Eðvarðs eru því ekki jafn 

sakleysislegar og þær virðast í fyrstu, sérstaklega ekki þegar tekið er tillit til að bækurnar voru 

oftar en ekki lesnar án leiðsagnar kennara.  

 

Tengsl við foreldra 

Foreldrar koma mikið við sögu í bókum Eðvarðs og verða sumir að virkum sögupersónum. 

Hlutverk fráskildra virðist oft þess eðlis að benda á neikvæða þætti skilnaða og að halda á 

lofti mikilvægi hjónabandsins, sérstaklega fyrir konur. Skilnaðir eiga sér eingöngu stað vegna 

afskipta þriðja aðila – það er að segja að feður fara frá mæðrum vegna yngri konu. Engu að 

síður virðist afstaðan til þeirra tveggja mæðra sem fráskildar eru og ræddar verða hér vera 

neikvæðari en til feðranna sem frá þeim fóru. Skilnaðir foreldranna leggjast skiljanlega þungt 
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á unglingana enda eru þeir ekki gerðir upp og ríkir reiði ennþá þótt mörg ár hafi liðið frá því 

að þeir áttu sér stað.  

Móðir Eddu er 39 ára og fráskilin. Eddu þykir hún nokkuð „laus í rásinni“ því eftir 

skilnaðinn hefur hún tekið upp á því að fara oftar út að skemmta sér og hefur átt þrjá „vini“ á 

einu ári.
67

 Eddu finnst „hún selja sig alltof ódýrt.“ Tvöfalt siðgæði birtist talsvert í tengslum 

við móður Eddu sérstaklega ef miðað er við aðrar bækur Eðvarðs. Svenni í Meirháttar 

stefnumót fer á milli tveggja stúlkna eins og pendúll og Ari í Ástarbréf til Ara á í sambandi 

við tvær stúlkur samtímis án siðferðislegra athugasemda. Þegar fullorðin fráskilin kona á þrjá 

kærasta á einu ári er hún álitin selja sig „ódýrt.“ Félagsleg staða hennar er ekki krufin frekar 

og því er ekki hægt að segja að henni sé lýst í eðlilegu samhengi við hlutverk sitt eins og 

Helga Kress ræðir í „Kvennarannsóknir í bókmenntum.“ Móðir Eddu verður tákngervingur 

hins erfiða foreldris frekar en raunveruleg sögupersóna.  

Mæðgunum verður sundurorða þegar móðir Eddu hefur sambúð með Davíð 

vinnufélaga sínum en Edda hefði heldur viljað að þær byggju tvær einar áfram. Móðir hennar 

er sjálf umburðarlynd í garð Eddu og er bæði hjálpsöm og alúðleg við hana þegar hún verður 

ólétt. Engu að síður kýs Edda að flytja frá henni og hefja sambúð með Hemma. Móður Eddu 

er því ýtt til hliðar og fær hún ekki þann sess í lífi Eddu sem mæður hafa oft í lífi dætra sinna. 

Þannig er hún færð á jaðar söguheimsins þótt hún gegni mikilvægu hlutverki í lífi 

aðalsöguhetjunnar. Besta dæmið um þetta er þegar Edda kýs að leigja hjá ömmu sinni og afa 

með son sinn þegar hún er orðin einstæð frekar en að leita skjóls hjá móður sinni. 

Mæðgnasambandinu er ýtt til hliðar á kostnað kristilegs heimilislífs hjá afa og ömmu.  

Faðir Eddu kemur aðeins við sögu í gegnum lýsingar annara sögupersóna. Honum er 

lýst sem svolítilli gufu frekar en að vera dreginn til ábyrgðar fyrir að hafa svikið konuna sína. 

Þegar Edda lætur skíra son sinn býður hún honum ekki vegna þess hve stirt samkomulagið er 

á milli hans og móður hennar. Afstaða móður hennar er mjög afgerandi, sérstaklega í 

samhengi við hve alúðleg hún hefur annars verið í sögunni. „Mamma hefði ekki komið í 

skírnarveisluna ef pabba hefði verið boðið. Það er öruggt.“
68

 Persónusköpun móður Eddu er 

því ekki síður gloppótt en sköpun Eddu sjálfrar. Lítið samræmi er á milli athafna og virðast 

skoðanir hennar eða eiginleikar vera eingöngu til þess gerðir að skapa viðnám við athafnir og 

hugsanir Eddu.  

