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Ágrip 

 

Þessi ritgerð hefur það hlutverk að skoða samtímaglæpasögur með tilliti til 

þjóðfræðilegs efnis og varpa ljósi á þjóðsagnayrkisefni sem eru notuð í íslenskum 

glæpasögum. Skoðaðar verða valdar glæpasögur eftir Arnald Indriðason, Óttar M. 

Norðfjörð, Stefán Mána, Yrsu Sigurðardóttur og Árna Þórarinsson. Einnig er ætlunin að 

sýna hvernig íslenskir glæpasagnarithöfundar nota þjóðsagnaefni í glæpasögum sínum, 

hvers vegna þeir velja þessa aðferð og hvernig vangaveltur um notkun þjóðsagnaefnis, 

sem hver höfundur tekur fyrir, eru heimfærðar í nútímaviðmið. Til þess þarf víðan 

grunn og þekkingu á þjóðfræði og helstu kenningum hennar, sem og á þjóðtrú og því 

hvernig samfélagsmyndin leit út í „gamla daga“.  Þess vegna er mikilvægt að byrja á því 

að skoða, í grófum dráttum, hvaða hlutverki þjóðsögur gegndu í íslensku 

sveitasamfélagi fyrr á öldum. Með því að líta einnig á þjóðtrú Íslendinga nú á dögum 

skal sýnt hversu lifandi og áhrifamikil íslensk þjóðtrú er enn í samfélaginu og þannig 

skapa stærri yfirsýn yfir þjóðsagnayrkisefnið sem glæpasagnarithöfundar tileinka sér. Í 

sumum atriðum ritgerðarinnar er bent á mun á milli Íslands og meginlands Evrópu til að 

fá víðari sýn yfir rannsóknarefnið. 
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Inngangur 

 

Sögueyjan Ísland er yfirskrift bókasýningarinnar í Þýskalandi haustið 2011 en 

yfirskriftin hefur einnig gamlar rætur. Íslenskar miðaldarbókmenntir eins og Edda og 

Njála auðga ekki bara íslenska menningu heldur hafa þær einnig haft mikilvæg áhrif á 

bókmenntir, að minnsta kosti í Evrópu. Þótt Ísland sé lítið land þá blómstra bókmenntir 

þjóðarinnar og hlutfallslega margir titlar eru gefnir út árlega. Því kemur ekki á óvart að 

Ísland verði heiðursgestur á frægu bókasýningunni í Frankfurt. Íslenskar 

fornbókmenntir verða þó ekki einar á sýningunni heldur mun tiltölulega ný 

bókmenntagrein verða áberandi en það eru íslensku glæpasögurnar.  

Titill ritgerðarinnar Máninn líður, dauðinn ríður er tilvitnun í vinsælu 

þjóðsöguna Djákninn á Myrká sem flestir Íslendingar þekkja frá blautu barnsbeini. Í 

gömlum og nýjum sögum skína töfrar þjóðsagna Íslands í gegn og tákna hjartslátt 

alþýðunnar. Í þessari ritgerð verður sýnt fram á að gamla þjóðtrúin hafi enn mikil áhrif á 

þessa nýju bókmenntagerð, glæpasögurnar, og haldi þar með þjóðtrúnni lifandi í 

menningu Íslands. Hér verður leitað svara við spurningunni: Hvernig og á hvaða hátt 

speglast þjóðtrú Íslendinga í íslenskum glæpasögum samtímans?  

Hér á eftir verður fjallað um íslenskar þjóðsögur og áhrif þeirra á sveitasamfélag 

síðustu alda. Mikilvægt er að skilja sál- og félagsfræðilegan bakgrunn þjóðtrúar sem og 

uppruna og orsök myndunar hennar til að setja sér þróun inntaks þjóðsagna fyrir sjónir. 

Þetta sýnir einnig hvernig og um hvað fólk hugsaði á þessum tímum og hvaða áhrif það 

hafði á þróun íslensks samfélags og trúarhefð nú á dögum og síðast en ekki síst á 

íslenskar samtímabókmenntir og nýjan vinsælan hluta þeirra – glæpasögur. 
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I. Þróun þjóðtrúar 

 

Þegar rætt er um hugtökin þjóðtrú og þjóðsögur í þessari ritgerð er átt við merkinguna 

sem þróaðist á 18. og 19. öld þegar menntamenn uppgötvuðu trú, siði og menningu í 

íslenska sveitasamfélaginu á ný frá sjónarhorni rómantíkurinnar. Þeir skildu gamlar 

munnmælasögur sveitafólksins sem kjarna menningar Íslands og verðmætan arf 

alþýðunnar sem þurfti að bjarga með því að safna þjóðsögum og þjóðháttum um allt 

landið og skrifa niður. Þekktasta safnið er e.t.v. Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri sem Jón 

Árnason gaf út í tveimur bindum árið 1862 og 1864 í Leipzig. 

 

a. Merking og hlutverk þjóðsagna í íslensku sveitasamfélagi 

Fólk hefur alltaf haft ákveðnar hugmyndir um náttúruna og hvernig heimurinn sem það 

býr í gæti litið út. Ímynd heimsins sem varð til í hugarheimi manna var ekki heimurinn í 

raun og veru né sá heimur sem við þekkjum í gegnum þróun vísinda heldur sambland af 

ímyndunarafli og fornri reynslu þjóðarinnar. Fólk sem bjó í náttúrunni og í sambandi 

við hana þurfti að skapa sér táknmyndir til að útskýra náttúruleg fyrirbæri sem það gat 

ekki skýrt á efnis- eða eðlisfræðilegan hátt á þessum tíma. Íslenski þjóðfræðingurinn 

Árni Björnsson segir frá myndun þjóðtrúar, sem felst í því hvernig fólk túlkaði 

sérkennilegt umhverfi sitt á mjög myndrænan hátt, í greininni Hvað merkir þjóðtrú?: 

 

Þar er oft leitað skýringa á náttúrulegum en torskildum fyrirbærum. Íshræring í 

sumum vötnum geta til dæmis framkallað hljóð sem líkjast gauli eða skerandi 

veini og vöktu hugmyndir um sænaut. Hraunmyndir og klettar í landslagi geta 

með ljósi og skuggum tekið á sig ótal kynjamyndir í augum hugmyndaríks 

ferðalangs og hann samið tröllasögur til skýringar og skemmtunar.
1
 

 

Í gegnum þessa þróun urðu nýjar sögur til og heil kerfi af þjóðsögum og ævintýrum 

mynduðust. Þessar sögur varðveittust í munnlegri geymd og styrktu samfélag 

sveitafólks í margvíslegu tilliti. Bygging sagnanna var einföld og skiljanleg. Frá 

atburðum var sagt í tímaröð og oft voru kvæði og rím höfð með til að sögurnar festi sig 

betur í minni fólks.  

Sögurnar voru m.a. til skemmtunar, eins og Árni Björnsson vísaði til, og þá sérstaklega 

á kvöldvökum í sveitasamfélagi síðustu alda. Fólk kom saman um hávetur og talaði 

                                                             
1 Árni Björnsson 1996:95-96 
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saman og sagði sögur en við það myndaðist eins konar sögumenning. Þegar fólk vann 

handavinnu á kvöldin við kertaljós voru lesnar sögur og kvæði til afþreyingar og 

skemmtunar. Þessi samkoma allra kynslóða var einnig notuð til að miðla óbeint 

lífsreynslu og siðferði frá eldri kynslóðum til barna og unglinga í gegnum þjóðsögur. 

Sem dæmi má nefna hér sögu um stelpu sem er ein heima á jólanótt og þarf að standast 

freistingar huldufólks sem ásækir bústað hennar. Að lokum, þegar stelpan stendur sig 

vel, hlýtur hún lof frá huldufólkinu. Í greininni Komi þeir sem koma vilja... eftir 

þjóðfræðinginn Terry Gunnell lýsir hann atburður og inntaki sögunnar og setur í 

samband við félagsfræðileg hlutverk eins og nefnt var áður: 

 

[...] aðaláherslan er hér lögð á að sýna hvernig stelpan lætur ekki freistast af 

dansi, áfengi, og/eða kynlífi sem myndi leiða hana í glötun [...] Hún kýs heldur 

að haga sér eins og „vel siðuð“ kona, er móðurleg (góð við börn) og vill heldur 

lesa heilaga ritningu en dansa eða „stela“ eiginmönnum annarra kvenna.
2
   

 

Ennfremur vísar Terry Gunnell til þess að upplýsingar og kynfræðsla í þessum 

dæmisögum voru notalegri og skemmtilegri en „leiðinlegar predikanir“ fullorðinna, 

líklega fyrir báða aðila.  

Þjóðsögur höfðu þó ekki aðeins það hlutverk að skemmta eða upplýsa heldur 

gefa þær einnig innsýn í sálar- og hugsunarlíf manna á ákveðnum tímabilum. Þar til vel 

var liðið á 20. öld var Ísland þekkt fyrir að vera eitt af fátækustu löndum Evrópu. 

Erfiður landbúnaður og ónýtanleg landssvæði gerðu daglegt líf erfitt. Fólkið á þessum 

tíma þurfti glíma við erfiðar kringumstæður í hverfulli náttúru ásamt fátæklegum 

heimilisaðstæðum. Með þessa ímynd í huga kemur ekki á óvart að fólkið bjó til eins 

konar trú um verur og yfirnáttúruleg fyrirbæri sem voru alslæm í eðli sínum. Tröll og 

skessur í leit að mannakjöti, nykur sem drekkir börnum og útilegumenn sem ræna 

stelpum og sauðfé eru aðeins nokkur dæmi sem lýsa hættum í íslenskri náttúru og 

samfélagi í gegnum ímyndunarafl manna.  

Flokkur galdrasagna sýnir á myndrænan hátt þróunina og breytinguna frá 

þjóðsögum,  eins og sögunni af Sæmundi fróða frá 17. öld, til formlausra sagna sem 

verða dimmari og andstyggilegri. Galdrasögur frá 18. og 19. öld einkennast af 

uppvakningum og sendingum sem galdramaður vekur til að fá vald yfir myrkraöflum 

                                                             
2
 Gunnell, Terry 2002:194  
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þeirra. Lykilatriðið í að vekja hina dauðu er hér að sleikja ólyktandi náfroðu frá andliti 

uppvakningsins þegar hann er hálfkominn úr gröf sinni. Oftast er markmið uppvakninga 

að meiða eða drepa fólk í sveitum og héruðum. Grimmdin og andstyggðin í þessum 

galdrasögum lýsa baráttu fólks við náttúruna, t.d. í Kötlugosinu árið 1755 og seinna í 

móðuharðindunum frá 1783-1785 sem sumir telja hafa átt þátt í upphafi frönsku 

byltingarinnar. Erfiðar lífsaðstæður og lítill sem enginn matur breytti ekki aðeins 

heiminum heldur líka veröld sagnanna í hugarheimi manna. Í grein Ólínu 

Þorvarðardóttur sem heitir Íslenskar galdrasögur - Lyklar að lausn úr hugmyndakreppu 

útskýrir hún áðurnefndar staðreyndir á félagsfræðilegan hátt:  

 

Þannig má segja að jafnvel ljótustu [galdra-]sögur 18. og 19. aldar [...] hafi haft 

veigamiklu hlutverki að gegna í andsnúnum aðstæðum og útrás fyrir ótta og 

ráðleysi, þannig veittu sögurnar óttanum farveg – losuðu bældar hvatir og 

opnuðu leið til nýs skilnings á heiminum og lífinu.
3
  

 

Þessi þróun sýnir að þjóðsögur voru notaðar til að skapa annan heim í ímyndunarafli 

fólks en sá heimur var svo notaður sem lýsing á ákveðnum fyrirbærum í náttúrunni sem 

og á samfélagi og sálarlífi manna. Alltaf er hræðsla manna við einsemd, varnarleysi í 

íslenskri náttúru og óttinn við allt utanaðkomandi áberandi í næstum öllum þjóðsögum 

án tillits til hvaða flokki þær tilheyra. Hér á eftir er ætlunin að skoða hugtakið „að verða 

úti“ aðeins nánar til að sýna seinna í ritgerðinni að þetta minni er einnig mikilvægt atriði 

í glæpasögum nú á dögum. 

 

b. Hugtakið „að verða úti“ 

Að verða úti þýðir að týnast eða villast í óbyggðum náttúrunnar og deyja þar. Sögurnar 

sem urðu til um þetta efni eru oft með sannfærandi kjarna en það gerist enn í dag að 

menn verði úti á Íslandi. Oft villast erlendir ferðamenn af leið af því þeir þekkja ekki 

hættur íslenskrar náttúru. Lélegur undirbúningur og kæruleysisleg hegðun í nýju og 

ókunnugu umhverfi spilar þar stóran þátt. Dæmi um slíka atburði gerast oft. Í lok maí 

2011 hvarf til dæmis þýskur ferðamaður á hálendinu fyrir norðan Vatnajökul. Það var 

ekki hægt að ná sambandi við hann í gegnum síma en á endanum fannst hann á lífi og í 

                                                             
3 Ólína Þorvarðardóttir 1995a:428-429 
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frekar góðu ástandi. Ekki eru allir eins heppnir og þýski ferðamaðurinn heldur deyr fólk 

stundum og enn aðrir finnast aldrei.  

Útilegumenn voru í raun til á Íslandi og útburður átti sér vissulega stað í íslensku 

samfélagi. Seinna bættust við yfirnáttúruleg yrkisefni eins og draugaminni og urðu þau 

að þjóðsögum. Að verða úti var, og er, raunveruleg hætta fyrir fólk en sérstaklega á fyrri 

öldum. Þar með var allt sem kom að utan skoðað með vantrausti. Þannig varð til 

tveggja-heima-skoðun í huga fólks; annars vegar „innri heimurinn“ sem er heimakær, 

öruggur og einkennist af fólki sem býr í virku samfélagi og er bundið lögum en hins 

vegar „ytri heimurinn“ sem er villtur, án dóms og laga, hættulegur, ókunnugur og 

einkennist af yfirnáttúrulegum fyrirbærum. 

Áberandi og merkilegt er að „ytri heimurinn“ er ekki nálægt landamærum heldur 

inni í landinu. Fólkið bjó á jöðrum Íslands, nær hafi, svo að „innri heimurinn“ er 

staðsettur á landamærum. Þetta er þveröfugt miðað við meginland Evrópu þar sem fólk 

bjó í miðju landsins og útlagar fyrir utan (oftast í skógum) nær landamærum. Íslenskt 

sveitafólk, sem yfirgaf varla nánasta umhverfi sitt, bjó til ýkjukenndar sögur og 

hugmyndir um hvernig aðstæður á hálendinu gætu verið. Annars vegar einkenndust 

sögurnar af ofbeldisfullum útilegumönnum sem rændu sauðfé byggðarfólksins og áttu 

sér bústað í hellum en hins vegar varð til sú skoðun að lífið í óbyggðum væri frjálsara 

en í þekktu samfélagi og án laga og refsinga. Þannig gat útlagaminni verið bæði 

óhugnanleg martröð og ósk um betra og sjálfstæðara líf.
4
  

Innri og ytri heimurinn eru afmarkaðir hvor frá öðrum. Til að setja mörk á milli 

þeirra má notast við eins konar girðingu sem er stundum efnisbundin en stundum 

yfirnáttúruleg.
5
 Sem dæmi má nefna hér aftur grein Terry Gunnells Komi þeir sem koma 

vilja... þar sem hann vísar sérstaklega til þess að á jóla- eða nýársnótt, sem sagt á 

ákveðnum, mögnuðum tímamótum og oft um miðnætti, opnuðust mörk á milli 

heimanna og fólkið þurfti að reikna með innrás óvætta. Í þjóðsögum frá 19. öld kom 

huldufólk oft í „heimsókn“ til mannabústaða og hélt dansleiki og drakk sig glatt. Um 

uppruna þess minnis segir Terry Gunnell: „Minnið virðist eiga sér ævafornar rætur. Þær 

tengjast þjóðtrú landnámsmanna þess efnis að landið sé byggt ýmiss konar vættum og 

óvættum sem „leyfa“ mannafólkinu að eiga sér bústaði.“
6
 Á hinn bóginn geta þessar 

                                                             
4 Sbr. Katrínu Jakobsdóttur 2002:305 
5 Sbr. Katrínu Jakobsdóttur 2002:306 
6 Gunnell, Terry 2002:191 
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óvættir ráðist inn í heimi manna. Þannig er hægt að fara yfir þessa girðingu í báðar áttir. 

Katrín Jakobsdóttir segir einnig frá þessum ákveðnu landamærum í grein sinni Í félagi 

við aðra menn en þau eru meginatriðið í útilegumannasögum. Hún gerir ráð fyrir því að 

„girðingin“ geti til dæmis verið veðurfyrirbæri. Innri og ytri heimaskoðanir eru hér 

túlkaðar sem byggð og óbyggð:  

 

Á milli byggðar og óbyggðar eru ákveðin mörk. Segja má að á jaðri 

byggðarinnar taki óbyggðin við. Þessi jaðar eru oft afmarkaður á einhvern hátt. 

