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Efst í hægra horninu á forsíðu Fréttablaðsins hafa undanfarið birst litlar rauðar 

auglýsingar sem innihalda upphrópanir og speki af www.rokland.blogspot.com. Eigandi 

bloggsíðu þessarar er Böðvar Halldór Steingrímsson, fyrrum kennari við Fjölbrautaskóla 

Norðurlands vestra, aðalpersóna í nýrri skáldsögu eftir Hallgrím Helgason. Sagan gerist á 

Sauðárkróki þar sem Böddi glímir við lífsgátuna niðri í kjallara í húsi aldraðrar móður 

sinnar, skrifar meinyrta pistla, föndrar við þýskar ljóðaþýðingar og les Nietzsche, fer á 

skrautleg fyllerí og elskar álfamey úr fjarlægð. Hann hatar bæði sjónvarp og útvarp, 

popptónlist er „verksmiðjugarg“ í hans eyrum og bíómyndir eru bara fyrir „vídeómerar“. 

Þegar hann er rekinn úr FNV verður hann verulega skeinuhættur á bloggsíðunni, enda er 

hann Byggðahreinsun Skagafjarðar (BHS) holdi klædd, og eftir því sem sögunni vindur 

fram stefnir Böddi í óumflýjanlegt uppgjör við sjálfan sig og samfélagið.  

 

Í Roklandi kraumar frásagnargleði og húmor. Eldfjörugur söguþráðurinn er kryddaður 

með fjölmörgum frábærum persónulýsingum, drepfyndnum og eðlilegum samtölum (sem 

eru alltof sjaldgæf í íslenskum skáldsögum) og neyðarlegum uppákomum. Böðvar er 

miðja frásagnarinnar og sérviskuleg sýn hans á mannlífið og sjálfan sig er í senn fyndin, 

sönn og brjóstumkennanleg. Hann gengst upp í því að vera bæði sveitamaður og 

heimsborgari, spámaður og taglmaður, ógnvaldur staðarins. Hann er sjálfskipaður útlagi 

sem fyrirlítur meðalmennskuna, smáborgaraháttinn, fjölmiðlana og firringuna. 

„Íslendingar eru feitir fiskar í eldiskví. Þeir synda bara hring eftir hring og allir í sömu átt. 

Láta bara mata sig og fitna dag frá degi. Láta allt yfir sig ganga. Segja aldrei neitt“ (41). 

Böddi vill ekki vera neinn þvögusleikir (67) eins og sjá má í mögnuðum bloggpistlum 

hans sem hrella penar samfélagssperrur og prúða sveitastjórnarmenn.  

 

Aukapersónurnar eru svo ljóslifandi og dæmigerðir Íslendingar að allir hljóta að hafa hitt 

þær einhversstaðar. Móðir Bödda er „hin íslenska þolinmóðir“ (19) holdi klædd. 

Dagbjört, barnsmóðir Böðvars, fellur hvorki undir „brúnku og belju“ skv. umdeildri 

skilgreiningu hans sjálfs á kvenfólki en er að mörgu leyti í sömu sporum og hann, 

einmana rekald á rótlausum tímum. Samfarasena þeirra Bödda við Reiðhöllina er 

algjörlega óborganleg. Viðar bróðir er á framabraut í auglýsingabransanum og skiptir ört 

um konur: „Viddi bróðir var hættur að leika. En hafði í staðinn gert líf sitt að leikriti. Allt 

þetta endalausa nýja parket var bara sviðsfjalir. Sem hann þurfti sífellt að framlengja. 

Undir nýja mótleikara.“ (22). Ein eftirminnilegasta aukapersónan er hótelstjórinn Keli, 

breyskur sagnaþulur og athafnaskáld. Í persónu hans er fléttað saman harmi og fyndni á 

ógleymanlegan hátt, „engin miskunn!“  

 