Móðir Lísu í Sextán ára í sambúð er einnig fráskilin. En lífsviðhorf hennar er gjörólíkt 

móður Eddu. Móðir Lísu er þunglynd og sér fyrir sér með því að skúra í verksmiðju eftir að 
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hennar maður fer frá henni fyrir yngri konu. Biturð hennar vegna hlutskiptis síns leynir sér 

ekki og lætur hún það bitna á Lísu, sem skilur hins vegar ekki þungar byrðar móður sinnar. 

Frekar en að lýsa móður Lísu af skilningi og í eðlilegu samhengi við hlutverk sitt sem 

fráskilin og ómenntuð þriggja barna móðir eins og Helga Kress leggur til í „Kvennarannsóknir 

í bókmenntum,“ birtist hún sem neikvæð og uppstökk reykingamanneskja sem samræmist 

siðferðisstaðli söguheims ekki nema að því leyti að hún er á móti áfengi. Hámarki eymdar 

hennar er náð í Sextán ára í sambúð þegar hún reynir að fyrirfara sér. Engin tilraun er gerð til 

að lýsa stöðu hennar sem fráskilin ómenntuð kona á vinnumarkaðnum. Örlög hennar eru 

frekar sett fram sem kross sem hún þarf að bera vegna þess að maðurinn hennar fór frá henni 

heldur en breyting á högum. Móðir Lísu gerir því lítið annað en að minna á örugga höfn 

hjónabandsins og hve óæskileg staða kvenna utan þess hlýtur að vera. Hún er fórnarlamb 

viðhorfa sem eru byggð á kynjafordómum og getur ekkert í því gert. „Hefðin“ leyfir henni 

ekki að blómstra, enda kemur það aldrei til tals að hún eigi að bæta líf sitt að nokkru leyti, 

jafnvel ekki eftir að hún reynir að fremja sjálfsmorð. 

Þótt faðir Lísu hafi lítið skipt sér af henni og systkinum hennar eftir skilnaðinn og 

komi ekki mikið við sögu, virðist hann mikið góðmenni í þau fáu skipti sem hann birtist. 

Hann útvegar Lísu og Árna íbúðina sem þau búa í og gefur Lísu kaffikönnu þegar sambúðin 

er hafin. Sambandi þeirra er lýst sem nánu í lok Fimmtán ára á föstu þótt hann hafi verið 

fjarverandi um árabil og er væntumþykja Lísu í hans garð fölskvalaus. Tvöfalt siðgæði í garð 

sögupersóna leyfir föður Lísu að vera góðum þrátt fyrir að hafa brotið upp fjölskyldu vegna 

þess að þrátt fyrir bresti sína er hann „mannlegur.“ Andstæðurnar leyna sér ekki. Í Sextán ára 

í sambúð líkt og í Haltu mér – slepptu mér er birtingarmynd fráskildu konunar mun 

neikvæðari en karlsins. Þrátt fyrir að þeir hafi gert eitthvað sem samræmist ekki viðteknum 

siðareglum söguheims er þeim skipað í hóp með kyninu sem hefur leyfi til að vera „mannlegt“ 

og eru ekki háðir hjúskaparstöðu til þess að eiga boðleg félagsleg örlög. 

Neikvæð birtingarmynd kvenna er einnig í fullu gildi í bókum þar sem allt leikur í 

lyndi í hjónaböndunum. Í Fimmtán ára á föstu segir Árni að móðir hans sé „óþolinmóð“ og 

að hún „nöldri“ þegar hann biður hana að hætta húsverkum til að segja henni og pabba hans 

frá því að hann eigi von á barni.
69

 Í Meiriháttar stefnumót lýsir Svenni foreldrum sínum á 

svipaðan hátt. Hann segir pabbi hafi „vinning umfram mömmu“ því „hún á það til að 

nöldra.“
70
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Hér má greina neikvætt viðhorf til kvenna og þá sérstaklega mæðra sögupersóna. 

Tvöfalt siðgæði markar umræðu um sögupersónur og er umræðan um konur yfirleitt á mun 

neikvæðum nótum en þegar karlar eiga í hlut. Þreyta kvenna á heimilisstörfum er álitin 

„nöldur“ og margvíslegar lýsingar á þeim vinnandi heimilisstörf þegar karlinn gerir ekkert 

styðja það. Slík dæmi er að finna víða en eitt það áhugaverðasta er í Birgir og Ásdís þegar 

Ásdís kemur þreytt heim úr vinnu með innkaupin
71

. „Það væri eðlilegra og réttlátara að þú 

keyptir inn þegar ég vinn lengur á daginn,“ segir Ásdís við Birgi sem liggur á sófanum. Hann 

hins vegar „nennti ekki að svara þessu með innkaupin. Hann vildi að hún bæri alla ábyrgð af 

matarinnkaupunum.“ Ásdís „dæsir“ á meðan Birgir er í léttu skapi. Loks hellir hún upp á kaffi 

og ber það til hans þar sem hann liggur og slappar af og gælir við hann á meðan hann drekkur.  

