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Í inngangi bókarinnar segir: „Spor saklausa syndarans er byggð á minningabrotum 

heiðinnar konu sem elst upp í kristnu samfélagi og lýsir leið hennar til þroska og 

skilnings á almættinu“. Sagan hefst í fermingarfræðslu þar sem efasemdir unglingsstúlku 

um réttmæti kristindómsins kvikna. Hún fær strax á unga aldri að kenna á óréttlæti 

heimsins og tvöföldu siðgæði og henni eru innrættar hugmyndir um synd, iðrun og 

refsingu. Í augum stúlkunnar er Guð alls staðar á hleri og gægjum, gerir mannamun og 

krefst iðrandi auðmýktar í hvívetna. En hún er sjálfstæð og sterk og á fullorðinsárum 

kynnist hún sínum eigin guðum í ásatrúnni.  

 

Bókin er byggð upp á textabrotum úr lífshlaupi sögumanns; stuttum og slitróttum. 

Brugðið er upp kunnuglegum mannlífsmyndum; af unglingi í uppreisn, ábyrgri móður á 

fæðingardeildinni, skilnaði, ástvinamissi og ömmuhlutverki. Sumir kaflanna eru ágætlega 

skrifaðir en allof víða eru endurtekningar og klisjulegt orðalag. Dæmi um það er kaflinn 

um örlög hvolpsins Glóeyjar sem er bæði væminn og óspennandi. Samtöl sögunnar eru 

hins vegar mörg lífleg og trúverðug. Varla er hægt að tala um persónur í þessari sögu; 

afinn og amman eru skemmtilegar týpur, vinkonan dauðvona er sannfærandi en hlutverk 

samstarfsfólks sem við sögu kemur, nágranna og lögmanns nokkurs er aðallega að lýsa 

brotalömum í nútímaþjóðfélagsgerð sem byggir á kristinni meðalmennsku og einkennist 

af misrétti, vanmætti og illgirni.  

 

Eftir því sem líður á bókina verður eldheit trúarsannfæring sögumanns meira áberandi. Í 

hressilegu samtali við vinkonu sem er að koma út úr skápnum verða hvörf í sögunni. 

Söguhetjan viðurkennir að líf hennar sem heiðinnar konu sé lygi og laumuspil og nú sé 

tímabært að hún komi sjálf út úr sínum heiðna skáp. „Heiðin kona vekur ekki eftirtekt ef 

hún þegir, en lesbía er alltaf stimpluð. Af eigingirni eða hugsunarleysi hafði ég valið að 

þegja. Ég valdi frið en ekki framþróun. Ég notaði börnin mín, vini mína og ættingja sem 

afsökun fyrir því að horfast ekki í augu við sannleikann. Var ég að bíða eftir því að 

einhver annar berðist fyrir rétti mínum og fjölmargra trúsystkina minna? Hver hafði meiri 

hagsmuna að gæta en ég? Hingað til hafði ég reynt að telja sjálfri mér trú um að ég væri 

frjáls, en ég vissi að það var ekki satt. Frelsi er ekki fólgið í því að læðast með veggjum, 

frelsinu á að flagga“ (59-60). Hér er komin ástæðan fyrir því að bók þessi var skrifuð. Í  

heimsókn til Indjána í Virginíufylki í Bandaríkjunum kemst söguhetjan í kynni við fólk 

sem lifir í samhljómi við náttúruna og dýr merkurinnar og sannfærist enn meir um 

réttmæti ásatrúarinnar. Í síðasta kaflanum er hún komin í hlutverk gyðjunnar sem nærir 

ungdóminn við brjóst sér og miðlar til hans goðsögnum, heiðnum hugmyndum og fornri 

þekkingu í von um betra mannlíf. 

 

Sögumanni er mikið niðri fyrir varðandi samfélagsmál, stöðu kynjanna og trúna og hefur 

margt til síns máls. Tilvonandi fermingarbörn ættu endilega að lesa valda kafla áður en 



skírnarheitið er staðfest. En skáldskapurinn líður fyrir eldmóð boðskaparins – Óðinn og 

Bragi eru ofurliði bornir af stríðsguðunum. Ekki er hægt að skilja við Syndarann án þess 

að geta þess hve ósmekklega er frá bókinni gengið, umbrotið ömurlegt og prófarkarlestur 

lélegur og síst til þess fallinnn að gera bókina eigulega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