Þannig lendir byggðafólk oft í þoku og villum áður en það kemur að 

útilegumannabyggðum. [...] Einnig eru dæmi þess að menn lendi í vondum 

veðrum áður en þeir fara inn í handanheiminn og markar veðrið þá þessi 

landamæri.
7
  

  

Það virðist áberandi í íslenskum glæpasögum, eins og kemur fram seinna í ritgerðinni, 

að sérstakar veðuraðstæður tengist oft dularfullum atburðum. Á meginlandi Evrópu 

miðlar hins vegar óveðrið, sem oft samanstendur af roki og rigningu og sérstaklega 

þrumuveðri, hrollvekjandi stemningu eins og áhorfendur geta séð í mörgum vinsælum 

hryllingsmyndum. Þrumuveðrið er náttúrufyrirbæri ásamt leiftrandi eldingum og 

háværum þrumum sem fólkið gat ekki útskýrt fyrir löngu og tengdu því þrumuveðrið 

yfirnáttúrulegum fyrirbærum. Á Íslandi eru þrumur og eldingar mjög sjaldgæfar vegna 

sérstakra jarðfræðilegra ástæðna og svo virðist sem að þokan komi hér í stað 

þrumuveðurs.  

Þoka hér á landi hefur sérstöðu vegna þess að það getur verið mjög hættulegt að 

vera á ferðinni á hálendinu eða á hraunbreiðum. Útsýnið verður óljóst, útlínur verða 

óskýrar, skynfærin blekkja og svo er hægt að detta í kletta- eða hraunsprungu eða meiða 

sig á slíkan hátt að ekki sé hægt að halda göngunni áfram. Annað dæmi er að fólk finni 

ekki rétta leið heim, villist og deyi á ferð. Í dag er einnig til eins konar þjóðtrú um þoku 

en til dæmis vita flestir Íslendingar að á Hellisheiði, sem liggur á milli Hveragerðis og 

Reykjavíkur, er oft þykk þoka. Á milli þéttbýlanna keyrir maður framhjá gati sem er í 

klettinum fyrir ofan hraðbrautina. Sjáist gatið í þokunni þegar maður keyrir framhjá þá 

mun ferðin ganga vel en ef gatið er horfið í þokuna segir sagan að ökumaðurinn muni 

lenda í vandræðum á leiðinni til Reykjavíkur.  

                                                             
7 Katrín Jakobsdóttir 2002:306 
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Óttinn við hið óþekkta og við allt utanaðkomandi á sér djúpar rætur á Íslandi. Í 

Íslenskri bókmenntasögu III er sagt að flokkur útilegumannasagnanna sé „líklega sá 

íslenskasti í safninu“
8
  hans Jóns Árnasonar sem bendir á sérstaka stöðu sagnanna í 

íslenskri menningu og trú sem hafa útlaga- og ræningjaminni sem meginatriði. 

Samkvæmt Katrínu Jakobsdóttur eru útilegumannasögur oft sambland af álfa-, galdra- 

eða tröllasögum. Þær virka sem aukasöguefni og verða til út af áðurnefndum ýkjum 

fólks í tilraun þeirra til þess að gera sögurnar áhrifameiri.
9
 

Auk þjóðsagna voru sagnaþættir einnig vinsæll hluti af þjóðlegum fróðleik en 

þeir fjölluðu um einstakar persónur og raunverulega atburði úr minni fólksins. Lýsingar 

á staðháttum, afmörkuðum  landsvæðum og ferðaleiðum á hálendinu í bland við 

frásagnir af persónulegum minnum fólksins var sagnaefni sem gerðist vissulega á 

ákveðnum stöðum. Oft er sagt á mjög myndrænan og tilfinningaríkan hátt frá fólki sem 

týndist eða dó á ferð til dæmis í óveðri, á fjöllum eða á erfiðum og hættulegum 

hálendisleiðum. Sögurnar gerast sérstaklega að hausti þegar byggðarfólk fór í göngur til 

að leita sauðfés og sækja það af fjöllum.  

Fólkið sem fór stundum langt inn í landið til að sækja sauðféð þekkti líka gamlar 

sögur um útilegumenn og trúði því að þeir byggju á fjöllum og í óþekktum dölum 

innanlands. Hræðslan við að mæta þeim var alltaf í för með gangnamönnum. Kvæði 

Gríms Thomsens Á Sprengisandi
10

 er innblásið af útilegumannasvæðum á borð við 

Ódáðahraun. Kvæði hans gaf ótta manna við útlaga listræna tjáningu. 

Annar kafli í samfélagssögu Íslands eru sorglegar staðreyndir um útburð. Á 

tímum sem einkenndust af neyð og hungri kom fyrir að konur (oft griðkonur) báru út 

börn einhvers staðar í náttúrunni. Nokkrar dómsskýrslur eru til um slík mál og bendir 

það til fleiri svipaðra atburða sem til dæmis Már Jónsson skrifaði um í bókinni sinni 

Dulsmál á Íslandi 1600-1900.
11

 Dulsmál var það kallað þegar kona huldi barnseign með 

því að bera óæskilegt barn út eða drepa það leynilega. Ástæður fyrir dulsmáli gátu verið 

margar en oft var blóðskömm talin orsökin en þá sænguðu meðlimir einnar fjölskyldu 

saman. Refsingar fyrir blóðskömm voru skelfilegar og strangar og leiddu oft til dauða 

gerendans svo ekki kemur á óvart að konur reyndu að losa sig við „vandræðabarnið“. 

                                                             
8 Íslensk bókmenntasaga III 1996:479 
9 Sbr. Katrínu Jakobsdóttur 2002:300-301 
10 Grímur Thomsen 1880 
11 Már Jónsson 2000 
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Fjöldi óupplýstra mála getur semsagt verið mikill. Seinna bættist við draugaminni sem 

söguefni og sögur um útburð urðu að döprum og hryllilegum þjóðsögum. Í þekktum 

útburðarsögum, til dæmis í „Móður mín í kví kví“
12

, birtist útburðurinn sem afturganga 

og talar í bundnu máli eins og draugar gera oft í þjóðsögum. Að lokum missir móðir 

útburðarins vitið og/eða verður stranglega refsað. Nú á dögum heyrist fólk stundum 

segja að útburður sé að væla þegar vindurinn er sterkur og flautuhljóð heyrast.  

Ofantaldar skýringar sýna á skýran hátt að margir flokkar þjóðsagna innihalda 

útlagaminni á margvíslegan hátt. Trú fólks á útilegumenn og útburði á sér djúpar og 

raunverulegar rætur eins og nefnt var en endurróm þeirra má enn finna í 

nútímasamfélagi. Hér á eftir verður fjallað um áhrif þjóðtrúar í daglegu lífi Íslendinga 

nú á dögum og vöngum velt um af hvaða tagi hún sé. Þá er Ísland þekkt í útlöndum fyrir 

að hýsa álfa og önnur furðufyrirbæri og því er ætlunin að auki að sýna Ísland í ljósi 

vinsæls áfangastaðar útlendinga út frá markaðssetningu yfirnáttúrulega fyrirbæra eins 

og álfa en dæmi um slík fyrirbæri verða útskýrð nánar í næsta og þarnæsta kafla.  

 

c. Útbreiðsla þjóðtrúar í daglegu lífi Íslendinga 

Eins konar þjóðtrú eða hjátrú er til um víða veröld. Í vestrænum menningarheimum er 

til dæmis litið á töluna þrettán og svarta ketti sem slæma fyrirboða. Á Íslandi, þar sem 

breytingin frá fátæku bændasamfélagi til módernísks neyslusamfélags í gegnum 

efnahagslega uppsveiflu fór seint af stað um miðja 20. öld, virðist sem gömul þjóðtrú 

sveitasamfélagsins hafi enn mikla merkingu fyrir Íslendinga.  

Trú á álfa, ættarfylgjur og berdreymni virðist sérstaklega óbreytt í hugarheimi 

landsmanna og styrkist meira að segja eins og Kannanir á íslenskri þjóðtrú og 

trúarviðhorfum sýna. Markmið kannananna, sem voru gerðar frá 2006 til 2007, var að 

bera þær saman við könnun Erlends Haraldssonar frá árinu 1974. Tími var kominn til að 

endurnýja könnunina og endurskoða hvort að þjóðtrú og trúarviðhorf Íslendinga væru 

enn þau sömu. Undir stjórn Terry Gunnells, þjóðfræðings og námsbrautastjóra í 

þjóðfræði við Háskóla Íslands, tóku meðal annars Erlendur Haraldsson, Pétur Pétursson, 

Valdimar Tr. Hafstein og Christophe Pons þátt í að skipuleggja könnunina. Könnun 

Erlends Haraldssonar var grundvöllurinn fyrir nýrri samanburðarrannsókn.
13

 

                                                             
12 Jón Árnason 1862:225 
13 Erlendur Haraldsson 1978 



12 
 

Spurningarnar voru næstum því þær sömu en bætt var við nýjum spurningum sem 

pössuðu betur við nútímasamfélag. Mikilvægar fyrir þessa könnun voru einnig 

spurningar um félagsleg atriði, til dæmis um menntun, búsetu, atvinnustétt, tekjur og 

trúarfélög þátttakenda til þess að hægt væri að setja þessar upplýsingar í  samhengi við 

aðrar niðurstöður rannsóknarinnar. Könnuninni var skipt í tvo hluta. Annars vegar voru 

spurningar um reynslu og hins vegar spurningar um trú, viðhorf og álit fólks. Hátt í 

þúsund svör sem bárust frá þátttakendum af höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni 

lögðu grundvöllinn að rannsókninni. Þær spurningar sem eru sérstaklega áhugaverðar í 

tengslum við þessa ritgerð eru þær sem fjölluðu um berdreymni og nafnvitjun, 

reimleika, ættarfylgjur og síðast en ekki síst álfa. 

Niðurstöður fyrir spurninguna um berdreymi sýnir að trú Íslendinga á hana 

styrkist. Árið 1974 héldu 37% þátttakenda að berdreymni væri að minnsta kosti 

möguleg. Aðeins 1% þeirra fannst hún óhugsanleg og 25% voru vissir um að 

berdreymni væri til. Árið 2007 hækkaði tala þátttakenda sem taldi berdreymni 

mögulega frá 37% til 45%. Aftur á móti töldu 6% þátttakenda að berdreymni væri 

óhugsandi og aðeins 10% trúðu fyrir víst á berdreymni. Berdreymni er tengd nafnvitjun 

sem hefur djúpar rætur í íslensku samfélagi þótt hún sé næstum óþekkt til dæmis í 

Þýskalandi. Í könnun Terry Gunnells eru aðeins tölur frá 2006-2007 en svo virðist sem 

ekki hafi verið sérstaklega spurt um nafnvitjun árið 1974 í könnun Erlends 

Haraldssonar. Áhugavert er að fleiri konur trúa á nafnvitjun auk þess sem trúin virðist 

talsvert sterkari hjá eldra fólki af landsbyggðinni en minnkar við hærra menntunarstig.  

Þegar spurt er um reimleika virðist áberandi að trúin minnkar með aldri og 

menntun sem þýðir að ungt fólk trúi frekar á reimleika. Árið 1974 trúðu 34% 

þátttakenda að reimleikar væru mögulegir en árið 2007 voru það 41%. Túlkun Terry 

Gunnells á þessum niðurstöðum er að Hollywood-hryllingsmyndir gætu hafa haft áhrif á 

yngri kynslóðir. Auk þess bendir Terry Gunnell á að nútímasteinhús séu ekki rifin eftir 

hverja kynslóð líkt og var gert við mörg gömul hús og gætu þar með haft langa sögu 

sem er eigandanum stundum ókunnug. Þetta er mikilvægt atriði vegna þess að 

reimleikar koma sérstaklega fram í húsum eins og áðurnefndar myndir sýna okkur oft á 

margvíslegan hátt. Þetta atriði verður mikilvægt í síðari hluta ritgerðarinnar og því er 

nauðsynlegt að vísa hér til þess. 
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Í spurningum um trú á ættarfylgjur svaraði meginhluti þátttakenda mjög jákvætt 

bæði árið 1974 og 2007. Draugar og ættarfylgjur tilheyra þar með lifandi þjóðtrú út frá 

langri sagnahefð um slík fyrirbæri. Skýringin á sterkri trú á ættarfylgjur gæti líka verið  

sú að Íslendingar geta rekið ættartré sitt til baka um margar kynslóðir og jafnvel um 

mörg hundruð ár. Fólk veit oft hvort einhver úr eigin ætt hafi látist á ónáttúrulegan hátt í 

aldanna rás, til dæmis vegna refsinga, eða hafi orðið úti. Einnig er fólki stundum 

kunnugt um börn sem voru borin út og finna ekki frið svo að þau birtast aftur sem 

afturgöngur og ættarfylgjur eins og greinin Gegn þjóðtrú eftir Christophe Pons sýnir.
14

  

Greinin segir frá íslenskri fjölskyldu sem er „ásótt“ af útburði sem var borinn út 

sennilega á 19. öld. Ásókn draugs barnsins sem borið var út birtist á margvíslegan og 

flókinn hátt sem varðar næstum alla fjölskyldumeðlimi. Christophe Pons, sem tók þátt í 

að semja nýju könnunina frá 2006 og 2007, kom með þá tilgátu að ættarfylgja 

fjölskyldunnar væri á vissan hátt arfbundin. Hann bendir á hliðstæðu í sögu 

fjölskyldunnar og atburðar í fortíðinni sem virðist hafa endurtekið sig. Í fortíðinni dó 

útburðurinn en í nútíðinni dó áttunda barn fjölskyldumeðlims. Pons fullyrðir að vegna 

þessarar hliðstæðu sé þjóðsagnaleg túlkun á þessum atburðum möguleg. Pons rökstyður 

þetta með tilliti til draugasagna sem séu af formlausri gerð og þar með endalausar.  

„Arfur“ fjölskyldunnar sem felst í draugagangi réttlætist með því að fjölskyldan 

skilur ásóknina sem endalausa arfleifð sem hún komist ekki undan. Pons túlkar hins 

vegar draugaásóknina sem menningarbundið viðhorf til sögu og trúar landsins sem 

bendir eftir allt saman til þess að þjóðtrú og þjóðsögur, eða sameiginlegar 

birtingarmyndir eins og Pons orðar það, séu enn lifandi í menningarvitund eða réttara 

sagt menningarundirmeðvitund Íslendinga.  

Könnunin gefur til kynna að örlítið færri trúi á álfa og huldufólk en á 

ættarfylgjur. 33% þátttakenda trúðu á álfa árið 1974 og 37% árið 2007. Aðeins 10% 

töldu álfa og huldufólk vera óhugsanleg árið 1974 og 13% árið 2007. Álfatrú hefur 

sérstaka stöðu á Íslandi. Á meginlandi Evrópu og annars staðar í heiminum er hún 

næstum útdauð en á Íslandi blómstrar trú á álfa og slík fyrirbæri þeim mun meira.
15

 

Nýja könnunin frá árinu 2007 sýnir að trúin styrkist meira að segja enn, þ.e. að því leyti 

að fleira fólk en áður heldur að tilvera álfa sé möguleg. Mögulega ástæðu þess má finna 

                                                             
14 Pons, Christophe 1998 
15 Sbr. Valdimar Tr. Hafstein 2003:197 
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í greininni Hjólaskóflur og huldufólk eftir Valdimar Tr. Hafstein
16

 sem birtist í bókinni 

Þjóðerni í þúsund ár?. Í greininni segir Valdimar, sem einnig tók þátt í skipulagningu 

nýju könnunarinnar, að álfar séu spegilmynd manna þótt þeir séu annars kyns. Útlit 

þeirra sé sambærilegt og dagleg störf séu einnig næstum því þau sömu. Þrátt fyrir það 

eru þeir framandi og fjarlægir. Valdimar Tr. Hafstein fullyrðir í grein sinni að álfar hafi 

ekki breyst með tímanum heldur líti þeir út og hagi sér í hugarheimi manna eins og á 

fyrri öldum. Á hinn bóginn breytist veröld manna á margvíslegan hátt.  

Valdimar Tr. Hafstein lýsir álfum einnig sem skólabókardæmi um vættir 

náttúrunnar sem standa einnig vörð um  hefðbundna bændamenningu. Í nútímanum 

kemur trú á álfa og álík fyrirbæri fram í náttúruvernd. Sem dæmi má nefna svokallaða 

bannhelgi sem merkir að ákveðnir staðir í umhverfinu, eins og tún, á eða klettar, séu 

ónumið land sem tilheyri álfum og þar má hvorki heyja, veiða né hreyfa við neinu.
17

 

Merkilegt er hins vegar að enn fjölgar bannhelgum stöðum. Auk þess nefnir Valdimar 

Tr. Hafstein dæmi um álfasteina og -hóla á höfuðborgarsvæðinu. Sagt er frá 

„álfahólnum“ í Kópavogi en jarðýtur komust ekki nálægt hólnum án þess að bila. Þegar 

sjónvarpsfréttamaður Stöðvar tvö reyndi síðar að taka upp myndband af dularfulla 

álfahólnum bilaði myndavélin á sama stað og ýturnar.  