 

Unglingaólétta og fóstureyðingar 

Unglingaólétta er gegnumgangandi þema framan af ferli Eðvarðs. Hann nýtir tækifærið óspart 

til þess að koma afstöðu gegn fóstureyðingum á framfæri og er orðræðan um þær ávallt á þá 

leið að fóstueyðingar séu ekki valmöguleiki. Í Fimmtán ára á föstu segir Lísa Árna frá því að 

hana gruni að hún sé ólétt og stingur upp á fóstureyðingu. Þá svarar hann að það „kæmi aldrei 

til greina.“ Skilaboð Eðvarðs eru skýr því Lísa hugsar með sér að hún „gæti aldrei sætti sig 

við svo einfalda lausn [fóstureyðingu], hún nefndi þetta aðeins til að kanna hug hans í 

málinu.“
72

 Sama afstaða er tekin í Haltu mér – slepptu mér og Í gegnum bernskumúrinn. Í 

þeirri fyrrnefndu er fóstureyðing ekki rædd nema þegar sögumaður segir Eddu og móður 

hennar aldrei hafa rætt möguleikann því það kom „ekki til greina.“
73

 Í þeirri síðarnefndu 

kemur fóstureyðing aldrei til tals þótt vinkona Ásdísar sem á von á barni sé aðeins sextán ára 

og hafi verið beitt ofbeldi af barnsföður sínum.  

Viðhorf sögupersóna til sambúðar og barneigna er furðu jákvætt miðað við aldur 

þeirra. Í Fimmtán ára á föstu hugsar Árni um það hve glaður hann sé að fara að búa með 

stúlkunni sem hefur verið kærastan hans í nokkrar vikur. „Ein útaf fyrir okkur! Honum fannst 

draumur að geta haft Lísu útaf fyrir sig.“
74

 Viðhorf sögupersóna oft líkari þeim viðhorfum 

sem fólk upp úr tvítugu hefur til lífsins og skýrir það ef til vill að hluta til þá miklu ábyrgð 

sem þau ásælast.  
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Þar sem fóstureyðingar eru aðeins æskilegar þegar heilsa móður er í hættu verður 

ólétta sögupersóna varanlegt ástand. Þetta gerir stöðu kvenna í sögunum áhugaverða. Þar sem 

langskólanám er ekki æskilegt, konur verða heimavinnandi með smábörn, vandamál fólks eru 

leyst með bælingu og lyfjagjöf eiga þær sér fáa möguleika. Verði þær barnshafandi eru þær 

ekki aðeins fastar í mögulegri fátæktargildru þar sem þær eru upp á menn sína komnar heldur 

upp á menn komnar sem dreymir um að sofa hjá öðrum konum meðan þeirra eigin „unnustur“ 

liggja á sæng. 

Niðurstaðan er sú að fráskildu konurnar virðast eiga að vera öðrum stúlkum víti til 

varnaðar. Þess vegna verður Edda að flytja til ömmu sinnar og afa þegar hún ákveður að slíta 

sambandinu við hinn ótrúa og drykkfellda Hemma. Þannig hafnar hún hlutskipti móður sinnar 

og finnur lausn í kristilegum heimi utan óreiðu skilnaða. 

Eigi Lísa barnið sitt ein verður hún upp á mislynda móður sína komin þangað til hún 

getur farið að heiman og séð fyrir sér og barninu sjálf. Miðað við fyrirmyndir hennar bíður 

hennar ekkert annað en sama félagslega tómarúm og móðir hennar býr við. Staða konunar 

utan sambands er svo bág að hún hlýtur að vera óbærileg, og er það ef marka má sálarlíf 

móður Lísu. Óléttri er Lísu komið fyrir í öruggri höfn sambandsins við hinn „mannlega“ 

Árna, þar sem ekkert gæti mögulega farið úrskeiðis svo lengi sem hann drekkur ekki eða lætur 

„tælast“ af annarri konu. Fóstureyðing, sem hefði leyst hana úr fjötrunum, „kemur ekki til 

greina.“ 
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4. kafli – Niðurstöður 

 

Þrátt fyrir að samfélag áttunda áratugarins hafi alið af sér bókmenntir í anda „skandinavísku 

bylgjunnar“ falla bækur Eðvarðs Ingólfssonar tæplega í þann hóp. Staða hans er mörkuð af 

nokkurri sérstöðu því þrátt fyrir raunsæislega umgjörð myndu bækurnar seint falla undir 

félagslegt raunsæi.  

