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„Hey hversvegna geriru ekki bók sem heitir Fermið okkur og gefur hana út fyrir 

fermingartímabilið?“ spurði vinur Hugleiks Dagssonar í strætó fyrir nokkrum mánuðum. 

Hugleikur sló til og bókin er komin út, teiknimyndasaga um piltinn Pétur sem er á 

fermingaraldri en hjá honum vakna ýmsar spurningar og efasemdir. Til hvers að fermast? 

Hver er munurinn á kristilegri og borgaralegri fermingu? Hvað býr að baki þessu öllu? 

Sagan hefst og henni lýkur með martröð Péturs þar sem hann er allsber í híandi 

stelpnahóp og poppaðri útgáfu af falli engilsins Lúsífers, uppreisnargjarns unglings sem 

rís gegn valdi föður síns. Söguþráðurinn er brokkgengur og fer út um víðan völl undir 

lokin en unglingalegur húmorinn heldur sögunni uppi enda hæfir hann efninu vel. 

 

Teikningar Hugleiks eru svarthvítar og afar einfaldar. Persónurnar eru litlir 

svipbrigðalausir strikakallar en höfundi tekst að ljá hverjum þeirra sinn karakter með 

skemmtilegum stellingum, hugsunum og tilsvörum. Bakgrunnur myndanna er líka 

einfaldur, bókahilla eða eitt tré í mesta lagi. Rammarnir eru flestir í sömu stærð, fjórir á 

síðu, og ekki mikil hreyfing á milli þeirra. Þótt tilsvör séu stutt og myndirnar dregnar 

fáum dráttum skapast skemmtileg frásögn þar sem ádeilan fer ekki milli mála. Guð og 

djöfullinn togast á um sálir unglinganna sem vita ekki sitt rjúkandi ráð. Djöfsi segir: 

„Fermingin er dulbúinn sálarsölusamningur og frábær leið til að eignast vini.“ Svör 

prestsins og fulltrúa borgaralegrar fermingar eru innantóm, afinn segir að lífið sé eins og 

sturlað maraþon og fermingin sé startbyssan svo það er sama hvert Pétur leitar til að 

spyrjast fyrir um tilgang og gildi fermingarinnar, hann er engu nær. Fermingarbörn sem 

lesa þessa bók munu ekki finna svörin, heldur spurningarnar sem vakna þegar staðið er 

frammi fyrir þeirri ákvörðun hvort staðfesta eigi skírnarheitið og gera Jesú Krist að 

leiðtoga í lífinu. 

 

Með bókinni fylgir geisladiskur með hljómsveitinni Benna Hemm Hemm og en þar er að 

finna lag sem heitir Ég kyssi þig á augun. Lagið er rapp og retró í bland, í tveimur 

mismunandi útsetningum. Mælt er með því á bókarkápu að hlusta á hann meðan lesið er 

en það bætir engu við bókina nema ljúfum tónum. Formálann skrifar Friðrik Sólnes að 

vanda: „Það er ekki mitt að meta þroska barna þegar þeim er valinn dagur til að taka í 

sáttarhönd Jesú. Fyrir mitt leiti [svo] var þroski minn á þeim degi jafn alger og gjöfin sem 

ég þáði, í hvassviðri við fótskör hinnar raunverulegu æsku minnar, árið 1993...“. Umbrot 

og hönnun bókarinnar er til fyrirmyndar, er hún hin eigulegasta og alveg tilvalin 

fermingargjöf. Bækur Hugleiks eru bæði myndlist og skáldskapur og oft segja myndir 

hans meira en mörg orð. Það má velta fyrir sér hvort  tilgangur höfundar sé að stinga á 

kýlum samfélagsins og hvort það tekst eða hreinlega að skemmta sér og okkur – lesningin 

er ánægjuleg hvort heldur sem er.  
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