Valdimar Tr. Hafstein segir einnig frá samtali við ýtumanninn Hjört Hjartarson 

sem sagði honum frá óþægilegri tilfinningu sem hann fékk nálægt hólnum og lýsti henni 

sem einhverri smá hræðslu. Eftir þessa atburði var ákveðið að gera vinnuhlé. Eftir hléið 

komu jarðýturnar til baka og óku moldinni til en ekkert vandamál með álfa kom upp í 

þetta skiptið. Þegar Valdimar spurði Hjört Hjartarson um mögulega útskýringu á þessu 

fyrirbæri svaraði hann honum að álfarnir væru ábyggilega búnir að sætta sig við 

ástandið og fluttir í burtu. Valdimar Tr. Hafstein álítur trúna á álfa vera eins konar 

mótspyrnu gegn byggðaþróuninni sem hann útskýrir svo í grein sinni:   

 

Sagnir af landvörnum álfa og mótspyrnu þeirra gegn þessum framkvæmdum 

bera vitni um yfirnáttúrulega andstöðu við byggðaþróunina. Vættirnar standa í 

reynd vörð um dreifða byggð og hefðbundna bændamenningu. Álfarnir verjast 

semsé ásókn nútímatækni, sem birtist í mynd jarðýtunnar og skurðgröfunnar, 

steypunnar og malbiksins.
18

  

                                                             
16 Valdimar Tr. Hafstein  2003 
17 Sbr. Valdimar Tr. Hafstein 2003:200 
18 Valdimar Tr. Hafstein 2003:204 
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Sterk trú á álfa og huldufólk er þar með afleiðing af djúpri náttúruvitund Íslendinga sem 

á rætur sínar í hefðbundnari bændamenningu þar sem Íslendingar lifðu fram á miðja 20. 

öld í nánu sambandi við náttúruna. 

Áberandi er hins vegar að trú á blóm- og búálfa, sem eru frekar ný gerð álfa, er 

varla minni en trú á hefðbundna íslenska álfa þótt það sé engin tenging þar á milli. 

Áhugavert er að blóm- og búálfar, sem tilheyra eins konar Disney-menningu, finni sér 

leið inn í trúarviðhorf Íslendinga þótt trúin á gömul og hefðbundin þjóðsagnafyrirbæri 

sé enn ráðandi og sterk. Hér kemur í ljós að samfélagið er bundið þróun sem getur ekki 

snúið við. Erlendar kvikmyndir, bækur og listir, semsagt áhrif frá útlöndum, breyta 

viðhorfum fólks sem og samfélaginu í heild, sérstaklega nú á dögum í gegnum 

samskiptakerfi heimsins.  

Að lokum sýnir könnunin að það eru fyrst og fremst konur sem trúa á 

yfirnáttúruleg fyrirbæri og tilveru þeirra. Einnig er fólk úr sveit opnara fyrir þjóðtrú en 

fólk sem býr á höfuðborgarsvæðinu. Könnunin gefur líka til kynna að trúin minnki eftir 

því sem menntunarstigið verður hærra en vaxi yfirgnæfandi aftur á móti með aldri. Í 

stuttu máli sagt trúir gamla konan úr sveitinni án háskólamenntunar mest á 

yfirnáttúruleg fyrirbæri samkvæmt könnuninni. Þar með er hún nákvæmlega sú kona 

sem hélt sagnahefðinni lifandi í íslensku samfélagi og lét munnmælasögur ganga frá 

einni kynslóð til annarrar í aldanna rás.  

 

d. „Álfatúrismi“ 

Á undanförnum árum hafa vinsældir Íslands sem áfangastaðar í útlöndum aukist mikið.  

Það er þó ekki aðeins falleg og stórkostleg náttúra sem laðar ferðamenn að landinu 

heldur einnig „álfatrú“ Íslendinga sem er þekkt í útlöndum. Verkefni eins og 

Álfaskólinn, álfagönguferðir í Hafnarfirði ásamt álfakortum eru sérstaklega vel sótt af 

erlendu ferðafólki.  

Í erlendum fréttum og ferðabæklingum um Ísland er oft bent á að Íslendingar trúi á álfa 

og slík fyrirbæri. Meðal ástæðna fyrir áhuga blaðamanna er, samkvæmt Terry Gunnell, 

könnun Erlends Haraldssonar um þjóðtrú og trúarviðhorf Íslendinga frá árinu 1974 sem 

áður var rædd. Niðurstöður könnunarinnar voru birtar í bók Erlends, Þessa heims og 
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annars, sem oft er vitnað til í ferða- og handbókum um Ísland en oftast án nákvæmrar 

greiningar eins og Terry Gunnell bendir á.
19

   

Dæmi um slíkar fréttir er blaðagrein eftir þýska listamanninn Wolfgang Müller 

frá 30. desember 1995 sem birtist í þýsku blaðinu Frankfurter Rundschau. Í greininni 

fullyrti Müller að íslenski miðillinn Erla Stefánsdóttir, sem bjó einnig til álfakortið, væri 

eins konar álfafulltrúi á Íslandi en hún er m.a. sótt ef „álfasteinar“ standa í vegi fyrir 

byggingaráætlunum. Eftir frásögn Müller í bókinni sinni Neues von der Elfenfront
20

 var 

Erla Stefánsdóttir kölluð álfaráðherra í þýskum fjölmiðlum. Í gegnum slíkar upplýsingar 

og lýsingar, til dæmis í ferðabæklingum og myndabókum um Ísland sem heita á þýsku 

titlum eins og Magisches Island, Mystisches Island eða Geheimnisvolles Island, 

myndaðist svokallaður „álfatúrismi“ á Íslandi.  

Sérstaklega nærði áðurnefndur Álfaskólinn, undir stjórn Magnúsar 

Skarphéðinssonar, hugmyndir um álfa hjá erlendu ferðafólki. Álfaskólinn er ekki lengur 

með eigin heimasíðu svo að upplýsingar um skólann sem fylgja hér á eftir eru úr 

greininni Fræðsla um huliðsheima
21

 þar sem Magnús Skarphéðinsson bendir á að það 

séu fyrst og fremst útlendingar sem heimsæki Álfaskólann. Dagskráin byrjar í húsnæði 

Álfaskólans við Vegmúla þar sem fyrst er flutt erindi um huldufólk og álfa og í kjölfarið 

er gestunum boðið í gönguferð til að skoða uppáhaldsstaði huldufólksins.  

Magnús Skarphéðinsson kennir sjálfur áhugasömum um huldufólk og 

sérstaklega álfa sem hann lýsir sem „smáverum frá fimm og uppi sjötíu sentimetrum að 

stærð“. Hér skapar hann hugmynd hjá fólki um tilveru blóm- eða búálfa sem einnig er 

spurt um í könnun Terry Gunnells. Þannig virðast trúarviðhorf Íslendinga um blómálfa 

meðal annars eiga rætur sínar í kennslu Álfaskólans. Auk þess fullyrðir Magnús 

Skarphéðinsson að nútímahuldufólk sé til: „Það [nútímahuldufólk] býr í nýtísku húsum 

með öll helstu þægindi […]“ Þessi fullyrðing stangast á við þjóðfræðilegar rannsóknir 

Valdimars Tr. Hafstein sem rannsakaði hugmyndir manna um huldufólk í nútímanum. 

Valdimar Tr. Hafstein segir í áðurnefndri grein sinni að huldufólkið hafi lítið sem ekkert 

breyst í aldanna rás og birtist eins og bændafólk frá fyrri öld í hugarheimi Íslendinga. 

Kenning Magnúsar Skarphéðinssonar, sem hann „kennir“ í Álfaskólanum, byggist ekki 

á fræðilegum staðreyndum. Það þýðir að engin stuðningur við kenningu hans finnist í 

                                                             
19 Gunnell, Terry 2007:801 
20

 Müller, Wolfgang 2007 
21 Timarit.is 1997 
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gömlum, hefðbundnum þjóðsögum um huldufólk og hún er heldur ekki í samræmi við 

rannsóknir viðurkenndra þjóð- og mannfræðinga á Íslandi. Kannski eru það bara 

nýbökuðu pönnukökurnar, sem boðið er upp á í lok álfakennsludags, sem hvetja gestina 

til að heimsækja álfaskólann.  

Álfaskólinn er aðeins eitt íslenskra fyrirtækja sem miðla þjóðtrú til erlends 

ferðafólks og Íslendinga. Fræðileg og sögulega réttmæt miðlun finnst meðal annars á 

vinsælu galdrasafni á Hólmavík á Ströndum þar sem upplýst er um ástæður fyrir trú á 

töfra og galdra á Íslandi og mörg af íslenskum galdrafyrirbærum eru sýnd og útskýrð 

fyrir almenningi.  

Fleiri dæmi um söfn sem miðla þjóðlegum arfi og þjóðtrú Íslendinga eru 

Þjóðminjasafnið í Reykjavík sem sýnir sögu Íslands frá landnámi til nútíma, 

hefðbundinn klæðnað og gagnlega hluti daglegs lífs. Annað dæmi um safn sem fjallar 

um trúarviðhorf Íslendinga á yfirnáttúruleg fyrirbæri er Draugasafnið á Stokkseyri sem 

er þó aðeins opið á sumrin. 

Í þessum kafla kom í ljós að þjóðtrúin er ekki útdauð í trúarviðhorfum Íslendinga 

eins og könnun Terry Gunnells sýndi. Þess vegna kemur ekki á óvart að í íslenskum 

glæpasögum finnist sterk skírskotun í gamla þjóðtrú. Oft nota glæpasagnahöfundar 

hérlendis þjóðsagnaminni eða tilvísanir sem benda á að íslensk þjóðtrú sé ennþá lifandi í 

hugarheimi landsmanna eins og áður var sýnt. Hér á eftir verður því lýst á hvaða hátt 

þjóðsagnaefni kemur fram í völdum glæpasögum og til hvers það er notað. 
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II. Rannsókn á þjóðsagnaminnum í íslenskum glæpasögum 

 

Nokkrar valdar glæpasögur, sem verða skoðar í þessum kafla, komu út í bókaflóðinu 

skömmu fyrir jólin 2010 og hafa að hluta verið seldar til útlanda. Nokkrar bækur af 

þeim verða þýddar fyrir áðurnefnda bókasýningu í Frankfurt. Þess vegna er sérstaklega 

áhugavert að rannsaka þær. Eldri bækur sem verður fjallað um sýna þróun einstakra 

rithöfunda og miðla þar með stærra samhengi.  

 

a. Þróun glæpasögunnar í íslenskum samtímabókmenntum 

Lengi voru glæpasögur utangarðs á Íslandi og fengu litla sem enga athygli sem alvarleg 

bókmenntagrein, þótt glæpasagnaþýðingar til dæmis frá Skandinavíu væru almennt 

lesnar. Sú skoðun var ráðandi að íslenskt samfélag væri of lítið til að hægt væri að 

semja trúverðugt glæpamál hér á landi.
22

 Maður þarf þó einungis að skoða bækurnar um 

Ísland í aldanna rás 
23

 til að sjá hversu mörg raunveruleg glæpamál gerðust á Íslandi.                                                                                                           

Fyrir um það bil tíu árum, í gegnum bylgju afþreyingarmenningarinnar þegar 

fólk vantaði bækur til að skemmta sér og til að flýja raunveruleikann í stutta stund, 

færðu glæpasögur sig í fremstu röð bókmenntagreina. Nú á dögum eru þær 

viðurkenndur hluti af samtímabókmenntum og orðnar svo vinsælar að ekki er hægt að 

ímynda sér bókabúðir án þeirra. Meira að segja á hrunárinu 2008 var árangur 

glæpasagnanna eitt af því sem maður þurfti ekki að skammast sín fyrir eins og Katrín 

Jakobsdóttir orðaði það.
24

 Velgengni glæpasagna gengur svo langt að bækur, eins og 

Mörg eru ljónsins eyru eftir Þórunni Erlu-Valdimarsdóttur 
25

, sem hafa ekki glæp sem 

meginatriði færa sig í búning glæpasagna til að vekja athygli og marka sér spor á þessu 

sviði. Í útlöndum eru íslenskar glæpasögur einnig mjög vinsælar og eru til dæmis 

markaðssettar í Þýskalandi sem sjálfstæður bókmenntaflokkur.  

Nokkrir af þekktustu glæpasagnarithöfundunum sem skapa bókmenntalega 

glæpaveröld Íslands nú á dögum eru Arnaldur Indriðason, Yrsa Sigurðardóttir, Árni 

Þórarinsson, Viktor Arnar Ingólfsson, Ævar Örn Jósepsson, Stefán Máni og Óttar M. 

Norðfjörð en þau gefa næstum út eina sögu hver á hverju ári. Um sumar sögur þeirra 

                                                             
22 Sbr. Íslenskri bókmenntasögu V 2006:657-658 
23 Ísland í aldanna rás er ritröð frá 2000- 2009 sem birtist í fjórum bindum hjá JPV Útgáfunni, Reykjavík. 
24 Katrín Jakobsdóttir 2009:48 
25 Þórunn Erlu-Valdimarsdóttir 2010 
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verður fjallað í þessum kafla og eftirfarandi rannsókn skal sýna hver þeirra nota 

þjóðsagnaefni í glæpasögum og á hvaða hátt. Í upphafi skoðum við vinsælar sögur 

Arnalds Indriðasonar en hann sendi frá sér einn af þekktustu 

rannsóknarlögreglumönnum Íslands – sveitamanninn Erlend. 

 

b. Sveitamaðurinn Erlendur 

Aðalpersónan í glæpasögum Arnalds Indriðasonar, lögreglumaðurinn Erlendur 

Sveinsson, er ósvikinn sveitamaður þótt hann búi í Reykjavík en ekki í sveitinni. 

Honum þykir vænt um gamlar þjóðlegar hefðir og hann elskar gamlan íslenskan 

hversdagsmat eins og svið, harðfisk og hangikjöt á flatköku. Honum finnst hann aldrei 

eiga heima í borginni. Erlendur flutti frá Austurlandi til Reykjavíkur sem ungur drengur 

með foreldrum sínum. Kveikjan að þessum örlagaríku flutningum var sorglegur dauði 

bróður hans. Bræðurnir tveir villtust í hríð þegar þeir fóru ásamt föður þeirra til að 

sækja sauðfé upp á heiði. Erlendi var bjargað en Bergur, yngri bróðir hans, fannst aldrei 

aftur. Árum saman kenndi Erlendur sjálfum sér um dauða Bergs og ásakaði sig fyrir að 

hafa misst af honum á fjallinu. Seinna, þegar hann er fullorðinn og orðinn 

rannsóknarlögreglumaður í Reykjavík, byrjar áhugi Erlends á mannshvörfum og 

hrakningasögum. Hann er mjög hrifinn af bókum um þjóðlegan fróðleik sem hafa 

hrakningasögur sem meginatriði. Þessar sögur eru afþreyingarefni Erlends enda líkjast 

þær þeim fjölbreyttu, þjóðlegu sögum sem hann ólst upp með í sveitinni og fjölluðu um 

ættmenni hans: 

 

Þetta fólk var hetjurnar hans í sögum sem hann heyrði í æsku af sveitalífinu eins 

og hann þekkti það sjálfur. […] Allt voru það sögur af fólki sem hann ýmist 

lifði og hrærðist með eða fólki sem byggt hafði sveitina mann fram af manni; 

föðurbræðrum og móðursystrum, ömmum og langömmum og öfum og 

langöfum langt aftur í ættir.
26

 

 

Erlendur sér hetjuleg einkenni í eigin fjölskyldu. Í íslensku sveitasamfélagi virðist fólk 

hafa spunnið upp sögur um eigin ættmenni sennilega vegna þess að þær voru innan 

seilingar. Í öðrum löndum er oftast ekki hægt að rekja ættartréð lengra til baka en til 

langömmu og langafa án viðamikillar rannsóknar og stundum ekki einu sinni það. 

                                                             
26 Arnaldur Indriðason 2001:206 
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Erlendur þekkti ættingja sína út frá munnmælasögum þótt þeir væru látnir fyrir löngu. Í 

gegnum þessar sögur kemur sérkennileg staða íslenskrar fjölskyldu beint fram. 

 

Hann þekkti allt þetta fólk af sögunum, líka það sem var löngu dáið og grafið í 

litlum kirkjugarði[...] sögum af yfirsetukonum sem óðu jökulkaldar ár af því að 

þær vissu af konum í barnsnauð; sögum af bændum sem unnu þrekvirki við að 

bjarga búfénaði í bálvitlausum veðrum; sögum af vinnumönnum sem urðu úti á 

leið í fjárhúsið; sögum af drukknum prestum; sögum af draugum og forynjum; 

sögum af lífi sem var hluti af hans lífi.
27

  

 

Þessi upptalning mismunandi sagna sýnir að fólk á þessum tíma gerði ekki greinarmun á 

milli sagna sem gerðust í raun og veru og sagna af yfirnáttúrulegum fyrirbærum. Þarna 

kemur skýrt fram að draugar og forynjur tilheyrðu lífi fólksins nákvæmlega eins og 

sögur um sanna atburði. Þessar sögur eru sennilega ástæðan fyrir því að Íslendingar trúa 

enn á svipuð fyrirbæri eins og áðurnefndar niðurstöður könnunar Terry Gunnells sýndi 

fram á. Þjóðtrúin er ennþá mjög sterk í íslensku samfélagi vegna þess að sögurnar fjalla 

um fólk sem áheyrendur þekktu, fólk sem tilheyrði eigin fjölskyldu, eigin ætt, eigin 

blóði, þótt það væri löngu dáið. Þess vegna styrktist trúin á þessar sögur af því að þær 

voru fólki mun nánari en til dæmis sögur af ókunnugu fólki í öðrum löndum. Þó er 

einnig mikilvægt að skoða hvað kom fyrir Erlend þegar hann þurfti að flytja til 

Reykjavíkur og kveðja gamalkunnugt sveitalífið:  

 

Hann heyrði engar sögur lengur og þær týndust. Allt hans fólk var horfið, 

gleymt og grafið í mannauðum sveitum. Hann sjálfur rekald í borg sem hann 

átti ekkert erindi við. Þótt hann vildi snúa aftur hafði hann ekki að neinu að 

hverfa. Vissi að hann var enginn borgarmaður. [...] En það hvarf aldrei úr 

honum söknuður eftir öðru lífi og hann fann í sér rótleysi og vanlíðanina og 

hann skynjaði hvernig hann missti síðustu tengslin við fortíðina þegar móðir 

hans dó. 
28

 

 

Þótt saga Erlends einkennist af persónulegri reynslu og harmi stendur hann einnig fyrir 

almenna þróun íslensks samfélags, þ.e. þegar bændasamfélagið gekk í gegnum 

efnahagslega  umbreytingu í seinni heimsstyrjöldin og Íslendingar sáu lífið í Reykjavík 

sem framför og borgarsamfélagið sem fyrirmynd. Svipað vandamál má sjá í 

iðnvæðingunni á meginlandi Evrópu á 19. öld þegar brottflutningur fólks úr sveit til 

                                                             
27 Arnaldur Indriðason 2001:206-207 
28 Arnaldur Indriðason 2001:207 
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borgar átti sér stað. Landamæradeilur á 20. öld og meðfylgjandi flóttamannastraumar 

voru líkir atburðir í sögu heimsins sem höfðu í för með sér heimilis- og rótleysi manna 

sem glötuðu tengslum við heimaland sitt og menningu.  

