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Ágrip 

Þessi ritgerð er lögð fram sem B.A. verkefni í íslensku á Hugvísindasviði Háskóla Íslands. Hún 

fjallar um birtingarmynd samlíðanar í bókinni Grafarþögn eftir Arnald Indriðason. Ritgerðin 

hefst á almennri umfjöllun þar sem gerð verður stuttlega grein fyrir hugrænum fræðum. Í 

kjölfarið verða helstu hugtök sem notast er við skilgreind og minnst á kenningar sem þeim 

tengjast. Einnig verður vikið að helstu atriðum sem felast í skemakenningunni, hugarlíkönum 

og áhrifum persónusköpunar á samlíðan lesanda.  

Að almennum fræðilegum kafla loknum verður fjallað um bókina Grafarþögn en sú 

umfjöllun hefst á dálítilli greinargerð um Arnald Indriðason, höfund hennar. Meginþræðir 

bókarinnar verða síðan raktir í stuttu máli og fjallað verður um helstu persónur. Næst verður 

gerð grein fyrir samlíðan ritgerðarhöfundar og fjallað um hvernig hún kemur heim og saman 

við kenningar fræðimanna. Að lokum verður samlíðan persóna innan bókarinnar skoðuð og 

metið að hvaða leyti hún líkist samlíðan lesanda. Í lokakafla ritgerðarinnar verða síðan 

ályktanir höfundar ritgerðar settar fram.   
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1 Inngangur 

Stutt er síðan fræðimenn tóku að skoða bókmenntir út frá hugrænum fræðum en fræðin hafa 

þróast ört á skömmum tíma. Hugræn bókmenntafræði (e. cognitive literary studies) er því 

nýstárleg leið til þess að hugsa um bókmenntir. Sá angi hennar sem kallast hugræn 

skáldskaparfræði (e. cognitive poetics) fjallar um bókmenntir meðal annars út frá hugrænum 

málvísindum og sálfræði (Stockwell, 2002, bls. i). Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er bókin 

Grafarþögn eftir Arnald Indriðason með áherslu á viðfangsefni hugrænnar bókmenntafræði. 

Því er svarað hvernig samlíðan birtist í bókinni Grafarþögn, annars vegar hjá lesanda og hins 

vegar hjá persónum bókarinnar innbyrðis.  

Ritgerðinni er skipt upp í fjóra meginkafla að inngangi meðtöldum. Annar kafli hennar 

hefst á almennri umfjöllun um hugræn fræði þar sem þau eru meðal annars skilgreind. Í 

kjölfarið er munurinn á samlíðan, samúð og samhygð rakinn og hugað að fleiri mikilvægum 

hugtökum.  Að því loknu er rætt um skemakenninguna og hugarlíkön og sýnt að skemu skipta 

miklu þegar kemur að samlíðan lesanda. Kaflanum lýkur á umfjöllun um helstu kenningar sem 

snúa að samlíðan lesanda og hlutverk persónusköpunar í þeim efnum.  

Í þriðja kafla ritgerðarinnar, sem er meginkafli hennar, er bókin Grafarþögn greind út frá 

kenningum hugrænnar bókmenntafræði. Kaflinn hefst á stuttri umfjöllun um Arnald 

Indriðason, höfund bókarinnar. Í kjölfarið er söguþráðurinn rakinn í stuttu máli áður en rætt er 

um persónulýsingar, nánar tiltekið persónueinkenni helstu persóna bókarinnar. Næst er fjallað 

um samlíðan lesanda en þar er greint frá upplifun höfundar ritgerðar við lestur bókarinnar og 

byggt á þeim kenningum hugrænnar bókmenntafræði sem fram koma í öðrum kafla. Meðal 

annars er þar lagt mat á að hvaða leyti samlíðan lesanda fellur að kenningum fræðimanna. Að 

lokum er stutt umfjöllun um samlíðan persóna bókarinnar hverrar með annarri en þar er kannað 

hvað slík samlíðan á sameiginlegt með samlíðan lesanda með persónum. Í fjórða og síðasta 

kafla ritgerðarinnar er dregið saman það sem fyrr hefur komið fram og gerð er grein fyrir 

ályktunum höfundar ritgerðar.   
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2 Fræðilegar forsendur 

2.1 Almennt 

Hugtakið hugræn fræði (e. cognitive science) er regnhlífarhugtak yfir tilraunir margra greina, 

þar á meðal sálfræði, taugafræði, mannfræði, gervigreindarfræði og fleiri, til að samþætta 

afstöðu til huga og vitsmunastarfs (Hunt, 1989, bls. 603). Hugræn fræði eru því þverfagleg í 

eðli sínu og innan þeirra er stuðst við fjölbreytta aðferðafræði. Fræðin einblína á meðvitaða og 

ómeðvitaða þekkingu, hvernig hún er sett fram, hvernig hún er nýtt og hvernig hægt er að koma 

á hana skipulagi (Oatley, 2012).  

Margir fræðimenn hafa leitast við að skilgreina hugræn fræði en til að mynda má líta til 

skilgreiningar Alans Richardson frá árinu 2004. Richardson bendir á að hugtakið hugrænt sé 

víðtækt og eigi við um áhuga á þeim virku hugarferlum sem búi að baki hegðun. Hann 

skilgreinir hugræna bókmenntafræði (e. cognitive literary studies) síðan sem störf 

bókmenntagagnrýnenda og fræðimanna sem hafa gríðarlegan áhuga á hugrænum fræðum og 

hafa því, þrátt fyrir ólíkar skoðanir, ýmislegt að miðla sín á milli (Zunshine, 2015, bls. 1). 

Fræðin fást við að skýra hvernig bókmenntir veita lesendum innsýn í sjálfa sig og 

samferðamenn sína ásamt stöðu bókmennta í einka- og þjóðlífi (Oatley, 2012).  

Markmið hugrænna fræða er ekki að greina eingöngu texta eða lesendur heldur snúa þau 

fremur að náttúrulega lestrarferlinu sem á sér stað þegar þetta tvennt vinnur saman. Hugræn 

fræði snúa því að öðru og fela meira í sér en einföldu og frumstæðu athöfnina að lesa. Sá 

skilningur sem lesandi leggur síðan í textann fer að miklu leyti eftir því í hvaða samhengi 

lesandinn sér hann (Stockwell, 2002. bls. 2).  

Lykillinn að því að skilja vandamál sem snúa að gildi bókmennta, stöðu og merkingu felst 

í því að hafa skýra yfirsýn yfir texta, samhengi, aðstæður, þekkingu höfundar og lesanda og 

afstöðu þeirra. Hugræn fræði búa yfir aðferðum til að öðlast þessa yfirsýn. Þau hafa 

málfræðilega vídd sem gerir fólki kleift að greina stíl texta af nákvæmni. Jafnframt búa þau 

yfir aðferðum til þess að lýsa og afmarka ólíkar tegundir þekkingar og trúar á kerfisbundinn 

hátt. Fræðin sýna jafnframt samfellu skapandi tungumáls innan bókmennta og í daglegu lífi. 

Hugræn fræði einblína á samhengi og gefa góða yfirsýn, jafnt yfir félagslegar sem og 

persónulegar aðstæður (Stockwell, 2002, bls. 4).  

Þegar fengist er við hugræna bókmenntarýni (e. cognitive literay criticism) þarf að líta til 

sálfræði, taugafræði, málfræði og heimspeki. Það á jafnt við þegar persónulýsingar í frásögnum 

eru skoðaðar og þegar viðbrögð manna við bókmenntum eru könnuð. Skilningur manna á 

helstu hugtökum innan fræðanna er þó langt frá því að vera ljós á alþjóðlegum vettvangi en í 
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næsta undirkafla verður vikið að skilgreiningum helstu hugtaka sem nýtt verða í ritgerðinni. 

Skilgreiningarnar sem um ræðir eru byggðar á tillögum Bergljótar Soffíu Kristjánsdóttur og 

Guðrúnar Steinþórsdóttur (2016).  

2.2 Skilgreiningar 

Skilgreiningar hugktaka innan hugrænnar bókmenntafræði hafa verið á reiki og þýðingar þeirra 

á íslensku ekki ljósar. Það virðist vera að á síðustu öld hafi orðin samlíðan, samhygð og 

samkennd verið notuð sem samheiti hérlendis og ekki ríkir samkomulag um skilgreiningu 

hugtaksins samlíðan. Hér verður orðið samlíðan notað til að lýsa því sem hefur verið kallað 

empathy á ensku og merkir „það að finna til þess sem aðrir finna“ (Bergljót Soffía 

Kristjánsdóttir og Guðrún Steinþórsdóttir, 2016). Hugtakið felur í sér að viðbrögðin eru 

líkamleg, það er að um eftirlíkingu ástands er að ræða. Vert er að greina á milli tvenns konar 

samlíðanar, annars vegar þeirrar sem nefnd var hér að ofan og hins vegar vitsmunalegrar 

samlíðanar (e. cognitive empathy), það er að skynja líðan annarra án þess að finna til verulegra 

líkamseinkenna (Bergljót Soffía Kristjánsdóttir og Guðrún Steinþórsdóttir, 2016). 

