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Úrdráttur 

Hér er fjallað um sveitasöguþríleik Jóns Kalmans Stefánssonar, sem samanstendur af 

bókunum Skurðir í rigningu (1996), Sumarið bakvið Brekkuna (1998) og Birtan á 

fjöllunum (1999). Farið yfir sögu íslensku sveitasagnahefðarinnar og þríleikurinn settur í 

samhengi við hana. Þá er fjallað um margvísleg textatengsl þríleiksins við rithöfundana 

Halldór Laxness og Þórberg Þórðarson og  rætt hvernig greina megi ákveðna mynd af 

bókmenntasögunni í þeim tengslum. Að lokum er frásagnarháttur þríleiksins greindur út frá 

frásagnarfræði og kenningum um sjálfsögur.  
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Inngangur 

Kæri lesandi. 

Mig blóðlangar að tvínóna ekki við hlutina og vinda mér beint í að elta Landróverjeppa 

sem þeysist á miklum hraða gegnum sveitina þar sem við munum dvelja á næstu 

blaðsíðum. Og satt að segja stenst ég ekki mátið: 

Landróverinn kemur á mikilli ferð, beygir inn afleggjarann að Karlsstöðum, maður 

hendist út farþegamegin, ræðst á hliðið, kastar því útí vegkantinn og stekkur uppí bílinn 

sem blússar niður löngu brekkuna, upp þá stuttu en bröttu og á hlaðinu splundrast 

hænsnahópurinn gargandi, og gamalt andlit birtist í glugga á annarri hæð hússins.
1
 

Það fer ekki á milli mála að eitthvað mikið er á seyði í sveitinni, eitthvað sem þarfnast 

frekari skoðunar. En við getum ekki leyft okkur þann munað að byrja bara í miðju kafi og 

elta Landróverinn. Að minnsta kosti ekki alveg strax, því allt hefur sinn tíma og sinn stað. 

Þess vegna verð ég að byrja á byrjuninni og greina frá því hvaðan þessi Landróverjeppi 

kemur, og hver ber ábyrgð á honum. 

Jeppann, og lýsinguna á för hans um sveitina, er að finna í fyrstu prósabók Jóns 

Kalmans Stefánssonar en hún leit dagsins ljós árið 1996. Þetta er bókin Skurðir í rigningu 

sem markar upphafið að þríleik skáldsagna sem allar gerast í sveit vestur á landi á áttunda 

áratug tuttugustu aldar. Í kjölfar Skurða í rigningu komu Sumarið bakvið Brekkuna (1998) 

og Birtan á fjöllunum (1999).
2
 Hugtakið skáldsaga er þó ef til vill ekki fullkomið réttnefni 

á fyrstu bókina, enda var hún ýmist kynnt sem skáldsaga eða „sagnabók“ þegar hún kom 

út. Hið sama gilti um viðtökurnar, en ritdómarar fjölluðu ýmist um hana sem skáldsögu eða 

smásagnasafn.
3
 Þess má svo geta að í Gegni, landskerfi bókasafna, er bókin flokkuð með 

smásögum. Sagnabók er þó trúlega viðeigandi hugtak, og e.t.v. meira lýsandi en skáldsaga, 

um þetta verk sem skiptist í fjóra hluta sem hafa að geyma tengdar frásagnir. En allar 

                                                 

1
 Jón Kalman Stefánsson: Skurðir í rigningu, Bjartur: Reykjavík 1996, bls. 12. 

2
 Jón Kalman Stefánsson: Skurðir í rigningu, Bjartur: Reykjavík, 1996; Sumarið bakvið Brekkuna, Bjartur: 

Reykjavík, 1998; Birtan á fjöllunum, Bjartur Reykjavík, 1999. Þegar vísað er til þessara verka með beinum 

tilvitnunum í meginmáli, verður hér eftir notast við skammstafanirnar Sír, SbB og Báf ásamt blaðsíðutali 

innan sviga. 
3
 Sjá ritdóm Sigríðar Albertsdóttur: „Fjölbreytileg mannlífsflóra“, DV 23. des. 1996. Þar segir: 

„Smásagnasafn eða skáldsaga? Það er nú það. Fer líklegast bara eftir stemningu lesandans.“ Þá segir í 

bókafregn í Morgunblaðinu sem líklega er að stofninum til fréttatilkynning frá útgefandanum: „Fyrsta 

sagnabók Jóns Kalmans Stefánssonar, Skurðir í rigningu, er komin út.“ Sjá: „Úr borg í sveit“, Morgunblaðið 

19. nóv. 1996.  
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gerast frásagnirnar í þessari sveit á Vesturlandi einhverntíman á áttunda áratug tuttugustu 

aldar, þar sem Landróverjeppinn brunaði um rétt áðan.
4
 Þegar bókin er skoðuð í samhengi 

við seinni bækurnar tvær má samt segja að hún hljóti skáldsögulega eiginleika. Enda 

mynda bækurnar þrjár sterkan sagnaheim sem er haldið saman af sögumanni, sögusviði og 

frásagnaraðferð. Sá sögumaður sem lesendur kynnast í Skurðum í rigningu fylgir þeim í 

gegnum hinar bækurnar tvær, þótt í fyrstu bókinni sé hann enn að slípast til – finna sína 

rödd. Einnig eru ákveðnir frásagnarþræðir dregnir fram þar, sem koma aftur upp á 

yfirborðið í seinni bindunum tveimur. Annað atriði sem heldur þessum sagnaheimi til haga 

er sviðsetning sögumannsins, en í annarri bókinni, Sumarið bakvið Brekkuna, sviðsetur 

hann sjálfan sig við þá iðju að færa söguna til bókar. Þetta myndar ákveðinn ramma utan 

um frásögnina, sem nær einnig að umlykja fyrstu bókina, þótt sviðsetningin komi ekki 

fram þar. 

Þessi þríleikur og sveitin sem þar er lýst verður vettvangur okkar á þeim blaðsíðum 

sem hér fylgja á eftir, en áður en við náum aftur í skottið á Landróvernum og litumst um í 

sveitinni er líklega rétt að segja stuttlega frá Jóni Kalman og höfundarverki hans. Áður en 

þríleikurinn kom út hafði hann sent frá sér þrjár ljóðabækur. Þær fyrstu tvær, Með 

byssuleyfi á eilífðina (1988) og Úr þotuhreyflum guða (1989), gaf hann út sjálfur, eins og 

algengt er meðal ungra ljóðskálda, en síðasta ljóðabókin, Hún spurði hvað ég tæki með mér 

á eyðieyju (1993), kom út hjá Forlaginu. Frá útkomu Skurða í rigningu hefur Jón Kalman 

einbeitt sér að skáldsagnaritun, þótt ljóðið sé ávallt skammt undan og texti skáldsagnanna 

beri þess skýr merki að eiga sér rætur í heimi ljóðsins.
5
 Einnig hefur hann fengist nokkuð 

við þýðingar, bæði á ljóðum og prósaverkum. Til að mynda þýddi hann nóvelluna 

Loftskeytamaðurinn (no. Sværmere) eftir Knut Hamsun og kom hún út árið 2007.  

Þegar þríleiknum sleppti sendi Jón Kalman frá sér tvær bækur sem að mörgu leyti koma í 

beinu framhaldi hans. Þetta eru skáldsögurnar Ýmislegt um risafurur og tímann (2001) og 

Snarkið í stjörnunum (2003), en þeirri síðarnefndu var raunar ekki einungis tekið sem 

skáldsögu því hún var einnig gjarnan túlkuð sem sjálfsævisöguleg minningabók.
6
 Sú 

                                                 

4
 Það má segja að í Skurðum í rigningu (1996) sé því kominn vísir að þeirri aðferð sem Jón Kalman beitti í 

bókinni Sumarljós og svo kemur nóttin (2005) sem stuttlega verður vikið að hér á eftir. 
5
 Ég hef fjallað um skyldleika texta skáldsögu Jóns Kalmans Himnaríki og helvíti við ljóð í ritdómi á 

Bókmenntavefnum. Sjá: www.bokmenntir.is/. Jón Kalman ræðir þetta einnig sjálfur í viðtali við Þröst 

Helgason í Lesbók Morgunblaðsins í tengslum við útkomu bókarinnar Ýmislegt um risafurur og tímann. Sjá: 

„„Það sem þú manst gerðist aldrei““, Lesbók Morgunblaðsins 8. des. 2001. 
6
 Sjá: Guðmundur Andri Thorsson, „„Tilgangur. Komdu. Himinn.“: hugleiðingar kringum þrjár 

sjálfsævisögur 2003“, Tímarit Máls og menningar, 3. hefti 2004. Sjá einnig: Jón Yngvi Jóhannsson, 

„Þjóðlegt flóð?“, Tímarit Máls og menningar 1. hefti 2004, bls. 114. 

http://www.bokmenntir.is/
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túlkun er að sjálfsögðu ekki úr lausu lofti gripin, enda hefur Jón Kalman ekki farið í 

launkofa með að verk hans eiga sér mörg hver rætur eða kveikjur í hans eigin ævi.
7
 Þrátt 

fyrir þessa sjálfsævisögulegu þræði, sem vissulega eru mikilvægir, hygg ég að 

skáldskapurinn og lögmál hans ráði ferðinni í verkunum, enda verður sjónum beint í þá átt 

hér. 

Árið 2005 kom svo út bók sem vakti fyrst almenna athygli á skáldskap Jóns 

Kalmans, þótt öll verk hans fram að því hafi raunar hlotið jákvæðar viðtökur gagnrýnenda 

og tvær þeirra, Sumarið bakvið Brekkuna og Ýmislegt um risafurur og tímann, verið 

tilnefnd til Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs. Hér er að sjálfsögðu átt við bókina 

Sumarljós og svo kemur nóttin, sem Jón Kalman hlaut Íslensku bókmenntaverðlaunin fyrir 

en hún var jafnframt tilnefnd til Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs. Sumarljós og svo 

kemur nóttin er nátengd þríleiknum, því sögusvið hennar er í raun hið sama. Munurinn felst 

þó einkum í tvennu. Annarsvegar er meginsögusvið Sumarljósanna þorpið sem er aftur 

nokkurskonar baksvið þríleiksins, og hinsvegar gerist frásögn þríleiksins u.þ.b. áratug fyrr. 

Einnig má geta þess að frásagnarháttur Sumarljósanna er talsvert frábrugðinn fyrri 

verkunum, því sagan er sögð af rödd í 1. persónu fleirtölu.
8
 Árið 2007 sendi Jón Kalman 

svo frá sér bókina Himnaríki og helvíti, sem brýtur blað á ferli hans. Í henni er sögusviðið 

allt annað en í fyrri verkunum, því í stað þess að fjalla að mestu leyti um síðari hluta 

tuttugustu aldarinnar í sveit eða borg, fjallar hún um sjávarbyggð við aldamótin 1900. Þess 

ber þó að geta að þríleikurinn teygir sig alla leið aftur á 19. öld og sú fjölskyldusaga sem 

sögð er í Snarkinu í stjörnunum nær aftur á fyrstu áratugi 20. aldarinnar. Í Himnaríki og 

helvíti heldur Jón Kalman einnig áfram að þróa þá frásagnaraðferð að segja söguna í 1. 

persónu fleirtölu.
9
 

En kæri lesandi, við skulum ekki gleyma okkur alveg í upptalningu og umræðu um 

þau verk sem fylgdu í kjölfar þríleiksins, eða í þeim vegtyllum sem höfundurinn hefur 

hlotið, þótt slíkt sé vissulega skemmtilegt. Við skulum þess í stað hafa upp á 

Landróverjeppanum, áður en rykið sem hann þyrlaði upp sest aftur á afleggjarann og grasi 

gróin túnin. Fyrst er þó líklega best að ég gefi upp dálítið leiðarkort fyrir blaðsíðurnar sem 

hér fylgja í kjölfarið. 

                                                 

7
 „„Það sem þú manst gerðist aldrei““, Lesbók Morgunblaðsins 8. des. 2001. 

8
 Sjá nánar um Sumarljós og svo kemur nóttin í ritdómi mínum á Bókmenntavefnum: www.bokmenntir.is.   

9
 Sjá nánar um þessa þróun 1. persónu fleirtölu frásagnarinnar í Himnaríki og helvíti í ritdómi mínum á 

Bókmenntavefnum: www.bokmenntir.is.  

http://www.bokmenntir.is/
http://www.bokmenntir.is/
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Frásögnin þríleiksins er nokkuð flókin, því margar frásagnir og nokkrir sögutímar rúmast 

innan rammafrásagnarinnar. Auk þess er oft stokkið fram og til baka í tíma, jafnframt því 

sem frásagnir eru í sífellu rofnar til að koma öðrum frásögnum að, en það má heita eitt 

megineinkenni frásagnarháttar þríleiksins. Til þess að átta okkur betur á þeirri flóknu 

frásögn sem er að finna í þríleiknum munum við í fyrsta kafla þessarar ritgerðar fara í 

humátt á eftir Landróverjeppanum, litast um í sveitinni sjálfri og kynnast sögupersónum og 

sögumanninum ögn betur. Í framhaldi af því verður saga íslensku sveitasagnahefðarinnar 

svo tekin til umfjöllunar og þríleikurinn settur í sögulegt samhengi við hana. 

Í öðrum kaflanum vindum við okkur svo í eitt af helstu deiluefnum sveitarinnar sem snýst 

auðvitað um bókmenntir. Enda er þríleikurinn þéttofin íslenskri bókmenntasögu, ekki 

einungis í þeim skilningi að í honum er gamall þráður sveitasagnanna tekinn upp og 

þróaður áfram, heldur eru tveir íslenskir rithöfundar fyrirferðarmiklir í honum. Þetta eru 

þeir Halldór Laxness og Þórbergur Þórðarson, en í sveitinni ríkir nokkurskonar 

bókmenntalegt stríð þar sem menn skipast í flokka, Halldórsmenn og Þórbergsmenn. Þessi 

mikla nálægð þeirra Halldórs og Þórbergs hefur umtalsverð áhrif á frásögnina sjálfa og 

verða þau áhrif rakin í kaflanum.  

Þótt þríleikurinn sverji sig í ætt við sveitasögur fyrri tíðar, og sé í þeim skilningi 

framhald af þeirri bókmenntahefð sem var hvað fyrirferðarmest í íslenskri skáldsagnagerð 

síðustu tvær aldir, ber hann jafnframt mörg einkenni samtímasagnaskáldskapar. Í þriðja 

kafla ritgerðarinnar verður þríleikurinn settur í samhengi við hræringar í samtímasagnagerð 

sem gjarnan eru kenndar við póstmódernískar sjálfsögur (e. metafiction). Hugtakið 

sjálfsaga og önnur tengd hugtök verða rakin, en öll miða þau að því að gera grein fyrir 

þeirri aðferð samtímasagnaskáldskapar að vekja athygli á sjálfum sér sem tilbúningi og þar 

með eigin listbrögðum. Nokkur þessara hugtaka verða síðan borin að þríleiknum til að gera 

betur grein fyrir afhjúpandi eiginleikum frásagnar hans. Í framhaldinu verður svo fjallað 

nánar um frásagnarhátt þríleiksins út frá kenningum um frásagnarfræði, jafnframt því sem 

fjallað verður um sögumennskuna í sveitinni og hvernig hún varpar ljósi á sjálfan 

frásagnarhátt þríleiksins. 

Er þá eftir nokkru að bíða? Er ekki rétt að skella sér beinustu leið í sveitina?
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Sveitin og sveitasögur 

I. 

Manntal eða: „Nauðsynlegum upplýsingum komið á framfæri“10 

Rykormurinn leystur úr læðingi 

„Maður verður að beygja af þjóðveginum. Ekki æða áfram eftir malbikuðum leiðum, 

heldur beygja og leysa rykorminn úr læðingi malarvegarins“ (SbB, bls. 7). Þannig hefst 

Sumarið bakvið Brekkuna, önnur bók þríleiksins. Það er rétt að fylgja þessum tilmælum, 

beygja, leysa rykorminn úr læðingi og litast um í sveitinni. Reyndar er þessi mynd af 

farartæki með rykorm í eftirdragi sett fram í byrjun allra bókanna þriggja og raunar víðar í 

þeim. Oftast nær hefur farartækið, hvort sem það er Landróverjeppi eða rúta, að geyma 

dreng sem er á leið til dvalar á bæ í sveitinni einhvern tíma á áttunda áratug síðustu aldar. 

Lesendur fylgja drengnum eftir enda er hann miðpunktur frásagnarinnar og er jafnframt, 

sem fullorðinn maður, sögumaður og skrásetjari hennar. 

 Sögusviðið er sem sagt þessi ónafngreinda sveit einhversstaðar á Vesturlandi, sem á 

sér ekki stoð í raunveruleikanum, nema ef vera skyldi í víðum landfræðilegum skilningi. 

Því  Vesturland er sannarlega til, og ýmis kennimerki eru kunnugleg, þótt sveitin sem þar 

er komið fyrir í þríleiknum eigi sér tæpast nákvæma fyrirmynd í veruleikanum. Enda er 

hún og íbúar hennar ekki sérlega þekkt eins og sögumaður minnist á: 

Þótt sveitin væri um margt merkileg og ýmislegt þar að finna sem vert væri að staldra 

við og skoða, allskonar fínheit sem náttúran hefur búið til, svo sem fjöll og lækir, ár og 

gil, heiði, dalir og klettar og þarna er langt og mjótt stöðuvatn bakvið fjall með fiskum 

og sum kvöldin er vatnið kyrrt eins og það haldi niðrí sér andanum, en þrátt fyrir þetta 

er saga sveitarinnar snauð af því sem í daglegu tali kallast frægt fólk. Héðan koma engar 

stjörnur úr kvikmyndum, sjónvarpi eða útvarpi, engar fegurðardrottningar, ekki einu 

sinni flugfreyjur eða stjórnmálamenn, glæpahyski eða biskupar, nei hvunndagshetjan 

ein ber sögu sveitarinnar alfarið á herðum sér. (SbB, bls. 13) 

Og þótt það séu aðeins hvunndagshetjur sem bera sögu sveitarinnar á herðum sér þá eru 

þessar hetjur svo sannarlega ekki hversdagslegar, eða eins og sögumaður segir stuttu síðar: 

                                                 

10
 „Nauðsynlegum upplýsingum komið á framfæri“ er heiti fyrsta kafla annarrar bókar þríleiksins Sumarið 

bakvið Brekkuna (1997). 



6 

 

„[F]ólkið í þessari sveit er nefnilega gegnum gangandi alveg stórmerkilegt, en það er líka 

fyrst og síðast heiðarlegt alþýðufólk og þannig manneskjur kæra sig lítt um að spyrjast út 

fyrir sitt heimahérað“ (SbB, bls. 13-14). 

Meginfrásögn þríleiksins gerist á áttunda áratugnum þegar sögumaður er í vist á 

bænum Karlsstöðum. Þessi frásögn er svo römmuð inn með því móti að sögumaður 

sviðsetur sjálfan sig við þá iðju að færa þennan liðna tíma í letur. Meginfrásögnin er því 

sögð frá sjónarhóli fullorðins manns sem situr í blokk í borginni undir lok tuttugustu aldar 

(um það leyti sem bækurnar koma út), lítur um öxl, rifjar upp og ritar um liðinn tíma og 

gefur jafnframt í skyn að hann skáldi í eyðurnar. Þessi innrömmun verður reyndar ekki 

skýr fyrr en í öðru bindinu, Sumrinu bakvið Brekkuna, því þá fyrst kemur sviðsetningin 

fram. Fyrir innan þessa rammafrásögn er svo meginfrásögn þríleiksins sem samanstendur 

af frásögnum sögumanns af atburðum sem eiga sér stað í sveitinni, bæði á meðan á dvöl 

hans stendur og þegar hann er fjarverandi. Innan við meginfrásögnina eru svo aftur enn 

aðrar sögur af ýmsum liðnum atburðum sem liggja enn fjær rammafrásögninni í tíma, þær 

elstu frá 19. öld en aðrar frá upphafi 20. aldar. Í stuttu máli sagt einkennist þríleikurinn því 

af fjölda frásagna sem gerast á mismunandi tímaplönum en eru ávalt sagðar frá sjónarhóli 

sögumanns sem horfir aftur í tímann.  

Fyrir utan drenginn, þ.e. sögumanninn, eru feðgarnir á bænum Karlsstöðum einna 

mikilvægustu persónur þríleiksins. Á bænum býr Þórður bóndi ásamt konu sinni Salvöru 

og lítilli dóttur þeirra hjóna sem heitir Sæunn. Einnig eru þar búsettir skáldið Starkaður, 

bróðir Þórðar, og faðir þeirra bræðra, Jónas gamli. Feðgarnir þrír eru hver um sig miklir 

frásagnamenn og eru af þeim sökum í raun fyrirmyndir sögumanns og í sumum tilfellum 

heimildarmenn hans. Þórður bóndi er magnaður frásagnamaður með ákveðinn 

bókmenntasmekk sem sögumaður tekur sér vafalítið til fyrirmyndar. Jónas gamli er, þrátt 

fyrir háan aldur, einnig mikil frásagnamaður og er nokkurskonar rödd fortíðarinnar, gamall 

en veit sínu viti og getur þulið sögur frá liðnum tíma þótt framvinda þeirra sé á köflum 

tilviljunarkennd. Síðast en ekki síst skipar skáldið Starkaður stóran sess í þríleiknum og er 

um margt helsta fyrirmynd sögumannsins og því lykilpersóna. Einnig er rétt að geta eins 

ferfætlings á bænum en það er hundurinn Þórbergur, sem fylgir sögumanninum oftar en 

ekki eins og skugginn. 

Skurðir í rigningu 

Fleiri persónur eru áberandi í fyrsta hluta þríleiksins, Skurðum í rigningu. Fyrst ber að 

nefna Sam W. Jones bónda í Tungu, en sá er hámenntaður vísindamaður, svartur á hörund 
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og ættaður frá stórborginni New York. Sam sest að í sveitinni fyrir röð atvika sem hefjast á 

því að Hörður bóndi í Tungu hættir að þola þögn sveitarinnar og tapar í raun vitinu í 

kjölfarið. Hörður endar í New York á geðspítala og nær sér að lokum en hópur 

vísindamanna undir forystu Sams ákveður að gera vettvangsrannsókn á aðstæðum þessa 

manns sem þoldi ekki þögn íslenskrar sveitar en þrífst vel í hávaða stórborgarinnar. Þessi 

tveir menn, Sam og Hörður, hafa í raun vistaskipti því Sam getur ekki yfirgefið Ísland, eða 

öllu heldur sveitina og sest því að í Tungu, á meðan Hörður unir sér vel í stórborginni. 

Fljótlega eftir að Sam sest að í sveitinni er hann orðinn rammíslenskur, sem sést líklega 

best á því að hann hefur kvæði þjóðskálda 19. aldarinnar á hraðbergi. Kvæðin og tungan 

verður honum svo töm að hann slær hinum innfæddu við. Sam er mikill vinur feðganna á 

Karlsstöðum og bandamaður þeirra í flestum málefnum. 

Önnur persóna sem skipar stóran sess í Skurðum í rigningu, og raunar þríleiknum 

öllum, er Jón Jónsson hreppsstjóri á Felli. Á milli Jóns og feðganna á Karlsstöðum ríkir 

nokkurskonar menningarstríð sem nær hámarki í deilum þeirra um tvo rithöfunda, þá 

Halldór Laxness og Þórberg Þórðarson. Jón hreppstjóri er ötull talsmaður og einlægur 

aðdáandi Halldórs Laxness og raunar gott betur en það því þeir eru góðir kunningjar. Svo 

góðir að Nóbelsskáldið hefur heimsótt Jón tvisvar og verða þær heimsóknir nokkuð 

afdrifaríkar. Karlsstaðabændur eru hinsvegar Þórbergsmenn, þeir eru reyndar ekki alveg 

fráhverfir Halldóri en hafa Þórberg í mun meiri metum. Þetta á einkum við um Þórð bónda 

sem tekur upp á því að lesa úr frægri ritgerð Þórbergs „Einum kennt öðrum bent“ í 

sveitasímann, ekki síst til að storka hreppstjóranum. Deilur bændanna á Karlstöðum við 

Jón hreppstjóra eiga sér reyndar dýpri rætur sem eru þó sprottnar úr heimi ritmálsins því afi 

Jóns, sem einnig hét Jón og var Jónsson, og langafi Þórðar og Starkaðar, Hersir í 

Hlíðartúni, áttu í deilum vegna manntals sem sá síðarnefndi vann fyrir sýslumann. 

Persónugalleríið er langt frá því að vera tæmt og rétt að nefna Guðmund á Hömrum 

næst til sögunnar. Guðmundur er makalaus persóna, hann er risavaxinn og að því er 

þjóðsagan segir kominn í beinan karllegg af tröllum. Hann er einskonar skelfir í sveitinni 

og á það til að fara um hana kófdrukkinn og ríðandi – vís til alls. Í þessum ham getur hann 

snúið niður naut og stungið út úr fjárhúsi á augabragði, svo fólkið skelfur á beinunum og 

vonar bara að hann leggi ekki til atlögu við mannverur næst, en í hamnum getur hann líka 

setið inni í kaffi og þulið skáldsöguna Stríð og frið eftir Tolstoj svo til orðrétta eins og hún 

leggur sig í íslenskri þýðingu.  En hann er líka mikilvægur hlekkur í daglegu lífi 

sveitarinnar, getur verið kátur og félagslyndur og mætir jafnvel á fótboltaæfingar á 
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Flötunum. Og stundum heldur hann ódælum þorpsbúum á mottunni þegar þeir eru með 

uppsteyt á böllum. Umfram allt er hann þó tryggur vinur þeirra Karlsstaðabænda, einkum 

Starkaðar, en í Birtunni á fjöllunum, síðasta bindi þríleiksins, reynist tröllið skáldinu betur 

en enginn.  

Önnur mikilvæg persóna í þríleiknum er Postulinn á Gilsstöðum. Hann er kynntur 

til sögunnar í tíunda kafla þriðja hluta Skurða í rigningu. Þar er sagt frá því verkefni sem 

Postulinn stendur í sem er ekkert minna en það að fást við endurritun sjálfrar Biblíunnar. 

Postulinn er þriðji ættliður bænda að Gilsstöðum sem fæst við þetta ólíkindaverkefni. Afi 

hans hóf verkið eftir að hafa verið örlagafyllibytta, „svín í sora mannsins“ (Sír bls. 80). Það 

er farið að hilla undir verklok þessarar endurritunar þegar meginfrásögn þríleiksins á sér 

stað. Hugsanleg verklok Postulans hafa reyndar heilmiklar afleiðingar sem einkum er sagt 

frá í síðari bókunum tveimur, Sumrinu bakvið Brekkuna og Birtunni á fjöllunum. Fólki í 

sveitinni fer nefnilega að gruna að höfundur viðfangsefnis Postulans, þ.e. sjálfur guð 

almáttugur, sé mættur til að huga að útkomunni. Í fyrstu bókinni er þó einkum sagt frá því 

þegar Postulinn, þessi bóndi sem er í beinu sambandi við guð, reynir að bjarga einum 

sveitunga sínum sem er sárþjakaður af sorg. 

Sá heitir Stefán á Hóli og hefur orðið fyrir því skelfilega óláni að missa konu sína á 

unga aldri. Stefán er ungur maður og er gjörsamlega þjakaður af sorginni og ýmiskonar 

efasemdir um efnið og andann sækja að honum í sorgarferlinu. Tveir menn gera sitt besta 

til að hjálpa þessum ógæfusama manni, vinur hans skáldið Starkaður situr yfir honum nótt 

eftir nótt þar sem hann hefur „reynt að stugga burt óðum hundum sorgarinnar, reynt að 

opna hóla fyrir Stefáni: sjáðu veislugleðina! Árangurslaust.“ (Sír bls. 86). Postulinn grípur 

hinsvegar til annarra aðferða og reynir að hjálpa Stefáni með því að negla skilti með 

guðsorðum á hornstaur svo þau blasa við frá Hóli: „Og Guð mun þerra hvert tár af augum 

þínum“ (Sír bls. 87). En örlög Stefáns eru ráðin og undir lok Skurða í rigningu verða þau 

ekki umflúin. 

 Sveinn á Brekku er einn af þeim mönnum í sveitinni sem er sannkallaður 

frásagnarmaður af guðs náð. Þótt hlutverk hans í þríleiknum sé ekki stórt er það mikilvægt 

og trúlega afdrifaríkt. Sem einn af helstu sögumönnum sveitarinnar hefur hann mikil áhrif 

á „drenginn“ sem frásagnarmann – sögumann. Þessi áhrif birtast best í einu atviki þegar 

sögumaður rifjar það upp þegar hann truflar Svein á Brekku í miðri frásögn og vænir hann 

um að ljúga en reynir svo að draga í land með því að kalla það ýkjur. Atvikið er einkum 

athyglisvert vegna þess að það verður honum dýrmæt lexía um lögmál og eðli 
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frásagnarlistarinnar. Lögmál sem meðal annars felast í því sem Sveinn á Brekku svarar 

sögumanni: „Það er ekkert til sem heitir ýkjur, bara viðhorf“ (Sír bls. 40). 

Fleiri persónur koma fyrir í fyrstu bókinni, Skurðum í rigningu, en koma lítið við 

sögu eftir það. Í stuttum kafla í öðrum hluta bókarinnar, sem ber heitið „Minningar úr 

Sláturhúsinu“ rifjar sögumaður upp fyrsta haustið sem hann vann í sláturhúsinu, varð 

ástfanginn og datt í það í fyrsta sinni. Þessi kafli er einhverskonar millispil, það má líka líta 

á hann sem hreina og klára smásögu, enda er fyrsta bindi þríleiksins ekki beinlínis 

skáldsaga heldur safn samtengdra frásagna. Sögumaður er mun eldri í þessum kafla en 

hann er í öðrum köflum bókarinnar og raunar eldri en alls staðar annarsstaðar í þríleiknum. 

Megnið af frásögn þríleiksins á sér reyndar stað á landamærum barndóms og unglingsára. 

Til marks um það er m.a. kaflaheitið „Árin þegar maður skammaðist sín fyrir Kára litla og 

Lappa“ í Sumrinu bakvið Brekkuna. Nokkrar persónur kaflans um sláturtíðina koma fyrir 

síðar í verkunum, t.d. tengdasonurinn á nágrannabænum og kærasta hans. 

Björn á Hnjúkum kemur talsvert við sögu í fyrstu bókinni, en hann er kynntur til 

sögunnar sem sá bóndi sveitarinnar sem var fyrstur til að kaupa bindivél. Eitt tiltekið 

sumar, sem lýst er í meginfrásögninni, er gjarnan auðkennt af sögumanni með orðunum: 

Sumarið sem fyrsta bindivélin kom í sveitina. Björn er mikill framkvæmdamaður og 

sannkallaður talsmaður tækniframfara og þess að fólkið í sveitinni sæki sér meira út fyrir 

hreppamörkin. Hann reynir að innleiða ýmsar aðrar nýjungar en bindivélina, sem er 

kannski ekki annað en eðlileg þróun í búskaparháttum. Björn er nefnilega talsvert 

stórtækari og sér t.a.m. mikla möguleika í því að búa til golfvöll á jörð sinni; vill setja á fót 

stóriðju í formi bílakirkjugarðs í sveitinni; hann raflýsir afleggjarann heim að Hnjúkum, 

sem veldur miklum deilum; fer fyrir hópi fólks í fyrstu utanlandsferðina til London og 

opnar glugga út í heim með því að gerast áskrifandi að erlendum tímaritum. 

Sumarið bakvið Brekkuna 

Í annarri bókinni, Sumrinu bakvið Brekkuna fjölgar talsvert í persónugalleríinu. Trúlega er 

best að byrja á að nefna persónu sem ekki fær nafn fyrr en í lok þríleiksins, nafn sem 

raunar er engin trygging fyrir að sé rétt. Frásögnin snýst að stórum hluta um þessa persónu 

sem oftast nær er kölluð „dularfulli gesturinn.“ Þessi gestur kemur í heimsókn til Postulans 

á Gilsstöðum, og vera hans í sveitinni setur allt á annan endann enda fer sá grunur að 

læðast að fólki að þarna sé engin annar á ferðinni en guð almáttugur. Önnur persóna sem 

einnig er gestur í sveitinni er spyrt saman við „dularfulla gestinn“ en það er sjálfur Halldór 

Laxness. Við heimsókn hins fyrrnefnda „dularfulla gests“ fara ótrúlegir hlutir að gerast, t.d. 
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virðist fyrirmyndarbóndinn Ágúst á Sámsstöðum nánast ganga af göflunum. Að minnsta 

kosti verður hann fyrir svo kröftugri trúarlegri reynslu að hann skiptir algjörlega um 

lífsmynstur. Maður sem fram að því hafði „aldrei velt Guði fyrir sér, Guð var bara 

staðreynd og maður eyðir ekki tíma í að grufla yfir þeim, þær einfaldlega eru“ (SbB bls. 

43-44). En Ágúst, þessi skynsami bóndi, vaknar einn daginn með hreinan tón inni í sér og 

þyt í blóðinu sem „fyllir hjartað svo útúr flóir“ (SbB bls. 48). Og Ágúst hefur ekki mörg 

orð um þetta, segir bara: „Það er kallað á mig“ og hefst svo handa við að smala saman fé 

sínu sem hann ætlar að gefa fólkinu í Meðalholti sem er frekar fátækt á mælikvarða 

sveitarinnar, með mörg börn og ekki of miklar tekjur. Gjöfin hefur reyndar ýmsar 

afleiðingar í för með sér og endar í málaferlum, enda verður Ólafur Ólafsson bóndi á 

Meðalholti alveg dýrvitlaus og telur sig ekki þurfa „á einhverri montrassa gjafmildi 

stórbónda að halda“ (SbB bls. 51). 

