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Ágrip 

 

Í þessari ritsmíð skoða ég verk tveggja íslenskra rithöfunda, Indriða G. Þorsteinssonar 

og Arnaldar Indriðasonar. Rannsóknin mun aðallega snúast um nútímavæðinguna og 

áhrif hennar á bæði sveita- og bæjarsamfélagið um og eftir síðari heimsstyrjöld. 

Ritverkin tvö koma út á mismunandi tíma, Land og synir árið 1963 og Mýrin árið 2000, 

milli þeirra eru ólíkir ferlar sem tengjast breytingum á samfélagi, hugsunarhætti og 

mótun einstaklinganna. Í gegnum þessa ferla verður greint hvernig þessir höfunda 

bregðast við vandamálum í samfélaginu og rætt um lausnir sem þeir eru að veita 

lesendum sínum.   
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1. Inngangur 

Íslenskt samfélag gekk í gegnum miklar breytingar á síðustu öld, sérstaklega eftir seinni 

heimsstyrjöldina en þá hófst nútímavæðing sem fól í sér breytingu á búsetu og 

hugsunarhætti fólks. Þetta ferli hafði í för með sér ýmiss konar félagsleg vandamál, sem 

dæmi má nefna ofdrykkju, ofbeldi, sjálfsvíg og svo framvegis. Bókmenntir á þessum 

tíma voru uppteknar af að útmála flutninga úr sveitum í borg, einkum sem riðlun og 

hrun stöðugrar menningar og siðgæðis. Dagný Kristjánsdóttir vísar í þetta í umfjöllun 

sinni í Íslenskri bókmenntasögu: 

Sveitasögurnar frá þriðja fjórðungi aldarinnar voru skrifaða af brottfluttu 

sveitafólki. Það fjallaði um sveit bernsku sinnar og uppvaxtarára fyrir stríð, fyrir 

vélvæðingu og innrás nútímans. Það fjallaði um sveit og búskaparhætti eins og 

þeir voru og höfðu verið um aldaraðir, kyrrstæðir, frumstæðir, framleiðni lítil enda 

allt unnið með eigin (Dagný Kristjánsdóttir 2006:436). 

 Breytingin sem gerðist í samfélaginu endurspeglaðist í verkum flestra höfunda, en í 

þessu samhengi verða skoðaðar tvær skáldsögur eftir Arnald Indriðason og Indriða G. 

Þorsteinsson, en svo vill til að þeir eru feðgar. Auk nútímavæðingar verður fjallað um 

það sem er líkt og ólíkt með Arnaldi og Indriða sem rithöfundum því að tengsl milli 

föður og sonar eru oft talin vera ein þau sterkustu, þekktustu og dýrmætustu í heimi. Í 

lokin verður fjallað um muninn á sveita- og borgarsamfélagi í verkum þeirra. 

 

Ég hef alltaf tilhneigingu til að tengja nútímavæðinguna við breytingar sem gerðust í 

samfélaginu, sérstaklega áhrif hennar á hugsunarhátt fólks. Mig dreymdi um að tengja 

þessa mikilvægu hluti við kúrdískar bókmenntir en er þakklát fyrir að fá hér tækifæri 

við að tengja þá við verk tveggja íslenskra rithöfunda. 

Það eru einkum tvær aðstæður fyrir því að ég vel að skrifa um þetta efni. Í fyrsta lagi 

vegna þess að ég hef áhuga á bókmenntum, sérstaklega íslenskum bókmenntum, það eru 

eins og það sé einhver galdur í þeim, og í öðru lagi vegna þess að ég er af erlendum 

uppruna og vil sífellt fá dýpri og nákvæmari sýn á íslenska samfélagið og hugsun 

Indriða og Arnaldar  

 

Ritgerðin skiptist í nokkra kafla og undirkafla. Í upphafi verða kynnt æviatriði 

höfundanna, síðan kemur umfjöllun um efni bókanna. Fræðileg umfjöllun byrjar á því 
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að fjalla um nútímavæðingu og skilgreiningu Anthony Giddens á henni. Næst verða 

skoðuð samfélögin í báðum skáldsögum. Aðalpersónur sögunnar verða kynntar og rætt 

fyrir hvað þær standa í sínum samfélögum. Skilgreining á hugtökum sem tengjast 

sveita- og bæjarsamfélaginu verður kynnt um leið og um þau verður fjallað í samhengi 

bókanna. Í umfjöllun um viðbrögð Íslendinga gagnvart íslenskum höfundum sem 

skrifuðu á dönsku verða hugmyndir Jóns Yngva Jóhannssonar kynntar stuttlega. Skoðuð 

verða opinber gögn og rannsóknir til þess að fá yfirlit yfir viðfangsefnið. Að lokum 

verður fjallað um hamingjuna og þýðingu hennar fyrir sveita- og bæjarsamfélagið. 
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2. Æviágrip höfundanna 

2.1. Indriði Guðmundur Þorsteinsson 

Indriði G. Þorsteinsson fæddist 18. apríl 1926 í Skagafirði. Foreldrar hans voru Anna 

Jósepsdóttir fædd árið 1897 og dáin 1985. Faðir hans hét Þorsteinn Magnússon og var 

bóndi fæddur 1885 og dáinn 1961. Indriði bjó fyrstu tólf árin á ýmsum bæjum í 

Skagafirði. Árin 1938-39 bjó hann ásamt foreldrum sínum á Steinsstöðum en síðar 

fluttu þau til Akureyrar. Í Landi og sonum nýtti Indriði atriði úr minningum sínum frá 

unglingsárunum á Akureyri (Kristján B. Jónasson 2004:5-17). Þar vann hann við ýmis 

störf. Indriði átti tvo hálfbræður sem voru eldri en hann. Hétu þeir Arnaldur V. Jónsson 

og Þorbergur Þorsteinsson. Þegar Indriði var tveggja ára eignuðust foreldrar hans litla 

stúlku sem var skírð Helga en hún dó mjög ung. Árið 1940 eignuðust foreldrar hans 

aðra stúlku sem einnig fékk nafnið Helga.  

Indriði var 18 ára gamall þegar foreldrar hans fluttu til Reykjavíkur árið 1944. 

Fjórum árum síðar lést Arnaldur bróðir hans sem var mikill harmur fyrir Indriða. Indriði 

leit á hann sem fyrirmynd og vildi feta í fótspor hans. Líklegt er að dauði bróður hans 

hafi haft mikil áhrif á starfsval Indriða sem rithöfundar, annars hafði hann ekki 

sérstakan áhuga á neinu (Gunnar Stefánsson 2005:26-27). Þess má geta að Indriði lét 

skíra elsta son sinn eftir Arnaldi bróður sínum.     

Indriði fór í Menntaskólann á Akureyri veturinn 1940-1941. Síðan stundaði hann 

nám við Héraðsskólann á Laugarvatni veturinn 1942-1943. Hann vann ýmis störf frá 

1943-1947, þar á meðal við verslun og akstur. Indriði fékk starf sem blaðamaður eftir að 

hann birti smásöguna „Dalinn“ í jólablaði Tímans árið 1950. Hann starfaði sem 

blaðamaður á Tímanum og síðar á Alþýðublaðinu. Seinna fékk hann ritstjórastarf og 

vann við ritstörf þar til hann lést á Sjúkrahúsi Suðurlands 3. september 2000, sjötíu og 

fjögurra ára að aldri. 

Indriði kvæntist árið 1956 og hét kona hans Þórunn Ólöf Friðriksdóttir. Þau 

eignuðust saman þrjú börn en skildu síðan. Á seinni hluta ævinnar bjó Indriði með konu 

úr Skagafirði sem hét Hrönn Sveinsdóttir. 

Indriði var mikilvirkur rithöfundur, hann skrifaði fjölmargar bækur og sumar þeirrar 

voru tilnefndar til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs. Árið 1950 hlaut Indriði 1. 

verðlaun í smásagnasamkeppni Samvinnunnar fyrir söguna Blástör (Hannes Pétursson 
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og Helgi Sæmundsson 1973:87). Aðalviðfangsefnin í sögum hans eru sveitin og glíman 

við nýtt umhverfi. 

Jónas Kristjánsson hefur í ritdómi fjallað um viðtökur við verkum Indriða fyrstu árin. 

Hann segir að Indriði hafi vakið athygli alþjóðar í byrjun þegar hann skrifaði smásögu 

en síðan sendi hann frá sér stuttar skálsögur. Með því að senda frá sér skáldsögur, fékk 

Indriði skjót viðbrögð hjá alþýðu og það var ekki um annað talað þegar tveir menn 

hittust. Sumir voru þegar farnir að ætla Indriða Nóbelsverðlaunin. Jónas bendir á það í 

ritdómi sínum að síðar hafi heyrst stöku sinnum allt annað hljóð hjá alþýðu, „líkt og 

þegar mikill brotsjór flæðir aftur út frá ströndinni“ (Jónas Kristjánsson 1955:202). 

 

2.2. Arnaldur Indriðason 

Arnaldur fæddist 28. janúar 1961 í Reykjavik. Hann er sonur Indriða og Þórunnar. Hann 

stundaði nám við Menntaskólann í Hamrahlíð og árið 1981 tók hann stúdentspróf. Hann 

lauk B.A. prófi í sagnfræði við Háskóla Íslands árið 1996. Hann starfaði sem 

blaðamaður frá tímabilinu 1981–1982, síðan fékk hann starf sem 

kvikmyndagagnrýnandi á árunum 1986 –2001.   

Rithöfundarferillinn hófst árið 1997 hjá Arnaldi þegar hann gaf út fyrstu skáldsögu 

sína sem heitir Synir duftsins. Flestar skáldsögur hans fjalla um morðmál í Reykjavík og 

nágrannabæjum. Rannsóknarlögreglumennirnir þrír, Erlendur Sveinsson, Elínborg og 

Sigurður Óli, eru vel þekktar persónur í glæpasögum Arnaldar. 

 Arnaldur hefur gefið út fjórtán skáldsögur. Þær eru: Synir duftsins (1997), 

Dauðarósir (1998), Napóleonsskjölin (1999), Mýrin (2000), Grafarþögn (2001), Röddin 

(2002), Bettý (2003), Kleifarvatn (2004), Vetrarborgin (2005), Konungsbók (2006), 

Harðskafi (2007), Myrká (2008), Svörtuloft (2009) og Furðustrandir (2010)  (Forlagið, 

e.d.). 

Flestar bækur hans hafa verið þýddar á önnur tungumál og eru afar vinsælar í 

Þýskalandi og víðar. Arnaldur hefur oft hlotið verðlaun og verið tilnefndur til Íslensku 

bókmenntaverðlaunanna. Hann hlaut tvisvar Glerlykillinn sem veittur er fyrir bestu 

glæpasögu á Norðurlöndum, í fyrsta skipti í maí 2002 fyrir Mýrina og aftur í maí 2003 

fyrir Grafaþögn (Pétur Ástvaldsson 2003:27-28). Aðalviðfangsefni sagna Arnaldar er 

mannhvarf, eins og Bergljót Soffía bendir á: 
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Mannhvarf hafa einkennt sögur hans frá upphafi en þau hefur hann gert að 

sérstökum aukaspennuþætti í lögreglusögunum með því að tengja mannshvarf 

Erlendi Sveinssyni (Bergljót Soffía Kristjánsdóttir 2010:444). 