Í upphafi var sá skilningur sem fræðimenn lögðu í hugtakið empathy ekki ótvíræður en 

Titchener notaði hugtakið til að mynda árið 1909 í riti sínu Lectures on the Experimental 

Psychology of the Thought-Processes og þar átti það við að minnsta kosti þrjú ólík fyrirbæri. 

Mörkin á milli empathy og sympathy voru þá alls ekki skýr en því virðist hafa verið eins háttað 

á Íslandi með hugtökin samúð, samlíðan, samhygð og samkennd. Hér verður orðið samúð notað 

sem þýðing á hugtakinu sympathy og greint sem það „að finna til þegar öðrum líður illa eða 

þeir eiga bágt“ (Bergljót Soffía Kristjánsdóttir og Guðrún Steinþórsdóttir, 2016). Samúð á því 

ekki við um eftirlíkingu á ástandi annarra heldur er hún frekar bundin hyggju. Samkennd verður 

síðan notað yfir hugtakið compassion og skilgreiningin er eftirfarandi: „Einstaklingur upplifir 

ekki sömu líðan og annar heldur finnur svo til með honum og lætur sér svo annt um hann að 

hann vill gera sitt til að breyta líðan hans“ (Bergljót Soffía Kristjánsdóttir og Guðrún 

Steinþórsdóttir, 2016). Samkennd lýsir því frekast tilfinningaástandi (Bergljót Soffía 

Kristjánsdóttir og Guðrún Steinþórsdóttir, 2016). 

Samlíðan einstaklings með einhverjum sem kvelst getur ýmist þróast í samkennd eða 

samlíðunarálag (e. empathic distress). Ef hún þróast í samkennd upplifir einstaklingur ekki 

lengur sömu tilfinningar og sá sem hann hefur samkennd með heldur finnur hann fyrir 

jákvæðum tilfinningum, t.d. ást, verður félagslega virkur og vill gera sitt til þess að hjálpa 

hinum. Þróunin í samlíðunarálag lýsir sér hins vegar þannig að einstaklingurinn yfirtekur 

neikvæðar tilfinningar annars og gerir þær að sínum. Hann getur því fundið fyrir kvíða, streitu, 
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angist og hræðslu. Þessi einstaklingur er líklegur til að draga sig inn í skel og verða félagslega 

óvirkur. Hann verður þannig ófær um að hjálpa þeim sem þarfnast  aðstoðar (Bergljót Soffía 

Kristjánsdóttir og Guðrún Steinþórsdóttir, 2016). 

Annað hugtak sem mikilvægt er að huga að eru tilfinningahrif en það er þýðing á enska 

hugtakinu emotional contagion. Ferlið er skylt samlíðan en er ekki það sama. Einstaklingur 

smitast af tilfinningum annarra og hermir raunar eftir geðshræringum þeirra. Tilfinningahrif 

eru ólík samlíðan þar sem einstaklingar sem verða fyrir þeim gera ekki greinarmun á 

tilfinningum sínum og annarra. Hugtakið eftirhermun (e. mimicry) er síðan náskylt 

tilfinningahrifum og fylgir oft samlíðan. Í því felst að einstaklingar spegla oft þá sem þeir tala 

við, til dæmis með svipbrigðum, rödd, hreyfingum og stellingum, ýmist meðvitað eða 

ómeðvitað (Bergljót Soffía Kristjánsdóttir og Guðrún Steinþórsdóttir, 2016).  

2.3 Skemakenningin og hugarlíkön 

Þegar fólk hrósar bókum er það gjarnan vegna þess að þær varpa ljósi á eitthvað úr þeirra lífi, 

það sér sjálft sig í einhverri persónu eða bókin er byggð á raunverulegum atburðum og orkar 

því raunveruleg. Jafnframt hrósar fólk oft bókum fyrir dýpt ímyndunarafls, heildstæð 

karaktereinkenni eða flókna fléttu og fáránlega atburði. Allt byggir þetta á heimi sem er mun 

stærri en orð á blaði (Stockwell, 2002, bls. 75). Skáldsögur hafa ólík áhrif á lesendur og eru 

bundnar þátttöku þeirra í tilteknu sköpunarferli. Textinn er því sameiginleg ábyrgð lesenda og 

höfundar og getur ekki staðið einn og óstuddur (Oatley, 2012).  

Sálfræðingurinn F. C. Bartlett sýndi fram á að lesendur sem beðnir eru um að rifja upp 

sögu, sem þeir hafa heyrt, endurtaka hana ekki orðrétt. Þeir muna þó brot sem þeir nýta til þess 

að segja söguna ásamt samsetningu af eigin þekkingu og menningu eða eins og Bartlett kallar 

það, skemum (Oatley, 2012). Skemun eru þekkingarformgerðir sem menn hafa tileinkað sér og 

geyma í langtímaminninu. Þau eru byggð á fyrri viðbrögðum og reynslu einstaklingsins og 

móta þannig minni mannsins. Með skemunum eru upplýsingar tengdar merkingarlega saman 

og gera manninum því auðveldara fyrir að rifja upp, þar sem hvert skema er virkjað í heilu lagi. 

Þekking manna er þannig geymd sem mynstur í minninu og miðast við þann menningarheim 

og samfélag sem einstaklingurinn lifir í. Skemun eiga því við um bakgrunnsþekkingu hvers og 

eins en eru jafnframt kvik þar sem stöðugt er hægt að bæta við þau og endurskoða staðreyndir 

og tengsl innan þeirra (Bergljót Soffía Kristjánsdóttir, 2017). 

  Hugmyndir Bartletts um skemu hafa verið yfirfærðar á skáldskap og með þeim fæddist 

skemakenningin. Við lestur lögum við textann að þeim skemum sem við þekkjum fyrir og 

nýtum þau til þess að skapa heiminn sem textinn leggur til (Oatley, 2012). Lesandi leitar 
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stöðugt til skemanna til þess að skilja það sem hann sér og skynjar. Þar af leiðandi hafa skemun 

mikil áhrif við lestur bóka. Þar sem ómögulegt er fyrir höfund að lýsa öllu innan söguheimsins 

á nákvæman hátt þurfa lesendur að nýta þau skemu sem þeir búa yfir til þess að fylla inn í 

eyðurnar og taka þannig virkan þátt í því að skapa þær sögur sem þeir lesa. Ólíkur bakgrunnur 

lesenda leiðir af sér ólík skemu og gerir það að verkum að ein saga getur lifað í mörgum ólíkum 

gerðum (Guðrún Steinþórsdóttir, 2018). 

Orðið uppskriftir (e. scripts) hefur verið notað yfir skemu en þær eru dæmigerð atburðarás. 

Hverri uppskrift tilheyra slóðir (e. slots) sem eru ákveðin atriði sem búast má við að komi fyrir 

við tilteknar aðstæður, til dæmis þátttakendur og röð atburða (Bergljót Soffía Kristjánsdóttir, 

2017). Ákveðnir burðarþættir (e. headers) virkja uppskriftirnar í höfði manna en það eru 

tilvísanir ýmist í forsendur ákveðins skema („Jón langaði í bjór“), tilvísanir til gerða sem virkja 

skemað („Jón gekk að barnum“) og tilvísanir til staðar þar sem ákveðið skema á almennt við 

eða til hegðunar sem einkennir ákveðið skema („Jón fór inn á barinn og beið eftir aðstoð“) 

(Bergljót Soffía Kristjánsdóttir, 2017). 

Almennt hefur verið litið svo á að til séu þrenns konar uppskriftir. Í fyrsta lagi 

aðstæðuuppskriftir (e. situational scripts) en hugtakið er notað yfir algenga atburði, til dæmis 

að fara út að borða eða að taka strætó. Í öðru lagi persónuuppskriftir (e. personal scripts) sem 

eiga við um þá hegðun sem við sýnum til þess að passa inn í ákveðin hlutverk, til dæmis að 

vera eiginkona eða hvernig við tölum við einhvern sem við höfum aldrei hitt áður. Í þriðja lagi 

verkfærisuppskriftir (e. instrumental scripts) sem segja okkur hvernig við framkvæmum 

ákveðnar aðgerðir, til dæmis að kveikja á grilli eða að lesa (Stockwell, 2002, bls. 78).  

Við lestur smíða menn sér hugarlíkön (e. mental model) af söguheiminum sem birtist í 

textanum. Þau eru byggð á skemalíkönum einstaklingsins og staðalímyndum en eru enn fremur 

mótuð af vísbendingum sem gefnar eru í textanum um heiminn. Hugarlíkönin eru því ólík 

skemum þar sem þau eru bundin við tiltekna frásögn á meðan skemun eru almenn (Guðrún 

Steinþórsdóttir, 2018). 

Fræðimenn hafa gert grein fyrir þrenns konar hugarlíkönum sem lesendur skapa við lestur. 

Í fyrsta lagi er það aðstæðulíkanið (e. the situational model). Eins og nafnið gefur til kynna 

felur það í sér aðstæður verksins ásamt gerðum persóna. Það spannar jafnframt söguþráð 

verksins og röð atburða  innan frásagnarinnar. Líkanið mótast og þróast eftir því sem lesandi 

les meira af frásögninni.  

