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Leiðsögukennari: Baldur Hafstað 
 



Ágrip  
 
Með smíði þessarar ritgerðar er ætlunin að skyggnast inn í hríðargöngur, ferðir 

þriggja aðalpersóna jafnmargra skáldverka, þegar þær leggja í tvísýnar ferðir upp 

á fjöll um hávetur. Þau skáldverk sem hér um ræðir eru Sjálfstætt fólk Halldórs 

Laxness, Aðventa Gunnars Gunnarssonar og Himnarík og helvíti eftir Jón 

Kalman Stefánsson. 

 

Leitast verður við að draga fram sameiginlega efnisþætti sagnanna, hvort þær 

geymi sameiginlegan þráð eða þræði í efnistökum ásamt því að greina hvað 

skilur þær að. „Hríðarganga“ sögupersóna er einungis lítill hluti, hvort tveggja í 

Sjálfstæðu fólki og Himnaríki og helvíti en í Aðventu fjallar sú bók nær öll um 

hríðargöngu, - baráttu aðalpersónunnar við náttúruöflin, óblítt veðurfarið uppi á 

fjöllum síðla veturs. 

 

Í þessum tilgangi verða aðalpersónum sagnanna gerð skil og þær bornar saman, 

annars vegar í hríðargöngu þeirra og hins vegar hvaða myndir það eru sem 

sögurnar draga fram um lífshlaup þeirra og persónuleika, atgervi, tengsl þeirra 

við samferðarfólk sitt og umhverfi ásamt lýsingum á viðhorfi þeirra og 

gildismati.   

 

Þá er hér í ritsmíð þessari umfjöllun um frekari samband verkanna. Þar er stuðst 

við tvö sjónarhorn, annars vegar völdum efnisþáttum úr sögunum og hins vegar 

tengslum höfundanna, þ.e. hvort álykta megi að þeir séu undir áhrifum hverjir af 

öðrum við samningu þessara verka sinna í því sögulega samhengi, þ.e.a.s. hvort  

Gunnar hafi samið Aðventu undir áhrifum fyrsta hluta Sjálfstæðs fólks Halldórs 

Laxness  og þess hvort Jón Kalmann hafi skrifað Himnaríki og helvíti undir 

áhrifum frá Aðventu Gunnars Gunnarssonar. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Formáli  
 

Það er margt sem kemur upp í hugann þegar horft er yfir vegferð þá sem þessi 

ritgerðarsmíð hefur verið. Óhætt er að segja að við áttum góða að og voru þeir 

okkur innan handar um margt. Ef við vitnum í ritgerðina sjálfa má segja að 

smíðavinnan hafi falist í e.k. krafti náttúruafla hálendisins á útmánuðum og því 

n.k. „hríðarganga“ enda viðfangsefnið, sjálfur efniviðurinn,- stórbrotinn þar sem 

eru þessi magnþrungnu skáldverk. Þótt þau hafi verið skrifuð á sinni hvorri 

öldinni þá er sögutími þeirra allra sá sami, sögusviðið erfið lífsbarátta landans til 

sjávar og sveita og leiktjöldin stórbrotnar aðstæður mikilfenglegrar náttúru 

landsins, ekki síst tilbrigði vetrarveðráttunnar sem settu lífi og umhverfi 

sögupersóna þröngar skorður um afkomu fólks og afdrif. 

 
Baldur Hafstað hefur verið okkur happadrjúgur leiðsögukennari við smíðina.  

Ríkuleg leiðsögn hans, ábendingar og álitsgjöf við hina ýmsu verkáfanga hefur 

fleytt okkur yfir ýmsar örðugar flúðir við vinnslu þessarar ritgerðar. Skjót 

viðbrögð hans og hjálpsemi verða seint fullþökkuð.   

 
Sveinn Þór Elinbergsson, faðir annars okkar, fær líka innilegar þakkir fyrir að 

vera faðir og hjálpa barni sínu og öðru ókunnugu þegar mest á reyndi. Hann var 

okkur vítamínsprauta þegar við á stundum slógum af og hugmyndir um nálgun 

og val sjónarhorna og eða efnistaka vantaði. Án hans væri ritgerðin líklega ekki 

sú sem hún er í dag. 

 

Einnig viljum við þakka fjölskyldum okkar, hvort tveggja þeim sem við sjálfir 

höfum skapað sem og þeim sem við fæddumst inn í. Þetta hefur verið löng ganga 

og við líklega allt að því óþolandi í umgengni og samskiptum þegar við gengum 

þá götuna. Því er vert að taka ofan fyrir þeim fyrir umburðarlyndi þeirra og 

þolinmæði gagnvart okkur. Það er okkur afar þýðingarmikið og mikilvægt við 

þessi tímamót sem öll önnur að vita til þess að við eigum góða að sem styðja við 

bakið á okkur  með ráðum og dáð svo sem bestur árangur verði við verklok. 
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1. Inngangur 

 

Það kemur ekki á óvart að í fjölmörgum íslenskum skáldsögum er fjallað um 

baráttu mannsins við náttúruöflin, bæði á sjó og landi. Nánast allt mannlíf hefur 

um aldirnar verið háð því að fólk gæti sótt sjóinn, komist milli byggða um 

fjallvegi eða sótt inn á hálendi í leit að búpeningi. Um þetta hefur líf allmargra 

snúist allt frá því að byggð hófst í landinu. Eins og veðurfari og landslagi er 

háttað á Íslandi er augljóst að oft hefur verið um svaðilfarir  að ræða enda hefur 

margur maðurinn ár hvert orðið að lúta í lægra haldi fyrir óblíðum öflum 

náttúrunnar bæði á sjó og landi. 

 

Gott dæmi um ógnir hálendisins eru þjóðsögur af útilegumönnum og fólki sem 

komist hefur þar í hann krappan í samskiptum sínum við óblíða náttúru landsins. 

Þar er gjarnan um að ræða þá sem fóru að leita sauðfjár eða þurftu að halda milli 

landshluta til að komast á vertíð. Fjöldi íslenskra útilegumannasagna er mikill og 

tengist það eflaust þeirri staðreynd að landið er stórt og strjálbyggt og menn 

jafnframt háðir því að geta komist leiðar sinnar um það.  

 

Í þeim þremur skáldverkum sem hér verður fjallað um verður litið á hvað það er 

sem knýr persónur þeirra til að leggja út í þá miklu óvissu sem felst í því að fara 

um hálendi og óbyggðir í vályndum veðrum. Athugað verður hvort greina megi 

einhvern þráð, einhverja sameiginlega þætti og ennfremur hvað það er helst sem 

greinir verkin að. Í elsta verkinu, Sjálfstæðu fólki (1934–1936) eftir Halldór 

Laxness, er „hríðargangan“ einungis tiltölulega lítill en afar áhrifamikill hluti af 

stóru verki því að segja má að með dauða Rósu, konu Bjarts, myndist hið 

sérstaka samband Bjarts bónda og Ástu Sóllilju, dóttur þeirra hjóna. Það 

samband setur mark sitt á skáldverkið allt til enda. Í Aðventu Gunnars 

Gunnarssonar (1936) snýst sagan öll í rauninni  um eina fjallaferð, á afréttir um 

hávetur. Í bók Jóns Kalmans, Himnaríki og helvíti (2007) er hríðargangan 

miðhluti verks sem reyndar snýst fremur um hættulega sjóferð á opnum báti þar 

sem ein sögupersónan króknar úr kulda. „Hríðargangan“ er nokkurs konar 

afleiðing þeirrar ferðar en gegnir engu að síður afar mikilvægu hlutverki í 

byggingu verksins.  
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Um samband milli verkanna þriggja er það að segja að Gunnar Gunnarsson 

skrifar sitt verk örfáum árum eftir útkomu fyrsta hluta Sjálfstæðs fólks þar sem 

sagan af hríðargöngu Bjarts er skráð. Erfitt er að greina það sem kalla mætti bein 

áhrif en þó mætti, ef grannt er skoðað, benda á örfá atriði þar að lútandi. Um 

áhrif eldri verkanna tveggja á Himnaríki og helvíti  má hugsa sér að efni Aðventu 

hafi sett einhvers konar mark á lýsingar Jóns Kalmans. Vitað er að Jón Kalman 

er mikill aðdáandi Gunnars Gunnarssonar og Aðventu en Jón skrifaði einmitt 

formála að nýjustu útgáfu hennar 2007, sama árið og Himnaríki og helvíti kom 

út. Lauslega verður vikið að hugsanlegum tengslum verkanna síðar í þessari 

ritgerð. 
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2. Sjálfstætt fólk 

2.1 Helstu efnisþættir 
 
Þegar Bjartur fór í leitir skildi hann kindina Gullbrá eftir hjá Rósu. Þetta var 

nokkurs konar huggun og vörn gegn fyrirsjáanlegri einveru hennar og kvíða, að 

hafa félagsskap þessarar gimbrar, því að „þar sem sauðkindin lifir, þar lifir 

maðurinn“ (Halldór Laxness 1961:37). Bjartur fylgir þessari athugasemd eftir 

með því að vísa í föður sinn sem hafði sagt að „uppá vissan hátt“ væru maðurinn 

og sauðkindin eitt.   

