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Sigrún Eldjárn rithöfundur og mynlistama!ur hefur gefi! út fjölda myndabóka á
starfsævi sinni. Í "essu verki eru tvær bækur hennar; Eins og í sögu! (1981) og
Kynlegur kvistur á grænni grein (1997) sko!a!ar sérstaklega og ger! tilraun til
greiningar á "eim me! stu!ningi af kenningum Bruno Bettelheim um textatengsl og
minni, kenningum Geoff Moss um sjálfsögu, greiningarkerfi Moebius á myndmáli og
kenningu Todorov um hva! ævint#ri sé. Stu!st er vi! #msar a!rar heimildir sem vísa
til fyrrnefndra fræ!imanna ásamt greininni „Sigrún Eldjárn – Ævint#rin gerast enn“
eftir Úlfhildi Dagsdóttur sem birtist á bókmenntavefnum.
Í bókinni Eins og í sögu! fjallar Sigrún um Eyvind og Höllu. $ar koma
Íslandsminni greinilega fram bæ!i í myndmáli og texta, sögusvi!i! er greinilega
íslenskt. Í Kynlegur kvistur á grænni grein er allt anna! sögusvi!, umhverfi!
greinilega ekki íslenskt. Skógarminni sem ekki "ekkist í íslenskum veruleika ásamt
a!alsöguhetju me! dökkan hú!lit og svart krulla! hár. Í bá!um bókunum leikur
Sigrún sér me! tungumáli! og #tir undir málskilning og or!afor!a. Myndmál Sigrúnar
tekur töluver!um breytingum á milli "essara tveggja bóka sem koma út me! 16 ára
millibili. Fer frá "ví a! vera í hálfger!um teiknimyndastíl me! pennateikningum og
einum lit yfir í heildstæ!ar penna- og vatnslitamyndir á heilli opnu. Í enn n#rri
verkum er Sigrún farin a! mála heilar opnur me! olíulitum eins og sjá má t.d. í Finnur
finnur Rúsínu (2009). Myndlistama!urinn Sigrún er farin a! láta meira til sín taka í
verkunum en rithöfundurinn.
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Sigrún Eldjárn, f. 3. maí 1954, er einn frægasti barnabókahöfundur Íslands. Hún
skrifar sögur fyrir börn á öllum aldri, og er bæ!i myndlistarma!ur og barna- og
unglingabókahöfundur. 1
Tvær bækur Sigrúnar: Eins og í sögu! (1981) og Kynlegur kvistur á grænni
græn, (1997) ver!a teknar til umfjöllunar og nokkrar opnur í "essum bókum hennar
eru sko!a!ar sérstaklega.2 Sigrún notar miki! textatengsl og minni í sögum sínum og
mi!lar me! "ví fró!leik til lesenda sinna, jafnframt vekur "etta upp forvitni og löngun
lesenda til a! fá frekari vitneskju. Til "ess a! gera grein fyrir "essum tengslum eru
fræ!i Bruno Bettelheim úr bókinni: The Uses of Enchantment höf! til hli!sjónar
ásamt grein Jóns Yngva Jóhannssonar um Skilabo!askjó!una; „Í
ævint#raskóginum“.3 Greinin „Metafiction, Illustration, and the poetics of Children's
Literature„ eftir Geoff Moss og kafli úr bókinni Umbrot, bókmenntir og nútími, eftir
Ástrá! Eysteinsson ver!a haf!ar a! lei!arljósi vi! sko!un Metafiction e!a sjálfsögu (
íslenska "#!ingin).4 Til a! varpa ljósi á hvernig Sigrún notar myndmál markvisst til
a! mi!la efni sagna sinna, eru greiningarlyklar William Moebius, prófessors í
samanbur!arbókmenntum vi! Massachusetts háskóla í Bandaríkjunum n#ttir, ásamt
greinum Margrétar Tryggvadóttur „Seti! í kjöltunni“ og Kristínar Rögnu
Gunnarsdóttur „Vængir hugans“5. Stu!st er vi! grein Úlfhildar Dagsdóttur af
bókmenntavefnum „Sigrún Eldjárn – Ævint#rin gerast enn“ "ar sem tala! er um
dirfsku stúlkna umfram drengja.6 Kenning Todorov um samspil veruleika og
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1

