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Við Íslendingar höfum alltaf haft mikinn áhuga á persónufróðleik, sem stafar efalítið af fámenni hér á 

landi, landlægum ættfræðiáhuga,  þéttriðnu tengslaneti og klíkumyndunum. Ævisagnahefð 

þjóðarinnar stendur því á aldagömlum merg en sjálfsævisagnahefðin er nokkru yngri. Hjartsláttur 

Hjálmars Jónssonar er dæmigerð íslensk sjálfsævisaga full af fróðleik um (karl)menn og málefni. Hún 

hefst í sveitinni þar sem kynlegir kvistir setja mark sitt á drenginn og eftir því sem hann eldist og 

þroskast eykst skilningur hans á aðstæðum foreldra sinna og forfeðra. Hann er í sumarvinnu til sjós 

og lands,  leiðist í skólanum, leitandi og efins yrkir hann ferskeytlur sem verða landsfleygar, lærir til 

prests, eignast fjölskyldu og hefur prestskap, fyrst í Húnaþingi, þá á Sauðárkróki og gerist loks 

dómkirkjuprestur. Fyrsti tveir hlutar bókarinnar heita Æska og uppruni og Séra Hjálmar, þriðji fjallar 

um setu Hjálmars á Alþingi (Veraldarvafstur) og síðasti hlutinn ber það skemmtilega heiti Séra 

Hjálmar snýr aftur. Bókinni lýkur með sátt og fyrirheiti um bjarta framtíð. 

Saga Hjálmars er ofin mörgum þráðum.  Hún er ekki síst saga samferðamanna hans  í námi og starfi 

og minnir á íslenska sagnaþætti með mannlýsingum, fyndnum tilsvörum og viðeigandi snjöllum 

kveðskap. Þarna stíga fram mektarbændur og öðlingar eins og Jón Árni Jónsson sem var latínukennari 

í MA áratugum saman, guðfræðiprófessorarnir dr. Þórir og dr. Björn, séra Sigurbjörn biskup, 

Þorsteinn Pálsson og Steingrímur Joð. Aldrei lætur Hjálmar hnjóðsyrði falla um nokkurn mann heldur 

dregur fram bestu hliðar hvers og eins. Þá fjallar ævisagan að stórum hluta um kristnihald, prestskap 

og hlutverk kirkjunnar en trúin er Hjálmari leiðarljós í gegnum lífið sem vonlegt er. Oft má vart á milli 

sjá hvor hefur orðið, presturinn eða maðurinn. Fyrst og fremst predikar Hjálmar auðmýkt og virðingu 

og eru það sannarlega orð í tíma töluð á vorum dögum. Lýsingar á reynslu hans af sjúkdómum, 

erfiðleikum og dauða eru líknandi og lífsskoðun hans yfirleitt bæði jákvæð og heilbrigð.  

Stjórnmálaferillinn er afgreiddur snyrtilega, hann vildi frekar vera prestur en pólitíkus.  

Sjálfsævisaga Hjálmars er skemmtileg aflestrar,  vel skrifuð á fallegu og kjarnyrtu máli, vísurnar eru 

snilld og kaflaheitin smellin. Myndir eru ekki margar og víða vantar tímasetningu á þær, í stað 

nafnaskrár hefði verið meiri fengur að myndaskrá. Ævisaga sem þessi  ljóstrar hvorki upp  

leyndarmálum né inniheldur freudískar játningar. Það er helst í sambandi við andlát föður ins sem 

glittir í beiskju eða eftirsjá í þönkum Hjálmars.  Hér er lýst farsælu lífi með gleði og sorgum, trú og 

þakklæti, húmorinn er mildur og mannbætandi. „Við lifum lífi okkar í félagsskap hvert annars. Sá sem 

segist ekki verða fyrir áhrifum og segist ekki hafa fyrirmyndir þarf ýmislegt að íhuga. Viðtekinn 

hugsunarháttur, með dómumog fordómum, er töluvert aðhaldssöm umgerð lífsins. Samt hlýtur það 

að vera meginmarkmið að hefja sig yfir hið lága, leita sannleikans, greina hið rétta og fylgja því“ (150).  

Bókarkápan er afar smekkleg og sýnir okkur sposkan sögumanninn, hann er íbygginn og örugglega að 

yrkja vísu þegar ljósmyndin er tekin.  
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