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Fremst í nýrri bók, Landslag er aldrei asnalegt, eftir nýjan höfund, Bergsvein Birgisson,  

er vélritað bréf til útgefanda frá oddvita Hneitisstaðahrepps. Þar er fullyrt að hjálagt 

bókarhandrit sé unnið upp úr dagbókum aðalsöguhetjunnar Halldórs Benjamínssonar. 

Oddvitinn og kona hans gægjast síðan af og til fram á síðum bókarinnar sem einskonar 

sjálfskipaðir ritstjórar, eða höfundar, og þau skrifa m.a.s. sjálf kaflabrot þegar Halldór 

þrýtur örendið. Bókin „hefur að sínu viðfangi mannlífið í Geirmundarfirði norður hér“ 

eins og segir í bréfinu. Halldór er ungur sjómaður í sálarkreppu sem hefur leitað í öryggi, 

friðsæld og visku trillukarla í deyjandi sjávarplássi. Þegar félagarnir auglýsa eftir 

ráðskonu í verbúðina verður knýjandi fyrir Halldór að takast á við sársaukafulla fortíð 

sína. Í lok sögunnar kemur í ljós hvað plagar hann og hefur hrakið hann að heiman í 

þennan eyðilega fjörð.  

 

Hver  kafli hefst á veðurlýsingu í anda dagbóka sem bændur og sjómenn héldu fyrr á 

öldum. Myndmál veðurlýsinganna er víða fornt og kraftmikið eins og stíll sögunnar 

reyndar allur. Halldór lýsir daglegum veruleika í firðinum, aflabrögðum, heimsóknum á 

bæi í sveitinni, böllum og fylleríum, angist yfir kvenmannsleysi, vangaveltum um lífið og 

tilveruna. Persónur sögunnar eru erkitýpur frekar en einstaklingar; trillukarlar eins og 

hinn ódauðlegi Gusi sem ræðir heimspeki á bryggjusporðinum og vill frekar deyja en 

missa krókaleyfið, presturinn sem efast og býsnast yfir því hvert heimurinn stefni, 

skáldmaðurinn Snægrímur sem kryfur innstu rök tilverunnar og segir að Reykjavík sé 

ekkert annað en samsafn af fólki í tískuklæðum að rembast við að gleyma fortíð sinni 

(48). Sjálfur er Halldór brjóstumkennanlegur í kvöl sinni og einsemd, sjúklega feiminn og 

einhvern veginn ekki á réttum stað í lífinu: „Í gær flugu gæsirnar suður með ströndunum 

með norðangustinn í rassinn og alltaf þegar ég sé oddaflug gæsanna sækir hún að mér 

þessi kennd, að kannski sé ég ekki staðsettur þar sem ég ætti að vera. Að hér sé stöðnun 

og lömun en einhvers staðar annars staðar líf og hreyfing. Að örlögin vilji ekki að ég sé í 

Geirmundarfirði heldur á öðrum stað þar sem ég næ að opna mig og er geislandi og 

ágætur“ (94). Sérkennilegasta persóna bókarinnar er Jónmundur, skáld í kör, en úr ræðu 

hans er bókartitillinn kominn. Jónmundur er málsvari kærleika, náttúru, ástar og sáttar og 

með boðskap sínum frelsar hann Halldór frá hugmyndum sínum um sjálfan sig. 

 

Umræða um byggðaþróun og kvótastefnu er áberandi í bókinni og birtast einna best í 

háleitum samtölum.Einn trillukarlinn spyr áleitinnar spurningar sem oft heyrist: „Ég hef 

róið héðan í fimmtíu ár og þó á ég ekki eitt einasta kíló af kvóta, og hvernig getur þá fólk 

í Reykjavík sem aldrei hefur migið í saltan sjó átt fiskinn hér fyrir utan?“ (80). Beinskeytt  

þjóðfélagsádeila einkennir orðræðu persónanna, sérstaklega prestsins sem sífellt 

skammast yfir nútímanum og segir í einni eldræðu sinni að fólk sé orðið „tilfinningasljótt 

af stanslausri peningalöngun, mublugræðgi og kynlífsfíkn og því ekki fært um að skynja 

lífið sem annað en peninga og hold...“ (100). Hugmyndir prests um að splundrast í flísar 



og sameinast blámanum bak við nýsortnuð fjöll minna á hugmyndafræði annars prests á 

Snæfellsnesi forðum. Ádeila bókarinnar beinist að nútímalegri efnishyggju, 

neyslumenningu og yfirborðsmennsku en í sjávarplássi þar sem takast þarf á við 

náttúruöflin með berum höndum, rafmagnið fer reglulega af og internetið hefur ekki 

numið land er hægt að finna frið í sálinni.  

 

Landslag er hvöss, heimspekileg, gamaldags og einkar þjóðleg saga sem dýpkar við 

nánari kynni og er það ekki síst kjarnyrtum stílnum að þakka. Textinn er rammíslenskur,  

myndmál mergjað og vísanir í íslenskar bókmenntir, bæði í persónusköpuninni sjálfri og 

orðfæri sögunnar, eru víða. Stundum verða lýsingar á aflabrögðum og veðurfari þreytandi 

og sögulokin eru ansi yfirdrifin. Okkur er sagt til syndanna í þessari bók og gömlum 

gildum haldið hátt á lofti. Yfirleitt eru bókarkápur frá Bjarti sérlega smekklegar en þessi 

er undandtekning; landslag teiknað eins og konubrjóst ER asnalegt.  
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