Bókmenntavefurinn. http://100.bokmenntir.is/rithofundur.asp_cat_id=105&author_id=77&lang=1 Sótt
17. Júlí 2011.
2
Sigrún Eldjárn, Eins og í sögu, I!unn, Reykjavík, 1981.
Sigrún Eldjárn, Kynlegur kvistur á grænni grein, Forlagi!, Reykjavík, 1997.
3
Bettelheim Bruno, The Uses of Enchantent, The Meaning and Importance of Fairy Tales, Penguin
Books, London, 1991.
Jón Yngvi Jóhannsson „Í ævint#raskóginum“ Raddir barnabókanna, Silja A!alsteinsdóttir og Hildur
Hermó!sdóttir ritst#r!u, Mál og menning, Reykjavík, 1999. bls. 137-151.
4
Ástrá!ur Eysteinsson, Umbrot, Bókmenntir og nútími, Háskólaútgáfan, Reykjavík, 1999.
Geoff Moss, „Metafiction, Illustration, and the Poetics of Children's Literature“, Literature for
Children, Contemporary Criticism, Edited by Peter Hunt, Routledge, New york, 1992.
5
Margrét Tryggvadóttir „Seti! í kjöltunni“, Raddir barnabókanna, Silja A!alsteinsdóttir og Hildur
Hermó!sdóttir ritst#r!u, Mál og menning, Reykjavík, 1999. bls. 101-136.
Kristín Ragna Gunnarsdóttir, „Vængir hugans.“ Tímarit Máls og menningar, 4.tbl., 67. árg., 2006. bls.
25-38.
6
Grein Úlfhildar á Bókmenntavefnum
http://100.bokmenntir.is/hofundur.asp_cat_id=930&module_id=210&element_id=1247&author_id=77
&lang=1 Sótt 17. Júlí 2011.
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ímyndunnar ver!ur n#tt til a! bera kennsl á hik lesenda "egar veruleikavi!mi!i "eirra
er raska!.7
Leitast ver!ur vi! a! sko!a hvernig Sigrún Eldjárn leikur sér me! mál og
mynd, fléttar saman veruleika og ævint#ri og kemur "annig frá sér "ekkingu fyrri
tíma. Fjalla! ver!ur um táknanotkun Sigrúnar í verkum sínum og reynt a! varpa ljósi
á hvernig hún notar táknin me! vísun í minni, sjálfsögu og lykla Moebius.

Fjörtíu og níu titlar
Sigrún útskrifa!ist frá Menntaskólanum í Reykjavík ári! 1974 og fór í Myndlistar- og
Handí!askóla Íslands og lauk "a!an prófi í grafískri hönnun ári! 1977.8 Sigrún hefur
unni! til #missa ver!launa, m.a. Barnabókaver!launa Reykjavíkurborgar,
Dimmalimm – íslensku myndskreytiver!launanna, hloti! vi!urkenningu
Barnabókará!s IBBY á Íslandi og veri! tilnefnd til H.C. Andersen ver!launanna svo
fátt eitt sé nefnt.9
Sigrún er vel a! sér í "jó!ararfi Íslendinga og mætti lei!a a! "ví líkum a! hún
hafi lært heilmiki! um "a! á uppvaxtarárum sínum, "ar sem hún bjó me! fjölskyldu
sinni í íbú! safnvar!ar á $jó!minjasafninu fram á unglingsár.
„$JÓ%MINJASAFNI% var mitt fyrsta heimili og "ar bjó ég í 14 ár e!a til haustsins
1968 "egar vi! fluttum a! Bessastö!um,“ segir Sigrún Eldjárn sem telur a! æska
sín hef!i or!i! mun fátæklegri án "ess a! hafa alist upp á safni. „Ég sag!i stundum
krökkum frá "ví a! "a! væri beinagrind heima hjá mér og "a! vakti vissulega
athygli.“10