Í öðru lagi er talað um söguheimslíkanið (e. the story-world model) en það veitir 

upplýsingar um sögusvið og þær rökfræðireglur sem ríkja í söguheiminum, hvað er mögulegt 

og hvað ómögulegt. Margar frásagnir segja frá heimi sem er ólíkur þeim heimi sem lesendur 
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lifa í og þar af leiðandi þurfa einstaklingar að flétta saman upplýsingar sem þeir fá úr 

frásögninni og þau skemu sem þeir þekkja og móta þannig söguheimslíkanið. Því verður 

flóknara að smíða líkanið eftir því sem söguheimurinn er ólíkari heiminum sem lesandi þekkir.  

Að lokum höfum við persónulíkanið (e. the character model). Það hefur að geyma allt sem 

snýr að persónum, til dæmis sjálfsmynd þeirra, langanir, einkenni, markmið og þróun. Það felur 

því í sér þær hugmyndir sem lesendur hafa um persónurnar. Líkanið er oft byggt á 

staðalímyndum um ákveðnar manngerðir. Það þróast síðan ef lesanda eru gefnar nánari 

upplýsingar um persónurnar (Guðrún Steinþórsdóttir, 2018). 

2.4 Samlíðan lesenda og persónusköpun 

Þegar stórir lesendahópar eru teknir fyrir og spurðir um reynslu sína af samlíðan kemur í ljós 

sterkt mynstur sem styður þá kenningu að samsömun með persónu (e. character identification) 

sé grundvöllur samlíðanar. Athyglisvert er að persónurnar þurfa ekki að vera mennskar (Keen, 

2007, bls. 68). Sú staðreynd að lesanda er mögulegt að samsama sig persónu sem ekki er sömu 

tegundar og hún sjálf, það er ómennsk, gefur til kynna að hægt sé að vekja samlíðan lesanda 

hratt og á einfaldan hátt. Suzanne Keen gengur út frá því að samlíðan með skálduðum 

persónum krefjist þess vegna samsvörunar lágmarks einkenna, aðstæðna og tilfinninga og 

flókin eða raunsæ einkenni séu ekki endilega nauðsynleg (Keen, 2007, bls. 68-69). 

Þar sem lesandi getur samsamað sig persónu og fundið til samlíðanar með henni þó að hún 

sé gagnólík honum leggur Keen til að samsömun með persónu leiði til samlíðanar lesanda með 

henni. Lesandi þarf því til dæmis ekki að hafa verið munaðarleysingi til þess að finna samlíðan 

með persónu sem er í slíkri stöðu. Keen bendir einnig á þann möguleika að þessu sé öfugt farið 

eða að sjálfkrafa samlíðan með tilfinningum skáldaðrar persónu opni möguleikann á því að 

samsama sig persónu jafnvel þótt hún sé mjög ólík lesanda (Keen, 2007, bls. 70). Ef stuðst er 

við seinni kenninguna má skilja samlíðan sem hæfni (e. faculty) sem lesendur nýta við lestur 

frekar en eiginleika sem menn tileinka sér í gegnum lestur skáldsagna. Ef fyrri og almennari 

kenningin verður hins vegar ofan á bendir hún til þess að hægt sé að þróa siðferði lesanda 

meðvitað með því að lýsa persónum í texta sem eru mjög ólíkar lesanda (Keen, 2007, bls. 71). 

Samlíðan með persónum í skáldsögum og aðstæðum er oft sterkari í tengslum við 

neikvæðar tilfinningar burtséð frá því hvort að lesandi hafi upplifað eitthvað sambærilegt í 

eigin lífi. Keen færir fyrir því rök að þetta stafi af því að aðstæður skáldskaparins geri lesanda 

kleift að kanna neikvæðar tilfinningar sem hann myndi annars forðast eða bæla niður af 

persónulegum eða félagslegum ástæðum (Keen, 2007, bls. 72). 
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Keen bendir einnig á að ekki sé hægt að reikna með að samlíðan virki undantekningarlaust 

þar sem samlíðan með persónum verður ekki alltaf við lestur tilfinningaríkra skáldsagna. Það 

sem veldur þessum breytileika eru meðal annars ólíkir lesendur, á ólíkum aldri, með ólíka 

lífsreynslu og mótaðir af ólíkri menningu. Þá má ekki gleyma neikvæðum þáttum eins og 

fordómum fólks, óþolinmæði þess andspænis ákveðnum bókmenntastíl eða áhrifunum af því 

að það hefur neyðst til að lesa bók í flýti. Það er því hægt að segja að engin skáldsaga veki 

samlíðan hjá öllum lesendum en þar er þó mikilvægt að athuga að sumir lesendur virðast eiga 

erfiðara með að finna til samlíðanar með skáldskap en aðrir (Keen, 2007, bls. 72).  

Algengt er að menntaðir lesendur trúi að gæði skáldsögu liggi í því hversu mikla samlíðan 

hún vekur og þetta viðhorf endurspeglast gjarnan hjá bókmenntarýnum sem telja að vel 

heppnaðar persónur krefjist samlíðanar lesanda. Ýmislegt bendir til þess að bókmenntir sem 

oft er litið niður á (e. lowbrow) veki sterkari samlíðan hjá lesendum en mikils metnar klassískar 

skáldsögur og grípa sumir gagnrýnendur því til þeirra ráða að gagnrýna lesendur sem bregðast 

við vinsælum, fjöldaframleiddum bókum (Keen, 2007, bls. 83). Samlíðan hefur því ekki 

endilega mikið að gera með gæði skáldsögunnar, eða muninn á mikils metnum eða vinsælum  

bókmenntum (oft kölluðum „ruslbókmenntum“). Ákveðnir flokkar bókmennta ættu þá að 

minnsta kosti ekki að falla undir þær fyrrnefndu ef samlíðan væri talin þáttur í gæðum (Keen, 

2007, bls. 85).  

Sálfræðingurinn Tammy Bourg leggur til að skilningur á orsakasamhengi í bókmenntum 

hjálpi til við vitsmunalega samlíðan og að samlíðan með persónum leiði til betri skilnings. 

Rannsóknir hennar á börnum og fullorðnum hafa leitt í ljós að þeir sem eiga auðvelt með að 

finna til samlíðanar eru betri lesendur en þeir sem að eðlisfari finna ekki til samlíðanar. Þær 

gefa sem sagt til kynna að hæfni lesanda til að finna til samlíðanar hjálpi þeim að ná árangri í 

lestri og að hægt sé að auka skilning með því að nýta samlíðan (Keen, 2007, bls. 87-88).  

Samsömun með persónu er ekki frásagnartækni (e. narrative technique) þar sem hún á sér 

stað innra með lesandanum en ekki í textanum. Hún er því frekar afleiðing þess að lesa og 

ákveðin tækni í persónulýsingum getur virkjað hana. Keith Oatley heldur því fram að 

persónuleg reynsla lesanda af tilfinningaviðbrögðum veki samúð með persónum og þá 

sérstaklega ef lesandi samsamar sig markmiðum og löngunum persónunnar (Keen, 2007, bls. 

93-94). 

Richard J. Gerrig hefur lagt til að lesendur séu líklegri til að dæma skáldsagnapersónur og 

finna til samlíðanar með tilteknum skoðunum persóna fremur en hegðun þeirra við ákveðnar 

aðstæður. Þessi uppástunga gefur til kynna að auðskildar og eftirminnilegar persónur gætu 

verið mikilvægari fyrir hlutverk lesanda en oft hefur verið talið (Keen, 2007, bls. 95). 
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Almennt er sú skoðun ríkjandi meðal frásagnarfræðinga að innra sjónarhorn ýti undir það 

að lesendur samsami sig persónum og finni til samlíðanar. Innra sjónarhorn fæst í gegnum 

fyrstu persónu frásögn eða þriðju persónu frásögn þar sem sögumaður sér inn í huga ýmist 

einnar eða fleiri persóna. Ef höfundur vill vekja sterka samlíðan lesanda með persónum getur 

það hjálpað honum að sýna skýrt inn í huga þeirra (Keen, 2007, bls. 96). Þrátt fyrir að almennt 

sé talið að fyrstu persónu frásögn sé líklegust til að vekja samlíðan gefa þriðju persónu frásagnir 

þar sem sögumaður skyggnist inn í huga persóna einnig innsýn inn í sálarlíf þeirra. Flestir 

fræðimenn eru þó sammála um að frásögn þar sem aldrei er sagt frá hugsunum persóna veki 

sjaldan samlíðan lesanda (Keen, 2007, bls. 97).   

Eins og fram hefur komið upplifum við oft samlíðan með persónum og aðstæðum þeirra 

við lestur skáldsagna. Hliðstæðan, það er hvernig raunverulegt fólk vekur tilfinningaleg 

viðbrögð hjá okkur, ýtir undir þá hugmynd að við getum lært að bregðast við þeim sem eru 

ólíkir okkur með því að lesa um slíkar persónur í skáldskap (Keen, 2007, bls. 105). Jémeljan 

Hakemulder hefur einnig bent á að ýmsar rannsóknir sýni fram á að lestur örvi þá eiginleika að 

geta dregið ályktanir um hugsanir, tilfinningar og drifkraft annarra en það staðfestir 

þróunarfræðileg rök um nytsemi skáldsagna (Keen, 2007, bls. 105). 