 

Rósa ærðist í einverunni, nánast sturlaðist og slátraði Gullbrá, gerði að 

skrokknum, sauð sér hluta þess matar og át en fyrirkom hræinu svo það fyndist 

ekki. Bjartur varð ómögulegur yfir óútskýrðu hvarfi þessarar kindar. Það leiddi 

til þess að hann leitaði hennar þrisvar sinnum í bæjarlandinu og nærliggjandi 

umhverfi þess án árangurs. Hann verður nánast heltekinn af „týnda sauðnum“ 

sínum, því hann var af „séraguðmundarkyninu“ og það fé var „holdgott og 

harðgert, þótt ekki væri ýkja stórt“ (Halldór Laxness 1961:21). 

 

Bjart dreymir Gullbrá heila á húfi og þykist átta sig á umhverfi hennar. Hann 

ákveður að fara til leitar og biður Rósu um þriggja daga nesti. Rósa reynir allt til 

að fá hann ofan af þessu en þorir samt ekki að segja honum frá afdrifum 

Gullbrár. Rósa er þarna komin langt á leið og kvíðir aðskilnaðinum og að vera 

ein svona á sig komin. Hún hótar að fara til fólks á nærliggjandi bæjum. Bjartur 

verður æfur yfir því enda þolir hann ekki að vera upp á aðra kominn með eitt eða 

neitt. Það að aðrir eigi eitthvað inni hjá honum var andstætt viðhorfum hans og 

gildismati hins sjálfstæða manns. Hann skilur því tíkina eftir hjá Rósu og þykist 

af því vera afar rausnarlegur við hana. Því fólk sem ekki er sjálfstætt, „það er 

ekki fólk. Maður sem ekki er sjálfra sinna, hann er einsog hundlaus maður“ (bls. 

36). Í ljósi þessara orða Bjarts við konu sína er rausnarskapur hans mikill að láta 

hundinn af hendi við hana, ekki síst þegar haft er í huga að hann er að fara í ferð 

þar sem hundar eru yfirleitt taldir ómissandi. 
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Við upphaf ferðalags Bjarts inn á heiðarlöndin og afrétti kynnumst við sérstöku 

viðhorfi hans til lands og náttúru og samspili þessara höfuðþátta við andleg 

gæði, að hans mati, auk þjóðrækninnar. Heiðin „var hin andlega móðir hans, 

hans kirkja, hans betri heimur eins og hafið hlýtur óhjákvæmilega að verða 

farmanninum“ (bls. 98). Hún var kjarni ættjarðarljóðanna. Og ekki nóg með það: 

„Fátt þroskar betur skáldgáfuna en einvera á laungum fjallferðum“ (bls. 98). 

 

Bjartur, maður rímnakveðskapar, tönnlast klukkutímum saman á orðum og 

reynir að fella þau að formi rímnanna. Þetta var dægrastytting hans til að efla ráð 

sitt og dáð, kjark sinn og krafta. 

 

Fyrstu nóttina sefur hann í helli og þar á hellu einni. Þegar honum verður kalt rís 

hann á fætur og snýr níðþungri hellunni samtals fimmtíu og fjórum sinnum til að 

halda á sér hita. Hann fer svo aftur að sofa. Drekkur svo hveravatn úr svolgru, 

heitt vatn úr iðrum jarðar, því hann telur það vera gott fyrir heilsuna og að það 

auki líkamskraft sinn. 

 

Þrátt fyrir víðfeðma leit sína finnur Bjartur Gullbrá sína hvergi. Þegar hann er að 

verða nær úrkula vonar um árangur í leitinni verður hann var við fjögur hreindýr,  

þrjár kvígur og einn hrein. Hann ákveður að reyna að yfirbuga hreininn vegna 

hins góða kjöts að færa heim til búsins. Hann ætlar að slátra dýrinu og færa 

kjötið heim frekar en ekkert. En dýrið dregur hann af leið og að lokum út í 

svellkalt jökulfljótið Jökulsá. Þar berst Bjartur, með hendur sínar á hornum 

hreinsins, með straumnum langt af leið og yfir á eystri bakka fljótsins. Bjartur 

var orðinn holdvotur í nístandi frostinu og það var honum mikið þrekvirki, í 

rauninni afrek, að lifa af þessa miklu aflraun. Hann sem trúði ekki á drauga fór 

jafnvel að halda að sjálfur Kólumkilli stæði að baki þessu atviki. 

 

Enn fór Bjartur með rímur til að efla anda sinn og líkama, hug sinn og þor. Hann 

bældi niður hræðsluhugsanir og kvíða. Stórhríð skall á með vaxandi kulda og 

vosbúð. Erfið og tvísýn barátta Bjarts upphófst fyrir lífi sínu. Bjartur greip til 

þess ráðs að samsama sig frægum persónum úr fornsögum í baráttu þeirra við ill 

öfl. Stormur og hríð voru persónugerð í hlutverkum þeirra sem hann tókst 

ímyndað á við. Um þessar háskaaðstæður Bjarts, þegar hér var komið í sögunni, 
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skrifar Peter Hallberg (1975:180) almennt um tengsl Bjarts við Íslendingasögur 

og segir: 

 

Sjálfur hefur hann (Bjartur) hlotið nokkuð af stærð 
íslendingasagnanna, hörku þeirra og viljastyrk. Það er ekki að 
gamni sínu sem hann sækir hughreystingu til sögu Grettis, 
mannsins sem lifði nítján ár í útlegð á öræfum Íslands. Þegar öllu 
er á botninn hvolft þá eru kjör hans sjálfs ekki svo fjarskalega 
ólík. 

 

Bjartur grefur sig í fönn en hræðist að sofna því þannig deyja menn gjarnan við 

slíkar kringumstæður. Hann rífur sig því á lappir því tælandi svefnhamurinn er 

hættulegur. 

 

Hann hóf að fara með allar klámvísur sem hann kunni til að halda á sér hita og 

bæla frá óttahugsunum. Hann fór úr klámvísum í holdlegar sögur til þess að 

dreifa huganum og ennfremur til að viðhalda líkamshita og blóðrennsli í 

skrokknum. Þannig tekst honum að láta ekki undan freistingunni að leggjast 

niður og sofna og verða þannig úti.   

 

Þegar hann hafði náð upp líkamshita og blóðflæði í skrokkinn setur hann 

gaddfreðinn sláturkeppinn í klof sér til að þíða hann enda var þá lítið annað eftir 

af nesti því sem Rósa hafði búið honum til ferðarinnar.   

 

Bjartur kemst við illan leik heim á bæinn Brún efst í Jökulsárdal og það verður 

honum til lífs. Aðspurður segist hann hafa verið að ganga sér til gamans, að leita 

einnar gimbrar. Við hneykslan heimilisfólksins á þessari skýringu hans segist 

hann hafa verið að berjast fyrir sjálfstæði sínu því ef fjárstofn hans færi undir 

fönn gæti hann allt eins grafið sjálfan sig í fönn því þá væri hann búinn að glata 

sjálfstæði sínu.  

 

Bjartur náði loks heim á fimmta degi. Hann var í vondu skapi yfir því að hafa 

ekki fundið „týnda sauðinn“, hana Gullbrá sína. Rósa, konan hans, er þá látin af 

barnsförum. Henni hafði blætt út en barnið er á lífi undir kvið tíkinnar. Bjartur 

sýnir ekki mikil merki um sorg og veltir nú fyrir sér hvort hann ætti að leita á 

náðir nágranna sinna. Hann ákveður að gera það enda myndi hann borga 
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hvaðeina sem honum áskotnaðist í mögulegum bjargráðum þeirra og með því 

glataði hann ekki stolti sínu og sjálfstæði. 

 

Hann fer því að Útirauðsmýri til hreppstjórans og hinnar myndugu konu hans, 

þar sem hann hafði verið vinnumaður í tæp 18 ár; hann hataði það slekti. Hann 

ætlar aldrei að koma sér að efninu, erindi sínu um hjálp vegna litla barnsins og 

látinnar eiginkonu sinnar. Hann ræðir hins vegar fyrst og fremst um að hann 

muni greiða hreppstjóranum með heyjum að vori fyrir það að hafa bjargað 

kindum sínum í hús sín í óveðrinu sem skollið hafði á í fjarveru hans. Ræðir því 

næst lengi um leit sína að Gullbrá. Flutti loks vísu undir sléttubandahætti (hægt 

að fara með hana bæði aftur á bak og áfram) er virtist hálfgerð gáta en þar gaf 

hann til kynna lát konu sinnar (bls. 121). 

 

Hjörðin mín er ekki öll, 
eingin grein´eg ljósin: 
jörðin þín er freðin fjöll, 
fallin eina rósin.   

 

Hér má segja að Bjartur veiti tilfinningum sínum útrás – á sinn sérstæða hátt. 

Hann notar skáldskaparíþróttina til að koma orðum að því sem honum er kært. 

Þetta minnir á lausavísur fornskáldanna sem gjarnan létu tilfinningar í ljós í 

dróttkvæðum og stundum illskiljanlegum vísum þótt þeir virtust nær 

tilfinningalausir í óbundnu máli sínu.  

 

Bjartur sagði dauðann vera eins og skuld sem þyrfti að greiða. Hann sneri sér 

loks að því að velta fyrir sér faðerni hins nýfædda barns og beit þannig höfuð af 

skömm sinni og hneykslaði hreppstjóraslektið, – sem reyndar vissi upp á sig þá 

skömmina.  Hann bað loks um aðstoð við umönnun litla barnsins sem var nær 

dauða en lífi. 