Uppeldi hennar hefur haft greinileg áhrif á barnabækur hennar, "ar sem hún n#tir oft
Íslandssöguna og "jó!sögur til "ess a! krydda sögur sínar.
Sigrún hefur skrifa!, myndskreytt og gefi! út fjörtíu og níu bækur til "essa
dags.11 Fyrsta bók hennar Allt í plati! er undanfari Eins og í sögu! og n#jasta bók
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7

Dagn# Kristjánsdóttir, „Margur óhreinn andinn.“ Tímarit Máls og menningar, 2.tbl., 66. árg., 2005,
bls. 33. Sjá einnig Ástrá!ur Eysteinsson, Umbrot, Bókmenntir og nútími, bls 245.
8
Bókmenntavefurinn. http://100.bokmenntir.is/rithofundur.asp_cat_id=105&author_id=77&lang=1
Sótt 17. Júlí 2011.
9
Bókmenntavefurinn. http://100.bokmenntir.is/rithofundur.asp_cat_id=105&author_id=77&lang=1
Sótt17. Júlí 2011.
10
Heimasí!a Morgunbla!sins. http://www.mbl.is/myndasafn/mynd/219622/ Sótt 29.júlí.2011. Tilvitnun byrjar og endar á gæsalöppum "ar sem greinin sem notu! er vitnar beint í höfund.
11
Samkvæmt uppl#singum á bókasafnsvefnum Gegni.
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hennar er Sva!ilför í berjamó (2011). 12 Einnig hefur hún myndskreytt fjölda bóka
fyrir bró!ur sinn $órarinn Eldjárn en hann hefur aftur á móti ort ljó! í myndabækur
Sigrúnar. Má sem dæmi um "á samvinnu nefna Gleymérei (1991) en "a! er
myndskreytt ljó!abók ætlu! börnum. 13 $órarinn Eldjárn skrifa!i ljó! vi! myndir
Sigrúnar sem l#sa "ví hvernig hversdagslegir hlutir gleymast stundum.
Or!aleikur Sigrúnar kemur fram bæ!i í textum og titlum bóka hennar.
Kynlegur kvistur á grænni grein er gott dæmi um "etta, "ar sem Kvistur kemur vi!
sögu, en hann er kynlegur kvistur og í Finnur finnur Rúsínu (2009)14 "ar sem Rúsína
er stúlka í "essu tilviki en ekki matur. Finnur er or!inn "reyttur á a! leika bara vi! d#r
sem hann veit fullvel a! ver!a sí!ar a! mat. Hann leggur af sta! í leit a! vini sem ekki
er matur og finnur "á Rúsínu sem er stúlka á hans aldri. Stúlkurnar í bókum Sigrúnar
eru allajafna ævint#ragjarnari en drengirnir í sögunum. $ær eru tilbúnari til "ess a!
takast á vi! erfi!ari áskoranir.15 Dæmi um "a! er Harpa í Kynlegur kvistur á grænni
grein, hún er frökk ung stúlka og tekur málin í sínar hendur "egar allt vir!ist ætla a!
ganga úr skor!um.
Sigrún fræ!ir lesendur í sögum sínum um #mislegt, me!al annars tré og fugla.
$a! má sjá í bókum hennar til dæmis í Kynlegur kvistur á grænni grein "ar sem Harpa
bendir Hróa á mismunandi trjátegundir sem "au sjá á göngu sinni um skóginn og
kennir honum nöfn "eirra, og "ar me! lesendunum í lei!inni og í Finnur finnur
Rúsínu "ar sem nákvæmar myndir af fuglum pr#!a hverja opnu og nafn og hljó!
hvers fugls stendur "ar vi!.16 $ar fléttar hún kennslunni inn í sögurnar. Hún vir!ist
sty!jast vi! fjöl"jó!amenningu "ar sem persónur hennar eru af mismunandi
kyn"áttum, sem ekki er algengt í íslenskum barnabókum17.
Í bókunum Kynlegur kvistur á grænni grein, Drekastöppu og Draugasúpu eru
áhugaver!ar aukapersónur sem vi! fyrstu s#n vir!ast ekki hafa neitt sérstakt hlutverk í
sögunum, en eins og Geoff Moss bendir á í grein sinni "á getur hlutverk slíkra
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12