 En þótt það fjölgi í persónugalleríinu í Sumrinu bakvið Brekkuna, komast samt ekki 

allir að þar og verða að bíða síns tíma eins og fram kemur hjá sögumanni: „Frömuðurinn, 

hvað mig blóðlangar að segja frá honum og öllu því sem hann, beint eða óbeint, kom til 

leiðar. En hver hlutur hefur sinn tíma og þessvegna læt ég duga að víkja hér stuttlega að 

nýlegri uppákomu honum tengdri“ (SbB, bls. 31). Sú frásögn er stutt lýsing á deilum sem 

Jón Jónsson hreppstjóri lendir í við Frömuðinn sem notar „Maístjörnuna“ eftir Halldór 

Laxness á ósmekklegan hátt, að mati Jóns, í auglýsingarskyni fyrir megrunarpillur. Hér 

kemur enn á ný fram hin mikla aðdáun Jóns hreppstjóra á Halldóri Laxness og reyndar fær 

Halldór talsvert rými í Sumrinu bakvið Brekkuna, því þar er lýst annarri heimsókn hans í 

sveitina. 

Birtan á fjöllunum 

Í þriðju bókinni Birtunni á fjöllunum leika nokkrar persónur stórt hlutverk sem lítið fer 

fyrir í hinum bókunum tveimur. Líklega er best að byrja á að nefna Frömuðinn, sem fær 

loksins sinn tíma, eins og sögumaður gefur í skyn í Sumrinu bakvið Brekkuna og fram kom 

hér áðan. Og sá tími kemur svo sannarlega í síðustu bókinni þegar stórkostlegu 

brautryðjandastarfi Frömuðarins á sviði ferðaþjónustu er lýst. Sögumaður á reyndar 

nokkurn þátt í þessu starfi því ásamt skáldinu Starkaði tekur hann á móti fyrstu 

ferðamönnunum sem Starkaður leiðsegir um sveitina með mögnuðum drauga- og 

þjóðsögum. Frömuðurinn hefur nefnilega nef fyrir því hvað hversdagsleg íslensk sveit 

getur verið mögnuð í hugum fólks sem elst upp og dvelur öllum stundum í stórborgum. 
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Óli á Skógum spilar einnig töluvert stórt hlutverk í síðari bókunum tveim. Það má 

segja að í tveimur ástarsögum sé hann annarsvegar í aðalhlutverki og hinsvegar í 

aukahlutverki. Í Sumrinu bakvið Brekkuna er hann sjálfur gjörsamlega yfirbugaður af ást, 

raunar svo mjög að hann veslast upp og hættir að koma hlutum í verk, sér ekki lengur 

ánægjuna í bústörfunum sem hann hefur þó algjörlega lifað fyrir fram að því. Þegar óyndið 

virðist alveg ætla að gera útaf við Óla kemur vinur hans skáldið Starkaður til skjalanna og 

hjálpar honum að ganga hreint til verks og ræða við konuna sem veldur hugarangrinu. 

Þessi hlutverk þeirra vinanna snúast svo við í Birtunni á fjöllunum, en þá lendir Starkaður í 

svipuðum sporum og þá á Óli stóran þátt í því að skáldið kemst hjá því að deyja hreinlega 

úr ást. Lækning Óla felst fyrst og fremst í því að láta skáldið puða í flagi, rífa upp grjót og 

björg, gleyma sér algjörlega í vinnunni. 

Það er ekki hægt að skilja við þessa upptalningu án þess að minnast á konuna sem 

veldur hugarangri Starkaðar. Tilvist hennar er gefin í skyn strax í annarri bókinni þegar 

Starkaður yrkir ljóð sem Jón hreppstjóri birtir á miklum flekum sem hann hefur einkum 

reist til að vekja athygli á skáldskap Halldórs Laxness. Ljóðið gefur í öllu falli fyrirheit um 

þessa konu þótt ekkert sé beinlínis gefið upp um það: 

hvað sem þú segir 

þá kem ég æðandi til þín 

eins og halastjarna á leið sinni 

til sólar 

og allt tætist af mér 

minningar, hold, bein 

og ég kem æðandi til þín 

en ekki sem maður heldur 

ljóð 

[...] 

(SbB bls. 142) 

Í framhaldi af birtingu ljóðsins á flekunum, sem er raunar gert í óþökk skáldsins, tekur við 

frásögn af ástarraunum Óla á Skógum og hvernig Starkaður aðstoðar hann. Sú aðstoð felst 

m.a. í því að „þýða“ hug Óla yfir í ljóðform. En í Birtunni á fjöllunum snúast hlutverk 

vinanna við eins og fyrr segir. Þá er Starkaður gjörsamlega yfirkominn af brjálæðislegri 

rómantískri ást í bókmenntalegum skilningi, að því er fyrst virðist, því hann vitnar t.a.m. í 

Byron. Það sem meira er: ást hans virðist svo fullkomlega óhlutbundin að hún beinist ekki 
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að neinni tiltekinni manneskju. Að minnsta kosti hefur skáldið ekki enn kynnst þeirri konu, 

hann veit bara að hún er til. Meðal Óla á Skógum við ástsýki skáldsins er einfalt: 

Hættu þessu voli, drengur. Nú skaltu vinna, á lappir, vinur, því þú ert svo sannarlega 

vinur minn og nú skaltu hamast þangað til blæðir úr lófunum [...] þangað til þú veist 

ekki af þér, þú kemur með mér og vinnur af þér alla hugsun og allt vit, þú skalt verða 

svo þreyttur að þú getur ekki sagt eitt einasta orð, það eina sem þú getur er að sofa langa 

lengi og þegar þú loks vaknar ertu tilbúinn, það er ég sannfærður um” (Báf bls. 34). 

Á sjöunda degi þrældómsins hnígur skáldið svo niður í flaginu og „sefur allan þann 

sjöunda dag, nóttina sem á eftir fylgir og hálfan áttunda daginn“ (Báf bls. 35). En í 

svefninum er skáldið ekki aðgerðalaust: „því í draumnum er hann agnarsmár í endalausu 

moldarflagi og blýgrár himinn hvolfist yfir [...] Þegar hann lítur niður fyrir sig, hefur flagið 

breyst í tungumálið“ (Báf bls. 36). Í draumnum stritar skáldið í tungumálinu og reynir að 

draga uppúr því fáeina stafi til að mynda orð. Að endingu vaknar Starkaður og stynur upp 

orðinu e-l-k-a. Í fyrstu virðist þetta kannski bull, en síðar kemur í ljós að þarna er nafn 

konunnar komið: Elka. Skáldið kynnist henni reyndar ekki strax, ekki fyrr en hann og 

sögumaður hefja störf við ferðaþjónustu Frömuðarins en þar vinnur Elka líka. Þá tekur 

annað tímabil erfiðis við því skáldið þarf auðvitað að vinna Elku á sitt band. Þá er 

lesandinn minntur á ljóðið hér að framan því lýsing Starkaðar á tilfinningum sínum á 

samhljóm við ljóðið: „Síðan sundraðist ég og féll í þúsund brotum yfir landið. Ekki sem 

skinntætlur og beinflísar heldur sem ljóð. Líkami minn sundraðist ofar skýjum og 

ljóðunum rigndi yfir ykkur“ (Báf bls. 144). Elka er sterk kona og um leið nokkuð dularfull 

og með lesandanum vakna hugrenningatengsl á milli hennar og Úu í Kristnihaldi undir 

Jökli Halldórs Laxness. En það er fyrst og fremst henni að þakka að Starkaður fær frið og 

tíma til að starfa við Héraðslýsinguna. Mikið verk sem Þórður og Jón hreppstjóri sameinast 

um að koma til leiðar. Héraðslýsingin er ekki venjuleg sveitarlýsing því að hún er verk sem 

liggur á mörkum skáldskapar og sagnfræði. 

En fyrst héraðslýsingin er hér nefnd er rétt að geta þess að forfaðir Starkaðar, 

Hersir í Hlíðartúni, vann að hliðstæðu verki undir lok 19. aldar, sem fyrr segir. Frásögn af 

því verki fær nokkuð mikið rými í öðrum hluta þríleiksins, Sumrinu bakvið Brekkuna. Verk 

Hersis var að taka manntal í hreppnum, en ólík afstaða hans og verkkaupans og erindreka 

hans í hreppnum, hreppstjórans Jóns Jónssonar, sem einmitt er afi Jóns hreppstjóra, verður 

þess valdandi að upp spretta miklar deilur. Ólík viðhorf Hersis og valdhafanna felast fyrst 
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og fremst í því að Hersir er þeirrar skoðunar að burtsofnaðir einstaklingar sem enn lifa í 

minnum fólksins í sveitinni séu allt eins gjaldgengir til þess að vera í manntalinu. 

Í þessu stutta yfirliti, eða manntali, sem hér hefur verið rakið, hafa fjölmargar 

persónur ekki komist á blað, t.d. presturinn sem kemur eitthvað fyrir í öllum bókunum 

þremur, ekki síst í tengslum við komu hins dularfulla gests sem heimsækir Postulann. 

Einnig hefði mátt minnast á unga vinnukonu sem dvelur á Karlsstöðum á sama tíma og 

sögumaður. Hún heitir Brynja og veldur sögumanni miklu hugarangri og hugarórum á 

viðkvæmu þroskaskeiði unglingsáranna sem er lýst svo frábærlega með kaflaheitinu „Árin 

þegar maður skammaðist sín fyrir Kára litla og Lappa“ í Sumrinu bakvið Brekkuna. 

Líklega er þó mál að þessari upptalningu linni enda rúmast þessi sveit með öllu sínu ágæta 

fólki tæpast á þeim síðum sem hér fara á eftir. 
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II. 

Sveitasögur – umfjöllun um bókmenntategund 

Til hvers að skrifa um íslenska sveit? 

Eins og ofangreint „manntal“ sýnir, svo ekki verður um villst, er þríleikurinn sveitasaga. 

Nánast öll frásögnin gerist í sveitinni sem við höfum litast um í hér að framan og stöku 

sinnum í þorpinu. Nokkrum sinnum bregður þó þriðja sögusviðinu fyrir. Í þau skipti dregur 

sögumaður upp mynd af sjálfum sér við þá iðju að færa söguna í letur. Þá er hann staddur í 

blokkaríbúð í borginni, um það bil tveimur áratugum eftir að meginfrásögnin á sér stað. En 

jafnvel þótt hann sé staddur í borginni í raun og veru, svona löngu seinna, er hugur hans 

fyrst og fremst á sveimi í sveitinni: „Það er dimmur vetrarmorgunn í útjaðri borgarinnar en 

í huga mínum er júní og birtan á andlitinu tuttugu ára gömul“ (Báf bls. 7). Þetta sögusvið 

þjónar einkum þeim tilgangi að mynda ramma utan um frásögnina ásamt tímalegri fjarlægð 

frá söguefninu. Jafnframt nýtir sögumaður þetta svið til þess að koma á framfæri ýmsum 

hugleiðingum um iðju sína, en það efni skoðum við betur í öðrum og þriðja kafla 

ritgerðarinnar. Vettvangur þríleiksins er þó fyrst og fremst sveitin, og þessi sveit er eðli 

málsins samkvæmt bókmenntalegt fyrirbæri. 

Það er því vert að athuga þann bókmenntalega jarðveg sem þríleikurinn er sprottinn 

úr. Áður en við dembum okkur beint í þá sögulegu könnun er þó rétt að huga aftur að 

Landróverjeppanum, sem minnst var á í inngangi hér áðan. Þessi sem splundraði 

hænsnahópnum á hlaðinu á Karlsstöðum! Jeppinn þeystist eftir malarveginum með rykorm 

í eftirdragi, knúinn áfram af ógn og ótta sem lesandinn fær ekki strax að vita í hverju er 

fólginn. En það fer ekki á milli mála að eitthvað mikið liggur við, því trúðu mér: bændur 

splundra ekki hænsnahóp á hlaðinu að gamni sínu. Fyrstu tvo kafla bókarinnar er ekkert 

gefið upp um hvað valdi þessum mikla ótta. Sögumaður hefur fram að þessu greint frá öllu 

með 3. persónu frásögn og haldið sig til hlés. Í þriðja kafla stígur hann hinsvegar fram og 

segir: 

Þegar ég skýri frá upptökum óttans, legg hann umbúðarlausan fram, mun 

heimsborgurum og venslafólki þeirra varla þykja ástæða til að staldra lengur við. Fólk 

sem dag hvern hugsar um hungursneyð í Afríkuríkjum, um sjálfsmorð stórborga, og 

man jafnvel örlög Inka og hörmungar Forn-Egypta sem höfðu plágurnar sjö og Guð á 

móti sér. Og það er eflaust rétt, að séu þessar hörmungar fortíðar og nútíðar hafðar í 

huga, er ósköp snautlegt að segja: Þessi sveit hefur Guðmund á Hömrum. Þetta er ekki 
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einu sinni hljómmikil setning. Maður undrast kannski og spyr, hver hún sé þessi ógn 

sem getur stafað af íslenskum bónda? Til hvers í ósköpunum ruku þeir Þórður og 

Starkaður út úr húsi foreldra Salvarar; tveir rjúkandi kaffibollar hlið við hlið, tannaför í 

brauðsneið með osti og Landróverinn sem fjarlægist hratt – til hvers þessi hraði? (Sír 

bls. 13-14).  

Hér er sveitinni stillt upp gagnvart slíkum og þvílíkum heimssögulegum atburðum að hún 

getur ekki annað en virst agnarsmá. Þó er Guðmundur engin smásmíði og óttinn og 

öngþveitið sem hann skapar umtalsvert í hugum fólks í sveitinni. Það felst einhver 

heillandi mótsögn í því að sögumaður leggi svo ríka áherslu á smæð sveitarinnar í 

samanburði við hið stóra heimssögulega samhengi, en geri jafnframt sitt til að ekki fari á 

milli mála að stórhætta sé á ferðum. Hinn þreifandi fulli bóndi, Guðmundur á Hömrum, er 

ígildi heimssögulegra hörmunga í söguheiminum, hvað svosem „heimsborgurum og vensla 

fólki þeirra“ kann að þykja. Og sögumaður heldur áfram: 

Og önnur knýjandi spurning: til hvers að skrifa um íslenska sveit á ofanverði tuttugustu 

öld, þegar borgir þenjast út, mannúðin skreppur saman? Er hreinlega réttlætanlegt að 

segja setninguna: Þessi sveit hefur Guðmund á Hömrum, eins og hún skipti einhverju 

máli? Ég veit það ekki. (Sír bls. 14). 

Já, til hvers að skrifa um íslenska sveit á ofanverðri tuttugustu öld? Þetta er í raun 

lykilspurning. Sögumaður gerir enga tilraun til að svara spurningunni með beinum hætti, 

né því hvort það sé yfirleitt réttlætanlegt að segja (rita) næstu setningu! Svar hans er ósköp 

einfaldlega það að hann viti það ekki. Engu að síður heldur frásögnin áfram, og henni lýkur 

ekki fyrr en rúmum 600 blaðsíðum síðar! Í því felst auðvitað ákveðið svar, starf 

sögumanns er mikilvægt, a.m.k. að hans mati því varla stæði hann í þessu ef svo væri ekki. 

Auk þess er hreinlega líkt og sjálf frásögnin taki völdin. En svarið við spurningunni „til 

hvers að skrifa um íslenska sveit á ofanverðri tuttugustu öld“ er kannski að nokkru leyti að 

finna í sögunni, í þeim bókmenntalega farangri sem sveitasaga á ofanverðri tuttugustu öld 

burðast með. Við skulum því huga að fortíðinni áður en lengra er haldið. 

Upphafið 

Þríleikurinn er á margvíslegan hátt skrifaður í beinu framhaldi af þeirri bókmenntahefð 

sem trúlega er einna fyrirferðamest í íslenskum sagnaskáldskap. Hefðin sem hér er átt við 

er vitanlega sveitasagan, sem er þrátt fyrir allt ekki fullkomið safnheiti því undir þeim hatti 

geta rúmast ólík verk frá ólíkum tímum sem eiga fátt sameiginlegt annað en sögusviðið. Til 
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að mynda má setja verk á borð við Pilt og stúlku (1850) eftir Jón Thoroddsen; Sjálfstætt 

fólk (1934) eftir Halldór Laxness; Dalalíf (1946-1951) eftir Guðrúnu frá Lundi og Land og 

syni (1963) eftir Indriða G. Þorsteinsson undir þennan stóra hatt svo fáeinir titlar séu 

nefndir. Þrátt fyrir þetta er engum blöðum um það að fletta að í a.m.k. hundrað ár var 

sögusvið og vettvangur íslensks sagnaskáldskapar að stærstum hluta sveitin. Mörg þeirra 

verka sem flokka má sem sveitasögur eiga það þó sameiginlegt að borgin, eða þéttbýlið, er 

hluti af sögusviðinu eða a.m.k. baksvið í formi andstæðu við sögusvið sveitarinnar. Til að 

mynda gerist um það bil þriðjungur Pilts og stúlku í Reykjavík, þótt hún sé í grunnin 

sveitasaga og sveitin sé í raun útgangspunktur skáldsögunnar. Af þessu má samt ráða að 

grundvallarandstæðurnar sveit og borg hafa fylgt íslenskri skáldsagnagerð lengi. 

Á síðustu áratugum hefur upphaf íslenskrar skáldsagnagerðar verið til gagngerrar 

endurskoðunar hjá fræðimönnum. Sú endurskoðun hefur grafið undan þeim forsendum 

sem liggja að baki svokölluðu „opinberu upphafi“ skáldsagnaritunnar á íslensku sem 

gjarnan er markað útkomu Pilts og stúlku.
11

 Þessi endurskoðun hefur einkum birst í 

rannsóknum og útgáfum á handritum frá átjándu- og nítjándu öld.
12

 Hvort sem upphaf 

skáldsagnagerðar á íslensku er sett við útgáfu Pilts og stúlku eða því fundinn staður fyrr, 

eða kenningum um upphafspunkta yfirleitt hafnað, hafði sú skáldsaga í öllu falli mikil 

áhrif. Þeirra áhrifa gætti einkum í formi og innihaldi sagnanna sem fylgdu í kjölfarið. Í 

þriðja bindi Íslenskrar bókmenntasögu lýsir Matthías Viðar Sæmundsson skáldsagnaritun 

19. aldar með þeim orðum að Jón Thoroddsen hafi „kynnt ákveðið söguform hérlendis sem 

margir höfundar líktu næsta ósjálfrátt eftir, enda ekki ofmælt að bók hafi æxlast af bók því 

sami sjónleikurinn var endurtekinn hvað eftir annað með smávægilegum breytingum.“
13

 

Þetta æxlunarferli var ríkjandi allt fram á fyrstu tvo áratugi tuttugustu aldar eins og 

Matthías Viðar rekur ítarlega í bók sinni Ást og útlegð. Formgerð, sögusvið og 

viðfangsefni sagnanna var í stuttu máli sagt afar einsleitt.
14

 Borgaralegar raunsæissögur 

Einars H. Kvaran, Ofurefli (1908) og Gull (1911), færa sögusviðið reyndar alfarið til 

                                                 

11
 Orðalagið „opinbert upphaf“ í tengslum við Pilt og stúlku er fengið úr Íslenskri bókmenntasögu. Sjá: Jón 

Yngvi Jóhannsson: „Bókmenntir og stjórnmál“, Íslensk bókmenntasaga IV, ritstj. Guðmundur Andri 

Thorsson, Reykjavík: Mál og menning 2006, bls. 225. 
12

 Ágætt yfirlit um þetta má finna í þriðja bindi Íslenskrar bókmenntasögu. Sjá: Matthías Viðar Sæmundsson: 

„Sagnaskáldskapur 18. aldar“, Íslensk bókmenntasaga III, ritstj. Halldór Guðmundsson, Reykjavík: Mál og 

menning 1996, bls. 144-188. 
13

 Sama rit, bls. 523. 
14

 Matthías Viðar tengir þessa einsleitu formgerð m.a. við formgerð þjóðsagna og tekur tvær þjóðsögur sem 

dæmi: „Þjóðsögurnar tvær lýsa á einfaldan hátt þeim vanda sem er hugmyndafræðileg uppistaða hinnar nýju 

sagnagerðar, 1850-1920. Nær allar skáldsögur tímabilsins lýsa baráttu ástar og reglu, þarfar og boðs.“ Sjá: 

Matthías Viðar Sæmundsson: Ást í útlegð. Form og hugmyndafræði í íslenskri sagnagerð 1850-1920, 

Reykjavík: Bókaútgáfa Menningarsjóðs 1986, bls. 17. 
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Reykjavíkur og mega þær teljast fyrstu íslensku „borgarskáldsögurnar.“ Fleiri skáldsögur 

sem hafa Reykjavík að sögusviði fylgdu í kjölfarið en þær voru fáar og í raun fór ekki að 

bera á borginni sem sögusviði fyrir alvöru fyrr en undir og uppúr öðrum áratugnum.
15

  

Þriðji áratugurinn - menningarhræringar 

Á þriðja áratugnum verða miklar hræringar á íslensku menningarsviði. Þessar hræringar 

eiga rætur að rekja til gjörbreyttra lifnaðar- og atvinnuhátta landsmanna með tilkomu 

aukinnar vélvæðingar í sjávarútvegi. Á þessum árum hafði togaraútgerðinni vaxið ásmegin 

og var hún orðin ein helsta tekjulind þjóðarbúsins sem hafði í för með sér einhverja mestu 

búferlaflutninga í sögu Íslands enda flykktist vinnuaflið í kaupstaðina til að starfa við 

sjávarútveg. Búferlaflutningarnir sjást glögglega sé íbúafjöldi Reykjavíkur frá ólíkum 

tímum borinn saman. Í kringum árið 1880 bjuggu níutíu prósent landsmanna í sveit og 

meirihluti þess fólks lifði af landbúnaði. Um aldamótin bjuggu innan við níu prósent 

landsmanna í Reykjavík, en strax árið 1920 hafði það hlutfall meira en tvöfaldast og var 

komið í tæp nítján prósent árið 1920 og yfir þrjátíu prósent árið 1940.
16

 Þessar miklu 

félagslegu og atvinnulegu breytingar höfðu eðlilega einnig í för með sér menningarlegar 

breytingar sem meðal annars birtust í aukinni stéttarvitund alþýðunnar. Enda varð 

stéttabaráttan meginumfjöllunarefni stjórnmálanna eftir að Ísland varð fullvalda ríki árið 

1918. 

Eins og Halldór Guðmundsson bendir á í bók sinni „Loksins, loksins“ Vefarinn 

mikli og upphaf íslenskra nútímabókmennta, varð samhliða þessum menningarlegu 

breytingum í fyrsta skipti grundvöllur fyrir rithöfunda að starfa eingöngu sem slíkir. Að 

hans mati höfðu hinar efnahagslegu breytingar í för með sér að: „Til er orðinn opinber 

borgaralegur vettvangur þar sem deilt er um hugmyndalegt og menningarlegt forræði í 

þjóðfélaginu. Slíkur vettvangur er forsenda bókamarkaðar.“
17

 Fram var kominn „nýr 

bókmenntavettvangur [sem] varð til á Íslandi á fyrstu árunum að fengnu fullveldi, á 

grundvelli furðu öflugs bóka- og tímaritamarkaðar.“
18

 Fram að þessu höfðu skáld og 

rithöfundar ýmist sinnt embættisstörfum, einkum prestskap og kennslu, meðfram 

                                                 

15
 Í þessu samhengi má nefna skáldsögurnar Bessi gamli (1918) eftir Jón Trausta; Vargur í véum (1916) og  

Sælir eru einfaldir (1920) eftir Gunnar Gunnarsson; Silkikjólar og vaðmálsbuxur (1922) og Glæsimennska 

(1924) eftir Sigurjón Jónsson og Jafnaðarmaðurinn (1924) eftir Jón Björnsson svo dæmi séu tekin. 
16

 Gísli Ágúst Gunnlaugsson: „Fólksfjölda- og byggðaþróun 1880-1990“, Íslensk þjóðfélagsþróun 1880-

1990, ritstj. Guðmundur Hálfdánarson og Svanur Kristjánsson, Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla 

Íslands og Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands 1993, bls. 107-108.  
17

 Halldór Guðmundsson: „Loksins loksins“. Vefarinn mikli og upphaf íslenskra nútímabókmennta, 

Reykjavík: Mál og menning 1987, bls. 32. 
18

 Sama rit, bls. 89. 
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skáldskapariðkun. Eða hreinlega flutt af landi brott og freistað gæfunnar á ritvellinum í 

útlöndum, líkt og Jóhann Sigurjónsson, Guðmundur Kamban og Gunnar Gunnarsson 

gerðu. Hinn nýi bókmenntavettvangur gerði rithöfundum og menntamönnum hinsvegar 

kleift að lifa, a.m.k. að hluta til, af skrifum og tengdri iðju í æ ríkara mæli. Halldór kallar 

þessar hræringar raunar „menningarbyltingu“ og kennir hana eðli málsins samkvæmt við 

Reykjavík, enda urðu breytingarnar stórstígastar þar þótt fleiri kaupstaðir hafi einnig 

stækkað mikið á tímabilinu.
19

 

Á þessu breytingaskeiði íslenskrar menningar áttu sér stað hörð átök ólíkra 

sjónarmiða. Þau sjónarmið fólust einkum í ólíkri afstöðu til nútíma borgarmenningar 

annarsvegar og fortíðarinnar og sveitamenningarinnar hinsvegar. Í grófum dráttum voru 

þrjú öfl til staðar á menningarvettvanginum á þessum tíma. 

Í fyrsta lagi voru rithöfundar í eldri kantinum enn að störfum, höfundar á borð við 

Einar H. Kvaran og Guðmund Friðjónsson sem voru gríðarlega vinsælir og skrifuðu 

íhaldssöm síðnatúralísk verk. Einar H. Kvaran skrifaði skáldsögur sem boðuðu kristilegt 

siðgæði og fyrirgefningu en verk Guðmundar Friðjónssonar einkenndust af þjóðlegri 

íhaldssemi þar sem sveitin var í forgrunni. Í öðru lagi sneru á fyrstu áratugum tuttugustu 

aldarinnar heim frá námi ungir hámenntaðir menn sem höfðu einkum lagt stund á 

hugvísindi við háskóla í Evrópu. Í þessum hópi voru háskólakennararnir Guðmundur 

Finnbogason og Sigurður Nordal einna mest áberandi. Þrátt fyrir kynni sín af 

stórborgarlífinu og nýjustu menningarstraumum, eða öllu heldur vegna þess, töldu þeir 

varhugavert að hleypa erlendum menningarstraumum til landsins. Þeir töldu vissara að sía 

úr það sem væri óæskilegt og byggja heldur á þeim arfi sem sveitamenningin hafði að 

geyma.
20

 Í þriðja lagi komu fram á þessum árum tvö róttæk og byltingarkennd 

bókmenntaverk þar sem tilraun var gerð til að umbylta ríkjandi fagurfræði og viðhorfum til 

menningar og þjóðfélags. Hér er vitaskuld átt við Bréf til Láru sem Þórbergur Þórðarson 

sendi frá sér árið 1924 og Vefarann mikla frá Kasmír sem Halldór Laxness sendi frá sér 

1927. Verkin tvö voru hvort á sinn máta tilraun til að brjótast undan hinni stöðnuðu 

fagurfræði sem ríkt hafði í íslenskum prósabókmenntum frá miðri nítjándu öld allt fram á 

þriðja áratuginn. En þeim var ekki síður ætlað að vera innlegg í samtímaumræðu um hvert 

íslensk menning skyldi stefna. Þau voru beinlínis skrifuð til að kollvarpa hugmyndum eldri 

rithöfunda og menntamanna: „Andstaðan við hugmyndafræði íslenskra menntamanna er 
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[...] sameiginleg lífssýn þessara verka og eitt mikilvægasta stef þeirra“, eins og Halldór 

Guðmundsson kemst að orði.
21

  Fleiri verk hafa verið sett í samhengi við þessar 

fagurfræðilegu breytingar, einkum skáldsagan Sælir eru einfaldir (1920) eftir Gunnar 

Gunnarsson og smásagan „Hel“ (1919) eftir Sigurð Nordal.
22

 

Þrátt fyrir þessa fagurfræðilegu uppreisn hélt sveitasagan velli. Enda tóku flestir 

nýir höfundar þriðja áratugarins upp aðferðir fyrirrennara sinna, eins og fram kemur hjá 

Halldóri Guðmundssyni: „Aðrir lausamálshöfundar voru margir fangar afturhaldssamrar 

hugmyndafræði eða skáldsagnagerðar sem þeir höfðu numið af Einari Kvaran og Jóni 

Trausta, þar sem borgarmenningin og stéttabarátta töldust fremur ný umræðuefni en að þau 

breyttu sjálfri sýninni á veruleikann.“
23

 Hin byltingarkenndu verk þriðja áratugarins voru 

því nokkurskonar staksteinar eins og Ástráður Eysteinsson bendir á í gagnrýni sinni á bók 

Halldórs Guðmundssonar. Að mati Ástráðs gerðu þau það að verkum að „módernismi í 

skáldsagnagerð hafi verið „möguleiki“ síðan Bréf til Láru og Vefarinn komu fram“ en hann 

verði ekki „að viðmiði, virku, samfelldu afli, fyrr en eftir miðjan sjöunda áratuginn.“
24

 

Fjórði áratugurinn – þjóðfélagslegar skáldsögur 

Þórbergur Þórðarson og Halldór Laxness þróuðu skrif sín báðir í aðrar áttir eftir útkomu 

Bréfs til Láru og Vefarans mikla. Þórbergur sneri sér af krafti að esperantó og pólitískum 

pælingum sem sést ágætlega á þeim ritum sem út komu í kjölfar Bréfs til Láru.
25

 Fjórtán ár 

liðu þar til eiginleg skáldverk fóru að líta dagsins ljós frá hendi Þórbergs, en Íslenzkur 

aðall kom út árið 1938. Pétur Gunnarsson nefnir þetta tímabil „bókmenntalega þögn“ og 

setur í samhengi við það sem Halldór Laxness fékkst við á sama tíma.
26

 Því á þessu 

tímabili fór í hönd eitthvert afkastamesta skeiðið í höfundarsögu Halldórs og hann tók til 

                                                 

21
 Halldór Guðmundsson„Loksins loksins“, bls. 206.  

22
 Talsverð umræða fór fram um upphaf íslenskra nútímabókmennta á níunda áratugnum, auk bókar Halldórs 

Guðmundssonar „Loksins loksins“ er vert að benda á eftirfarandi rit: Matthías Viðar Sæmundsson: Mynd 

nútímamannsins. Um tilvistarleg viðhorf í sögum Gunnars Gunnarssonar, Reykjavík: Bókaútgáfa 

Menningarsjóðs 1982; Sami höf.: „Menning og bylting: Um upphaf íslenskra nútímabókmennta að gefnu 

tilefni.“, Andvari 1988; Halldór Guðmundsson: „Orðin og efinn. Til varnar bókmenntasögu“, Tímarit Máls 

og menningar, 1989; Ástráður Eysteinsson: „Fyrsta nútímaskáldsagan og módernisminn“, Skírnir 1988, 

greinin birtist síðar í bók Ástráðs Umbrot en hér á eftir er vísað til þeirrar útgáfu. Einnig er vert að minnast á 

grein Helenu Kadecková: „Upphaf íslenzkra nútímabókmennta: erindi flutt í Háskóla Íslands 13. september 

1971“, Tímarit Máls og menningar 1971. 
23

 Halldór Guðmundsson: „Loksins loksins“, bls. 208.  
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 Ástráður Eysteinsson: „Fyrsta íslenska nútímaskáldsagan og módernisminn“, Umbrot, bls. 60. 
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 Þórbergur sendi m.a. frá sér kennslurit í esperantó; ritgerðina „Alþjóðamál og málleysur“ 1933; 

ferðabókina Rauðu hættuna 1935 þar sem hann gerði grein fyrir ferð sinni til Sovétríkjanna og safnritið 

Pistilinn skrifaði... árið 1933, um það verk hefur Ástráður Eysteinsson fjallað ýtarlega, sjá: „Baráttan gegn 

veruleikanum. Af Þórbergi Þórðarsyni og bókmenntasmágreinum“, Umbrot, Reykjavík: Háskólaútgáfan 

1999, bls.145-163. 
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 Pétur Gunnarsson: „Þórbergur og skáldsagan“, Aldarför, Reykjavík: Bjartur 1999, bls. 100. 
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við að rita verk í raunsæisstíl og færði sig því nær því formi og þeirri fagurfræði sem 

Vefaranum var ætlað að gagnrýna. Sú tilfærsla var þó undir öðrum formerkjum en verk 

gömlu raunsæishöfundanna eins og Halldór Guðmundsson hefur bent á: „Halldór Laxness 

sneri heim og tók upp þráð íslenskrar sagnahefðar [...] Um leið varð gagnrýni Halldórs á 

hugmyndafræði menntaframvarðarins æ pólitískari.“
27

 Útkoman fólst í þremur verkum, 

sem margir telja hans mikilvægustu: Sölku Völku (1931-32); Sjálfstæðu fólki (1934-35) og 

Heimsljósi (1937-40). Þessi þjóðfélagslegu verk voru reyndar mikilvæg fyrir þróun 

sveitasögunnar, einkum og sér í lagi Sjálfstætt fólk. 

Í grein um Reykjavík í skáldsögum lýsir Sveinn Skorri Höskuldsson tímabilinu sem 

í hönd fór sem blómaskeiði þjóðfélagslegu skáldsögunnar: „Upp úr 1930 hefst svo skeið 

hinnar þjóðfélagslegu skáldsögu sem tíðum var lituð af sósíalískum viðhorfum. 