Arnaldur býr í Reykjavík ásamt konu sinni, Önnu Fjeldsted, og þremur börnum. 
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3. Efni bókanna 

3.1. Land og synir 

Skáldsagan Land og synir eftir Indriða G. Þorsteinsson fjallar um örlög ungs manns í 

íslensku sveitasamfélagi á fyrri hluta 20. aldar og hvernig hann bregst við 

samfélagshefð. Hún er einnig saga um kreppu og áhrif hennar á samfélagið, vandamál 

sveitanna og fólksflutninga úr sveitum í bæi. Einar Ólafsson, sem er aðalpersónan í 

Landi og sonum, býr með föður sínum á Gilsbakka. Þeir feðgar eiga saman fáeinar kýr 

og kindur. Einar er ósáttur við þennan lífsstíl og við ástandið almennt því kreppan hefur 

haft mikil áhrif á líf sveitafólksins, sérstaklega á líf þeirra feðga. Einar vill helst losna 

undan sveitalífinu og flytja í kaupstað. Á hinn bóginn er Ólafur faðir hans nægjusamur 

maður og er á móti þessum breytingum þó að hann eigi við margvíslega erfiðleika að 

stríða. Þeir skulda mikið og geta ekki borgað strax. Faðir hans hefur engar áhyggjur af 

skuldunum og sveitalífið er hluti af lífi hans. Hann vill helst halda áfram að búa á 

Gilsbakka þangað til hann deyr. Það sem Einar dreymir um getur ræst þegar Ólafur faðir 

hans veikist og er fluttur á sjúkrahús og deyr stuttu síðar. Einar getur ekki hætt að hugsa 

um flutninginn jafnvel þótt hann sé ástfanginn af Margréti, stúlku sem býr á næsta bæ. 

Faðir Margrétar, Tómas í Gilsbakkakoti, reynir sitt besta til þess að sannfæra Einar um 

að vera áfram í sveitinni. Hann kaupir jörðina af Einari en vill samt að Einar búi þar 

áfram. Hann vill hjálpa honum með peninga en Einar þiggur ekki hjálpina. 

Kaupfélagsstjórinn ætlar einnig að hjálpa honum en hann er ósáttur við það. Allar 

fortölur kaupfélagsstjórans og Tómasar eru árangurslausar því að Einar hefur tekið 

ákvörðun. Eftir dauða föður síns skýtur Einar hrossin sem hann fékk í arf frá móður 

sinni, slátrar fénu og losar sig við allar eigur sínar til þess að geta borgað skuldir. Einar 

ákveður að fara burt með Margréti því að þau eru ástfangin hvort af öðru. Það sem 

kemur lesendum á óvart er að í lok sögunnar fer Einar einn úr sveitinni án Margrétar. 

Margrét ákveður að verða eftir og þessi ákvörðun hefur ekkert með Einar að gera heldur 

má ætla að hún vilji ekki slíta sig upp með rótum heldur vill hún vera hluti af 

sveitalífinu og er sátt og hamingjusöm með það. Löngun Einars til þess að flytja úr 

sveitinni ýtir honum til þess að yfirgefa ástina, þiggja enga hjálp, selja jörðina og losa 

sig við bústofninn. 
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3.2. Mýrin  

Flestar bækur Arnaldar Indriðasonar eru fyrst og fremst sögur um fólk og örlög þess en í 

Mýrinni fjallar hann aðallega um morð sem er framið í kjallara húss í Norðurmýrinni. 

Erlendur og Sigurður Óli, rannsóknarlögreglumenn, reyna að finna morðingjann en 

hann hefur skilið eftir miða sem skrifað hafði verið á „ég er hann“. Þeir byrja að 

rannsaka málið með því að skoða fórnalambið sem hét Holberg. Í ljós kemur löng saga 

á bak við morðið og er hún lykill að því verkefni sem þeir þurfa að leysa. Í íbúð hins 

látna finna þeir alls konar klámblöð og einnig klámefni í tölvunni. Síðan komast 

rannsóknarlögreglumennirnir að því að Holberg hafði verið ákærður fyrir nauðgun sem 

hann fékk þó aldrei dóm fyrir, en fórnarlambið hét Kolbrúnu. Kolberg varð ólétt eftir 

nauðgunina og síðan eignaðist hún dóttur. Eftir fjögur ár dó dóttirin vegna heilaæxlis. 

Kolbrún þoldi ekki við lengur því hún elskaði stúlkuna afar heitt, þess vegna framdi hún 

sjálfsmorð þremur árum eftir dauða barnsins.  Elínborgu, sem er að vinna með Erlendi 

og Sigurði Óla, tekst að finna vinkonu Kolbrúnar, og síðan systur hennar, Elínu, sem er 

afar sorgmædd. Þær segja Erlendi og félögum að Holberg hafi nauðgað Kolbrúnu en 

verið úrskurðaður saklaus. Í sögunni kemur í ljós að Auður, dóttir Kolbrúnar,dóu úr 

sama erfðasjúkdómi og var í ætt Holbergs. Systir Holbergs hafði dáið úr sama sjúkdómi 

mörgum árum fyrr. Sjúkdómurinn einkennist af æxlavexti.  

Erlendur á sjálfur tvö vandræðabörn, Evu Lind og Sindra Snæ. Erlendur hafði skilið 

við móðir þeirra nokkrum árum áður. Hún var alkóhólisti og sömuleiðis börnin þeirra. 

Erlendur reynir mest að hjálpa Evu Lind því að hún er í dópi og ólétt. Það gengur illa að 

koma henni úr dópinu. Hún átti vinkona sem var einnig í dópi. Hún hét Dísa Rós. Hún 

flutti að heiman og fékk að gista hjá Evu því faðir hennar misnotaði hana kynferðislega.  

Aftur á móti er Sindri Snær ekki í neinu samband við föður sinn og vill helst ekki tala 

við hann. Í lok sögunnar biður Erlendur Evu að skíra barnið Auði ef það verður stúlka 

því að örlög dánu stúlkunnar höfðu leitt í ljós það sem falið hafði verið og veikleiki 

íslensks samfélags þess tíma kom í ljós.  

Einnig kemur í ljós í lok sögunnar að Holberg hafði nauðgað annarri konu sem átti 

dreng með honum. Konan hét Katrín og drengurinn hét Einar. Katrín sagði drengnum 

aldrei að henni hafði verið nauðgað. Einar er efnilegur piltur og vinnur hjá 

Erfðagreiningarmiðstöð Íslands . Hann var giftur en skildi við konu sína eftir dauða 
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dóttir þeirra sem var sjö ára gömul. Hún dó vegna erfðasjúkdóms eins og Auður og 

systir Holbergs. Það var aðallega út að því sem Einar fór að leita að erfðasjúkdómnum, 

ólöglega, í skrám Íslenskrar erfðagreiningar. Þegar hann komst að þeirri niðurstöðu að 

hann væri sonur Holbergs og að hann væri síðasti arfberinn með sjúkdóminn fór hann í 

heimsókn til Holbergs. Þeim fundi lauk á því að hann drap Hollberg og í lok sögunnar 

skýtur hann einnig sjálfan sig. 
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4. Giddens og nútímavæðing 

Breski félagsfræðingurinn Anthony Giddens fæddist 1938 í Edmonton í norðurhluta 

London. Hann lauk B.A. prófi í félags- og sálarfræði við Háskólann í Hull, M.A. prófi 

við London School of Economics og doktorsprófi frá Háskólanum í Cambridge. Hann 

var aðlaður árið 2004 og situr nú í lávarðadeild breska þingsins. Hann er m.a. þekktur 

fyrir kenningar sínar um síðnútíma (e. reflexive modernity) og hnattvæðingu (e. 

globalization), en verk hans ná yfir mjög fjölbreytt svið og hafa haft mikil áhrif innan 

félagsvísindanna. Einna þekktastur er hann fyrir „þriðju leiðina“ (e. The Third Way), þar 

sem hann endurskilgreinir þjóðfélagið í kjölfar kalda stríðsins og hnattrænnar þróunar, 

sem hann telur að hafi áhrif á einstaklinga og stofnanir. Hnattvæðing hefur verið 

grunnforsenda félagsfræði- og mikils hluta samfélagsrannsókna síðan á 19. öld.  Hún er 

hugtak um þróun, en fyrir Giddens er hún víðfeðmt net félagslegra tengsla sem felur í 

sér miklu meira en bara hagfræði. Að hans mati er hnattvæðingin  náttúruleg afleiðing 

af nútímavæðingu og mun leiða til þess að endurmóta þurfi nútímastofnanir eins og 

þjóðríki. Skrif hans um þriðju leiðina hafa haft umtalsverð áhrif á hugmyndafræði í 

stjórnmálaumræðu nútímans. Giddens hefur skrifað fjölda bóka sem hafa verið þýddar á 

yfir 20 tungumál. Hann hefur nýlega skrifað um það sem stjórnvöld geta gert til að 

takast á við félagslegt misrétti, og um framtíð Evrópusambandsins. Hann starfaði lengst 

af við háskólann í Cambridge en 1998 varð hann rektor við London School of 

Economics, til ársins 2003 er hann lét af störfum og fór á eftirlaun (Giddens, án ártal). 

Hugmyndin um nútímavæðingu var hryggjarsúla félagsfræðinnar fram á síðustu áratugi 

20. aldar en hin einhliða framfarahyggja sem einkenndi meginstrauma félagsfræði og 

kenningar um nútímavæðingu var vissulega gagnrýnd (Gestur Guðmundsson, 2008, 26-

37). Giddens ásamt Ziehe og Beck leggja áherslu á að nývæðing sé samansafn ólíkra 

ferla sem eru þó tengdir innbyrðis og knýja stöðugt fram byltingarkenndar breytingar á 

samfélagi, hugsunarhætti og mótun einstaklinganna.
1
 

                                                           
1
Anthony Giddens, Ulrich Beck og Thomas Ziehe eru þekktustu höfundar kenninga um 

einstaklingsvæðingu og afturblik á síðari árum (Gestur Guðmundsson 2008:109). Giddens og Beck eru 

báðir félagsfræðingar. Ziehe er menntaður í uppeldisfræði og félagsfræði, hefur verið prófessor i báðum 

greinum, en er þó fyrst og fremst uppeldisfræðingur. Gestur bendir einnig á að þeir eru fulltrúar 

fræðimanna á svíði félagsfræði, heimspeki og annarra greina sem líta á síðnútíma sem nýtt skeið 

nývæðingar.  
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Skipta má nútímavæðingu í þrjú meginskeið (Gestur Guðmundsson 2008:142-143; 

Guðrún Valsdóttir 2008). 