Hér hafa helstu kenningar um samlíðan verið raktar og mun sú umfjöllun sem fylgir í 

kjölfarið miða að því að nota þær til að greina bókina Grafarþögn eftir Arnald Indriðason.  
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3 Grafarþögn 

3.1 Arnaldur Indriðason 

Arnaldur Indriðason fæddist í Reykjavík þann 28. janúar árið 1961. Hann lauk stúdentsprófi 

frá Menntaskólanum við Hamrahlíð árið 1981. Arnaldur lærði síðar sagnfræði við Háskóla 

Íslands og lauk B.A. prófi árið 1996. Hann hefur skrifað fjölda skáldsagna en þær eru allar 

spennu- eða glæpasögur. Skáldsögur hans hafa víða verið þýddar og hafa bækur hans meðal 

annars selst í hundruðum þúsundum eintaka í Þýskalandi (Bókmenntaborgin, e.d.). Arnaldur 

er ekki síður vinsæll rithöfundur hérlendis en árið 2008 gerði Fréttablaðið könnun þar sem átta 

hundruð manns voru spurðir hvern þeir teldu besta núlifandi rithöfund þjóðarinnar. Hátt í fjögur 

hundruð þeirra gáfu svarið Arnaldur Indriðason (Bergljót Soffía Kristjánsdóttir, 2010). 

Arnaldi hefur tekist að festa glæpasögur í sessi sem vinsælt og viðurkennt bókmenntaform 

hér á landi. Að auki hafa vinsældir bóka hans á erlendri grundu aukið áhuga erlendra lesanda 

á íslenskum bókmenntum og hefur hann þannig haft töluverð áhrif á íslenska bókmenntasögu 

(Úlfhildur Dagsdóttir, 2011).  

Arnaldur hefur sjálfur sagt að hann hafi ratað inn á braut sakamálasögugerðar fyrir slysni 

og áttaði sig ekki á því fyrr en hann hafði lokið fyrstu bók sinni, Synir duftsins (1997). Hann 

hefur sagt að hérlendis ríki sterk bókmenntahefð og lengi vel hafi verið litið niður á það sem 

féll ekki undir „vandaðar“ bókmenntir. Glæpasagan hafi ekki rúmast innan þeirrar 

skilgreiningar og því hafi menn lengi verið hræddir við að skrifa slíkan skáldskap (Arnaldur 

Indriðason, 2001-a). Flestar bóka Arnaldar fjalla um rannsóknarlögreglumanninn Erlend 

Sveinsson og undirmenn hans Sigurð Óla og Elínborgu. Bókin Grafarþögn er ein þeirra 

(Úlfhildur Dagsdóttir, 2011).  

3.2 Inntak, þræðir og þemu 

Grafarþögn er glæpasaga sem fjallar um rannsókn lögreglunnar á beinafundi í Grafarholti en 

inn í frásögnina fléttast að auki fleiri sögur. Það er fortíðarsaga Erlendar, lögreglumannsins 

sem rannsakar málið, saga Evu Lindar, dóttur hans, af fósturmissi sem hún upplifði og saga 

fimm manna fjölskyldu sem bjó í bústað í holtinu á stríðsárunum. Í gegnum sögu 

rannsóknarinnar á málinu kynnist lesandi jafnframt sögu ungs pars, þeirra Benjamíns og 

Sólveigar. 

Glæpurinn sem er til rannsóknar átti sér stað í fortíðinni og því er rannsókn málsins fremur 

flókin. Lögreglan þarf ekki einungis að átta sig á því hver morðinginn var og hverjum beinin 

tilheyrðu, heldur þarf hún einnig að komast að því hvort eitthvað saknæmt hafi átt sér stað. Við 
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rannsókn málsins bendir flest til þess að maður að nafni Benjamín Knudsen, sem átti bústað í 

holtinu, hafi myrt Sólveigu, unnustu sína, þegar hann komst að því að hún var ófrísk eftir annan 

mann. Sólveig hafði horfið á dularfullan hátt mörgum árum fyrir beinafundinn og fólk taldi 

hana hafa gengið í sjóinn. Lík hennar fannst aldrei svo lögreglan taldi líklegt að beinin tilheyrðu 

henni.  

Þegar líður á söguna kemur í ljós að beinin voru ekki Sólveigar. Þau tilheyrðu annars vegar 

nýfæddu stúlkubarni og hins vegar manni að nafni Þorgrímur, sem bjó í bústað Benjamíns í 

holtinu ásamt fjölskyldu sinni á stríðsárunum. Sögu þeirra og fjölskyldunnar allrar fær lesandi 

að kynnast jafnt og þétt í gegnum bókina áður en lögreglan hefur nokkra hugmynd um það hver 

þau voru. Þorgrímur beitti konu sína og börn ofbeldi en því lauk þegar eldri sonur hans tók upp 

skæri og stakk hann í brjóstið (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 281). Saga fjölskyldunnar er 

átakanleg en hún verður rakin betur í næstu köflum.  

Allar sögurnar sem sagðar eru í bókinni hafa sama rauða þráðinn út í gegn, það er vanrækslu 

og ofbeldi. Birtingarmynd þess er þó ekki sú sama í öllum sögunum. Í sögu Evu Lindar af 

fósturmissinum birtist vanrækslan bæði gagnvart henni sjálfri og ófæddu barni hennar. Hún er 

eiturlyfjafíkill sem nær ekki að halda sig frá neyslu nógu lengi til að vernda sig og barnið. 

Snemma í sögunni missir hún fóstrið og það mikið blóð að hún er í dái megnið af bókinni 

(Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 59-60). Vanræksla og ofbeldi lita jafnframt umhverfi hennar 

sem lesandi fær innsýn í þegar Erlendur leitar hennar í upphafi bókarinnar. Hann kemur inn á 

tvö heimili þar sem vanrækt börn er að finna og í öðru tilfellinu barn sem hefur verið beitt 

ofbeldi (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 33-35 og bls. 45). Erlendur finnur Evu loks þar sem 

hún liggur í blóði sínu á grasbala og kemur henni upp á spítala (Arnaldur Indriðason, 2001-b, 

bls. 47). 

Í fortíðarsögu Erlendar birtist vanræksla í sambandi hans við eigin börn. Hann vanrækir 

þau að því leyti að hann yfirgaf konu sína og börn þegar þau voru ung og barðist ekki fyrir 

umgengnisrétti við börnin. Hann var því ekki í neinu sambandi við þau þar til þau leituðu hann 

uppi mörgum árum síðar (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls.101).  

Sagan af rannsókn glæpsins felur í sér sögu Benjamíns Knudsen og unnustu hans Sólveigar, 

eins og áður segir. Í þeirri sögu er birtingarmynd ofbeldis sú að Sólveigu var nauðgað af frænda 

hennar og varð hún ófrísk eftir hann (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 204). Vanrækslan snýr 

síðan að viðbrögðum foreldra hennar við fregnunum. Þau vildu ekki kæra ofbeldismanninn og 

reyndu að skikka dóttur sína í fóstureyðingu án þess að huga nánar að því hvaða áhrif það hefði 

á sálarlíf hennar (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 205).  
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Í sögu fjölskyldunnar í holtinu eru ofbeldið og vanrækslan gífurleg. Þorgrímur eða Grímur 

eins og hann var alltaf kallaður beitti fjölskyldu sína bæði líkamlegu og andlegu ofbeldi 

(Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 88-89). Hann vanrækti jafnframt börnin og neitaði 

Mikkelínu, fatlaðri stjúpdóttur sinni, um alla aðstoð þótt móður hennar væri ljóst að með réttri 

þjálfun gæti hún lært að ganga og tala (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 254).  Vanrækslan 

birtist að auki hjá konu Þorgríms, Margréti, þar sem hún hættir smátt og smátt að hirða sig eftir 

margra ára kúgun Gríms (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 55). Í ljós kemur að Grímur var 

jafnframt beittur ofbeldi í æsku sem hefur að einhverju leyti mótað þann mann sem hann var 

(Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 237-238). Ofbeldið hélt síðan áfram í keðju þar sem Tómas, 

yngri sonur hjónanna, varð eins og faðir hans og barði konurnar sínar og börn á fullorðinsárum 

(Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 291). 

3.3 Persónusköpun 

3.3.1 Almennt um persónusköpun 

Eins og áður segir er bókin Grafarþögn í bókaflokki um rannsóknarlögreglumanninn Erlend 

Sveinsson og undirmenn hans Sigurð Óla og Elínborgu. Það setur svip á persónusköpun 

bókarinnar þar sem aðalpersónurnar eru kunnugar flestum lesendum úr fyrri bókum. Fyrri 

þekking lesanda á persónum er þó ekki nauðsynleg því honum er gert kleift að kynnast 

persónunum nokkuð vel í bókinni.  

Áhersla er lögð á persónur lögreglumannanna í sögunni og er það eitt af einkennum 

löggusagna, þeim flokki glæpasagna sem flestar bækur Arnaldar tilheyra. Í löggusögum eru 

störf lögreglunnar og staða hennar í samfélaginu til umræðu samhliða glæpamálinu og einkalíf 

lögreglumanna jafnframt stór hluti frásagnarinnar (Úlfhildur Dagsdóttir, 2011). 