Sigrún Eldjárn, Allt í Plati!, I!unn, Reykjavík, 1980. Sigrún Eldjárn, Sva!ilför í berjamó,
Námsgagnastofnun, Kópavogur, 2011.
13
Sigrún Eldjárn, Gleymmérei, I!unn, Reykjavík, 1981.
14
Sigrún Eldjárn, Finnur finnur Rúsínu Mál, og menning, Reykjavík, 2009
15
Bókmenntavefurinn. Grein; Úlfhildur Dagsdóttur.
http://100.bokmenntir.is/hofundur.asp_cat_id=930&module_id=210&element_id=1247&author_id=77
&lang=1 Sótt 17. Júlí 2011.
16
Á heimildasí!u bókarinnar Finnur finnur Rúsínu eftir Sigrúnu Eldjárn kemur fram a! fuglahljó!in
séu flest fengin úr bókinni Fulgar í náttúru Íslands eftir Gu!mund Pál Ólafsson.
17
Bókmenntavefurinn. Grein; Úlfhildar Dagsdóttur.
http://100.bokmenntir.is/hofundur.asp_cat_id=930&module_id=210&element_id=1247&author_id=77
&lang=1 Sótt 17. Júlí 2011.
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smád#ra veri! a! lei!a lesandann áfram í sögunni.18 Einnig er hægt a! segja a! "ær
gegni hlutverki áhorfenda sem fylgjast me! atbur!arrás sögunnar me! lesanda.

Tengsl og minni
Textatengsl eru tilvísanir í önnur verk, sögur e!a ævint#ri annarra höfunda. Jón Yngvi
Jóhannsson kemur inn á "etta í greininni „Í ævint#raskóginum“ "ar sem hann l#sir
atbur!arrás úr bókinni „Skilabo!askjó!unni“ eftir $orvald $orsteinsson. $ar eru
saman komnar persónur úr #msum "ekktum ævint#rum m.a. Einfætti tindátinn hans
H.C. Andersen, Mjallhvít og dvergarnir sjö og kóngur og prinsessa. $etta eru allt vel
"ekktar persónur sem koma hva!anæva a! og allir ættu a! kannast vi!. $etta segir
hann vera textatengsl.19 Textatengsl eru mjög sk#r í Eins og í sögu! Sem dæmi má
nefna drekann sem vi! "ekkjum úr ótal ævint#rum, hulinhjálmsstein sem vísar í
álfasögur, nöfn barananna sem er tilvísun í útilegumannasögu og "jó!sögur Jóns
Árnasonar svo eitthva! sé nefnt.
Sjálfsaga er texti sem minnir lesandann á a! "etta er saga, me! "ví a! vísa
bæ!i í raunveruleikann og í a!rar sögur e!a sjálfa sig. Me! "ví upplifir lesandndinn
ekki bara söguna sjálfa heldur líka tilur! hennar og skynjar "á í lei!inni "á sköpun
sem á sér sta! bæ!i vi! ritun hennar og lestur.20 Í sögum Sigrúnar má finna dæmi um
sjálfsögu. $jó!hildur í Eins og í sögu! vitnar óspart í Íslandssöguna og
Íslendingasögurnar og hefur bókstaflega bókina "jó!sögur eftir Jón Árnason í
höndunum og leitar "ar uppl#singa.21 Eins mætti velta upp "eirri spurningu hvort
Sigrún skrifi sjálfa sig inn í sumar bækur sínar "ar sem breg!ur fyrir fullor!num
konum sem aukapersónum sem au!velt er a! tengja vi! hana sjálfa. Í Finnur finnur
Rúsínu er amma Finns listmálari sem réttir drengnum rúsínur "egar hann spyr eftir
Rúsínu og í B2-Bétveir er kona sem skrifar stundum bækur, hún eltir krakkana í
gegnum alla söguna og á endanum réttir hún Bétveim myndabók.22 $a! mætti draga
"á ályktun a! Sigrún sé "ar áhorfandi í eigin sögu.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18

