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„Hef ég í alvöru lifað svo rislitlu og óspennandi lífi, hugsaði hann, að ég hef algerlega 

sloppið við að verða fyrir áföllum af nokkru tagi? Og ekki aðeins sloppið við það sem 

maður vill vera laus við heldur líka farið á mis við allt hið stórkostlega sem gæti komið 

fyrir mann, allt hið óvænta og áhugaverða, það sem í rauninni réttlætir það erfiði sem 

lífið útheimtir“ (71). Þessari hugsun lýstur niður í huga Friðberts Witolds Magnússonar, 

þrítugs prentnema í Reykjavík, í nýjustu skáldsögu Braga Ólafssonar, 

Samkvæmisleikjum. Líkt og aðrar aðalpersónur Braga hingað til er söguhetjan Friðbert 

feiminn og hlédrægur, einhleypur og óöruggur. Hann heldur upp á þrítugsafmæli sitt með 

pompi og prakt og býður nokkrum vinum sínum til samkvæmis í sögufrægri íbúð sem 

hann leigir á Hringbraut  45. Atburðarásin fer löturhægt af stað en stigmagnast á hverri 

blaðsíðu, líf persónanna tekur brátt kollsteypur sem Friðbert gat ekki órað fyrir og á einni 

viku hefur heimur þeirra allra gjörbreyst. Þegar líður á söguna verður spennan milli 

hægrar og skrykkjóttrar framvindu, uggvænlegra fyrirboða og undirliggjandi ógnar og 

ógæfu næstum óbærileg og heldur lesandanum í heljargreipum allt til söguloka.  

 

Frásagnartækni Samkvæmisleikja er snilldarvel útfærð. Atburðarásin er rakin í 

brotakenndum sviðsetningum sem smátt og smátt raðast saman í eina heild. Sífellt er 

klippt á milli atriða og tímaröð atburðanna er ruglað en Bragi hefur glímt mjög við 

tímann í verkum sínum. Sjónarhornið fer eftir því hver persónanna er í sviðsljósi þá 

stundina og stundum eru sömu atburðir raktir frá öðru sjónarhorni með tilheyrandi eyðum 

og spurn þar sem leikið er á hvernig menn upplifa það sama á mismunandi hátt. Tilþrifin 

minna á frásagnartækni kvikmynda eins og Pulp Fiction og Kill Bill. Bragi notar svipaða 

aðferð og Gyrðir Elíasson í verkum sínum; hárfínar tengingar orða, hluta og atburða 

binda söguna saman og vísa hver á aðra. Lýsingar eru nákvæmar og smásmugulega 

raunsæjar á mjög skemmtilegan hátt. Bragi á það einnig sameiginlegt með Gyrði að 

húmorinn er fíngerður og gráglettinn og textinn býr yfir sérstakri fegurð sem erfitt er að 

lýsa. Gaman er að sjá kynlífssenur í Samkvæmisleikjum en kynlíf hefur ekki verið 

fyrirferðarmikið í verkum Braga hingað til. Það er eins og hann sleppi meira fram af sér 

beislinu í þessari bók en hinum, hún er t.d. bæði lengri og safaríkari, þó ekki á kostnað 

þeirrar fágunar, aga og dýptar sem einkennir verk hans.  

 

Persónur sögunnar eru margar og ekki allar þar sem þær eru séðar. Friðbert er svona    

prjónavestistýpa (sem leynir þó á sér), sérlundaður í umkomuleysi sínu og stirður í 

mannlegum samskiptum enda lokaður „í sínum þrönga umheimi“.Vinir hans telja að hann 

hafi lagt fyrir sig hávaðasamt prentnám til að þurfa sem minnst að tala við næsta mann og 

geta í leiðinni dundað við eitthvað sem krefst engrar sérstakrar einbeitingar (51). Jón 

Víðir er trúverðugur ógæfu- og utangarðsmaður og félagar hans eru svo sannarlega 

kaldrifjaðir krimmar, fullir af illsku og hatri. Myrkraverk þeirra eru martröð hvers manns. 

Sigmar, kaldhæðni kvennabósinn, Jósef Már, fasteignasalinn ístöðulausi, og lesbíurnar 

Lára og Rima eru dæmigert, ungt nútímafólk sem lendir í flóknum kringumstæðum eins 

og af hendingu. Forspil sögunnar fjallar um lífið og hendinguna; brúða sem finnst inni í 



skáp staulast upptrekkt um í vélrænu tilgangsleysi þar til krafturinn fjarar út, blaðra þýtur 

út í loftið, korktappi skýst úr flösku og enginn veit hvar hann lendir. Leiðir persónanna 

liggja fyrir tilviljun saman á einhverju augnabliki og sú tilviljun skiptir sköpum, eftir það 

er ekkert eins og það var. 

 

Samkvæmisleikir Braga er bók sem situr í minninu að lestri loknum, listilega byggð og 

fallega skrifuð, persónurnar hugstæðar og efnið ágengt. Í henni er að að finna glatað 

sakleysi, óhugnað og fegurð í bland við grimmdarlegt ofbeldi. Það er varla að maður þori 

út úr húsi eftir að hafa tekið þátt í Samkvæmisleikjunum. Bækur Braga verða sífellt betri 

og þessi er sýnu best. Furðu sætir að hún er ekki tilnefnd til íslensku 

bókmenntaverðlaunanna en það er sennilega rétt sem Eiríkur Guðmundsson sagði í pistli 

sínum í Víðsjá: „... íslensku bókmenntaverðlaunin eru og verða samkvæmisleikur handa 

markaðnum…“. 
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