 

2.2  Bjartur í Sumarhúsum   
 
Það er vissulega margt sem virðist móta manninn Bjart í Sumarhúsum. Hann er 

sjálfstæður í skoðunum og fastur á þeim ef svo var að skipta; eins og hundur á 

roði. Hann virðist trúlaus enda er guðsótti honum fjarri skapi; hann gefur ekkert 
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fyrir trúna. Þetta markar honum mikla sérstöðu. Að gifta sig hjá presti var bara 

formsatriði að mati Bjarts. Hans líf var ein „hríðarganga“ til að komast af og 

geta staðið í skilum og það finnst honum mest um vert. Tilfinningar eða 

umhyggjusöm samskipti við börnin sín og konur eiga ekki upp á pallborðið hjá 

Bjarti. Þegar líður á söguna gætir þó tilfinninga í garð Ástu Sóllilju. Hann kallar 

hana „lífsblómið“ sitt enda þótt hann hafi ætíð haldið því blákalt fram (sem 

auðvitað var rétt: barn hans átti ekki að fæðast fyrr en á þorra), að hann ætti 

ekkert í henni. En þó að stöku sinnum örli á mannlegum tilfinningum í fari hans 

og viðmóti verður harðneskjan og hrokinn jafnan ofan á, þessi sterka brynja sem 

hann skýlir sér löngum á bak við.   

 

Öðru máli gegnir þegar tal hans og hugsanir beinast að blessaðri sauðkindinni, 

sjálfri uppsprettu lífsneista heiðarbóndans. Hann stólar á hana, mærir hana og 

ber mikla umhyggju fyrir velferð hennar. Þessi maður hugsar bara um það að 

komast af og stolt hans mótast af því að eiga eitthvað sjálfur. Hann gefur lítið 

fyrir almenn gildi mannlífs og samskipta; hann fyrirleit hjátrúna, t.d. 

fíflaganginn í sambandi við hinn hryllilega draugagang í Sumarhúsum. Ekkert 

slíkt bítur á hann, hvað sem á gengur, utan eins atviks, kannski örfárra fleiri, 

þegar hann er nærri dauða en lífi í hinni eiginlegu hríðargöngu sinni í baráttunni 

við hreindýrstarfinn.  

 

Hann er að sama skapi mjög einrænn og dulur. Hann talar mest við sjálfan sig og 

við hundinn, tíkina sína. Hann hefur skoðanir á öllu sem á daga hans drífur, 

mönnum og málefnum. Tekst honum oft að tengja þær snilldarlega við fornar 

sagnir og rímur. Hann hirðir lítið um tilfinningalega nálægð við konu sína og 

börn. Hann er eins og veðurfarið; óblíður, í rauninni allt að því grófur fantur. 

 

Hvað kemur upp í hugann þegar  nafngiftina Bjartur í Sumarhúsum ber á góma? 

Frekur þverhaus sem búinn er að ná sínu takmarki og ætlar ekki að láta neinn 

vaða yfir sig. Allt sem hann ákveður er rétt. Dapurlegt er að sjá að konur hans og 

börn eru eins og hvert annað vinnuafl. Þegar hann eignast börn með seinni konu 

sinni sýnir hann að vísu einhver merki um að hann sé kannski eðlilegur eða 

mannlegur að einhverju leyti. Slíkt er líka uppi á teningnum þegar yngri 

strákurinn er að fara utan til náms. Þá er eins og Bjartur ætli að fara að sýna 
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merki mýkri manns sem hann reyndar gerir svo ekki. Breytni hans er í rauninni 

oft kuldaleg! Kannski er þetta tíðarandinn. Jafnvel enn í dag heyrist stundum 

sagt: „Hann er eins og Bjartur í Sumarhúsum!“ Sú samlíking þýðir oftast 

einstrengislegur sérvitringur sem er í senn sjálfstæður og þrjóskur einstaklingur 

sem ekki verði hnikað.  

 

Að vera sjálfstæður þýðir í huga Bjarts það að skulda engum neitt og slíkan 

mann getur enginn litið niður á. Í tilviki Bjarts býr að baki þetta stolt, jafnvel 

stærilæti að telja sig hafa náð slíkum áfanga eftir að hafa verið vinnuhjú annarra, 

hugsa um eigur og búpening þeirra í tæp 18 ár. Nú er hann búinn að ná því 

takmarki að vera sjálfs síns herra. Þetta er hans æðsta takmark í lífinu. Að því 

gengnu einblínir hann á það að verða sjálfstæður. Þetta er n.k. lífsspursmál fyrir 

þennan mann að geta jafnan sagt eitthvað á þá leið að hann geti staðið í skilum 

með það sem hann hefur keypt. Það þýðir í huga hans að vera sjálfstæður maður. 
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3. Aðventa 

3.1 Helstu efnisþættir 
 

Aðventa Gunnars Gunnarssonar segir frá manni, Benedikt að nafni, sem leggur í 

ferð upp á fjöll á aðventu í eftirleit að sauðfé sem ekki hafði fundist í 

venjubundnum leitum að hausti. Benedikt er farinn að reskjast, hann er fimmtíu 

og fjögurra ára. Í sögunni er hann að fara í sína tuttugustu og sjöundu ferð að 

leita fjár við upphaf aðventu. Hann býr sig til ferðarinnar á fyrsta 

aðventusunnudegi og með honum í för eru hundurinn hans, Leó og sauðurinn 

Eitill.  Benedikt lítur á þá sem trygga vini sína. Þeir eru honum líka nauðsynlegir 

til fararinnar sökum eiginleika sinna að reka fé. Eitill er í því efni sannur 

forystusauður. 

 

Sveitungar Benedikts vissu af þessum eftirleitarferðum hans sem hann lagði 

jafnan upp í á þessum árstíma. Má segja að margir þeirra hafi nýtt sér þessar 

sérstæðu ferðir hans til að vinna verk sem þeir höfðu sig ekki í eða jafnvel þorðu 

ekki að leggja í. Veður gátu verið válynd en það hafði lítil áhrif á Benedikt. Þetta 

var nokkuð sem hann hafði alltaf gert og honum fannst hann vera skyldugur til 

þess að fara í þessar ferðir. Í upphafi ferðar kemur hann við að Botni hjá 

vinafólki sínu þar sem hann hefur haft fyrir reglu að hvílast þar eina nótt áður en 

hann fer erinda sinna á fjallið.   

 

Á meðan Benedikt dvelur á Botni kemur þangað maður að nafni Hákon frá 

Grímsdal ásamt tveimur vinnumönnum og ætlar hann sér að fá að slást í för með 

Benedikt til að finna sauði sem hann á ennþá á fjalli. Benedikt verður við bón 

þeirra. Þeir komast þó ekki strax af stað vegna veðurs og eru tepptir af þeim 

sökum í einn dag. Þegar Benedikt ákveður að leggja af stað til að finna féð líst 

Hákoni ekki á blikuna þar sem veður er slæmt og skyggni fremur lítið. Erfitt er 

þó fyrir Hákon að skorast undan því hann hafði beðið Benedikt að hjálpa sér. 

Þeir leggja því af stað og ganga í skafrenningi sem var sem betur fer í bakið eins 

og Benedikt hafði á orði. Á þessari ferð kemur í ljós yndi Benedikts af að yrkja 

vísur og kastar hann fram einni og einni hendingu þegar honum finnst það 

viðeigandi. Loks komast þeir förunautarnir að sæluhúsi þar sem þeir leggja sig. 
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Með morgninum vinda þeir sér svo í það að finna sauðina sem Hákon á. Það 

gengur svo sem ekki snurðulaust en hefst þó að endingu. Á föstudagsmorgni 

skiljast leiðir og Benedikt horfir björtum augum til þess að geta nú loksins 

byrjað sína eigin ferð.   

 

Ekki stendur þessi hugsun lengi yfir þar sem sama dag er bankað á dyr 

sæluhússins þar sem Benedikt hefur komið sér fyrir. Þar er á ferðinni 

unglingspiltur í leit að hrossum. Benedikt finnur sig knúinn til að hjálpa honum 

sem hann gerir og strákurinn heldur heim á leið með hrossin á sunnudagsmorgni. 

 

Vika er liðin frá því að Benedikt lagði af stað í ferð sína og enn hefur hann ekki 

komist í það sem hann ætlaði sér. Oftast hafði hann í þessum ferðum sínum verið 

kominn aftur heim eftir vikutíma með kindurnar og allir erfiðleikar slíkra ferða 

að baki.   

 

Ekki getur hann þó hvílt sig lengi því aftur er bankað upp á og þar er maður við 

dyrnar sem flytur póst milli sveita. Hann hafði verið ferjaður yfir Jökulsá og nú 

vill ferjumaðurinn, bóndinn á Jökli, fá Benedikt með sér yfir ána að Jökli svo 

Benedikt gæti hvílt sig fyrir átökin næstu daga. Þannig fengi líka Eitill dýrmæta 

hvíld eftir volk síðustu daga. Benedikt þiggur gistinguna, sennilega vegna Eitils. 