Blómaskeið þjóðfélagslegu skáldsögunnar eru næstu tveir áratugir og þó sérstaklega 

áratugurinn 1930 – 40.“ Sveinn Skorri bætir því svo við að á þessu „blómaskeiði 

þjóðfélagslegu skáldsögunnar [...] sem jafnframt er eitthvert allra glæsilegasta skeið 

íslenskrar skáldsagnaritunar gerist það merkilega að það virðist koma eins konar lægð í 

ritun reykjavíkursagna.“
28

 Þessu mætti líka snúa við og segja að á árunum 1930-1950 nái 

sveitasagan einhverskonar hámarki en þó með talsverðum breytingum frá því sem áður var. 

Því þótt ríkjandi sögusvið sé enn sveitin verða „andstæður borgar og dreifbýlis [...] „stóra“ 

viðfangsefnið, eilífðarmálið, í íslenskum bókmenntum og setja mjög mark sitt á 

skáldsagnagerðina“ eins og Ástráður Eysteinsson kemst að orði.
29

 

Þetta blómaskeið gat af sér fjölda skáldsagna sem flokka má undir hinu víða 

safnheiti sveitasögur. Á fyrri hluta tímabilsins einkenndust þessar sögur margar af þeirri 

hugmyndafræði sem Sigurður Nordal og Guðmundur Finnbogason settu fram á fyrstu 

áratugum aldarinnar um að íslenskri nútímamenningu væri best borgið með því að horfa 

aftur til fortíðar, til þeirrar menningar sem sveitir landsins höfðu að geyma: „Viðhorf þeirra 

og margra annarra hefur verið kennt við hamsúnisma. Orðið er dregið af nafni norska 

rithöfundarins Knuts Hamsun, en í verkum hans, einkum Gróðri jarðar (Markens grøde) 

sáu menn upphafningu hins frjálsa, sterka og sjálfstæða bónda sem barðist einn við óblíða 
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 Halldór Guðmundsson: „Loksins loksins“, bls. 204. 
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náttúru og erfiðar aðstæður og hafði sigur“, segir Jón Yngvi Jóhannsson í fjórða bindi 

Íslenskrar bókmenntasögu. 
30

  

Margar sveitasögur tímabilsins voru snortnar af „hamsúnisma.“ Ekki aðeins í þeim 

skilningi að þær taka sér hugmyndaheim Gróðurs jarðar til fyrirmyndar heldur mætti sá 

hugmyndaheimur einnig harðri gagnrýni. Í því samhengi ber Sjálfstætt fólk hæst, enda 

hefur hún oft verið túlkuð sem nokkurskonar andsvar við Gróðri jarðar.
31

 Sjálfur gengst 

Halldór að nokkru við þeirri túlkun í eftirmála að 2. útgáfu bókarinnar og segir m.a. að í 

Sjálfstæðu fólki sé sömu spurninga spurt og í Gróðri jarðar „þó svarið sé að vísu þveröfugt 

við svar Hamsuns“ og hann bætir því við að „sinn þátt í samníngu bókarinnar átti sú vissa 

mín að þjóðfélagslegar niðurstöður Hamsun í Markens gröde væru yfirleitt rángar. Þessar 

tvær bækur eiga það sameiginlegt, eins og reyndar þúsund bækur aðrar, að þær fjalla um 

bændamál; en þær eru bersýnilega með andstæðum forteiknum.“
32

 

Sjálfstætt fólk vakti sterk viðbrögð, bæði jákvæð og neikvæð, en þau fylgdu í 

flestum tilfellum pólitískri og hugmyndafræðilegri línu þeirra sem létu þau í ljós, hvort sem 

það var í ritdómum eða almennri þjóðfélagsumræðu.
33

 Viðbrögðin voru ekki aðeins í formi 

bókagagnrýni og greinaskrifa því inn í umræðuna blönduðust aðrar sveitasögur sem voru 

nokkurskonar andsvör við Sjálfstæðu fólki. Þar á meðal má nefna skáldsögurnar Dalafólk 

(1936 og 1939) eftir skáldkonuna Huldu; Sturla í Vogum (1938) eftir Guðmund G. 

Hagalín; Máttur jarðar (á dönsku 1942 og ísl. 1949) eftir Jón Björnsson og Gullnar töflur 

(á dönsku 1942 og ísl. 1949) eftir Bjarna M. Jónsson. Allar þessar sögur eiga það 

sameiginlegt að upphefja sveitina á einn eða annan hátt. Bók Guðmundar G. Hagalín var 

strax tekin inn í hið pólitíska samhengi sem andsvar við bók Halldórs Laxness.
34

   

Þau sjónarmið sem fram koma í Sjálfstæðu fólki annarsvegar og „svarsögunum“ 

hinsvegar kristalla þau ólíku viðhorf sem ríktu í garð sveitarinnar og sveitamenningar á 

fjórða áratugnum og raunar enn lengur. Kaflaheiti Jóns Yngva Jóhannssonar í Íslenskri 

bókmenntasögu lýsir þessu ástandi ágætlega en kaflinn ber heitið „Baráttan um sveitirnar“ 

en þar segir Jón meðal annars: „Íslenskar prósabókmenntir á fjórða áratugnum líkjast í 
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baksýn vígvelli.“
35

 Þannig héldu sveitirnar áfram að vera lykilsögusvið 

samtímaumræðunnar, enda voru þær á þessum árum enn mögulegur vettvangur íslenskrar 

samtímamenningar sem andsvar við þeim menningarlegu hættum sem margir töldu að 

stafaði af borgarlífinu og nútímafjöldamenningunni sem þá var farin að láta á sér kræla á 

Íslandi. 

Eftirstríðsárin – andstæður borgar og sveitar 

Á fyrstu mánuðum fimmta áratugarins verða söguleg hvörf á Íslandi þegar breski herinn 

hernemur landið þann 10. maí árið 1940. Hernámið hafði gríðarleg áhrif, bæði efnahagsleg 

og menningarleg og hraðaði nútímavæðingunni enn frekar. Því þótt hún hafi verið hröð á 

fyrstu áratugum aldarinnar og fólksflutningur til Reykjavíkur verið stríður allan þann tíma, 

eins og vikið var að hér að framan, varð algjör sprenging á stríðsárunum og árunum eftir 

stríð. Aftur er gagnlegt að líta á mannfjöldatölur frá þessum árum til að átta sig betur á 

aðstæðum. Árið 1940 bjó um þriðjungur landsmanna í Reykjavík, en árið 1960 var 

hlutfallið farið að nálgast það að helmingur landsmanna byggi í höfuðstaðnum.
36

 Lífið í 

borginni var því orðinn veruleiki stórs hluta þjóðarinnar og tilvera margra var lituð af 

andstæðum upprunans í sveitinni og nýrra heimkynna í þéttbýlinu. 

Samhliða þessum samfélagslegu breytingum má segja að hlutverk sveitasögunnar 

hafi breyst. Þegar líða tekur á stríðsárin, og á eftirstríðsárunum, verður meginviðfangsefni 

þeirra að fást við flutninginn úr sveitinni á mölina – eilífðarmálið var komið á dagskrá. 

Eins og Dagný Kristjánsdóttir bendir á í fjórða bindi Íslenskri bókmenntasögu voru 

sveitasögurnar frá þriðja fjórðungi aldarinnar [...] skrifaðar af brottfluttu sveitafólki. Það 

fjallaði um sveit bernsku sinnar og uppvaxtarára fyrir stríð, fyrir vélvæðingu og innrás 

nútímans. Það fjallaði um sveit og búskaparhætti eins og þeir voru og höfðu verið um 

aldaraðir, kyrrstæðir, frumstæðir, framleiðni lítil enda allt unnið með eigin handafli [...] 

Sárafáar sveitasagnanna setja afturhvarf til sveitanna upp sem valkost fyrir borgarbúa, 

af þeirri einföldu ástæðu að sveitin sem skrifað er um er ekki lengur til.
37

 

Andstæðurnar sveit og borg verða afar mikilvægar í þessu samhengi þótt sögusviðin tvö 

hafi annað gildi við þessar aðstæður en þau höfðu fyrr á öldinni. Enda eru hinar 

menningarlegu forsendur sveitarinnar og sveitamenningarinnar, sem valkostur eða 

                                                 

35
 Kaflaheitið „Baráttan um sveitirnar“ er undirkafli í meginkaflanum, sjá: Jón Yngvi Jóhannsson: 

„Bókmenntir og stjórnmál“, Íslensk bókmenntasaga IV, bls. 261. 
36

 Gísli Ágúst Gunnlaugsson: „Fólksfjölda- og byggðaþróun 1880-1990“, Íslensk þjóðfélagsþróun 1880-

1990, bls. 108. 
37

 Dagný Kristjánsdóttir: „Árin eftir seinna stríð“, Íslensk bókmenntasaga IV, bls. 436. 



23 

 

grundvöllur íslenskrar menningar brostnar. Búferlaflutningarnir frá sveit í borg þar sem 

afturhvarf til sveitarinnar er ekki mögulegt er eitt helsta viðfangsefni og umgjörð 

bókmennta eftirstríðsáranna. 

Eitt átakanlegasta dæmið um slíkt má finna í skáldsögu Indriða G. Þorsteinssonar 

79 af stöðinni (1955) sem fjallar um ungan mann norðan úr landi sem flytur til borgarinnar 

til að vinna en lendir í hremmingum hinnar siðspilltu og hernumdu borgar. Ungi maðurinn 

gerir tilraun til að snúa aftur til heimkynna sinna en sú ferð er bókstaflega feigðarflan því 

hann lætur lífið í bílslysi á leiðinni. Svipað frásagnarmynstur er að finna í skáldsögu 

Baldurs Óskarssonar Dagblað (1961) þar sem afturhvarfið til sveitarinnar er einnig markað 

feigðinni. Bækur Ragnheiðar Jónsdóttur um Þóru frá Hvammi komu út á tímabilinu frá 

1954-1964 en þær eru sérlega gott dæmi um skáldsögur frá eftirstríðsárunum sem fjalla um 

búferlaflutningana frá sveit til borgar. Þórubækurnar ná yfir allt tímabilið sem 

búferlaflutningarnir stóðu sem hæst eða frá 1927-1960. Þar er sagt frá lífi dætranna í 

Hvammi sem er einangrað býli fjarri borgarskarkalanum en þrátt fyrir það berst ómur af 

borgarlífinu þangað með kaupavinnufólki. Ekkert af börnunum á bænum hafa áhuga á að 

taka við jörðinni og vilja frekar freista gæfunnar í borginni. Möguleikar dætranna eru samt 

takmarkaðir og þannig fjalla bækurnar einnig um stöðu kynjanna í hinu nýja umhverfi 

borgarinnar.
38

 

 Þegar afturhvarf til sveitarinnar hættir að vera raunverulegur valkostur „af þeirri 

einföldu ástæðu að sveitin sem skrifað er um er ekki lengur til“, líkt og Dagný 

Kristjánsdóttir orðar það, fær sveitin og lýsingar á sveitinni blæ fortíðarþrár: „Því lengra 

sem líður frá lífinu í sveitinni þeim mun auðveldara verður að gylla hana fyrir sér, ritskoða 

minningarnar og búa til fallegar goðsögur [...] þar sem fólkið lifir einfaldara og sannara lífi 

en í borginni í órofa tengslum við jörðina, gróðurinn og dýrin“ segir Dagný enn fremur.
39

 

Þetta er horfinn heimur, litaður af fortíðarþrá endurminningarinnar, enda eru 

endurminningarrit og sjálfsævisögur þessa tíma nátengdar þeim skáldsögum sem fjölluðu 

um búferlaflutningana, hvort sem megin sögusvið þeirra er sveitin eða borgin. 

Upphaf endurminningarita á íslensku hefur verið rakið til verksins Virkir dagar sem 

er skrásetning Guðmundar G. Hagalín á æviatriðum Sæmundar Sæmundssonar skipstjóra, 
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en bókin kom út árið 1936.
40

 Sagnfræðingurinn Sigurður Gylfi Magnússon hefur fjallað 

ítarlega um endurminningar, sjálfsævisögur og önnur æviskrif og m.a dregið fram tengsl á 

milli þeirra samfélagslegu breytinga sem áttu sér stað með auknum fólksfjölda í þéttbýli og 

þróun þesskonar bókmennta á Íslandi: 

Fólksflutningar úr sveit í þéttbýli voru stöðugir á tuttugustu öldinni og settu mikinn svip 

á allt líf fólks í landinu. Erfiðleikarnir sem blöstu við mörgum eftir búferlaskiptin voru 

af ýmsum toga, ekki aðeins efnahagslegir heldur einnig hugarfars- og tilfinningalegir. 

Þeirra átaka sér víða merki í frásögnum höfunda sjálfsbókmennta því þar hafa 

vistaskiptin orðið mörgum drjúgt umfjöllunarefni.
41

 

Á árunum um og eftir seinna stríð varð sannkölluð sprenging í útgáfu endurminningarrita 

og sjálfsævisagna og það er ekki óeðlilegt að álykta að sama ástæða búi að baki þessum 

skrifum og mörgum skáldsögum sama tímabils.
42

 Það er að segja, báðar 

bókmenntagreinarnar takast á við hinar stórstígu breytingar sem nútímavæðingin og 

flutningarnir úr sveit í borg höfðu í för með sér. 

 Í nýlegri íslenskri bókmenntasögu sem út kom á ensku bendir Ástráður Eysteinsson 

á áhugaverðan punkt varðandi tengsl sveitasagna og æviskrifa þessa tímabils. Að hans mati 

eiga æviskrifin og sveitasögurnar sér sameiginlegan frásagnarheim (e. narrative world), 

þ.e. sveitina, þar sem yfirgnæfandi hlutfall aðalpersóna æviskrifanna ólst upp um og uppúr 

aldamótunum 1900. Frásagnarheimurinn var því heimur sveitarinnar, gjarnan séður í 

gegnum spegilmynd æskuáranna, og þessi heimur hafði áhrif á viðhorfið til samtímans. Í 

framhaldinu nefnir Ástráður að tilveran í sveitinni hafi verið vandlega „kóðaður“ lífsmáti 

sem stýrði frásögnunum sem tóku til félagslegra þátta, jafnvel hjá þeim sem þá þegar 

bjuggu í borginni. Nýir „kóðar“ höfðu því enn ekki tekið gildi í frásögnunum, hvort sem 

um var að ræða æviskrif eða skáldsögur. Af þeim sökum var það ekki einungis fortíðarþrá 

sem réði því að sveitasagan hélt velli jafn lengi og raun ber vitni, heldur einnig það að 

frásagnarlögmál prósabókmenntanna voru þéttofin saman við lífsmáta sveitanna.
43
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Gróflega má segja að sveitasögur áranna um og eftir stríð hafi borgina eða annað 

þéttbýli sem nokkurskonar baktjald ógnar við hið hreina og eðlilega ástand sveitarinnar. 

Þetta eru raunsæissögur sem oft og tíðum gerast um það bil þrjátíu til fjörutíu árum áður en 

þær eru skrifaðar. Þær fjalla því um veruleika sem er í raun og veru horfinn, veruleika sem 

hvarf með fólksflutningunum fyrir og eftir stríð. Á árunum eftir stríð fer svo að bera meira 

á borginni sem meginsögusviði skáldsagna en þá er sveitin þó gjarnan einskonar viðmið 

sem heldur enn stöðu sinni sem betri og eðlilegri staður en borgin.
44

 

Nýir tímar – sveitin á jaðrinum 

Það er kannski full djúpt í árinni tekið að segja að sveitasagan hafi dottið úr tísku þegar 

borgarmenningin varð eðlilegri hluti af íslenskri menningu og af þeim sökum eðlilegra 

sögusvið skáldskapar. En í öllu falli hefur frekar lítið borið á sögum úr íslenskri sveit á 

síðustu áratugum. Hefðin sem sveitasögurnar skapa hlýtur þó að ýmsu leyti að vera 

undirliggjandi í bókmenntum undanfarinna áratuga, enda á meirihluti borgarbúa ættir að 

rekja til sveita í fyrsta-, annan- eða þriðja ættlið. Auk þess er þróun skáldsögunnar, sem 

bókmenntagreinar á Íslandi, samofin þeim stórstígu menningarlegu breytingum sem 

fólksflutningar úr sveit í borg höfðu í för með sér eins og rakið er hér að framan. Á 

sjöunda-, áttunda og níunda áratugnum voru að sjálfsögðu ritaðar markverðar skáldsögur 

sem gerast að einhverju eða öllu leyti í sveit. Flestar þeirra voru þó skrifaðar af eldri 

höfundum, þ.á m. Ólafi Jóhanni Sigurðssyni og Indriða G. Þorsteinssyni, sem nánar verður 

vikið að hér á eftir, sem í einhverjum skilningi voru enn að vinna úr farangri 

eftirstríðsáranna.
45

 

 Því er oft haldið fram að skáldsaga Guðbergs Bergssonar Tómas Jónsson 

metsölubók hafi hrundið af stað formbyltingu í skáldsagnagerð þegar hún kom út árið 

1966. Þótt e.t.v. sé hæpið að marka formbyltingu í skáldsagnagerð við útkomu einnar 

bókar er engum vafa undirorpið að á síðari hluta sjöunda áratugarins og á þeim áttunda 

komu fram skáldsögur sem settu ný viðmið í sagnagerð á Íslandi.
46

 Þessi verk gjörbreyttu 

prósabókmenntunum og ýttu hinu félagslega raunsæi, sem einkenndi sveitasögurnar, út á 

jaðarinn. Gjarnan eru auk Guðbergs nefnd í þessu samhengi þau Steinar Sigurjónsson, 
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Thor Vilhjálmsson, Svava Jakobsdóttir og Þorsteinn frá Hamri ásamt Halldóri Laxness sem 

sendi frá sér Kristnihald undir Jökli árið 1968, sína fyrstu skáldsögu í 7 ár. Við þau 

bókmenntasögulegu hvörf sem þessi módernísku verk marka, dregur úr vægi 

sveitasagnanna sem miðlægu viðmiði á bókmenntavettvanginum. Á áttunda áratugnum 

komu jafnframt fram ungir höfundar sem rituðu raunsæisleg verk og hafa verið spyrtir 

saman undir heitinu nýraunsæi, þ. á m. Vésteinn Lúðvíksson, Ólafur Haukur Símonarson, 

Guðlaugur Arason og Ása Sólveig.
47

 Þótt verk þessara höfunda geti kallast raunsæisleg 

voru efnistök þeirra allt önnur en tíðkuðust í raunsæislegum sveitasögum eftirstríðsáranna. 

Í stað þess að fást við horfinn eða hverfandi heim sveitanna, sem oft og tíðum var lýst úr 

sögulegri fjarlægð, tóku þær til umfjöllunar aðkallandi vandamál samtímans, gjarnan með 

skýrt skilgreind pólitísk markmið. Þessi vandamál og viðfangsefni snerust nær 

undantekningarlaust um félagslegan veruleika borgarinnar og þéttbýlisins.
48

 

Á níunda og tíunda áratugnum héldu mikilvirkustu höfundar yngri kynslóðarinnar 

sig frekar við borgina sem sögusvið og jafnvel þótt sveitin væri hluti af sögusviðinu var 

hún ekki lengur útgangspunktur. Það verður að teljast eðlilegt enda eru margir þessara 

höfunda fæddir og uppaldir í Reykjavík og e.t.v. má segja að „kóðar“ borgarlífsins hafi 

endanlega tekið gildi á þessum tíma svo vísað sé í hugtakanotkun Ástráðs Eysteinsonar hér 

að framan. Þrátt fyrir það eru hinir miklu fólksflutningar eftirstríðsáranna nálægir í verkum 

margra þessara höfunda og því má segja að úrvinnsla fólksflutninganna hafi haldið áfram 

hjá yngri höfundum á níunda og tíunda áratugnum. Þetta má t.d. sjá í skáldsögum Einars 

Kárasonar Þar sem djöflaeyjan rís (1983) og Gulleyjan (1985) sem fjalla um fólk er býr í 

einu af braggahverfum Reykjavíkur, sem var algengur lendingarstaður „innflytjendanna“ 

úr sveitinni.
49

 Skáldsaga Guðmundar Andra Thorssonar Íslenski draumurinn (1991) fjallar 

einnig um fyrstu og aðra kynslóð sveitafólks á mölinni svo aðeins tvö dæmi séu tekin af 

skáldsögum sem taka á þessu viðfangsefni á áþreifanlegan hátt.
50

 Það má því segja að 

úrvinnsla sveitasögunnar haldi áfram innan borgarmarkanna og ekki síður innan 

skáldsögunnar. 
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Sá félagslegi og menningarlegi grundvöllur sem sveitasagan byggði á er því ekki 

beinlínis horfinn úr íslenskum bókmenntum, þótt eiginlegar sveitasögur séu orðnar fátíðar. 

Þar með er ekki sagt að sveitasögur séu alveg á bak og burt úr íslenskri skáldsagnagerð, 

þótt þær séu vissulega undantekningar. Jón Yngvi Jóhannsson bendir til að mynda á 

nokkur markverð dæmi um slíkar undantekningar í fimmta bindi Íslenskrar 

bókmenntasögu því á tíunda áratugnum fer sveitin aftur að láta á sér kræla sem sögusvið.
51

 

Þríleikur Jóns Kalmans fyllir að sjálfsögðu þennan fáliðaða flokk en auk þess nefnir Jón 

Yngvi verk Gyrðis Elíassonar og Sigfúsar Bjartmarssonar. Einnig mætti nefna skáldsögu 

Hallgríms Helgasonar, Höfundur Íslands í þessu samhengi.
52

 

Sú spurning vaknar óneitanlega af hverju í ósköpunum menn skrifi um íslenska 

sveit undir lok tuttugustu aldarinnar. Er það ekki einhverskonar tímaskekkja? Eða svo við 

rifjum upp áðurnefnda spurningu sögumanns þríleiksins, „til hvers að skrifa um íslenska 

sveit á ofanverðri tuttugustu öld, þegar borgir þenjast út, mannúðin skreppur saman?“ (Sír, 

bls. 14). En hvað er tímaskekkja og hvað andar í takt við samtímann? Þeirri spurningu er 

ekki auðvelt að svara, og kannski enn erfiðara að svara því af hverju þessar sveitasögur, 

þótt fáar hafi verið, spruttu upp á tímum þegar fátt var hallærislegra en íslensk sveit. Með 

öðrum orðum áður en auðjöfrar og athafnamenn tóku upp á því að kaupa jarðir í stórum stíl 

til að stunda „frístundabúskap“, skógrækt eða einfaldlega koma fjármunum sínum í lóg. 

Kannski hittir Jón Yngvi Jóhannsson samt naglann á höfuðið í fyrrnefndum bókarkafla 

þegar hann segir um sögumann þríleiksins: „Hann segir sögur úr sveitinni og skapar sinn 

eigin sagnaheim þvert á allar tískur, knúinn af þörf sem ekki verður bæld.“
53
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III. 

Þríleikurinn og sveitasöguhefðin 

Sveitasöguhefðin, þríleikurinn og fortíðarþráin 

Það að fara „þvert á allar tískur“ hlýtur að fela í sér að tekinn er upp þráður 

bókmenntagreinar sem er fjarri því að vera í tísku – nefnilega sveitasögunnar. Af þeim 

verkum og höfundum sem Jón Yngvi nefnir er ljóst að þríleikur Jóns Kalmans kemst næst 

því að halda áfram þar sem sveitasögum fyrri tíðar sleppir. En hvernig er slíkt mögulegt 

heilum aldarfjórðungi eftir að sveitasagan líður undir lok sem viðmið í íslenskri 

skáldsagnagerð, eins og hér hefur komið fram? Þegar hin hefðbundna togstreita á milli 

sveitar og borgar er tæplega lengur gjaldgeng sem einhverskonar aðkallandi samtímamál? 

Þegar þéttbýlislífið er orðið að eðlilegri tilveru meirihluta fólks? 

Við þessu er ekkert einhlítt svar, en sú leið sem Jón Kalman velur er að skrifa verk 

sem tengjast þessari hefð náið. Þau eru því í vissum skilningi bókmenntir um bókmenntir, 

eða bókmenntir um bókmenntagrein. Á þetta bendir Jón Yngvi einmitt líka: „Þetta er í 

hæsta máta bókmenntaleg sveit og sögur Jóns tengjast íslenskri sveitasagnahefð sterkum 

böndum. Á köflum er eins og sögumaður þeirra sæki afl sitt í meðvitaða afneitun þeirrar 

þróunar sem þar hefur orðið.“
54

 

 Líkt og fram hefur komið fóru sveitasögurnar að taka nokkrum breytingum í 

stríðinu, þegar hernámið hraðaði nútímavæðingunni og fólksflutningunum til Reykjavíkur 

svo um munaði. Þótt hin þjóðfélagslega þróun hafi verið í þessa átt um alllangt skeið 

breyttist hlutverk sveitasögunnar við þessar stórtæku félagslegu sviptingar. Sveitin og 

sveitamenningin hætti að vera raunverulegur valkostur sem grundvöllur íslenskrar 

menningar líkt og menntamenn fyrstu áratuga tuttugustu aldarinnar og „hamsúnistarnir“ 

sóttust eftir. Að ýmsu leyti er sögumaður þríleiksins staðsettur í svipaðri sögulegri fjarlægð 

og tíðkaðist hjá höfundum sveitasagna stríðsáranna og eftirstríðsáranna (allt fram á sjöunda 

og áttunda áratuginn). Því líkt og þeir horfir hann um öxl og rifjar upp og ritar niður 

minningar um æsku sína í sveit, og sveitin hefur að geyma heim sem er horfinn. Ekki 

ósvipað og brottflutta sveitafólkið sem „fjallaði um sveit bernsku sinnar og uppvaxtarára 

fyrir stríð, fyrir vélvæðingu og innrás nútímans“ eins og Dagný Kristjánsdóttir kemst að 
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orði.
55

 Við þessar aðstæður er eina færa leiðin aftur til hins horfna heims sveitarinnar í 

gegnum bókmenntirnar, þ.e. að endurskapa heim bernskunnar með skrifunum. Í raun og 

veru má segja að hér sé komin stutt og laggóð lýsing á þríleiknum, sem er fyrst og síðast 

tilraun sögumanns til að endurskapa veröld bernskunnar. 

Lýsingu Dagnýjar Kristjánsdóttur á sveitasögum stríðsáranna og eftirstríðsáranna, 

sem áður var vitnað til, má því sumpart heimfæra upp á þríleikinn: „Því lengra sem líður 

frá lífinu í sveitinni þeim mun auðveldara verður að gylla hana fyrir sér, ritskoða 

minningarnar og búa til fallegar goðsögur [...] þar sem fólkið lifir einfaldara og sannara lífi 

en í borginni í órofa tengslum við jörðina, gróðurinn og dýrin.“
56

 Afstaða sögumanns 

þríleiksins til sinnar sveitar og borgarlífsins rímar ágætlega við þetta: „uppúr miðjum maí 

ók Starkaður hálfa leiðina suður til að frelsa drenginn úr rútunni. Þessi sveit gleymir 

nefnilega aldrei sínum“ (Sír, bls. 101). Sölvi Björn Sigurðsson hefur einnig vakið máls á 

þessari fortíðarþrá í þríleiknum og segir meðal annars: „Gegn þessum horfna heimi teflir 

sögumaður sinni eigin fábrotnu tilveru sem upprifjanda og skrásetjara, og manni verður 

ekki annað skilið en að lífið sé alltaf fegurra og stærra í fjarlægðum tímans, þegar fortíðin 

er orðin að skáldskap.“
57

 

Þrátt fyrir þetta er sú sveit sem lýst er í þríleiknum ekki algjörlega horfinn heimur. 

Hvorki á ritunartímanum, þ.e. undir lok tuttugustu aldar, né á sögutímanum á áttunda 

áratug aldarinnar. Hún er vissulega orðinn nokkurskonar „jaðartilvera“ á þeim síðarnefnda, 

en engu að síður er hún raunverulegur valkostur. Þar þrífst gott mannlíf og þangað má því 

sækja gildi og lífsviðhorf, eins og nánar verður vikið að hér á eftir, sem nýtast vel „á 

ofanverðri tuttugustu öld, þegar borgir þenjast út, mannúðin skreppur saman“ (Sír, bls. 14). 

Þetta er undirstrikað strax í fyrsta bindi þríleiksins, Skurðum í rigningu, með sögunni um 

Sam W. Jones, hinn hámenntaða hörundsdökka vísindamann frá New York sem sest að í 

sveitinni og finnur þar gildi og lífshætti sem hann samlagast. Á ritunartímanum, þ.e. undir 

lok tuttugustu aldar, er sveitin auðvitað komin lengra út á jaðarinn og líkt og í sveitasögum 

stríðsáranna og eftirstríðsáranna hafa orðið talsverðar breytingar hvað atvinnuhætti varðar 

frá því á áttunda áratugnum. Þar á meðal sú hefð að börn og unglingar út þéttbýlinu dvelji í 

sveit sumarlangt. Fortíðarþráin er því nokkuð annars eðlis í þríleik Jóns Kalmans en 

tíðkaðist í sveitasögum eftirstríðsáranna.  
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Þótt sögumaður þríleiksins líti um öxl, líkt og fyrirrennarar hans í sveitasögunum, 

er staða hans þó nokkuð frábrugðin sem skýrist af því, sem áður hefur verið nefnt, að lífið 

og tilveran í borginni er orðin viðtekin á áttunda áratugnum þegar meginhluti þríleiksins 

gerist. Í þessu samhengi má nefna áhugaverð tengsl Kristnihalds undir Jökli, eftir Halldór 

Laxness, við sveitasöguhefðina sem Ástráður Eysteinsson hefur bent á. Hann bendir á að 

vegferð hinnar hefðbundnu söguhetju sveitasagna eftirstríðsáranna er snúið á hvolf í 

Kristnihaldinu. Í stað þess að koma úr sveitinni til borgarinnar fer Umbi, hin unga og 

óreynda söguhetja, til sveitarinnar þar sem hann glatar sakleysi sínu.
58

 Þetta „öfugsnúna“ 

frásagnarminni kemur einnig fram í þríleiknum því sögumaður snýr einmitt frá borginni, 

þaðan sem hann er upprunninn, til sveitarinnar. Hér er um að ræða nokkurskonar 

staðfestingu þess að borgin er viðmiðið en sveitin frávikið. Og þótt sögumaður þríleiksins 

glati reyndar ekki beinlínis sakleysi sínu í sveitinni, er engum vafa undirorpið að þar tekur 

hann út þroska sinn. 

Enn er spurt: Til hvers að skrifa um íslenska sveit?  

Tengsl þríleiksins við þær sveitasögur sem ritaðar voru eftir að sveitasagan hvarf af sviðinu 

sem ríkjandi viðmið í íslenskri skáldsagnagerð, eru margvíslegri en hér hefur komið fram. 

Einn mikilvirkasti höfundur íslenskra sveitasagna er án efa Ólafur Jóhann Sigurðsson. 

Hann hóf feril sinn sem skáldsagnahöfundur með bókinni Skuggarnir af bænum árið 1936, 

sem er í alla staði hefðbundin sveitasaga.
59

 Ólafur Jóhann hélt sig svo allar götur síðan, á 

einn eða annan hátt, við menningu sveitarinnar. Því þótt bækur hans frá síðari árum hafi 

fjallað um borgarlíf snerust þær um gildi sveitanna og tók hann því virkan þátt í 

umræðunni um andstæðurnar sveit og borg, líkt og almenn tilhneiging var til á árunum eftir 

stríð.  

Í athyglisverðri grein frá árinu 1980 fjallar Halldór Guðmundsson um tvö af síðari 

verkum Ólafs Jóhanns, smásöguna „Bréf séra Böðvars“ (1965) og skáldsöguna Hreiðrið 

(1972). Í grein Halldórs kemur fram að í raun sé allt höfundarverk Ólafs Jóhanns glíma við 

þær stórfelldu félagslegu og menningarlegu breytingar sem raktar hafa verið hér að framan: 

Þetta er meginstef Ólafs Jóhanns fram að þessu. Heimur sveitarinnar, eldri 

kynslóðarinnar, lífsbaráttu í skauti náttúrunnar er að hrynja. Sumarið er liðið, harður 

vetur borgarlífsins, nútímamenningarinnar fer í hönd. Auðvitað lítur Ólafur ekki á 
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sveitalífið sem samfellda sælu, bækur hans eru til vitnis um það; fremur sýnist mér það 

vera viðhorf hans að þessi umskipti hafi verið alltof snögg, fólk hafi „tapað áttum“, og 

hætt sé við að með sveitamenningunni fari líka fjölmörg siðferðileg verðmæti í súginn 

sem betur væru varðveitt. Í þeirra stað heldur ómenningin innreið sína. Það er hlutverk 

bókmenntanna að sporna við þessari þróun: Vera meira en „grátur við veginn“ og annað 

en stæling á erlendri tísku. Bækur Ólafs eru skrifaðar að hausti og skulu búa menn undir 

veturinn.60 

 Hreiðrið og fleiri verk sem Ólafur Jóhann ritaði undir lok ferils síns, marka í raun endalok 

gullaldar íslensku sveitasögunnar. Og sum þeirra, líkt og Hreiðrið, eru skrifuð þegar 

sveitasagan hefur horfið af sviðinu sem miðpunktur íslenskrar skáldsagnagerðar. Hreiðrið 

kemst reyndar næst því af verkum Ólafs Jóhanns að vera Reykjavíkursaga. Engu að síður 

snýst hún um gildi bændasamfélagsins andspænis nútímavæðingunni, erlendri 

fjöldamenningu og módernisma í skáldsagnagerð.  