 Snemmnútími (18.–19. öld í Evrópu en síðar á Íslandi). Upplausn í 

bændasamfélagi var einkenni þessa tímabils, það er helst þetta sem Indriði 

fjallar um í bók sinni Landi og sonum þó að hann sé að tala um tímann fram 

undir 1940 á Íslandi. Margs konar hugmyndir sem tengjast þessum ferlum 

kristallast í íslensku samfélagi en þær  höfðu ekki raunveruleg áhrif hér fyrr en 

um 1880.  

 Hánútími (fram undir 1970 í Evrópu en síðar á Íslandi). Bæði Indriði og 

Arnaldur lýsa þessum tíma í skáldsögum sínum. Hér kemur fram hvernig 

viðmið, gildi og menning hins eldra samfélags aðlagast nýjum tímum. Hægt er 

að horfa á íslenskt samfélag í kringum síðari heimsstyrjöld sem samskeyti 

snemmnútíma og hánútíma. 

 Síðnútími (seinni hluti 20. aldar og stendur enn). Siðferðileg viðmið, gildi og 

lífshættir breyttust að vísu með umbreytingum atvinnuháttanna og flutningi til 

borga en þó svo hægt að áfram var til stöðug siðferðileg og menningarleg 

umgjörð um líf fólks. Á þessu stigi fer félagslegur, menningarlegur og 

siðferðilegur stöðugleiki að ruglast að nýju. Hér verða enga reglur algildar fyrir 

nýja kynslóð og enga hefðir standa kyrrar. Indriði fjallaði ekki mikið um 

síðnútíma, en einkenni hans kristallast oft í verkum Arnaldar. 

Meginþróunarþættir eða hugtök sem einkennt hafa síðnútímann eru: úrgrópun (e. 

disembedding/ liberation), einstaklingsvæðing (e. individuation) og afturblik (e. 

reflexivity). Giddens notar þessi hugtök í umfjöllun sinni um síðnútímann. Reyndar er 

hugtak hans úrgrópun nálægt hugtakinu menningarleg leysing (e. cultural liberation) 

sem Ziehe notar yfir eitt megineinkenni síðnútíma. Með hugtakinu er átt við að viðmið, 

gildi og menning verða ekki lengur sjálfsögð, heldur að þau haldi áfram að molna niður 

og einstaklingarnir þurfi sjálfir að velja. Með öðrum orðum að í nútímavæðingunni hafi 

samfélagsleg tengsl  sem tengjast fjölskyldulífi, trúarsamfélagi og ýmsum 

persónulegum samskiptum breyst með byltingu á hugafari og tengslum einstaklinga og 

samfélags. 
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5. Samfélagið 

5.1. Samfélagið í Landi og sonum 

Í Landi og sonum skiptist sveitin annars vegar í kot þar sem smábændur áttu heima, 

menn eins og Ólafur, faðir Einars, og Tómas, faðir Margrétar, og hins vegar 

þéttbýliskjarna þar sem kaupfélagið er. Ólafur, sem var fulltrúi sveitasamfélagsins og 

gamalla hugsjóna, var einn af stofnendum þess félags. Ólafur vildi ekki vinna þar heldur 

vildi helst halda áfram störfum föður síns, rækta sauðfé og búa í sveitinni. Að mati hans 

er ekkert verra í lífinu en að fara í burt frá sveitinni, því að hún var stór hluti af lífi hans 

og honum datt aldrei í hug að yfirgefa hana.  Kaupfélagsstjórinn rak kaupfélagið. 

Bændur versluðu hjá honum og lögðu þar inn vörur á móti úttektum sínum. 

Síðan birtist Örlygur Ólafsson skáld frá Máná. Hann var vinur Ólafs en þeir höfðu 

ekki sést í þrjátíu ár. Örlygur er dæmi um ungan mann sem flutti burt til þess að mennta 

sig og sá síðan enga ástæðu til þess að snúa aftur til baka. Hann hafði búið í Danmörku 

og hefur sömu hugmyndir um heiminn og Einar. Hann var svartsýnn á þær breytingar 

sem gætu gerst í sveitinni og að hans mati var komið að endalokum bændasamfélagsins. 

Þegar hann ákvað að fylgja Ólafi á spítalann fóru þeir að ræða um sveitina og kom í ljós 

að Ólafur var alltaf bjartsýnn í garð breytinga sem gætu kannski gerst einhvern tíma í 

samfélaginu: 

 

En núna. Hvað gerðist núna. 

Menn eru að bíða. 

Það á eitthvað að fljúga upp í þá eins og fyrri daginn. 

Þeir rísa upp aftur. 

Bændaþjóðfélagið er búið að vera. 

Þú hefur aldrei verið fyrir búskap. 

Kæri vinur. Þetta gerist alls staðar og er óumflýjanlegt. Og þegar breytingin 

kemur hér verður hún áreiðanlega fáránleg og öfgafull eins og lokin á þessari 

áveitu þinni. 

Ekkert þjóðfélag getur verið án bænda. (Indriði G. Þorsteinsson 2004:60) 
 

Örlygur var fulltrúi nýrrar kynslóðar og sá fyrir sér að ekkert gæti fengið hann til að 

koma og búa í sveitinni. Kemur það í ljós þegar Ólafur fór að spyrja hann um einkalífið: 

Hvernig hefur þér liðið, sagði Ólafur. 

Ég þarf ekki að kvarta. 

Danmörk er góð fóstra. 

Hvað áttu við. 
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Ekkert annað en gott er að vera þar. 

Hvað hefði ég átt að gera hér. 

Yrkja á íslenzku eins og hinir. 

Þetta er ekki annað en bölvað nudd. Hvers vegna eru allir með þetta nudd.    

Hér er ekki hægt að lifa (Indriði G. Þorsteinsson 2004:60). 
 

Jafnvel þótt Örlygi þætti það vera til einskis að flytja aftur heim vildi hann helst 

heimsækja æskustöðvarnar og bæinn Máná sem hann var frá. Síðar í samtalinu  spurði 

hann Ólaf um Máná og varð sorgmæddur þegar hann heyrði að bærinn hans væri farinn 

í eyði (Indriði G. Þorsteinsson 2004:62). Örlygur og Einar eru báðir sáttir við uppruna 

sinn en ætla ekki að snúa aftur til hans. 

Tómas, faðir Margrétar, er einnig fulltrúi gamla sveitasamfélagsins. Hann er vinur 

Ólafs og þeir hafa sömu lífsskoðun. Hann vill alls ekki að Einar fari burt og gerir allt til 

þess að missa hann ekki. Á hinn bóginn er konan hans ekki sátt við lífið í sveitinni, enda 

kemur fram í sögunni að hún fari oft norður því henni fannst betra að búa í steinhúsum 

og hafa rafmagn í stað þess að búa í koti og nota kerti. 

 

Hún vill vera þar sem fólk hefur rafmagn og býr í steinhúsum eins og á 

Akureyri. 

Ég hélt hún færi til að finna lækna. 

Allt verður eitthvað að heita. 

Þannig er fólk. 

Hún hefur alltaf viljað flytja í kaupstað. 

Mér finnst það ekki torskilið. 

Hún talar um skammdegi, gikt og kulda. Hún hefur alltaf verið snjöll að kvarta 

(Indriði G. Þorsteinsson 2004:80). 
  

Aðrar persónur, sem við söguna koma, er ráðskonan á gistiheimilinu þar sem Einar svaf 

síðustu nóttina fyrir brottför sína úr sveitinni. Henni er lýst sem feitri konu með ógreitt, 

ljóst og þunnt hár. Hún er nýkomin úr rúminu og er ennþá syfjuð. Hún er ekki 

myndarleg kona en býr til gott kaffi. Konan er einmana, hana langar í hund en þorir ekki 

að fá sér neinn því hún missti hundinn sinn í slysi. Henni lýst þó mjög vel á að fá hund 

að gjöf frá Einari.  

Vésteinn Ólafsson bendir á að samfélagslýsing Indriða séu fölsk og að ósamræmi 

ríki í verkum hans (hann á við Land og syni og Þjóf í paradís). Vésteinn segir: 

Land og synir hafnaði alfarið hugmyndafræði aldamótakynslóðarinnar og 

hugsjónum hennar sem einkum einkenndust af dýrkun á bóndanum og starfi hans. 

Þjófur í paradís lýsir bændasamfélaginu nákvæmlega eins og hugsjónamenn 
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aldamótakynslóðarinnar og afturgöngur þeirra í samfélagi nútímans reyndu að 

telja mönnum trú um að það væri (Vésteinn Ólason 1981:132). 

Erfitt er að leggja mat á afstöðu Vésteins til þeirra hugmynda sem koma fram í 

sögunni. Í henni kemur fram tvenns konar barátta: Í fyrsta lagi er barátta um völd milli 

þeirra sem stjórna og þeirra sem stjórnað er. Hún endurspeglast í tilraun 

kaupfélagsstjórans, sem er fulltrúi hagnýtra, kaldra viðhorfa sem tengjast 

nútímavæðingunni, og Tómasar við að halda Einari kyrrum í sveitinni. Síðan er barátta 

um breytingar, að ungur maður eins og Einar hefur sitt eigið viðhorf til framtíðar 

sveitarinnar og vill vera hugsjónum sínum trúr. Í stað þess að vera þræll 

kaupfélagstjórans og Tómasar er hann reiðubúinn að selja vinnuafl sitt  hæstbjóðanda. 

 

5.2. Samfélagið í Mýrinni 

Sagan gerist í Reykjavík og nágrenni og byrjar á því að fjalla um morð sem hefur verið 

framið í kjallaraíbúð í Norðurmýrinni. 

Í sögunni er lýst fjölbreytilegum störfum og mismunandi stéttum eins og vaninn er í 

þéttbýli. Þarna má sjá lágstéttarfólk, þar á meðal verkamenn sem unnu fyrir Holberg, 

hóp dópista og alkóhólista eins og Evu Lind og bróður hennar Sindra Snæ, tvo vini 

Holbergs, sem þekktu hann áður fyrr en gátu ekki hjálpað Erlendi mikið. Annar þeirra 

hét Grétar. Hann hvarf fyrir tuttugu og fimm árum og hefur ekkert spurst til hans síðan. 

Smám saman hvarf mál Grétars þar til Holberg fannst látinn. Hinn vinurinn er settur í 

fangelsi í mörg ár vegna ýmissa glæpa. 

Miðstéttarfólk í sögunni eru rannsóknarlögreglumennirnir þrír, Erlendur, Elínborg og 

Sigurður Óli. Elín, systir Kolbrúnar, var á þrítugsaldri þegar hún eignaðist Auði. 

Kolbrún vann í kvenfatabúð. Síðan hætti hún eftir nauðgunina og fór aldrei aftur að 

vinna þar. Elín átti heima í Keflavík og neitaði fyrst að taka á móti Erlendi því henni 

fannst að Kolbrún, systir hennar, hefði fengið ósanngjarna dómsmeðferð.   