Moss, Geoff, „Metafiction, Illustration, and the Poetics of Children's Literature“, Literature for
Children, Contemporary Criticism, bls. 50.
19
Jón Yngvi Jóhannsson „Í ævint#raskóginum“ Raddir barnabókanna, bls. 143-144.
20
Ástrá!ur Eysteinsson, Umbrot, Bókmenntir og nútími, bls 226.
21
Sigrún Eldjárn, Eins og í sögu, 7 opna.
22
Sigrún Eldjárn, B2-Bétveir, Forlagi!, Reykjavík, 1986.
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Minni e!a sagnaminni eins og Hugtök og heiti í bókmenntafræ!i nefna "au „er
minnsta eining sem bori! getur uppi frásögn e!a sögu"rá!ur er samsettur úr.“23 Í
greininni „Börn "urfa sögur og sögur "urfa börn“ segir Dagn# Kristjánsdóttir a! leitin
sé eitt algengasta minni! í barnabókum og "a! minni má finna ví!a í bókum Sigrúnar
Eldjárns. 24 Í bókinni Kynlegur kvistur á grænni grein leita börnin og Kvistur a!
Greinaflækju. Í bókinni Finnur finnur Rúsínu er Finnur a! leita a! leikfélaga. Í Eins
og í sögu! eru krakkarnir fyrst a! leita a! hulinhjálmssteini og seinna a! leita a!
lei!inni heim.
Íslenskt "jó!sagnaminni inniheldur alla "á "ekkingu sem Íslendingar hafa á
íslenskum "jó!sögum, svo sem "á sta!reynd a! álfar flytja á áramótunum og á
Jónsmessu, og a! tröll "ola ekki dagsljós og breytast í stein ef sólin nær a! skína á
"au. Íslendingar vita a! "a! ber a! varast yfirnáttúrulegar verur og umgangast "ær af
vir!ingu. Íslenskar "jó!sögur eru eitthva! sem flestir Íslendingar hafa fengi! í arf me!
mó!urmjólkinni.
Lyklar a! greiningu, sögulyklar
William Moebius skrifa!i grein sem birtist í bókinni: Children's Litterature (1990).25
$ar l#sir Moebius a!fer! sem hann "róa!i út frá kenningu Barthes. Hann l#sir "ví
hvernig ákve!nir hlutir í myndmáli barnabóka geta gefi! vísbendingu um hva! sé í
vændum, hvernig persónum bókanna lí!ur og hva! sé a!alatri!i opnunnar.
Moebius sty!st vi! kenningar Barthes úr verkinu S/Z og flokkar myndmál
ni!ur í ákve!na lykla í grein sinni „Introduction to Picturebook Codes“.
Hann talar um lykil sta!setningar, stær!ar, endurtekningar, sjónarhorns,
ramma, línu og litar. Me! "essu er hann a! búa til tæki er n#tist til
greiningar á táknkerfi myndabóka.26