Þegar persónusköpun er tekin til umfjöllunar er vert að huga aftur að persónulíkaninu sem 

vikið var að hér að framan. Það er að lesendur byggja sér hugarlíkön um persónurnar út frá 

skemum sem þeir búa yfir ásamt vísbendingum sem þeir fá úr textanum (Guðrún 

Steinþórsdóttir, 2018). Þannig er persónusköpunin líkt og annað í frásögninni samsmíð 

höfundar og lesanda (Oatley, 2012).  

Frásögnin er í þriðju persónu og er sögumaður alvitur þar sem hann sér inn í huga flestra 

persóna. Þetta gerir það að verkum að lesandi kynnist persónum í gegnum hugsanir þeirra, 

hegðun og samtöl þeirra en að auki með ytri lýsingum sögumanns (Arnaldur Indriðason, 2001-

b). Til þess að geta gert grein fyrir samlíðan lesanda með persónum bókarinnar er mikilvægt 

að skoða lýsingar og einkenni nokkurra persóna betur en undirkaflarnir hér á eftir fjalla um 

þær.  
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3.3.2 Erlendur Sveinsson og Eva Lind 

Erlendur Sveinsson er aðalpersóna bókarinnar og kynnist lesandi honum stöðugt betur eftir því 

sem líður á bókina. Honum er ekki sérstaklega lýst í upphafi bókarinnar heldur er hann kynntur 

jafnt og þétt með þeim aðferðum sem nefndar voru hér að framan. Frá upphafi er gefið sterklega 

til kynna að Erlendur sé einstæðingur en það má til að mynda ráða af hugsunum hans um að 

ekkert bíði hans heima og engin fjölskylda sé þar til að taka á móti honum (Arnaldur 

Indriðason, 2001-b, bls. 29).  

Erlendur kann best við sig í myrkri og kulda og einkennir það flestar sögur Arnaldar, meðal 

annars Grafarþögn. Innra með Erlendi býr mikill kuldi og hefur Erlendur að auki mikinn áhuga 

á mannshvörfum alveg frá því hann kemur fyrst fram í Sonum duftsins (Úlfhildur Dagsdóttir, 

2011). Í Grafarþögn kemur í ljós ástæða kuldans sem býr innra með Erlendi og áhuga hans á 

mannshvörfum þegar hann segir Evu Lind frá hvarfi bróður síns (Arnaldur Indriðason, 2001-

b, bls. 244). Erlendur hefur jafnframt týnt sjálfum sér og er óviss um hvort honum takist að 

finna sig á nýjan leik. Hann veit að Eva Lind vill kynnast þeim manni sem hann hefur 

raunverulega að geyma og segir henni að geti einhver fundið hann þá sé það hún (Arnaldur 

Indriðason, 2001-b, bls. 209).  

Erlendur segir Evu Lind frá hvarfi bróðurins þar sem hún liggur í dái en lesandi fær þar 

sterkar vísbendingar um persónu hans. Hann virðist eiga erfitt með að opna sig fyrir fólki og 

litar það samskipti hans í gegnum bókina. Erlendur er einfari sem þrífst ekki vel innan um fólk 

en hann nýtur sín best með bókunum sínum sem fjalla um mannshvörf og hrakfarir. Hann er 

góður í því að ná upplýsingum út úr fólki í tengslum við rannsókn þeirra mála sem hann tekur 

að sér, hefur samúð með þeim sem minna mega sín og fordómar misbjóða honum (Úlfhildur 

Dagsdóttir, 2011).  

Vinnan er ofarlega á forgangslistanum hjá Erlendi og hann virðist í raun fá þráhyggju fyrir 

þeim málum sem hann vinnur að hverju sinni. Í bókinni sést það best á hugsunum hans um 

lítinn dreng sem hann fann þar sem hann leitaði að Evu Lind í upphafi bókarinnar. Strákurinn 

var alvarlega vanræktur og faðir hans hafði beitt hann ofbeldi. Nokkrum sinnum í bókinni 

hugsar Erlendur um drenginn og gengur svo langt að keyra að kjallaranum þar sem hann fann 

hann og njósna um föður hans, þó að hann sé sjálfur búinn að koma drengnum út af heimilinu 

(Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 127 og bls. 201).  

Eva Lind er á þrítugsaldri og á hún í stormasömu sambandi við föður sinn. Þegar Eva Lind 

er fyrst kynnt til leiks kemur í ljós að feðginin hafa ekki talast við í tvo mánuði. Þar sem Eva 

Lind er í dái alla bókina fara persónulýsingar hennar fyrst og fremst fram með minningum 

Erlendar af samtölum þeirra. Hann veit að hluti af henni vill komast úr neyslu en að sá hluti 



 16 

tapar stöðugt baráttunni fyrir þeim hluta hennar sem vill það ekki (Arnaldur Indriðason, 2001-

b, bls. 60). Það er ljóst að Eva Lind vill kynnast föður sínum og óskar þess að hann taki ábyrgð 

á sínu hlutverki í lífi hennar (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 136). Hún kennir honum að 

hluta til um það hvernig fyrir henni er komið og ásakar hann um að líta niður á sig (Arnaldur 

Indriðason, 2001-b, bls. 125). Þrátt fyrir að samskipti þeira séu flókin og Eva Lind sár út í föður 

sinn fyrir það að hann fór frá þeim systkinum hefur þó myndast ákveðinn skilningur á milli 

þeirra og Eva Lind leitar gjarnan til Erlendar (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 101).  

 

3.3.3 Elínborg og Sigurður Óli 

Elínborg og Sigurður Óli eru undirmenn Erlendar eins og áður kom fram. Þau eru ekki alveg 

jafn fyrirferðamikil og Erlendur í sögunni en lesandi fær þó töluverðar upplýsingar um þau. 

Þar sem Elínborg kemur fyrst við sögu fær lesandi upplýsingar um áhugamál og tilhugalíf 

hennar. Sagt er frá því að hún sé á milli fertugs og fimmtugs, í góðum holdum en þó ekki feit 

og hún sé mikill matgæðingur. Að auki er lesanda gert ljóst að hún eigi fjögur börn, sé fráskilin 

og búi með öðrum eiginmanni sínum ásamt þremur af börnunum. Jafnframt fær lesandi að vita 

að hún sé með próf í jarðfræði en hafi aldrei starfað við neitt á því sviði (Arnaldur Indriðason, 

2001-b, bls. 17). Frekari upplýsingar um persónuleika hennar fær lesandi síðan í gegnum 

samtöl hennar og hugsanir út í gegnum bókina, meðal annars þær að henni virðist annt um 

Erlend en hún finnur til með honum í óvissunni um ástand Evu Lindar (Arnaldur Indriðason, 

2001-b, bls. 70). 

Fyrsta lýsing á Sigurði Óla er ekki jafn greinargóð og á samstarfskonu hans en það eina 

sem kemur fram um hann þar er að hann á sambýliskonu sem heitir Bergþóra og að vinnan sé 

í forgangi í hans lífi (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 17-18). Síðar kemur í ljós að hann hefur 

áhyggjur af því að Bergþóra sé að reyna að verða ólétt (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 71). 

Eftir því sem líður á bókina er orðið nokkuð ljóst að hann er hræddur við skuldbindingu, hann 

vill ekki ræða barneignir eða hjónaband við Bergþóru þótt þau séu bæði orðin 35 ára og veldur 

þetta erjum í sambandi þeirra (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 162). Persóna Sigurðar Óla er 

ákveðin andstæða við Erlend en hann hræðist að verða eins og Erlendur (Arnaldur Indriðason, 

2001-b, bls. 164). Sigurður Óli er ekki tilfinninganæmur ólíkt Erlendi eins og fjallað verður 

betur um í kafla 3.5 en hann er að auki ólíkur Erlendi að því leytinu til að honum stendur á 

sama um framvindu málsins og fyrir honum er vinnan einfaldlega vinna (Arnaldur Indriðason, 

2001-b, bls. 195).  
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3.3.4 Fjölskyldan í holtinu 

Fjölskyldan í holtinu samanstendur af Margréti, sem er fyrst nefnd á nafn undir lok bókarinnar, 

eiginmanni hennar, Grími, dóttur Margrétar af fyrra hjónabandi, Mikkelínu og tveimur sonum 

hjónanna, þeim Símoni og Tómasi. Margrét er fórnarlamb heimilisofbeldis en fyrstu kynni 

lesanda af henni er lýsing á því þegar Grímur slær hana í fyrsta skipti, þremur mánuðum eftir 

að þau giftu sig (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 11). Lesandi fær svo að vita að hún hafi 

aldrei haft mikið álit á sjálfri sér en hún lýsir sér meðal annars sem lágvaxinni, frekar feitlaginni 

og með framstæðar tennur (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 14). Sagt er frá tveimur 

flóttatilraunum Margrétar sem sýna fram á að hún hafði báráttuanda í upphafi hjónabandsins. 

Tilraunirnar vitna um hvernig Grímur braut niður von hennar og jafnframt er sagt frá því 

hvernig hún einangrast og skammast sín fyrir líf sitt (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 48-54). 

Börnin hennar verða það sem hún lifir fyrir og eru þau hennar huggun í lífinu á meðan maðurinn 

ber burt þá litlu sjálfsvirðingu sem hún hafði áður (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 55).   

