
Ekki fyrir viðkvæmar sálir? 
 

Ofbeldi fer ört vaxandi á Íslandi ef marka má nýjustu fréttir og rannsóknir. En ekki ratar allt ofbeldi í 

fréttir. Um heimilisofbeldi heyrist lítið en vitað er að það þrífst vel í skjóli myrkurs, fordóma og 

fáfræði. Í skáldsögunni Hér hlustar aldrei neinn er sjónum beint að ógæfusömu fólki í Reykjavík 

samtímans sem á ofbeldi og grimmd sífellt yfir höfði sér á eigin heimili. Guðbrandur gamli býr við 

ofríki Sæunnar konu sinnar sem er vanstillt, bitur og drykkfelld. Katrín dóttir þeirra hjóna er veik og 

varnarlaus útigangskona: auðveld bráð fyrir leigusalann Aron sem sjálfur hefur sætt misþyrmingum af 

hendi föður síns frá barnæsku. Stærsta fórnarlambið er Benedikt, tíu ára gamall sonur Katrínar, en hann 

elst upp við víglínuna hjá afa og ömmu þar sem orrahríðin stendur alla daga.  
 

Átök og uppgjör þessa fólks er efniviður nýrrar bókar Sigurjóns Magnússonar sem áður hefur skrifað 

skáldsöguna Góða nótt Silja (ártal) þar sem hann tókst m.a. á við harðstjórn, geðveiki og dauða. Þessi 

bók er mjög vel byggð og söguþráðurinn spennandi. Sagan er óhugnanleg en óhugnaðurinn felst ekki í 

blóðugum eða ofbeldislegum lýsingum heldur er hann magnaður með því að gefa í skyn, nota tvíræðar 

setningar og jafnvel þögn. Samtölin eru trúverðug, bældar tilfinningar krauma undir beiskum tilsvörum, 

háðskum athugasemdum og áköllum um hjálp sem enginn heyrir. Sjónarhorn einnar persónu ræður í 

hverjum kafla svo sagan er að sumu leyti eins og margradda kór.  Samúðin er þó of mikil með 

Guðbrandi og afadrengnum og andúðin of augljós á Sæunni til að hægt sé að segja að öllum persónum 

sé gert jafn hátt undir höfði. Sú innsýn sem veitt er í huga Arons bæði sem þolanda einhvers dularfulls 

ofbeldis og sem ofbeldismanni er afar nærfærin og raunsæisleg. Hvatir hans og þarfir eru frumstæðar 
og í hans augum er fólk bara eins og hlutir. Hann getur ekki bundist neinum tilfinningaböndum enda 

býr óttinn við föðurinn og myrkraverk hans ennþá innra með honum. Aroni hefur aldrei hlotnast 

væntumþykja neins og á enga ást eða hlýju til að gefa öðrum. Hann er sérlega óaðlaðandi, eigingjarn og 

tillitslaus og í lokasenunni kemur skýrt í ljós að hann mun alltaf hafa sitt fram með seiglulegri frekju og 

tilfinningaleysi. Sömuleiðis er Katrín sannfærandi persóna, veiklyndur fíkill sem lifir í sjálfsblekkingu 

og eigingirni hennar er síst minni en Arons þótt hún birtist öðru vísi. 

 

Sigurjón Magnússon lýsir kuldalegu samfélagi, grimmd og óhugnaði á mjög sannfærandi hátt. Fólk 

sem er sérlundað, friðelskandi, trúgjarnt eða einhvern veginn öðruvísi en aðrir á sér ekki viðreisnar von 

þar sem aðeins hinir hæfustu lifa af. Sæunn og Aron eru nógu frek og eigingjörn til að nota annað fólk 

eins og þeim sýnist og réttlæta jafnvel gerðir sínar. Eina athvarf Guðbrands þegar konan ofsækir hann 

er bókaherbergið, þar er hans einkaheimur þar sem kyrrðin ríkir. Þangað sækir Benedikt einnig en líkt 
og Guðbrandur er hann dæmdur til að verða undir. Hinir friðsömu langfeðgar og bókamenn láta í minni 

pokann en ofstækið, beiskjan, grimmdin og hin illu öflin sigra. Sagan er átakanleg, sorgleg og svartsýn 

og það er engin vonarglæta í lokin. Hún er áleitin, segir sannleikann umbúðalaust og er þar af leiðandi 

ekki fyrir viðkvæmar sálir.   
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