$essir lyklar ver!a n#ttir til "ess a! greina opnur í bókum Sigrúnar. R#na í myndmál
"eirra og s#na hvernig hún n#tir myndmáli! til "ess a! koma merkingu "eirra til skila.
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Jakob Benediktsson, (ritst#r!i), Hugtök og heiti í bókmenntafræ!i, bls. 227.
Dagn# Kristjáns, „Börn "urfa sögur og sögur "urfa börn“ Í Gu!rúnarhúsi, Ritstjórar Brynhildur
$órarinsdóttir og Dagn# Kristjánsdóttir, Vaka-Helgafell og Bókmenntafræ!istofnun Háskóla Íslands,
Reykjavík, 2005.
25
William Moebius, „Introduction to Picturebook Codes“, Childrens Literature, The Development of
Criticism, bls. 131-147.
26
Kristín Ragna Gunnarsdóttir, „Vængir hugans.“ bls. 27.
24
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Lykill sta!setningar: Persónur vinstra megin á opnu eru á lei! inní
ævint#ri en "ær sem eru hægra megin á lei! út úr "ví. Eftir "ví sem
persónurnar eru sta!settar uppi, ni!ri, til hli!ar e!a á mi!ri opnu segir "a!
lesanda til um hvernig hugarástand e!a lí!an "eirra er. $ví nær mi!ju "ví
öruggari eru "ær. Einnig gefa "essar sta!setningar til kynna mikilvægi
persónunnar í ævint#rinu.
Lykill stær!ar: Stær! skiptir miklu máli í mynd. $ví stærri "ví sterkari
og "ví minni "ví veikari. Allt "etta getur sagt til um lí!an persónu í mynd,
ef persónan er lítil er hún væntanlega lítil í sér en aftur á móti ef hún er
stór er hún líklega hugrakkari e!a me! miki! sjálfsálit. Einnig getur "etta
sagt til um mikilvægi hennar, "ví stærri "ví mikilvægari o.s.frv.
Lykill ramma: Fær lesandinn a! gægast inn í heiminn e!a er hann partur
af honum? Lesandi ver!ur a! áhorfanda "egar búi! er a! ramma
myndirnar inn en hann fær a! vera "átttakandi í rammalausum myndum.
Ramma má líkja vi! glugga sem takmarkar úts#n.27
Lykill línu og lögunnar: Hvöss lína, ávöl form, mjúk strik, "unnar e!a
"ykkar línur, allt undirstrikar "etta tilfinningar í sögunni en einungis ef
línur og lögun eru nota!ar markvisst til "ess a! undirstrika eitthva!. Línur
geta einnig vísa! til hreyfingar, hra!a og fer!ar.
Lykill lita: Hægt er a! nota ljós og skugga til "ess a! undirstrika "a! sem
er a! gerast í sögum. $ví skærara og bjartara "ví betra. Einnig geta #msir
litir gefi! tilfinningar til kynna, s.s. grænn af öfund e!a rau!ur af rei!i en
"ó einungis ef "essir litir eru markvisst nota!ir í "eim tilgangi.

Moss bendir á a! kenningar Moebius s#ni me!al annars fram á hversu flóki! er a!
láta mynd og texta vinna saman, til "ess a! hjálpa barninu a! skilja hugtök e!a
merkingu "ess sem erfitt er a! útsk#ra hvort sem er í mynd e!a texta. Hann bendir
einnig á a! ein af ástæ!um "ess hversu erfi! samsetning mynda og texta í
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!
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myndabókum sé sú a! lesendur bókanna eru enn a! læra a! lesa merkin e!a "á lykla
sem felast bæ!i í myndum og texta.28

Undraverur
Eins og í sögu! (1981), önnur bók Sigrúnar er sjálfstætt framhald af Allt í plati! Í
"essari bók rammar Sigrún myndirnar inn me! myndarömmum og á flestum opnum
eru margir rammar sem minna á teiknimyndasöguform. Rammarnir veita lesanda s#n
inn í söguheiminn en lesandi ver!ur aldrei "átttakandi "ar sem hann stendur fyrir utan
heiminn og horfir inn.29 Allar myndir bókarinnar eru svarthvítar bl#antsteikningar,
rau!ur litur er nota!ur til áherslu. Í Allt í plati! er sama form en blár litur er nota!ur í
sta! "ess rau!a.
Bókin Eins og í sögu! fjallar um Höllu og Eyvind, en "ar vitnar Sigrún
greinilega í Íslandssöguna samanber söguna af Fjalla-Eyvindi og Höllu. $au voru
útlagar og stó!u "ví fyrir utan samfélag manna og má "á tengja "a! vi! söguhetjur
Eins og í sögu! "ar sem Halla og Eyvindur fara út fyrir mannlegt samfélag yfir í
annan heim. $au eru á svipu!um aldri og lenda saman í ævint#rum me! Sigvalda, sem
er krókófíll, en hann kom einnig fram í bókinni Allt í plati! $au hitta fleiri krókófíla
og Lú!rasveitaverur í "essu ævint#ri, krókófílar hafa sogskálar fyrir fætur, rana fyrir
nef, og makka á höf!inu. Sagan byrjar og endar á sama sta!, á gar!bekk í grasi, sem
#tir undir vangaveltur um "a! hvort "a! sem gerist í sögunni sé draumur e!a
veruleiki.
Strax á fyrstu sí!u sjáum vi! Sigvalda í
hugsanablö!ru Höllu. Eyvindur sprengir
hugsanablö!runa me! nagla og Sigvaldi hrynur
úr hugarheimi Höllu inn í "eirra heim.
Krakkarnir eru gla!ir a! sjá sjá Sigvalda og "au
ákve!a a! fara saman í heimsókn til $jó!hildar.
$au fara krókófílalei!ina til hennar.