Síðast en ekki síst er í sögunni hástéttarfólk eða ríka fólkið, eins og læknar og eitt af  

fórnalömbum Holbergs sem hét Katrín og var deildastjóri hjá bókasafni í Reykjavík. 

Hún var sextug og gift manni sem hét Albert og var framkvæmdastjóri á stórri 

auglýsingastofu.  Þau áttu saman tvö börn. Þriðja fórnarlambið var frá nauðguninni á 

Húsavík fyrir fjörutíu árum síðan. Rúnar, sem var yfirlögreglumaður á þeim tíma sem 

nauðgunin var framin, neitaði því að Holberg væri glæpamaður og trúði aldrei 
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Kolbrúnu. Erlendur vissi um fortíð Rúnars, hann hafði lesið um hann og vissi einnig vel 

að Rúnar hefði verið rekinn úr lögreglunni. Foreldrar Dísu Rósar voru, eins og fram 

kemur í sögunni, nýríkt fólk um fimmtugt. Þau fluttu inn vörur og gátu þess vegna lifað 

mjög hátt (Arnaldur Indriðason 2005:45).  

Það voru fleiri persónur sem komu lítillega við sögu eins og Marion Briem sem vann 

með Erlendi og hún benti á að það væru allar líkur á því að Holberg hefði verið 

nauðgari en málið var fellt niður á sínum tíma vegna ónógra sannana. Hún hjálpaði 

Erlendi með því að sýna honum ýmsar upplýsingar sem voru geymdar í tölvunni, um 

Kolbrúnu og Auði dóttur hennar. Einnig voru í Mýrinni nágrannar Holbergs sem vissu 

lítið sem ekkert um hann. Einn af þeim var flugmaður sem var nýfluttur í íbúðina. Aðrir 

voru hjón sem áttu tvo syni. Þau gerðu lögreglunni viðvart um morðið. Eftir að faðirinn 

sótti drengina sína í skólann fannst honum óvanalegt að sjá kjallarahurðina opna upp á 

gát. Eldri sonurinn, sem var ekki varkár eins og pabbi hans, hljóp inn í stofuna og fann 

látna manninn.Eins og má sjá af ofangreindum þáttum gerast skáldsögurnar á 

mismunandi stöðum, í sveitinni og í borginni. Í Landi og sonum gerist sagan helst í 

sveitinni. Einar bjó með föður sínum á kotbýlinu Gilsbakka. Í sögunni er Gilsbakkakoti 

lýst svona: 

Gamli maðurinn hætti að horfa upp eftir hlíðinni og sneri inn hlaðið. Hann opnaði 

bæjardyrnar gætilega og fetaði sig hljóðlega inn timburklæddan ganginn og inn í 

eldhúsið. Eldur í vélinni hafði dofnað meðan hann var úti og hann skaraði í hann 

og bætti á kolum. Síðan fór hann inn í baðstofuna og yfir að rúmi sínu og byrjaði 

að laga rúmfötin (Indriði G. Þorsteinsson 2004:21-22). 

 Arnaldur lýsir samfélaginu á nákvæman og raunsæjan hátt. Hann sýnir einnig 

mismunandi stéttir og fjölbreytilegt umhverfi í kringum persónur sögunnar. Erlendur 

sagði Elínborgu og Sigurði Óla frá Norðurmýri: 

Norðurmýri var svolítið eins og sjálfstætt þorp hérna í miðri Reykjavík, hélt 

Erlendur áfram. Húsin voru reist um og eftir stríð. Ísland varð lýðveldi og þeir 

nefndu göturnar eftir stórmennum Íslendingasagnanna;  Gunnarsbraut og 

Skeggjagata og allt það. Hér hefur safnast saman fjölbreytilegasta flóra 

mannlífsins, allt frá þokkalega stæðu fólki, jafnvel ríku sem lifir í 

ríkmannlegum húsum, til fólks sem á ekki bót fyrir boruna á sér og leigir ódýrt 

kjallarahúsnæði eins og þetta. Það er mikið af einstaklingsíbúðum í mýrinni 

þar sem búa gamalmenni eins og Holberg, þótt flest séu betur innrætt, og 

margt er í nákvæmlega svona kjallarahúsnæði. [...] Annað sem einkennir 

Norðurmýri eru kjallaraíbúðir eins og þessi hérna. Í gamla daga voru þetta 

engar kjallaraíbúðir heldur létu margir húseigendur breyta þeim, settu niður 
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eldhús og reistu veggi, bjuggu til herbergi, bjuggu til íverustaði. Áður voru 

svona kjallarar eins konar vinnustaður fyrir, hvað var það sem Marion kallaði 

það? Sjálfbær heimili (Arnaldur Indriðason 2005:170). 

Hægt er að segja í stuttu máli að sveitin hafi verið flutt í íbúðarhverfin, þetta er 

aðalþáttur í nútímavæðingunni, sérstaklega í síðnútímanum þegar breytingar áttu sér 

stað í samfélaginu. Breytingar gerðist ekki einungis í samfélaginu heldur líka í 

hugmyndum og daglegu lífi einstaklinga, eins og til dæmis götuheiti eftir söguhetjum 

bera vott um, en misréttið er það sama í sveitum og bæjum. Yfirvöld vilja ráða lífi 

einstaklinga í frjálsu samfélagi. Ungt fólk fyllist miklum væntingum en verður fyrir 

vonbrigðum þegar það kemst að veruleikanum. 
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6. Stíll  

Í gegnum stíl sinn geta höfundar lýst ákveðinni hugsun eða inntaki í rituðu máli. Segja 

má að það sé mjög ólíkur stíll notaður af feðgunum Indriða og Arnaldi í Landi og 

sonum og Mýrinni. Samt eru ákveðnir þættir sem eru sameiginlegir með þeim. Bæði 

Indriði og Arnaldur stunda samfélagsgagnrýni á tilfinningasaman og ástríðufullan hátt, 

frekar en á harðan hátt, jafnvel þó að þeir noti mismunandi orðalag og stíl til þess að 

fjalla um mismunandi vandamál í samfélaginu. Þessi munur á stíl höfundanna kemur 

ágætlega fram í byrjun skáldsagnanna. Strax í upphafi Lands og sona finnum við 

lítilfjörlegt og efnisrýrt umhverfi sem sagan hefst á: 

Hrímgaðan þakgróðurinn bar við kyrrt dimmleitt morgunloftið að baki gamla 

mannsins og puntur þekjunnar bærðist ekki yfir gráum veðruðum stafnþiljum 

bæjarins þennan nýbyrjaða haustdag. Þetta var grannvaxinn maður og hann hafði 

ekki rakað sig í nokkurn tíma. Skegg hans hafði einhvern tíma verið rautt en nú 

hafði það hvítnað og upplitazt (Indriði G. Þorsteinsson 2004:19). 

Arnaldur kemur því á framfæri í upphafi sögunnar að glæpur hafi verið framinn og hann 

hefur frásögnina á þennan veg: 

Orðin voru skrifuð með blýanti á blað sem lagt var ofan á líkið. Þrjú orð, 

óskiljanleg Erlendi. Líkið var af manni sem hlaut að vera um sjötugt. Hann lá á 

hægri hlið á gólfinu, uppi við sófa í lítilli stofu, klæddur í bláa skyrtu og 

ljósbrúnar, rifflaðar flauelsbuxur. Hann hafði inniskó á fótum. Hárið var tekið að 

þynnast, nær algrátt. Það var litað blóði úr stóru sári á höfðinu (Arnaldur 

Indriðason 2005:9). 

Tungumálið í Landi og sonum er að nokkur leyti gamalt og það sést mjög vel í sögunni. 

Að mati Þorleifs Haukssona einkennist stíl Indriða af miklum samtölum og stuttum 

svörum við flestum spurningum sem eru mjög oft kaldhæðnislegar. Í flestum tilfellum 

bera viðbrögð persónanna við umhverfinu vott um sterkar tilfinningar. Eitt af því 

athyglisverðasta í ábendingum Þorleifs um stíl Indriða er það að atburðarásin fer fram í 

hægum og lygnum straumi (Þorleifur Hauksson 2003:244-245). Stíllinn kallar á íhugun 

af hálfu lesenda, fremur en að hann veki eftirvæntingu eða spennu. Síðast en ekki síst 

finnum við að í stíl Indriða er sífellt fjallað um glímu manns við náttúru. Jónas 

Kristjánsson benti á að áhrif Bandaríkjamannsins Ernests Hemingway á skáldskap 
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Indriða væru áberandi.
2
 Hann bætir við að málfarið hjá Indriða virðist stundum vera þýtt 

úr annarri tungu (Jónas Kristjánsson 1955:202-205). 

Kristján B. Jónasson hefur einnig tjáð sig um stíl Indriða og samsinnir því að það 

megi greina áhrif frá Hamsun og Hemingway í ritun Indriða. Kristján segir að hægt sé 

að finna í stíl hans „langar og epískar málsgreinar sem flæða vel og draga langa 

stemningu áfram. Mynda einskonar slóða“ (Kristján B. Jónsson 2004:22).  Síðan heldur 

hann áfram og segir að stílinn í Landi og sonum tjái fullkomlega tilfinningakennda 

afstöðu þess sem verið er að skilja við. „Bókin er skrifuð í lýrískum angurværum stíl en 

er fleyguð með kaldhömruðum tilsvörum sem Einar bóndasonur skýtur inn í“ (Kristján 

B. Jónsson, 2004:22). 

Tungumálið hjá þeim feðgum er afar blæbrigðaríkt. En Arnaldur notar stundum 

slangur og tökuorð, einkum úr ensku, svo sem þegar Elliði kemur fram: „Sadistaidíót, 

sagði Erlendur lágt við sjálfan sig“ (Arnaldur Indriðason 2005:82). 

Arnaldur gefur lesendum sínum nákvæma lýsingu á atburðum og persónum. Þetta 

gefur lesendum tækifæri til þess að fá svör við spurningum sem þeim detta í hug. Sem 

dæmi má nefna hvernig hann lýsir glæpamönnum nútímans í bæjarsamfélaginu: 

Dyrnar opnuðust og Elliði var leiddur inn í salinn í fylgd tveggja fangavarða. 

Hann var enn sterklega vaxinn þrátt fyrir aldurinn, nauðasköllóttur, dökkur á 

hörundið. Eyrun voru lítil og eyrnasneplarnir samvaxnir höfðinu. Honum hafði 

samt tekist að setja gat fyrir lítinn svartan hakakross sem dinglaði niður úr öðru 

eyranu. Hann var með falskar tennur sem blístraði í þegar hann talaði. Hann var í 

snjáðum gallabuxum og klæddur í svartan stuttermabol svo sást í þykka 

upphandleggsvöðvana, með húðflúr upp eftir báðum handleggjunum. Hann var 

næstum tveir metrar á hæð. Þeir tóku eftir að hann var í járnum. Annað auga hans 

var rautt, hann var með skrámur í andlitinu og efri vörin var bólgin (Arnaldur 

Indriðason 2005:81-82).  