Persónuleika Margrétar er lýst með eftirfarandi hætti (á bls. 55): „Hún var hlédræg í eðli 

sínu og uppburðarlítil, reiðubúin að gera öllum til geðs, greiðvikin og hjálpsöm og jafnvel 

undirgefin.“ Maður hennar leit á það sem aumingjaskap og braut hana stöðugt niður. Hún var 

því hætt að hugsa um sig og tilvera hennar miðaðist við það eitt að reyna að þóknast honum 

(Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 55).   

Mikkelína er elst barnanna og er dóttir Margrétar af fyrra hjónabandi, líkt og áður sagði. 

Þegar lesandi kynnist fjölskyldunni fyrst er Mikkelína þriggja ára og fárveik (Arnaldur 

Indriðason, 2001-b, bls. 16). Síðar kemur í ljós að hún hafði fengið heilahimnubólgu og hlotið 

varanlegan skaða af. Hún átti erfitt með hreyfingar og talaði ekki. Stjúpfaðir hennar kallaði 

hana alltaf vanvita og vildi ekkert með hana hafa (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 93). Eins 

og fram hefur komið neitaði hann konu sinni um að leita hjálpar fyrir Mikkelínu og hélt því 

fram að hún væri vangefin svo það hefði ekkert upp á sig að fá þjálfun af nokkru tagi fyrir 

hana. Móðir hennar vissi að það var ekki rétt en vissi jafnframt að það gerði einungis illt verra 

að andmæla Grími. Hún gerði því æfingar með Mikkelínu þegar hann sá ekki til og kenndi 

henni meðal annars að lesa. Mikkelína lærði að tala en sagði aldrei neitt fyrir framan Grím 

(Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 111-113). 

Mikkelína kemur einnig fyrir í sögunni af rannsókn glæpsins, sem fullorðin kona, en þá 

kynnist lesandi persónu hennar betur í samtölum hennar við aðra og þegar hann fylgist með 

hegðun hennar. Mikkelína hefur náð tökum á því að tala og ganga en haltrar þó örlítið. Hún er 
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jafnframt með háskólapróf í sálfræði (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 237). Mikkelína virðist 

hafa lifað ágætu lífi eftir að Grímur dó en hún á uppkominn son og menntaði sig þótt seint væri 

(Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 240). Þetta sýnir hve sterk hún er, en hún er sú eina af 

systkinunum sem náði sér almennilega á strik eftir áralangt ofbeldi Gríms. 

Símon er næstelstur barnanna en strax 12 ára var hann farinn að dreyma um að geta varið 

móður sína og systkini fyrir Grími (Arnaldur Indriðason, 2001-b, 93). Símon var náinn bæði 

móður sinni og Mikkelínu og var sannfærður um að Mikkelína væri greindari en Grímur vildi 

vera láta (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 111). Með árunum óx ábyrgðartilfinning Símonar 

og hann fór að óska þess að faðir sinn væri dáinn (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 117-118). 

Fjöldi áfalla úr æsku urðu Símoni ofviða og hann fékk hebephreniu, það er hætti að þroskast 

tilfinningalega. Hann hélt áfram að vera eins ljúfur og hann hafði verið sem barn. Eftir að 

Margrét dó flutti hann inn á sambýli þar sem hann bjó síðan (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 

289).  

Tómas var yngstur og var hann dulur og einrænn (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 111). 

Grímur hafði sérstakan áhuga á Tómasi og eyddi meiri tíma með honum en hinum börnunum 

(Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 150). Grímur tók að hrósa Tómasi og sat oft lengi á spjalli 

við hann einan inni í herbergi (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 159). Hann hvatti drenginn til 

þess að tala niður til Mikkelínu og meðal annars til að kalla hana tík. Þetta olli miklum 

sálarkvölum hjá Tómasi sem vildi ekki særa systur sína en var logandi hræddur við föður sinn 

og þráði viðurkenningu hans (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 160).  

Grímur var, eins og ljóst er af lýsingum á öðrum í fjölskyldunni, ofbeldisfullur maður sem 

níddist á konu sinni og börnum bæði líkamlega og andlega. Persónueinkennum hans hefur 

þannig verið að mestu leyti lýst í gegnum hegðun hans gagnvart konu sinni og börnum. Grímur 

virtist óhamingjusamur maður sem tekur misheppnuð áform sín út á fjölskyldu sinni. Því til 

stuðnings má nefna draum hans um að verða sjómaður sem varð að engu eftir þrjá túra þar sem 

hann var bæði sjóveikur og sjóhræddur (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 54).  

3.4 Samlíðan lesanda 

3.4.1 Almennt um samlíðan lesanda 

Eins og fram hefur komið er rauði þráðurinn í bókinni vanræksla og ofbeldi. Þar af leiðandi 

verður samlíðan lesanda mest vegna neikvæðra tilfinninga og kvala sögupersóna og bágra 

aðstæðna þeirra. Samkvæmt kenningum Keen sem raktar voru hér að framan verður upplifun 

lesanda oft sterkari með neikvæðum tilfinningum persóna en jákvæðum og því þarf ekki að 

koma á óvart að samlíðan með persónum bókarinnar var töluverð. Umfjöllun þessa kafla verður 
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byggð á lestri höfundar ritgerðarinnar á bókinni en eins og skýrt kemur fram í fræðilega 

hlutanum getur lestrarupplifun manna verið gerólík. Þar af leiðandi er umfjöllun kaflans 

einungis vísbending um það hvernig einhverjir lesendur gætu brugðist við textanum. Hér 

verður samlíðan lesanda skoðuð í samhengi við hvern þráð sögunnar fyrir sig. Í kaflanum 

verður ritgerðarhöfundur nefndur Lesandi til að greina hann frá almennum lesanda. 

 

3.4.2 Fortíðarsaga Erlendar 

Erlendur er sú persóna bókarinnar sem Lesandi kynnist hvað best. Lesanda eru sýndar hugsanir 

hans og verður það því tiltölulega auðvelt að samsama sig honum. Aðrar persónur sjá Erlend 

sem sorgmæddan einfara sem lifir óeftirsóknaverðu lífi en það endurspeglast meðal annars í 

hræðslu Sigurðar Óla við að verða eins og hann (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 162 og 164). 

Lesandi kynnist hugarheimi Erlendar vel og fær að vita ástæður þess að hann er eins einrænn 

og raun ber vitni. Lesandi finnur raunar samlíðan með hugsunum eða skoðunum Erlendar 

frekar en hegðun hans þar sem Lesandi veit hvað býr að baki kuldanum innra með honum. Því 

til stuðnings má til að mynda nefna orð hans (á bls. 209) þar sem hann útskýrir að hann hafi 

týnt sjálfum sér og viti ekki hvort hann geti nokkurn tímann fundið sig aftur. Þessi samlíðan 

Lesanda með skoðunum Erlendar endurspeglar kenningu Gerrig um að auðveldara geti verið 

fyrir lesendur að finna samlíðan með skoðunum persóna en hegðun þeirra. 

Lesandi finnur til samlíðanar með Erlendi og upplifir tilfinningar hans með honum. Því til 

stuðnings má nefna það þegar hann segir Evu Lind frá hvarfi bróður síns upplifir Lesandi 

örvæntinguna og kuldann sem hann lýsir (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 244). Þegar hann 

síðan útskýrir fyrir dóttur sinni að hann hafi týnt sjálfum sér og telji hana þá einu sem geti 

hjálpað honum að finna sig aftur upplifir Lesandi sorgina og vonina á sama tíma (Arnaldur 

Indriðason, 2001-b, bls. 209). Lesandi finnur jafnframt samlíðan með Erlendi þegar hann leitar 

dóttur sinnar í skelfilegum aðstæðum og sér þann heim sem hún lifir í. Hann kemst betur og 

betur að því hversu hrikalegar aðstæður hennar eru og lesandi upplifir vonleysið og sorgina 

sem því fylgir (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 37). 

Lesandi telur sig og Erlend vera gerólíka en Lesanda tekst þó að samsama sig honum 

sterklega. Þetta veldur því að Lesanda er kleift að finna til samlíðanar með persónunni en það 

styður þá kenningu Keen að samsömun með persónu leiði til samlíðanar lesanda með henni. 

Þar sem tilfinningarnar í brjósti Erlendar eru að miklu leyti neikvæðar er samlíðan Lesanda 

mest með þjáningu hans.  
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3.4.3 Saga Evu Lindar 

Sögu Evu Lindar kynnist Lesandi í gegnum hugarheim og minningar Erlendar og sér Lesandi 

því ekki beint inn í huga hennar. Lesandi kynnist þó vel sambandi hennar við Erlend og á 

auðvelt með að finna til samúðar með þeim aðstæðum hennar að hafa verið yfirgefin af föður 

sínum í æsku. Það er ljóst að hún hefur ekki fyrirgefið Erlendi það til hlítar og að hún leitar enn 

skýringa á ástæðum hans fyrir því (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 125). 