Fer hann því með Grími á Jökli yfir ána. Ekki hefur hann hvílst lengi þegar hann 

er vaknaður fyrir allar aldir til að komast aftur yfir, með hjálp ferjumanns – og 

síðan áfram inn á öræfin. Hann gengur upp fjallið og áður en hann veit af er 

skollin á þá stórhríð og á þrenningin, Benedikt, Leó og Eitill, í mesta basli með 

að finna „sæluhúsið“, sem er í rauninni hola sem Benedikt hafði grafið tuttugu 

og sjö árum áður. Benedikt líður eins og hann væri kominn heim þegar þeim 

félögum auðnast að komast þar niður í skjól. 

 

Níu dagar eru nú liðnir frá upphafi ferðarinnar og loksins er Benedikt kominn á 

staðinn sem er nokkurs konar bækistöð í leit hans að afvegaleiddu sauðfé á 

fjöllum. Lítið er nú orðið eftir af nestinu þegar þeir félagar leggjast til hvílu í 

jarðholunni. Að morgni fara Benedikt og Leó í leit að kindum en Eitill er skilinn 

eftir svo hann megi hvílast. Illa gengur leitin þennan dag og það eina sem þeir 

félagar finna er hræ einnar kindar. Næsta dag fer öll þrenningin í leit og ber hún 
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meiri árangur en sú sem farin var daginn áður. Fimm kindur finnast og Benedikt 

því ívið glaðari en kvöldið áður. Hann skilur Eitil svo eftir með kindunum á 

meðan hann og Leó fara í sæluhúsið til að hvílast. Daginn eftir leggja þeir 

félagar í hann í átt til kindanna og Eitils en eiga í basli með að finna þær þar sem 

fennt hefur yfir slóðir þeirra og kennileiti. Það tekst  þó en Benedikt þarf reyndar 

að skilja Eitil eftir einan aðra nótt með kindunum þar sem hann ætlar að reyna að 

komast í holuna sína ásamt Leó áður en veðurofsinn hamlar frekar för þeirra. 

Benedikt óttast að þeir verði úti þar sem fljótt fennir yfir slóðir þeirra og skyggni 

orðið lítið. Það hefst reyndar ekki og liggja þeir félagar því í snjóskafli yfir 

nóttina og er Benedikt hætt að lítast á blikuna og óttast um afdrif þeirra í 

veðurofsanum sem orðinn er.  

 

Nú er kominn þriðji sunnudagur í aðventu og verður Benedikt að einbeita sér að 

því að bjarga eigin lífi og komast í jarðholu sína. Á Þorláksmessu ætlar hann að 

fara niður með ánni og fara að Jökli. Það gengur þó ekki eftir og einblínir 

Benedikt þá á að komast til byggða. Rekst hann þá á kindahóp sem hann fer með 

til Eitils og hreiðrar hann því næst um sig í holunni þá nóttina. Aðfangadagur fer 

í það að þoka kindunum í átt til byggða. Enn um sinn hamlar veðurofsinn og 

blinda för og þurfa Benedikt og Leó því að láta sér holuna góðu nægja eina 

nóttina enn. Allir kraftar eru á þrotum. Á jóladag er svo ágætisveður en 

snjókoma hægir á fjárrekstrinum. Að kvöldi annars dags jóla tekur Benedikt þá 

ákvörðun að skilja kindurnar eftir hjá Eitli en tekur Leó með sér til byggða. Ná 

þeir þangað seint um kvöld við mikinn fögnuð sveitunga Benedikts sem finnst 

sem þeir hafi heimt hann úr helju.   

 

Kindurnar koma síðan kvöldið eftir en nafni Benedikts, sonur hjónanna í Botni, 

hafði farið ásamt nokkrum vöskum sveinum úr sveitinni upp á fjall og sótt þær.   

 

3.2 Benedikt 
 
Þegar allir hlúa að sér og sínum og undirbúa jólahátíðina í vísri birtu þeirra og 

hlýju, ákveður Benedikt að halda á fjöll og leita að fé sem ekki hafði skilað sér 

af fjalli við hefðbundnar leitir þá um haustið. Benedikt er ókvæntur. Hann er 
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ljúfur og auðmjúkur og telur sér skylt að hugsa um smælingjana, sama hvernig 

viðraði. Þetta er maður sem fórnar sér að vissu leyti fyrir aðra enda er hann vel 

liðinn af sveitungum sínum vegna manngæsku sinnar og umhyggju fyrir 

skepnum.  

 

Benedikt er vinnumaður á bóndabæ og hafði verið allt frá unga aldri. Á sumrin 

vinnur hann sem kaupamaður hjá bónda einum en er ársmaður í aðra röndina því 

á veturna hirðir hann um fé á beitarhúsum gegn fæði og einhverju af 

fataplöggum. Aðeins stuttan tíma vor og haust er hann sinn eigin herra. 

Aðventan er einmitt eitt slíkt tímabil. Hann væntir einskis af öðrum og er bara 

óbreyttur alþýðumaður meðal hjúa. Hann er nægjusamur og líf hans fábreytt. 

Hann hafði átt sér drauma um hamingju og hóglífi en þeir draumar eru horfnir 

og virðist það ekki angra hann. Núna er hann frjáls og það er það sem hann vill.   

 

Benedikt er í raun og veru stoltur af hlutskipti sínu. Hann veit að hverju hann 

gengur. Hann veit að hann leggur líf sitt í hættu við að leit sín að þessum 

skepnum. Hann hefur val og hann velur þetta hlutskipti. Hann vill gæta að 

afréttinum, leita þess fjár sem eftir varð eða ekki fannst við leitir að hausti og 

skiptir engu þó það séu ekki hans eigin skepnur. Menn eru honum afar þakklátir 

en enginn vill í rauninni rétta honum hjálparhönd enda fer hann ekki fram á það. 

Almennt láta menn það eiga sig ef fáeinar kindur vantar enda fylgir ferð sem 

þessari erfiði og nokkur áhætta. 
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4. Himnaríki og helvíti - hríðargangan 

 

Í upphafi bókarinnar er sagt frá tveimur mönnum, stráknum og Bárði, þar sem 

þeir eru í Plássinu að útrétta áður en haldið verður fyrir Ófæruna til 

verbúðarinnar þaðan sem þeir sækja sjóinn. Það sem er frábrugðið við þessa tvo 

er að þeir eru ekki þessir hefðbundnu sjómenn þessa tíma og aðstæðna heldur 

eru þetta draumóramenn; þeir tengjast sterkum böndum vegna sameiginlegs 

áhuga á „bókadraumnum og böguglaumnum“. Þegar þeir mæta í búðirnar fáum 

við að kynnast öðrum sögupersónum og skapgerð þeirra. Við þessar búðir liggja 

tveir sexæringar á grúfu og á þeim róa þeir út á hið ólgandi haf þegar 

veðurskilyrði leyfa. Samtals eru búðirnar þrjátíu til fjörutíu og þar búa 400–500 

sjómenn yfir vertíðina; beita lóðir, gera að aflanum, dytta að veiðarfærum og 

undirbúa sjóróðra.   

 

Andrea er konan sem sér um matinn. Hún er eiginkona Péturs formanns. Andrea 

er ljúf og augljóslega ber hún tilfinningar til Bárðar og þykir mjög vænt um hann 

sem og strákinn. Pétri formanni finnst hann vera að missa hana úr greipum sér 

og hugsar hvað hann geti gert til að bæta ástandið og styrkja stöðu sína gagnvart 

henni.   

 

Að kvöldi fyrsta dags í búðunum bíður mannskapurinn eftir einum skipverjanum 

og dundar sér í hinu og þessu. Bárður les Paradísarmissi eftir John Milton, bók 

sem hann hafði fengið að láni í Plássinu, en strákurinn virðir fyrir sér 

sambýlisfólk sitt. Fljótlega leggst fólk til hvílu. En Pétur formaður er kominn á 

fætur fyrir allar aldir, líklega um tvö að nóttu. Hann les í skýin og tekur 

ákvörðun um það hvort róið verður eða ekki. Þennan morgun skal haldið á 

veiðar.   

 

Hann blæs að austan en mun snúa sér til norðurs með deginum og því skal róa 

djúpt eða í um það bil fjóra tíma áður en lóðir verða lagðar. Ekki má leggja af 

stað fyrr en á slaginu þrjú. Þá er blásið í lúður og bátarnir fara í þéttri þyrpingu 

út á hafið.   
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Bárður er síðastur í bátinn, hann var upptekinn við að lesa Paradísarmissi 

Miltons. Um leið og hann kemur í bátinn leggja þeir í hann. Andrea fylgist með 

og hugsar um hitann og lyktina sem kom upp úr hálsmáli Bárðar þegar hann fór. 

Hún horfir á eftir þeim og lætur hugann reika. En þegar hún kemur inn sér hún 

að Bárður hafði gleymt stakknum sínum og það er eins og eitthvað kalt komi yfir 

hana. Hún veit að eitthvað muni gerast. Hitinn sem hún skynjaði áður breytist 

skyndilega í kulda.   

 

Þeir róa steitulaust og sjá aðra báta fjarlægjast því þeir ætla að fara langt út á 

mið. Boðar það ekki gott fyrir Bárð því með deginum þykkna skýin og það 

kólnar verulega. Bárður blótar því að hafa gleymt stakknum og hugsar um 

Andreu sem líklegast hefur áhyggjur af honum. Hann blótar því að núna verði 

hann líklegast veikur. Þá missir hann af fiskinum og ef hann missir af fiskinum 

þá missir hann af innleggi í verslunina.   