Persónulýsingar hjá Indriða er ekki eins nákvæmar og hjá Arnaldi en hann er nákvæmur 

þegar hann lýsir stöðum og náttúru í sveitinni. Þannig lýsir Indriði Örlygi Ólafssyni, 

skáldinu frá Máná, þegar hann heimsækir æskulandið: 

Farþeginn sat aftur í bílnum og hann var varla stanzaður þegar hann hafði opnað hurðina og 

teygt fætur sína í hvítum legghlífum út á aurbrettið. Hann mjakaði sér eftir sætinu út í dyrnar og 

steig niður á brautina, lyfti grænum floshatti sínum og bauð góðan dag. Það sást í gull þegar 

                                                           
2
 Ernest Heminway var bandarískur rithöfundur (1899-1961). Hann er frægur fyrir að skrifa einfaldan, 

afdráttarlausan texta og gefur nákvæma lýsing af stöðum og hlutum, samt er stíl hans knappur að vissu 

leyti (Michael Cooper, 2005).  
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hann brosti (Indriði G. Þorsteinsson 2004:57).Það sem er jákvætt við stíl Arnaldar er að 

hann vekur forvitni lesenda og heldur þeim við efnið. Lesendur vilja alltaf vita meira 

um persónur sem hann skapar í skáldsögum sínum. Hann notar oft sömu persónur til 

þess að leyfa lesendum að kynnast þeim betur og þeir vita jafnvel meira um örlög þeirra 

persóna, eins og Erlends Sveinssonar, rannsóknarlögreglumannsins, og nokkurra 

annarra. Bergljót Soffía Kristjánsdóttir er sammála því að Arnaldur noti bæði íslenskan 

og erlendan bókmennatarf í verkum sínum, einnig athugar hann vel tengsl persóna sem 

hann tengjast þessum arfi og ekki síður hvernig lesendur bregðast við (Bergljót Soffía 

Kristjánsdóttir 2010:435).  

Þorleifur Hauksson hefur bent á breytingar sem gerðust hjá Indriða þegar hann sendi 

frá sér Land og syni af því að hann notaði sérstakan sagnastíl. Að mati Þorleifs er 

sögusviðið allt annað en í öðrum skálsögum Indriða. Einnig segir hann að Indriði hafi 

hafið ákveðinn lífsvanda úr samtíðinni á loft. Sveitin sem Einar yfirgaf var sú sama og  

Ragnar Sigurðsson snerir til í lok 79 af stöðinni (Þorleifur Hauksson 2003:244). Í ritum 

Indriða eru líka greinanleg áhrif Halldórs Laxness, sérstaklega frá skáldsögu hans 

Sjálfstæðu fólki (1934-1935). Þessi áhrif eru áberandi í Landi og sonum því eitt af því 

mikilvægasta sem Halldór vildi benda á í sögu sinni var staða bænda á Íslandi á 20 öld 

og örlög bóndans Bjarts og hans fólks kallast á við örlög persónanna í sögu Indriða.  
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7. Rödd Einars 

Í báðum skálsögunum er persóna að nafni Einar valin til þess að vera tákn fyrir það 

óréttlæti sem beitt er gagnvart íbúum í sveitasamfélaginu og bæjarsamfélögum á þessum 

tíma. Í Landi og sonum hafði Einar, sem er aðalpersónan í sögunni, sínar væntingar sem 

hann gat ekki uppfyllt fyrr en eftir dauða föður síns. Einar vildi fá sveitamennina til að 

vakna. Hann er fyrst og fremst tákn fyrir byltingu á þeim tíma. Hann gagnrýndi yfirvöld 

og stjórnmálamenn samtíðarinnar því að þeir gerðu ekkert fyrir sveitina. Þetta  kemur 

fram í samtali hans við Tómas, föður Margrétar, þegar þeir töluðu um móður Margrétar 

og löngun hennar til að flytja til Akureyrar: 

Hún talar um skammdegi og gigt og kulda. Hún hefur alltaf verið snjöll að 

kvarta. 

Skammdegi er langt í sveit. 

Ég skil aldrei þetta tal um myrkur. 

Fólkið vill rafmagn. 

Til þess þarf peninga. 

Já.  

Og hvar á að taka þá. 

Hvers vegna eru alltaf til nógir andskotans peningar nema þegar þarf að nota þá 

í sveit. 

Rafmagn er dýrt. 

Dýrari eru auðar sveitir 

Heldurðu að einhver skilji þessi rök.  

Nei. 

Vertu þá ekki að berja höfðinu við steininn. (Indriði G. Þorsteinsson 2004:80) 

 

Það sem hvatti Einar fyrst og fremst til þess að yfirgefa sveitinni var óréttlæti gagnvart 

sveitasamfélaginu, að stjórnmálamenn hunsuðu fólkið sem þar bjó. Rödd hans er rödd 

allra bænda. Það er hægt að finna í umræðu hans þá skoðun að bændasamfélagið sé 

liðið undir lok því að engin fjölgun hafi orðið í sveitunum. Þannig muni 

bændasamfélagið skreppa saman í framtíðinni. Hann þoldi það ekki lengur. Hann vildi 

gera uppreisn. Þetta kemur einnig skýrt í ljós samtölum hans við kaupfélagsstjórann: 

Þú ættir jörðina og gætir haldið áfram að búa. 

Til hvers. Hefurðu séð þessar jarðir. Þær eru húsalausar og túnin hafa ekki 

stækkað og þær eru enn uppi í hæðum og hlíðum, óhreyfðar frá þeim tímum, 

þegar menn treystu á beit. Þær hafa ekki verið hreyfðar í þúsund ár og það hefur 

ekkert verið ræktað í þúsund ár. Það eru til stórvirkar vélar en við fáum þær ekki 

og sláum með orfi og ljá og miðum fjölda kinda og kúa við hvað við getum 

krafsað með höndunum í þær yfir sumarið. Við sitjum þarna í hlíðunum og beitum 

fé á láglendið, þar sem við ættum að búa ef við hefðum vélar. Túnin eru hærra yfir 
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sjó en beitilandið af því hér veit enginn hvað þarf að gera og engir peningar eru til 

(Indriði G Þorsteinsson 2004:101). 
 

Hér kemur skýrt fram hvernig valdamenn hunsuðu hlutverk sveitarinnar og vildu ekki 

stuðla að neinum framförum í sveitunum, og fátækin veldur því að bændur geta ekki 

nýtt sér þær framfarir sem nútíminn býður upp á. 

Í Íslenskri bókmenntasögu hefur miskunnarleysi Einars í sögu Indriða verið túlkað á 

allt annan hátt af Dagnýju Kristjánsdóttur. Hún segir að maðurinn þurfi stundum að 

losna við það sem honum þykir vænt um til þess að leyfa draumnum að rætast.  

Þó að Einar selji allt stórt og smátt sem tilheyrir fortíðinni og minningum, leiðir 

hann Hvíting, gæðinginn sinn, upp í fjallið þar sem hann hefur áður tekið honum 

gröf og skýtur hann þar. Þessi texti kallast á við Hrafnkels sögu og drápið á hinum 

goðsögulega hesti Freyfaxa sem enginn mátti ríða nema eigandinn. Freyfaxi hefur 

verið helgaður frjósemisgoðinu Frey, Hvítingur hefur verið „helgaður“ af móður 

Einars sem fóðraði hestinn á mjólk fyrstu fjóra veturna og sýndi honum meiri 

ástúð en öðrum dýrum af því að honum hafði verið kastað í hríðarveðri og komst 

því í hennar umsjá. Hann er hennar hestur og nátengdur minningu móðurinnar í 

vitund Einars [...] eftir þetta táknræna „móðurmorð“ og eftir að ástin hefur verið 

skilin eftir rennur rútan efir þjóðveginum til Reykjavíkur með Einar Ólafsson 

innanborðs. Farið hefur verið eftir kennisetningu Guðmundar í 79 af stöðinni: 

„Stundum verður að drepa það sem er gott og manni þykir vænt um til að 

grimmdin megi brýnast.“ Hin nauðsynlega „grimmd“ ungra manna er augljóslega 

ætluð hinu nýja borgarsamfélagi stríðs- og eftirstríðsáranna þar sem þeir ætla að 

berjast til sigurs.“ (Dagný Kristjánsdóttir 2006:560). 

Í Landi og sonum getur Einar verið tákn fyrir miskunnarleysi nútímans. Þetta kemur í 

ljós þegar Einar fer að beita ofbeldi gagnvart dýrunum, hestinum Hvítingi og lambinu. 

Einar skaut hestinn sem hann fékk í arf frá móður sinni og var dýrmætasta skepnan 

hennar þegar hún var á lífi. Einar gerði það vegna þess að hann gat ekki losnað við 

hann. Hann skar einnig lambið. Samkvæmt Loíc Wacquant hefur hver einstaklingur í 

samfélaginu sína stöðu á vettvangi og þegar hann kemur inn á ákveðinn skilgreindan 

vettvang hefur vettvangurinn áhrif á hegðun hans (Wacquant 2006:8). Þegar Einar 

ákvað að fara fórnaði hann öllu fyrir nýjan vettvang sem var bæjarsamfélagið. Það getur 

vel verið að sú sannfæring Einars að hann geti lifað góðu lífi í nýja samfélaginu sé 

sterkari en aðdráttarafl sveitasamfélagsins. Anthony Giddens fjallar einnig um þau 

tímamót þegar einstaklingur í samfélagi ákveður eitthvað, t.d. að fara á brott eða að vera 

kyrr. Giddens segir að viðmið, gildi og menning séu ekki lengur sjálfstæð og 

einstaklingar þurfi sjálfir að velja (Gestur Guðmundsson 2008:41). Sama má segja um 
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Einar í Mýrinni og það sem hann gerði, hann braut reglur í vinnu sinni til þess að 

komast að sannleikanum. Í báðum tilfellum er hægt að segja að tækniþróun og 

vélvæðing hafi haft umtalsverð áhrif á þessa einstaklinga og þjóðfélög nútímans.  

Giddens skilgreinir þessi áhrif þannig að áður hafi það álit sem hafði áhrif á athafnir 

okkar og gjörðir byggst á þeirri hefð sem einstaklingar samfélagsins bjuggu við. Þessi 

hefð hefur breyst að undanförnu og er jafnvel að hverfa. Vegna þessa stöndum við 

frammi fyrir óteljandi valkostum þegar við höfum enga hefð sem segir okkur hvað gera 

skal. Við þurfum sjálf að íhuga hvert skal halda og hvernig við ætlum að ná þangað 

(Giddens 2000:36-38). 