Skáldsagan Hreiðrið gerist að mestu leyti snemma á áttunda áratugnum, það er að 

segja á sama tíma og meginfrásögn þríleiksins á sér stað. Ef við gefum okkur að Hreiðrið 

og fleiri verk Ólafs Jóhanns séu meðal þeirra verka sem reka endahnútinn á 

sveitasagnahefðina, sem hér hefur verið rakin, gefur þessi tímaskörun tilefni til nokkurra 

vangaveltna.
61

 Líkt og Halldór Guðmundsson bendir á í grein sinni er verkum Ólafs 

Jóhanns ætlað að sporna við þeirri hröðu þróun sem átti sér stað með nútímavæðingunni á 

Íslandi, þar sem „fólk hafi „tapað áttum“, og hætt sé við að með sveitamenningunni fari 

líka fjölmörg siðferðileg verðmæti í súginn sem betur væru varðveitt.“
62

 Þótt hæpið sé að 

heimfæra þessa túlkun algjörlega upp á þríleikinn, má engu að síður ljóst vera að viðhorf 

sögumanns er ekki ósvipað. Hann spyr sig í upphafi þríleiksins hvort yfirleitt sé nokkur 

ástæða til að skrifa um íslenska sveit undir lok 20. aldar, eins og áður hefur komið fram. Á 

öðrum stað koma þessar sömu efasemdir, um þá iðju að færa frásögnina í letur, fram á 

ólíkan hátt en með beinu spurningunni „til hvers að skrifa um íslenska sveit ...?“:  

Ég hef nefnilega heyrt því haldið fram að til séu mikilvægari hlutir en heyskapur og 

smalamennska, girðingarvinna og mjaltir, til dæmis vegferð mannsins, heill þjóðar, 

angist nútímans. Já, hér sit ég og blaðið er mitt ræðupúlt, þarna er samtíminn, kaunum 

hlaðinn. Vegferð þjóðar, heill mannsins, angist nútímans; sitthvað sem vert er að brjóta 
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til mergjar. Og mér dettur í hug að bæta nýjum þráðum í þennan sveitavefnað minn, 

gefa atburðum þjóðfélagslega skírskotun, stinga á kaunum. Mér dettur ýmislegt í hug. 

 En þá man ég eftir rjúpnaveiðiferðum Guðmundar á Hömrum (Báf bls. 171). 

Líkt og þegar sögumaður spyr sig hversvegna hann sé að skrifa um íslenska sveit, tilgreinir 

hann hér risavaxin málefni samtímans og ber þau saman við sitt eigið viðfangsefni. Og 

lætur sér jafnvel detta í hug að bæta svokallaðri þjóðfélagslegri skírskotun við frásögnina. 

Með öðrum orðum: það flögrar að honum að skrifa hefðbundna sveitasögu. Sveitasögu 

sem á margt sameiginlegt með þeim þjóðfélagslegu sögum sem fjallað hefur verið um fyrr 

í þessum kafla. Sögu sem beinlínis tekur sér stöðu á pólitískum vettvangi dagsins. 

Við skulum gefa okkur að það sem sögumaður ýjar hér að um frásögnina sé rétt, 

þ.e. að hún sé ekki þjóðfélagsleg. Ef svo er, má spyrja sig hvað komi í veg fyrir að sagan 

taki þessa þjóðfélagslegu stefnu, og stingi á kaunum. Svarið virðist einfalt, sjálf frásögnin 

tekur völdin. Sagan af rjúpnaveiði Guðmundar á Hömrum þarf að komast að. Enda orðar 

sögumaður það sem svo á öðrum stað að hann sé „valdalaus alvaldur“ (Báf bls. 87). 

 Það er varasamt að taka sögumann algjörlega á orðinu og taka það trúanlegt sem 

hann gefur í skyn, að frásögn hans snúist fyrst og fremst um heyskap, mjaltir og 

girðingavinnu. En spurningin sem hann varpar fram ýmist beint eða óbeint, þ.e. „til hvers 

að skrifa um íslenska sveit“, hangir enn í loftinu! Að nokkru leyti felst svarið í því sem ég 

nefndi strax í upphafi þegar þessi spurning sögumanns var tekin til umfjöllunar, þ.e.a.s. að 

við taka nokkur hundruð blaðsíður, flóð sem ekki verður stöðvað og að í því felist svarið. 

Það má líka segja að það hvernig frásögnin af rjúpnaveiði Guðmundar á Hömrum tekur 

völdin sé svar af sama meiði. 

 En það má einnig finna annað svar við þessari spurningu. Það svar felst í því að 

taka ekki mark á sögumanninum þegar hann ýjar að því að frásögnin sé laus við svokallaða 

þjóðfélagslegar skírskotanir. Slíkt svar er nokkuð í ætt við túlkun Halldórs Guðmundssonar 

á höfundarverki Ólafs Jóhanns, og gæti hljómað eitthvað á þá leið að ástæða þess að menn 

skrifa um íslenska sveit undir lok tuttugustu aldarinnar sé einfaldlega sú að gæta að 

menningarverðmætum sem annars færu í súginn. Annað svar af sama meiði, og áður hefur 

verið nefnt, er það að frásögnin sé tilraun til að endurheimta veröld bernskunnar. En sú 

veröld getur vissulega einnig falið í sér menningarverðmæti sem vert er að bjarga frá 

glötun.  
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Síðasti bærinn í dalnum eða: „Atburðir við Glæsivelli“
63

 

Það var siður á Íslandi frá fornu fari á öllum sæmilegum bæum, að þartilhæfur maður 

væri látinn lesa upphátt úr sögubókum eða kveða rímur fyrir heimilisfólkið á 

síðkvöldum, og stytti svo þjóðin stundir fyrir sér. Sumir hafa nefnt þessar kvöldvökur 

háskóla íslendinga. Gamalt fólk sem hafði geingið í þennan háskóla í áttatíu ár eða 

leingur var farið að kannast við pensúmið sem vonlegt var.
64

 

Þannig lýsir Halldór Laxness kvöldvökunum í baðstofum íslenska torfbæjarins í 

skáldsögunni Brekkukotsannál (1956). Textabrotið lýsir því ágætlega hvernig kvöldvaka 

baðstofunnar var vettvangur íslenskrar menningar og þjónaði landsmönnum í senn sem 

mennta- og menningarstofnun um aldir. Ekki er fjarri lagi að segja að skurðpunkt samtíma 

og fortíðar, sem sveitasögur tuttugustu aldarinnar fást við, sé að finna í baðstofu íslenska 

torfbæjarins. Íslenski bærinn er tákn þeirrar menningar sem flestum sveitasögunum á 

tuttugustu öld var ætlað að berjast fyrir og varðveita. Jafnframt er hann kirfilega staðsettur 

í fortíðinni og gott dæmi um fyrirbæri sem nútímavæðingin þurrkaði út á eftirstríðsárunum 

og afturhvarf til hans varð ógerlegt. Íslenski bærinn er því tvírætt menningarsögulegt 

fyrirbæri. Fjöregg íslenskrar menningar en jafnframt táknmynd örbirgðar og vosbúðar í 

hugum margra.  

Meginfrásögn þríleiksins á sér stað á áttunda áratugnum, einmitt á þeim árum sem 

sveitasagan færðist endanlega út á jaðar íslenskrar skáldsagnagerðar. Sögutíminn er því á 

ákveðnum bókmenntasögulegum og félagslegum mörkum. Um þetta leyti er vélvæðing 

sveitanna, meðfylgjandi fækkun til sveita, og yfirburðarstaða borgarinnar sem tilvera þorra 

fólks, staðreynd. Viðfangsefni síðustu sveitasagnanna, sem enn voru að koma út um þetta 

leyti, einkennast af uppgjöri við lífið í sveitunum en ekki síður við lífið í borginni með 

sveitina að viðmiði. 

Meðal þeirra höfunda sem nýttu sér skáldsagnaformið til að kryfja þessar 

breytingar var sem fyrr segir Indriði G. Þorsteinsson. Skáldsögurnar þrjár, 79 af stöðinni 

(1955), Land og synir (1963) og Norðan við stríð (1971), sem hann sjálfur nefndi 

sameiginlega Tímar í lífi þjóðar eru hver á sinn hátt liður í því að brjóta þessar 

þjóðfélagslegu breytingar til mergjar.
65

 Í umfjöllun sinni um þessi verk Indriða, í títtnefndri 

Íslenskri bókmenntasögu, setur Dagný Kristjánsdóttir Land og syni í athyglisvert 
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samhengi: „Land og synir er „meta-skáldsaga“, skáldsaga um uppgjörið við 

bændasamfélagið og þá jafnframt um allar bækurnar um það.“
66

 Land og synir kemur út 

nokkrum árum síðar en 79 af stöðunni og þótt Dagný skilgreini ekki nánar hvað felist í því 

að Land og synir sé „meta-skáldsaga“, bendir hún á að henni sé ætlað að „sýna enn betur 

hvers vegna engin leið liggur til baka og hvers vegna tími sé kominn til að taka gamla 

bændasamfélagið af dagskrá.“ Að mati Dagnýjar er skáldsagan því ekki einungis uppgjör 

við þjóðfélagsástand, heldur jafnframt við bókmenntagrein. Þessi notkun Dagnýjar á 

hugtakinu „meta-skáldsaga“, sem oftast eru nefndar sjálfsögur á íslensku, er nokkuð 

frjálslegur og ljóst að hugtakið getur átt við æði margar skáldsögur sé það notað um verk á 

borð við Land og syni. Hugtakið getur, í þessum skilningi, náð yfir allar skáldsögur sem á 

einn eða annan hátt taka til umfjöllunar félagslegan veruleika sem hefur verið í brennidepli 

bókmenntagreina.
67

 

 Þrátt fyrir þetta má taka undir með Dagnýju um að Land og synir sé skáldsaga sem 

fjallar um uppgjörið við bændasamfélagið og án efa felst í því uppgjör við bækurnar sem 

fjalla um þetta samfélag. Í þessu ljósi má velta því fyrir sér hvort þríleikurinn sé ekki 

öðrum þræði bókmenntir um bókmenntagrein. Bókmenntagrein sem undir lok tuttugustu 

aldarinnar var (og er enn) því sem næst úr sögunni. Til að varpa ljósi á þetta er rétt að huga 

aftur að skurðpunktinum sem minnst var á hér áðan, þeim sem finna má í baðstofu íslenska 

torfbæjarins. Þessi skurðpunktur birtist í þríleiknum og framkallast í harðvítugum deilum í 

sveitinni. Og þær deilur snúast um gamlan torfbæ: 

En nú er að segja frá því, að skammt suðaustur af Svarfhóli er dalskvompa sem nefnist 

Stóridalur. Þar var lengi kotbýli og hét Glæsivellir. Mótsögnina í nafngiftunum kann ég 

ekki að skýra svo vel sé, hvort hér liggi forn gamansemi að baki eða stoltleg yfirlýsing 

löngu horfinna búenda. En bærinn fór í eyði uppúr seinna stríði og þrátt fyrir þrotlaust 

áhlaup vinda og eyðileggjandi samspil frosts og raka í nær fjörtíu ár, var bærinn enn 

afar heillegur þetta sumar, þökk sé alúð og vandvirkni í hverri torfhleðslu. Þarna var 

hann, afskiptur nema af stöku draugum sem komu langt að í leit að minningum. Hann 

sást ágætlega frá veginum og ég man, að ýmsum þótti notalegt að vita af bænum, þessu 

fótspori sem fortíðin hafði skilið eftir. Glæsivellir var nefnilega síðasti uppstandandi 

torfbær sveitarinnar. (Báf bls. 48-49) 
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Glæsivellir. Það má jafnvel bæta þeirri nafnatilgátu við að þetta stórbrotna heiti á gamla 

kotbýlinu sé tilraun söguhöfundar til að varpa ljósi á menningarlegt mikilvægi bæjarins. En 

hvernig getur þessu litli torfbær, þetta fótspor „sem fortíðin hafði skilið eftir“, sem ýmsum 

þótti notalegt að vita af, ef sögumaður man rétt, valdið harðvítugum deilum? Svarið býr í 

einu orði: „Breytingar. Ég man að Björn tönnlaðist á þessu hrollvekjandi orði“ (Báf bls. 

70). Svo segir sögumaður frá þegar hann rifjar upp ræðu bóndans framfarasinnaða, Björns 

á Hnjúkum, á fundi sem haldinn er í Félagsheimilinu til að ræða deilumálið, hvort rífa eigi 

gamla torfbæinn að Glæsivöllum eða leyfa honum að standa. 

 Stuttu fyrir fundinn hefur skáldinu Starkaði borist til eyrna að Björn hafi eitthvað á 

prjónunum. Bóndinn á Hnjúkum hefur stuttu áður verið með tvo menn að sunnan í vinnu. 

Vaska menn sem baukuðu eitthvað við íbúðarhúsið og grófu holur meðfram 

afleggjaranum. Þær framkvæmdir valda reyndar öðrum deilum, af svipaðri rót og deilan 

um Glæsibæ, þegar líður á veturinn því þarna á sér stað undirbúningur fyrir uppsetningu 

ljósastaura meðfram afleggjaranum að Hnjúkum. Tilkoma ljósastauranna fer illa í suma 

bændur í sveitinni, einkum þó Sam í Tungu. En hér kemst bara ein deila fyrir í bili, svo það 

er best að halda sig við atburðina við Glæsibæ. 

Björn bóndi er sem sagt í ham þetta sumarið og eftir dálitla könnun kemst 

Starkaður að raun um þá fyrirætlun Hnjúkabóndans að jafna Glæsibæ við jörðu. Þetta fær 

hann staðfest eftir stutt samtal við Örn, einn af taglhnýtingum Björns: 

Starkaður [um Björn]: Hugar að framtíðinni – í stað þess að daga uppi í fortíðinni – eins 

og sumir. 

 Örn: Nei, því hann er, hvað það nú heitir, já, hann er aldeilis brautryðjandi. 

 Starkaður: Brautryðjandi, þar er vel að orði komist! Sannarlega! Sá sem ryður 

brautina, sópar burt grjóti fortíðar svo framtíðin detti ekki og hrufli sig. 

 Örn: Já! Ryður brautina! 

 Starkaður: Hann veit að við megum ekki daga uppi eins og, eins og, já til dæmis 

eins og torfbær. 

 Örn, horfir ofan í vélina: Ja. 

 Starkaður: Örn, við megum ekki kafna í torfbæjum fortíðar. 

 Örn, án þess að líta upp: Hvað ertu að rella um torfbæi? 

 Starkaður: Þetta er myndmál, maður er allur í myndmálinu, sjáðu, torfbærinn er 

tákn um kotungshátt fortíðar, samanber Glæsivelli; kannski að þar sé þúfan sem 

framtíðin gæti dottið um? 

 Örn, stingur sér aftur í gin ameríska dýrsins: Þú veiðir ekkert uppúr mér. 

 Jæja, segir Starkaður, og við blússum heim á leið. 
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 Með olíugjöfina í botni, Landróverinn þýtur áfram á hámarkshraða sínum, áttatíu 

og einum á jafnsléttu.  (Báf, bls. 50) 

Daginn eftir fara þeir Starkaður og sögumaður heim að Glæsibæ til að koma í veg fyrir 

þetta menningarslys. Þeir fikra sig inn í bæjargöngin og þar biður Starkaður sögumann að 

taka eftir: „Komdu, á fætur með þig, nú förum við um allan bæinn, snertum á veggjum, 

blundum jafnvel í skotum og leysum minningar úr viðjum þagnar og gleymsku, komdu og 

snertu þessa veggi og fortíðin smýgur gegnum skinnið og sameinast niði blóðsins“ (Báf 

bls. 51). Innan skamms heyra þeir vélahljóð, og risavaxinn Deutztraktorinn á Hnjúkum 

kemur bröltandi „eins og ofbeldisfullt tröll með ægilega handleggi reidda til höggs. Örn á 

Öxl situr undir stýri, Rumurinn bakvið hann og fyllir nánast út í vélarhús traktorsins. 

Starkaður glottir. Ámoksturstækin rísa hátt, hærra en fjöllin, járnarmar með ógurlegan 

höggþunga í sinum og vöðvum“ (Báf bls. 52-53). Þeim félögum, Starkaði og sögumanni, 

tekst þrátt fyrir þetta að bjarga Glæsivöllum og þar skiptir ekki síst máli að skáldið hótar 

Ruminum að yrkja um hann níðvísu, og það dugar. 

 Í framhaldinu er tilkynnt um fund í Félagsheimilinu vegna málsins og í gang fer 

mikið áróðursstríð ólíkra fylkinga í sveitinni. Í þessu áróðursstríði koma fram afar ólík 

sjónarmið viðvíkjandi fortíð, samtíð og framtíð. Upp í hugann kemur það sem minnst var á 

hér áðan þegar sögumaður gefur í skyn að saga hans hafi ekki þjóðfélagslega skírskotun. 

Því þessar deilur hafa það sannarlega. Það má reyndar halda því fram að sú skírskotun sé 

jafnvel enn skýrari nú, u.þ.b. tíu árum eftir útkomu þríleiksins, en þegar hann kom út enda 

ýmsar hliðstæður með þessari umræðu og þeirri sem fram hefur farið um náttúruvernd og 

stóriðju. Björn á Hnjúkum heldur ræðu og, eins og fyrr segir, tönnlast hann á orðinu 

„breytingar“:  

Það var hans skoðun, eins og hefur reyndar komið á daginn, að ekki dygði lengur að 

binda sitt  hey, leggja sláturféð og mjólkurlítrann inn á reikning kaupfélagsins, bæta 

girðingar og ræsa fram mýrar, því þeir tímar þegar tryggasta inneign hvers einstaklings 

væri dugnaður og verklagni í búháttum voru liðnir. Vissulega, sagði Björn, ég man að 

hann sagði vissulega og sló úr höndinni: vissulega verður áfram þörf fyrir slíkt fólk, en 

sú sveit sem eingöngu treystir á gamla búhætti, mun dragast aftur úr. Gamlir og grónir 

siðir eru ekki lengur á vetur setjandi. En það þarf stórhug til að rífa okkur upp úr 

stirðnuðum sporum, og það er sú hætta að við frjósum föst í liðnum tíma. Og Björn 

sagði; breytingar geta sært og framfarir kostað fórnir (Báf, bls. 70) 
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Það er áhugavert að sögumaður tekur undir með Birni sem telur upp hefðbundin sveitastörf 

sem hætt eru að skipta jafn miklu máli. Því líkt og sögumaður bendir á hefur þetta, sem 

Björn telur upp, „reyndar komið á daginn.“ Og upptalning Björns er nánast samhljóða því 

sem sögumaður telur upp þegar hann veltir því fyrir sér að „gefa atburðum þjóðfélagslega 

skírskotun“ og segir : „Ég hef nefnilega heyrt því haldið fram að til séu mikilvægari hlutir 

en heyskapur og smalamennska, girðingarvinna og mjaltir, til dæmis vegferð mannsins, 

heill þjóðar, angist nútímans.“ 

 Þessi tvíræða afstaða sögumanns, að gefa í skyn að frásögn hans hafi ekki 

þjóðfélagslega skírskotun en greina svo frá deilum sem sannarlega snúast um þjóðfélagsleg 

efni, er af talsvert ólíkum toga en birtist t.d. í verkum Ólafs Jóhanns Sigurðssonar og 

Indriða G. Þorsteinssonar sem hér hefur verið minnst á. Þríleikurinn fjallar vissulega um 

þjóðfélagsleg málefni, og deilan sem hér hefur verið lýst snýst um varðveislu menningar 

og gilda sem eru um það bil að falla í gleymsku, eða er hreinlega verið að jafna við jörðu! 

Munurinn felst fyrst og fremst í því að sögumaður þríleiksins ljóstrar upp eigin efasemdum 

hvað þetta varðar. Enda er hann sjálfur í sögulegri fjarlægð frá miðju þeirrar umræðu sem 

t.d. þeir Ólafur Jóhann og Indriði tóku þátt í. Á sögutíma meginfrásagnar þríleiksins er 

þessi umræða enn í gangi og deilurnar sem hér er lýst eru angi af henni. 
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Halldór og Þórbergur, Þórbergur og Halldór 

I. 

Bókmenntasagan og vægi höfunda 

Í grein sem birtist í Tímariti Máls og menningar árið 2007 rifjar Jón Karl Helgason 

bókmenntafræðingur upp „glæfralegan“ spádóm sem hann setti fram í viðtali í Lesbók 

Morgunblaðsins í tilefni af útkomu bókar sinnar Hetjan og höfundurinn árið 1998. Í 

bókinni heldur Jón Karl þeirri kenningu fram að höfundar Íslendingasagnanna hefðu á fyrri 

hluta tuttugustu aldarinnar tekið þá stöðu sem hetjur sagnanna höfðu hjá íslensku þjóðinni 

fyrr á öldum. Spádómurinn „glæfralegi“ var í raun svar við spurningu blaðamanns um 

hverjir myndu gegna þessu hlutverki í náinni framtíð: 

Í svari mínu sagði ég að Halldór Laxness væri í seinni tíð almennt talinn stóri 

höfundurinn í íslenskri menningarsögu, aðalsöguhetja hennar, og yrði það væntanlega 

næsta kastið. „En honum bregður líka æ oftar fyrir í verkum yngri skálda og 

listamanna,“ bætti ég við, „og er með þeim hætti að verða sjálfstæð sögupersóna eða 

goðsagnapersóna. Árið 1958 skrifaði Matthías Johannessen lokaritgerð við Háskóla 

Íslands sem heitir „Njála í íslenzkum skáldskap“. Það kæmi mér ekki á óvart að brátt 

yrði skrifuð lokaritgerð við háskólann sem héti „Halldór Laxness í íslenskum 

skáldskap.“
68

 

Í greininni rekur Jón Karl nokkur dæmi um nýleg verk þar sem Halldór Laxness kemur 

fyrir eða er beinlínis í aðalhlutverki. Meðal þeirra verka sem hann nefnir er Sumarið bakvið 

Brekkuna, og vísar í upprifjun sögumanns á heimsóknum skáldsins í sveitina.
69

 En Halldór 

Laxness leikur líka stórt hlutverk í hinum tveimur hlutum þríleiksins og raunar er minnst á 

heimsóknir hans strax í Skurðum í rigningu. Eins og fram kemur hjá Jóni Karli eru sterk 

                                                 

68
 Jón Karl Helgason: „Halldór Laxness í íslenskum skáldskap“, Tímarit Máls og menningar, 2007 bls. 58. 

Útgangspunktur greinar Jóns Karls er leikrit Ólafs Hauks Símonarsonar Halldór í Hollywood og það hvernig 

ákveðnir þættir í ævi Halldórs Laxness hafa verið endurritaðir hvað eftir annað af Halldóri sjálfum og öðrum. 
69

 Önnur verk sem Jón Karl nefnir auk leikritsins Halldór í Hollywood eru: Regnbogi í póstinum (1996) eftir 

Gerði Kristnýju, en þar segir frá Halldóri Guðjónssyni 17 ára; Höfundur Íslands (2001) eftir Hallgrím 

Helgason, sem segir frá skáldsagnahöfundinum Einari J. Grímssyni sem greinilega byggir á æviatriðum 

Halldórs Laxness; Konungsbók (2006) eftir Arnald Indriðason, en þar kemur hinn nýútnefndi 

Nóbelsverðlaunahafi Halldór Laxness talsvert við sögu. Eins og Jón Karl bendir á er þetta vafalaust ekki 

tæmandi listi yfir þau verk þar sem Halldór Laxness kemur við sögu sem persóna. Í því samhengi mætti t.d. 

nefna ljóð, þ.á m. prósaljóð án titils eftir Sigfús Daðason sem birtist á blaðsíðu 30, í ljóðabókinni Og 

hugleiða steina (1997) og ljóð Gyrðis Elíassonar „Á Gljúfrasteini“, úr bókinni Upplitað myrkur (2005), bls. 

28. 
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tengsl á milli skáldskaparins og menningarsögunnar. Birtingarmynd Halldórs Laxness sem 

söguhetju í fjölda skáldverka síðustu tvo áratugi er nokkurskonar staðfesting á sterkri stöðu 

hans og mikilvægi í menningarsögunni. Það leikur ekki nokkur vafi á því að Halldór 

Laxness er fyrirferðarmesti leikandinn í þeirri sögu, og þá ekki síst í bókmenntasögunni. 

Þetta sést til dæmis áþreifanlega séu skrif um bókmenntasögu 20. aldar á Íslandi skoðuð. 

Ástráður Eysteinsson hefur fjallað um bókmenntasögulegt vægi Halldórs Laxness í 

grein sem ber þann lýsandi titil „Halldór Laxness og aðrir höfundar“. Snemma í greininni 

spyr Ástráður: „Hvað er á seyði í íslenskri sagnagerð um og eftir 1940?“
70

 Svar Ástráðs 

sýnir meðal annars að umsvif Halldórs Laxness á þessum árum voru gríðarleg, ekki aðeins 

í skáldsagnagerð heldur einnig á sviði þýðinga, fornritaútgáfna og greinaskrifa. Að hans 

mati leggur Halldór Laxness grunn að yfirburðarstöðu sinn í bókmenntasögu 20. aldar á 

tímabilinu eftir 1940 og skrifar sjálfan sig inn í þá sögu sem aðalleikanda: 

Halldór sér fyrir sér, hversu meðvituð sem sú sýn er, ákveðið kerfi frásagnarlistar, 

epískan vef – og hann er sjálfur kóngulóin. Jafnframt er hann að spinna sína eigin sögu. 

Ferill Halldórs Laxness er einn veigamesti þátturinn í sögu skáldsögunnar á Íslandi um 

áratugaskeið og það er ekki nóg að beina sjónum að röð verka hans, heldur má lesa 

þennan feril í senn sem einskonar undirtexta og sem ákveðið „forrit“ í 

bókmenntasögunni.
71

 

Í framhaldinu tekur Ástráður sláandi dæmi um bókmenntasöguleg skrif sem sýna 

birtingarmynd þessarar forritunar glögglega. Fyrir valinu verður bók Heimis Pálssonar 

Straumar og stefnur í íslenskum bókmenntum frá 1550. Valið helgast ef til vill af því að 

birtingarmynd Halldórs Laxness sem kóngulóar epísks vefs er afdráttarlaus í bókinni: 

Lauslega má áætla að um helmingur þeirrar umfjöllunar [um tímabilið 1920-1965] sé 

beinlínis um verk Halldórs Laxness. Hinn helmingurinn er að hluta almenns eðlis, en 

Þórbergur Þórðarson fær nokkra athygli og vikið er stuttlega að Guðmundi Hagalín. Þótt 

drepið sé með nafni á örfáa aðra höfunda er ekki reynt að fella verk þeirra beinlínis inn í 

bókmenntasögulega umræðu. Saga sagnagerðarinnar er því látin hvíla að miklu leyti á 

herðum Laxness enda telur Heimir það varla „ofmælt þótt sagt sé að einn höfundur 

íslenskur beri ægishjálm yfir aðra á tímabilinu 1930-1950 – og raunar lengur.“ „Auk 

þess að vera [...] afkastamestur höfundur var Halldór einnig sá sem „gaf tóninn“ fyrir 

marga rithöfunda á þessari tíð“ og því telur Heimir „eðlilegt að taka einkum dæmi af 

verkum hans til skýringar á þróun bókmenntanna á þessu skeiði.“ Auk gildismats, sem 
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 Ástráður Eysteinsson: „Halldór Laxness og aðrir höfundar“, Umbrot, Háskólaútgáfan 1999, bls. 15. 

71
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hlýtur að búa hér að baki, færir Heimir semsé söguleg rök fyrir þessum ævintýralegu 

hlutföllum í yfirliti sínu.
72

 

Bókin Straumar og stefnur er alls ekki einsdæmi hvað þessi „ævintýralegu hlutföll“ 

varðar. Sé sambærileg könnun gerð á fjórða bindi ritsins Íslensk bókmenntasaga koma 

svipuð hlutföll í ljós. Reyndar eru þau ekki alveg jafn „ævintýraleg“ enda er yfirlýst 

aðferðafræði þess rits ekki hin sama og hjá Heimi sem beinlínis notar Halldór Laxness sem 

leiðarstef eða viðmið í sínum skrifum um íslenska bókmenntasögu. Þrátt fyrir það kemur í 

ljós að blaðsíður helgaðar Halldóri Laxness eru samtals 97 af þeim ríflega 600 síðum sem 

meginmál bindisins telur. Til samanburðar fær Gunnar Gunnarson 52 síður en Þórbergur 

Þórðarson aðeins 16.
73

 Auk þess er 21 blaðsíða helguð Halldóri Laxness í fimmta og 

síðasta bindi Íslenskrar bókmenntasögu.
74

 Þess ber að geta að hér eru aðeins tilteknar þær 

blaðsíður sem sérstaklega eru merktar þessum höfundum, en að sjálfsögðu eru þeir nefndir 

víðar í bókinni, í samhengi við aðra höfunda eða bókmenntahræringar. 

Hér er ekki ætlunin að leggja mat á réttmæti þessara hlutfalla og enn síður að draga á 

flot hina súrnuðu kenningu um að aðrir höfundar hafi staðið í skugga Halldórs Laxness. Ég 

minnist á þetta hér af þeirri einföldu ástæðu að í þessum hlutföllum má greina ákveðna 

mynd af bókmenntasögulegum skrifum og þar með mynd af bókmenntasögunni. Umfjöllun 

þeirra Ástráðs og Jóns Karls sýnir hve fyrirferðarmikill Halldór Laxness er í 

bókmenntasöguskrifum annarsvegar og skáldskap hinsvegar. Það má ætla að ábending 

Jóns Karls um „tíðni“ Halldórs Laxness sem skáldsagnapersónu eða goðsagnapersónu í 

íslenskum skáldskap síðustu ára, sé nokkurskonar úrvinnsla á bókmenntasögulegu vægi 

Halldórs, eða því hvernig hann „skrifar sig“ inn í miðju bókmenntasögunnar, eins og 

Ástráður Eysteinsson lýsir í sinni greiningu. 

Eins og áður segir er Þórbergur Þórðarson ekki síður fyrirferðarmikill í 

sveitasöguþríleik Jóns Kalmans. Birtingarmyndir höfundanna í þríleiknum eru þó afar 

ólíkar og að mínu viti afhjúpa þær og staðfesta virkni höfundanna Halldórs Laxness og 

Þórbergs Þórðarsonar í íslenskri bókmennta- og menningarsögu síðustu áratuga. Ljóst er að 

skáldsagnapersónan Þórbergur Þórðarson fyrirfinnst ekki í jafn ríkum mæli og 

skáldsagnapersónan Halldór Laxness, ef hann er þá nokkursstaðar að finna sem slíkan.
75

 

Það er reyndar áhugavert í þessu ljósi að í nokkrum skáldverkum frá síðustu áratugum er 
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Þórbergur Þórðarson nálægur, eða greinilegur í merkingarheimi verkanna, þótt hann birtist 

ekki sem persóna líkt og Halldór Laxness hefur gert í fjölda verka. Viðurvist Þórbergs má 

lýsa á þann veg að hann sé á bakvið tjöldin, nálægur en ósýnilegur, eða í öllu falli ekki 

eiginleg persóna í verkunum sjálfum. Það er tilfellið í þríleik Jóns Kalmans, eins og nánar 

verður vikið að síðar í þessum kafla. Þessi ósýnilega nálægð er kannski einna mest 

„áberandi“ ef svo má að orði komast, í nýlegri skáldsögu Braga Ólafssonar 

Samkvæmisleikir. Skáldsaga Braga gerist að stórum hluta í íbúð Þórbergs að Hringbraut 45 

og fjölmargar vísanir eru í Þórberg og höfundarverk hans þótt hvergi sé minnst á hann 

berum orðum.
76

  

Þessi ólíka birtingarmynd þeirra Halldórs og Þórbergs kemur mjög greinilega fram 

í þríleiknum. Halldór kemur fyrir sem eiginleg persóna á meðan höfundarverk Þórbergs og 

bókmenntasögulegt gildi skipa stóran sess. Hlutverk beggja höfunda eru því stór þótt ólík 

séu. Halldórs sýnu stærra á yfirborðinu, líkt og kannski er tilfellið í bókmenntasögunni, á 

meðan hlutverk Þórbergs er stærra í undirtexta verkanna, einkum hvað fagurfræðileg og 

efnisleg textatengsl varðar, hvort sem því er svo farið í bókmenntasögunni eða ekki. 
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II. 

Halldór – „Einu sinni var önnur heimsókn“ 

Á áttunda áratugnum, þegar meginhluti þríleiksins gerist, voru þeir Halldór og Þórbergur 

tvær hliðar á sama peningi, líkt og mestan hluta tuttugustu aldarinnar. Það var nær 

ómögulegt að minnast á Halldór án þess að Þórbergur kæmi einnig við sögu (þótt nú sé 

raunin e.t.v. önnur), eða eins og Pétur Gunnarsson orðar það svo skemmtilega: „Halldór og 

Þórbergur, Þórbergur og Halldór. Í vitund manna voru þeir löngum eins og samvaxnir 

tvíburar sem ekki yrðu aðskildir án þess að öðrum yrði fargað.“
77

 Í þríleik Jóns Kalmans 

birtist þetta ástand mjög greinilega. Þeir Halldór og Þórbergur eða Þórbergur og Halldór 

eiga sér sérstaka samastaði á tilteknum bæjum í sveitinni, ef svo má að orði komast. Fólkið 

á Karlsstöðum, þar sem drengurinn (sögumaður) dvelur, er ákaft stuðningslið Þórbergs 

Þórðarsonar. Jón hreppstjóri heldur aftur á móti uppi merkjum Halldórs Laxness af miklum 

móð og mikilli aðdáun. Þegar kemur að þessum tveimur höfundum er enginn millivegur 

fær, annaðhvort ertu Þórbergsmaður eða Halldórsmaður, flóknara er það ekki. Samt er 

borin virðing fyrir „hinu“ skáldinu, a.m.k. á yfirborðinu, þótt menn láti sig ekki muna um 

að ausa svívirðingum yfir andstæðinginn þegar slær í brýnu með þeim. 