Fyrir lesendum er Erlendur fyrst og fremst þekktur fyrir vandamál í eigin 

fjölskyldu. Hann er fráskilinn og á tvö börn; dótturina Evu Lind og soninn Sindra Snæ. 

Bæði eru þau vandræðabörn. Eva Lind er háð eiturlyfjum og lendir í margskonar veseni 

út af því. Sindra Snæ gengur lítið betur. Hann er áfengissjúklingur og hefur næstum 

ekkert samband við föður sinn.  

Erlendur telur sig bera vissa ábyrgð á framkomu barna sinna af því að hann 

yfirgaf þau þegar þau voru mjög ung. Hann grunar að mistök sín gagnvart eigin 

fjölskyldu séu tengd fortíð hans og einnig rótleysinu sem hann finnur innst innra með 

sér. Ein ástæðan sem er nefnd í bókunum fyrir því að slitnar upp úr hjónabandi Erlends 

og eiginkonu hans eru mismunandi skoðanir á nöfnum barnanna.  

 

Stelpan [Eva Lind] var skírð út í loftið en hann hafði viljað að hún fengi að heita 

Þorbjörg í höfuðið á móðurömmu hans, sem hann hafði alltaf haft mikið dálæti 

á. Hún hafði verið ljósmóðir og kunn í sinni sveit fyrir hugrekki og einmuna 

farsæl störf við fæðingarhjálp.
29

 

 

Erlendur kom ekki fram þeim vilja sínum að gefa stelpunni gamalt hefðbundið nafn sem 

hafði  mikilvæga merkingu fyrir hann og í fjölskyldu hans heldur hlaut hún „tískunafn“ 

að mati hans. Vísunin til áðurnefndra sagna Erlends um hetjur fjölskyldunnar settu mark 

sitt á líf hans. Hin einstæða íslenska nafnahefð að skíra einhvern í höfuð á ættingjum 

hefur mikla merkingu í hugarheimi Erlends. Hér koma mismunandi skoðanir hjónanna á 

íslenskri menningu og hefðum beint fram. Grundvallaratriði í lífi Erlends eru hunsuð í 

hjónabandinu og ákvörðun hans um að fara að heiman á meðal annars uppruna sinn í 

þessum örlagaríka atburði. 

Samband Erlends við Evu Lind er aðeins betra en sambandið við Sindra Snæ. 

Stundum heimsækir hún Erlend og hann les hrakningasögur og þjóðlegan fróðleik fyrir 

hana til að láta hana eiga hlut í lífi sínu og fortíð. Oft varpa fíkniefnavandamál Evu Lind 

djúpum skugga á sambandið á milli þeirra en samt er Eva Lind sérstök tenging Erlends 

                                                             
29 Arnaldur Indriðason 1997:55 
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við fortíðina eins og hann skynjar sjálfur þegar Eva Lind liggur í dauðadái eftir 

fósturlát: 

 

Það er eitthvað í þér [Evu Lind] sem minnir mig á hann [Berg]. Eitthvað sem þú 

ert að eyðileggja og þess vegna sárnar mér hvernig þú ferð með líf þitt og ég 

virðist engin áhrif geta haft á það. Ég er eins bjargarlaus með þig og þegar ég 

stóð í hríðinni og fann að ég var að missa takið.
30

 

 

Þessi tilvitnun er líka dæmigerð fyrir örlög Erlends, þ.e. að geta ekki losnað við drauga 

fortíðarinnar. Uppruni margra vandamála hans liggur grafinn í þessum sorglega dauða 

Bergs sem virðist hafa neikvæð áhrif á allt líf hans. 

Skilja má bókina Furðustrandir, sem er nýjasta glæpasaga Arnalds Indriðasonar 

og kom út árið 2010, sem fortíðaruppgjör Erlends. Aðalatriðið í þeirri bók er æska 

Erlends og sagan um missi bróður hans. Erlendur ferðast til baka til æskuslóða sinna 

sem eru staðsettar á Austurlandi. Út frá eyðibýlinu, sem var heimili hans í æsku, byrjar 

leit Erlends að nýjum vísbendingum um dauða Bergs. Einnig flækist hann í gömlu 

sakamáli um hvarf Matthildar, konu frá sama svæði, sem týndist sporlaust á leið milli 

byggðarlaga í óveðri. Hann byrjar að rannsaka atvikið og smám saman kemur gamalt 

fjölskylduleyndarmál upp á yfirborðið.  

Bókin er troðfull af þjóðsagnaefni og er sennilega íslenskasta glæpasaga Arnalds 

Indriðasonar til þessa. Andrúmsloftið í sögunni er dularfullt og hún geislar af sér 

þjóðlegum blæ. Víða eru tilvísanir í þjóðsagnaefni og stundum fylgja útskýringar: 

 

Þær [sögurnar] voru hluti af sagnaskemmtun sem fylgt hafði þjóðinni í 

árhundruð þar sem draugar og álfar og tröll, álagasteinar og hulduvættir, tengdu 

menn og náttúru saman ósýnilegum böndum. Þá bjuggu menn í meiri nálægð 

við náttúruna og áttu allt sitt undir henni. Virðing fyrir landinu og þeim 

hulduöflum sem það geymdi var rauður þráður í mörgum þjóðsögunum og 

henni fylgdu varnaðarorð um að enginn skyldi vanmeta þau öfl sem bjuggu í 

náttúrunni. Það var inntak í mörgum af þeim hrakningasögum sem hann las og 

kunni utanbókar. 
31

 

 

Hér eru sýnd tengslin á milli þjóðsagna og þeirra hrakningasagna sem Erlendur er 

hrifinn af. Sambandið felst í virðingu fyrir náttúrunni sem stjórnaði lífi Íslendinga áður 

fyrr og gerir enn þann dag í dag. Það virðist sem Arnaldur Indriðason sé kunnugur þeim 

                                                             
30 Arnaldur Indriðason 2001:244-245 
31

 Arnaldur Indriðason 2010:42  
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kenningum og umræðum í þjóð- og félagsfræði nú á dögum
32

 sem fjalla um áhrif 

þjóðtrúar á daglegt líf Íslendinga og tengsl þeirra við umhverfið. Samt hefur Erlendur 

sínar eigin skoðanir um hrakningasögur sem eru ekki aðeins til afþreyingar heldur 

tengjast líka lögreglustarfi hans. „Erlendur hafði lengi haft þá kenningu að innan um 

hinar margbreytilegu hrakningasögur leyndist hugsanlega einn og einn glæpur.“
33

 Þessi 

kenning verður að raunveruleika í Furðuströndum. Erlendi þykir frá byrjun ólíklegt að 

Matthildur hefði týnst á sama svæði og breskir hermenn voru á ferð um. Hermennirnir, 

sem voru staðsettir á Austurlandi, lentu í sama óveðri og Matthildur en allir 

hermennirnir fundust ýmist lífs eða liðnir á meðan Matthildur hvarf sporlaust. Út frá 

óvissum örlögum Matthildar mynduðust líka sögur um hana og ofbeldisfullan 

eiginmann hennar, Jakob að nafni:  

 

Þeir sögðu að hún hefði ásótt Jakob og að lokum dregið hann til dauða. Henni 

var jafnvel kennt um slysið þegar hann fórst. […] Íslendingar hafa gaman af 

draugasögum og þeir hafa sérstaklega gaman af að búa þær til. Það gekk svo 

langt að einn af þeim sem báru kistuna hans taldi sig hafa heyrt veinið frá 

honum í kirkjugarðinum þegar hann var settur niður.
34

  

 

Matthildur er einnig borin saman við þjóðsagnapersónuna Miklabæjar-Solveigu. Í 

þjóðsögunni Miklabæjar-Solveig
35

 sker kona sig á háls vegna þess að maðurinn sem hún 

elskar, presturinn síra Oddur, vildi ekki giftast henni. Vegna sjálfmorðs hennar fær hún 

ekki útför í kirkjugarðinum svo hún finnur ekki frið. Hún birtist aftur sem draugur og 

tilkynnir að síra Oddur muni heldur ekki verða grafinn í vígðri moldu. Frá þessum degi 

ásækir Miklabæjar-Solveig prestinn uns hann hverfur sporlaust einn daginn.
36

 Minnið 

að ásækja einhvern til dauða tengist Matthildi sem virðist hafa ásótt eiginmanninn eftir 

dauða sinn.  

Með tilvísun til sögu Miklabæjar-Solveigar er strax gefin mikilvæg vísbending 

sem mun nýtast til að upplýsa ráðgátuna um hvarf Matthildar. Í þjóðsögunni ásækir 

Miklabæjar-Solveig síra Odd vegna þess að hann vildi ekki grafa hana í kirkjugarðinum 

heldur fyrir utan. Honum er um að kenna að hún fái ekki frið í dauðanum og komi til 

                                                             
32 Hér má nefna aftur greinar eftir Árna Björnsson 1996 og Valdimar Tr. Hafstein 1997.  
33

 Arnaldur Indriðason 2010:46 
34 Arnaldur Indriðason 2010:29 
35 Arnaldur Indriðason 2010:29 
36 Jón Árnason 1862:295 
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baka sem draugur. Þar með er gefið í skyn að Jakob hafi haft eitthvað að gera með 

dauða Matthildar vegna þess að sagt er að hún hafi ekki fundið frið og hafi einnig 

dregið hann til dauða. 

Að lokum þarf Erlendur að opna tvær grafir í leyni til að fullvissa sig um 

atburðina sem gerðust í tengslum við hvarf Matthildar og dularfullan dauða Jakobs. 

Atburðirnir minna örlítið á galdrasögur þar sem galdramaður grefur upp uppvakning til 

að láta hann aðhafast eitthvað og lúta valdi sínu. Erlendur vekur ekki upp uppvakning 

en finnur samt upplýsingar um sakamálið. Hann virkar eins og galdramaður nútímans 

sem getur lesið og túlkað tákn dauðans út frá sérstakri þekkingu sinni um glæpamál. 

Með þessum hæfileikum upplýsir hann að Jakob var enn á lífi þegar hann var grafinn 

sem merkir að stunurnar sem heyrðust við jarðarför hans voru ekki bara ímyndun 

mannsins sem bar líkkistuna. Einnig dó Matthildur ekki í ferðinni heldur var hún drepin 

af Jakobi sem gróf hana í gröf annarrar konu til að hylja glæp sinn. 

Á endanum er hægt að fullyrða einu sinni enn að Erlendur er alvöru  

sveitamaður og skoðanir hans tilheyri gamaldags sveitalíf eins og fyrr var greint. Samt 

er hann mikilvægur hluti af borgarlífi í Reykjavík út frá lögreglustarfi hans. Erlendur 

finnur menningarlegt rótleysi í hjartanu sem gerir honum erfitt að samlaga sig 

nútímasamfélagi og gerir hann að utangarðsmanni. Örlög hans minna mig á eitt af 

mínum uppáhaldskvæðum eftir Gest Pálsson sem heiti Ég en síðasta erindið hljómar 

svo: 

 

Ég er snjóskriða, er fellur í hávetra hríð                                                                                                           

og hnígur og gleymist um eilífa tíð,                                                                                        

stjörnuhrap æðandi í grunnlausan geim, 

grátandi andi, sem leita vill heim.
 37

 

 

Á vissan hátt passar kvæðið líka við Berg, bróður Erlends, sem varð úti og 

fannst aldrei. Í lok sögunnar Furðustrandir finnur Erlendur þó jarðneskar leifar Bergs 

og getur grafið þær. Samt er því haldið opnu hvort Erlendur finni loksins frið innra með 

sér eða þurfi að vera eirðarlaus draugur að eilífu. 

Í næsta kafla verður fjallað um utangarðsmenn af öðru tagi – um útilegumenn 

nútímans. 
                                                             
37 Gestur Pálsson 1949:274 
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c. Útilegumenn nútímans 

Óttar M. Norðfjörð skrifaði söguna Áttablaðarósin sem kom út árið 2010.
 
Þar á undan 

sendi hann frá sér bækurnar Hnífur Abrahams og Sólkross sem eru báðar spennusögur 

en hann hefur einnig sent frá sér ljóðabækur og fleiri texta. Oft eru sögur hans bornar 

saman við metsölubækur Dans Browns en þær sameina spennusagnaefni, sögulegar 

staðreyndir og samsæriskenningar. Áttablaðarósin fjallar um gamalt íslenskt 

útsaumsmynstur sem tengist sorglegu dauðsfalli í fortíðinni á dularfullan hátt og stendur 

einnig í sambandi við spillt viðskiptamál. Aukapersónan Þór, sem vinnur sem 

leigumorðingi og drepur forvitið fólk fyrir íslenskan viðskiptamann, er sérstaklega 

athyglisverð fyrir þessa ritgerð. Útlitslýsingar hans verða skoðaðar sem og sálarlíf Þórs 

og saga hans. 

 

Aðeins tvo metra frá henni stóð huldumaðurinn sem hafði elt hana um daginn. 

[...] Eldrautt hárið sást vel og var eins og logandi bál innan um hvítan snjó allt í 

kring. Andlit hans var eins og hana minnti, afmyndað og án munns, nefs og 

eyrna. En nú sá hún að maðurinn var ekki illa leikinn af eldsvoða. Þetta var 

næfurþunn gríma sem huldi andlit hans.
38

  

 

Fórnarlömb Þórs lýsa honum sem huldumanni vegna meintra brunasára í andliti hans 

sem er í raun og veru gríma sem hann notar til að hylja andlit sitt. Lýsingin minnir á 

álfa- og huldufólkssögur. Hann virðist vera eins og ævintýrapersóna með sitt rauða hár, 

sem er í raun hárkolla, og afmyndaður í framan. Útlitið er þó ekki eina sérkenni hans 

heldur hegðar hann sér líka eins og huldumaður. Hegðun Þórs felst í því að hann er 

mjög innhverfur og talar ekki mikið. Einnig hverfur hann einn daginn sporlaust að 

heiman og kemur ekki aftur fyrr en eftir átján ár eins og ekkert hafi í skorist. Þessi 

lýsing minnir á útilegumannasögur sem sagt var frá í fyrsta kafla.  

Hann fór utan en ástæða þess er óljós. Hér má vísa aftur til greinar Katrínar 

Jakobsdóttur sem sagði útilegumannasögur oft vera sambland af öðrum þjóðsögum eins 

og álfa- og huldufólkssögum.
39

 Seinna í sögunni kemur í ljós að Þór fór til Noregs og 

skráði sig í herinn. Hér styrkist útlagaminnið á skýran hátt. Aðstæðum í hernum er lýst 

svo:  

 

                                                             
38

 Óttar M. Norðfjörð 2010:157  
39 Katrín Jakobsdóttir 2002:300   
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Hluti af herþjálfun var að vera skilinn einn eftir í þykkum skógi í Norður-

Noregi með aðeins einn norskan herhníf og svefnpoka. Þar hafði Þór dvalist við 

ómennskar aðstæður. Frostið fór niður í þrjátíu gráður og ekkert ætt var að finna 

í skóginum. Ekkert nema skógarbirni og úlfa sem ráfuðu um, sömuleiðis í leit 

að fæði.
40

 

 

Hér er lýst fullkomnu dæmi um útilegumann. Að dvelja einn í skóginum er gamalt 

minni sem birtist oft í ævintýrum Grimmsbræðra en ævintýri þeirra voru einnig 

fyrirmynd þjóðsagnasafnara hér á landi. Ennfremur táknar skógurinn á meginlandi 

Evrópu brennidepil sögulegs ótta manna. Skógurinn virkar eins og  athvarf fyrir heiðna 

trú og einsetumenn sem voru í leit að afskekktum stöðum. Þeir sem lifðu við jaðar 

samfélagsins eins og t.d. morðingjar, málaliðar og flóttamenn, fundu sér einnig bústað í 

skógum.
41

 

Ástæður Þórs fyrir því að skrá sig í norska herinn voru annars vegar þrá hans 

eftir sjálfstæðu og einstæðu lífi sem ekki einkennist af viðmiðunarreglum samfélagsins 

og hins vegar áskorunin og reynslan af að lifa af við erfið skilyrði. Því er lýst þegar 

hann rekst á úlf en þá koma hæfileikar hans og þekking í ljós: 

 

Til að lokka villidýrin til sín skar Þór lítinn skurð á fingurinn og lét blóðið 

drjúpa á spjótsoddinn. Síðan settist hann niður og beið.                                                        

Þremur dögum síðar birtist úlfur sem hafði villst frá hjörð sinni.[...] Þegar 

úlfurinn var kominn alveg upp að honum, grandalaus því hann taldi enga ógn 

steðja að sér, reis Þór snöggt á fætur. Úlfinum brá og sýndi tennurnar. Þór 

kastaði spjótinu að úlfinum.[...] Spjótið flaug í gegnum kviðinn á úlfinum og 

hann drapst á stundinni. Næstu daga lifði Þór á úlfakjöti. 
42

 

 

Lýsing Þórs af einvíginu við úlfinn er eins og af hetju í ævintýrum. Hann er með 

handunnið spjót sem er fornt vopn og táknar getu mannsins til þess að sigrast á 

náttúrunni. Úlfurinn sem nálgaðist vegna blóðlyktar er sjálfur eins konar utangarðsdýr 

því hann villtist frá hjörð sinni. Hann og Þór eiga það sameiginlegt að vera dauðanum 

merktir fái þeir ekki næringu. Þar að auki er úlfurinn þekkt minni í ævintýrum eins og 

Rauðhetta og í íslenskum goðsögum eins og Fenrisúlfurinn í Völuspá. Bardaginn á milli 

Þórs og úlfsins, á milli manns og dýrs, virðist þar með vera eins konar forn mynd sem 

birtist á margvíslegan hátt í trúarhugmyndum í öllum heiminum.  