Sigrún Eldjárn, Eins og í sögu, 2. opna.!

Ég ætla a! r#na nánar í fjór!u opnu en hún er ein heildstæ! mynd án ramma.
(Mynd 1)30 $a! er undantekning "ví allar a!rar myndir bókarinnar eru innramma!ar.
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Geoff Moss, „Metafiction, Illustration, and the Poetics of Children's Literature“, Literature for
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Ramma lykill Moebius.
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Sigrún Eldjárn, Eins og í sögu, I!unn, Reykjavík, 1981.
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Á "essari opnu er sni!mynd af götu og undir henni er veröld krókófílanna. Hér eru
söguhetjurnar komnar í heim krókófílanna en undir gangstéttinni eru göng sem
hlykkjast um í allar áttir. Hlutir á götunni líkt og ljósastaurar og brunahanar hafa
rætur í veröld "eirra. Nú eru Halla og Eyvindur lög! af sta! úr mannheimum inn í
heim krókófílanna á lei! sinni í heimsókn til $jó!hildar. A!al ástæ!a "ess a! fjór!a
opna er valin er vegna "ess a! hún s#nir "etta fer!alag yfir í annan heim. Fer!alag úr
okkar heimi í annan og aftur til baka er "ekkt minni og má "á í "ví sambandi nefna
Lísu í Undralandi eftir Lewis Carrol og Harry Potter eftir J.K. Rowling.31
Lesandi sér veru í sólstól me! kokteil, sólhlíf og sólgleraugu í göngunum en
beint fyrir ofan hana er ni!urfall á yfirbor!inu. Mó!ir og dóttir ganga yfir ristina og
stúlkan rekur upp stór augu, hún heldur a! "a! sé fyllibytta í ræsinu. Mó!irin trúir "ví
ekki. $etta gefur í skyn a! börn e!a "eir sem eru me! opinn huga, sjái heiminn og
verurnar í honum en a!rir ekki. Halla og Eyvindur sitja á baki Sigvalda, "au eru á lei!
út úr opnunni og samkvæmt sta!setningar lykli Moebius inn í ævint#ri!.32
"jó!hildur
Nú eru hetjur okkar komnar til $jó!hildar, sem einnig var kynnt til sögunnar í Allt í
plati! $jó!hildur á heima í íslenskum burstabæ, hún er í "jó!búningi og veifar
íslenska fánanum. Nafn hennar, föt, heimili og fáninn eru bein tenging vi! íslensku
"jó!ina. $jó!hildur er eilíf og samansafn vitneskju um
"a! sem gerst hefur á Íslandi frá landnámi til nútí!ar.
Me! "essu opnar Sigrún huga barna fyrir
Íslandssögunni. $jó!hildur segist hafa lifa! í mörg
hundru! ár, "ar sem hún sé me! lífsstein í handleggnum.
Hér kallast sagan á vi! sumar álfasögur "ar sem álfar
"urfa á steini a! halda til langlífis og a! hyljast
Sigrún Eldjárn, Eins og í sögu, 5. opna.!