Jafnvel þótt Einar sé hér talinn tileinka sér grimmd stríðs- og eftirstríðáranna, var 

hann kurteis og sýndi öðrum virðingu, sérstaklega gömlu fólki. Hann vildi ekki kveðja 

Tómas þegar hann ákvað að fara burt því hann vissi mjög vel að þessi ákvörðun mundi 

særa Tómas. Það var út af því sem hann vildi að Margrét skilaði kveðju til hans og segði 

honum frá þessu. Virðingin sem Einar bar fyrir öðrum, sérstaklega föður sínum, ýtti 

honum til þess að yfirgefa ekki sveitina fyrr en eftir dauða föðurins. Í einu samtalinu við 

Margréti, þegar hún spurði hann hvort hann væri hræddur við móður hennar, sagði hann 

að hann vildi alls ekki að reita gamalt og siðsamt fólk til reiði (Indriði G. Þorsteinsson 

2004:111).  

Í lok sögunnar kemur fram að Einar fylgir nútímanum og yfirgefur ástina. Samt 

saknar hann Margrétar og sveitarinnar. Indriði lýsir því á áhrifaríkan hátt að Einar taki 

ástina og sveitina með sér til borgarinnar í huganum. Það kemur í ljós hvers konar 

tilfinningu Einar bar í brjósti þegar hann fer í rútuna: 

Hann horfði á ána auða og lygna, eins og á sumrin þegar hún hafði verið leikfang 

hans og laxinn var genginn í hana. Hún ein var dökk. Og svört slóð vatnsins 

bugðaðist út hvíta breiðu eylendisins undir hólnum og veginum, sem hún hafði 

ekki gengið og ekki hafði verið sporaður þennan morgun. Þrátt fyrir það var hún 

stúlkan hans og engin nema hún, án sársauka og óþols yfir að hafa beðið, og hún 

héldi áfram að vera stúlkan hans þótt aldrei kæmi slóð í þennan snjó (Indriði G. 

Þorsteinsson 2004:147). 

Í Mýrinni kemur Einar fram eins og ein af aðalpersónum sögunnar og í gegnum hann 

birtist ljótleiki og veikleiki íslensks samfélags. Hann birtist fyrst í byrjun sögunnar án 

þess að vera nafngreindur. Það var hann sem drap Holberg og skildi eftir miða. Á 

miðanum stóð „ég er hann“. Hann var fyrst og fremst fórnalamb glæps (nauðgunar) sem 

Holberg framdi gagnvart Katrínu. Hér, rétt eins og í tilviki Einars í sögu Indriða, koma 
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fram áhrif nútímavæðingarinnar. Það þýðir ekki að nauðgunin sem slík sé glæpur sem 

tengist nútímavæðingunni, menn hafa verið að nauðga konum frá alda öðli, en sá sem 

bar skömmina var konan en ekki karlinn. Munurinn er sá að í nútímanum er hægt að 

koma upp um glæpinn, eins og það sem gerðist í sögunni hjá Einari; eftir fjörutíu ára 

kemst hann að sannleikanum um að pabbi hans er nauðgari. Uppgötvunin átti sér stað í 

gegnum erfðagreininguna sem er mikilvægt þáttur nútímavæðingar. Giddens telur að 

þrátt fyrir að einstaklingurinn skapi sitt eigið líf hafi samfélagslegir þættir áhrif á mótun 

hans (Gestur Guðmundsson 2008:47). Misrétti í báðum samfélögum hefur sterk áhrif á 

báða þessa menn sem nefndir eru Einar í sögunum. Þeir þurfa að hafa djúpan skilning til 

þess að taka á valdi örlaganna.  

Í lok sögunnar kemur í ljós að Einar var að vinna hjá Erfðagreiningarmiðstöð Íslands. 

Hann var hæfileikaríkur maður hjá fyrirtækinu. Fólk þar treysti honum en hann sveik 

það og brást traustinu með því að komast að leyndamáli um sjúkdóminn sem var ekki til 

staðar í fjölskyldu hans,  heldur í fjölskyldu Holbergs en hann sjálfur var arfberi 

sjúkdómsins. Einar var einnig skynsamur. Í fyrsta skipti sem hann heimsótti Holberg 

fann hann strax að Holberg hafði geymt eitthvað inni því lyktin í íbúðinni var óvenju 

slæm. Eins og kemur fram í sögunni: 

 

Holberg ætlaði að loka dyrunum en Einar var sterkari og ýtti honum inn á 

undan sér með hurðinni, steig inn í íbúðina og lokaði. Hann fann strax lyktina. 

Eins og af hrossum en þó verri.       

– Hvað geymirðu hérna inni? sagði Einar                        

– Viltu hafa þig héðan út á stundinni. Holberg varð skrækróma þegar hann 

hrópaði á Einar og bakkaði lengra inn í stofuna (Arnaldur Indriðason 2005:275).                                                                                                                                                                                            

.                                                                                                                                       

Einar var einnig tilfinningaríkur maður og var stöðugt að spá í ýmsa hluti. Hann sýndi 

öðrum ást og samúð á viðeigandi hátt. Þessir tilfinningar kristallast mjög vel í heimsókn 

hans til Elínar, móðursystur Auðar, þegar hann vissi að Auður var systir hans og dó af 

sama sjúkdómi og dóttir hennar. Þar ræðir hann við Elínu um ýmsa hluti, hvað hann 

elskaði sjö ára dóttur sína heitt og þoldi ekki að lifa lengur þegar hann vissi að hann var 

arfberi sjúkdómsins. Hann sagði henni einnig að hann ætli að fyrirfara sér að lokum. 

Við getum samt ekki litið á hann sem glæpamann því að þegar hann fór í heimsókn 

til Holbergs ætlaði hann ekki að drepa hann. Hann reyndi að tala við hann og fannst 

hann eiga rétt á að þekkja föður sinn og hvers konar persóna hann væri. „Hann varð 

fyrri til. Réðst á mig og tók um hálsinn á mér en ég sló hann í höfuðið og hann datt í 

gólfið. Ég gerði þetta í algjöru hugsunarleysi“ (Arnaldur Indriðason 2005:276). 
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8. Áhrif dönsk-íslensku bókmenntanna á þjóðerni og 

sjálfsmynd Íslendinga 

Til þess að byggja brýr milli ólíkra menningarheima getur tungumálið verið 

aðallykillinn. Góð kunnátta í erlendum tungumálum og menningarlæsi stuðla að  

mikilvægum árangri, bæði í alþjóðlegum samskiptum og viðskiptum. Það hefur alltaf 

verið nauðsynlegt fyrir menntamenn að aðlaga sig öðrum stíl, venjum og hugsunarhætti 

annarra þjóða. Nelson Mandela  bendir á mikilvægi þess að kunna annað tungumál. 

Hann sagði: „Ef þú talar við mann á tungumáli sem hann skilur, fer það til heila hans. Ef 

þú talar við hann á móðurmáli hans, fer það til hjarta hans“ (Ager, 1998). Þessi viðhorf 

hafa ekki alltaf verið viðurkennd í öllum menningarlöndum. Miskunnarleysi samfélags 

endurspeglast í því að kalla einstaklinga sem skrifa á öðru tungumáli en sínu eigin 

„föðurlandssvikara“.  

Jón Yngvi Jóhannsson hefur fjallað um viðbrögð Íslendinga gagnvart þeim 

menntamönnum sem bjuggu í Danmörku, þar á meðal Gunnari Gunnarsyni og Jóhanni 

Sigurjónssyni, en þeir skrifuðu helstu verk sín á dönsku. Hann bendir á það hversu 

neikvæðir Íslendingar voru í byrjun þó að verk þessara höfunda hafi verið þýdd 

samtímis eða stuttu seinna á íslensku. Þegar verk þessara höfunda komu út á dönsku 

vissi almenningur hér á landi ekki hvernig hann ætti að bregðast við þessari nýbreytni 

sem var kölluð dansk- íslenskar bókmenntir. Stundum benti almenningur á höfunda af 

þessu tagi og sagði að það væri ofmetnaður að skrifa á erlendu máli. Að mati sumra var 

áhersla á dönskulestur í skólum landsins aðalástæðan fyrir því að ýta höfundum til að 

skrifa frekar á dönsku en íslensku. Síðan kemur fram í sömu heimild að hér á Íslandi 

efaðist fólk, sérstaklega menntamenn, um hæfileika íslenskra höfunda sem skrifuðu á 

dönsku til þess að gefa öðrum rétta mynd af íslensku samfélagi (Jón Yngvi Jóhannsson 

1998:55-71).  

Í Landi og sonum kemur fram umræða milli Örlygs og Ólafs, föður Einars, um að 

Örlygur, sem er íslenskt skáld, hafði skrifað á dönsku og ort til Danakonungs, en þetta 

var mjög óvenjulegt á þeim tíma. Ólafur vildi að Örlygur kæmi til baka og færi að yrkja 

á íslensku eins og allir aðrir. Í lok umræðunnar segir Ólafur Örlygi að hann eigi að 

muna eftir æskuslóðunum. Örlygur lofar því að hann muni ekkert gleyma æskulandinu 

þó að hann búi fjarri því (Indriði G. Þorsteinsson 2004:60-63). Sama viðhorf kemur 
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fram hjá Einari þegar hann yfirgefur sveitina. Eins og máltækið segir: Fjarlægðin gerir 

fjöllin blá og mennina mikla. 

Svona viðhorf breytast í nútímamenningu með breytingum á umhverfi og 

hugsunarhætti fólks því engar reglur eru algildar fyrir nýja kynslóð. Fleiri höfundar eru 

að skrifa á dönsku eða á annað mál en sitt eigið og viðbrögðin hér á landi og annars 

staðar höfðu breyst eftir að fólk fór að horfa á bókmenntir af þessu tagi á sama hátt og 

önnur skáldverk án þess að gera mismun milli þjóða eða landa. 
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9. Hamingjan 

Fjölmargir heimspekingar hafa velt fyrir sér spurningunni um hamingjuna. Í hverju felst 

hamingjan og hvað þarf maður að gera til þess að njóta velgengni og vera 

hamingjusamur? Að mati Platons eru hamingjan og gott líf niðurstaða af jákvæðri 

breytni og réttlæti sem gerist hjá einstaklingum (Platon 359C:166-168). Sá sem breytir 

ekki vel og er endalaust undir utanaðkomandi áhrifum verður ekki hamingjusamur. Sem 

dæmi má nefna það sem gerðist hjá Katrínu í Mýrinni í lok sögunar þegar hún 

viðurkennir að sér hafi verið nauðgað. Óréttlæti í samfélaginu, óttinn við að missa 

fjölskylduna og þrýstingurinn sem var í umhverfinu í kringum hana gerði Katrínu 

óhamingjusama, jafnvel þótt hún lifði góðu lífi. Eftir fjörutíu ár viðurkennir hún loks að 

Einar sé ekki sonur þeirra Alberts. Það var einnig óréttlæti gagnvart sveitasamfélaginu 

sem ýtti Einari í sögu Indriða til þess að yfirgefa sveitina. Anthony Giddens fjallar um 

rótójafnræði í bók sinni The Third Way (Þriðju leiðinni). Samkvæmt hugmyndum 

Giddens og Ólafs Páls Jónssonar á rótójafnræði sér stað þegar við veitum einstaklingum 

samfélags ójafnan aðgang að gæðum samfélagsins (Ólafur Páll Jónsson 2008a:5). Það 

voru aðallega þessi áhrif sem gerðu Einar óhamingjusaman á sínum sveitabæ. Í báðum 

þessum skálsögum finnum við að aðalpersónur í sögunum, sem eru þrír menn, tveir með 

nafninu Einar, og hinn er Erlendur, beittu vitsmunum sínum á mismunandi hátt til þess 

að skapa heiminum tilgang og merkingu. Þeir vildu allir vera einhver annar en þeir 

voru. Í Landi og sonum vildi Einar vera einhver annar í stað þess að vera sveitamaður. 