 

Það gerir ofsaveður og menn verða að hafa sig alla við til að koma lóðum sínum 

í bát. Öll komast þau inn nema ein línan. Veðrið versnar og peysa Bárðar orðin 

að klakabrynju. Hann lemur sig og hristir til að halda á sér hita en náttúruöflin 

eru miskunnarlaus. Hann sest aftast og finnur lífið hverfa frá sér. Ekkert er mér 

indælt, utan þín, muldrar hann. Þetta eru síðustu línurnar í bréfi hans til Sigríðar, 

unnustu sinnar. Strákurinn reynir hvað hann getur til að halda í honum líftórunni 

við lítinn fögnuð sumra bátsverja. Bárður tapar baráttunni við náttúruöflin en 

báturinn kemst í land. 

 

Strákurinn yfirgefur búðirnar þar sem þetta er ekki það líf sem hann óskaði sér. 

Andrea rekur hann nánast í burtu og lætur hann hafa bókina sem Bárður fékk 

lánaða, henni skal skilað. Hann leggur upp í göngu og stefnir á Plássið en 

ákveður að fara ekki fyrir Ófæruna heldur um dalinn, yfir fjöllin og upp á 

hálenduna. Þessi leið er mun lengri og illfærari. Á göngu sinni hugsar hann um 

lífið. Hann er kominn á gamlar slóðir. Þarna hafði hann alist upp en hann lítur 

samt aldrei á þennan stað sem heimaslóðir. Hann gengur í vondu veðri, þungri 

snjókomu og miklum vindi. Hann hafði ekki sofið frá því þeir fóru á miðin og er 

orðinn dauðþreyttur. Hann leggst niður í fönnina og býr sér til nokkurs konar 

snjóhús. Hann hugsar hvort dauðinn væri ekki auðveldasta leiðin út úr þessari 
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martröð sem hann er kominn í. Hann hugsar um Andreu, honum hlýnar um 

hjartarætur. Það stendur þó stutt yfir því þá hugsar hann um Bárð, besta vin hans, 

sem fraus í hel við hliðina á honum. Hann verður að skila bókinni, annars bregst 

hann öllum. Hann passar sig á að sofna ekki því það þýddi endalokin. Fleiri 

hugsanir sækja á hann, m.a. sú að börn muni þá finna hann dauðan og ekki jafna 

sig á þeirri sýn sem við þeim blasi. Þetta knýr hann einnig til að halda áfram ferð 

sinni. 

 

Í síðari hluta bókarinnar er strákurinn kominn í Plássið og eiginlegri hríðargöngu 

hans lokið. Við fáum að kynnast þar ýmsum persónum sem verða á vegi hans. 

Þær eiga það allar sameiginlegt að vera í sinni óeiginlegu hríðargöngu, lífinu. 

Lífið leikur ekki við strákinn en hann sefur úr sér í húsi konu sem tekur hann að 

sér og biður hann um að segja sér sögu. Söguna um það hvernig Bárður lét lífið. 

 

„Já sjómennskan, já sjómennskan, já sjómennskan er ekkert grín,“ segir í laginu 

um Þórð sjóara og skyldi hann þó „sigla um eilífan aldur ef öldurnar breyttust í 

vín.“  

 

Himnaríki og helvíti dregur upp raunsæja mynd af sjómannslífinu í kringum 

aldamótin nítján hundruð. Róið er frá víkum og vogum Vestfjarða við erfiðar og 

hættulegar aðstæður og menn berjast við að eiga í sig og á. Lífsbaráttan er hörð 

og erfið. Höfundur lýsir vel í upphafi bókar aðstæðum og kjörum fólks. 

 

Yfirvöld, kaupmenn ráða kannski yfir fátæklegum dögum okkar, 
en fjöllin og hafið ríkja yfir lífinu, þau eru örlögin, eða þannig 
hugsum við stundum...En hafið er ekki vitund fallegt, og við 
hötum það meira en nokkuð annað þegar öldurnar rísa tugi metra 
yfir bátnum, þegar brotsjórinn gengur yfir hann og drekkir okkur 
eins og aumum hvolpum. (Jón Kalman Stefánsson 2008:12–13) 

 

Persónur sögunnar hvort tveggja í senn, úthúða og þakka fyrir fjöllin og hafið.  

Þær fyllast andúð út í sjóinn þegar hann hrifsar frá þeim nánustu skyldmenni og 

ástvini en þakka guði fyrir hann þegar hann sér þeim fyrir nauðþurftum. Sama 

má segja um fjöllin:  
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Fjöllin ógna okkur þegar við erum í landi, safna að sér illviðrum, 
drepa manneskjur með grjótkasti, þurrka út bæi með snjóflóðum 
og aurskriðum, en fjöllin eru líka verndandi lófi, þau fóstra okkur 
og halda utan um bátana sem róa inn fjörðum, en ekkert verndar 
sjómenn sem róa langt, nema bænin og hugvitið.  

(Jón Kalman Stefánsson 2008:56-57) 

  

Allir eiga skipverjar sér einhverja drauma varðandi afkomu sína og 

framtíðarkosti. Bárður og strákurinn leiða hugann að því að mennta sig og lesa 

bækur. Bárður vill komast til Kaupmannahafnar. Strákinn dreymir stundum um 

að eignast líf með Guðrúnu en vill þó ekki sætta sig við þá drauma. Það eru 

draumar annarra, að eignast bæ og koma sér upp fjölskyldu. Slíkir eru draumar 

Péturs og Árna. Strákinn langar að læra og byrja á því að vinna í verslun Leós á 

kvöldin því þar geti hann lesið bækur. 
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5. Um samband verkanna 

 
Nú að aflokinni umfjöllun  um bækurnar og aðalsöguhetjurnar, hverja fyrir sig, 

skal nú fjallað um hvað líkt er með þessum bókum. Eins og áður hefur komið 

fram er Jón Kalman mikill aðdáandi Gunnars Gunnarssonar en það gerðist hann 

þó  reyndar ekki fyrr en hann byrjaði í háskóla. En þrettán ára gamall hafði hann 

þann starfa að þurrka af á heimili sínu. Þar rakst hann á ritsafn Gunnars en las 

reyndar aldrei neitt úr því heldur ,,passaði sig á því að koma ekki við bækurnar 

með rakri tuskunni“, eins og hann segir í formála Aðventu (2007:9). Gunnar 

Gunnarsson var einnig í miklum metum hjá Halldóri Laxness og skrifaði hann, 

eins og Jón Kalman, formála Aðventu árið 1939. Halldór þýddi einnig verk 

Gunnars, Kirkjan á fjallinu. Tenging milli höfunda er því nokkuð skýr en þó er 

ekki alls kostar ljóst hvort Gunnar og Halldór hafi verið undir áhrifum hvorir frá 

öðrum eða hvort Jón Kalman hafi verið undir áhrifum þeirra beggja eða í það 

minnsta skálskap Gunnars Gunnarssonar. 

 

5.1 Óendanleikinn – hið endanlega 
 

Eins og fram hefur komið er frásögn Laxness af hríðargöngu Bjarts skrifuð á 

undan Aðventu. Greinilegt er að hugmynd Gunnars Gunnarssonar að söguþræði 

Aðventu hefur mótast áður en hann las fyrsta hluta Sjálfstæðs fólks því að hann 

hefur lesið frásögn af ferð Fjalla-Bensa í Eimreiðinni árið sem hún birtist, þ.e. 

1931. Sama ár skrifaði hann smásöguna Góði hirðirinn fyrir tímaritið Julesne 

eins og Jón Kalman bendir á í inngangi sínum að Aðventu. Þannig mætti álykta 

að Laxness hafi  þekkt báðar þessar frásagnir.  

 

Ekkert skal þó staðhæft um áhrif milli Aðventu og Landnámsmanns Íslands, 

fyrsta hluta Sjálfstæðs fólks. En athygli vekur að margt er svipað í frásögnum 

þessara rita af ferðum sögupersóna þeirra um fjöll og firnindi. Í báðum tilvikum 

fer einn maður á fjall seint um haust (tveimur vikum eftir veturnætur/ á aðventu) 

í leit að sauðfé og er sú dýrategund þeim báðum einkar kær. Atburðir eiga sér 

stað á Norðurlandi eða Norðausturlandi. Báðir þekkja menn þessir heiðina vel 

enda hafa þeir farið um hana árum saman í þjónustu annarra. Jökulsá streymir 

áfram í báðum frásögnum og aðalpersónan er „ferjuð“ yfir hana (þannig kemst 
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Laxness að orði á einum stað um reið Bjarts á hreindýrstarfinum). Þeir þiggja 

báðir veitingar og gistingu þeim megin árinnar. Báðir lenda leitarmennirnir í 

hrakningum og þurfa að liggja í skafli yfir  nótt.  

 

En þeir félagar hreppa ekki einungis illviðri því að einnig sér til sólar og tungls. 

