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Í nýju smásagnasafni Þórarins Eldjárns eru ellefu smásögur sem allar bera sterk einkenni höfundarins. 

Þær eru vel byggðar, skrifaðar á fallegu máli, fíngerðar og háðskar og sögumenn og aðalpersónur eru 

yfirleitt karlar. Fyrsta sagan í bókinni, Kauði, er algerlega dæmigerð Þórarinssaga. Sögumaður lýsir 

ókunnugum manni, dregur upp einstrengingslega mynd af honum í huga sér, fær manninn á heilann 

án þess að skeyta um hann að öðru leyti. Þegar kauði deyr kemur allt annað hljóð í strokkinn.  Svipað 

þema er á ferð í Sillu á Klömbrum, fordómar byggðir á útliti og framkomu annars fólks koma í veg fyrir 

frekari kynni. Síðasta sagan í safninu, Flökkusaga, ber líka sterk höfundareinkenni. Hamskipti og  

samruni hafa löngum verið Þórarni hugleikin, þ.e. hvernig fólk breytist, skarast eða rennur saman við 

eitthvað annað, t.d. hugmynd,  þráhyggju eða persónu. Nafnið er tvírætt, þetta gæti verið flökkusaga, 

hún segir frá tveimur félögum sem taka að sér að endurlífga forna þjóðhætti með því að flakka um 

landið og skemmta fólki í eins konar útrásarprókjekti til eflingar ferðaþjónustu. Annar þeirra starfaði í 

blómlegu fyrirtæki, fékk feitan starfslokasamning en gerist förumaður eftir fortölur félaga síns. Hann 

lifir sig svo inn í hlutverkið að hann leggst út í alvörunni. Það er leitt að þessi persóna heitir bæði 

Sigurgeir og Sigurjón (155) en slík villa má ekki fara framhjá forleggjaranum. Í Skáldu fær hundtík mál 

og mannlega skynsemi,  ritstíflað skáld fær innblástur frá tíkinni sem liggur yrkjandi fram á lappir 

sínar og gruflar í því hvernig skáldinu tekst að klúðra öllum góðu hugmyndunum sem hún sendir 



honum. Og hún hugsar með sér:  „Hann er ansi fastur í þessu hvimleiða hagmælskufari sem ég held 

að sé reyndar stærri partur af hans vandamáli en honum er ljúft að viðurkenna“ (48). Hugur manns 

og tíkur sameinast í ljóðlistinni, samband er komið á þótt það sé „brenglað“ (enn tvíræðni). Tíkin yrkir 

alveg snilldarlega um skáldið að strauja skyrtu: 

Þó járnsins lófi 

glói 

geri sléttar og felldar  

flíkur allar 

tekst mér eigi 

allt að einu  

mitt líf að slétta 

(48) 

  

  

Smásögur Þórarins geta sumar virkað sléttar og felldar og látið lítið yfir sér í einfaldleika sínum og 

fáguðum húmor. En þær geta líka verið lúmskar og beinskeyttar og ýtt harkalega við lesanda sem er 

að sofna á verðinum. Samfélagsgagnrýni er víða finna í verkum Þórarins og nokkrar sagnanna í 

safninu sækja efnivið sinn í firringu og bankahrun. Þar segir frá borgum sem taka ekkert mið af fólkinu 

sem í þeim býr og frá mönnum  sem eru hugtómir og rauntómir, „holmenni“ (79) en hefjast til vegs 

og virðingar í samfélagi sem horfir mest á hylkið og ytra byrðið. Það væri gaman að heyra meira um 

holmennin, þeir eru gott efni  í skáldsögu. Í Draugaborg talar fólk ekki um annað en peninga, „Já, það 

var til svo mikið af peningum og svo mikið af ríku fólki. Að minnsta kosti að því er talið var þótt fæstir 

hefðu séð það...“ (115). Og í Hvaðefsögu er á yfirborðinu gert góðlátlegt grín að hrepparíg og 

byggðastefnu en undir  er táknræn mynd af holu fjalli sem hrynur á sautjánda júní. Íþróttabyltingin er 

dæmisaga þar sem hagræðing, hagnaður, vöruþróun og kostun halda innreið sína í íþróttaiðkun með 

undraverðum árangri. Eftirlit með lyfjanotkun hafði  lengi tafið fyrir framförum og var það því lagt 

niður. Í kjölfar þess þöndust markhópar út, ný met voru sett og allir urðu jafnir og frjálsir. Einhverjir 

nöldrarar börðust gegn þessari þróun en áttu engin rök „gegn sigrandi viðhorfum nýrra tíma“ (93) og 

voru álitnir fordómafullir afturhaldsseggir. Þetta má auðveldlega heimfæra upp á atburði síðustu 

mánaða hér á landi. Um snilldartök Þórarins á smásagnaforminu þarf ekki að fjölyrða. 

Samfélagsgagnrýni hans hefur hins vegar aldrei verið eins beitt og í þessum sögum enda er hlutverk 

skáldskaparins nú sem aldrei fyrr að skilgreina veruleikann, fletta ofan af svikunum og segja satt.     
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