Hann vildi búa í borg því lífið í sveitinni var ekki nóg gott og leitin að hinu góða lífi, 

eða í það minnsta betra lífi, var í borginni. Að mati Einar er allt sem skorti í sveitinni  

hægt að finna í bænum, eins og tækniþróun og samfélagsþróun sem fylgir henni, 

atvinnutækifæri og peningar. Í Mýrinni finnum við að Einar óskaði sér einnig að vera 

einhver annar en það var ekki í valdi hans að breyta því; hann var dæmdur til að vera 

sonur Holbergs. Þetta fjarstæðukennda hlutskipti olli vonbrigðum í lífi Einars því hann 

gat ekki breytt viðhorfi sínu þegar hann komst að þeirri niðurstöðu að hann var sonur 

nauðgara í stað þess að vera sonur hámenntaðra hjóna. Ójafnræði og óréttlæti 

endurspeglast í byltingu á hugafari og tengslum þessara einstaklinga við samfélagið. 

Fyrir flestar einstaklinga í sögunni má sjá að úrgrópun úr gamla menningarsamfélaginu, 

hefðum og gildum var sú rétta leið til þess að vera hamingjusamur. 
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10. Að vera þræll annarra eða að fylgja nútímavæðingunni 

Það eru alltaf kostir og gallar við það að búa í sveit eða bæ og fer þetta eftir því hvað 

einstaklingurinn velur sér og gerir. Fólk hefur oft ákveðið að flytja til bæja því að þar 

eru fleiri tækifæri, framfarir og þjónusta. En gallinn við að búa í borg er dýrt líf, mengað 

umhverfi, skemmdarverk og mikið af glæpum. Oft er erfitt að lifa þar heilbrigðu lífi. Að 

búa í friði er einn helsti kostur sveitalífsins, en einnig hefðbundnir lífshættir og fagurt 

umhverfi, sama þótt erfitt sé að fylgjast með nýjungum, sérstaklega á krepputímum. Í 

báðum samfélögum eru möguleikar hinna efnaminni takmarkaðir. 

Eins og algengt er þegar horft er á sveitalífið fer fólk að velta fyrir sér náttúru, 

fegurð, rómantík og raunsæi. Sjaldan koma upp í hugann vandamál nema þegar um 

kreppu er að ræða. Kreppan sem breiddi vængi sína yfir sveitina sem Einar bjó í, gerði 

sveitalífið að veröld án vonar og framtíðar. Þetta þýðir ekki að eftir að kreppunni lauk 

hætti fólk að hugsa um að flytja úr sveitinni í borgina, heldur hélt það áfram að fylgja 

nútímavæðingunni.  

Það hefur oft verið erfitt að búa í sveit á Íslandi en að mörgu leyti var það einnig 

þægilegt. Hluti af vanda sveitasamfélagsins var sá að með stríðinu  breyttist 

kreppuástandið í þéttbýlinu, þar varð skyndilega næg vinna og peningar á meðan 

sveitasamfélagið sat eftir. Indriði segir að skömmtun og skortur hafi helst náð til fólks í 

sveitum því að nútímavæðingin gleymi sveitunum. 

Í samanburði við hreinleika sveitarinnar kemur fram spilling og ljótleiki í 

bæjarsamfélaginu. Lífið í bæjum er oft erfiðara og miklu flóknara. Það er ekki hægt að 

lýsa lífinu í bæjum með fáum orðum, eftir því sem bæir eru stærri því fleiri eru 

vandamálin. Erfitt er að tengja glæpi við heim bæjarins því að þeir hafi alltaf tíðkast 

eins og Gorden Kelly bendir á, og að glæpasagnaskrif eru heldur ekki ný 

bókmenntagrein. Kelly notar skilgreiningu Giddens til þess að tengja áhrif nútímans og 

þéttbýlisvæðingar við glæpasögur. Skrif á slíkum sögum blómstruðu ekki fyrr en með 

nútíma- og þéttbýlisvæðingu og aukinni eftirspurn lesenda (Kelly 1998: 1-5).  

Í Mýrinni er bent á öll helstu vandamál íslensks nútímasamfélags. Hér á eftir verður 

stuttlega fjallað um hvert og eitt vandamál. 

Áfengi og fíkniefni höfðu mikil áhrif í samfélaginu, eins og bent er á í umfjöllun um 

lækni sem missti læknaleyfi sitt tímabundið á árabilinu 1969-1972. Hann útskýrir fyrir 

Erlendi af hverju hann missti læknaleyfi sitt: „ það var út af drykkjuskap og vanrækslu“ 
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(Arnaldur Indriðason 2005:98). Það kemur einnig fram í sögunni að oft sé erfitt að 

rækta fjölskyldulíf í bæjum. Sem dæmi má nefna fjölskylduaðstæður hjá Erlendi 

sjálfum. Konan og börnin hans fóru frá honum og hann gat ekki haft stjórn á börnunum 

þegar hann komst að því að þau voru fíkniefnaneytendur. Hann öskraði oft á Evu Lind 

en fann sjálfur að það bar engan árangur því hann var ekki fyrirmyndarfaðir (Arnaldur 

Indriðason 2005:162-163). Annað vandamál var sjálfsmorð eins og Kolbrún framdi. 

Arnaldur fjallar einnig um morð og glæpi sem eru meginviðfangsefni bókarinnar. 

Stjórnleysi og vanræksla lögregluyfirvalda endurspeglast í því þegar lögreglumennirnir 

uppgötvuðu morð eftir 25 ár. Það var Grétar sem fannst í holu undir gólfparketti hjá 

Holberg. (Arnaldur Indriðason 2005:216-217). Það er algengt að fólk vilji frekar búa 

eitt en með öðrum, jafnvel þótt um hámenntað fólk sé að ræða. Má hér nefna, til dæmis, 

læknirinn, sem bjó í Hafnafirði og tók á móti Erlendi. Hann hafði engan áhuga á því að 

stofna fjölskyldu og bjó alltaf einn (Arnaldur Indriðason 2005:227). Síðast en ekki síst 

er rétt að benda á að skilnaðir, nauðganir, klám og rán fá athygli í umfjöllun Arnaldar 

um vandamál bæjarsamfélags. Þetta bendir samt ekki til þess að svonefnd vandamál séu 

ekki til í sveitasamfélagi en fjöldi þeirra er miklu meiri í bæjasamfélagi en í 

sveitasamfélagi. 
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11. Samanburður á skáldsögunum 

Sameiginleg einkenni sem finnast í báðum skáldsögum Indriða og Arnalds endurspegla 

það hversu líkir þeir feðgar eru í umfjöllun sinni um vandamál samfélagsins. Í báðum 

skáldsögum koma fram persónur með sömu einkenni. Þær vilja ekki horfast í augu við 

síðnútímann í kringum sig og flýja aftur til fortíðarinnar, jafnvel þótt þær vilji sjá 

breytingar í samfélaginu. Ein af þeim persónum er Erlendur rannsóknalögreglumaður. Í 

Grafarþögn kemur fram nákvæm lýsing á honum og hugsuninni sem hann glímdi við í 

gegnum áratugina. Erlendur er úr sveit og hann flutti til bæjarins þegar hann missti 

bróðir sinn. Hann er maður sem stendur á milli Einars og Einars í báðum skáldsögunum. 

Sú sýn endurspeglast í öðrum bókum Arnalda, sérstaklega í Grafarþögn. Þar kemur 

fram að Erlendur átti fjölmargar bækur sem fjölluðu um hamfarir og slys á fjöllum sem 

hann hugsaði stöðugt um. Slysið tengist láti bróður hans í æsku en það markaði djúp 

spor í hugsun hans (Arnaldur Indriðason 2001:244-246). Aðrar persónur sem hafa 

svipuð einkenni og hann eru Einar í Mýrinni, Örlygur skáld frá Máná og Einar í Landi 

og sonum. Það kemur nákvæmari lýsing á þeim hér fyrir aftan.  

Að auki fjalla þeir Indriði og Arnaldur um áhrif stærri þjóða á litíð samfélag, sem og 

viðhorf fólks almennt til þeirra samfélaga. Hér má nefna áhrif Danmerkur í Landi og 

sonum og áhrif Bandaríkjanna í Mýrinni. Í samræðum Ólafs og Örlygs kemur fram að 

Örlygur fór utan til að yrkja til Danakonungs. Hægt er að túlka þetta á mismunandi 

vegu, að einstaklingur í samfélagi geri það sem hann hefur hag af, þ.e.a.s.að Örlygur búi 

í Danmörku og yrki til Danakonungs annars vegar út af von um frægð og frama 

erlendis, hins vegar út af fjárhagsaðstæðum. Á hinn bóginn getur það verið út af 

samskiptum Íslands við Danmörku og virðingu fyrir völdum þeirra að þeir geta komið 

með breytingar til Íslands. Í Mýrinni er okkur sagt að mamma Grétars sé að hengja upp 

mynd af John F. Kennedy, forseta Bandaríkjann, yfir rúminu. Þessi kona hafði engan 

hag af því að hengja upp mynd af Kennedy en vonbrigði hennar yfir að íslensk 

stjórnvöld gera ekkert í máli sonar hennar koma henni til að hengja myndina upp. Bæði 

Danmörk og Bandaríkin geta verið táknræn hjá þeim feðgum, að í stað Íslendinga séu 

aðrir sem taka ákvarðanir sem varða allt samfélagið og líf einstaklinganna. 

Það sem er sameiginlegt í báðum þessum sögum er afstaða sögumanna til nafnanna 

Einars og Einars. Í báðum skáldsögunum hefur sögumaðurinn samúð með Einari því 

hann er fórnarlamb þjóðfélagsþróunarinnar. Eftir fjörutíu ára vinnu í sveitinni hjá pabba 
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sínum fékk Einar í Landi og sonum ekkert nema að borga skuldir. Sama er að segja um 

Einar í Mýrinni. Hann fékk að vita eftir fjörutíu ár að hann var ekki sonur uppeldisföður 

síns heldur sonur nauðgara sem var Holberg. 