Þá kemur fram hve heiðin er þessum mönnum mikils virði. Í Sjálfstæðu fólki 

segir að Bjartur hafi verið heiðinni „venslaður í ætt sauðfjárins“. En ekki nóg 

með það:  

…heiðin hafði líka annað gildi fyrir þennan mann en hið verklega 
og hagræna. Hún var hin andlega móðir hans, hans kirkja, hans 
betri heimur einsog hafið hlýtur óhjákvæmilega að verða 
farmanninum … Þegar hann gekk einn um heiðina á heiðskírum 
frostdögum síðla hausts, og rendi sjónum um víðáttu öræfanna, og 
fann hinn kalda hreina blæ fjallanna á andliti sér þá staðreyndi 
hann einnig kjarna ættjarðarljóðanna, fann sig upphafinn yfir hinn 
smámunalega hversdagsleik bygðanna og lifði í þeirri 
undursamlegu frelsisvitund sem við ekkert er líkjandi, nema ef 
vera skyldi við ættjarðarást sauðkindarinnar sjálfrar….Á þvílíkum 
haustferðum, þegar hann gekk drag úr dragi , búngu af búngu á 
hásléttunni, eins og leið hans lægi gegnum sjálfan óendanleikann, 
þá truflaði ekkert hina stoltu skynjun skáldsins.  Fátt þroskar betur 
skáldgáfuna en einvera á laungum fjallferðum. (Bls. 98) 

 

Og síðar segir eftir að rökkva tekur (bls. 99): „Nokkru eftir miðjan aftan gægðist 

túngl yfir sjóndeildarhring og sveipaði fyrst heiðarbringurnar bláu ljósi sínu, 

síðan dalina, og það skein á moldrokin svellin einsog gull. Þögn heiðarinnar er 

fullkomin. Í þessari þögn, þessu ljósi, þessu landslagi, var maðurinn einnig 

fullkominn í leitinni að inntaki lífs síns.“   

 

Gaman er að líta á Aðventu hér  til samanburðar. Þar segir: „Þeir stigu á skíðin 

og brunuðu í tunglsljósinu eftir ísgráu landinu, allar stefnur svo langt upp til 

fjalla vita inn eftir að óþekktu marki sem er kjarninn, er víkur en helst þó kyrr og 

er hið endanlega.“ Og stuttu síðar: „Og þarna í næturkyrrðinni og einverunni 

undir skörðum mána hvarflaði aftur að honum aðkenning af aðventu, leifar af 

hljómum, endurminningar um sólskin og heyilm, von um sumarland – eða hvað 

það nú var.  Ef til vill aðeins einskonar innri kyrrð og friður.“ „Og loksins 

færðist fullkomin ró yfir Benedikt – ákveðin öryggiskennd í djúpum hugans náði 
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útþenslu, varð altæk og óskeikul: hérna gekk hann. Loksins gekk hann hér“ 

(Gunnar Gunnarsson 2007:85-88). 

 

Gunnari verður einnig tíðrætt um skáldskapinn í sambandi við fjöllin og öræfin. 

Sú mynd sem hann dregur upp af því ástandi sem skapast er fögur:  

 

Það er við slíka göngu eitthvað gæfulegt, fannþakin fjöllin 
sýndust lág og viðkomugóð í tunglsljósinu, hér og þar blikuðu 
glitrandi rákir á blásvörtum svellum, slíkt og þvílíkt ferðalag líkist 
á sína vísu kvæði með dýru rími og skáldlegum kenningum, lék 
manni í blóði á við ljóð. Og líkt og kvæði lærðist það að heita 
mátti utanbókar – og varð því að fara hingað inn eftir árlega til að 
sannfærast um að allt væri óbreytt. Og óbreytt var það (Gunnar 
Gunnarsson 2007:88). 

   

Þannig er allur andblær frásagnanna tveggja svipaður. Fjallferðin „víkkar út“ 

heim bókanna svo notað sé orðalag Jóns Kalmans um Aðventu. „Einfaldir hlutir 

fá almenna, mér liggur við að segja altæka skírskotun“. Og Kalman bætir við: 

,,Við erum ekki bara með frásögn af atvikum, atburðum, heldur líka vangaveltur 

um lífið sjálft, um innsta eðlið“ (2007:24-25). Þetta á við um ferð Bjarts ekki 

síður en ferð Benedikts. Ferðalag beggja er í raun líkt og ferð mannsins um lífið, 

að hluta til mikil hríðarganga en hið blíða blandast þó hinu stríða eins og 

tilvitnanirnar hér að framan sýna og maðurinn veltir fyrir sér gátum lífsins, leitar 

að friði í órólegri sál.  

 

5.2 Kristilegar vísanir 
 

Skemmtileg og athyglisverð er tenging beggja verka við sama atriðið í Biblíunni 

þar sem segir frá hinum týnda sauð: 

 

Nú á einhver yðar hundrað sauði og týnir einum þeirra. Skilur 
hann ekki þá níutíu og níu eftir í óbyggðinni og fer eftir þeim, 
sem týndur er, þar til hann finnur hann? Og glaður leggur hann 
sauðinn á herðar sér, er hann finnur hann. Þegar hann kemur 
heim, kallar hann saman vini sína og nágranna og segir við þá: 
,Samgleðjist mér, því ég hef fundið sauðinn minn, sem týndur 
var.´ Ég segi yður, þannig verður meiri fögnuður á himni yfir 
einum syndara, sem gjörir iðrun, en yfir níutíu og níu réttlátum, er 
ekki hafa iðrunar þörf. (Lúkas 15:4-7) 
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Báðar frásagnir eru nokkurs konar stef við þennan texta ritningarinnar. Þannig 

vísar Bjartur beint í hann þegar hann býr sig undir að leggja í leitina að Gullbrá 

og Rósa reynir að fá hann ofan af því að yfirgefa sig, eins á sig komna og hún er. 

„Ja það er ekki um það að tala, sagði hann ósveigjanlegur. Það er eins og stendur 

í biflíunni lítil gleði í himnaríki yfir hundrað fjár sem bæta ráð sitt, hjá því að 

finna eina kind“ (bls. 95). Skömmu áður segir um hið dularfulla hvarf Gullbrár 

(bls. 93): „Það var gamla sagan um hinn glataða sauð.“ Og í Aðventu segir 

Benedikt við Grím á Jökli, greinilega með umrædda ritningargrein í huga (bls. 

81): „Hverju er ég bættari þótt ég rati á eina og eina villiklauf, ef heilar hjarðir 

verða úti?“   

 

Þannig er í báðum frásögnum hvað eftir annað vísað í ritninguna. En vissulega er 

afstaða persónanna tveggja til trúarinnar gjörólík. Í Aðventu er andi trúarinnar 

yfir og allt um kring, eins og Jón Kalman bendir á þegar hann segir að sumir hafi 

litið á „för Benedikts sem sviðsetningu á ævi og boðskap Krists“ (bls.27). Í því 

sambandi mætti minna á að Benedikt er „barnavinur mesti“. Í Botni voru börnin 

í sjöunda himni yfir komu hans, „hann sat í miðjum krakkahópnum og telgdi 

dýr“ (bls. 61). Þannig er trúarleg andakt yfir sögunni og aðalpersónu hennar, sbr. 

lotningu Benedikts yfir aðventunni og jólunum sem nálgast. „Eftir því sem árin 

færðust yfir hann var sem allt hans líf væri orðið ein aðventa. Því hvað var líf 

hans, rétt á litið, hvað var líf mannsins á jörðinni ef ekki ófullkomin þjónusta 

sem helgaðist af bið eftir einhverju betra, eftirvæntingu, undirbúningi – þeirri 

ákvörðun að láta gott af sér leiða“ (bls. 38). 

 

Þessi orð lýsa því vel hvað Benedikt er ólíkur Bjarti. Í augum Bjarts er „biflían“ 

ekki annað en brunnur sem ausa má úr eða vísa til í því augnamiði að tengja 

málstað sinn kunnuglegum þekkingaratriðum. Trú á guð virðist víðsfjarri 

honum. Þegar talað er um að heiðin hafi verið „kirkja“ Bjarts liggur einmitt beint 

við að túlka það svo að heiðin hafi komið í stað kirkjunnar. Með öðrum orðum 

grundvallast heimsskoðun Bjarts á allt öðrum gildum en Benedikts.  
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5.3 Hlutverk skáldskaparins 
 

Gaman er að staldra aðeins nánar við hlutverk skáldskaparins í báðum þessum 

frásögnum. Hér að ofan var vitnað í orð Aðventu um að ferðalag á fjöllum líktist 

helst dýrt kveðnum skáldskap. Þannig tengir Gunnar Gunnarsson víðáttu og tign 

öræfanna við skáldskaparhefð Íslendinga allt frá elstu tímum. Jafnframt eru þær 

vísur, sem Benedikt fer með, nokkurs konar stef í verkinu. Hann hefur sjálfur 

dundað við að setja þær saman. Sú fyrri tengist þeim krafti sem stormurinn og 

heiðin veita. Seinni vísan hvetur til þess að menn fari rólega, flýti sér hægt. Brot 

úr þessum vísum eru endurtekin hvað eftir annað.   

 

Stormur, snjór og heiði há 
herðir kálfa og mýkir tá, 
sá er skjól sér ávallt á 
aldrei lífið fær að sjá (bls.68) 

 

Segja má að kveðskapur Benedikts sé átakalaus. Skáldskapurinn er í huga hans 

fremur dægrastytting en eiginleg lífsnæring. Fremur er það trú hans sem gegnir 

slíku hlutverki. En hjá Bjarti er þessu allt öðruvísi farið. Ef nefna ætti eitthvað 

eitt sem bjargaði honum gegnum hrakningana sem hann lenti í handan Jökulsár á 

Heiði, þá var það skáldskapurinn. Eftir að hann hafði klórað sig upp á eystri 

árbakkann og „kútveltist í giljum“ á leið sinni móti veðurofsanum, holdvotur, 

ímyndaði hann sér að hann ætti í baráttu upp á líf og dauða við þá fjandsamlegu 

rímnahetju, Grím ægi.  

