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Í Dimmum rósum, vinsælu íslensku dægurlagi frá 1969, söng hljómsveitin Tatarar um ást, söknuð og 

dauða. Í samnefndri bók Ólafs Gunnarssonar er fjallað um sama efni af þeirri frásagnar- og stílgáfu 

sem einkennir skáldverk hans. Sagan er í þremur hlutum og gerist á árunum 1969-1971. 

Hippafílingurinn er í algleymingi, hassreykurinn svífur yfir og menn takast á um stríðið í Víetnam af 

mismiklu hyggjuviti.  Kynslóðabil er að verða til, unglingar gera uppreisn gegn foreldrum, skóla og 

samfélagi, gömul gildi verða smáborgaraleg eða úrelt og rokkið ryðst yfir hvað sem fyrir verður.  Í 

þessari hringiðu gerist dramatísk fjölskyldusaga þar sem líf fólks  fléttast margvíslega saman með 

afdrifaríkum afleiðingum.  

Persónur sögunnar eru margar og frásögnin borin uppi af þeim til skiptis. Þær eru líflegar og 

trúverðugar og sagan er knúin áfram af sérlega lifandi samtölum og spennandi atburðarás. Átökin á 

milli persónanna eru margs konar, systurnar Hrafnhildur og Harpa bítast um sama manninn, Þórður 

endurskoðandi girnist Ásthildi, fósturdóttur sína, leikkonan Brynhildur hefur enga stjórn á dramanu i 

lífi sínu og Haraldur, eiginmaður hennar, eltist við stundarfró og skyndigróða. Ásthildur er sú sem öll 

bönd berast að í sögunni, ráðvillt unglingsstúlka sem verður leiksoppur örlaganna.  Auðun, afi hennar,  

er sterkur karakter sem berst gegn sorg og elli með því að lyfta lóðum. Á milli hans og Ásthildar er 

sérstakt og fallegt samband. Á lífsleiðinni hefur hann misst trúna á guð en trúmál eru áleitin í sögunni 

líkt og í fleiri verkum Ólafs.  Auðun spyr dótturson sinn, djáknann Kristján, ögrandi spurninga: „Þeir 

hermenn sem nú eru að berjast í Víetnam og láta þar lífið svo guðstrú verði ekki útrýmt af 

jörðinni og við megum um frjálst höfuð strjúka vegna kommúnistanna, þeir eru þá í raun og 

veru að gera það sem Kristur bauð okkur að gera?“ (188). 

Dimmar rósir er breið og raunsæ skáldsaga. Hún er ekki beinlínis sagnfræðileg þjóðfélagslýsing eða 

heimildaskáldsaga þótt sögulegir atburðir eins og tónleikar Kinks og Led Zeppelin á Íslandi séu 

þungamiðja  sögunnar og þjóðþekktar persónur eins og Arngrímur flugkappi , Robert Plant og Rúnar 

Júlíusson skjóti upp kollinum.  Hún er ekki heldur uppgjör við rokkið eða hugmyndafræði 68-

kynslóðarinnar þótt greina megi vissa gagnrýni. Var hippamenningin á Íslandi kannski bara eins og 

Hrafnhildur lýsir systur sinni: „Hún er ekki hippi frekar en Henry Kissinger... Hún bara réttlætir alla 

hluti og þá sérstaklega hvað hún er mikið skítseiði með þessu helvítis hippakjaftæði...“ (23).  

Sagan er mjög dramatísk og svo myndræn að það liggur beint við að kvikmynda hana sem fyrst. Hér 

stendur  manneskjan andspænis guði og tilviljanakenndum örlögum og fengist er við spurningar um 

frelsi, fyrirgefningu, hefnd og réttlæti. Þótt það sé dimmt yfir sögunni á köflum er hún glitrandi 

af hárfínum húmor, djúpri samkennd og mannúð. 