Hallgrími tekst vel að fanga andrúmsloftið í plássinu, þennan séríslensku dreifbýlisanda 

sem bæði heillar og hrellir. Bæjarbúar þekkja söguna, eiga sína sögu og segja sögur og 

allir eru uppnefndir. Allt er á sínum stað: Rúnturinn, vídeóleigan og sjoppan, hótelið, 

sjúkrahúsið, kaupfélagið, gamli og nýi bærinn. Lýsingar Hallgríms á umhverfi sögunnar, 

http://www.rokland.blogspot.com/


veðurfari og landslagi eru frumlegar og myndrænar, það eru engar þreyttar eða væmnar 

náttúrulýsingar í Roklandi. Líkingarnar ganga upp, myndhverfingarnar virka og mynda 

nýgervingar: „Skagafjörður var breiður fjörður og inn af honum gekk dalur sem var í raun 

of víður til að kallast dalur; þetta var eitt blómlegasta hérað landsins. Það mátti líkja því 

við gríðarstóran íþróttaleikvang. Meðfram honum stóðu fjöllin líkt og áhorfendastúkur 

bláar af fjarlægð; hinni miklu breidd vallarins. Leikvangurinn var opinn til norðurs, fyrir 

firði og hafi, og um suðurendann sá inn á öræfin, framhjá Mælifellshnjúk; háu keilulaga 

fjalli sem gnæfði í suðvesturhorni vallarins og vakti yfir honum líkt og stigavörður. Niðri 

á grasinu kúrðu sveitabýlin á víð og dreif og vatnsfallið breiddi úr sér eftir föngum. Í 

norðvesturhorni vallarins kúrði síðan kaupstaðurinn og bar nafn með rentu: Krókurinn. 

Væri myndavélinni beint þangað risu íbúarnir á fætur og veifuðu“ (12). Drangey og 

Málmey, sem prýða bókarkápu og sérhvert kaflaupphaf á smekklegan hátt, eru bardömur, 

foreldrar eða bræður eftir hentugleikum, „náttfjöllin“ eru innilega samúðarlaus og trén 

standa í görðunum „jafn kyrr og húsin – laufið var sem á ljósmynd“ (297). Endalausir 

möguleikir tungumálsins og ljóðræna þess eru nýttir til hins ýtrasta: „Bláleit vornóttin var 

full af brimi og brumi sem hvort tveggja var svo fíngert að það minnti helst á hópsöng 

ánamaðka“ (67). Stíllinn á Roklandi er grípandi og morar af snjöllum orðaleikjum, 

stuðlun, hnyttnum myndhverfingum, nafnskiptum og meinlegu háði. Og jafnmagnaðar 

lýsingar á brjálsemi hafa ekki sést síðan í Englum alheimsins.  

 

Böddi er ástlaus og einmana uppreisnarmaður sem þrífst aðeins í kröminni, vörninni og 

einsemdinni. Hann er dæmdur til að hrekjast því þrátt fyrir allan mótþróann kemst hann 

ekki undan því að taka þátt í lágmenningunni, fjölskyldufasismanum og fjölmiðlafárinu. 

Hann glápir á klám á netinu, býður barnsmóður sinni sambúð til þess að sonur hans geti 

alist upp í venjulegri vísitölufjölskyldu, semur minningargreinar og hvað er bloggið 

annað en fjölmiðill? „Þið búið í Rokklandi. Ég bý í Rokklandi. Ég er andófsmaður í 

Rokklandi. Þetta er fyrirlestur á rokklensku. Skilaboð mín eru skemmd af þeirri tungu 

sem þau mælir. Byltingartilraun í Rokklandi mun ætíð mistakast. Þegnarnir munu aldrei 

heyra í mér í gegnum hávaðann. Eina leiðin til að ná eyrum þeirra liggur í gegnum 

rokkið. En ég mun aldrei rokka. Ég verð aldrei rokkari. Því mun ég deyja í Rokklandi. 

Nema landið verði hernumið af fokklenska hernum“ (210). Í beiskjuþrungnu bloggi 

Böðvars er að finna skarpa samfélagsádeilu. Spjótum er beint að markaðs- og 

efnishyggju, lágmenningu og landlægu meðvitundarleysi. Einn berst Böddi gegn þessum 

hroða, riddarinn hugumstóri sem fer ríðandi til Reykjavíkur til að gera byltingu, einfari 

sem hefur glatað öllu og leitar réttlætis og hefnda, líkt og í nútímavestra. Það er táknrænt  

að skilaboð hans til fjöldans ná ekki eyrum sjónvarpsáhorfenda fyrir auglýsingunum. 

Hann sjálfan hefði sennilega aldrei órað fyrir því að hróp hans í eyðimörkinni yrði notað í 

auglýsingaherferð í Fréttablaðinu.  
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