Og það slær sannarlega í brýnu með bændunum þegar kemur að því að bera 

skáldjöfrana saman. Raunar svo hressilega að fólki verður ekki um sel og það stefnir í 

vandræðaástand í sveitinni. Þetta gerist strax í fyrstu köflum Skurða í rigningu. Upphafið 

að þessari rimmu felst í því að Þórði bónda á Karlsstöðum finnst málfar í sveitinni fara 

hnignandi og grípur þá til sinna ráða. Því Þórður „tók á síðasta vetri upp á þeirri fáheyrðu 

hegðun að þverbrjóta óskráð lög með því að blanda sér inn í símasamtöl fólks, leiðrétta 

beygingarvillur en einkum ambögur og útlend áhrif.“ Í framhaldi af þessu hefur sveitin 

„eggjað hreppstjórann lögeggjan að ganga í málið og snupra Þórð“ (Sír, bls. 16). Þórður 

tvíeflist bara við þetta og hefur  

kvöldlestur í símann, frá ellefu til hálf tólf. Byrjaði á Einum kennt – öðrum bent eftir 

Þórberg Þórðarson og tileinkaði Jóni hreppstjóra lesturinn. Lét fyrst nægja að lesa 

textann en var í þriðja lestri farinn að leggja út af hnitmiðuðum setningum og tengja við 

líðandi stund í sveitinni.“ (Sír, bls. 17) 

Þetta endar með því að Þórður fer á fund Jóns hreppsstjóra vegna málsins. Reyndar undir 

því yfirskini að fá greitt út fyrir mink sem drengurinn og hundurinn Þórbergur hafa drepið 

                                                 

77
 Pétur Gunnarsson: „Halldór og Þórbergur“ bls. 4 sjá: http://thorbergur.is/files/halldor_og_thorbergur.pdf  

http://thorbergur.is/files/halldor_og_thorbergur.pdf
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(já, hundurinn heitir Þórbergur og við víkjum að því síðar). Þessi fundur endar með 

ósköpum: 

Jón ætlaði víst að veita Þórði milda og föðurlega áminningu en um leið mælast til sátta 

og samvinnu í háleitum málum. Hvað sem hann hafði í hyggju, þá leystist spjall þeirra 

fljótlega upp í glóandi, hreinlega spúandi málfars- og bókmenntadeilu sem náði hámarki 

sínu þegar Þórður slengdi því framaní Jón, að Einum kennt – öðrum bent hefði verið 

skrifað til höfuðs Halldóri, og skyldi engan undra sagði Þórður og kom með ótal dæmi 

um þá uppskafningu sem sá maður léti frá sér fara; klykkti svo út með því að Halldór 

væri sjálfbirgingslegur ritþjófur. Þá var Jóni víst nóg boðið; hann spratt uppúr stólnum 

djúpa og löðrungaði Þórð, sem glotti bara ógurlega, gekk hægt að sextugsgjöfinni, 

hrækti þrisvar á hana, greip viskíflöskuna af borðinu – Chivas Regal – strunsaði með 

hana upp stigann og út á hlað, ók spólandi af stað, snarhemlaði rétt neðan við 

afleggjarann, hefur væntanlega munað eftir drengnum sem hljóp hálfgrátandi eftir 

húsbónda sínum með Stein Elliða geltandi af kátínu kringum sig [...] en hvernig sem allt 

fór fram, hvað sem nákvæmlega gerðist, þá var Þórður eins og óveður í næstu 

kvöldlestrum, en hermt er að hreppstjórinn sé hinsvegar búinn að sérpanta einar 

fimmhundruð klósettrúllur frá Skotlandi – með mynd af Þórbergi Þórðarsyni þrykkta á 

hvert bréf. (Sír, bls. 19-20) 

Sextugsgjöfin sem Þórður hrækir á er mynd af Halldóri Laxness, árituð af skáldinu sjálfu. 

Þegar Jóni hreppstjóra og Karlsstaðabændum lendir saman af einhverjum ástæðum er 

oftast stutt í að Halldórs-og-Þórbergsdeilan skjóti upp kollinum. Þetta gerist til dæmis 

þegar Jónas gamli, faðir Þórðar og Starkaðar, steinhættir að nota salernið á bænum eftir að 

Starkaður málar það gult. Starkaður þverneitar að mála baðherbergið aftur og þess vegna 

tekur Jónas upp á því að skíta við jaðar fjóshaugsins. Jón hreppstjóri skiptir sér af þessum 

tilburðum gamla mannsins:  

Hér í sveit skítur fólk ekki í fjóshauga. Þetta sagði Jón og það af festu. Þá hljóp 

náttúrulega kergja í Þórð; benti drengnum að koma, hvíslaði einhverju að honum og 

strákur stökk inn og skömmu síðar hélt Þórður á bók; sló henni upp, las eins og annars 

hugar: „Við Breiðafjörðinn eru fallegar jarðir, æðarfugl í hverri vör, selur sefur á 

steini.“ Augu Jóns urðu kringlótt, hendurnar sigu hægt niður með hliðum, kippir í 

holdmiklum kinnum. Þórður horfði hugsandi uppí himininn, svona eins og maður gáir 

til veðurs, fór í vasa eftir kveikjara og gráðugur loginn nálgaðist bókina. Jón bar 

hendurnar fyrir sig, bljúg bæn og ofsi börðust í andliti hans. Það held ég nú, glotti 

Starkaður, en augngoturnar sem hann sendi Þórði ekki lausar við taugaveiklun. 

Kjölurinn á Hinu ljósa mani aðeins farinn að sviðna. Fjóshaugurinn kemur mér ekki við, 

bunaði Jón spyrjandi útúr sér. Þórður stakk kveikjaranum í vasann. Jón hreppstjóri fór. 

(Sír, bls. 58-59) 
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Það er þó rétt að taka fram að deilurnar milli Jóns á Felli og Karlsstaðabænda eiga sér mun 

lengri aðdraganda, allt aftur á nítjándu öld, eins og fram kemur í öðru bindi þríleiksins, 

Sumrinu bakvið Brekkuna. Ágreiningurinn er því kannski djúpstæðari en virðist í fyrstu en 

við víkjum betur að þessari forsögu síðar. Skoðum aðeins betur hlut Halldórs Laxness á 

yfirborði frásagnarinnar. 

Halldór Laxness er einkavinur sjálfs sveitarhöfðingjans að Felli, Jóns hreppsstjóra. 

Jón er einlægur aðdáandi Halldórs. Í sérstakri stássstofu hreppstjórans, þar sem þeim Þórði 

lenti saman, getur að líta „fjórar myndir af Halldóri Kiljan: fjögurra ára á einni mynd, 

sautján ára á annarri, fertugur á þriðju en fjórða myndin sem hékk á viðhafnarstað beint á 

móti þunga djúpa leðurstólnum, var svo að segja ný. Í vinstri horn hennar hafði skáldið 

skrifað: Handa Jóni sextugum“ (Sír, bls. 18). Halldór heimsækir Jón hreppsstjóra tvisvar í 

þríleiknum. Í annað skiptið til að færa honum myndina í sextugsafmælisgjöf ásamt kassa af 

kúbönskum vindlum. Í þeirri heimsókn leiðir Jón Halldór út í fjárhús og sýnir honum féð 

en ærnar bera nöfn úr ranni skáldsins; Íslandsklukka, Innansveitarkróníka, Snæfríður, 

Salka Valka og hið sama er að segja um hrútana; Eldur í Kaupinhafn, Ljósvíkingur, 

Vefarinn mikli frá Kasmír, Jón Prímus og hundur hreppsstjórans ber nafnið Steinn Elliði. 

Þetta er að sjálfssögðu ekkert smáræði, að nefna fjárstofninn eftir verkum og persónum 

skáldsins, enda er þetta sjálft lífsviðurværi og stolt Jóns. 

 Þegar Halldór heimsækir Jón hreppsstjóra svo öðru sinni er fyrri heimsókn Halldórs 

rifjuð upp enda fátítt að frægar persónur láti sjá sig í sveitinni. Frásögnina af síðari 

heimsókn Halldórs er að finna í Sumrinu bakvið Brekkuna, öðrum hluta þríleiksins, og það 

ekki að ástæðulausu. Þegar þar er komið sögu hafa nefnilega undarlegir atburðir gerst í 

sveitinni því þá er staddur dularfullur gestur á Gilsstöðum, hjá Postulanum svokallaða. 

Postulinn er þriðji ættliður Gilsstaðabænda sem fæst við það verkefni að endurrita 

Biblíuna, en sú endurritun felst í því að greina orð mannanna frá orði guðs. Hinn dularfulli 

gestur Postulans setur alla sveitina vægast sagt á annan endann, gesturinn er heldur ekki af 

venjulegum toga því fljótlega hallast flestir að því að þarna sé engin annar en guð 

almáttugur sjálfur kominn til að huga að verklokum Postulans. Þessi heimsókn guðs í 

sveitina er fyrst nefnd í kaflanum „Óvænti gesturinn“. Væri sagan uppbyggð á 

hefðbundinn línulegan hátt mætti ætla að sagan af óvænta gestinum héldi áfram og yrði til 

lyktar leidd undir lok verksins, en í frásögn þríleiksins er stöðugt stokkið fram og til baka í 

tíma og rúmi. Frásögnin af gesti Postulans er því rofin og kaflinn endar á þessum orðum:  
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Það var dularfullur gestur í sveitinni og sumum kannski ekki alveg um sel; hér er ég 

ekki að tala um þann grun sem fljótlega gerði vart við sig hjá nokkrum aðilum, að 

gesturinn væri jafnvel ekki af þessum heimi, nei, sumum var ekki um sel, því einu sinni 

hafði verið önnur heimsókn og þá munaði litlu að allt færi úr böndunum.  (SbB, bls. 12) 

Hver skyldi þessi heimsókn vera þar sem litlu munaði „að allt færi úr böndunum“? 

Hverslags gestur getur jafnast á við gest sem er „jafnvel ekki af þessum heimi“ og er að 

öllum líkindum sjálfur guð almáttugur? Lesendur fá svör við því í kaflanum sem á eftir 

fylgir en hann heitir einfaldlega: „Einu sinni var önnur heimsókn“, þar segir: „Frægasti 

gesturinn og án efa sá eftirminnilegasti í manna minnum var náttúrulega Halldór Kiljan 

Laxness; hér undanskil ég gestinn dularfulla sem einhver fullyrti að væri Guð, en ef út í 

það er farið, þá hafa sumir raunar hneigst til þess upp á síðkastið að setja samasemmerki 

milli Halldórs og Drottins“ (SbB, bls. 14). 

Þessi síðari heimsókn Halldórs Laxness ber um margt keim af heimsókn hins 

dularfulla gests Postulans nema hvað gestgjafinn er ekki Postulinn heldur Jón hreppsstjóri 

á Felli: „skáldið [sótti] gljáandi svört stígvél í farangursgeymslu bílsins og þeir fóru að 

ganga, hreppstjórinn og hann, alveg eins og Postulinn og gesturinn dularfulli nokkrum 

árum síðar“ (SbB, bls. 14). Heimsóknirnar tvær, og samasemmerki sem sögumaður dregur 

á milli guðs og Halldórs Laxness, eru auðvitað ekki tilviljanir. Sögumaður leggur reyndar 

ekki sérlega mikla áherslu á þessi líkindi og segir eins og í framhjáhlaupi að „sumir [hafi] 

raunar hneigst til þess upp á síðkastið að setja samasemmerki milli Halldórs og Drottins“ 

(SbB, bls. 14) og að vilji bara þannig til að báðir gestirnir fari í göngutúr um lendur 

bændanna sem þeir sækja heim. En það hangir auðvitað meira á spýtunni því í þessum 

líkindum felst ákveðin mynd af bókmenntasögunni. Það er vert að árétta að sögumaður 

segir „upp á síðkastið“ því hann bendir með því á að það hafi ekki verið tilfellið þegar 

atburðirnir gerast. Þetta er óbein bending um það að Þórbergur og Halldór deildu enn 

sviðinu á þeim tíma. 

Halldór Laxness og heimsókn hans í sveitina hafa samt djúpstæð áhrif og ekki síst 

fyrir tilstuðlan Starkaðar sem sjálfur er skáld og að auki fyrirmynd sögumanns. Þegar 

Halldór kemur í sveitina liggur við að illa fari. Skáldinu Starkaði tekst nefnilega, með 

snilldarlegri sögumennsku sinni, að fá fólkið til að trúa því að ef til vill sé það bara 

persónur í skáldverki eftir Halldór Laxness. Þetta er auðvitað að hálfu leyti rétt því fólkið 

er í raun og veru persónur í bók í raunveruleikanum þ.e.a.s þeim raunveruleika sem hinn 

eiginlegi lesandi bókarinnar Sumarsins bakvið Brekkuna tilheyrir, nema hvað bókin er eftir 

Jón Kalman Stefánsson en ekki Halldór Laxness. Starkaður er ekkert venjulegt skáld, hann 
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á í einhverskonar lífrænu sambandi við landið, sveitina og fólkið. Þegar eftirvænting 

sveitunga Starkaðar eftir heimsókn Nóbelskáldsins nær hámarki skáldar hann upp aðstæður 

sem koma fólki úr jafnvægi og verður nánar vikið að því síðar. Þessi skáldskapur Starkaðar 

er ekki festur á blað því hann á sér stað í hugum fólksins í sveitinni. Fólkið fer að trúa því 

að það sé í raun persónur í skáldsögu eftir Halldór. Og þegar svo er komið þá liggur við 

slysi því Guðmundur á Hömrum, tröllið sjálft, er búið að drekka stíft í tvo daga þegar 

skáldið kemur í sveitina. Hann situr í fjósinu og ræðir við hundinn sinn hvað gera skuli við 

Halldór: 

Ég ætla að lesa yfir honum, því í öllum sönnum Íslendingum, trúðu mér þar, segir 

Guðmundur og skók þykkan vísifingurinn framan í hundinn, að í hverjum einlægum 

Íslendingi leynist vísir að bónda og ef ég hristi skáldið svolítið, tyfti rétt aðeins, þá leysi 

ég kannski bóndann úr læðingi, bendi honum á góða jörð til að búa á, hér í sveit á ég 

við, og þannig rennur skáldið saman við eigin sögu; hvernig líst þér á þetta 

heillakarlinn! (SbB, bls. 18). 

Þetta tekst reyndar ekki hjá Guðmundi því áður en hann ríður af stað til að hrista skáldið 

saman við eigin sögu réttir hún Guðborg konan hans honum mysubrúsa á hlaðinu með 

rammsterkri blöndu svo Guðmundur veltur útaf áður en hann kemur að Felli.  

Halldór spígsporar sem sagt um sveitina í svörtum vaðstígvélum, lítur í fjárhús og 

kemst jafnvel langt inn í hugarheim fólksins. Verður um stundarsakir höfundur 

sveitarinnar. En hvað með Þórberg?  
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III. 

... og Þórbergur – eða að skríða á hnjánum 

Já hvað með Þórberg, hvar er hann? Hundurinn á Karlsstöðum heitir reyndar Þórbergur, 

sem segir sjálfsagt meira en mörg orð um aðdáun húsbændanna á skáldinu. Þetta er 

auðvitað sambærilegt við það að Jón hreppstjóri hefur skírt alla sína áhöfn eftir persónum 

eða verkum Halldórs Laxness. En á Karlsstöðum virðist hundurinn eina skepnan sem fær 

bókmenntalegt nafn. Kannski vegna þess að Þórbergur Þórðarson er eina eiginlega 

persónan í höfundarverki hans? En er Þórbergur þá bara lítið annað en átrúnaðargoð 

Karlsstaðabænda og gjammandi hundur sem fylgir drengnum (sögumanni) í gegnum 

verkið? Á yfirborðinu gæti það virst sem svo, en þegar betur er að gáð reynist margt fleira 

tengja þríleikinn við höfundarverk Þórbergs. Þegar hafa verið nefnd tengsl þar á milli sem 

má kalla bein textatengsl eins og þegar Þórður notar „Einum kennt öðrum bent“ til að bæta 

málfar sveitunga sinna og ná sér niðri á Jóni hreppstjóra í leiðinni. 

Í þessum beinu textatengslum felast samt dýpri og veigameiri tengsl sem snúa að 

fagurfræði og frásagnaraðferð. Í því samhengi er vert að minnast á önnur bein textatengsl 

sem skipta verulega miklu máli fyrir fagurfræði þríleiksins og ekki síður 

frásagnaraðferðina. Þetta er vísun í þá aðferð sem Þórbergur Þórðarson segist hafa notað til 

að finna réttan tón fyrir Sálminn um blómið. Það er að segja þá aðferð að ganga beinlínis í 

barndóm til að geta skrifað frá sjónarhorni „litlu manneskjunnar“. Vísun sögumanns 

þríleiksins í þessa aðferð Þórbergs er að finna í fyrsta hluta hans, Skurðum í rigningu, 

nánar tiltekið við upphaf annars hluta þeirrar bókar. Fram að þessu hefur sagan öll verið 

sögð í þriðju persónu, sögumaður hefur lýst því sem drifið hefur á daga „drengsins“. En 

þessi drengur er sá sami og situr við skrifborð í borginni sem fullorðinn maður og segir 

söguna í fyrstu persónu frá sjónarhorni barns eða ungs manns eftir því hvar í sögutímanum 

frásögnin er stödd. Áður en sögumaður vitnar í Sálminn um blómið fá lesendur að kynnast 

þeim lögmálum sem eru í gildi hjá sögumönnum sveitarinnar. Tilefnið kemur reyndar ekki 

til af góðu því þegar þarna kemur sögu hefur sögumaður orðið fyrir því að brjóta gegn 

sögumennsku sveitarinnar – og það er enginn smáglæpur. Fagurfræði sagnalistar 

sveitarinnar minnir meira en lítið á þá grundvallarfagurfræði sem Þórbergur Þórðarson 

hafði í hávegum í flestum sínum skrifum, a.m.k. í æviskrifum sínum. Nefnilega það að 
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hefja sannleikann í æðra veldi.
78

 Frásagnarhætti sveitarinnar lýsir sögumaður þríleiksins 

með þessum orðum: 

Sá sem segir frá, má ekki láta glepjast af yfirborðinu. Hann er ekki eftirherma og á því 

ekki að endursegja það sem augað sér; sá sem segir frá, verður að gera sér grein fyrir 

því, að fátt er jafn ófullkomið og auga mannsins. Þessvegna kallast það ekki ýkjur þótt 

einhver sé hækkaður eða lækkaður um tíu sentimetra í frásögn; það er aðeins verið að 

draga fram huldar staðreyndir. 

Þetta veit ég núna. En haustið sem ég hóf skólagöngu á ný, haustið þegar ég var að 

komast af unglingsaldri og taldi þroskavænlegt að mýla ímyndunaraflið, það haust 

truflaði ég Svein á Brekku í miðri frásögn með því að segja kátur: nú lýgur þú! Það var 

líklega þá sem öllum varð ljóst, að eftir allt saman var ég aðkomumaður í sveitinni [...] 

Og ég man, að sagan varð ekki lengri, man að Sveinn horfði á mig útundan sér, sagði 

lágt sem hann væri að muldra við sjálfan sig: Það er ekkert til sem heitir ýkjur, bara 

viðhorf. (Sír, bls. 40) 

Viðhorf eða það að draga fram huldar staðreyndir er allt annað en að ljúga og þessi afstaða 

til frásagnarlistarinnar er í raun sú sama og afstaða Þórbergs að hefja sannleikann í æðra 

veldi. Þessi stutti kafli þar sem sögumaður lýsir frásagnaraðferð sögumanna sveitarinnar 

ber nafnið „Þegar heimurinn varð aftur stór...“. Því heimur sögumanns hafði skroppið 

verulega saman þessa haustmánuði um það leyti er hann truflaði Svein á Brekku í miðri 

frásögn. Einmitt þess vegna hefur hann fjarlægst sagnalist sveitarinnar. Það sem gerir þetta 

að verkum er einfaldlega það að fullorðinsárin eru um það bil að færast yfir með þeim 

afleiðingum að hversdagurinn hættir að vera stórkostlegur. Seinna þegar sögumaður er 

kominn á fullorðinsár áttar hann sig á því að hlutirnir eru ekki svona einfaldir: 

Síðar, þegar ég loksins átti að heita fullorðinn, komst ég að þeirri niðurstöðu að 

heimurinn hefði hvorki minnkað né stækkað [...] sló því föstu að trúgirni [mín] hefði 

stækkað fólkið, að barnslegt hugarflugið hefði bætt ímynduðum víddum við veröldina. 

Og ég get ekki vikið mér undan því, að svolítið var ég stoltur og ánægður með þessa 

niðurstöðu, ánægður að hafa séð í gegnum hluti. Þetta er það sem menn kalla þroska, 

hugsaði ég. Ég var orðinn vitur [...] Og fjarlægðir skruppu saman og leyndardómar 

lukust upp. (Sír, bls. 40-41) 
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Efasemdir vakna þrátt fyrir þetta því „vetrarnótt eina vaknaði ég með þráláta spurn: er þetta 

svona einfalt? Hafði ég ekki gleymt hátíðlegu loforði um að vaxa aldrei úr grasi, kannski 

gleymt því en þóst geta vikið mér undan loforðinu“ (Sír, bls. 40-41). Það rennur því upp 

fyrir honum „að ekkert er eins einfalt og við viljum vera láta, að við höfum einungis stigið 

fyrsta hænuskrefið á leið okkar til skilningsins. Ég leit út um gluggann og viska mín 

svokölluð hjaðnaði eins og púkinn á fjósbitanum og heimurinn tók að stækka á ný“ (Sír, 

bls. 41). Til að stækka veröldina þarf hin svokallaða viska að víkja og undrun barnsins þarf 

að komast að og helst ríkja að fullu: 

Samt hefur mér ekki tekist að endurheimta undrun mína að fullu, né trúgirni mína alveg. 

Mig skortir líklega hugrekki og hreinskilni Þórbergs Þórðarsonar sem vissi, að eina 

leiðin til baka er að gleyma tungumálinu og skríða á fjórum fótum eins og ómálga barn. 

Því þannig fara meistarar að: þeir fara ekki í bækur, heldur niður á hnén. (Sír, bls. 41) 

Þótt þessi vísun sögumanns til aðferðar Þórbergs við að rita Sálminn um blómið sé í sjálfu 

sér ekki fyrirferðarmikil þá skiptir hún miklu máli í heildarsamhengi þríleiksins. Eins og 

fram hefur komið hér að framan er sögumaður einn af heimilisfólki á Karlsstöðum og sver 

sig í sömu ætt og feðgarnir þar á bæ hvað frásagnaraðferð og bókmenntasmekk varðar. Sú 

persóna þríleiksins sem kallast gæti fyrsti hlekkur þeirra sagnamanna sem sögumaður lærir 

af er Jónas gamli. Lýsing sögumanns á frásagnaraðferð Jónasar fellur vel að þeirri að 

aðferð Þórbergs sem sögumaður þríleiksins reynir að taka sér til fyrirmyndar: 

Jónas [...] iðar órólegur í stólnum. Óróleiki sem veit bara á eitt; um leið og dregur 

aðeins niður í frásögn Þórðar, fara ókennileg hljóð að berast frá þeim gamla: 

 

uml uml mmml, mmmml, aaaja, tja, uuuuusssii, oooog já! 

 

Þannig hefjast allar sögur Jónasar, með þessu skrýtna muldri, eins og hann væri búin að 

gleyma hvernig stafirnir raða sér saman í orð, og færi því í huganum á hundavaði 

gegnum stafrófið; missti útúr sér stöku hljóð meðan hann fikraði sig þannig í átt að 

tungumálinu. (Sír, bls. 23)
 
 

Frásagnarháttur Jónasar gamla er auðvitað því marki brenndur að hann er orðin fullorðinn 

maður. Hann gengur því ekki í barndóm og fjarlægist tungumálið viljandi líkt og Þórbergur 

gerði en aðferðin, ef hægt er að kalla elliglöp aðferð, er sú sama. Og það sem skiptir 

kannski mestu máli er að Jónas er fyrirmynd sögumanns þegar kemur að því að segja 

sögur, líkt og Þórbergur. Það hangir reyndar fleira á spýtunni því auk þess að byrja allar 

sögur sínar á umli, á Jónas það til að detta úr einni sögu yfir í allt aðra sögu og það er 



 50 

einmitt eitt af einkennum frásagnarháttar þríleiksins. Frásagnir Þórbergs Þórðarsonar eru 

og þessu marki brenndar, því mörg prósaverk hans eru full af útúrdúrum af skrítnu fólki og 

þjóðlegum fróðleik. Til marks um það hve útúrdúrar eru stór hluti af frásagnarhætti 

þríleiksins eru kaflaheiti á borð við: „Rifjaðist upp þessi litla saga af manni ...“ (Skurðir í 

rigningu), „En fyrst um suðurvegg í húsi sýslumanns og líka um týnd orð sem geyma 

andvörp elskenda“ (Sumarið bakvið Brekkuna), „Mér dettur ýmislegt í hug“ (Birtan á 

fjöllunum). 

 Næstir í röð þeirra sagnamanna sem sögumaður þríleiksins tekur sér til fyrirmyndar, 

á eftir Jónasi gamla, eru bræðurnir Þórður og Starkaður. Báðir eiga þeir sér snertifleti við 

Þórberg. Eitt þeirra atriða sem tengja Þórð við Þórberg hefur þegar komið við sögu hér, 

þ.e. lesturinn úr „Einum kennt öðrum bent.“ Mikilvægasta fyrirmynd sögumanns er þó 

Starkaður sem á sér ýmsa áhugaverða snertifleti við Þórberg sem rétt er að tæpa á. Eins og 

fram hefur komið tekst Starkaði að telja sveitungum sínum trú um að þeir séu persónur í 

skáldverki eftir Halldór Laxness, en þetta er ekki helsta afrek hans á skáldskaparsviðinu. Í 

þriðja og síðasta hluta þríleiksins Birtunni á fjöllunum fæst Starkaður nefnilega við það 

verk að skrifa héraðslýsingu sem um margt minnir á Suðursveitabálk Þórbergs. Það mætti 

kannski deila um það hvort héraðslýsing geti talist skáldskapur en í tilfelli héraðslýsingar 

Starkaðar er það óumdeilt því aðferð skáldskaparins er honum svo töm og er því stór hluti 

af verkinu. Ekki í þeirri merkingu að skáldskapur sé lygi heldur hinni, sem nefnd var að 

framan og er í ætt við afstöðu Þórbergs, að hefja skáldskapinn í æðra veldi. 

Héraðslýsing Starkaðar á sér reyndar athyglisverðan aðdraganda sem minnir 

nokkuð á aðdraganda margra verka Þórbergs. Pétur Gunnarsson hefur bent á að stóran 

hluta höfundarverks síns hafi Þórbergur annaðhvort skrifað eftir pöntun eða einfaldlega til 

að hafa í sig og á. Þetta á ekki bara við um verk eins og Ævisögu séra Árna Þórarinssonar 

og Indriða miðil, þar sem Þórbergur er í hlutverki skrásetjara, heldur líka um mörg af þeim 

verkum sem eru ævisöguleg. Bréf til Láru var skrifað til að skemmta veikri vinkonu norður 

á Akureyri fyrir tilstuðlan sameiginlegrar vinkonu þeirra Þórbergs, upphaf  Íslenzks aðals 

má rekja til pöntunar frá Ríkisútvarpinu og í framhaldi skrifar hann Ofvitann, og meira að 

segja Sálmurinn um blómið var pantaður af sjálfum guði almáttugum.
79

 Upphaf 

Héraðslýsingar Starkaðar má líka rekja til pöntunar. Skáldið lendir í því að verða yfir sig 

ástfangið og er ekki mönnum sinnandi. Jónas gamli bregður á það ráð að blekkja Starkað 
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til að skrifa eftir sér atburði frá liðinni tíð, með því að segja honum að hann sé við dauðans 

dyr: 

Þú veist að sá sem deyr tekur með sér allt það sem hann veit og man, og helvíti er mér 

illa við slíka sóun. Það er eins og maður fylli hlöðuna fyrir veturinn, en um haustið 

drepast allar skepnurnar. Sjáðu stílabækurnar þarna á náttborðinu; ég vil að þú skrifir í 

þær. Starkaður hristir bara höfuðið og segist ekki nenna að skrifa neitt, og hann spyr 

föður sinn hvort eitthvað sé þess virði að það sé sett á blað [...] Með mæðusvip á andliti 

stendur Starkaður á fætur, nær í stílabók og byrjar áhugalaus að krota eftir föður sínum, 

en Jónas er ekki langt kominn í þorrafrásögninni þegar einbeitingarsvipur færist yfir 

andlit skáldsins; tveimur dögum síðar brunar hann í þorpið eftir fleiri stílabókum og 

heldur ótrauður áfram að heyja minningar föður síns og koma inn í hlöðu orðanna. Slík 

er kappsemin reyndar, að þegar Jónas fer að lýjast, ekur Starkaður heim að Skógum og 

fær móður hans Óla til að segja sér frá liðinni tíð, og nú, þegar ég skrifa þessar línur, 

dettur mér í hug að þarna hafi hugmyndin að frægri héraðslýsingu kviknað. (Báf, bls. 

15-16) 

En þessi héraðslýsing á sér reyndar enn lengri aðdraganda. Minnst var á það hér áðan að 

deilurnar á milli bændanna á Karlsstöðum og Jóns hreppsstjóra á Felli ættu sér dýpri rætur 

en sjá má í deilunni um Halldór og Þórberg. Deilurnar ná nefnilega a.m.k. þrjár kynslóðir 

aftur í tímann, allt aftur á 19. öld. Þá lendir þeim Jóni Jónssyni hreppsstjóra á Felli, afa 

Jóns Jónssonar aðdáanda Halldórs Laxness, og Hersi í Hlíðartúni, langafa Starkaðar og 

Þórðar, saman vegna manntals sem Hersir er fenginn til að vinna. Í frásögn sögumanns af 

manntali Hersis í Hlíðartúni er margt sem minnir á Suðursveitabálk Þórbergs. Til að byrja 

með þá ber sögumann að sögunni um manntalið eins og fyrir afl frásagnarinnar sjálfrar: 

En það er nefnilega það; frásögnin er ólmur hestur sem ber mig ekki tvö ár aftur í 

tímann, heldur hundrað. Ólmur hestur sem æðir áfram og staðnæmist fyrir hundrað 

árum skammt frá bænum Hlíðartúni, sem í dag eru bara orðlausar tóttir [...] Staðnæmist 

skammt frá Hlíðartúni og ég hangi örmagna slytti á baki hans með ógnarlegan þyt í 

eyrum. Og ég geri mér grein fyrir því, að nú er kominn tími til að segja frá atburðum 

sem beint eða óbeint tengjast frægu manntali sem Hersir í Hlíðartúni tók að beiðni 

sýslumanns. (SbB, bls. 67) 

Má ekki líta á það sem svo að ólmi hesturinn sem ber sögumann þríleiksins hundrað ár 

aftur í tímann sé í ætt við fararskjóta sögumanns í Í Suðursveit? Hann hefur reyndar ekki 

orð á því að frásögnin ólmist áfram eins og óður hestur en lögmál frásagnarinnar gerir það 

að verkum að atburðir úr fortíðinni dúkka upp. Gott dæmi um þetta er að finna í öðrum 

hluta Suðursveitabálksins, Um lönd og lýð. Þórbergur er í miðju kafi að lýsa útsýni frá hól 
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sem stendur rétt hjá bænum á Hala. Eins og aðrir staðir og kennileiti í Suðursveit á þessi 

hóll sér sögu svo allt í einu sprettur fram í frásögninni þjóðsaga um hólinn. Þetta er stutt 

saga af smalanum Helga sem var veginn á hólnum og af þeim sökum heitir hóllinn 

Helghóll.
80

 

 Í grein sinni um Suðursveitarbálk Þórbergs hefur Pétur Gunnarsson bent á ýmislegt 

forvitnilegt sem vert er að gefa gaum í samhengi við héraðslýsingu Starkaðar, manntal 

langafa hans og ekki síður frásögn sögumanns þríleiksins. Pétur talar m.a. um þann 

hæfileika Þórbergs að gæða alla hluti lífi: „Allt er lifandi alltaf, menn dýr og hlutir eru á 

sveimi löngu eftir að þau eru ekki lengur og það sem meira er: atburðir. Atburðir halda 

áfram eftir að þeir gerast. Staðir búa yfir minni og atburðarásin er alltaf í gangi eins og 

stöðug útsending sem þarf rétt móttökutæki til að nema.“
81

 Hjá Þórbergi halda atburðir sem 

sagt áfram eftir að þeir gerast. Í frásögninni af manntalinu spyr sögumaður: „Hvenær lýkur 

atburðum?“ í samnefndum kafla (SbB, bls. 69). Ástæðan fyrir þessari spurningu er sú að 

atburðum sem tengjast manntali Hersis í Hlíðartúni hefur ekki lokið sisvona. Hundrað 

árum eftir að þeir gerast lifa þeir enn. Og ástæðan? Hún er sú að „manntalið og atburðir því 

tengdir hafa lifað í hugum fólksins í sveitinni“ (SbB, bls. 67). Þetta framhaldslíf atburðanna 

hefst strax eftir að þeir eiga sér stað: 

Hvenær lýkur atburðum? spyr ég og get ekki orða bundist, því næstu daga og langt inní 

haustið var heimsóknin endursögð af Hlíðartúnsfólkinu og seinna um veturinn tók 

aðstoðarmaðurinn sem æpti inní göngin upp þráðinn, og þessvegna spyr ég, hvenær 

lýkur atburðum: aftur og aftur þurfti Jón hreppstjóri að ríða í hlað í Hlíðartúni, að vísu 

bara í orðum og hugum fólks, en sé vel sagt frá, þá lifna atburðir við, verða svo 

áþreifanlegir að maður finnur fyrir þeim með öllum líkamanum. (SbB, bls. 73) 

En um hvað skyldi deilan um manntalið hafa snúist? Hún snerist einmitt um það viðhorf 

Hersis að allt sé lifandi alltaf. Eða réttara sagt að mannfólk sé enn til staðar þótt það sé ekki 

ofar moldu: 

[S]amkvæmt manntali Hersis bjuggu til að mynda ellefu sálir á Brekku, en voru bara 

átta samkvæmt staðli hreppstjórans. Þeir þrír sem umfram töldust voru 108 og 210 ára 

gamlir. Nú efuðust fáir um að þetta fólk væri á sveimi og hið sama gilti um svipina sex 

á Narfastöðum sem snjóflóðið fleytti í fang dauðans. Nei, hvarflað ekki að mörgum að 

neita tilvist þessara burtsofnuðu einstaklinga, sem óneitanlega settu enn mark sitt á 

hversdagslíf sveitarinnar [...] (SbB, bls. 93) 
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En það er fleira en fólk og atburðir sem lifa áfram. Því erjur gera það einnig, eins og fram 

hefur komið. Það takast þó einskonar sættir í deilu þeirra Karlsstaðabænda við Jón 

hreppstjóra í Halldórs- og Þórbergsdeilunni. Þessar sættir eru tilkomnar vegna 

héraðslýsingar Starkaðar því þeir Þórður og Jón sameinast um að gera Starkaði kleift að 

vinna verkið. Annarsvegar með því að styðja hann fjárhagslega en ekki síður með því að 

Jón tekur að sér að tala um fyrir fólki og eyða fordómum þess í garð héraðslýsingarinnar. 