                                                             
40 Óttar M. Norðfjörð 2010:282-283 
41 Goff, Jaques Le 1988:52-53 
42 Óttar M. Norðfjörð 2010:283 
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Þegar Þór kemur til baka til Íslands eftir átján ár er hann kominn með sérstaka 

lífsreynslu og hæfileika. Draumi hans um fullkomið líf sem hann hefur alið með sér öll 

þessi ár er lýst þannig:  

 

Hér [á Íslandi] vildi hann vera alla sína ævi. Helst í djúpum firði á Austurlandi 

við rætur hárra fjalla. Þar sem snjórinn hvarf ekki árið um kring og vindurinn 

hætti aldrei að blása. […] Fara í göngutúra um sveitina, horfa á stórfengleg 

fjöllin og dimmgrýtta toppa Atlantshafsins þar til hann dræpist.
43

  

 

Hér má finna skýra tilvísun um ósk um betra líf sem er oft aðalatriðið í 

útilegumannasögum þar sem óbyggðin er túlkuð sem staður þar sem lifa má frjálsu og 

sjálfstæðu lífi eins og áður var nefnt. Þessi myndræna lýsing af óskaframtíð Þórs geislar 

af sér rómantískum blæ og sýnir að hann er utangarðsmaður af hugsjón. Hann vinnur 

aðeins sem leigumorðingi til að fá peninga til að draga sig til baka úr samfélaginu. „Þór 

vildi búa einn í firðinum. Í mesta lagi með hund sér við hlið. Þeir voru tryggir. Þetta var 

draumur Þórs. Að safna nægum pening til að geta keypt sér hús og hund og þurfa aldrei 

að vinna framar.“
44

 Áberandi virðist hér líka hundaminnið.  

Hundaminni kemur oft fram í sögum um tröll, drauga eða sæfólk sem ásækir 

bústaði manna á jólanótt eins og Terry Gunnell vísaði til í áðurnefndri grein.
45

  Í 

þjóðsögunni kemur ókunnugur maður ásamt hundi til bústaðar byggðarfólks og biður 

um vinnu yfir jólin. Byggðarfólkið segir honum frá innrás óvættar um jólanóttina en 

maðurinn segist ekki vera hræddur við neinn. Þá fær hann það verk að passa húsið þegar 

húsbóndinn fer til messu með fólkinu sínu. Þessi utanaðkomandi maður, sem er sjálfur 

eins konar útilegumaður, á hund sem er hans eini félagi. Ókunnugi og einstæði 

maðurinn kýs frekar félagsskap hunds eða dýrs almennt en að vera í samfélagi við aðra 

menn.  

Útlagaminni tengist líka ósk um betra líf eins og áður hefur komið fram. 

Stundum virðist sem óbyggðirnar séu eins konar paradís þar sem villt dýr lifa sem 

friðsamir vinir og félagar einsetumanna.
46

 Sem dæmi má nefna myndræna lýsingu af 

fræðimanninum Híeronímusi sem er oft lýst sem meinlætamanni í eyðimörkinni með 

ljón við fætur sér. 

                                                             
43 Óttar M. Norðfjörð 2010:260 
44 Óttar M. Norðfjörð 2010:260 
45 Gunnell, Terry 2002 
46 Goff, Jaques Le 1988:50 
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Í stuttu máli sagt er Þór eins konar utangarðs- og hugsjónamaður. Hann vill ekki 

taka þátt í samfélaginu heldur vera einn í náttúrunni sem meinlætamaður ásamt hundi 

sem félaga.  

Næsta sögupersóna sem verður tekin fyrir, Óðinn, er af allt öðru tagi en Þór, þótt 

þeir séu báðir með vel þekkt nöfn úr goðafræðinni. Óðinn R. Elsuson er aðalpersónan í 

glæpasögunni Ódáðahrauni eftir Stefán Mána sem kom út árið 2008.
47

 Óðinn er 

stórkrimmi sem er öllum til ama í undirheimum Reykjavíkur. Persónusköpun Óðins 

líkist mest undirheimakonungi sem uppfyllir klisju glæpamanns fullkomlega. 

 

„Farðu nú að hitna, gamli minn,“ tautar Óðinn sem er klæddur í svartar 

ullarbuxur, svartan stuttermabol, svartan leðurjakka og með svarta blankskó á 

fótunum. Hann er samanrekinn eins og ungnaut, dökkur yfirlitum og svo ljótur 

að hann er næstum fallegur. Fitugt hárið er vandlega greitt aftur á hnakka og 

það er langt á milli kaffibrúnna augnanna sem liggja djúpt í beinastóru og 

groddalegu andliti sem ýmist minnir á unga skepnu eða gamlan mann, svona 

eftir því hvernig ljósið fellur á það. 
48

 

 

Lýsingin á útliti Óðins er ólík lýsingunni á leigumorðingjanum Þór. Óðinn 

virðist eins og útlagi nútímans með Ray Ban sólgleraugu, vindil í munnviki og á dýrum 

Ford pallbíl. Auk þess hefur lýsingin á Óðni tröllsleg einkenni. Hann er ljótur, stór og 

sterkur og uppfullur af slæmum ásetningi. Þegar sagt er frá ljósi sem fellur á andlit hans 

og lætur hann virðast annaðhvort ungan eða gamlan er verið að vísa til þess þegar tröll í 

íslenskum þjóðsögum verða að steini þegar sólskin fellur á þau. Óðinn er þar með 

dæmigerð blanda trölls og útilegumanns eins og fjallað er um í áðurnefndri grein 

Katrínar Jakobsdóttur.
49

   

Í sögunni eignast Óðinn óvænt hlutabréf í fyrirtækinu Yggdrasill. Þessi nýi og 

hættulegi hlutabréfaeigandi snýr öllu á hvolf í viðskiptaheiminum. Óðinn lendir í 

hyldýpi atburðarásar sem hann missir stjórn á og óttast að tapa stríðinu um 

hlutbréfakaupin. Einnig er sagan goðsagnakennd en það kemur til dæmis í ljós þegar 

Óðinn missir auga sitt. Auk hliðstæðu við sögu æðsta guð ása kemur goðsagnaefni í 

glæpasögunni fram í öfgakenndum ofbeldislýsingum sem líkjast næstum fornum 

bardagalýsingum í Íslendingasögum.  

                                                             
47 Stefán Máni 2008 
48 Stefán Máni 2008:24 
49 Katrín Jakobsdóttir 2002:301 
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Einnig finnast þjóðsagnaminni í sögunni eins og titillinn Ódáðahraun gefur í 

skyn. Ódáðahraun var þekkt útilegumannasvæði sem er staðsett á hálendi Íslands. Þetta 

afskekkta og harðneskjulega umhverfi kemur Óðni að notum til að ganga frá 

leynilegum, stórum fíkniefnakaupum við útlendinga eða til að losa sig við lík. Kvæðið Á 

Sprengisandi
50

 eftir Grím Thomsen sem áður var nefnt segir meðal annars frá 

útilegumönnum í Ódáðahrauni. Dularfulla og hættulega andrúmsloftið í kvæðinu, 

sérstaklega í öðru erindi sem kemur hér á eftir, bendir á ótta manna við útlagana og 

passar einnig við atburði í sögunni sem gerast á þessum stað: 

 

Þey þey!  Þey þey!  þaut í holti tófa, 

þurran vill hún blóði væta góm, 

eða líka einhver var að hóa 

undarlega digrum karlaróm; 

útilegumenn í Ódáðahraun 

eru kannske að smala fé á laun. 

 

Í sögunni gengur Óðinn frá fíkniefnakaupum í Ódáðahrauni. Eftir að viðskiptin hafa átt 

sér stað keyrir hann til baka til Reykjavíkur. Á heimleiðinni missir Óðinn stjórn á 

bílnum sínum vegna ofþreytu: „Vegurinn er beinn og breiður en síðan kemur beygja en 

Óðinn tekur ekki eftir neinu fyrr en girðing birtist fyrir framan bílinn, þá gullin strá, 

djúpur skurður og... Þögn, myrkur og blóð með brunabragði...“
51

 Girðingin táknar hér 

ákveðin mörk og minnir örlítið á girðingarminnið í áðurnefndri grein Katrínar 

Jakobsdóttur.
52

 Eftir bílslysið breytist líf Óðins á margvíslegan hátt. Hann missir augað 

og fíkniefnin sem hann keypti skömmu áður og lendir þess vegna í vandræðum í 

glæpaveröld Reykjavíkur. Að víkja af réttri leið er gamalt minni í mörgum þjóðsögum 

og ævintýrum. Það getur vísað á táknrænan hátt í  siðferðishnignun, sem er kannski of 

seint fyrir Óðinn, en að öllu jöfnu er vísað í raunverulega hættu á að villast í náttúrunni, 

sérstaklega á Íslandi. 

Eftir að bíll Óðins skemmist er hann einn og meiddur á hálendinu. Hann villist 

og veit ekki í hvaða átt hann fer. Hann heldur að hann sé orðinn náttblindur því hann 

getur varla séð neitt í myrkrinu. Og allt í einu heyrist hljóð: 

 

                                                             
50 Grímur Thomsen 1880:59 
51 Stefán Máni 2008:37 
52 Katrín Jakobsdóttir 2002:306 
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Honum finnst eitthvað vera þarna. Eitthvað sem horfir á móti. Eitthvað lifandi. 

„Hver er...?“ segir hann lágum rómi en þegar sjálf nóttin breytist í hold og 

birtist fyrir framan hann, stóreyg, loðin og þögul, er eins og hjartað verði 

samstundis að steini í brjósti hans og hætti að slá.
53

 

 

Þótt Óðinn sé samviskulaus glæpamaður sem svífst einskis þegar kemur að því að stela 

peningum og að drepa fólk er hann nú mjög hræddur. Óðinn spyr með lágum rómi sem 

bendir til þess að hann sé óöruggur þótt þetta sé ekki bein og sýnileg hótun við hann. 

Mögulegt er að gera ráð fyrir að Óðinn, sem íslenskur ríkisborgari sem ólst upp í 

íslenskri menningu, þekki sögur um útilegumenn sem búi á hálendinu og sérstaklega á 

því svæði sem Óðinn hefur villst í. Gamlar útilegumannasögur sem hann þekkti 

örugglega frá blautu barnsbeini ásækja hann í þessari varnarlausu stöðu og orsaka 

hræðslu hans við það sem er ókunnugt.  

Persónugervingur næturinnar virðist eins og hættuleg manneskja eða skepna með 

stór augu og mikið af hári sem gæti vísað til eins konar útlaga. Hjarta Óðins sem verður 

að steini í brjósti hans er einnig tilvísun í tröllasögur og umskipti þeirra í stein. Að 

lokum kemur í ljós að þar er bara hestur á ferð.  

Á eftir hittir Óðinn bílstjóra sem tekur hann með sér. Þessi óvænta hjálp 

nafnlausa bílstjórans sem bjargar Óðni frá vissum dauða er eins konar deus ex machina í 

sögunni. Bílstjórinn er farandverkamaður sem ekur um landið og er frekar einrænn. 

Eftir stutt samtal við Óðin kemur í ljós að ökumaðurinn var líka í norska hernum eins og 

Þór í sögunni Áttablaðarósin. Auk þess kallar bílstjórinn Óðin félaga og gefur þar með í 

skyn að mennirnir tveir eigi margt sameiginlegt. Báðir lifa þeir við jaðar samfélagsins 

og eru einrænir, alltaf á ferðinni og með vafasama lífsspeki.  

Persónulýsingarnir úr glæpasögunum Áttablaðarósin og Ódáðahraun sýna tvo 

ólíka menn sem bera ýmis einkenni útilegumanna og virðast vera nýjar útgáfur af þeim. 

Mismunandi framkoma þeirra felst samt í eðli útlaga. 

Áberandi í báðum glæpasögunum er að norski herinn er nefndur. Að vera í 

hernum virðist vera eins konar nýtt einkenni útilegumanna á Íslandi á okkur dögum. Að 

fara út og afla sér sérstakrar þekkingar í að berjast eða lifa af einn í náttúrunni sem var 

og er ekki hægt á Íslandi eru einkenni útilegumanna nútímans. Samt voru þessi einkenni 

þekkt þegar á miðöldum á meginlandi Evrópu þar sem útlagar voru oft málaliðar eða 

                                                             
53

 Stefán Máni 2008:40  



31 
 

fyrrverandi hermenn sem lifðu og földu sig í skógum. Auk þess má ekki gleyma að 

herinn kemur oft fyrir í aukahlutverki í glæpasögum Arnalds Indriðasonar eins og áður 

var lýst í sögunni Furðustrandir. Greinarmunurinn er sá að her kemur að utan frá 

Bretlandi og seinna frá Bandaríkjunum en samt táknar herinn hér eitthvað ókunnugt sem 

átti margvísleg áhrif á íslenskt samfélag. 

 

d. Frá göldrum og draugum 

Fyrsta bók Yrsu Sigurðardóttur, Þriðja táknið, kom út árið 2005 og vakti mikla athygli 

en þó sérstaklega í útlöndum. Lögfræðingurinn Þóra Guðmundsdóttir er töff og 

skemmtileg aðalpersóna sem rannsakar sakamál ásamt þýskum kærasta sínum, Matthew 

að nafni, sem uppfyllir allar þýskar klisjur að nafninu utanskyldu. Galdur er meginþema 

bókarinnar sem gerist bæði á meginlandi Evrópu og á Íslandi. Þýski sagnfræðineminn 

Harald Guntlieb finnst látinn og afmyndaður í Árnagarði. Hann var mjög hrifinn af 

göldrum og brennuöldinni og rannsakaði sögu galdra á Íslandi. Aðalatriði rannsóknar 

hans var Nornahamarinn sem var þýskur leiðarvísir frá miðöldum um hvernig átti að 

draga nornir fram úr felum og refsa þeim. Í sögunni hefur eitt eintak af þessari 

skelfilegu bók komið til Íslands með safni Brynjólfs Sveinssonar, biskups í Skálholti á 

17. öld. Harald notar öll ráð og leiðir til að upplýsa leyndarmálið um bókina og borgar á 

endanum fyrir með eigin lífi. 

Áberandi í þessari bók eru upplýsingar sem eru gefnar um samfélagslegan- og 

sögulegan bakgrunn galdra, hérlendis og á meginlandinu. Lýsingar atburða í sögu 

landsins sem tengjast göldrum á einn eða annan hátt eru oft mjög nákvæmar og 

ítarlegar. Auk þess er sýndur greinarmunur á milli einkenna galdranna á meginlandi 

Evrópu og á Íslandi eins og tilvitnun úr bókinni sýnir: 

 

Eins og ykkur er kunnugt um þá voru aðallega karlmenn brenndir á báli fyrir 

galdur hérlendis öfugt við það sem gerðist annarsstaðar. Þetta var sem sé 

útgangspunktur hans. Þar sem Harald var vel kunnugur galdrafárinu á 

meginlandinu sökkti hann sér í að afla íslenskra heimilda og kynna sér sögu 

þessa tímabils hér á landi.
54

 

 

Hér er vísað til þess að í yfirgnæfandi tilvikum voru það konur sem var refsað fyrir 

galdra á meginlandinu. Harald hafði góða þekkingu á Nornahamrinum og vissi um 
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pyntingar og aðferðir sem voru notaðar til að auðmýkja saklausar konur og dæma þær 

sem nornir og þar með til dauða. Á Íslandi voru hins vegar karlmenn dæmdir sem 

galdramenn og brenndir. Áhugavert er í þessu samhengi að doktorsritgerð Ólínu 

Þorvarðardóttur um Brennuöldina
55

 er nefnd í sögunni. Harald lætur þýða ritgerðina til 

að komast áfram með eigin rannsóknir. Þannig kemur í ljós að Yrsa Sigurðardóttir 

þekkti og notaði fagbókmenntir um galdramál á Íslandi.  