 

Gagnvart þessum fjanda var eingin miskunnartaug í Bjarti, og 
hversu oft sem hann kútveltist í giljunum lét hann það ekki á sig 
fá, heldur stóð á fætur tvíefldur og gerði nýtt áhlaup, bítandi á 
jaxlinn, bölvandi gegn hinni gnötrandi tönn galdrafólans, 
ákveðinn í því að láta ekki staðar numið fyren önd Gríms væri 
hrakin hels í kró, nakinn hrænaðurinn stæði út um bak honum og 
fjörbrot hans hæfust með dansleik foldar og sjávar. (Halldór K. 
Laxness 1961:106) 
  

 

Þetta var „heimsstyrjöld“ Bjarts við „forynjur landsins“ (bls. 107).  Ekki tók 

betra við eftir að hann neyddist til að búa um sig í fönn. Þar sótti kuldinn á hann 

og doði færðist um limi. En verstur var þó „hinn tælandi svefn fannarinnar sem 
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gerir svo mörgum ljúft að verða úti“ (bls. 108). Þá tók Bjartur það ráð að fara 

með allar þær klámvísur sem hann kunni frá barnæsku. Myndir úr rímum birtust 

honum og hann mátti takast á við „skitið drottningarrægsni“ sem leitaði á hann 

því að nú var hann búinn að uppgötva sjálfan sig í hlutverki Gríms prúða sem 

varð fyrir áreitni stjúpmóður sinnar. Átökunum lauk með því að Bjartur stóð upp 

í fönninni „og hafði hrundið hinum tálarfullu hvílubrögðum þessarar siðspiltu 

drotníngar, eða hefur nokkur heyrt frá því sagt að hetjur rímnanna hafi látið tæla 

sig til hórdóms og frillulifnaðar….“ (bls. 110). Þannig lifði hann þessa nótt af og 

hafði þá farið með allan kveðskap föður síns, alla rímnaflokka sem hann kunni, 

öll sléttubönd eftir sjálfan sig upp aftur og aftur á fjörutíu og átta vegu, fjölda 

klámvísna og alla níðbragi sem þekktir voru í landsfjórðungnum. Auk þess fór 

hann með einn, já, aðeins einn sálm sem hann hafði lært af móður sinni.  

 

Það er athyglisvert að í lok svaðilfarar Bjarts á heiðinni, sem hann hafði áður 

litið á sem andlega móður, - kemur hin eiginlega móðir upp í huga hans. Eftir að 

hann hafði drukkið í botn þriggja marka skál af mjólk sem húsfreyjan á Brún 

hafði gefið honum sagði hann: „Hafðu sæl gert það, mamma mín. Ljós hennar 

og mjólk minti hann á móður hans“ (bls. 111).  

 

Vel má líta á sálminn og orð Bjarts við húsfreyjuna á Brún sem merki um 

viðkvæman streng í sálartetri Bjarts. Hann átti til örlitla mýkt, sem m.a. fólst í 

kveðjuorðum hans til konu sinnar áður en hann lagði í hina örlagaríku ferð (bls. 

97): „rósin mín“. Þegar grannt er skoðað var jafnvel hann haldinn þeim 

mannlega veikleika að trúa á drauma, sbr. draum hans fyrir heiðarferðina um það 

hvar Gullbrá gæti verið niður komin. Og það flökraði að Bjarti, bæði í ferðinni 

og síðar, að sjálfur fjandinn Kólumkilli hefði brugðið sér í líki hreintarfsins sem 

stökk með hann á bakinu út í Jökulsá á Heiði ( bls. 104).   

  

5.4 Maðurinn í alheimsgeimi 
 
Það sem m.a gerir Aðventu að spennandi rannsóknarefni er einmitt hin mikla 

vídd hennar. Í Aðventu er fengist við hlutverk mannsins hér á jörð. Benedikt 

kemst að því að lífið er fórn, sé því réttilega lifað. „Er það ekki það sem er 



  29 

gátan? – að grómagnið kemur innan frá, er sjálfsafneitun. Og að allt það líf sem 

ekki er fórn er rangsleitið og endar í eyðingu?“ (bls. 90). 

 

Annars vegar birtist okkur í Aðventu mikilvægi þess smáa. Benedikt gerir sér 

ljóst að markmið hans er „lítilmótlegt“, en markmið engu að síður.  Augljóst má 

vera að Benedikt er betur innrættur en sumir sveitungar hans. Bæði Hákon í 

Grímsdal og „þrjótarnir á Fjalli“, svo gripið sé til orða Gríms á Jökli, notfæra sér 

gæsku Benedikts og tefja hann í fyrirætlunum sínum, éta af mat hans og orsaka í 

raun og veru þá hrakninga sem hann síðan lendir í.  

 

En það sem meðal annars gerir Aðventu að því listaverki sem raun ber vitni er 

það hvernig hið smáa og hið stóra tengjast saman. Benedikt er „í för með 

reikistjörnum“ (bls. 88) og heldur sínu striki á sama hátt og þær. Hann fylgist 

með „stjörnuhjólinu“ og sér að það hefur fært sig um fjórðung úr snúningi. Það 

er asi á tímanum bæði í geimnum og á jörðu. Maðurinn, þetta rykkorn í alheimi, 

er þrátt fyrir allt í einhvers konar samhljómi við stjörnuhjólið.  

 

Þetta atriði, smæð mannsins gagnvart sköpunarverkinu ásamt þeirri auðmýkt 

sem einkennir Benedikt, er ekki á dagskrá hjá Bjarti. Hann er fyrst og fremst 

baráttumaður fyrir eigin lífi og sjálfstæði og hugsar mest um afdrif lamba sinna 

þegar hríðin hefur skollið á og hann víðsfjarri og getur ekki komið þeim í öruggt 

skjól. Ennfremur er  hann  hálfhneykslaður á feðgunum á Brún sem segja að 

hann skuli ekki gera sér rellu út af lömbunum, heldur þakka sínum sæla. „Ég hélt 

að skepnurnar gengju þó fyrir,“ hafði Bjartur sagt skömmu áður og nú hnykkir 

hann á og segir  „Það sér á … að þið eruð grónir menn. En ég er að berjast fyrir 

sjálfstæðinu. Ég hef unnið fyrir mínum litla bústofni í átján ár, og ef hann er 

kominn í fönn þá væri ég betur sjálfur kominn í fönn“ ( bls. 112). 

 

Það er þessi kaldhæðni sem einkennir Bjart og hríðargöngu hans. Lömb hans 

lenda í mikilli hættu vegna leitar að einni á sem engin von var um að fyndist. 

Hundlaus fór hann í þessa ferð sem orsakaði dauða konu hans en það var tíkin 

sem bjargaði því mannslífi sem átti eftir að hafa mikil áhrif á lífsgöngu hans.  

Þeir sem björguðu lömbunum voru höfuðóvinir Bjarts í lífinu, 

Rauðsmýrarfólkið. 
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5.5 Himnaríki og helvíti í ljósi eldri verkanna tveggja 
  

Jón Kalman skapar í Himnaríki og helvíti hríðargöngu stráksins með sínum 

meistarabrögðum. Eins og áður hefur komið fram þekkir hann flestum mönnum 

betur til Aðventu og sú staðreynd gerir fjallgöngu stráksins forvitnilegri en ella 

væri. Það sem öðru fremur blasir við er að ferð stráksins frá búðunum yfir í 

Plássið er gjörólík ferð bæði Benedikts og Bjarts. Um er að ræða ungan mann og 

nafnlausan – sem er skemmtileg vísbending um stöðu hans í lífinu: Hann hefur 

ekki skapað sér neina sérstöðu, ekki mótað sér neina stefnu; hann er nafnlaus. 

Strákurinn er á ferð í apríl og alls ekki á eftir sauðfé. Heiðarganga hans er 

kannski fyrst og fremst flótti frá erfiðum aðstæðum, aðstæðum sem hefðu getað 

leitt til örvæntingar. Hann getur ekki hugsað sér að sofa eða starfa á þeim stað 

þar sem besti vinur hans og sálufélagi hafði verið og endað lífdaga sína á 

hrapallegan máta.  

 

Jafnframt er ferð stráksins einhvers konar virðingarvottur við hinn dána vin. 

Hann vill skila Paradísarmissi, bókinni sem í raun réttri varð vini hans að bana. 

Þegar hann er að niðurlotum kominn í stórviðrinu á leið sinni er það, eins og 

áður segir,  þessi bók sem verður honum hvatning til að halda áfram.  

 

Þannig má segja að skáldskapurinn sé, líkt og hjá Bjarti og jafnvel Benedikt, 

aflið sem knýr drenginn áfram þegar tvísýnt er um afdrif hans í hríðargöngu 

hans. En kaldhæðnin liggur vissulega í því að þessi sama bók orsakaði þann 

harmleik sem átti sér stað í bátnum. Þessi kaldhæðni er að vissu leyti skyld þeim 

andblæ sem ríkir í kringum ferð Bjarts í Sumarhúsum. 