Þeir taka sem sagt höndum saman ólíkt forfeðrum þeirra eins og Þórður bendir á: „Við 

þekkjum hvernig fór með manntalið hér forðum, það fyrirfórst sökum stífni tveggja manna, 

langafa míns og afa þíns, þeim bar ekki sú gæfa að hefja sig yfir eigin takmörk“ (Báf, bls. 

195). 

Mikilvægustu tengsl héraðslýsingar Starkaðar við Suðursveitarbálk Þórbergs felast 

í því að í báðum tilfellum er verið að skrásetja heim sem þykir ekki þess verður að vera 

skrásettur á þeim tíma sem það er gert. Þetta er meira að segja álit Starkaðar sjálfs þegar 

hann hefur að heyja minningar föður síns sem síðan verður til þess að hann hefst handa við 

héraðslýsinguna. Af viðtökum Suðursveitarbálks Þórbergs að dæma var 

minningaheyskapur hans sömuleiðis talin óþarfur. Pétur Gunnarsson ræðir þessar viðtökur 

og segir: „Það er skemmst frá því að segja að Suðursveitarsyrpu Þórbergs var tekið af 

nokkru fálæti þegar hún kom út undir lok sjötta áratugarins. Einkum var það 

þjóðfræðiefnið sem fór fyrir hjartað á mörgum – allur þessi fróðleikur og nákvæmni.“
82

 En 

í raun var Þórbergur að bjarga heimi sem var um það bil að hverfa á þeim tíma sem hann 

ritar sögurnar. Honum sárnar líka óskaplega hve mikill fróðleikur frá fyrri tíð er horfinn: 

„Það var skelfilegt, hvað fólk var búið að týna miklu af því, sem komið hafði fyrir í 

byggðinni, og ég skildi vel afhverju það var, eftir að ég fór að halda dagbók. Það var af því, 

að það hafði aldrei haldið dagbók, aldrei skrifað neitt hjá sér.“
83

 Með 

Suðursveitarbókunum er Þórbergur að ganga úr skugga um að sá fróðleikur sem enn er til á 

hans tíð hverfi ekki líka. Því það sem kannski virðist ekki merkilegt við ritunartímann 

verður það síðar, þ.e.a.s. er orðið það núna. Starkaður gerir sér einmitt grein fyrir því hve 

mikilvægt er að varðveita vitneskju handa komandi kynslóðum eins og kemur fram í 

upphafi formála hans að héraðslýsingunni: 

Sá sem hefur stjörnur yfir sér villist síður og skin þeirra minnir á, að hann er aldrei einn. 

 Þessvegna þurfum við héraðslýsingu. 
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 Hún á að koma orðum yfir okkur, hún á að skila lífi og störfum til niðja; og líf 

okkar verða stjörnur á himni þeirra. 

 Þessvegna þurfum við héraðslýsinguna. 

 Svo við gleymumst ekki. 

 Svo þeir villist ekki. (Báf, bls. 182) 
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IV. 

Samantekt 

Skáldsögurnar þrjár sem mynda þríleikinn eru mjög nútímalegar hvað fagurfræði og 

frásagnarhátt varðar. Í þeim er unnið á skapandi hátt með fortíðina, bæði bókmenntasöguna 

og fjölmörg tímabil í Íslandssögunni þótt sögulega áherslan sé einkum á áttunda áratug 

tuttugustu aldar. Skapandi endurvinnslu á borð við þessa má hiklaust tengja við 

póstmóderníska fagurfræði sem einkennist m.a. af þeirri fagurfræðilegu aðferð að 

endurvinna vísvitandi eldra efni. Einnig er talsvert um stílblöndun og 

bókmenntagreinablöndun í verkunum, t.a.m. er þar að finna nokkur „atómljóð“, auk þess 

sem stílum úr ólíkum bókmenntagreinum bregður fyrir, t.d. úr þjóðsögum  Frásagnaraðferð 

sagnanna sver sig einnig í ætt við póstmóderníska fagurfræði en í því samhengi er 

sjálfsmeðvitaður frásagnarháttur sagnanna hvað mikilvægastur. Sjálfmeðvitaður 

sagnaskáldskapur er á ensku yfirleitt nefndur „metafiction“ en þessi frásagnarmáti hefur 

hlotið íslenska heitið sjálfsaga. Eitt megineinkenni sjálfsagna felst í því að þær benda á 

eigin formgerð og tilurð. Í þessu felst að í verkunum sjálfum er fjallað um 

bókmenntahugmyndir og skáldskaparfræði.
84

 Að þessum þætti verður nánar vikið í næsta 

kafla, enda er sjálfsöguleiki þríleiksins eitt af megineinkennum hans.  

Í ljósi þess að hér hefur verið fjallað um tengsl við höfundarverk Þórbergs 

Þórðarsonar er gaman að velta því fyrir sér hvort að þau fagurfræðilegu einkenni sem ég 

kallaði póstmódernísk hér að framan, komi fyrir í höfundarverki Þórbergs. Pétur 

Gunnarsson hefur bent á að Sálmurinn um blómið sé skáldsaga um skáldsögu, eða með 

öðrum orðum sjálfsaga.
85

 Ástráður Eysteinsson hefur bent á hvernig Þórbergur blandar 

saman ólíkum bókmenntagreinum í fyrstu prósaverkum sínum.
86

 Það er kannski full langt 

seilst að segja að Í Suðursveit sé einhverskonar skapandi endurvinnsla á fortíðinni, í anda 

póstmódernisma. Það er þó ekki svo fjarri lagi því þjóðlegur fróðleikur, og sögulegt efni er 

sett í nýstárlegan búning sjálfsævisögu, auk þess sem frásagnarhátturinn er fjölbreyttur og 

einkennist af útúrdúrum og stígandi stíl sem breytist eftir því sem sjálf sögumanns þroskast 

og eldist.  
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Það sem einna helst einkennir höfundarverk Þórbergs Þórðarsonar í heild er glíma 

við mörkin á milli lífs og listar, skáldskapar og veruleika, fortíðar og samtíðar. Þetta eru 

einnig viðfangsefni þríleiks Jóns Kalmans og í því samhengi skiptir úrvinnslan á 

bókmenntasögunni miklu máli. Hér hefur verið tæpt á þeim hluta þessarar úrvinnslu 

bókmenntasögunnar sem snýr að tveim stærstu höfundum tuttugustu aldarinnar á Íslandi. 

En hvað þýðir þessi úrvinnsla og hvaða ályktanir má draga af henni? 

Birtingarmynd bókmenntasögunnar í þríleiknum er afar áhugaverð. Hana verður að 

skoða í samhengi við það hvernig sagan er upp byggð. Það er að segja út frá því að sögunni 

vindur einkum fram á tveim tímaplönum, þótt þau séu fleiri ef út í það er farið (t.d. má 

nefna frásögnina af Hersi í Hlíðartúni). Rammafrásögnin gerist undir lok tuttugustu aldar, á 

sama tíma og bækurnar koma út, en meginfrásögnin á sér stað á áttunda áratugnum. Á 

þessum tveim tímaplönum er staða Þórbergs og Halldórs gjörólík. Á tímaplani 

rammafrásagnarinnar, undir lok tuttugustu aldar, er Halldór Laxness ráðandi 

bókmenntasögulegt afl. 

Ímyndum okkur að þríleikurinn sé einhverskonar mynd af bókmenntasögulegu 

landslagi eins og það birtist sé litið yfir það úr fjarlægð frá lokum tuttugustu aldar. Þá má 

sjá Halldór Laxness spígspora um tún og hlöð í gljáandi svörtum vaðstígvélum, um öll fjöll 

er fé sem ber bókatitla hans sem nöfn og hundur sem heitir í höfuðið á aðalpersónu fyrstu 

„alvöru“ skáldsögu Halldórs smalar þessu höfundarverki á undan sér. Þetta er yfirborð 

þríleiksins – Halldór í eigin persónu ásamt öllu höfundarverki sínu. Þórbergur er hinsvegar 

hvergi sjáanlegur í eigin persónu, nema ef vera skyldi sem gjammandi hundur á 

Karlsstöðum. Þetta sjónarhorn á bókmenntasöguna kannast margir við og má það heita 

ríkjandi undir lok tuttugustu aldar: Halldór og höfundarverk hans eins og það leggur sig en 

Þórbergur gjammandi hundur.
87

 Á hinu tímaplaninu, þ.e. á áttunda áratugnum er aðra 

mynd að sjá og hún birtist líka í þríleiknum. Þá deila þeir Halldór og Þórbergur sviðinu 

eins og illdeilur bændanna á Karlsstöðum og Jóns hreppstjóra um þá félaga staðfesta 

glöggt. Og ef maður skyggnist undir yfirborð þess bókmenntalega landslags, jafnvel frá 

sjónarhóli undir lok tuttugustu aldar, má sjá að Þórbergur gerir meira en að gjamma, því 

frásagnarhátturinn er úr hans ranni og frásagnarháttur Þórbergs hefur sannarlega haft mikil 

áhrif allt til þessa dags. 
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Frásögnin er ólmur hestur 

I. 

Sjálfsögur og póstmódernískar skáldsögur 

Sveitasöguþríleikur Jóns Kalmans Stefánssonar hefur til að bera efnislega og formlega 

þætti sem kalla má einkennandi fyrir sagnaskáldskap samtímans. Jafnframt, og ef til vill af 

þeim sökum, tengjast verkin íslenskri bókmennta- og menningarsögu sterkum böndum. Í 

köflunum hér á undan hafa bókmennta- og menningarsögunni sem birtist í þríleiknum 

verið gerð nokkur skil. Í kaflanum sem hér fylgir á eftir verður sjónum hinsvegar beint að 

frásagnarhætti þríleiksins út frá kenningum um frásagnarfræði og sjálfsmeðvitaðan 

sagnaskáldskap. Slíkur frásagnarháttur hefur oft og tíðum verið settur í samhengi við 

fagurfræði póstmódernískra skáldsagna. Hann á sér þó mun lengri sögu, eða að minnsta 

kosti allt aftur til skáldsögunnar Don Kíkóta (1605 og 1614) eftir Spánverjann Miguel de 

Cervantes sem gjarnan er sögð marka upphaf nútíma skáldsagnagerðar.
88

 

Bókmenntafræðingurinn Patricia Waugh hefur til dæmis bent á að það sé villandi að líta á 

sjálfsmeðvitaðan skáldskap eingöngu sem nútímafyrirbæri. Því þótt hugtökin um slíkan 

skáldskap séu ný er aðferðin jafn gömul skáldsögunni – ef ekki eldri.
89

 Engu að síður er 

sjálfsmeðvitaður og afhjúpandi frásagnarháttur áberandi í skáldsagnagerð samtímans og 

hefur raunar verið nefndur eitt megineinkennið á fagurfræði póstmódernískra skáldsagna 

og annarra listaverka.
90

 

 Þegar rætt er um póstmódernískar skáldsögur er fyrsta verk þeirra sem um þær 

fjalla gjarnan það að greina á milli módernisma og póstmódernisma, setja fingur á 

                                                 

88
 Þetta viðhorf birtist t.a.m. á skemmtilegan hátt hjá Milan Kundera í bókinni List skáldsögunnar: „Þegar 

Guð þokaði sér burt úr sætinu þaðan sem hann hafði stýrt alheiminum og því gildismati sem þar ríkti, greint 

gott frá illu og léð hverjum hlut merkingu, gekk Don Kíkóti út úr húsi sínu og þekkti ekki heiminn aftur. 

Þegar Yfirdómarinn var ekki lengur til staðar birtist heimurinn skyndilega sem háskalega tvíræður; hinn eini 

sanni himneski Sannleikur leystist upp í hundruð afstæðra sanninda sem mennirnir skiptu á milli sín. Þannig 

leit nútíminn dagsins ljós og með honum skáldsagan, spegilmynd hans og frummynd.“ Sjá: Milan Kundera:  

List skáldsögunnar, Friðrik Rafnsson þýddi, Mál og menning Reykjavík 1999, bls. 14. 
89

 Waugh, Patricia: Metafiction, bls. 5. Við þetta má bæta að slíkar tilhneigingar hafa einnig verið greindar í 

íslenskum miðaldabókmenntum, sjá: Ármann Jakobsson, Staður í nýjum heimi, Háskólaútgáfan Reykjavík 

2002, bls. 253-267.  Jón Karl Helgason hefur einnig bent á að Laurence de Looze hafi beitt hugtakinu mise en 

abyme, sem er gagnlegt greiningartæki varðandi sjálfsmeðvitund texta og fjallað verður nánar um síðar í 

þessum kafla, á tilteknar Íslendingasögur. Sjá: Jón Karl Helgason: „Deiligaldur Elíasar“, Ritið, 3. hefti 2006, 

bls. 129. Sjá ennfremur: Laurence de Looze: „Poet, Poem and Poetic Process in Egils Saga Skalla-

Grímssonar“, Arkiv för nordisk filologi 104, 1989, bls. 123-142; Laurence de Looze: „The Poetic Outlaw: 

Self-consciousness and Poetic Process in Grettis Saga Asmundarsonar“, Arkiv för nordisk filologi 106, 1991, 

bls. 85-103. 
90

 Linda Hutcheon: The Politics of Postmodernism, London og New York: Routledge 1993, bls. 1. 



 58 

fagurfræðilegan og hugmyndafræðilegan mun þessara tveggja stefna. Slík aðgreining felst 

oftar en ekki í því að skilgreina hvað módernísk fagurfræði felur í sér og í hvaða atriðum 

sú póstmóderníska er frábrugðin föðurhugtakinu. Hér er ekki ætlunin að fara út í nákvæma 

umfjöllun eða greiningu á þeirri stórfelldu umræðu sem fram hefur farið síðustu áratugi um 

muninn á módernisma og póstmódernisma.
91

 Hinsvegar er ljóst að mörg einkenni sem 

kennd eru við póstmóderníska fagurfræði er að finna í sveitasöguþríleik Jóns Kalmans, 

eins og áður kom fram. Þar af leiðandi er gagnlegt að nota slíka fagurfræðilega greiningu 

sem verkfæri hér á eftir. 

Tvennt ber einkum að nefna hvað þetta varðar. Í fyrsta lagi er að finna í þríleiknum 

margskonar umfjöllun, endurvinnslu og endursköpun á menningararfinum, eins og þegar 

hefur komið fram í köflunum hér á undan. Í öðru lagi er frásagnarháttur þríleiksins á 

margvíslegan hátt sjálfsmeðvitaður og afhjúpandi. Bæði þessi atriði eru gjarnan nefnd sem 

megineinkenni á fagurfræði póstmódernískra skáldsagna en hér á eftir verður sjónum 

einkum beint að því síðarnefnda.
92

 

Hugtakið sjálfsaga og önnur tengd hugtök 

Í fræðilegri umræðu um bókmenntir á sjöunda, áttunda og níunda áratugnum komu fram 

nokkur hugtök sem notuð voru til að lýsa sjálfsmeðvituðum skáldskaparbrögðum. Hið 

algengasta í þessu samhengi, og það sem oftast er notað í umræðunni, a.m.k. í hinum 

enskumælandi heimi, er hugtakið metafiction. Í íslenskri bókmenntaumræðu hefur 

hugtakið sjálfsaga hlotið sambærilegan sess, þótt nokkur önnur hugtök hafi jafnframt verið 

notuð.
93

 

Eins og Jón Karl Helgason hefur bent á í nýlegri grein má rekja íslenska hugtakið 

sjálfsaga til greina Ástráðs Eysteinssonar um tvær sjálfsmeðvitaðar skáldsögur, Í sama 

klefa eftir Jakobínu Sigurðardóttur frá árinu 1981 og skáldsögu John Fowls, Ástkona 

franska lautinantsins (The French Lieutenant’s Woman) frá árinu 1969.
94

 Upphaflega 

birtust greinarnar í Tímariti Máls og menningar snemma á níunda áratugnum, en síðar í 

greinasafni Ástráðs, Umbrot, sem út kom árið 1999. Neðanmáls í greininni um bók 
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Jakobínu, eins og hún birtist í Umbrotum, gerir Ástráður grein fyrir hugtakinu með 

eftirfarandi orðum: „Hugakið „sjálfsaga“ er nokkurn veginn jafngilt enska hugtakinu 

„metafiction“, þótt íslenska hugtakið dragi ekki eins skýrt fram tilbúninginn eða hið 

„fiktíva“ í frásögninni. Á ensku er einnig stundum talað um „self-reflexive fiction“ og/eða 

„self-conscious fiction“.
95

 Í fyrrnefndri grein sinni vill Jón Karl gera nákvæmari grein fyrir 

hugtakinu og skýra það betur: 

Í upphaflegum skrifum sínum um þessi verk frá árunum 1983 til 1985 notaði Ástráður 

hinsvegar önnur orð [en sjálfsaga] í svipaðri merkingu. Þannig talaði hann um að 

skáldsaga Jakobínu væri „sjálfsvísandi og sjálfsmeðvituð“ og í grein sinni um verk 

Fowles ræddi hann um „vísvitaðar skáldsögur“. Þetta bendir til að hugtakinu sjálfsaga 

sé ætlað að sameina tvo ættboga erlendra hugtaka sem mótast höfðu í umfjöllun um 

bókmenntir austanhafs og vestan á síðari hluta tuttugustu aldar. Annars vegar er um að 

ræða flokk nafnorða sem hafa forliðinn meta-, hins vegar flokk lýsingarorða sem flest 

hafa forliðinn sjálf-.
96

 

Ættbogarnir tveir lýsa hliðstæðum einkennum í skáldskap sem miðar að því að afhjúpa sig 

sem skáldskapur, en þó er nokkur greinarmunur á þeim. Boginn sem hefur forliðinn meta- 

er „skáldskapur sem fjallar um skáldskap – en þó ekki endilega um sjálfan sig“, en 

hugtökin sem skeyta lýsingarorði við forliðinni sjálf- „eiga við um skáldverk sem beina 

með einhverjum hætti athygli að sjálfum sér og sínum eigin listbrögðum“, eins og Jón Karl 

kemst að orði.
97

 Hann stingur upp á að notuð verði tvö íslensk hugtök um ættbogana, 

hugtök sem þegar hafa komið fram í bókmenntaumræðu á Íslandi. Annað er sótt er til 

umfjöllunar Helgu Kress bókmenntafræðings um konur og kynferði í íslenskum 

fornbókmenntum, en það er hugtakið sögusagnir sem stendur fyrir metaskáldskap. 

Hinsvegar orðasambandið sjálflýsandi skáldskapur sem Hermann Stefánsson 

bókmenntafræðingur setti fram í grein um spænska rithöfundinn Javier Cercas, sem á þá 

við um flokkinn sem hefur að geyma lýsingarorð með forliðnum sjálf-.
98

 

Ábending Jóns Karls um þessa tvo ættboga er gagnleg og vert að hafa hana í huga 

þegar rætt er um skáldsögur sem á einn eða annan hátt varpa ljósi á sjálfar sig og eigin 

listbrögð. Í grein hans kemur einnig ágætlega fram hve mörg ólík hugtök hafa komið fram 

á síðustu áratugum tuttugustu aldar sem miða að því að lýsa svipuðum aðferðum í 

skáldskap, ættbogarnir tveir eru einmitt lýsandi fyrir það. Grein Jóns Karls fjallar fyrst og 
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fremst um skáldsögu Elíasar Mar Eftir örstuttan leik (1946) en jafnframt hyggst hann 

kynna „tvö bókmenntahugtök, frásagnarspegill (fr. mise en abyme) og sjálfsgetna 

skáldsagan (e. the self begetting novel), sem lítt hefur borði á góma hér á landi en gæti 

skerpt umræður um íslenskar sjálfsögur.“
99

 Hugtakið frásagnarspegill fellur að mínu viti 

ekki beinlínis að ættbogunum tveimur, en er engu að síður afar mikilvægt þegar kemur að 

umræðu um bókmenntir sem varpa ljósi á sjálfar sig, eins og spegilslíkingin gefur til 

kynna. Nánar verður vikið að frásagnarspeglum síðar í þessum kafla en fyrst er rétt að huga 

betur að ættbogunum tveimur. 

Í lok greinar sinnar dregur Jón Karl umræðuna saman með eftirfarandi hætti: 

Hér að framan hafa hugtökin frásagnarspegill og sjálfsgetin skáldsaga verið reifuð [...] 

[þ]essi hugtök hafa það fram yfir hugtök á borð við sjálfsaga, sögusagnir og 

sjálflýsandi bókmenntir að vera tiltölulega afmörkuð og skýrt skilgreind. Það er ekki þar 

með sagt að hin hugtökin eigi ekki rétt á sér. Þau lýsa almennt þeirri tilhneigingu 

skáldskapar að gera skáldskap að viðfangsefni sínu eða varpa ljósi á sjálfan sig. Af þeim 

þremur er sjálfsaga það eina sem hefur unnið sér vissan sess í íslenskri 

bókmenntaumræðu og er að mörgu leyti heppilegt safnheiti fyrir þau ólíku hugtök sem 

mótast hafa í umræðum um þetta efni erlendis.
100

 

Eins og Jón Karl bendir  jafnframt á má leiða líkur að því að enska hugtakið metafiction 

hafi náð fótfestu sem algengasta hugtakið til að lýsa sjálfsmeðvituðum skáldskap um það 

leyti sem samnefnd bók Patriciu Waugh kom út eða árið 1984. Notkun Waugh á hugtakinu 

metafiction er nokkuð í ætt við það sem Jón Karl les úr greinum Ástráðs að hugtakinu 

sjálfsaga sé ætlað að gera.
101

 Það er að segja að það sé nokkurskonar yfirheiti um 

sjálfsmeðvituð skáldskaparbrögð. Enda sé sjálfsagan ekki undirgrein skáldsögunnar, heldur 

miklu frekar tilhneiging innan skáldsögunnar að mati Waugh. Hún vísar til að mynda til 

hugtaka sem falla í báða ættbogana sem Jón Karl minnist á, og segir að sjálfsöguleg skrif 

geti innihaldið allar eða nokkrar af þeim aðferðum sem fræðimenn hafa reynt að koma 

auga á með hinum fjölbreyttu hugtökum.
102

 Lykilskilgreining Waugh á hugtakinu hljómar 

svo: 
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Sjálfsaga er hugtak yfir skáldskap sem sjálfsmeðvitað og kerfisbundið dregur athygli að 

stöðu sinni sem tilbúningur, í því skyni að varpa fram spurningum um samband 

skáldskapar og veruleika. Með því að skapa umfjöllun um eigin samsetningaraðferð 

kanna slík skrif ekki aðeins grundvallarbygginu frásagnabókmennta, heldur einnig 

mögulega skáldskaparlega eiginleika heimsins utan hins skáldaða bókmenntatexta.
103

 

Waugh telur sjálfsögur hluta af þeirri breiðu menningarlegu hreyfingu sem gjarnan 

er kennd við póstmódernisma. Hún ver töluverðu púðri í að gera greinarmun á 

módernískum og póstmódernískum skrifum, en bendir jafnframt á ákveðin líkindi á milli 

stefnanna tveggja. Báðar lýsi þær t.d. yfir uppbyggilegu afli hugans gagnvart óreiðu 

nútímans. Hún bendir jafnframt á að módernískir textar líkt og póstmódernískir geti búið 

yfir sjálfsmeðvitund. En jafnvel þótt sjálfsmeðvitund sé til staðar í módernískum skrifum, 

með því að athygli lesandans er dregin að fagurfræðilegri samsetningu textans, sé því ekki 

flíkað jafn afgerandi og kerfisbundið að textinn sé tilbúningur líkt og sjálfsögur gera. Þá 

bendir Waugh einnig á að í póstmódernisma sé ekki að finna það viðhorf að djúpt í 

mannshuganum sjálfum sé að finna grunn að fagurfræðilegri skipan, sem komi upp á 

yfirborð meðvitundarinnar í stökum hugljómunum (e. epiphanic moments). Módernistar 

hafi trúað því að einhversstaðar djúpt í mannshuganum, væri hægt að finna reglu á þeim 

óreglulega heimi, sem við þeim blasti. Hið póstmóderníska viðhorf sé hinsvegar á þá leið 

að það að setja saman skáldsögu sé í raun ekkert frábrugðið því að setja saman manns eigin 

veruleika.  Þar með verði skrifin sjálf aðalatriði fagurfræðinnar, í stað meðvitundarinnar og 

hinnar módernísku hugljómunar sem hafi verið grundvallaratriði módernískrar fagurfræði. 

Með þessu sé ekki aðeins dregin í efa hugmyndin um skáldsagnahöfundinn sem Guð, með 

því að flagga því að einhver höfundur hafi töglin og hagldirnar í frásögninni, heldur sé 

athyglinni jafnframt beint að því að frásögnin sé samsett úr tilviljanakenndu kerfi 

tungumálsins.
104

  

Það er kannski lýsandi fyrir umræðuna um sjálfsögur og póstmódernisma í 

skáldskap að forsendur fræðimanna eru gjarnan ólíkar. Eins og fram kemur hér að framan 

leggur Patricia Waugh áherslu á að sjálfsögur séu tilhneiging innan skáldsögunnar og sú 

tilhneiging sé jafnframt þáttur í stærra menningarlandslagi póstmódernismans. 

Bókmenntafræðingurinn Brian McHale nálgast viðfangsefnið úr annarri átt í bók sinni 
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 Sama rit, bls. 2: „Metafiction is a term given to fictional writing which self-consciously and systematically 

draws attention to its status as an artefact in order to pose questions about the relationship between fiction 

and reality. In providing a critique of their own methods of construction, such writings not only examine the 

fundamental structures of narrative fiction, they also explore the possible fictionality of the world outside the 

literary fictional text.” Þýðing I.B.G. 
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 Sama rit, bls. 21-24.  
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Postmodernist Fiction (1987), en kemst engu að síður að svipaðri niðurstöðu og Waugh. 

Líkt og Waugh leggur hann áherslu á að gera greinarmun á módernisma og 

póstmódernisma strax í upphafi bókar sinnar. Ólíkt Waugh leggur hann út frá hugtakinu 

póstmódernískur skáldskapur, eins og titill bókarinnar gefur til kynna, og gengur greining 

hans út á að sýna fram á að slíkur skáldskapur sé sjálfsmeðvitaður. 

Lykilhugtök McHale, til að greina mismunandi afstöðu módernískra og 

póstmódernískra skrifa, eru þekkingarfræði og verufræði. Hann færir rök fyrir því að sú 

hugmyndafræði sem er ráðandi í módernismanum einkennist einkum af 

þekkingarfræðilegum spurningum á borð við: „Hvernig get ég túlkað þann heim sem ég er 

hluti af? Og hvað er ég í honum?“ Þar með er ekki efast um heiminn sjálfan, hann er til 

staðar. Vandamálið snýst fyrst og fremst um að skilja heiminn. Verufræðilegar spurningar, 

sem eru ráðandi í hugmyndafræði póstmódernismans, snúast hinsvegar um annað, 

nefnilega: „Hvaða heimur er þetta? Hvað á að gera í honum? Og hvert af sjálfum mínum á 

að gera það?“ Í slíkum spurningum felst efi um að heimurinn, eins og hann blasir við 

okkur, sé allur þar sem hann er séður.
105

 

Sjálfsöguleiki þríleiksins – sögusagnir og sjálflýsandi bókmenntir 

Ættbogarnir tveir sem Jón Karl Helgason gerir grein fyrir í fyrrnefndri grein sinni, og lýst 

var að framan, eru gagnlegir til að greina ólíkar tilhneigingar sjálfsagna. Sögusagnir og 

sjálflýsandi bókmenntir eru eins og fyrr segir tvær greinar af sama meiði, sem báðar beina 

sjónum lesandans að því að hann sé að lesa skáldskap. Sögusagnir „er skáldskapur sem 

fjallar um skáldskap – en þó ekki endilega um sjálfan sig“, og sjálflýsandi bókmenntir 

„eiga við um skáldverk sem beina með einhverjum hætti athygli að sjálfum sér og sínum 

eigin listbrögðum“ svo aftur sé vitnað til greiningar Jóns Karls.
106

 Hvort tveggja vekur með 

öðrum orðum athygli á formgerð skáldverksins. Þríleik Jóns Kalmans má bæði lýsa sem 

sögusögnum og sjálflýsandi skáldskap í ofangreindri merkingu. 

Fyrrnefnda hugtakið á einkum við af þeim sökum að í þríleiknum er umtalsverð 

umfjöllun um skáldskap – hann er „skáldskapur um skáldskap.“ Þetta birtist á þrjá vegu: í 

fyrsta lagi er töluvert fjallað um skáldskap og önnur skrif sem eru hluti af merkingarheimi 

þríleiksins sjálfs, t.d. um skáldskap og héraðslýsingu Starkaðar, manntal Hersis forföðurs 

hans, endurritun Postulans á Biblíunni og sagnamennskuna sem er snar þáttur í daglegu lífi 

sveitarinnar; í öðru lagi er nokkur umfjöllun um skáldskap þekktra sögulegra höfunda á 
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borð við Halldór Laxness og Þórberg Þórðarson, eins og fram hefur komið, og að lokum er 

umtalsverð umfjöllun sögumanns sjálfs um skáldskap þríleiksins.  

Fyrsta atriðið, þegar fjallað er um skáldskap eða önnur skrif persóna þríleiksins, 

birtist oft óbeint, það er að segja, sögumaður fjallar ekki sjálfur beint og milliliðalaust um 

skáldskapinn, heldur leggur hann þá umfjöllun í munn annarra persóna. Gott dæmi um slíkt 

er að finna í Birtunni á fjöllunum, þegar sögumaður og Starkaður hafa hafið störf fyrir 

Frömuðinn við að skemmta ferðamönnum. Sagnamennska Starkaðar er líklega 

mikilvægasti liðurinn í þeirri þjónustu, og leiðsögumaður túristanna er meðvitaður um það: 

[M]ig langar aðeins að minnast á skáldið: þar hefurðu magnaða fjárfestingu. Maðurinn 

er auðlind, en það þarf aðeins að hemja hann, ef svo má að orði komast. Aðeins að stýra 

honum. Bara örlítið. Þú mátt ekki fyrtast þótt ég komi með ómerkilega ábendingu en 

sjáðu til, það er um að gera að hafa allt þetta þjóðlega í sögunum, þeir eru svo hrifnir af 

því. En það verður að hafa í huga að þessir útlendingar vita ekkert um sögu okkar og 

hefðir, skáldið verður að skilja það. Já, þú mátt gjarnan koma honum í skilning um, að 

nú eru þeir tímar komnir þegar skáld tala ekki lengur við þjóð sína heldur heiminn allan, 

en þau verða líka að haga orðum sínum eftir því [...] En þú skilur hvað ég er að fara, 

ekki satt? Jú, ansaði Frömuðurinn; þú átt við að það sé eitt að tala við hreppinn, en 

annað við heiminn og þetta þurfi Starkaður að skilja. 

Við skiljum hvorn annan fullkomnlega, sagði hinn þá glaður. 

 Frömuðurinn: Aðeins að leiðbeina skáldinu. 

 Leiðsögumaðurinn: Bara þannig að hann átti sig.  

Frömuðurinn: En halda tóninum, andblænum. 

 Leiðsögumaðurinn: Absalútt, þar er einmitt snilldin sem vesalingurinn ég á erfitt 

með að koma óforvandis til skila (Báf, bls. 119-120). 

Þetta dæmi er reyndar áhugavert þar sem í raun er um nokkurskonar ritstýringu að ræða, 

eða öllu heldur tilraun til ritstýringar, því engum sögum fer af því hvort skáldið taki tillit til 

ábendinga leiðsögumannsins, eða hvort Frömuðurinn kemur þeim yfirleitt til skila. Í 

þessari tilraun til „ritstýringar“ felst jafnframt ákveðin útlegging á skáldskap og 

frásagnarlist Starkaðar. 