Tilvitnunin hér á eftir, þegar Þóra og Matthew leita upplýsinga um áhugamál 

Haralds í Árnagarði, minnir örlítið á áðurnefnda grein Ólínu Þorvarðardóttur
56

 þar sem 

hún finnur útskýringu á því hvernig galdrasögur urðu dimmari á 18. og 19. öld: 

 
[…] [siðaskiptin] eru á vissan hátt undanfari galdrafársins, á sama hátt og víða í 

Evrópu. Trúarbrögðin tóku breytingum og fólk var í hálfgerðri trúarkreppu 

vegna þeirrar þróunar. Hvað Heklugos og farsóttir varðar gæti Harald hafa verið 

að kanna tengsl ofsókna og þess efnahagslega landslags sem ríkti. 

Náttúruhamfarir og sjúkdómar höfðu mikil áhrif á slíkt á þessum tíma. Ekki þar 

fyrir að önnur eldgos, til að mynda Heklugosið 1636, og aðrar farsóttir mun nær 

brennunum í tíma hefðu verið eðlilegri til nánari skoðunar en það sem fjallað er 

um í þessum greinum.
57

 

 

Dimman í galdrasögunum frá þessari öld felst, samkvæmt Ólínu Þorvarðardóttur, í því 

að sögurnar urðu andstyggilegar og líkamlegar en það kallaði fram viðbjóð hjá fólkinu 

og réttlætti þar með strangar refsingar. Í gegnum þessar refsingar losaði fólk um bældar 

tilfinningar sem það gat ekki fengið útrás fyrir á annan hátt.
58

 Í glæpasögunni speglast 

þessi ofboðslegi líkamsleiki í líkamsskreytingu Haralds. Tunga hans er klofin í tvennt 

og minnir á nöðrutungu. Hann er með kúlur undir húðinni sem mynda mynstur og auk 

þess eru galdrastafir ristir í húð hans en örin mynda „húðskreytingu“. Þegar Harald 

finnst dauður höfðu augu hans einnig verið fjarlægð og líkaminn skilinn eftir í 

óvenjulegri stöðu.  

Áhugaverðasti kaflinn í bókinni er lýsingin á galdrasafninu á Hólmavík sem 

Þóra og Matthew heimsækja til að ganga í spor Haralds. Á næstum tíu blaðsíðum er 

safninu og sýningunni lýst og þau útskýrð. Þóra og Matthew fara þangað til að fræðast 

um galdra. Þau vita að Harald fór einnig þangað til að fá upplýsingar, sérstaklega um 
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galdrastafi og bækur. Þegar ég las bókina í fyrsta skipti á þýsku fannst mér innsýnin 

sem var veitt í trúarbrögð Íslendinga einstök og það breyttist ekki þegar ég las bókina 

seinna meir á íslensku. Sérstaklega áhugaverðar fundust mér lýsingar á 

þjóðsagnafyrirbærunum tilbera og nábrók sem verður hér ítarlega lýst.  

Tilberi er galdur sem einungis konur gátu framið. Kona þurfti að stela rifbeini úr 

gröf, vefja það í ull og bera á milli brjóstanna. Þegar hún var búin að spýta messuvíni 

yfir beinið vaknaði tilberinn til lífs. Hann stækkaði frá þessum tímapunkti og þurfti að 

vera innanlæris á konunni á eins konar geirvörtu til að fá næringu. Á næturnar gekk 

tilberinn um í sveitinni til að stela mjólk frá ám og kúm og spýtti mjólkinni í strokk 

konunnar næsta morgun. Auk þjóðfræðilegra lýsinga tilberans birtist einnig álit 

aðalpersónunnar Þóru á safngripum í gegnum hnyttna framkomu hennar: „„Ekki hefur 

hann [tilberi] nú beinlínis verið sætur, greyið,“ sagði Þóra og benti á sýningargrip sem 

þarna var. Eftirlíking af tilbera var vafinn inn í ull og því lítið annað sýnilegt en opinn 

tannlaus munnurinn og tvö lítil hvít augu, án augasteina.“
59

 Þá minnir nábrókin á 

sýningunni Þóru „helst á ógeðfelldar, bleikar sokkabuxur, loðnar og með kynfærum“.
60

 

Nábrók er húð af neðri hluta karlmanns sem var flegin af dauðum líkama. Stæli maður 

pening og setti í punginn á nábrókinni sem hann þurfti að ganga í þá átti hann alltaf 

pening.  

Í lok sögunnar kemur í ljós að Harald Guntlieb var einnig í leit að helvíti sem 

hann grunaði að væri að finna á Íslandi. Í mörgum gömlum erlendum heimildatextum á 

latínu er sagt frá eins konar helvíti sem var að finna í Heklu. Einn elsti textinn er eftir 

munkinn Herbert frá Frakklandi frá því á snemma 13. öld. Hann geymir elstu frásögn 

sem til er af Heklugosi og jökulhlaupi. Herbert fullyrðir á myndrænan hátt að 

hreinsunareldinn sé að finna á Íslandi. Einnig getur grein þýsks fræðimannsins Konrad 

Maurer, þjóðsagnasafnara og ferðamanns á Íslandi, verið innblástur fyrir þennan hluta 

sögunnar. Konrad Maurer skrifaði grein árið 1894 sem birtist í þýska tímaritinu 

Zeitschrift des Vereins für Volkskunde en greinin bar heitið Die Hölle auf Island 
61

. Þar 

fæst hann við rit Herberts munks og aðra yngri heimildatexta. Maurer sjálfur, líkt og 

íslenskir fræðimenn og félagar hans Jón Árnason og Þorvaldur Thoroddsen, þvertók 
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fyrir að kannast nokkuð við helvíti eða slíkan stað á Íslandi. Ekki er vitað hvaða 

heimildatexta Yrsa Sigurðardóttir notaði í sögunni Þriðja táknið.  

Næsta glæpasaga eftir Yrsu Sigurðardóttur sem verður skoðuð hér heitir Sér 

grefur gröf og kom út árið 2006. Bókin fékk góðar viðtökur og þá sérstaklega í 

útlöndum. Í sögunni rannsakar lögfræðingurinn Þóra morðmálið um arkitektinn Birnu 

sem stóð að skipulagningu nýrrar viðbyggingar fyrir nýaldarhótel á Snæfellsnesi. 

Yfirmaður hótelsins, Jónas, var dæmdur fyrir þennan glæp en Þóra trúir á sakleysi hans. 

Í kringum glæpinn spinnur Yrsa draugasögu sem tengist sögu staðarins og gömlu 

leyndardómsfullu morði sem kemur Þóru á sporið.  

Andrúmsloftið í sögunni er dularfullt og fer sérstaklega vel við afskekktan 

vettvanginn á Snæfellsnesi þar sem þjóðtrú á drauga, útburð og slík fyrirbæri tengjast 

svæðinu sterkum böndum. Aðalástæður þess er Snæfellsjökull en sagt er að hann búi 

yfir dularfullum mætti og „sé [frá sjónarhorni nýaldarkenninga] ein af mikilvægari 

orkustöðvum jarðar“ samkvæmt Pétri Péturssyni.
62

 Þar með kemur ekki á óvart að 

Snæfellsjökull teljist líka vinsæll lendingarstaður fyrir fljúgandi furðuhluti. Franski 

rithöfundurinn Jules Verne nefnir hann einnig í skáldsögunni sinni Voyage au centre de 

la Terre (Leyndardómar Snæfellsjökuls) sem kom út árið 1864 en þar talar hann um 

jökulinn sem inngang að miðju jarðar. Í sögunni Sér grefur gröf er bent á sögu Bárðar 

Snæfellsáss en hann er talinn vera verndari jökulsins. „Sagan segir til að mynda að inni í 

jöklinum sé maður að nafni Bárður sem gekk inn í hann í þunglyndiskasti eftir að dóttir 

hans rak til Grænlands á ísjaka. Hann er talinn verndari svæðisins. Jökullinn á víst að 

búa yfir yfirnáttúrlegum kröftum.“
63

 Bárðar saga Snæfellsáss, sem hér er vísað í, telst 

til Íslendingasagnanna þótt efni þessarar sögu sé líka að finna í nokkrum þjóðsögum.  

Auk dularfulla jökulsins styrkir yfirgefin strönd, grámóskulegt hraun og 

dularfullt væl um nótt trú á yfirnáttúruleg fyrirbæri hjá starfsmönnum hótelsins. Jónas 

telur sig hafa séð draug af barni í nánasta umhverfi hótelsins sem birtist honum aðeins í 

þoku. „„Ég get illa lýst nákvæmlega hvar draugurinn var staddur en það hefur alltaf 

verið þoka þegar ég hef séð hann. Sumir draugar koma bara fram við ákveðin 

veðurskilyrði og þessi kemur þegar það er þoka.““
64

 Eins og áður var bent á stendur 

draugagangur stundum í samhengi við ákveðin veðurfyrirbæri. Hér má ganga út frá að 
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því að draugurinn af því barni sem Jónas sá sé eins konar útburður sem sendi frá sér 

skerandi vein um nótt. Í íslenskri þjóðtrú sem tengist veðurfyrirbærum daglegs lífs er 

talað um „útburðavæl“ en þá er átt við flautuhljóð vindsins sem fer í gegnum glugga og 

óþétta veggi í gömlum húsum. Einnig er til þjóðsaga frá 19. öld sem má finna í 

þjóðsagnasafni Sigfúsar Sigfússonar og heitir Veðurspár útburða.
65

 Í þjóðsögunni heyrir 

bóndi hljóð sem koma úr gili. Hljóðið líkist skerandi barnsgráti og sagt er að útburður 

hafi átti að hafast við í gilinu. Daginn eftir kemur hríð og sagt er að væl útburðanna 

heyrist á undan mánaðaáfelli.  

Einnig vísar saga Yrsu Sigurðardóttur til þjóðsögunnar Til manns var ég ætluð
66

 

úr þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar. Þegar Þóra rannsakar söguna um fólk sem bjó á 

þessu svæði áður en hótelið var byggt finnur hún klett sem búið er að höggva í þetta 

kvæði: 

 

Kasta átti ég kirnum 

reisa átti ég brú 

til manns var ég ætluð 

eins og þú. 
67

 

 

Vísan er úr áðurnefndri þjóðsögu þar sem útburður ásækir systur sín á sama degi og hún 

giftir sig. Útburðurinn kveður þetta kvæði til að minna á að hann hafi einnig haft rétt til 

lífs og bendir á dulsmálið. Í tilvitnuninni hér að neðan finnur Þóra upplýsingar um 

útburð sem má finna til dæmis í þjóðsögunni ,,Ég skal ljá þér blóðrauða dulu."
68

 

 

„Hér stendur að óskírð börn sem borin voru út hafi orðið að útburðum og að væl 

þeirra, útburðarvæl, eigi sér stað þegar vindur stendur upp á bæli þeirra en það 

er staðurinn þar sem þau voru skilin eftir. Svo stendur reyndar hér að útburðir 

geti ferðast um með því að lyfta sér upp á annað hnéð og draga sig áfram með 

annarri hendinni.“
69

 

 

Í þessari glæpasögu er trú á drauga og sérstaklega á útburð ráðandi aukaatriði. Yrsa 

Sigurðadóttir gefur eins og í bókinni Þriðja táknið, margs konar upplýsingar um 

þjóðtrúna á Íslandi en samt ekki eins ítarlegar og fræðilegar. 
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Nýjasta bók Yrsu Ég man þig kom út veturinn 2010. Hún er ekki framhald af 

sögunum um Þóru lögfræðing heldur sjálfstæð hryllingssaga sem gerist á Vestfjörðum, 

á Ísafirði, og í eyðiþorpinu Hesteyri í Jökulfjörðum. Þessi afskekkti og yfirgefni staður 

er vettvangur furðulegra atburða. Katrín, eiginmaður hennar Garðar og vinkona þeirra 

Líf kaupa hús á Hesteyri og ætla að laga það og útbúa sem gistiheimili. Andrúmsloftið í 

sögunni er dimmt og óhugnanlegt þegar vinirnir koma á áfangastað. Snemma í sögunni 

vaknar sú tilfinning að þau séu ekki ein á Hesteyri. Þau búa í gömlu og yfirgefnu húsi 

án rennandi vatns, rafmagns og ísskáps. Húsgögn og innréttingar eru gamaldags og 

vekja upp mynd af hversdagslífi Íslendinga fyrr á öldum. 

Á sama tíma á Ísafirði rannsakar geðlæknirinn Freyr skemmdarverk í 

grunnskólanum. Í gegnum þetta mál ýfast upp gömul sár um óljóst hvarf sonar hans sem 

hvarf fyrir þremur árum á bensínstöð og sást ekki aftur. Einnig vekur sjálfmorð eldri 

konu í kirkju athygli Freys og draumadagbókin sem konan hélt leiðir til sögu 

Bernódusar sem tengist á flókinn hátt dularfullum atburðum á Hesteyri. Bernódus kom 

upprunalega frá Hesteyri en þegar móðir og bróðir hans drukknuðu flutti hann með 

pabba sínum til Ísafjarðar. Krakkarnir í grunnskólanum stríða Bernódusi með því að 

hann sé svo fátækur að grafir móður og bróður hans séu án krossa. Bernódus fer þá 

leynilega til Hesteyrar til að sækja krossana til sönnunar. Báturinn sem ferjar Bernódus 

yfir fer þó til baka án hans. Bernódus er einn á Hesteyri um vetur og deyr eftir nokkrar 

daga vegna kuldans í kjallara gamla hússins sem Katrín, Garðar og Líf ætla að laga 

árum seinna. 

            Í sögunni má líka finna alvöru íslenskt þjóðsagnaminni sem tengist sel. Þegar 

Katrín er í göngutúr með Garðari og Líf á Hesteyri sér hún tvo seli niðri í á. Hún tengir 

þennan atburð við þjóðtrú um sel sem hefur mannsaugu en höfuðlagi og augum sela er 

talið svipa til manna.
70

  

 
Af og til leit hún í áttina að selunum og aldrei varð hún fyrir vonbrigðum, þeir 

færðu sig kannski lítillega til en horfðu áfram í áttina að henni. Að vísu voru 

þeir of langt í burtu til þess að hún sæi almennilega framan í þá en 

ímyndunaraflið kallaði engu að síður fram í hugann frasann „selurinn hefur 

mannsaugu“.
71
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Í íslenskum þjóðsögum koma selir oft fram sem manneskjur í álögum. Dæmi um slíka 

þjóðsögu er Selshamurinn
72

 en þar kemur selur í land og klæðir sig úr selsskinni og 

verður þá að konu. Annað dæmi er að finna í þjóðsögunni Selir í álögum
73

 sem fjallar 

um egypska hermenn sem elta Móses í gegnum Rauðahafið en drukkna. Þá verða þeir 

að selum og lifa áfram sem dýr.  

Seinna finnst Katrínu sem selirnir séu með mannshöfuð og hana grunar þá að 

dýrin séu móðir og bróðir Bernódusar sem hún las um áður. „Kannski var það léleg 

birtan eða þá verkirnir sem brengluðu hugsanirnar en allt í einu fannst Katrínu sem þetta 

væru alls ekki selir heldur mannshöfuð, móðir og sonur sem hurfu undir ís fyrir sextíu 

árum.“
74

 Oft er sagt um fólk sem drukknar að það verði að selum eða komi til baka í 

selslíki. Myndrænar lýsingar sýna oft sel með mannshöfuð í þessu samhengi eins og 

myndir í nýrri sýningu Helga Þorgils Friðjónsonar sýna.   

Á Ísafirði virðist Freyr haldinn ofskynjunum. Stundum heldur hann að hann sjái 

Benna, horfinn son sinn. Einnig verður fyrrverandi eiginkona Freys og móðir Benna 

fyrir svipaðri reynslu en þau telja sig bæði skynja Benna næstum alls staðar. Þegar þau 

setja sig í samband við miðil segir miðilinn frá ástæðum draugagangsins sem geti verið 

ástæðan fyrir tilfinningu þeirra um nærveru Benna. 

 
„Þegar fólk deyr án þess að hægt sé að gera endalokin upp festist það milli 

heima. Það kemst ekki áfram á næsta tilverustig því það er enn of tengt þeim 

sem það skilur eftir og vill að réttlætið hafi sinn gang eða þá að uppgjör fari 

fram. […] Einstaka sál festist, vandi hennar „verður að þráhyggju og slíkt 

þekkjum við sem draugagang í gömlum húsum eða kirkjugörðum.“
75

  

 

Í ræðu miðilsins koma fram frekar nýjar hugmyndir um hvernig draugar verða til og 

tengist spíritisma og nýaldarkenningum. Hér skipti sambandið við æðri heim sérstaklega 

máli. Þetta samband verður til í gegnum miðil sem virkar sem tenging eða tengsl á milli 

heimanna. Samkvæmt Pétri Péturssyni sem tók einnig þátt í að skipuleggja nýjar 

kannanir Terry Gunnells um trúarviðhorf Íslendinga hefur miðil það hlutverk „að sanna 

tilvist hins látna og fólk sækist eftir slíkum sönnunum einkum ef það hefur misst 

ættingja sína eða aðra nákomna.“
76

 Pétur Pétursson sem fæst við nýaldarkenningar hefur 
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einnig gert sína eigin könnun í samstarfi við guðfræðistofnun Háskóla Íslands sem heitir 

Milli himins og jarðar – Könnun meðal áhugafólks um dulspeki og óhefðbundnar 

lækningar. Þessar viðtalskannanir sem áttu sér stað á milli 1984 og 1990 voru einnig 

bornar saman við svör frá öðrum þjóðum Evrópu. Hér kom fram að Íslendinga trúa fyrst 

og fremst á guð en hafa líka mikinn áhuga á lífi eftir dauða og endurholdgun, 

Íslendingar skera sig úr og setja sig þar í fyrsta sæti með tilliti til annarra Evrópubúa. 