 

Sá skáldskapur sem þeir félagar, Bárður og strákurinn, heilluðust af er dálítið 

annars eðlis en sá kveðskapur sem Bjartur og Benedikt þekktu. Hér er um að 

ræða þýðingu á verki sem telst til heimsbókmennta þess tíma. Segja má að það 

sé í takt við þann hugarheim og þann draum sem bærðist með ungu mönnunum 

tveimur. Þeir stefndu í aðrar andans hæðir en um var að ræða hjá Benedikt og 

Bjarti. „Þú átt ekki heima hérna,“ hafði Andrea sagt við strákinn áður en hann 

hélt á fjallið (bls. 84). 
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En Kalman verður mjög tíðrætt um „orðin“ og bendir á hvernig þau „bjarga 

liðnum atburðum og slokknuðum lífum undan svartholi gleymskunnar“ (bls. 8). 

Þannig má segja að Kalman gefi skáldskapnum það almenna hlutverk að bjarga 

því sem bjargað verður, ekki bara drengnum á fjallinu. 

 

Bókarheitið Paradísarmissir er að vissu leyti táknrænt fyrir þá atburði sem átt 

höfðu sér stað. Drengurinn hafði misst sína „paradís“ sem var þetta andlega 

samband sem hann átti við Bárð.  

 

Drunginn yfir hríðargöngu stráksins er mikill eins og gefur að skilja. Eitt stefið í 

verkinu er í rauninni „hér er líf um líf frá lífi til dauða“ (bls. 95). Þessi orð standa 

m.a. í kaflanum sem Kalman staðsetur í miðri frásögninni af hríðargöngunni, 

millikafla sem segja má að lagður sé í munn þeim öndum hinna dánu sem 

sveima um sviðið og eiga sér enn engan samastað hjá guði. Veröld stráksins 

hafði mótast af dauðanum eins og áður var vikið að. Og hann virðist í lok 

hríðargöngunnar íhuga að stytta sé aldur, sbr. orðin „til hvers að lifa áfram“ (bls. 

107).  

 

En þrátt fyrir ólíka umfjöllun er skyldleikinn við Aðventu merkjanlegur. Þannig 

minna hinir svörtu gígar í hinu hvíta umhverfi við upphaf Aðventu (bls. 36) á 

klettabeltin í upphafi bókar Kalmans (bls. 11), sem „skaga kolsvört út í hvítan 

heim“.  

 

Þá mætti minna á að í verki Kalmans er mikilvægt stef sem fengið er úr 

Paradísarmissi: „Ekkert er mér indælt utan þín.“ Í Aðventu tengjast stefin, sem 

tekin eru úr vísum Benedikts, heiðinni og varfærninni en hjá Kalman, ástinni. 

Það undirstrikar með öðrum orðum þann mun sem er á verkunum tveimur. 

 

En það sem tengir Aðventu og Himnaríki og helvíti hvað mest er kannski þetta 

samband mannsins við ómælisvíddir geimsins, himin og stjörnur. Þannig höfðu 

augu Bárðar og unnustu hans, Sigríðar, mæst á tunglinu,-  „alveg eins og augu 

elskenda hafa gert frá upphafi tímans“ (bls. 105–106). Þannig er í Himnaríki og 

helvíti einhvers konar samband við æðri öfl. En að vísu er óvissa um sjálfan guð. 

„Hvar er guð?“ spyrja raddirnar aftur og aftur „en það virðast ekki vera til nein 
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svör“ (bls. 96). Óvissa ríkir um hinstu rökin. Það vantar í strákinn og umhverfi 

hans þá ró sem hvílir yfir hinum sanntrúaða Benedikt í Aðventu. 
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6. Lokaorð 

 
Niðurstaða þeirra athugana sem hér hafa verið gerðar er fremur einföld. Í þremur 

miklum verkum er farið í ferð í vetrarhörkum. Hver ferð fyrir sig lýsir vel þeirri 

persónu sem í ferðina fer enda er ferðin á vissan hátt táknræn fyrir líf hennar og 

aðstæður. Ferð Bjarts er „heimsstyrjöld“ hans við þau öfl sem mótuðu líf hans. 

Hún breytir honum á engan hátt sem persónu en hún hefur afgerandi áhrif á þá 

stefnu sem líf hans tekur. Hún lýsir í senn sigrum hans og ósigrum, frelsi hans og 

fjötrum. 

 

Ferð Benedikts lýsir kannski betur en önnur verk hlutverki og hlutskipti þess 

sem lifir í anda kærleikans í garð manna og dýra. Okkur verður hugsað til 

„þrenningarinnar“ í verkinu. Þetta sést því betur sem oftar er lesið. Ferðin lýsir 

ekki aðeins ólíkum hvötum og eiginleikum manna, sumra góðra og sumra miður 

góðra, heldur einnig stöðu mannsins á jörðinni, fórn hans og háleitum 

markmiðum.  

 

Ferð stráksins er „óvissuferð“. Hann er óráðinn en knúinn áfram af öflum sem 

mótuðu hann,  sligaður af sárum minningum, sínum eigin paradísarmissi.  

 

Við erum að ljúka kennaraprófi. Það sem meðal annars vakti fyrir okkur með 

smíði þessarar ritgerðar og viðfangsefni hennar, - var að búa okkur undir 

bókmenntakennslu í grunnskólum. Það sem knúði okkur áfram á „hríðargöngu“ 

okkar, – sem reyndar væri eðlilegra að kalla skemmtigöngu, – var í rauninni 

löngunin til að rýna í góð bókmenntaverk með ákveðin sjónarhorn í huga. 

Þannig vildum við athuga hvort við gætum ef til vill afmarkað tiltekið 

viðfangsefni, greint ólíkar og líkar áherslur höfunda og hugsanlega lesið eitthvað 

milli línanna. Við teljum að það hafi tekist að einhverju leyti. 

 

Hitt er annað mál að margt hefur ekki verið rætt, t.d. stílbrögð, stíltilþrif og 

orðfæri þessara merkilegu höfunda í þessum verkum þeirra. Laxness er 

„grípandi“ í sínum hressilegu og karlmannlegu lýsingum á hinni furðulegu 

göngu bóndans í Sumarhúsum. Hann kemur mest á óvart í sínum „tvíeflda  

kaldrana“ svo notuð séu orð hans sjálfs um jökulfljótið (bls. 101). Hjá honum 
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var t.d. myrkrið „niðdimmt, svo virtist geta staðið í því hnífur“ (bls. 106). Þá 

beitir Laxness úrdrætti af listfengi. Þannig er Bjartur „ekki ólúinn“ eftir langa og 

erfiða göngu í tvo daga (bls. 101).  

 

Stíll Gunnars Gunnarssonar er átakaminni en í rauninni óaðfinnanlegur og í anda 

verksins. Hafa ber í huga að þýðingu sína á verkinu, þá þýðingu sem hér er 

stuðst við, gerði Gunnar á gamals aldri. Íslenskan verður dálítið forn á köflum, 

sbr. beygingu á orðinu þessi (þf. þenna). Stundum bregður fyrir stuðlun í texta 

hans: „Svo vanþakklátur og vitgrannur var Benedikt ekki. Engar skepnur 

skaparans á jarðríki báru af vinunum hans þremur“ (Gunnar Gunnarsson 

2007:90). Og ekki vantar orðin yfir veðurofsann. Hann talar um „glórulausa 

mjallariðu“, „snækóf“, „mjallarþyrla“ og „rjúkandi, rofalausa aldimmu“ (bls. 

91–93). Síðan segir: „Hamförunum linnti ekki. Gnýr og stunur sem væru jötnar 

að fangbrögðum glumdi við: barátta ósýnilegra reginafla, endalaus og af öllum 

áttum – æðisgengin öskrandi fimbulnótt“ (bls. 93).  

 

Stíll Jóns Kalmans er rannsóknarefni út af fyrir sig. Hann einkennist af löngum 

málsgreinum þar sem öllu ægir saman, beinni ræðu og óbeinni ásamt orðum 

sögumanns. Þetta orkar á lesandann eins og hægur, þungur og sefjandi 

árstraumur. Myndmálið er með afbrigðum fjölbreytilegt. Þannig er svart höfuð 

sem stingst upp úr gólfinu á sjóbúðinni „eins og sendiboði úr helvíti“ (bls. 25). 

Eftirfarandi málsgrein um götuljósin í Plássinu lýsir vel þeim þunglyndisanda 

sem einkennir verkið í heild: „Ekki ýkjamörg götuljós í Plássinu og það er langt 

á milli þeirra, þau eru eiginlega eins og lífið: nokkrar ljómandi stundir slitnar 

sundur af dimmum dögum“ (bls. 170). 

 

Verk eins og þessi þarf að lesa aftur og aftur. Við höfum lært að það má líka 

einbeita sér að tilteknum hlutum þeirra, köflum sem greina frá afmörkuðum 

efnisþáttum. Kosturinn við að líta á sambærilega hluta í ólíkum verkum er sá að 

þá skerpast línur. Verkin geta varpað mikilvægu ljósi hvert á annað þó ekki sé 

endilega um það að ræða að kanna áhrif þeirra innbyrðis. 

 

Þannig vildum við lesa þessi verk og njóta þeirra og styrkja okkur jafnframt í því 

hlutverki að miðla öðrum. 
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