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„Sagan um Jörund hundadagakonung og byltingu hans á Íslandi“ er undirtitill Eldhugans 

eftir Ragnar Arnalds. Á titilsíðu stendur sömuleiðis: Söguleg skáldsaga. Í stuttum 

eftirmála gerir Ragnar stutta grein fyrir vinnubrögðum sínum við sögulega 

skáldsagnagerð: „Við gerð sögulegra leikverka og skáldsagna þar sem nöfnum er ekki 

breytt hef ég fylgt þeirri reglu að hagga sem minnst við mikilvægum staðreyndum um 

meginviðburði og skýra rétt frá um örlög helstu persóna, jafnvel þótt önnur örlög gætu 

sýnst dramatískari. En burt séð frá þessari meginlínu hef ég ekki hikað við að sviðsetja 

atburði og túlka þá eftir mínu eigin höfði, geta óspart í eyður og bæta við eða breyta 

minni háttar persónum eftir þörfum“ (266). Mörkin milli sagnfræði og skáldskapar geta 

verið óljós þegar gömul dómsskjöl og gulnaðir pappírar eru grafin upp og söguþráður 

spunninn upp úr þeim. Ragnar er varfærinn og segir t.d. ekkert um stjórnarathafnir 

Jörundar hundadagakonungs á Íslandi nema það sé samkvæmt áreiðanlegum heimildum. 

Sagan geldur þess að nokkru leyti og hljómar á stundum eins og endursögn úr 

mannkynssögubók en fer þess á milli á gott flug með léttri kímni og skemmtilegum 

þjóðlífslýsingum.  

 

Sögumaður sér í huga allra persónanna og þekkir bæði fortíð þeirra og framtíð. Mikið er 

lagt í að skapa trúðverðugt andrúmsloft í sögunni, bæði með lýsingum á híbýlum, 

mataræði, klæðnaði o.fl. og því virkar það truflandi þegar sögumaður hefur ekki hemil á 

samtíðarþekkingu sinni og segir t.d. „en hún hlaut síðar nafnið Hafnarstræti“ og (44), eða 

„sem seinna hlaut nafnið Lækjartorg“ (90). Aukapersónurnar eru líflegar, t.d. auðtrúa 

kaupmaðurinn Phelps, Trampe greifi sem er einarður fylgismaður einokunarstefnunnar 

enda græðir hann mest á henni sjálfur, hin vergjarna frú Vancouver og Jón stúdent en 

hann eygir loksins tækifæri til að komast áfram í lífinu þegar Jörundur býður honum 

ýmsar vegtyllur. Jörundur sjálfur náði einhvern veginn ekki að heilla mig, og ekki heldur 

Guðrún, heitkona hans sem minnir mest á Sölku Völku í útliti. Þau eru einhvern veginn 

alveg blóðlaus og það vantar í þau alla ástríðu. Það er ekki fyrr en í norðurferð þeirra sem 

Jörundur sýnir loksins af sér einhverja karlmennsku og alvöruleiðtogahæfileika. Þá 

stendur tildragelsi þeirra sem hæst en ástarsenurnar eru svo sveitalegar að þær ná ekki að 

lifna almennilega. 

 

Sú mynd sem dregin er upp af höfuðstað Íslands og íbúum hans um aldamótin 1800 er 

raunsæisleg og sannfærandi; dönsk pakkhús við moldargötur, örfá lágreist steinhús, 

kraðak af torfkofum þar sem lúsugir tómthúsmenn og skeggjaðir bændur híma undir vegg 

og taka í nefið og óþrifalegar verkakonur stafla saltfiski með kuldabólgnum höndum. 

Einokun Dana á allri verslun við Íslendinga hefur dregið allan kjark úr landsmönnum og 

þeim finnst hreinlega ekkert athugavert við það þótt verð á lýsi og saltfiski standi alltaf í 

stað meðan innflutningsvörur eins og korn og kaffi hækka í verði eftir geðþótta yfirvalda 

(98). Það er von að Jörundi blöskri þessi eymd og fáfræði, fyllist eldmóði og vilji rífa 

þjóðina upp úr aldalangri stöðnun og fátækt; kollvarpa yfirráðum Dana á Íslandi og 

setjast sjálfur á valdastól. Í sögunni er Íslandsför Jörundar upphaflega hugsuð sem 



ævintýri og gróðabrall. Þegar Jörundur kemst til valda greiðir hann vissulega fyrir 

blómlegum viðskiptum en að auki leggur hann sig fram við að stjórna landinu í anda 

þeirra hugmynda sem ríktu í Evrópu í kjölfar amerísku og frönsku byltinganna. Hann er 

uppfullur af fögrum hugsjónum um lýðveldi, frelsi og bræðralag og jafnan rétt öllum til 

handa. Samkvæmt stefnu hans áttu t.d. allir þegnar landsins að hafa atkvæðisrétt og 

kjörgengi, bæði ríkir og fátækir. Það ber mikið í milli þegar þeir Magnús Stephensen 

skiptast á skoðunum um heppilegt stjórnarfar fyrir Íslendinga; annars vegar ættstór og 

löglærður embættismaður sem styður upplýst einveldi og hins vegar ungi 

lýðveldissinninn, sjómaður, drabbari og úrsmiðssonur frá Kaupmannahöfn (158-159) . 

Framfarahugmyndir Jörundar eru góðar og gildar og ganga m.a. út á bættar samgöngur, 

skóla- og heilbrigðismál og eflingu atvinnuveganna. En Íslendingar eru ekki reiðubúnir, 

þeir eru eins og barðir þrælar sem óttast frelsið og sjálfstæðið.Eitt gamalmenni segir þó 

við hann áður en hann klöngrast um borð í skipið sem flytur hann til Englands: „Þér tókst 

á sex vikum það sem öðrum mistókst á sex öldum!“ (249). En þegar skip Jörundar 

hverfur út við sjóndeildarhringinn ná valdastéttin og kúgararnir aftur yfirhöndinni og 

halda áfram að mergsjúga og arðræna alþýðuna.  

 

Sú mynd sem dregin er upp af Jörundi í Eldhuganum er önnur en oftast hefur birst af 

honum í heimildum. Litið hefur verið á hann sem hálfgeðveikan spilafíkil með 

mikilmennskubrjálæði sem ekkert mark væri á takandi. Í Eldhuganum birtist hann sem 

boðberi lýðræðisins, ráðagóður og tungulipur, einskonar Struense á Íslandi. Gaman 

verður að sjá hvernig hann lítur út í nýrri ævisögu eftir Söruh Blakewell, The English 

Dane, sem kemur út á íslensku á næstunni. Æviferill hundadagakonungsins er litríkur og 

býður upp á marga möguleika og hann endar örugglega á hvíta tjaldinu áður en yfir lýkur. 

Þessir möguleikar er ekki nýttir nógu vel í Eldhuganum, það vantar eldinn, kraftinn og 

blóðið í aðalpersónurnar. Sagan er samt rennileg og myndræn, vel stíluð og hárfínt 

jafnvægi ríkir milli skáldskapar og sagnfræði – hún er alveg jafn fáguð og smekklega 

hönnuð bókarkápan. 
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