Þar með kemur ekki á óvart að fólk leiti til miðils sérstaklega til að fá fréttir af látnum, 

eins og tafla 28 í könnun Péturs Péturssonar sýnir.
77

 Spíritismi virðist þar með vera hluti 

af trúarviðhorfum Íslendinga og þarf maður að ganga út frá því að þessar frekar nýlegu 

kenningar hafi áhrif á viðhorf Íslendinga í trúarmálum og blandist saman við gamla trú.  

Í þessu sambandi eru draugar og draugagangur í tilvitnun Yrsu áhugaverðir. 

Þeim er lýst sem öndum eða vofum sem eru ekki líkamlegar heldur eftirmyndir eða 

svipur dáinnar persónu og geta meira að segja verið alveg formlaus. Sálin festist í 

þessum heimi út af ástæðum í lifandi lífi  manneskjunnar þar sem ókláruð verkefni eða 

angist hindrar sálina til að fara áfram á næsta tilverustig. 

Þveröfugt við þessar kenningar fullyrðir Ármann Jakobsson í grein sinni 

Íslenskir draugar frá landnámi til lúterstrúar – Inngangur að draugafræðum, að 

draugar á Íslandi í gamla daga hafi alltaf verið úr „holdi og blóði“, þótt þessi mynd af 

draugum sem vofum sé fyrir löngu orðin til í Evrópu þar sem draugasögur frá miðöldum 

sýna slík fyrirbæri.
78

 Í Íslendingasögum finnast hins vegar dæmi um drauga sem 

afturgöngur sem merkir að dánir menn vakna aftur til lífs í sama líkama og þeir voru 

fæddir í. Einnig voru til uppvakningar sem komu til baka í heim lifandi manna í gegnum 

galdra. Ármann Jakobsson flokkar íslenska drauga í flokk vampíra sem lifa áfram eftir 

dauðann í mannlegum líkama.
79

 Eins og vampírur geta smitað lifandi fólk í gegnum bit í 

háls og að sjúga blóð, var einnig hægt að smita fólk í íslensku draugatrú  til dæmis með 

augnaráði.
80

 Illa augnaráðið var fyrirbæri sem Íslendingar á fyrri öldum voru hræddir 

við eins og í mörgum öðrum menningarheimum. Samkvæmt Ármanni Jakobssyni er 
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eigingirni helsta einkenni draugsins sem neitar að hverfa úr þessum heimi sem bendir til 

þess að draugar hafi verið manneskjur sem voru ekki hamingjusamar í lífinu.
81

 

Draugur Benna virðist eins og vofa sem birtist Frey stundum en draugur 

Bernódusar virðist aftur á móti holdlegur, fótatak hans heyrist og draugurinn grípur um 

háls Katrínar með litlum barnshöndum.   

 

Svo marraði í gólfinu þegar veran gekk upp að þeim. Fótatakið staðnæmdist 

fyrir aftan Katrínu sem sat nær holunni. Hún fann kaldan blástur leika um 

hálsinn og honum fylgdi ógeðfellda lyktin sem henni bauð við. […] Tvær 

jökulkaldar, smágerðar hendur lögðust um háls hennar.
82

 

 

Á hinn bóginn finnast bein Bernódusar undir eldhúsgólfi gamla hússins á Hesteyri sem 

Katrín, Garðar og Líf ætluðu að standsetja sem þýðir að líkami stráksins sé löngu rotinn. 

Draugur Bernódusar getur þar af leiðandi ekki verið líkamlegur og tilheyrir þar með 

ekki flokki vampíra eins og flestir íslenskir draugar frá miðöldum. Auk þess tengist 

fnykurinn sem nefnd er í tilvitnuninni oft draugagangi innan kristilegrar heimsmyndar 

samkvæmt Ármanni Jakobssyni og tengist ólyktin þá nærveru djöfulsins.
83

 Annað 

kemur í ljós þegar rætt er um draug Katrínar í lok sögunnar.  

 

Katrín hafði séð bárurnar vagga bátnum út fjörðinn þar sem hún stóð á 

fjörukambinum án þess að nokkur virtist veita henni eftirtekt. Henni leið 

hálfskringilega, eins og hún væri drukkin, ekki illa drukkin heldur dálítið 

kærulaus, og fannst allt eitthvað svo augljóst. Það draup úr fötunum á fannhvíta 

jörðina  og slóðin fylgdi henni framhjá læknishúsinu, yfir brúna og í áttina að 

húsinu, húsinu hennar. […] Nú skipti ekkert annað máli en reiðin sem kraumaði 

enn innra með henni. En það gerði ekkert til. Hún var komin heim og ekkert 

myndi raska ró hennar framar. Hún skyldi sjá til þess.
84

 

 

Hér virðist draugur Katrínar líkamlegur vegna þess að sagt er að hún gangi til hússins 

og að hún dragi auk þess vatnsslóð á eftir sér. Hún virðist vera eins og afturganga í eigin 

líkama. Þá finnst lík Katrínar ekki þegar Freyr og lögreglan koma til Hesteyrar til að 

leita að líki Benna sonar Freys sem deyr vegna óheppilegra aðstæðna í kafbáti sem var 
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fluttur frá Ísafirði til Hesteyrar. Aðeins Líf, meidd vinkona Katrínar finnst afmynduð 

fyrir framan í húsið á Hesteyri en Katrín virðist vera horfin.  

Ekki er vitað hvað veldur því að Katrín verði að draugi. Einn möguleiki getur 

verið smitun sem átti sér stað þegar draugur Bernódusar snerti hana en líklegt virðist að 

draugur Katrínar festist í þessum heimi vegna eigingirni eða hefndarlöngunar sem 

Ármann Jakobsson nefnir sem ástæður fyrir draugamyndun í áðurnefndri grein sinni. 

Rétt fyrir ofbeldisfullan dauða Katrínar fékk hún að vita að eiginmaður hennar héldi 

framhjá henni með Líf. Hún sá myndir af þeim saman og Líf viðurkenndi auk þess að 

Garðar ætlaði að drepa Katrínu til að geta verið í sambandi með sér og fá líftryggingu 

Katrínar útborgaða. Katrín dó því ekki ánægð með lífsaðstæður sínar og var auk þess 

myrt sem er líklega ástæða þess að hún varð að draugi. 

Í þessari sögu er áhugavert að Yrsa Sigurðadóttir notar ekki bara íslenska þjóðtrú 

sem innblástur, eins og þjóðtrú um seli og íslenska miðaldadrauga, heldur líka almennar 

og vinsælar hugmyndir um drauga sem eirðarlausa hefndarengla. Söguatriðin í bókinni 

um ásótt hús, drauga sem birtast í draumum eða að sjá framtíðina og dauða í draumi eru 

vinsæl hryllingssagnaþemu sem finna má á víð og dreif um allan heim.  

Sé það tekið saman þá má segja um glæpasögur Yrsu Sigurðadóttur að 

þjóðsagnaefni í sögum er notað á mjög mismunandi hátt. Í fyrstu glæpasögunni Þriðja 

tákninu eru útskýringar á göldrum á Íslandi og á meginlandi Evrópu mjög ítarlegar, með 

vísunum til fræðilegra rannsókna. Einnig finnast nákvæmar lýsingar á 

þjóðsagnafyrirbærunum tilbera og nábrók þegar galdrasafnið á Hólmavík verður 

skoðað. Í glæpasögunni Sér grefur gröf  sem fæst við draugatrú og trú á útburð eru 

þjóðsagnafyrirbæri ekki eins ítarlega og fræðilega útskýrð og í fyrstu bókinni en á hinn 

bóginn finnast margar vísanir til þjóðsagna Jóns Árnasonar. Áhugavert í þessari bók er 

að Yrsa Sigurðadóttir byrjar að nota efni úr nýaldarkenningum. Sem dæmi má nefna 

vettvangsstaðinn í sögunni sem er nýaldarhótel á Snæfellsnesi sem býður upp á  margs 

konar dulspekilegar meðferðir. Annað dæmi er Snæfellsjökull sem er nefndur í bókinni 

sem orkustaður svæðisins og hefur líka í raun og veru mikilvæga merkingu fyrir 

nýaldar-fylgismenn á Íslandi og um allan heim. Síðasta glæpasaga Yrsu hingað til, Ég 

man þig, fæst við drauga. Hér koma frekar nýjar skoðun og hugmyndir um drauga fram 

sem tengjast spíritisma. Að lokum má segja að Yrsa Sigurðadóttir noti þjóðsagnaefni í 

glæpasögum sínum mjög víða. Þar er hægt að finna vísanir til gamalla og hefðbundna 
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þjóðsagna sem og til spíritískra trúarviðhorfa og fyrirbæra en síðast en ekki síst eru þar 

alveg nýjar hugmyndir um trú á yfirnáttúruleg fyrirbæri sem við þekkjum t.d. úr 

Hollywood-hryllingsmyndum. Allt þetta blandast saman í sögum Yrsu og skapar nýja 

en einnig heilræna mynd af trúarviðhorfum Íslendinga nú á dögum eins og þau birtast í 

áðurnefndum könnunum Terry Gunnells og Péturs Péturssonar. 

 

e. Tími þjóðsagnanna 
Glæpasögur Árna Þórarinssonar eru þekktar fyrir að fást við samfélagsleg vandamál 

eins og ofbeldi, kynþáttahatur og síðast en ekki síst „kynferðisruddaskap“ 

nútímasamfélagsins. Árni sameinar samfélagsgagnrýni og þjóðsagnaefni á viðeigandi 

hátt eins og sýnt verður hér á eftir.  

Fyrsta bókin sem skoðuð verður eftir hann kom út árið 2005 og er fjórða bókin í röðinni 

um Einar blaðamann. Þetta er glæpasagan Tími nornarinnar sem var einnig sett upp 

sem sjónvarpsþáttur á RÚV vorið 2011.  

Í tengslum við sakamálið sem Einar rannsakar hittir hann ungan strák, 

Skarphéðinn Valgarðsson að nafni. Hann er aðalleikarinn í menntaskólaleiksýningu um 

Galdra-Loft sem á að sýna í kirkjunni á Hólum þar sem þjóðsagan um Galdra-Loft á 

upphaflega að hafa átt sér stað. Lýsing Einars á Skarphéðni skapar mynd af ungum 

manni sem virðist mjög sjálfsöruggur og með sterkan sannfæringakraft.  

 

Þessi piltur [Skarphéðinn] er sjálfur dálítið magnaður, hugsaði ég á meðan 

segulbandið gekk. […] Þótt hann væri klæddur í gamaldags leikbúning var 

honum umfram allt hugleikið að halda fram skýrri skírskotun Galdra-Lofts til 

nútímafólks eða fólks á öllum tímum.
85

 

 

Einar ber Skarphéðin saman við þjóðsagnapersónuna Galdra-Loft en einnig Jóhann 

Sigurjónsson gaf hana listræna tjáningu í leikrit sem hann skrifaði 1915 um Galdra-Loft. 

Einar finnst Skarphéðinn túlka eðli Galdra-Lofts á viðeigandi hátt fyrir nútímafólk en 

ekki aðeins út frá leikbúningnum sem Skarphéðinn er í heldur einnig út frá magnaðri 

útgeislun unga mannsins. Kennari Skarphéðins lýsir honum seinna í sögunni sem 

„gamalli sál“ sem hafi sérstakan áhuga á fortíð Íslands. 
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„Hann kom mér fyrir sjónir einsog það sem stundum er með óljósum hætti 

kallað „gömul sál“. Ég finn ekki betri lýsingu þótt erfitt sé að greina hana 

frekar. Hann var upptekinn af íslenskri fortíð og sögu…“ […] „Að sumu leyti 

fannst mér Skarphéðinn nánast forn í hugsun.“
86

  

 

Í þjóðsögunni um Galdra-Loft eru næstum því sömu orð notuð um Loft: ,,Hann gjörðist 

nú svo forn og illur í skapi, […]“.
87

 Skarphéðni er næstum lýst sem endurholdgun 

Galdra-Lofts. Loftur í þjóðsögunni er kaldhæðinn og stjórnast af eigingirni. Hann 

misnotar fólk og stjórnar því til að koma fram vilja sínum. Hann lærir galdur af bókum 

og er mjög metnaðargjarn og veit því meira en flestir aðrir galdramenn. Loftur getur 

ekki hamið sig og í lok sögunnar ætlar hann að vekja biskupinn Gottskálk aftur til lífs 

en Gottskálk tók galdraskræðuna Rauðskinnu með sér í gröfina. Loftur vill einnig eigna 

sér þá þekkingu sem er skrifuð í Rauðskinnu og setur það ekki fyrir sig að særa fram 

djöfulinn.  

Í þjóðsögunni og í leikriti Jóhanns Sigurjónsonar um Galdra-Loft notar Loftur 

galdra til að láta fólk haga sér eins og hann vill. Í nútímanum nær Skarphéðinn hins 

vegar árangri með sannfæringarkrafti sínum, dópi og lyfjum sem hann selur. Árangur 

hans í skólanum ýtir undir samlíkingu Skarphéðins við Loft. Í glæpasögunni Tími 

nornarinnar framkvæmir Skarphéðinn eins konar ástargaldur með því að klippa af sér 

augnahár og punghár, brenna bæði og lauma því í drykk ungrar konu. Skömmu síðar fer 

Skarphéðinn með henni í rúmið. Stelpan gengur með barn eftir samskiptin en fer í 

fóstureyðingu og tekur sitt eigið líf í kjölfarið. Í leikritinu Galdra-Loftur
88

 barnar Loftur 

griðkonuna Steinunni sem hélt að Loftur elskaði hana. Þegar Loftur viðurkennir fyrir 

Steinunni að hann elski Dís, dóttur biskupsins, hótar hún að tortíma Lofti með því að 

segja frá samskiptum þeirra, ef hann gifti henni ekki. Loftur heldur áfram að neita að 

giftast Steinunni sem verður döpur og drekkir sér í á, fyrir vikið finnur Loftur til 

sektarkenndar yfir örlögum Steinunnar. Galdramaðurinn Loftur í þjóðsögunni drepur 

hins vegar griðkonuna með því að opna gangveg í vegg með göldrum og loka stelpuna 

þar inni eftir að hún hafi borið út barnið í askaflota. 

Sögurnar eiga margt sameiginlegt. Í leikritinu Galdra-Loftur deyr Skarphéðinn líkt 

og í sögunni eftir Árna. Skarphéðinn Valgarðsson gerir sér grein fyrir því hversu 
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sannfæringarkraftur hans er mikill og sér sjálfan sig sem Galdra-Loft nútímans: „Það 

sem Loftur gerir með fornum göldrum geri ég með nútímagöldrum. Ef hann væri núna 

meðal okkar gerði hann nákvæmlega það sama og ég. Við erum menn sem gerumst 

guðir yfir eigin tilveru.“
89

 

Þótt Skarphéðinn sé forn í hugsun samkvæmt kennara hans gerir hann sér einnig 

grein fyrir siðfræðilegum spurningum og ber þær saman í fortíð og nútímasamfélagi. 

Sem dæmi má nefna samanburð á útburði í fortíðinni og fóstureyðingu í nútíðinni. „Eða 

spurningin um vald manneskjunnar yfir nýju lífi, hvort sem við köllum það útburð eða 

fóstureyðingu. Skírskotar hún kannski ekki til nútímans?“
90

Allt sem Skarphéðinn gerir 

við fólk í sögu Árna réttlætir hann með  leikritinu um  Galdra-Loft: „Í syndinni verður 

maðurinn að sjálfum sér.“
91

 Skarphéðinn er svo hrifinn af sögunni um Galdra-Loft að 

Loftur verður fyrirmynd hans og innblástur fyrir athafnir hans. Skarphéðinn skoðar 

skáldskapinn í leikritinu næstum sem gamla speki og leiðarvísi sem beinir honum í 

siðferðislega ranga átt og þannig til dauða. Árni Þórarinsson lætur ekki tilviljun ráða 

leik og lætur Skarphéðin sjálfan bera sig saman við sagnapersónuna Galdra-Loft í stað 

þess að láta lesandanum eftir að finna hliðstæðurnar. 

Næsta glæpasaga eftir Árna Þórarinsson sem verður skoðuð hér heitir Dauði 

trúðsins og kom út árið 2007. Í þessari sögu fæst Árni sérstaklega við draugasögur af 

ýmsu tagi þar sem uppvakningar og útburðir túlka samfélagsleg fyrirbæri. Einar 

blaðamaður og Jóa ljósmyndari bera saman fegrunaraðgerðir og uppvakninga þegar þau 

sitja í gömlu húsi og bíða eftir draugum. Ástæðan fyrir bið þeirra er myndataka 

kvikmyndafélags frá Hollywood en ætlunin er að taka upp mynd í gamla 

Fanndalshúsinu á Akureyri þar sem á að vera reimt. 