Vandamál og uppákomur í bókunum fela vissulega í sér tilraun til að bregða upp mynd 

af ákveðnum félagslegum veruleika, en úrvinnsla þeirra felur sjaldnast í sér tilraunir til að 

kryfja vandann til mergjar. Erfið mál á borð við áfengissýki, ótímabærar þunganir og 

upplausn fjölskyldunnar fá fremur auðvelda „afgreiðslu“ í stað upplýstrar umræðu. Ströng 

skilyrði um æskilegan lífstíl setja sögupersónum mjög afmarkaðar skorður og verða til þess að 

lausnir allra mála hverfast í kringum kristilegan boðskap frekar en að reyna að skýra flóknar 

aðstæður á raunsæjan hátt.  Með þeirri aðferð er auðveldara að leysa „óþægileg“ mál eins og 

stöðu fráskildra kvenna, fóstureyðingar eða unglingadrykkju. Það gildismat sem haldið er á 

lofti í bókunum býður ekki upp á margræðni. Kristnin verður alltaf þáttur í lausninni, sama 

hvert vandamálið er og virðist áherslan á að hampa boðskap kristinnar því vera mikilvægari 

en umræða og mögulegar lausnir sem mætti heimfæra á raunveruleikann. 

 Söguheimur verður því ekki margbrotinn og fjölbreyttur líkt og í raunsærri verkum, 

hann verður einsleitur og sögupersónum oft stillt upp sem „svart og hvítt“, einkum í ljósi þess 

hve þungan dóm þeir fá sem samræmast ekki æskilegum lífstíl. Þannig getur Maríanna, lífleg 

og skemmtileg sextán ára stúlka sem leysti sín vandamál með því að fara í fóstureyðingu, birst 

sem neikvæð persóna á meðan Birgir sem er ósamvinnuþýður í sambúð og heldur framhjá 

kærustunni sinni hlýtur syndaaflausn þar sem hann leitar styrks í trúnni frekar en að líta til 

„veraldlegri“ lausnar líkt og Maríanna. Kristið siðgæði og tryggð við fjölskyldueininguna er 

álitin forsenda hamingjunnar. Kynferði er einnig lykilatriði. 

Bækur Eðvarðs eru að mörgu leyti hefðbundnar unglingabækur sem ætlað er að miðla 

jákvæðum boðskap til unglinga. Sá boðskapur birtist í íhaldsemi og andstöðu við frjálslyndan 

anda áttunda áratugarins. Bæði eru konur og kynhlutverk sögupersóna lituð af karlmiðuðu 

sjónarhorni auk þess sem sú mynd sem dregin er upp af félagslegri stöðu kynjanna á sér ekki 

stoð í raunveruleikanum. Fráskildar konur fá á sig neikvæða birtingarmynd. Önnur þeirra er 

bitur vegna hlutskiptis síns enda breytingar á hlutverki hennar ekki í sjónmáli. Hin er 

afvegaleidd. Sú mynd sem hefur hér verið dregin upp undirstrikar hunsun kvenna í verkum 

Eðvarðs. Staða þeirra er metin í beinu samhengi við karla og útlit þeirra mælt og dæmt.  
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Þrátt fyrir að bækur Eðvarðs hafi komið út á róttæku tímabili í íslenskri menningu 

benda efnistök þeirra til að mótstaða hafi verið við kvenfrelsi og framúrstefnulega menningu. 

Með því að tefla fram kristilegu siðgæði, leggja áherslu á fjölskyldugildi og hafna nýfengnum 

réttindum kvenna bera bækurnar vott um bakslag, þar sem markvisst er dregið er úr sjálfstæðri 

stöðu kvenna. Bakslagið kemur einnig fram í hlutgervingu kvenna líkt og sem Susan Faludi 

lýsir í Backlash en það má einnig greina í gegnum íhaldssöm viðhorf til fóstureyðinga, 

neikvæðrar birtingarmyndar fráskildra kvenna og ekki síst kynhlutverk. Óléttar og 

ómenntaðar konur ógna ekki íhaldsömum fjölskyldugildum. Í stað þess að sýna konuna í nýju 

hlutverki; menntaða og á framabraut, verður frelsisskerðing hennar að táknmynd æskilegra 

fjölskyldugilda. Nútímaleg viðhorf víkja fyrir þeim íhaldsamari sem í gegnum metsölubækur 

er komið til ungra lesenda sem kynna sér þau án leiðsagnar og gagnrýnnar hugsunar. 
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