Annað atriðið, sem minnst var á hér að framan, snýr að umfjöllun um skáldskap 

þekktra sögulegra höfunda innan þríleiksins. Trúlega er fyrirferðarmesta dæmið í þessa 

veru hin mikla bókmenntadeila sem stendur yfir í sveitinni, á milli bændanna á 

Karlsstöðum og Jóns Jónssonar hreppstjóra á Felli. Eins og áður hefur komið fram snýst sú 

deila einkum um Halldór Laxness og Þórberg Þórðarson, en þenst samt nokkuð út fyrir það 

svið og birtist til dæmis í miklum flekum sem Jón hreppstjóri setur upp og birtir á 
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skáldskap auk eigin útlegginga á viðkomandi skáldskap. Eðli málsins samkvæmt er 

Halldór Laxness fyrirferðarmikill á flekunum, en auk þess leyfir Jón hreppstjóri Jónasi 

Hallgrímssyni og Einari Benediktssyni að fljóta með. Þessir flekar verða að sjálfsögðu 

tilefni deilna, eins og flest annað sem á einn eða annan hátt snýr að bókmenntum og 

menningu í sveitinni. Að sögn Þórðar bónda á Karlsstöðum hefur Jón hreppstjóri nefnilega 

stolið þessari ágætu hugmynd: 

Því mörgum árum áður en flekarnir risu hafði Þórður komið fyrir ótal litlum 

krossviðarplötum á landareign sinni. Plöturnar negldi hann á fimmtán sentimetra háa 

„staura“; krotaði eina setningu, stundum tvær á hverja plötu og rak síðan niður á milli 

þúfna, ofaní skurðum, uppá heiði og þannig stóðu skiltin frá fjalli og niður í byggð eins 

og herdeild örsmárra dverga með útbreiddan faðminn fullan af orðum [...] Þessi orð gátu 

verið lífsspeki uppúr Þórbergi, Gröndal, Jóni Arasyni, hinum rammgöldrótta Hamsun, 

grjóthörð þrjóskan úr Bólu-Hjálmari og einstaka sinnum krotaði Þórður eitthvað uppúr 

sjálfum sér; en þær plötur kúrðu í loðnu grasi uppi á reginheiði. (SbB, bls. 132-133) 

Þetta dæmi gefur reyndar áhugaverða mynd af þeim mun sem er á bókmenntasmekk 

Karlsstaðabænda og Jóns hreppstjóra. Sá munur felst auðvitað fyrst og fremst í því að á 

öðrum staðnum er Þórbergur settur í fyrsta sætið en Halldór á hinum. En e.t.v. má lesa 

ákveðin drög að ólíkum hefðarveldum út úr því að Jón birtir auk Halldórs, Jónas 

Hallgrímsson og Einar Benediktsson á sínum spjöldum á meðan Þórður notast við Þórberg, 

Benedikt Gröndal, Jón Arason, Hamsun og Bólu-Hjálmar. Það er líka athyglisvert að þessi 

lýsing á skiltum Þórðar rímar ágætlega við ýmislegt sem sögumaður segir um skáld. Þá 

einkum og sér í lagi skáldin í sveitinni sem hann lýsir svo: 

[H]ér eru ekki þannig skáld til umræðu sem príla upp á húsþök heimsins jafnskjótt og 

þeim hugkvæmist að gala eitthvað, nei skáld sveitarinnar stækkuðu sig ekki með því að 

hlaða orðum undir persónu sína. Þau notuðu hæfileikana til að skemmta sér og 

heimilisfólki sínu [...] muldruðu þulur ofaní moldina svo grasið yxi betur og þyldi 

járnbrodda næturfrostsins [...] En ef skáldskapurinn, eftir alla þessa útrás lét skáldið 

ekki í friði og leitaði áfram eins og eldgos upp úr djúpum sálar, sendandi skjálftakippi 

útum allan líkamann, þá héldu skáldin þögul inná heiði, uppá fjall, inní óbyggða dali og 

grófu ljóð sín í jörðu. (SbB, bls. 13) 

Strax í kjölfarið beinir sögumaður svo athyglinni að því sem hann sjálfur fæst við, þ.e. að 

færa sögu þessara skálda til bókar og segir: „Síðan kom ég og gróf þau upp“ (SbB, bls. 13). 

Þar með er í raun komið að þriðja og síðasta atriðinu, sem finna má í þríleiknum og 

snýr að sjálfsöguættboganum sögusagnir. Það er að segja það sem snýr að umfjöllun um 
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skáldskap þríleiksins sjálfs. Þetta birtist einkum í sviðsetningu sögumanns á sjálfum sér við 

þá iðju að festa söguna blað. Undantekningarlaust fjallar hann þá um þau vandamál sem 

hann stendur frammi fyrir, auk þess að lýsa því yfir hvað búi að baki ýmsum 

fagurfræðilegum ákvörðunum: 

Ja, það er líklega réttara að tala um atburðakeðju sem ég reyni að rekja mig eftir, án 

allra útúrdúra, hlekk fyrir hlekk, alla leið inní þann bláa ágústmánuð þegar dularfullur 

gestur kom í sveitina. Sjálf atburðakeðjan er hinsvegar öll í hlykkjum, þannig að ef ég 

anaði beint áfram, myndi ég missa úr hlekki og þá kæmi sitthvað ankannalega fyrir 

sjónir. Mér er það jafn nauðugur kostur að þreifa á öllum hlekkjum, eins og sá sem 

hyggst skoða landið allt, verður að beygja af hringveginum. Landið er nefnilega ekki 

bara við hringveginn. (SbB, bls. 131). 

Það er ekki síst þetta atriði sem gerir það að verkum að setja má þríleikinn í flokk með 

sjálflýsandi bókmenntum sem eru „skáldverk sem beina með einhverjum hætti athygli að 

sjálfum sér og sínum eigin listbrögðum“, líkt og Jón Karl orðar það. Það er að segja, þessi 

umfjöllun og útskýringar sögumanns á því hversvegna frásögnin sé vaxin eins og hún er, 

gerir það að verkum að innan verksins sjálfs er athyglinni beint að tilurð þess og 

listbrögðum. 

Dæmið hér að ofan er til marks um fagurfræðilegar ákvarðanir sögumanns, þ.e. að 

hann verði að rekja sig eftir atburðakeðjunni hlekk fyrir hlekk, þótt keðjan sjálf sé öll í 

hlykkjum. Annað afbrigði af þessu má svo finna hjá sögumanni þegar hann ræðir hve litla 

stjórn hann hefur í raun á því hvernig sögunni vindur fram. Sem er þá auðvitað í ákveðinni 

mótsögn við það að hann reki söguna hlekk fyrir hlekk. Gjarnan hefjast kaflar, eða 

bókarhlutar á vangaveltum um frásagnaraðferðina og efnivið frásagnarinnar. Þessu fylgir 

stundum nokkurskonar vanmáttur gagnvart söguefninu: „Ég veit ekki hvar uppspretta 

atburðanna liggur; þeir lúta lögmálum sem mér er um megn að skilja.“ (SbB, bls. 67). 

Einnig má nefna að sjálft prentverkið er notað til að ná þessum sjálflýsandi áhrifum fram. 

Þannig er leturstærð og hin hvíta auða síða notuð til að vekja athygli lesandans á að 

heimurinn sem hann les um er bókstaflega bók-heimur, orð á blaði – skáldskapur. Skýrt 

dæmi um slíkt er t.d. að finna í Sumrinu bakvið Brekkuna þar sem orðin eru látin líkja eftir 

veruleikanum: 

[B]lái Landróverinn æddi áfram, hámaði veginn undir sig, miðstöðin blés, þurrkumótor 

suðaði, vinnukonurnar mæddust 

upp     upp     upp     upp     upp 

      niður  niður  niður   niður (SbB, bls. 52) 
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II. 

Frásagnarháttur þríleiksins 

Saga, texti, frásögn – brot af formgerð 

Áður en nánar verður hugað að sjálfsöguleika þríleiksins er rétt að gera ögn betri grein 

fyrir frásagnarhætti hans, sem er töluvert flókinn, eins og manntalið í fyrsta kafla og 

ýmislegt annað hefur gefið til kynna. Það getur því verið gagnlegt að leita í smiðju 

frásagnarfræðinnar til að greina hann betur. 

Í frásagnarfræði er gjarnan gerður greinarmunur á þremur grundvallarþáttum 

frásagna, „sögu“, „texta“ og „frásögn“ (e. „story“, „text“ og „narrative“). Í bók sinni um 

frásagnarfræði leggur bókmenntafræðingurinn Shlomith Rimmon-Kenan slíka þrískiptingu 

til grundvallar en hana þiggur hún frá franska fræðimanninum Gérard Genette. Samkvæmt 

þessari þrískiptingu er „sagan“ atburðirnir sem sagt er frá burtséð frá þeirri tímaröð sem 

þeir birtast í, það er að segja atburðirnir í réttri tímaröð óháð því hvernig þeir birtast í 

„textanum.“ En „textinn“ er „sagan“ eins og hún er sögð eða rituð, þ.e. bókmenntatextinn 

eins og við lesum hann, eða heyrum ef um munnlega frásögn er að ræða. Þar sem „texti“ er 

alltaf annaðhvort yrtur eða skrifaður, gefur auga leið að einhver yrðir hann eða ritar. Sú 

gjörð, eða athöfn er þriðja atriðið, það er „frásögn“. Aðeins eitt þessara atriða er í raun og 

veru aðgengilegt lesandanum og í áþreifanlegu formi, en það er „textinn“. Í gegnum hann 

kynnist lesandinn „sögunni“ (sem er einn helsti drifkraftur lestursins) og „frásögninni“ 

(sem er ferlið sjálft).
107

 

Það getur verið gagnlegt að nota þessi þrjú hugtök til að átta sig á 

byggingareiningum einstakra bókmenntaverka, samsetningu þeirra og virkni. Trúlega væri 

upplýsandi að taka verk eins og sveitasöguþríleik Jóns Kalmans og búta „textann“ í sundur 

og raða „sögunni“ upp. Hér á eftir verður ekki gengið svo langt, en þess í stað verður fyrsti 

hluti Skurða í rigningu skoðaður með þessi hugtök að leiðarljósi. 

Í þessum fyrsta hluta Skurða í rigningu er ein rammafrásögn, en innan hennar eru 

aftur fjölmargar aðrar frásagnir sem liggja bæði nálægt og fjarri þeim atburðum sem greinir 

frá í rammafrásögninni. Þennan fyrsta hluta Skurða í rigningu má endursegja í stuttu máli 

og þar með gera tilraun til að finna „söguna“: 
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Ungur drengur er í sveit á bænum Karlsstöðum. Einn venjulegan dag 

steðjar skyndilega mikil ógn að íbúum sveitarinnar þegar hinn tröllvaxni 

Guðmundur á Hömrum leggur á hest og ríður um sveitina blindfullur. 

Bóndinn Þórður og bróðir hans Starkaður skipa heimilismönnum að 

halda kyrru fyrir innandyra á meðan hættan líður hjá. Sögumaður rifjar 

upp annan fylleristúr Guðmundar sem átti sér stað þremur árum fyrr. 

Þetta gerir hann til að árétta við lesendur hve alvarleg ógnin sem steðjar 

að sveitinni sé. Enda fer öll sveitin á annan endann og sveitasíminn logar 

af fregnum um hvar tröllið sé statt. Enginn í sveitinni vill hringja heim að 

Karlsstöðum, en ástæðan er sú að síðastliðinn vetur tók Þórður bóndi upp 

á því að blanda sér í samtöl fólks og leiðrétta málvillur. Þessi 

afskiptasemi Þórðar þróaðist svo út í kvöldlestra í símann þar sem hann 

las meðal annars ritgerðina „Einum kennt – öðrum bent“ eftir Þórberg 

Þórðarson. Þetta hafði þær afleiðingar að fólkið í sveitinni fór fram á að 

hreppstjórinn blandaði sér í málið. Upp úr þessu rifjar sögumaður upp 

atvik sem átti sér stað tveimur vikum áður en Guðmundur dettur í það og 

skelfir sveitina. Þá fór Þórður í heimsókn til hreppstjórans undir því 

yfirskini að fá greitt fyrir skott af minki sem drengurinn felldi stuttu áður. 

Þessi heimsókn leystist upp í allsherjar bókmennta- og málfarsdeilu á 

milli Þórðar og hreppstjóra. 

Aftur er horfið til meginfrásagnarinnar þar sem fólkið á Karlsstöðum 

situr inni í eldhúsi, fylgist með í sveitasímanum og með kíkinum út um 

gluggann. Það sér hvar fólkið á nágrannabænum flýr í ofboði á 

rússajeppanum og skemmtir sér við að hlusta á Þórð segja sögu af síðustu 

heimsókn þessara nágranna. Upp úr því rifjar sögumaður það upp þegar 

Þórður sagði gamansögur á Þorrablóti fyrir fimm eða sex árum, þetta 

gerir sögumaður til að sýna fram á hve magnaður sögumaður Þórður er, 

enda varð sagnamennska hans til þess að læknisfrúin missti því sem næst 

vitið. Áfram heldur sagan af hjónunum af nágrannabænum og að endingu 

springur Starkaður úr hlátri. Við það sér Jónas gamli, faðir Þórðar og 

Starkaðar, tækifæri til að grípa inn í og hyggst segja sögu af forfeðrum 

nágrannanna, en villist raunar á sögum og lendir í allt annari sögu, sem 

gerist fyrir hundrað árum eða svo. 

Fólkið hlustar á sögu Jónasar en drengnum fer að leiðist þófið og læðist 

út, leikur sér berrassaður í grasinu, les bréf (sem lesandinn hefur einnig 

aðgang að) og hugsar eitt og annað. Að endingu kemur hann að 

Guðmundi þar sem hann liggur hálf rænulaus og þeir skiptast á orðum. 

Fólkið fer að leita að drengnum, sem finnst hjá Guðmundi sem er að 

lokum komið til skila heim til sín. 

Þessi stutta endursögn gefur kolranga mynd af „textanum“ og „frásögninni“. Til dæmis 

féllu út nokkrar örstuttar frásagnir (aðeins fáar línur að lengd) sem finnast innan sjálfrar 

rammafrásagnarinnar. Að auki er þessi tilraun hér að framan í raun og veru fjarri því að 

vera „sagan“ í ofangreindum frásagnarfræðilegum skilningi!  

Vandamálið við frásagnarfræðilega atriðið „sögu“ er að hún er í raun og veru 

óáþreifanleg og algjör tilbúningur þess sem raðar henni saman. Hún er ekki „frásögnin“ 
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sem lesandinn nemur og þaðan af síður „textinn“ sem hann hefur undir höndum. Þar af 

leiðandi er „sagan“ alltaf umorðun og í reynd er þessi umorðun og enduruppröðun ekki 

ósvipuð því sem á sér stað í huga lesandans jafnóðum og hann les „textann“ til að kynnast 

„frásögninni“ sem í honum býr, líkt og Rimmon-Kenan bendir á.
108

 Því er ofangreind 

endursögn eða umorðun, á fyrsta hluta Skurða í rigningu, í raun ekki annað en túlkun þess 

lesanda, sem þessi orð skrifar, á „sögunni“. Rimmon-Kenan bendir jafnframt á að umorðun 

„sögu“ sé ætíð uppröðun atburða í réttri tímaröð. Það má því segja að „sagan“ sé það sem 

lesandinn reynir að púsla saman í huganum á meðan á lestri „textans“ stendur. Séu önnur 

lögmál en rétt tímaröð atburðanna látin gilda er umorðun „sögunnar“ ekki það sem 

Rimmon-Kenan kallar sögu-umorðun (e. story-paraphrase).
109

 

Væri söguleg tímaröð atburðanna t.d. látin ráða, yrði uppröðunin allt önnur, en 

reyndin varð í tilrauninni hér að framan, og atburðir rammafrásagnarinnar myndu ekki 

lengur halda utan um frásögnina. Miðað við þetta yrði fyrst talin hundrað ára gömul saga 

Jónasar gamla, þá Þorrablótið þar sem Þórður sagði sögur 5-6 árum áður en 

rammafrásögnin á sér stað, því næst kæmi fyrra fylleríi Guðmundar, sem ógnaði sveitinni 

fyrir þremur árum, þar á eftir kvöldlestur Þórðar í sveitasímann, sem átti sér stað veturinn 

áður, því næst heimsókn Þórðar til hreppstjórans og að lokum sjálf rammafrásögnin. Eins 

og auðvelt er að gera sér í hugarlund er hætt við að þessháttar uppröðun yrði nokkuð fjarri 

því að vera frásögn, enda myndi skorta allt samhengi. 

Þetta er í raun stóra vandamálið sem sögumaður glímir við í þríleiknum og á það 

við um öll verkin þrjú. Ein skýrasta birtingarmynd þess er einmitt sú staðreynd að 

frásagnarþræðir sem koma fram strax í fyrsta bindi þríleiksins eru ekki til lykta leiddir fyrr 

en í síðasta bindi hans. Þannig er verkefni Postulans, endurritun Biblíunnar, kynnt til 

sögunnar í Skurðum í rigningu, heimsókn dularfulla gestsins til hans kemur fram í Sumrinu 

bakvið Brekkuna og sú frásögn er svo ekki til lykta leidd fyrr en undir lok Birtunnar á 

fjöllunum, þótt reyndar fáist enginn botn í það hver hinn dularfulli gesturinn sé. Þessu 

vandamáli gerir sögumaður sér fulla grein fyrir: 

 

Nú eru fjögur eða fimm ár frá því að ég hóf að færa þessa sveitarkróniku til bókar og 

margt hefur farið öðruvísi en ég ætlaði. Maður heldur að það sé auðvelt að setja saman 

frásagnir af atburðum, það sé bara að byrja og enda síðan einhversstaðar. Og ég byrjaði; 

sagði frá því þegar Guðmundur á Hömrum reið drukkinn um hreppinn [...] Ég ætlaði 
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síðan að segja frá ýmsu til viðbótar og svo yrði sagan búin, komin út á bók og ekki 

meira um það að tala. En fljótlega hnaut ég um spurninguna hverju beri að segja frá, 

hverju að sleppa. (Báf, bls.207)  

 

Sögumaður gerir sem sagt ítrekaðar tilraunir til að segja „söguna“ í sögulega réttri 

tímaröð en gefst sífellt upp fyrir því verkefni, eða öllu heldur tekur „frásögnin“ af honum 

völdin: 

Ég veit ekki hvar uppsprettur atburðanna liggja; þeir lúta lögmálum sem mér er um 

megn að skilja. Þannig var ætlunin að fylgja Þórði og félögum þar sem þeir óku gegnum 

regnið í átt að Gilstöðum, en þá hrýtur þessi setning niður úr blýantinum: Skýringar á 

atburðum nútíðar finnið þið í fortíðinni. (SbB, bls. 67) 

Hlutverk skrásetjarans, þ.e. sögumanns, er því hið sama og hlutverk lesanda er við lestur 

„texta“, það er að finna „söguna“. Það svið bókmenntafræðinnar sem fæst einmitt við þetta 

ferli lesandans er nefnt viðtökufræði. Einn af brautryðjendum þeirra fræða, Wolfgang Iser, 

telur að allt sem við lesum sökkvi í minni okkar. Það megi síðan kalla fram og bera við 

nýjan bakgrunn sem hefur það í för með sér að lesandinn getur þróað ófyrirséðar tengingar. 

Þegar lesandinn skapar tengsl milli fortíðar, nútíðar og framtíðar afhjúpi það möguleikana 

á þeim margflóknu tengslum sem búa í textanum. Tengslin séu afrakstur þeirrar glímu, sem 

á sér stað í huga lesandans við hráefnið sem textinn er, þótt þau séu ekki textinn sjálfur.
110

  

Eins og glögglega má sjá af þessum afmarkaða hluta úr Skurðum í rigningu, sem 

hér hefur verið til umfjöllunar, er frásagnarhátturinn töluvert flókinn. Þrátt fyrir að vera 

aðeins brot af heildarverkinu gefur þetta dæmi allgóða mynd af frásagnarhætti þríleiksins í 

heild sinni. Ástæðan er sú að hér koma fram öll helstu einkenni hans. Fyrst má nefna að 

hér er að finna skýra rammafrásögn, af Guðmundi á Hömrum þreifandi fullum, sem heldur 

utan um fjölda styttri frásagna. Í þeim frásögnum er síðan stokkið misjafnlega langt aftur í 

tímann. Oft og tíðum eru þessar frásagnir svo rofnar, ýmist með sjálfri rammafrásögninni, 

sem þarf að þokast áfram, eða með frásögnum sem þurfa að komast að til að útskýra 

atburðina sem eiga sér stað í henni. Í einstaka tilfellum er rammafrásögnin svo rofin til að 

koma að hreinum innskotum að því er virðist. Þannig er því t.d. farið þegar Jónas gamli 

grípur orðið og byrjar að segja ævagamla sögu á meðan heimilisfólkið bíður tíðinda af 

Guðmundi. Lesendur fá aðeins að „heyra“ fyrstu orð þessarar sögu, en þá er hún rofin af 

rammafrásögninni. Engu að síður kemst þessi saga að lokum að, en þá sem sérstakur kafli 
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síðar í bókinni. Öll þau atriði sem hér hafa verið talin til eru lýsandi fyrir frásagnarhátt 

þríleiksins í heild. Það má því líta á þennan afmarkaða hluta úr Skurðum í rigningu sem 

nokkurskonar smámynd af formgerð þríleiksins, og í þessari smámynd er að finna öll 

veigamestu atriði frásagnarháttar hans.  

Frásagnarháttur þríleiksins 

Í bókinni Story and Discourse setur Seymour Chatman upp samskiptalíkan sem hann telur 

lýsandi fyrir allar frásagnarbókmenntir. Líkanið samanstendur af sex liðum: 

raunverulegum höfundi; innbyggðum höfundi; sögumanni; söguþegi; innbyggðum lesanda 

og svo hinum raunverulega lesanda. Eins og sést á teikningunni hér að neðan liggja fjórir 

þessara liða innan verksins sjálfs, en tveir þeirra, þ.e. hinn raunverulegi höfundur og 

raunverulegi lesandi, liggja utan þess og eru því ekki hluti af eiginlegri heildarbyggingu 

verksins: 

Texti 

Höfundur → Innbyggður höf. → (Sögumaður) → (Söguþegi)  → Innbyggður les.  → Lesandi 

 

Líkaninu fylgir Chatman úr hlaði með þessum orðum: „Kassinn gefur til kynna að aðeins 

innbyggði höfundurinn og innbyggði lesandinn séu ávallt fyrir hendi (e. immanent) í 

frásögn, sögumaður og söguþiggjandi eru valfrjálsir (innan sviga).“
111

 Því viðhorfi 

Chatman, sem þarna kemur fram, að sögumaður og sögulesandi séu valfrjálsir liðir í 

líkaninu, hefur Shlomith Rimmon-Kenan andmælt. Hún bendir á að ómögulegt sé að saga 

sé sögð án þess að einhver rödd hljómi. Að hennar mati er sögumaður því til staðar í öllum 

verkum jafnvel þótt hann sé ógreinilegur. Hið sama gildir um sögulesanda, að hennar mati, 

hann sé að finna í öllum verkum enda einboðið að einhver viðtakandi taki við yrðingum 

sögumanns.
112

 

Sögumaður er því sú rödd sem talar innan textans og sögulesandi/hlustandi er sá sem 

þessi rödd ávarpar, viðtakandinn innan verksins. Þessi viðtakandi er stundum sýnilegur, t.d. 

má nefna Heart of Darkness eftir Joseph Conrad þar sem sögumaður segir kunningjum 

sínum söguna sem er meginfrásögn verksins. Viðtakandinn þarf samt ekki endilega að vera 

sýnilegur en þrátt fyrir það er hann alltaf til staðar á einhvern hátt. Liðirnir tveir sem eru 

utan verksins, hinn raunverulegi höfundur og hinn raunverulegi lesandi, eiga sér staðgengla 
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innan þess. Innbyggði höfundurinn er staðgengill hins raunverulega höfundar en er engu að 

síður skýrt aðgreindur frá honum, því hann er það sem kalla má ráðandi vitund og lögmál 

verksins í heild og uppspretta þeirra gilda sem innan þess ríkja. Innbyggði höfundurinn er, 

ólíkt sögumanni, raddlaus og hefur engar beinar leiðir til samskipta. Þar af leiðandi getur 

hann ekki beinlínis verið þátttakandi í boðskiptum frásagnarinnar. Innbyggði lesandinn er 

staðgengill hins raunverulega lesanda innan verksins og er líkt og innbyggði höfundurinn 

skýrt aðgreindur frá söguþiggjanda og hinum raunverulega lesanda. Innbyggði lesandinn er 

sá viðtakandi sem innbyggði höfundurinn höfðar til.
113

 Merking texta verður til í samspili 

þess innbyggða lesanda sem innbyggði höfundurinn höfðar til og hins raunverulega 

lesanda.
114

 

Líkan Chatmans, og umfjöllun Rimmon-Kenan um það, er gagnlegt til að átta sig á 

ólíkum sviðum bókmenntaverka. Í tilfelli þríleiksins skiptir þetta máli, m.a. vegna þess að 

staða sögumanns breytist í Skurðum í rigningu. Þannig er frásögn Skurða í rigningu til að 

byrja með í þriðju persónu, sögð af sögumanni sem er nálægt því að vera alvitur, en færist 

síðan yfir í fyrstu persónu frásögn. Í báðum tilvikum er frásögnin í þátíð. Í þriðjupersónu 

frásögninni er sögumaður ekki eiginleg persóna í frásögninni, heldur er vísað til 

„drengsins“, en þegar frásögnin færist yfir í fyrstu persónu er sögumaður þátttakandi í 

frásögninni. Hvort tveggja er að segja má hefðbundinn frásagnaraðferðir.
115

 Í Sumrinu 

bakvið Brekkuna verður hinsvegar breyting á þessu. Þar kemur til sögunnar fyrstu persónu 

frásögn þar sem sögumaður er þátttakandi í frásögninni, en stóra breytingin felst í því að 

frásögnin færist úr því að vera í þátíð yfir í nútíð: 

Það er sem sagt vor. Seint í maí og makalaus sá galdur sem í þeim mánuði býr. Þarna 

uppí hólfinu stendur til dæmis kind og horfir hálfvegis utan við sig, einsog hún sé að 

hugsa um eitthvað merkilegt. Maður rétt skreppur inn til að drekka mjólkurglas eða 

segja svolítið sem manni dettur í hug, bara skreppur inn í tvær þrjár mínútur og er svo 

aftur úti á hlaði og þá er kindin að kara tvö lömb. (SbB, bls. 103) 

Eins og áður segir er mikilvægt að hafa í huga að samsvarandi aðilar í líkaninu hér 

að framan eru á sama sviði í textanum. Sögumaður og sögulesandi eru staddir á sama sviði, 

því sá sem yrðir frásögnina og sá sem nemur hana hljóta að vera í kallfæri ef svo má að 
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orði komast. Sagan sem frásögn sögumanns greinir frá getur hinsvegar verið fjarlæg því 

sviði í tíma, eins og Rimmon-Kenan bendir á: 

Þar sem frásögn er atburður, eins og hver annar, getur hún átt í ólíkum tímalegum 

venslum við söguna [...] Almennt hyggjuvit segir okkur að aðeins sé hægt að segja frá 

atburðum eftir að þeir gerast [ ...] Fjarlægðin á milli atburða og frásagnar getur verið 

breytileg frá einum texta til annars.
116

 

Mun óalgengara er að frásögn sé á undan atburðunum, en í þeim tilfellum er ýmist um það 

að ræða að frásögnin sé sögð í framtíð eða nútíð. Dæmi um slíkt eru spádómar í Biblíunni, 

en nútímatextar í slíkum spádómsstíl eru óalgengir. Rimmon-Kenan bendir hinsvegar á að 

þegar frásögn er á undan atburðum, í nútímatextum, sé hún oftast inni í öðrum 

frásögnum.
117

 

Óneitanlega vakna því spurningar þegar sögumaður þríleiksins notar sömu 

málfræðilegu tíðina hvort sem hann segir frá atburðum í rammafrásögninni (þ.e. atburðum 

sem snúa að því sem hann fæst við, að rita frásögnina) eða meginfrásögninni. Hér er á 

ferðinni nokkuð sem snýr að sjálfsöguleika þríleiksins. Því um leið og sögumaður segir frá 

löngu liðnum atburðum í nútíð, og gengur þannig inn í söguheiminn, vekur hann athygli á 

því að frásögnin er hans sköpunarverk – tilbúningur.  

Eins og fram kom í kaflanum hér á undan, „Halldór og Þórbergur, Þórbergur og 

Halldór“, er viðhorf sögumanns til sannleika og lygi í ætt við það viðhorf Þórbergs 

Þórðarsonar að „hefja sannleikann í æðra veldi.“ Þetta viðhorf, sem sögumaður fylgir eftir, 

er ekki einungis fengið frá Þórbergi Þórðarsyni, heldur er það einnig ríkjandi hjá 

sagnamönnum sveitarinnar, hvort sem um er að ræða feðgana á Karlsstöðum eða aðra 

sagnamenn. Og sögumaður staðsetur sig á afgerandi hátt innan hefðar sögumanna 

sveitarinnar. Þetta áréttar hann nokkrum sinnum, t.d. í Sumrinu bakvið Brekkuna, þegar 

hann segir:  

[U]ngum var mér kennt að eitt er það sem sögumaður má ekki gera, og það er að beita 

söguna ofbeldi. Hann á að berast með henni einsog báturinn lætur ána fleyta sér áfram, 

því sögur eru einskonar ár: þær finna sinn eigin farveg, sinn náttúrulega farveg sem er 

ekki bara þekkilegri en hinn manngerði, heldur eru öflin sem móta hann á allan hátt 

dýpri og óræðari: þau eru lífið sjálft. Þar kom það; ungum var mér kennt, að sönn saga 
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er eins og lífið; aldrei bein, alltaf hlykkjótt. Sífellt eitthvað óvænt, óskiljanlegt, útí hött 

jafnvel því lífið, það er ekki fastmótað eins og stafrófið, maður hvorki lærir lífið utanað 

né semur léttleikandi lagstúf við það. Lífið er útí hött, það er rökleysa. Þessvegna ber 

mér að fylgja sögunni þangað sem hún ber mig, og nú ber hún mig uppað Guðmundi frá 

Hömrum – sjálfu tröllinu. (SbB, bls. 20) 

Hér væri hægt að staldra við fjölmargt. Skáldskaparfræði sögumanns og það hvernig hann 

nálgast söguefni sitt er ekki í fyrsta skipti til umræðu hér. Hann er sífellt að leita eftir 

formi, bera upp spurningar um hvernig best sé að segja söguna og jafnvel, eins og í 

tilvitnuninni hér að framan, að réttlæta frásagnarmáta sinn. Þessar vangaveltur eru 

raunveruleg vandamál sem sögumaður stendur frammi fyrir þegar hann berst áfram með 

straumi söguefnis síns, sem er engin smásmíði – líf í íslenskri sveit. En hversvegna segir 

hann ekki bara söguna eins og hún kemur honum í hug, hversvegna berst hann ekki „með 

henni eins og báturinn sem lætur ána fleyta sér áfram“? Hví að hika og rjúfa flæði 

sögunnar með þessum vangaveltum? 

 Hér er gagnlegt að hafa í huga hugtakið innbyggður höfundur, úr líkaninu sem 

kynnt var hér áðan, því það hlýtur að vera innbyggður höfundur verksins sem stjórnar 

ferðinni, hleypir bátnum áfram þegar við á og stíflar svo straum fljótsins og lætur bátinn 

dorma í skáldskaparpælingum eins og dæmið hér að ofan sýnir svo greinilega. 

Í skilgreiningu sinni á innbyggðum höfundi talar Chatman um að hann leiði 

lesandann áfram hljóðlega í gegnum skipan og ásetning heildarinnar, með öllum þeim 

röddum og gögnum sem hann lætur lesandanum í té.
118

 Rimmon-Kenan bætir því við að af 

þessum sökum sé eðlilegt að tala um innbyggða höfundinn sem fyrirbæri sem byggir á 

textanum í staðinn fyrir að tala um persónugerða meðvitund eða annað sjálf.
119

 

Sögumaðurinn er því í þessum skilningi ekki við stjórnvölinn. En í tilfelli sögumanns 

þríleiksins gerir hann sér grein fyrir þessari stöðu sinni, a.m.k. að nokkru leyti. Hann segir 

t.d. á einum stað: „Ég er valdalaus alvaldur“ (Báf, bls. 87). Og á öðrum stað sem vitnað er í 

hér að framan: „Ég er bara skrifari, verkamaður, ég stýri engu heldur er stýrt“ (SbB, bls. 

149). 

Í frásagnarhættinum birtist fleira sem varðar heildarbyggingu verkanna. 

Frásagnarhátturinn tengist söguefninu nefnilega sterkum böndum þar sem sagan er sögð 

samkvæmt þeim arfi sem hún vinnur með. Í fyrstu bók þríleiksins, Skurðir í rigningu, hefst 

sagan á þriðju persónu frásögn sögumanns. Í fyrsta hlutanum talar sögumaður um 
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„drenginn“, en þessi þriðju persónu frásögn heldur sér út fyrsta hluta bókarinnar. En þegar 

kemur að öðrum hluta færist frásögnin yfir í fyrstu persónu. Þrátt fyrir að aðalpersóna 

bókarinnar sé nú „ég“ en ekki „drengurinn“ fer ekki á milli mála að um sömu persónu er að 

ræða því bæði þessi „ég“ og „drengurinn“ dvelja á Karlsstöðum.  