 

 „Það eina sem ég sé jákvætt við svona framleiðslu hér er að maður tekur þá 

myndir af einhverju sýnilegu. Skömminni skárra að eltast við fólk af holdi og 

blóði, jafnvel þótt það sé eins og uppvakningar, hafi látið sauma á sig ný andlit 

og stærri brjóst og skera af sér undirhökurnar og skipta um lifrina og jafnvel 

blóðið, en húka hér og bíða eftir draugum.“
92
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Hér kemur fram skýr samfélagsgagnrýni um Hollywood-stjörnur sem láta breyta 

líkamanum með skurðaðgerðum og finnur sér viðeigandi hliðstæðu í sögum um 

uppvakninga sem var nánar lýst í ritgerðinni áður. Einnig birtist hér aftur yrkisefni um 

ásótt hús líkt og í sögu Yrsu Sigurðadóttur Ég man þig. Munum að samkvæmt Terry 

Gunnell tilheyra reimleikar sem eiga sér stað í gömlum húsum frekar nýrri þjóðtrú. 

Túlkun Terry Gunnells á þessu í Könnunum á íslenskri þjóðtrú og trúarviðhorfum er að 

Hollywood-hryllingsmyndir gætu hafa haft áhrif á yngri kynslóðina.
93

 Það að 

Hollywood-kvikmyndafélagið ætli að taka upp eins konar spennumynd í húsinu styrkir 

fullyrðingu Gunnels um reimleika sem Hollywood-hryllingsmyndaþema.  

Á hinn bóginn er líka sagt frá vináttu Victoríu og Pálínu sem tengist á flókinn 

hátt draugaganginum í gamla Fanndalshúsinu. Þær kynnast í meðferð og búa yfir 

sameiginlegri reynslu af einelti, kynferðislegri misnotkun og fíkn. Í sögunni víkur 

Pálína af réttri leið og lendir í klóm kvikmyndagerðarmanna frá Bandaríkjunum sem 

gefa stelpum fíkniefni en krefjast kynferðislegra samskipta í staðinn, hvort sem 

stelpunum líkar það eða ekki. Það leiðir til kynferðislegrar misnotkunar Pálínu en hún 

verður barnshafandi eftir hana. Í lok sögunnar, þegar leynimakk kvikmyndafélagsins 

kemur í ljós, ætlar Pálína samt ekki að fara í fóstureyðingu heldur vill hún eiga barnið. 

 

Katrín hefur eftir Pálínu að Victoría hafi vísað töluvert í einhverja íslenska 

þjóðsögu sem við vitum hver er. Pálína sagði að hún vildi ekki láta taka úr sér 

sálina ofan á allt annað. Hún vildi skapa sér færi til að byrja upp á nýtt. Hún 

ætlaði að hætta að vera eins og hver önnur griðkona.
94

 

 

Hér er sérstaklega vísað til þjóðsögunnar „Móðir mín í kví kví“, þar sem griðkona 

eignast óæskilegt barn og ber það út. Pálína vill ekki verða eins og griðkonur fyrri alda 

sem neyddust stundum til að bera út börn sín. Griðkonur þjónuðu ekki bara heimili 

húsbónda síns heldur þjónuðu þær líka í kynferðislegum málum sem leiddi oft til 

óæskilegrar þungunar griðkonunnar. Vildi hún sleppa við refsingu varð hún að leyna 

þunguninni og koma barninu fyrir á afskekktum stað. Eins og í glæpasögunni Tími 

nornarinnar kemur þjóðsagnaefni í bókum Árna sérstaklega fram í tengslum við 

samfélagsgagnrýni.  

                                                             
93 Gunnell, Terry 2007:807 
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Að lokum ber að nefna nýjustu glæpasögu Árna Þórarinssonar. Hún kom út í 

jólabókaflóðinu 2010 og heitir Morgunengill. Í þessari sögu fæst Árni sérstaklega við 

íslenskar tröllasögur sem hann setur í samband við einkenni nútímasamfélagsins. Eins 

og í áðurnefndum sögum ber Árni atriði í þjóðsögum, tröllasögum, saman við samfélag 

nútímans. Í byrjun bókarinnar veltir sögumaður fyrir sér hvað þjóðsögur og þjóðtrú 

merkja. Merkja þær alltaf það sama án tillits til tíma og staðar eða bera þær mismunandi 

merkingu sem fer eftir þróun samfélagsins? „Þjóðsaga. Merkilegt orð. Ber keim af 

lygasögu. Eða hindurvitnum. Saga af þjóð. Þjóðtrú er einnig merkilegt orð. Hverju trúir 

þjóð? Einu í dag og öðru á morgun? Eða er þjóðtrú eitt og hið sama, öld fram af öld, 

kynslóð fram af kynslóð?“
95

 Hér kemur skýrt fram hvaða áhrif þjóðsögur hafa á 

sögumanninn og ef til vill á Árna Þórarinsson sjálfan sem fæst við þjóðsagnaefni í 

öllum glæpasögum sínum sem voru skoðaðar fyrir þessa ritgerð. Að bera saman atriði í 

þjóðsögum og atburði sem gerast í nútímasamfélagi virðist vera rauður þráður í gegnum 

rithöfundastarf Árna Þórarinssonar. Í bókinni Morgunengill notar hann sérstaklega 

þjóðsöguna „Trunt, trunt og tröllin í fjöllunum“
96

 sem birtist í fullri lengd í byrjun og 

lok bókarinnar. Tröllaþema er semsagt meginatriði þessarar glæpasögu þar sem 

barnsrán, fjárkúgun og raðmorð sýna illa og ómennska þætti samfélagsins.  

Í greininni Hvað er tröll? - Galdrar, tröll og samfélagsóvinir lýsir Ármann 

Jakobsson tröllum: „Tröll eru óvinir samfélagsins, rétt eins og galdrar eru einatt 

andsamfélagslegir. Hvað eru tröll? Kannski er tröll öll sú viska sem ekki er jákvæð, rétt 

og frá guði, allt sem er ókunnugt og framandi og ómennskt.“
97

 Framandleiki er semsagt 

eitt megineinkenni trölla. Þessi framandleiki felst einnig í því að tröll í íslenskri þjóðtrú 

eru frumstæðari og náttúrutengdari en manneskjur en á hinn bóginn er siðmenning og 

samfélagsleg hegðun framandi fyrir tröll.
98

 Tröll eða trölllegar skepnur geta haft ótal 

birtingarmyndir í þjóðsögum og goðsögum en þau birtast meðal annars sem jötnar, 

skrímsli, tröllskessur, draugar, berserkir eða galdramenn. Þau eru öll tröll af því  að þau 

eru andsamfélagsleg sem merkir að þau koma að utan og eru tengd dulhyggju 

náttúrunnar. 

                                                             
95 Árni Þórarinsson 2010:5 
96 Jón Árnason 1862:193 
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Þjóðsagan „Trunt, trunt og tröllin í fjöllunum“ fjallar um mann sem er numinn á 

brott af tröllskessu. Ári síðar birtist hann aftur á sama stað en heldur tröllslegri. Áður en 

hann hverfur aftur segir hann við fólk að hann trúi ennþá á guð. Á næsta ári kemur hann 

aftur, tröllslegri en áður og svarar ekki þegar fólk spyr á hvern hann trúi áður en hann 

hverfur á ný. Þegar hann kemur til fólks á þriðja ári er hann orðinn hið mesta tröll og 

trúir núna á „trunt, trunt og tröllin í fjöllunum“. Aldrei sést hann aftur og fólkið hættir 

að koma á þennan stað. 

Umskiptin frá manni til trölls í þessari þjóðsögu standa einnig fyrir breytingu frá 

kristni til heiðni eða náttúrubundinnar trúar og tekur þrjú ár. Ólína Þorvarðardóttir 

fullyrðir í formála bókarinnar Íslenskar þjóðsögur: Álfa og tröll að það sé ekki 

vandalaust að breyta manni í tröll og að það taki tíma uns manneskja teljist vera orðin 

algjört tröll. Aðferðin við umbreytinguna getur verið að láta viðkomandi sofa á milli 

tveggja skessa sem reyna að freista hans um nótt þannig að hann „veit ekki af sér“.
99

 

Þess vegna kemur spurningin sem Einar blaðamaður velti fyrir sér í sögunni ekki á 

óvart: „Vissu tröllin sjálf að þau urðu að tröllum?“
100

 Breytingin frá manneskju yfir í 

tröll virðist vera hægt ferli sem gerist ekki á einum degi. Getur fólk verið meðvitað um 

breytinguna frá mennsku í ómennsku eða er umskiptingin ómeðvituð? Með tilliti til 

sögunnar Morgunengill gæti maður jafnvel spurt hvaða áhrif samfélagið hefði á athafnir 

manna og á hvaða hátt peningar, fjármagn og frægð stjórni hegðun fólks. Í sögunni er 

ungri stelpu, Margréti Báru, rænt af fjórum skólakrökkum sem eru öll yngri en fjórtán 

ára. Ástæðan fyrir þessum glæp eru peningar sem ræningjarnir vilja fá sem lausnargjald. 

Í lok sögunnar deyr Margrét Bára sem saklaust fórnarlamb vegna eigingirni krakkanna 

sem voru á einn eða annan hátt líka fórnarlömb samfélagsins. 

Í sögunni er aukasaga sem fjallar um söngvarann Rikka sem var þekktur undir 

nafninu Rokkhundurinn. Dóttir hans sem skrifar ævisögu hans lætur Einar lesa yfir sögu 

sína. Í lok bókarinnar kemur í ljós að Rokkhundurinn Rikki er raðmorðingi sem hefur 

drepið konur víða um Ísland á tónleikaferðalögum sínum. „Fyrst barnsrán og svo 

raðmorð. […] Börnum hefur verið rænt hér frá ómunatíð. Í samræmi við nútímakröfur 

hefur það nú verið gert fyrir peninga. Og Axlar-Björn var okkar brautryðjandi í 

raðmorðum.“
101

 Einar fullyrðir að barnsrán séu eldgömul staðreynd á Íslandi sem gerist 
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líka í nútímasamfélagi  vegna peninga. Einnig ber Einar Rikka Rokkhund saman við 

þjóðsagnapersónuna Axlar-Björn sem lifði vissulega á Snæfellsnesi á 16. öld. Axlar-

Björn er þekktasti rað- eða fjöldamorðingi Íslandssögunnar. Hann var dæmdur fyrir níu 

morð en fórnarlömb hans voru flestir ferðamenn sem komu til bæjar hans. Í þjóðsögunni 

Axlar-Björn langar móður hans í blóð þegar hún gengur með barnið. Einnig dreymdi 

Axla-Björn að ókunnugur maður rétti honum 19 kjötbita sem Ólína Þorvarðardóttir 

fullyrðir í áðurnefndri grein sinni að væri mannakjöt. Í draumnum borðar Axlar-Björn 

18 af 19 bitum sem standa fyrir þá 18 menn sem hann drepur í þjóðsögunni en mistókst 

honum með þann nítjánda.
102

 Í grein sinni heldur Ólína því fram að mannát og morð séu 

tröllsleg einkenni sem aðgreina morðingja frá samfélagi. 

Sagan um „Trunt, trunt og tröllin í fjöllunum“ hefur fylgt Einari blaðamanni frá 

barnæsku: 

 

Það er mannlegt að villast af leið. Fólk tryllist í tröllahöndum. Hugsið ykkur, 

krakkar, hann [pabbi] man þjóðsöguna [„Trunt, trunt og tröllin í fjöllunum“] 

orðrétta. Vonandi verður þú jafn minnisgóður og hann pabbi þinn, Einar minn. 

Nógu oft las hann söguna fyrir þig þegar þú varst lítill.“
103

 

 

Móðir Einars fullyrðir í tilvitnuninni hér á undan að það sé mannlegt að villast og 

tryllast, í fullri merkingu orðsins, í tröllahöndum eða víkja af réttri leið með tilliti til 

siðmenningarinnar. Of margar freistingar í umhverfinu dreifa athygli okkar þannig að 

við missum yfirsýn yfir það sem er í alvöru mikilvægt í lífinu. Í þjóðsögum og 

ævintýrum stendur oft efnisleg löngun, t.d. í gull, silfur og skartgripi eða kökur og 

sælgæti, fyrir freistingar samfélagsins sem krakkar virðast eiga sérstaklega erfitt með að 

standast.  

Sú staðreynd að pabbi Einars las ævintýri og þjóðsögur fyrir Einar þegar hann 

var lítill  útskýrir að einhverju leyti hvers vegna Einar leitar alltaf eftir samanburði við 

þjóðsögur í rannsóknum sínum. Í gegnum ævintýri styrkist tilfinningin fyrir réttlæti, 

muninum á góðu og illu, einnig á vissan hátt. Einnig er sagt að börn sem alast upp við 

ævintýri og víðsýnt gildismat þeirra verði sjálfsöruggari sem fullorðnir en þau börn sem 

heyra næstum aldrei ævintýri.
104
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Samkvæmt Bruno Bettelheim eru ævintýri mikilvæg fyrir þróun barna þar sem 

boðskapur í sögunum er táknrænt kóðaður. Börn túlka ævintýri í gegnum persónulega 

reynslu og það hvernig þau sjálf upplifa heiminn. Samkvæmt Bettelheim eru ævintýri 

áhrifamikil af því að þau hjálpa börnum að skilja heiminn.
105

 

Í samhengi við tröll vísar einnig Ólína Þorvarðardóttir í áðurnefndri grein sinni 

til kenninga Bettelheims. Hún fullyrðir að tröll í ævintýrum tákni fullorðið fólk. Veröld 

fullorðinna getur verið ókunnug og framandi fyrir barn sem túlkar það sem það skilur 

ekki út frá eigin heimsmynd sem er  sköpuð í gegnum ævintýri og veitir þannig ótta 

barnsins útrás.
106

 

Kannski er það viðeigandi að fullorðið fólk táknar tröll í sögunni Morgunengill. 

Þetta fólk er spillt af efnislegum og kynferðislegum löngunum, lætur stjórna sér af 

eigingirni, og gengur svo langt að misnota þau sem eru minnimáttar. Glæpasögur Árna 

Þórarinssonar sem voru rannsakaðar í þessari ritgerð fást allar við þjóðsagnaefni en 

samfélagsgagnrýnin er aðalatriði í öllum sögunum. Þær fjalla um hvernig fólk umgengst 

hvert annað og hvernig þau sem hafa vald af einhverju tagi misnota það á kostnað 

annarra sem eru valdalaus.  
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106 Sbr. Ólínu Þorvarðardóttur 1995:31 



49 
 

Lokaorð 

 

Glæpasögur eru þjóðsögur nútímans. Þær hafa ennþá það samfélagslega hlutverk að 

upplýsa eins og það kemur fram í samfélagsgagnrýni í gegnum þjóðsagnafyrirbæri, 

sérstaklega í glæpasögum Árna Þórarinssonar. Í gegnum þessa samfélagsrýni gefa 

glæpasögur einnig tilfinningum útrás eins og þjóðsögur gerðu á 18. og 19. öld en þær 

eru auk þess vinsælar og skrifaðar til afþreyingar og skemmtunar lesenda. 

Fjöldamorðingjar, fíkniefnibarónar og undirheimakóngar eru aðeins nokkur dæmi um 

holdgervinga myrkraaflanna í dag og minna töluvert á ævintýrapersónur. Þær 

endurspegla dökku og hættulegu hliðina á núverandi samfélagi nákvæmlega eins og 

fyrir hundruðum ára og þær munu alltaf vera hluti af samfélaginu.  

Að nota þjóðsagnaefni í sambandi við glæpasögur virkar á Íslandi vegna þess að 

þjóðtrúin hefur djúpar rætur í íslensku samfélagi og er enn sterk og lifandi eins og 

niðurstöður nýrrar könnunar Terry Gunnells um trúarviðhorf Íslendinga sýna.  

Íslendingum falla ekki einungis íslenskar þjóðsögur og notkun þeirra í 

nútímasamfélagi í geð heldur einnig fólki frá útlöndum sem les glæpasögur Arnalds og 

Yrsu til að upplifa „hina dularfullu stemningu“ Íslands, sem oft er sagt frá í erlendum 

fjölmiðlum. Sem dæmi má nefna bókina Ég man þig eftir Yrsu Sigurðardóttur sem 

verður gefin út nú í haust á þýskum bókamarkaðanum. Titillinn er þýdd með 

Geisterfjord (Draugafjörður) en í tilvitnuninni hér á eftir úr auglýsingu fyrir upplestur 

Yrsu er skýrt tekið fram að þjóðsagnaefni og tenging þess við íslenskt samfélag geri 

bækur Yrsu Sigurðardóttur áhugaverðar fyrir erlenda lesenda. 

 

In Island ist der Glaube an Geister viel verwurzelter in der Gesellschaft, betont 

die Autorin. So schafft Yrsa Sigurðardóttir nicht nur die gewohnt spannende 

Krimihandlung, die viele Fans hat, sondern entführt den Leser auch in die 

Gesellschaft der Insel im hohen Norden. Land und Leute rücken bei der Lektüre 

in greifbare Nähe.
107

 

 

Það liggur ljóst fyrir að glæpasagnahöfundar nota þjóðsagnaefni sem vinsæl 

viðfangsefni í sögum sínum og notfæri sér þannig áhuga Íslendinga á þessu 

hrollvekjandi andrúmslofti í þjóðsögunum þar sem  morðóðar tröllskessur ganga um, 

                                                             
107 Sagenhaftes Island 2011 



50 
 

útilegumenn smala fé á laun á mannauðum heiðum og draugar ásækja lifandi fólk og 

kveða sérkennileg kvæði: 

 

Máninn líður, 

dauðinn ríður. 

Sérðu ekki hvítan blett 

í hnakka mínum, 

Garún, Garún? 
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