Erfitt er fyrir Lesanda að samsama sig persónu Evu Lindar þar sem hann sér hana einungis 

með augum Erlendar, sem skilur hana ekki til fulls. Lesandi veit því lítið um aðstæður hennar 

áður en hún kemur inn í líf Erlendar og ástæður þess að hún leiddist út í neyslu, aðrar en þær 

sem hún kennir Erlendi um. Jafnframt veit Lesandi ekki nákvæmlega hvaða atburðir áttu sér 

stað sem leiddu til þess að Erlendur fann hana liggjandi í blóði sínu. Því finnur Lesandi 

samkennd með Erlendi að horfa upp á dóttur sína í þessu ástandi en fremur samúð með Evu 

Lind sjálfri.  

 

3.4.4 Sagan af rannsókn glæpsins 

Sagan af rannsókn glæpsins er sennilega sú sem vekur síst miklar tilfinningar hjá Lesanda en 

það eru þó nokkur atriði sem vert er að taka til umfjöllunar. Í fyrsta lagi er það samband 

Sigurðar Óla og Bergþóru. Þar er athyglisvert að Lesandi finnur frekar til tilfinninga Bergþóru 

en Sigurðar Óla. Ekki er ósennilegt að það stafi af því að Lesandi átti auðveldara með að 

samsama sig Bergþóru en Sigurði Óla. Tilfinningum Lesanda með Bergþóru verður best lýst 

sem tilfinningahrifum þar sem Lesandi varð reiður út í Sigurð Óla þegar hann vildi ekki 

skuldbinda sig og gerði þannig ekki greinarmun á tilfinningum Bergþóru og sínum eigin. 

Sigurður Óli segir að Bergþóra geti ekki ákveðið hluti ein fyrir þau en Bergþóra bendir á að 

hann eyði öllu tali þegar hún reynir að tala um framtíðina (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 

162).  

Í öðru lagi má í þessu samhengi líta á sögu Benjamíns Knudsen og Sólveigar. Lesandi 

kynnist þeim í gegnum minningar og samtöl annarra persóna og sér hann því ekki skýrt inn í 

hugarheim þeirra. Þetta veldur því að erfitt er að samsama sig persónunum og fyrir vikið verður 

erfiðara að finna til samlíðanar með þeim. Lesandi fann þó til samúðar með aðstæðum 

persónanna. 

Hugsunum Benjamíns Knudsen kynnist Lesandi aðeins í gegnum bréf hans til Sólveigar. 

Þau lýstu þó einungis hug hans til unnustu sinnar en lesandi sér með þeim hve sterkar 

tilfinningar hans til hennar voru (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 99-100). Því getur Lesandi 
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ímyndað sér líðan hans og fundið til samlíðanar með honum þegar hann kemst að því að 

unnustan hans var ófrísk eftir annan mann. Lesandi finnur síðan til samúðar með Sólveigu 

þegar hann fær að vita að henni hafi verið nauðgað af frænda sínum og hafi ekki fengið sig til 

þess að segja Benjamín frá því (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 204).  

 

3.4.5 Saga fjölskyldunnar í holtinu 

Saga fjölskyldunnar er átakanleg eins og rakið hefur verið að framan og vekur hún sterk 

tilfinningaviðbrögð hjá Lesanda. Birtingarmynd ofbeldis í sögunni er mikil og er raunar svo 

sterk að erfitt var að lesa þá kafla þar sem saga fjölskyldunnar var sögð. Lesandi fann til 

samlíðanar með öllum persónum fjölskyldunnar að Grími undanskildum. Lesandinn upplifði 

tilfinningar fjölskyldumeðlima með þeim og viðbrögðin voru líkamleg að hluta til. Gæsahúð 

og aukinn hjartsláttur voru einkennandi fyrir líkamleg viðbrögð Lesanda. Lesandi upplifði það 

jafnframt að vilja hætta að lesa þegar neikvæðu tilfinningarnar voru hvað sterkastar en fann sig 

knúinn til að halda áfram þar sem hann þurfti að vita hver örlög fjölskyldunnar yrðu.  

 Lesandi samsamar sig persónunum sterklega sem gerir lestur sögunnar átakanlegan. 

Sögumaður sýnir Lesanda inn í huga persónanna sem verða fyrir ofbeldinu en það gerir það að 

verkum að Lesandi kynnist hugarheimi þeirra vel. Saga fjölskyldunnar er rakin frá því 

augnabliki sem Grímur barði Margréti í fyrsta skipti og alveg fram til þess að Margrét grefur 

mann sinn lifandi og bindur enda á ofbeldi hans. Lesandi upplifir því allar tilfinningarnar með 

Margréti og börnunum, allt frá afneitun hennar í fyrsta skipti sem hann barði hana: „Hann sló 

hana fyrirvaralaust með krepptum hnefanum í höfuðið, svo snöggt að hún sá það ekki gerast. 

Eða kannski trúði hún ekki að hann hefði slegið hana.“ (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 11).  

Tilfinningarnar þróast með árunum sem líða í sögunni og Lesandi upplifir flestar þeirra, 

Margrét verður dofin, einangruð og einbeitir sér fyrst og fremst að því að þóknast Grími 

(Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 54-55). Hræðsla barnanna við föður sinn vekur einnig sterka 

samlíðan hjá Lesanda en hún birtist ekki á sama hátt hjá þeim öllum. Ótti Mikkelínu er lamandi 

og hún þorir varla að hreyfa sig þegar Grímur er nálægt (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 91). 

Símon flýr föður sinn þegar hann verður reiður en honum finnst hann þó ábyrgur fyrir að bjarga 

fjölskyldunni og neyðir sig því til þess að hlusta á hrópin í móður sinni (Arnaldur Indriðason, 

2001-b, bls. 94). Ótti Tómasar birtist á annan hátt en hann varð dulur og einrænn (Arnaldur 

Indriðason, 2001-b, bls. 111) og hann vætti sig lengi á næturnar (Arnaldur Indriðason, 2001-b, 

bls. 115).  
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Lesandi upplifir jafnframt það tímabil með fjölskyldunni þar sem Grímur fer í fangelsi fyrir 

þjófnað úr birgðastöð hermannanna. Það er eini jákvæði tíminn í sögu fjölskyldunnar en 

Margrét kynnist hermanni að nafni Dave sem var góður við hana og börnin. Á þessum tíma 

líður fjölskyldunni vel en óttinn við það að Grímur snúi aftur er þó yfirvofandi (Arnaldur 

Indriðason, 2001-b, bls. 193). Áfallið þegar Grímur snýr aftur er mikið og Lesandi finnur sterka 

samlíðan með óttanum sem herjar á persónurnar: „... en um leið og hún fann návist hans í 

húsinu og sá hann aftur í rökkrinu helltist óttinn yfir hana.“ (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 

247). 

Samlíðan Lesanda með persónum fjölskyldunnar styður þá kenningu Keen að lesandi geti 

verið ólíkur persónum á flestan máta en þó fundið til samlíðanar með þeim (sbr. umfjöllun í 

kafla 2.4). Einnig er merkilegt að huga að því að Lesandi veit ekki nafn konunnar stærstan 

hluta bókarinnar en samsamar sig þó persónunni svo sterkt að samlíðan er möguleg. Hér kemur 

skemakenningin við sögu. Lesandi veit að konan á sér nafn þótt það komi ekki fram og því 

skiptir það ekki öllu máli hvert það er. Persónuuppskriftin segir Lesanda að sérhver 

einstaklingur í mannlegu samfélagi eigi sér nafn (sbr. umfjöllun í kafla 2.3).  

Hægt er að skoða fleira úr sögu fjölskyldunnar út frá skemakenningunni. Saga 

fjölskyldunnar er slitrótt þar sem kaflarnir birtast inn á milli annarra í textanum og oft líður 

langur tími á milli þeirra atburða sem lesandi fær upplýsingar um. Því eru miklar eyður í 

textanum sem lesandi þarf að fylla inn í. Þetta gerir Lesandi með þeim skemum sem hann býr 

yfir. Burðarþátturinn að Grímur ber Margréti virkjar aðstæðuuppskriftina „að búa við 

heimilisofbeldi“ í huga Lesanda og þannig getur hann fyllt inn í stórar eyður í sögu 

fjölskyldunnar (sbr. umfjöllun í kafla 2.3). 

Hér er einnig vert að benda á að Lesandi smíðar sér hugarlíkön fyrir söguna. Söguheims-

líkanið sem Lesandi smíðar sér er byggt á því sem Lesandi veit um tíma hernámsins á Íslandi. 

Í textanum er þeim heimi ekki lýst nákvæmlega en Lesanda er þó kleift að sjá heiminn fyrir sér 

á skýran hátt fyrir tilstilli líkansins. Lesandi getur til dæmis gert sér í hugarlund að á tíma 

hernámsins á Íslandi hafi ekki verið mikla aðstoð að fá fyrir konur og börn sem urðu fyrir 

heimilisofbeldi. Þetta styrkir samlíðan Lesanda með vonlausum aðstæðum Margrétar og barna 

hennar (sbr. umfjöllun í kafla 2.3).  

3.5 Samlíðan persóna 

Á sama tíma og lesandi getur fundið samlíðan með persónum geta persónur innan bókarinnar 

fundið til samlíðanar hvor með annarri. Hæfni þeirra til þess virðist þó mismikil, rétt eins og 

lesenda. Í því samhengi er hér vert að skoða hugsanir og gjörðir nokkurra persóna.  
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Eins og fram hefur komið er Erlendur einrænn og líf hans snýst að miklu leyti um vinnu. 

