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„Ísland var gósenland leigumorðingjans …. Hvergi í heiminum hafði hann séð svona 

marga staði þar sem hægt var að  drepa fólk í rólegheitunum við fagurfræðilega 

ásættanlegar kringumstæður án þess að þurfa að óttast að áhorfendur drifi að í hrönnum, 

hvarvetna gat hann framkallað „slys“ sem enginn gat borið brigður á sem slíkt ef hann 

var ekki á staðnum – og víða var enginn á staðnum…“ (116). Ísland er skyndilega orðið 

vettvangur glæpa og blóðsúthellinga, hingað sækja hryllingsgúrúar eins og Tarantino og 

Eli Roth og borða m.a.s. með forsetanum. Íslenskar spennusögur eru orðnar býsna 

frambærilegar og njóta sívaxandi vinsælda meðal lesenda. Sennilega á þetta sér að hluta 

til af samfélagslegar rætur; undirheimalíf, eiturlyf og glæpir eru fylgifiskar þenslu, útrásar 

og neysluæðis í landinu. Ástæðan gæti líka verið sú íslenskar glæpa- og spennusögur hafa 

batnað stórlega að gæðum eftir að metnaðarfullir rithöfundar hafa feimnis- og 

fordómalaust helgað sig þessari bókmenntagrein af virðingu og kunnáttu. Vetrarborg 

Arnaldar Indriðasonar vermir nú efsta sæti metsölulistanna og í nágrenninu situr Krosstré 

eftir Jón Hall Stefánsson. Jón Hallur er kunnur útvarpsmaður og þýðandi og Krosstré er 

fyrsta skáldverk hans, glæpasaga um ást, kynlíf og forboðna ávexti. Atburðarásin hefst 

þegar rúmlega fertugur karlmaður, ráðsettur fjölskyldufaðir og virtur arkitekt, finnst nær 

dauða en lífi við sumarhús sitt á Þingvöllum og þegar lögreglumennirnir Valdimar og 

Hafliði fara á stúfana  kemur ýmislegt óvænt í ljós. Þegar lík ungrar stúlku sem tengist 

arkitektinum finnst við göngustíg í Heiðmörk tekur málið nýja stefnu.  

 

Krosstré er vel skrifaður sálfræðiþriller með fagmannlega innbyggðri spennu og 

trúverðugum persónum. Allir sem við sögu koma, bæði réttlátir og ranglátir, eiga við sinn 

persónulega vanda að glíma sem hefur áhrif á líf þeirra og þar með á gang sögunnar og 

rannsókn málsins. Kafað er í fortíðina og gruflað í sambandi persóna við annað fólk, 

maka og fjölskyldu. Skyggnst er í hugskot þeirra til skiptis til að leita svara við 

spurningunni hver morðingi stúlkunnar sé og sumir vekja meiri grunsemdir en aðrir. 

Lesandinn velkist í vafa og spurn í gegnum alla bókina og eins og góðra glæpasagna er 

háttur er það ekki fyrr en í lokin sem þræðirnir koma saman. En niðurstaða málsins er 

einum of óvænt, hún er ekki nógu vel undirbyggð í sögunni, hvorki í fléttu né 

persónusköpun.  

 

Ástin er aðalhreyfiafl sögunnar og hún er meira og minna öll í kross. Óbeislaðar ástríður, 

sekt, lygar og framhjáhald hrekja persónurnar út á ystu nöf. Arkitektinn Björn er á valdi 

hvata og ástríðna sem hann ræður ekki við og ekki gott að segja hvort hann er firrtur 

kynlífsfíkill eða einmana maður í miðaldrakrísu. Hann er áhugaverð persóna sem vekur 

óhug og andúð. Inn í söguna er fléttað frásögn þeirra sem áttu í ástarsambandi við hann 

og eru lýsingar þeirra (með skáletri) á ást í meinum bæði svo einlægar og trúverðugar að 

nístir í hjartað að lesa þær. Andlegu niðurbroti eiginkvennanna, Evu og móður 

Valdimars, er lýst á nærfærinn hátt en báðar þjást þær vegna ótryggðar manns sem þær 

elska. Undirrót alls ills í sögunni er lygin – margt er hægt að fyrirgefa þeim sem maður 



elskar en ekki lygar, eigingjarnar lygar sem sagðar eru til þess að hlífa sjálfum sér og 

komast hjá afleiðingum gerða sinna.  

 

Engin almennileg glæpasaga gengur upp nema löggurnar séu persónur sem höfða bæði til 

réttlætiskenndar og spennufíknar lesenda. Lögreglumennirnir tveir sem mynda krosstré 

eru öndvegis efniviður í langa ritröð um glímu rannsóknarlögreglunnar við glæpi á 

Íslandi. Höfundur forðast þá klisju að annar lögreglumaðurinn sé drykkfelldur og 

snefsinn reynslubolti og hinn nýgræðingur sem treður honum um tær. Það þarf engu að 

síður að skerpa muninn á þeim Valdimar og Hafliða því þeir eru of áþekkir í hugsun og 

vinnubrögðum og það skiptir engu máli fyrir lausn málsins hvor þeirra segir eða gerir 

þetta og hitt. Báðir eiga þeir sér áhugaverða fortíð og líf þeirra í núinu er í biðstöðu sem 

býður upp á mikla framtíðarmöguleika fyrir ritröð sem gæti átt metsölu vísa. Hafliði er 

mildur og umburðarlyndur í starfi sínu en í honum blundar illt afl sem hann þarf að halda 

aftur af. Hann er fráskilinn, frekar drumbslegur og lífið rennur hægt framhjá honum.  

Ástarsamband Valdimars við sambýliskonuna er að gliðna, hann er þunglyndur, 

snertifælinn og þjakaður af minningum um framhjáhald föður síns og sjálfsmorð móður 

sinnar. Saman vinna þeir félagar að lausn málsins sem kemur að lokum upp í hendurnar á 

þeim enda eru íslenskir glæpamenn viðvaningar sem betur fer og glæpir þeirra hálfgert 

klúður. Meðan snjallir höfundar gera sér mat úr því eiga íslenskir spennufíklar gott í 

vændum.  
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