Það sem einkennir fyrst og fremst skáldsögur þeirra feðga er áhugi á samfélaginu 

,bæði sveita- og bæjarsamfélaginu. Indriði lýsir því fyrrnefnda í Landi og sonum, Þjófi í 

paradís og fleiri skáldsögum sínum. Hann bendir bæði á vandamálin í sveitinni og lýsir 

lífinu þar á nostalgískan hátt.  

 Katrín Jakobsdóttir telur að það séu írónísk umskipti í glæpasögum Arnaldar. Í 

Mýrinni er bent á morð á írónískan hátt sem „ömurlegt, íslenskt morð“ (Arnaldur 

Indriðason.2000:12). Katrín dregur upp þá mynd að Arnaldur hæðist að því að morð 

sem gerast alls staðar í heiminum, geti verið ömurleg og þar með íslenskt (Katrín 

Jakobsdóttir 2005:148-151).  Síðan segir hún að glæpaformið hjá Arnaldi sé fyrst og 

fremst notað til þess að ljóstra upp um söguvitund Íslendinga. Til þess að gera afstöðu 

Katrínar skýrari má benda á það var ekki bara Holberg sem framdi glæp í Mýrinni, 

heldur líka mennirnir sem unnu á þeim tíma að rannsóknum mála því að þeir gerðu ekki 

neitt í máli þeirra Kolbrúnar og Grétu, heldur reyndu þeir að fela og grafa glæpinn. 

 

Í flestum samfélögum koma viðbrögð nágranna og vina í ljós þegar um gjaldþrot 

einstaklinga er að ræða, því stundum er ekki önnur leið til þess að komast úr 

peningavandræðum en að fá hjálp frá umhverfinu. Fólk lætur sér annt hvert um annað 

þegar um peninga eða önnur vandræði er að ræða. Þessi hjálpsemi er sjaldgæf í 

borgarsamfélaginu. Því minna sem samfélagið er því meiri tilhneiging verður hjá fólk til 

þess að standa saman. Í sveitasamfélaginu finnst mönnum eins og þeir tilheyri hópi. Þeir 

eru stoltir af því að tilheyra þessum hópi. Í nútímasamfélagi tilheyrir fólk ólíkum hópum 

sem geta ekki treyst hverjir öðrum. Í Kóraninum, helgiriti múslima, er bent á 

nágrannahjálp sem skyldu. Hjálpsemi fólks í Landi og sonum hefur sterka merkingu og 

það kristallast í viðbrögðum sveitamanna við hegðun Einars, þegar hann ákvað að fara 

og selja jörðina og dýrin til þess að geta borgað skuldir. Nágrannar í sveitinni voru 

reiðubúnir að kaupa allt af honum og leyfa honum samt að nota jörðina þangað til 

ástandið lagaðist. Það er helst þetta sem skiptir mestu máli í sveitalífi þegar erfiðleikar 

steðja að. Þennan mikilvægan þátt er ekki lögð áhersla á í Mýrinni hjá Arnaldi. Hann 

fjallar um bæjarsamfélagið þar sem nágrannahjálp birtist lítið sem ekkert.  Hjá Arnaldi 

eru einstaklingar samfélagsins oftast uppteknir við að skapa sitt eigið líf, en 
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samfélagslegir þættir hafa enn meiri áhrif á mótun þeirra. Það er hægt að sjá muninn 

með því að benda á viðbrögð fólks gagnvart skuldum í báðum skáldsögunum. Tómas og 

kaupfélagsstjórinn, kröfðust þess ekki að Einar færi að borga skuldir sína strax. Og þetta 

birtist í umræðu þeirra um málið. Kaupfélagsstjórinn sagði við Einar: 

 

Ég er ekki að krefjast þess að þú borgir. 

Ég veit það. 

Það koma tímar og koma ráð, sagði kaupfélagsstjórinn, og kannski birtir 

einhvern tíma aftur yfir þessu atvinnuvegi sem heitir búskapur. Eins og stendur 

get ég ekkert gert fyrir þig annað en krefja þig ekki um greiðslur. Mér væri raunar 

ánægja að því, vegna þess að kannski væri það eitthvað í ætt við þá hugsjón, sem 

faðir þinn var að minna okkur á með svo litlum árangri. Hugsjónir og 

framkvæmdir fara ekki alltaf saman, en einu skal ég lofa þér, og það er, að þú 

þarft aldrei að selja jörðina vegna skulda (Indriði G. Þorsteinsson 2004:100). 
 

Það kemur fram að þeir eru ekki bara hjálpsamir heldur gleyma þeir ekki góðum 

verkum föður hans. Það sem Ólafur gerði fyrir sveitina og samfélagið var ógleymanlegt, 

að mati kaupfélagsstjórans. Einnig kemur þetta fram í samtali Einar við Tómas þegar sá 

síðarnefndi sagði: „Þú hugsar of mikið um skuldir“ (Indriði G. Þorsteinsson 2004:114). 

Helstu mótrök Einars gegn þeirra hugsun var sú að hann vildi ekki halda áfram að vera 

þræll annarra, sérstaklega ekki kaupfélagsstjórans og Tómasar, eins og faðir hans hafði 

verið í gegnum tíðina, heldur vildi hann breyta gildum og menningu hins eldra 

samfélags og afkomenda. 

Síðan koma viðbrögð bæjarsamfélagsins gagnvart skuldum. Í Mýrinni kemur fram 

að Eva Lind skuldaði manni sem hét Eddi. Þessi maður gat ekki beðið lengi því að 

málið snerist um dóp. Hann sendi tvo menn til Erlendar. Þeir voru sendir til þess að 

berja á Erlendi eða Evu Lind til þess að fá peningana greidda. 

 Tveir menn, báðir í leðurjökkum og svörtum leðurskóm reimuðum upp á 

kálfana, knúðu dyra og trufluðu Erlend þar sem hann dró ýsur í hægindastólnum 

heima hjá sér síðar um kvöldið. Hann kom heim, kallaði á Evu Lind á þess að fá 

svar og settist ofan á kjúklingabitana sem lágu í stólnum frá því hann svaf á þeim 

nóttina áður. Mennirnir tveir spurðu eftir Evu Lind. Erlendur hafði aldrei séð þá 

áður og ekki séð dóttur sína frá því hún gaf honum kjötsúpuna góðu. Þeir voru 

fólskulegir á svipinn þegar þeir spurðu Erlend að því hvar þeir gætu náð í hana og 

reyndu að sjá inn í íbúðina á þess beinlínis að troða sér framhjá honum. Erlendur 

spurði hvað þeir vildu dóttur hans. Þeir spurðu hvort hann væri að fela hana inni 

hjá sér, hórkarlinn. Erlendur spurði hvort þeir væru handrukkarar. Þeir sögðu 

honum að halda kjafti. Hann sagði þeim að drullast í burtu. Þeir sögðu honum að 

éta skít. Þegar hann ætlaði að loka á þá setti annar þeirra hnéð inn fyrir 
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dyrakraminn. Dóttir þín er helvítis tussa, hrópaði hann. Hann var í leðurbuxum 

(Arnaldur Indriðason 2005:129-130). 

Eins og bent hefur verið á í upphafi, þar sem rætt var um breytingu atvinnuháttanna og 

mikinn flutning fólks til borga, breyttust lífshættir í kjölfarið og siðferði gat jafnvel 

versnað. Þessir menn eru þó ekki dæmigerðir fyrir nútímainnheimtu aðgerðir opinberra 

og einkarekinna stofnanna. 
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12. Lokaorð 

Ég fékk dýrmæta innsýn í íslenskt samfélag við vinnslu þessarar ritgerðar. Rannsóknir 

og opinber gögn sem ég skoðaði endurspegla ríkjandi orðaræðu og    

meginniðurstaða mín er sú að báðir þessir höfundar, Indriði G. Þorsteinsson og 

Arnaldur Indriðason, eigi það sameiginlegt að fjalla um nútímavandamál og að hægt sé 

að finna raunsæi í skáldsögunum tveimur. Strax í byrjun skáldsagnanna tveggja finnum 

við að höfundar draga upp dökka mynd af samfélaginu til þess að gefa öðrum tækifæri 

til að ræða og skoða vandamál samfélaganna tveggja. Reyndar er sterkur þráður milli 

þeirra feðga. Söguhetjur þeirra eru alltaf að glíma við sína menningarlegu leysingu og 

úrgrópun úr gamla sveitasamfélaginu, ekki síst Erlendur. Hann er maður sem fer milli 

snemmnútíma, hánútíma og síðnútíma. Hann er úr sveit en þegar hann flytur til borgar 

reynir hann aðlaga sig að nýjum tímum en getur það ekki og flytur alltaf til baka í 

huganum. Að vera rannsóknarlögreglumaður og eiga dópistabörn gerir líf hans ennþá 

flóknara. 

Í báðum skáldsögunum er hægt að finna vandamál líðandi stundar og bent á það sem 

betur má fara í samfélaginu. Samúð höfundanna með persónum sínum er augljós í 

báðum sögum og fær á sig sterkan lit, sérstaklega í Landi og sonum með bændastétt og í 

Mýrinni með lágstéttarfólki. Í báðum skáldsögum er hafa höfundar næman skilning á 

því sem kemur fyrir lægri stéttir í samfélögunum, sem dæmi má nefna það sem gerist 

fyrir Kolbrúnu. Enginn hlustaði á hana og allir hunsuðu hana því að hún tilheyrir 

lágstéttarhópi. Í báðum þessum skáldsögum finnum lýsingar á raunveruleika fólks í 

sveitinni og fólks sem er uppalið er á mölinni. Indriði fjallaði einnig um breytinguna 

sem varð hjá fólki vegna mikilla breytinga á þjóðfélagsháttum þegar það ákvað að 

flytjast á mölina því þar fær fólk tækifæri og val við að velja sér leið í lífinu. Það eru oft 

ákveðin gildi sem sameina þá feðga. Í gegnum skáldsögur þeirra er hægt að lesa um 

pólitík og pólitísk áhrif á samfélagið, bæði sveita- og bæjasamfélagið. Sveitasamfélagið 

sem var möguleiki fyrir þjóðina er ekki lengur lifandi möguleiki að mati Indriða. Hann 

lýsir þeirri hugsun á nostalgískan hátt, að það að fara aftur til baka sé ekki lifandi 

möguleiki í nútímasamfélagi. Arnaldur fjallar einnig um vandamál bæjarsamfélags og 

þéttbýlis en hann notar glæpasagnaformið til að lýsa þeirri hugsun. Hann bætir því við 

sem á vantar í lýsingu föður hans á bæjarsamfélaginu til þess að gefa heila og fullkomna 

mynd af því að lífið í stórborgum sé misgott og fari oft eftir því hvar og í hvaða hópi 
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einstaklingar lenda eftir búferlaflutningana til borgarinnar. En óréttlætið er það sama, 

bæði í sveita- og bæjarsamfélaginu. 

Það er óhætt að segja að með nútímavæðingunni verði breytingar á hugsunarhætti 

einstaklinga út um allan heim, breytinga sem ná út í hvern kima samfélagsins.  
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