Það má segja að þau mál sem hann rannsakar heltaki huga hans og hann er nokkuð slunginn 

við að setja sig í aðstæður þeirra sem tengjast málinu. Í upphafi bókarinnar þegar Erlendur 

leitar Evu Lindar kemur hann inn í slæmar aðstæður sem veita honum innsýn í líf hennar. Eins 

og komið var inn á hér að framan finnur hann alvarlega vanrækt ársgamalt barn í leit sinni. 

Hann finnur samkennd með barninu eins og sjá má á því að hann leggur sitt af mörkum til þess 

að hjálpa því. Jafnframt virðist hann upplifa samlíðan með því þar sem hann skynjar líðan 

barnsins og grettir sig yfir sárum þess (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 33-34). Samband 

Erlendar við Evu Lind einkennist síðan af samlíðan hans með henni en sú samlíðan þróast yfir 

í samlíðunarálag. Hann yfirtekur neikvæðar tilfinningar hennar og finnur fyrir hræðslu og kvíða 

á sama tíma og hann einangrar sig félagslega. Hann kennir sér jafnframt um það hvernig fyrir 

henni fór en er ófær um að hjálpa henni (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 67).  

Ólíkt Erlendi er Sigurður Óli persóna sem virðist ekki eiga auðvelt að finna til samlíðanar 

með öðrum. Það kemur meðal annars fram í viðhorfi hans til Evu Lindar og annarra 

einstaklinga í neyslu. Hann telur að fólk í neyslu séu aumingjar og hann getur hvorki vorkennt 

því né skilið það (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 70-71). Sigurður Óli á jafnframt erfitt með 

að finna til samúðar eða samlíðanar með Róberti, gömlum manni sem þau Elínborg yfirheyra. 

Hann hugsar þá einungis að hann vilij ekki verða gamall og er raunar svo óþolinmóður og 

tillitslaus að Elínborg sendir hann út úr herberginu (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 80-81).  

Í persónu Sigurðar Óla birtist ákveðin staðalímynd. Hann er hvítur karlmaður á miðjum 

aldri sem er ónærgætinn og tillitslaus gagnvart öðrum. Hann hugsar mest um sjálfan sig og 

getur ekki skuldbundist Bergþóru þótt hann hræðist það raunar að enda einn. Hann fordæmir 

þá sem að hans mati breyta rangt í lífinu og sýnir enga samlíðan með aðstæðum eða líðan 

annarra. Athyglisvert er að skoða þetta í samhengi við hugarlíkönin sem fjallað var um hér að 

framan. Það persónulíkan sem lesandi smíðar af Sigurði Óla er byggt á staðalímynd um hvíta 

karlmanninn sem hugsar fyrst og fremst um sjálfan sig og finnst hann yfir aðra hafinn. Þannig 

finnst lesanda hann þekkja sjálfsmynd, langanir og einkenni Sigurðar Óla þótt hann hann hafi 

ekki fengið ýtarlegar lýsingar á persónunni (sbr. umfjöllun í kafla 2.3).  

Mikil samstaða ríkir innan fjölskyldunnar í holtinu og virðast þau öll, fyrir utan Grím, finna 

til samlíðanar hvert með öðru að einhverju leyti (að Grími undanskildum). Samlíðan barnanna 

virðist hafa þróast í samlíðunarálag með móður þeirra þar sem þau flýja aðstæðurnar og eru öll 

of hrædd og kvíðin til þess að hjálpa henni eða hvert öðru megnið af sögunni (Arnaldur 

Indriðason, 2001-b, bls. 91). Eitt skýrt dæmi um samlíðan Mikkelínu með móður sinni má finna 
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(á bls. 92) en þar grætur hún yfir sársauka móður sinnar. Erfitt er þó að gera fyllilega grein fyrir 

mörkum á milli samlíðanar barnanna með móðurinni og þeirra eigin hræðslu við Grím.  

Mikkelína sem fullorðin kona sýnir merki um það að hún eigi auðvelt með að setja sig í 

spor annarra og finna til samúðar með öðrum. Þrátt fyrir æsku hennar og allt það ofbeldi sem 

hún varð fyrir af hendi Gríms leitar hún samt skýringa á því af hverju hann var eins og hann 

var (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 237-238). Hún segir jafnframt að hann hafi eitt sinn 

verið lítill strákur og sá strákur hljóti að hafa búið innra með honum alla tíð (Arnaldur 

Indriðason, 2001-b, bls. 292). Þetta endurspeglar að hún hefur reynt að skilja Grím og leitast 

við að finna til samúðar með honum þótt það hafi ekki tekist. Hún gerir það sama fyrir litla 

bróður sinn, Tómas. Hún reynir að leita skýringa á því að hann beitti konur sínar og börn ofbeldi 

sem fullorðinn maður. Hún talar um að mögulegt sé að hann hafi kennt sjálfum sér um 

atburðarásina sem leiddi til dauða Gríms en eftir það lokaðist hann og vildi ekki tala við móður 

sína eða systkini (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 285).  

Áhugaverð lýsing á samlíðan persónu kemur frá Hunter, sem hafði þjónað herlögreglunni 

á stríðstímunum og haft afskipti af fjölskyldunni í holtinu. Hann lýsti því hvernig konan hefði 

borið þess merki að vera beitt bæði andlegu og líkamlegu ofbeldi. Hann segir jafnframt að ljóst 

hafi verið að hún hafi reynt að fela skömm sína og að hann gæti aldrei gleymt tilfinningunni 

sem kom yfir hann.  

 

En þegar ég sá þessa konu ... þegar ég sá hvað hún hafði mátt þola og greinilega ekki bara í þetta 

skipti, heldur sá ég fyrir mér líf hennar í höndum þessa manns og það brast eitthvað innan í mér. 

Það gerðist eitthvað sem ég réð alls ekki við. (Arnaldur Indriðason, 2001-b, bls. 182-183).  

 

Það merkilega við þessa lýsingu er að Lesandi upplifir samlíðan samhliða Hunter. Lýsing 

hans á aðstæðunum er svo ljóslifandi að Lesanda er kleift að upplifa samlíðan með konunni 

samhliða honum. Sársaukinn og skömmin skilaði sér raunar svo sterkt til Lesanda að tárin 

spruttu fram og gæsahúð myndaðist. 
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4 Lokaorð 

Af umfjöllun þessarar ritgerðar má sjá að ekkert eitt gott svar er við spurningunni sem sett var 

fram í upphafi, það er hver birtingarmynd samlíðanar í bókinni Grafarþögn eftir Arnald 

Indriðason sé, annars vegar hjá lesanda og hins vegar hjá persónum bókarinnar innbyrðis. 

Samlíðan lesanda er persónubundin og því erfitt að gera grein fyrir henni til hlítar. Þó er nokkuð 

ljóst að umfjöllun ritgerðarinnar styður þær kenningar fræðimanna sem nefndar voru í öðrum 

kafla.  

Samlíðan Lesanda með persónum bókarinnar var mikil en ýmislegt ýtti undir það. Þar má 

nefna einfaldleika bókarinnar sem gerir lesanda auðveldara fyrir að samsama sig persónum og 

sjónarhorn sögumanns sem gerir lesanda kleift að sjá inn í huga persóna og einfaldar þannig 

fyrir honum að samsama sig persónum. Að auki spila kvalir og neikvæðar tilfinningar persóna 

stórt hlutverk í bókinni en lesandi átti auðveldara með að finna samlíðan með neikvæðum 

tilfinningum persónanna en þeim jákvæðu. Þegar kemur að samlíðan persóna er áhugavert að 

skoða hvernig hæfni þeirra til að finna samlíðan er eins persónubundin og hæfni lesenda til 

þess sama. Einnig er áhugavert að sjá hvernig hæfni Erlendar til þess að finna til samlíðanar og 

vanhæfni Sigurðar Óla til þess ýtir undir andstæðuna á milli þeirra tveggja. Persónurnar virðast 

eins og lesendur eiga auðveldara með að finna samlíðan með neikvæðum tilfinningum og 

kvölum annarra eins og sjá má á umfjöllun kaflans um samlíðan persóna.  

Að auki er vert að staldra við þá staðreynd sem nefnd var í upphafi að algengt er að 

menntaðir lesendur telji það segja til um gæði skáldsögunnar hve mikla samlíðan hún vekur. 

Grafarþögn er glæpasaga og eins og fram hefur komið hefur í gegnum tíðina verið litið niður 

á þann flokk bókmennta. Fordómar andspænis formúlubókmenntum hafa farið minnkandi þó 

þeir séu að einhverju leyti enn til staðar.   

Bókin vekur mikla samlíðan hjá Lesanda og ef gengið er út frá þeirri kenningu að sterk 

samlíðan þýði að bókin sé góð myndast ákveðin þversögn. Að mati ritgerðarhöfundar þurfa 

einfaldar bókmenntir, þar á meðal glæpasögur, ekki endilega að vera verri en þær bækur sem 

teljast til fagurbókmennta. Gæðin eru bundin við hverja bók um sig og fara að auki eftir 

lesendum.  Arnaldur hefur rutt brautina fyrir glæpasöguna hérlendis og það er einlæg von 

höfundar að Íslendingar eignist fleiri góða glæpasagnahöfunda á komandi árum. 
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