En hver skyldi ástæða þessarar breytingar vera? Ef til vill má finna hana í titli fyrsta 

kafla annars hluta sem ber nafnið „Það sem breytist.“ Í kaflanum breytist fleira en 

kaflaheitið vísar beinlínis til, þ.e. búskaparhættir, framræsing mýra, koma langferðabíla 

með túrista í sveitina o.fl. Breytt frásagnarafstaða sögumanns hefur nefnilega fleira í för 

með sér. Þrennt er að gerast: í fyrsta lagi er sveitin að breytast því, „mýrinni var að blæða 

út, fuglasöngurinn hljóðnaður“; í öðru lagi er sögumaður að komast á unglingsárin, en 

síðast en ekki síst þá er sögumaður að verða til, sem skrásetjari sögu sveitarinnar sem mun 

skrá þessa sömu sögu ítarlegar í næstu tveim bókum: „Ég beygði mig niður; við hlið 

hauskúpunnar, var hrúga af steingerðum orðum. Án þess að hika, stakk ég nokkrum þeirra 

uppí mig.“ Með þessu verður sveitin bókstaflega að orðum og þegar sögumaður kemur upp 

úr skurðinum „var fjallið ekki lengur fjall“
 
(Sír, bls. 35). En ef það er ekki lengur fjall, 

hvað er það þá? Fjallið verður að orðum í sögu – sögu sem sögumaður hefst handa við að 

setja niður á blað. 

Sögumennska sveitarinnar og frásagnarhátturinn 

Margir atburðir koma fyrir í öllum bókunum þremur, misoft og misítarlega. Reyndar sker 

fyrsta bókin, Skurðir í rigningu, sig dálítið úr hvað þetta varðar því meira er af sjálfstæðum 

sögum í henni enda hefur hún til að bera eiginleika sagnasafns eins og nefnt var í inngangi 

þessarar ritgerðar. Þar er þó sagt frá ýmsu sem kemur einnig fyrir í síðari verkunum tveim, 

þ.á.m. komu Sam W. Jones til sveitarinnar, vélvæðingu Björns bónda á Hnjúkum, 

endurritun Postulans á Biblíunni, ásamt fleiru. Síðari verkin tvö loða þó betur saman, og 

má í því samhengi nefna ferð þeirra Sam í Tungu, Þórðar á Karlsstöðum og Jóns 

hreppstjóra á Felli til prestsins, sem fyrst er byrjað að segja frá í Sumrinu bakvið Brekkuna. 

Þessi ferð er raunar ekki til lykta leidd fyrr en undir lok síðasta verks þríleiksins, Birtunnar 

á fjöllunum, þegar sögunni af komu dularfulla gestsins lýkur.  

Þrátt fyrir það eru þessar endurteknu frásagnir ekki endurtekningarsamar, þ.e. eins 

og stanslaust sé verið að tyggja sömu hlutina ofan í lesendur. Hver frásögn af sama atburði 

er ögn ólík forvera sínum, enda iðulega sett í annað samhengi. Hér er í raun um sama 

lögmál að ræða og gildir hjá sagnamanni sem segir sömu söguna aftur og aftur, ár eftir ár. Í 

slíkum tilvikum er sagan, þrátt fyrir að vera sú sama í grunninn, alltaf ný enda eru aðstæður 
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sífellt nýjar, samhengið nýtt, auk þess sem sagnamaðurinn bætir við eða dregur úr allt eftir 

því hvað á við í hvert skipti. Þessi endurtektasami frásagnarháttur þríleiksins er í raun mjög 

eðlilegur þegar hann er settur í samhengi við söguheiminn. Því þetta er frásagnarmáti 

sögumanna sveitarinnar: Jónasar gamla, Þórðar og ekki síst Starkaðar sem er fyrirmynd 

sögumanns. Snemma í fyrstu bók þríleiksins, Skurðum í rigningu, er því lýst þegar Jónas 

gamli segir sögu: „Þórður, Salvör og Starkaður halla sér fram eins og til að nema orðin 

betur, orðin í sögu sem þau kunna utan að en fá aldrei leið á að heyra“ (Sír, bls. 25). 

Sögurnar má sem sagt endurtaka, og það á að endurtaka þær því þær koma aldrei 

nákvæmlega eins frá munni sagnamannsins. 

Fjölmörg atriði sem kalla má lögmál frásagnarháttar þríleiksins eru sífellt tekin til 

umræðu á síðum þríleiksins, atriði sem varða skáldskaparfræði hans og sem varða þau 

vandamál sem sögumaður stendur frammi fyrir. Þessi umræða er endurtekin hvað eftir 

annað og er því hliðstæð endurteknum frásögnum af atburðum sem vikið var að hér að 

framan. Grunnur að lögmálum frásagnarháttar þríleiksins er lagður strax í Skurðum í 

rigningu. Mörkin á milli lyga og frásagnarlistar koma til dæmis til umræðu: „meðan 

kaffivélin malar og breytir tæru uppsprettuvatni í næturlitaðan vökva, rifjar Þórður upp 

síðustu heimsókn hjónanna af nágrannabænum og því er ekki logið, að Þórður er 

frásagnamaður af guðs náð og þess vegna ansi skrýtið að hann eigi svona erfitt með að 

ljúga“ (Sír, bls. 21). Að segja sögu, jafnvel þótt hún sé ekki kórrétt og greini ekki 

nákvæmlega frá atburðum, er sem sagt allt annað en að ljúga. Þórður getur sagt magnaðar 

sögur, en honum er lífsins ómögulegt að ljúga. Þessi umræða gengur svo í gegnum öll 

verkin, kemur fram í mismunandi myndum, ýmist frá sögumanni eða annarri persónu í 

verkunum, einkum Starkaði. 

Í kaflanum hér á undan var Jónas gamli nefndur fyrsti hlekkur þeirra sagnamanna 

sem sögumaður sver sig í ætt við. Lýsing sögumanns á því hvernig Jónas iðar órólegur á 

stól og byrjar svo að umla og fikra sig þannig í átt að tungumálinu og dettur úr einni sögu í 

aðra, er nokkuð nærtæk lýsing á því hvernig frásagnarháttur þríleiksins er (Sír, bls. 23). En 

frá Jónasi þiggur sögumaður þessa aðferð, eins og hann lýsir best sjálfur þegar hann rifjar 

upp ánægjulegar stundir með Jónasi: 

Nei, bestu dagarnir voru þegar suð regnsins eða sláttur þess í vindinum svæfði óróa 

blóðsins og ég hvarf inní bók eða fór inn til Jónasar og villtist með honum inní horfna 

tíma. 
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 Kannski það hafi verið á þessum regnþungu dögum sem sérstæður frásagnarmáti 

Jónasar, flæðið og virðingarleysið fyrir staðlaðri uppbyggingu, fullkomið skilningsleysi 

á „lögmálum tíma og rúms“, sytraði endanlega inní mig, rann saman við blóð mitt, beið 

þar innilokað í tuttugu ár, eða þar til ég hafði loks safnað kjarki og skar þvert á 

slagæðina. Þegar ég hafði loks safnað kjarki en líka áttað mig á því að þó ég haldi um 

blýantinn, þá er ég bara skrifari, verkamaður, ég stýri engu heldur er stýrt. (SbB, bls. 

149)  

Þessi frásagnarháttur, sem sögumaður hlýtur í arf frá Jónasi, skeytingarleysið gagnvart 

„lögmálum tíma og rúms“, er sá sami og gildir í þríleiknum öllum. Þessi frásagnarháttur er 

trúr frásagnarlistinni sem sögumaður mótast af. Rökrétt framvinda í réttri tímaröð er langt 

frá því að vera rétt leið til að segja sögu. Eins og fram kemur á einum stað í Sumrinu 

bakvið Brekkuna: 

En það er nefnilega það; frásögnin er ólmur hestur sem ber mig ekki tvö ár aftur í 

tímann, heldur hundrað. Ólmur hestur sem æðir áfram og staðnæmist fyrir hundrað 

árum skammt frá bænum Hlíðartúni, sem í dag eru bara orðlausar tóttir [...] Staðnæmist 

skammt frá Hlíðartúni og ég hangi örmagna slytti á baki hans með ógnarlegan þyt í 

eyrum. (SbB, bls. 67) 

Þegar Jónas hefur frásögn sína á eftir umlinu hlustar drengurinn ekki á söguna: 

„Drengurinn er hinsvegar orðin þreyttur á málæði fólksins; mjakar sér í átt að dyrunum og 

um það leyti sem hreppstjórinn í sögunni læðist að heiðarbænum ásamt tuttugu hraustum 

karlmönnum, laumast drengurinn út úr eldhúsinu, fram í anddyri og útí daginn“ (Sír, bls. 

25). Það er ekki tilviljun að hér er um þriðju persónu frásögn að ræða, því þótt sögumaður 

sé orðinn hluti af frásagnarhefðinni þá hefur drengurinn ekki enn hlotið eldskírn 

frásagnarlistarinnar, og því ekki enn áttað sig á að lífið og skáldskapurinn eru ekki svo 

fjarri hvort öðru – jafnvel eitt og hið sama. Þetta má sjá á því að það sem gerist í frásögn 

Jónasar gerist að hluta til í lífinu sjálfu, því drengurinn læðist út líkt og hreppstjórinn og 

menn hans læðast að heiðarbænum í sögunni. Drengurinn er ekki enn orðinn að sjálfinu 

(ég) sem segir söguna í síðari hluta þríleiksins. Hinsvegar er ljóst að sögumaður þriðju 

persónu frásagnarinnar kann sögu Jónasar, því síðar segir hann þessa sögu eftir minni. 
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III. 

Að segja sögu eða ljúga 

Lífið sem kafli í bók 

Í Sumrinu bakvið Brekkuna er afar athyglisverður kafli sem ber heitið „Og eftir allt saman 

er lífið lítið annað en kafli í bók“. Þessi kafli getur varpað skýru ljósi á fjölmargt af því 

sem er mikilvægt hvað frásagnarhátt og sjálfsöguleika þríleiksins varðar. Hann kemur fyrir 

snemma í verkinu, en þó er búið að kynna til sögunnar atburð sem er mikilvægur í 

þríleiknum öllum, einkum þó í síðari bókunum tveim. Atburðurinn sem hér um ræðir er 

títtnefnd koma dularfulls gests til Postulans að Gilsstöðum. Þessi dularfulli gestur setur alla 

sveitina á annan endann, eins og áður hefur verið vikið að, enda hallast flestir í sveitinni 

fljótlega að því að þarna sé engin annar en Guð sjálfur komin til að huga að verklokum 

Postulans. Þessi heimsókn Guðs í sveitina er fyrst nefnd í kaflanum „Óvænti gesturinn“. 

Væri sagan byggð upp á hefðbundinn línulegan hátt mætti ætla að sagan af óvænta 

gestinum héldi áfram og yrði til lykta leidd undir lok verksins. Þess í stað er frásögnin af 

gesti Postulans rofin og kaflinn endar á þessum orðum:  

Það var dularfullur gestur í sveitinni og sumum kannski ekki alveg um sel; hér er ég 

ekki að tala um þann grun sem fljótlega gerði vart við sig hjá nokkrum aðilum, að 

gesturinn væri jafnvel ekki af þessum heimi, nei, sumum var ekki um sel, því einu sinni 

hafði verið önnur heimsókn og þá munaði litlu að allt færi úr böndunum. (SbB, bls. 12) 

Í kaflanum sem á eftir fylgir fá lesendur svo að vita hvaða heimsókn gat jafnast á við þessa. 

Sá kafli heitir einfaldlega: „Einu sinni var önnur heimsókn“, þar segir: „Frægasti gesturinn 

og án efa sá eftirminnilegasti í manna minnum var náttúrulega Halldór Kiljan Laxness; hér 

undanskil ég gestinn dularfulla sem einhver fullyrti að væri Guð, en ef út í það er farið, þá 

hafa sumir raunar hneigst til þess upp á síðkastið að setja samasemmerki milli Halldórs og 

Drottins“ (SbB, bls. 14). 

Þessi heimsókn Halldórs Laxness ber um margt keim af heimsókn persónunnar sem 

að öllum líkindum er Guð. Gestgjafi Nóbelskáldsins er þó ekki Postulinn heldur sjálfur Jón 

Jónsson hreppstjóri á Felli, einn helsti aðdáandi Halldórs: „skáldið [sótti] gljáandi svört 

stígvél í farangursgeymslu bílsins og þeir fóru að ganga, hreppstjórinn og hann, alveg eins 

og Postulinn og gesturinn dularfulli nokkrum árum síðar“
 
(SbB, bls. 14). Það er auðvitað 

ekki tilviljun að sögumaður leggi Guð og Halldór Laxness að jöfnu, jafnvel þótt það sé gert 
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eins og í framhjáhlaupi. Í kaflanum hér á undan, um Halldór og Þórberg, minntist ég á að 

samasemmerkið sem sögumaður talar um að sumir hafi sett á milli Halldórs og Drottins, 

„upp á síðkastið“ (SbB, bls. 14), gefi til kynna að Halldór og Þórbergur hafi deilt sviðinu á 

þeim tíma sem þríleikurinn gerist. Jafnframt vísar þetta til þeirrar hugmyndar að 

höfundarverk Halldórs Laxness sé nokkurskonar guðdómur og að staða hans sem höfundur 

sé í þeim anda.
120

 Jafnvel þótt líkindin á milli Halldórs Laxness og gestsins dularfulla séu 

sett fram af sögumanni líkt og í framhjáhlaupi, eru þau auðvitað ekki tilviljun. Því ef 

hafður er í huga sá greinarmunur sem er á milli sögumanns og innbyggðs höfundar 

verksins er ljóst að þessi atriði skjóta ekki óvart upp kollinum. Röð kaflanna og rofið sem 

frásögnin af heimsókn Halldórs Laxness veldur, í frásögninni af dularfulla gestinum, er 

tilkomið af völdum innbyggða höfundarins. Því innbyggði höfundurinn er hið ráðandi afl 

frásagnarinnar sem stokkar spil hennar til þess að þjóna heildarmarkmiðum verksins. 

Málið flækist nefnilega talsvert í kaflanum sem ég nefndi hér að framan, kaflanum 

sem ber hinn lýsandi titil „Og eftir allt saman er lífið lítið annað en kafli í bók“.  

Þar kemur til sögunnar þriðji aðilinn sem er skáld eða höfundur.
121

 Þetta er Starkaður 

Jónasson, skáld sveitarinnar, fyrirmynd sögumanns og höfundur héraðslýsingar sem ætla 

má að sé einskonar heimild sögumanns. Starkaður er ekkert venjulegt nútímaskáld, hann á 

í einhverskonar lífrænu sambandi við landið og sveitina. Kannski má líta á tilburði 

drengsins, þegar hann stingur orðunum upp í sig ofan í skurðinum, sem tilraun til að ná 

slíku sambandi við sveitina.
122

 Verk hans spretta úr sveitinni sjálfri, úr landinu og fólkinu, 

þetta kemur ágætlega fram í formála að héraðslýsingunni, því um hana segir Starkaður: 

„Hún á að koma orðum yfir okkur, hún á að skila lífi og störfum til niðja; líf okkar verða 

stjörnur á himni þeirra“ (Báf, bls. 182). Héraðslýsingin er helsta verk Starkaðar og eðli 

málsins samkvæmt er sveitin sjálf og fólkið í henni meginefniviðurinn. Þegar eftirvænting 

sveitunga Starkaðar, í aðdraganda heimsóknar Nóbelskáldsins, nær hámarki skáldar hann 

upp aðstæður sem koma fólki úr jafnvægi. Þessi skáldskapur Starkaðar er ekki festur á 

blað, hann á sér stað í hugum fólksins í sveitinni. Starkaður tekur sér stöðu höfundar og, ef 
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við höfum títtnefnt frásagnarmódel í huga, þá tekur hann sér stöðu fyrir utan textann og 

leikur sér að hinum persónum hans eins og höfundur. Lífið á að vera í föstum skorðum, en 

skáldskapurinn og lífið sjálft liggja nær hvert öðru en virðist við fyrstu sýn, eða eins og 

sögumaður segir: 

Maður verður alltaf jafn standandi hlessa að rekast á fólk sem telur sig geta sagt, og það 

af botnfastri vissu, hvað sé veruleiki og hvað uppspuni, hvað líf og hvað draumur. Já úr 

því maður er kominn út í þessa sálma er best að láta allt vaða; ekki einungis lamandi 

hissa, heldur líka fullur af depurð þegar ólíkustu manneskjur standa upp og lýsa yfir af 

töluverðri sjálfumgleði að svona sé hann þessi veruleiki, það dregur línu, bendir og 

bætir við: hér eru endimörk hans og sá sem stígur yfir línuna mun glata trúverðugleik 

sínum. Þá þykist maður kannski góður og svarar með sögu sem sýnir veruleikann 

snöggtum margslungnari en þetta fólk vill vera láta, sko sjáiði, sjáiði hvar hann þenst út 

fyrir ímyndunaraflið! Segir maður af ákefð jafnvel, krossfari hugmyndaflugsins, skekur 

vopn sín framaní villutrú alvörunnar en er þá bara svarað mæðulega og mildilega 

ávítandi: nú læturðu öfgarnar hlaupa með þig í bullið. (SbB, bls. 16) 

Það sem Starkaður gerir er einmitt benda á að veruleikinn er „snöggtum margslungnari en 

[...] fólk vill vera láta.“ Í aðdraganda heimsóknar Halldórs Laxness fer skáldskapargáfa 

Starkaðar á flug, eða öllu heldur læðist hún að fólki og gerir það að verkum að endimörk 

veruleikans – línan – færist úr stað. Í þessu tilfelli yrkir hann ekki á blað því efniviður hans 

er hugir fólksins í sveitinni. Í fyrstu túlkar fólk umræddan skáldskap Starkaðar á þann veg 

að hann sé ekkert annað en bull, því:  

það er nefnilega það sem sagt var við Starkað þegar hann, af hlakkandi meinfýsni, 

upplýsti okkur um að í raun og veru væri sveitin lítið annað en hugarfóstur skálds, sem 

sæti einhversstaðar fyrir sunnan og þvældi henni allri með fólki, fjöllum og vindum 

uppúr sér, gæfi út á bók, fengi starfslaun, viðtöl í blöðum, bros frá fögrum konum og 

spásseraði þannig með mig og þig í höfði sínu [...] Hvaða skálds? ja hver vissi nema það 

væri þessi úr Mosfellsdalnum, nóbelskáldið holdi klætt, hver vissi nema við værum 

stafur eftir hann, líkami okkar samansettur úr orðum, einstaklingurinn frá tveimur 

orðum uppí nokkrar síður – fjandi óþægileg hugmynd! (SbB, bls. 16-17) 

Þrátt fyrir efasemdir fólksins um að eitthvað sé til í þessum hugmyndum Starkaðar, sem ég 

hef kallað skáldskap, gerist eitthvað í kjölfar þess að hann lætur þær frá sér. Því: 

stundum er það samt svo, að ólmustu hugmyndir eiga til að leysa djúplægan grun úr 

læðingi og þó enginn viðurkenndi það opinberlega, var ekki frítt við að bullið í Starkaði 

næði að festa rætur í fólki. Alltént leið mönnum ekkert alltof vel þegar Halldór Kiljan 

ók í gegnum sveitina og dvaldi einar fimm klukkustundir hjá Jóni hreppstjóra; margt 
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getur maður hugsað og ímyndað sér á þeim tíma, til dæmis gerðu tveir eða þrír sér 

erindi heim að Karlsstöðum. (SbB, bls. 17) 

Bullið í Starkaði, skáldskapurinn, nær sem sagt völdum yfir veruleikanum. Á meðan 

Halldór Laxness ekur í gegnum sveitina og dvelur hjá Jóni hreppstjóra í fimm stundir, 

verður fólkið í sveitinni að persónum í verki eftir Halldór, í eigin huga. Vert er að vekja 

sérstaka athygli á orðunum sem ég hef skáletrað í tilvitnuninni hér að ofan: „margt getur 

maður hugsað og ímyndað sér“ og „til dæmis“ . Hvað er hér á seyði? Hver er það sem 

getur hugsað og ímyndað sér margt á þessum stutta tíma? Er öðrum til að dreifa en 

Halldóri Laxness? Þegar sögumaður segir „til dæmis gerðu tveir eða þrír sér erindi heim að 

Karlsstöðum“er ljóst að þeir sem það gerðu haga sér í samræmi við það að þeir séu 

persónur í verki eftir Halldór Laxness. 

Í greininni „Textualization of the Reader“ kynnir Jon Thiem hugtakið 

„textualization“ en í því felst að lesandinn er í raun textavæddur. Thiem byggir hugtakið á 

því viðhorfi póstmódernískrar fagurfræði að veröldin öll sé einskonar texti. Hann spyr: ef 

það er hægt að lesa veröldina sem texta, er þá ekki einnig bókstaflega hægt að ganga inn í 

veröld texta? Thiem telur svo vera því slíkt getur gerst þegar lesandi flyst bókstaflega inn í 

verkið á einhvern hátt – verður hluti af því og virkjar þannig merkingu þess. Slíkt getur 

bæði átt sér stað hjá hinum raunverulega lesanda sem situr og les verkið (þeim sem er utan 

við textann sjálfan í frásagnarmódelinu hér að framan) sem og lesanda innan verksins.
123

 

Þegar sjálfsmeðvitaður sögumaður, sem lætur lesendur vita af því að textinn er hans 

sköpun, afhjúpar bókmenntaleika textans og bendir á að sá heimur sem lesandinn gengur 

að í verkinu er uppspuni, afhjúpast skrifin sjálf fyrir lesandanum. Söguheimurinn er 

samsettur af höfundi. Textavæðing lesanda hefur svipuð áhrif, nema hvað afhjúpunin á sér 

stað frá hinum enda frásagnarmódelsins. Þegar lesandi er virkjaður, hvort sem það er hinn 

raunverulegi lesandi eða lesandi innan verksins, afhjúpast það sem viðtökufræðingar á borð 

við Wolfgang Iser leggja áherslu á: að bókmenntaverkið og virkni þess verður til í samspili 

lesanda og verks.
124

 

 Hér að framan kallaði ég þann grun, sem Starkaður læðir að fólkinu í sveitinni, 

skáldskap. Ef til vill má segja að grunurinn verði að fiskisögu sem flýgur um sveitina. Í 

þessari fiskiflugu felst textavæðing í skilningi Thiem því:  
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tveir eða þrír gerðu sér ferð heim að Karlsstöðum, nei nei, þáðu engar veitingar, vildu 

ekkert inn en gerðu orð eftir Starkaði, gæti hann stungið höfðinu út á hlað? Og fólkið 

stóð þarna á hlaðinu, svo afskaplega vandræðalegt, búið að missa alla vissu niður um 

sig og spurði Starkað eldrautt af blygðun útí „bullið“, en skálkurinn sá sagði fátt nema 

þetta: ég vona bara að sveitin sé ekki hugarsmíð lélegs höfundar, einhver ömurlegur 

samtínungur og andlaust hnoð, hugsið ykkur, þá köfnum við í ólesnum orðum, enginn 

kemur til að leysa okkur úr viðjum orðanna, nei vonandi erum við orð eftir 

nóbelsskáldið, slíkt er alltaf lesið, ef ekki af ánægu, þá vegna skyldunnar. (SbB, bls. 17) 

Bullið eða skáldskapurinn hefur sem sagt tekið völdin og fólkið í sveitinni er búið að missa 

niður um sig alla vissu um hvað sé veruleiki og hvað skáldskapur. Línan sem það dró, 

endimörk veruleikans, hefur færst úr stað, jafnvel horfið. Fólkið og sveitin öll hefur sem 

sagt textavæðst og það upplifir sig sem texta.    

Hvaða heimur er þetta? 

Hér í lokin langar mig að rifja upp þann greinarmun sem Brian McHale gerir á 

póstmódernískri fagurfræði og módernískri. McHale talar um að fagurfræðilegar 

spurningar póstmódernismans séu verufræðilegs eðlis. Þar vakna spurningar á borð við: 

,,Hvaða heimur er þetta? Hvað á að gera í honum? Og hvert af sjálfum mínum á að gera 

það?” Í slíkum spurningum felst efi um að heimurinn, eins og hann blasir við okkur, sé 

allur þar sem hann er séður.
125

 Efasemdirnar sem vakna á meðal fólksins í sveitinni vegna 

„bullsins“ í Starkaði vekja einmitt slíkar spurningar. Það spyr sig hvaða heimur þetta sé? 

Hvort það sé statt í miðjum sagnaheimi Halldórs Laxness, eða einhvers annars skálds. Og 

spurningin um hvað það eigi að gera í þessum heimi verður knýjandi, til dæmis fer það 

svo: „að sumar konur kinokuðu sér við að fara í bað yfir hábjartan daginn; stóðu kannski 

alsnaktar, horfandi annarshugar útum gluggann sem rammaði inn rönd af fjalli og síðan 

himininn, þegar ímyndunaraflið tók kipp og þær hugsuðu; hvað ef einhver væri að lesa 

bókina akkúrat núna, einhver ógeðslegur kall glápandi á mig ...“ (SbB, bls. 17).
126

 

 Patricia Waugh hefur í bók sinni bent á að afbygging sjálfsagna veiti okkur ekki 

aðeins betri skilning á grundvallaruppbyggingu frásagna, heldur geti sjálfsögur einnig veitt 

okkur ótrúlega nákvæmt líkan til að skilja heiminn sem samsetningu eða vef táknfræðilegra 

kerfa.
127

 Póstmódernískar sjálfsögur benda á innrömmun sem vandamál og þær skoða 
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þessa innrömmun í ljósi þess hvernig hún hefur áhrif á veruleikann og skáldskapinn. Fyrsta 

vandamálið snýst um skilgreiningu. Hvað er rammi? Og hver er ramminn sem aðskilur 

skáldsöguna frá veruleikanum. Er það kápan? Eða upphaf og endir sagnanna? Enn er 

gagnlegt að hafa muninn á módernískri og póstmódernískri fagurfræði í huga hér. 

Módernískar sögur byrja gjarnan í miðju kafi, ef svo má segja, og enda án þess að „enda“ 

og gefa því til kynna að ekkert klárist, að lífið fljóti áfram. Póstmódernískar sjálfsögur 

byrja hinsvegar iðulega á því að velta fyrir sér erfiðleikunum við það að byrja. Og enda 

gjarna í einhverskonar vali um það hvernig þær skuli enda. Rammarnir eru semsagt til 

staðar en þeir eru ekki algildir, ekki endanlegir sannleikar. Sjálfsögurnar benda því á að 

lífið, líkt og skáldsögur, er byggt upp eða smíðað með innrömmunum og að það sé í raun 

ómögulegt að vita hvar einn rammi byrjar og annar endar. Umræðan um upphaf og endi 

sagna snýr að þessu.
128

 

 Upphaf Sumarsins bakvið Brekkuna felst reyndar ekki í mjög ítarlegum 

vangaveltum um ramma frásagnarinnar. En ef rýnt er í þetta upphaf má þó sjá ákveðna 

tilhneigingu í þá átt. Upphafskaflinn heitir „Nauðsynlegum upplýsingum komið á 

framfæri“ – hvaða nauðsynlegu upplýsingum? Þetta eru upplýsingar sem eru nauðsynlegar 

til að hægt sé að hefja frásögnina, ramma hana inn ef svo má segja. Auk þess er tekið fram 

þarna strax í upphafi: „maður verður að beygja af þjóðveginum. Ekki æða áfram eftir 

malbikuðum leiðum, heldur beygja og leysa rykorminn úr læðingi malarvegarins“ (SbB, 

bls. 7). Þegar á söguna líður verður svo ljóst að römmunin er vandamál eins og fram kemur 

þegar sögumaður játar þetta fyrir lesendum: „Ég veit ekki hvar uppspretta atburðanna 

liggur; þeir lúta lögmálum sem mér er um megn að skilja“ (SbB, bls. 7).  
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Lokaorð – eða: „Hvenær lýkur atburðum“
129

  

Þá er þessi dvöl í sveitinni bakvið Brekkuna senn á enda runnin. 

Mér er þó skapi næst að gera eins og drengurinn eitt haustið, þegar hann harðneitar 

að fara suður. Harðneitar og fullyrðir raunar að suður hafi hann aldrei komið, nema í 

martröðum sínum (Sír, bls.95). Landróverjeppinn hefur stöðvað í bili, og rykormurinn er 

farinn að setjast á móa og meli, en aðeins þar til einhver af bókunum þremur sem 

þríleikurinn samanstendur af, verður opnuð á ný. Því þannig er þessi sveit, hún fer öll á 

fleygiferð um leið og bókin opnast og lesandinn nemur orðin. 

 Það er þó ekki alveg tímabært að kveðja sveitina strax, því þótt Landróverjeppinn 

hafi stöðvast bjóðast aðrir fararskjótar og ekki má gleyma að „frásögnin er ólmur hestur 

sem ber [okkur] ekki tvö ár aftur í tímann, heldur hundrað. Ólmur hestur sem æðir áfram 

og staðnæmist fyrir hundrað árum skammt frá bænum Hlíðartúni, sem í dag eru bara 

orðlausar tóttir [...] Allt um það: árið er 1897 og þarna flýgur spói upp og þrír ríðandi menn 

nálgast Hlíðartún. Tveir þeirra eru með kaskeiti en sá sem fremstur ríður; hann er með 

hatt.“(SbB, bls. 67-68). 

 Það er komið að manntalinu sem Hersir í Hlíðartúni, forfaðir Karlsstaðabænda, tók 

að beiðni sýslumanns. Manntalið, eins og Hersir tók það, var ekki alveg eftir forskrift 

sýslumanns eins og þegar hefur verið minnst á. Talning bóndans laut öðrum lögmálum en 

yfirvaldið ætlaðist til, og þar af leiðandi voru burtsofnaðir einstaklingar sem enn lifðu í 

minni og frásögnum fólksins færðir til bókar. Þvert gegn vilja sýslumanns. Eina skýringin 

sem Hersir gaf var þessu: „Maður telur ekki fólk eins og steina“ (SbB, bls. 94). Þetta 

viðhorf Hersis fer illa í sýslumann sem nær fram hefndum. Því nokkuð óvant verður á vegi 

sveitunga Hersis þegar manntalið best þeim loks í hendur: 

 

Hægt og virðulega var hverri síðu fyrir sig flett, hátíðlega voru nöfn fólks lesin en svo 

var bókin búin og hvergi sást tangur né tetur af þessum hreppi. Hinir fáu sem enn 

bjuggu við hálfrökkur lýsislampans, báru bókina fast upp að flöktandi loganum og jú, 

þarna voru hrepparnir hver á fætur öðrum, það fór ekki á milli mála, þarna á síðu nítján 

endaði nágrannahreppurinn og samkvæmt gömlum og góðum sið væri þá komið að 

okkur og síðan væri haldið áfram út með ströndinni. Næstu tvær opnur hljótum við að 

eiga, tuldraði fólkið, en nei, þar var ekkert nema auðar síður. Enginn hreppur, engin 
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nöfn, bara auð blöð, hvít eyðimörk inn á milli orðivaxinna síðna. Með öðrum orðum: 

sveitin var ekki til. Fólkið var ekki til (SbB, bls. 83). 

 

Það þarf varla að taka það fram hvernig manntalið kallast á við héraðslýsingu Starkaðar og  

skáldskap hans um að sveitungar hans séu persónur í verki eftir Halldór Laxness. Að því 

ógleymdu hvernig þetta kallast á við það verk sem sögumaður vinnur að. Persónurnar í 

þessari rúmlega hundrað ára gömlu frásögn eru jafn meðvitaðar um að tilvera þeirra er háð 

því að nöfn þeirra séu prentuð á bók. Rétt eins og persónurnar sem Starkaður sannfærði um 

að væru staddar í skáldsögu eftir Halldór Laxness. 

 En er það svo? Eru engar aðrar frásagnaraðferðir mögulegar til að viðhalda 

tilverunni en þær sem prentast á bók? Jú það kemur á daginn, því gamla konu dreymir 

draum: 

 

Því nú segir frá henni Vermínu gömlu á Hömrum, sem var jafngömul öldinni, næstum 

blind, heyrnasljó, lítið nema skinn og bein, lá stundum vikum saman dormandi í kör 

sinni og æmti ekki í henni [...] En á þorranum miðjum dreymdi hana draum: Mig 

dreymdi að ég stæði með þetta sem Hersir skráði og sýslumaður ein las og líkað stórilla 

[...] Ég sá hvar sýslumaður reið inn eftir hreppnum á ógnarstórum bleikum hesti og stóð 

eldur úr augum dýrsins [þessu með eldinn bætti hún víst við í fjórðu eða fimmtu 

endursögn] [...] Vart var hann þangað horfinn, að það drundi í himninum sem hann væri 

í sundur að rifna [ ...] og hreppurinn tók að útstrokast, allt dofnaði og rann saman við 

loftið, en áfram skinu nágrannahreppar grænir við sólu [...] Þá var það sem ég fann fyrir 

þeim blöðum í minni vinstri hendi, og sem ég tók að lesa það sem þar stóð, þá sá ég 

jafnframt um leið hvar sveitin okkar ekki bara sneri aftur, heldur líka gerðist það sem 

mig auma brestur orð til að lýsa, því hún skein ekki bara aftur græn við sólu, heldur líka 

þandist út án þess þó að ganga á nálæga hreppa. Soldið sem hún víkkaði öll að innan, en 

án þess það sæist á ytra borði. Skilji nú hver sem honum er áskapað. (SbB, bls. 85)
130

 

 

Já, skilji nú hver sem honum er áskapað. Getur ekki verið að draumur Vermínu rætist í 

bókunum sem lesendur þríleiksins halda á?  

  

                                                 

130
 Einungis hornklofar með þrípunktum eru mínir. 
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