mannsaugum.33 $jó!hildur sökkvir sér í minningar,

„hún talar og talar og talar og #mist grætur e!a hlær "egar hún minnist #missa atbur!a
úr Íslandssögunni“, sem fullor!nir ættu a! kannast vi!.34 Hér opnar Sigrún einnig
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Bettelheim Bruno, The Uses of Enchantent, The Meaning and Importance of Fairy Tales, bls. 63.
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Sta!setningarlykill Moebius
33
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huga barna fyrir Íslendingasögunum á áhugaver!an hátt me! "ví a! láta $jó!hildi tala
um hversu skotin hún hafi veri! í Gunnari á Hlí!arenda, en jafnframt tengir hún nú
söguna bókstaflega vi! útilegusöguna af Fjalla–Eyvindi og Höllu.
Sjöunda opna s#nir einn myndaramma á hvorri sí!u. (Mynd 2)35 Vi! nánari
sko!un sést á vinstri sí!u a! Halla stendur hálf út fyrir rammann me! spurningarmerki
fyrir ofan höfu! og me! líkamstjáningu Eyvindar er gefi! til kynna a! hann hvísli til
hennar: Hva! er hún a! tauta? Hann bendir á gömlu konuna sem situr í hægindastól,
ne!st í rammanum og talar vi! sjálfa sig. Hún er a! rifja upp fyrri tíma. En á hægri
sí!u má sjá $jó!hildi me! gleraugu, hún les lei!beiningar um hvernig ma!ur á a!
ver!a sér úti um hulinhjálmsstein. Bókin er rau! á lit og áberandi og samkvæmt
litalyklum Moebius er hún a!alatri!i opnunnar. Bókin heitir "jó!sögur og er eftir Jón
Árnason. Hér má bókstaflega sjá "jó!sagnaminni í mynd, $jó!hildur l#sir "ví hvernig
eignast skuli hulinhjálmsstein og a!fer!in er í ætt vi! galdra. Á veggnum vi! hli!
bókahillunar er mynd í ramma me! setningunni: „Drottinn blessi heimili!“ fyrir ofan
mynd af burstabæ. $ar fyrir ne!an eru "rjár litlar brjóstmyndir. Hér er dæmi um
sjálfsögu, hún vísar í raunveruleikann me! bókinni "jó!sögur eftir Jón Árnason en
"a! eru vel "ekktar bækur í raunveruleikanum, einnig eru myndirnar á veggnum vísun
í raunveruleg heimili en algengt er a! sjá „Drottinn blessi heimili!“ á íslenskum
heimilum.36
$jó!hildur segist hafa frétt af Lofti lyftuver!i en a! "a! séu ekki gó!ar fréttir.
Lesandi fær a! vita a! börnin tvö hafi slegist vi! Loft í fyrri bókinni Allt í plati! og
"a! hafi enda! me! "ví a! börnin bundu hann vi! klukkuvísi á Hallgrímskirkjuturni
og skili! hann eftir "ar. Hún bætir einnig vi! a!
Loftur eigi vin sem er dreki. Loftur og drekinn eru
óhugna!ur sögunnar. Drekinn bjarga!i Lofti úr
hremmingunum og nú séu "eir a! leita a! Höllu og
Eyvindi til "ess a! hefna sín. Drekar koma vi! sögu
í ótal ævint#rum. Nú eru gó! rá! d#r, börnin "urfa

Sigrún Eldjárn, Eins og í sögu, 6. opna.!

a! finna lei! til "ess a! verjast ógninni. Á næstu sí!um kemur lausnin.
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Sigrún Eldjárn, Eins og í sögu, 7. opna.
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Lú!rasveitungar
Eftir a! krakkarnir ná í hulinhjálmssteinana villast "au og
rekast á Loft lyftuvör! og drekann. En nú kemur sér heldur en
ekki vel a! eiga hulinhjálmssteina "ví Halla og Eyvindur
hverfa sjónum "eirra. Félagarnir eru nú öskuvondir og lötra
burt heldur lúpulegir. $jó!sagnaminnin halda áfram a!
hrannast upp, börnin rekast á stóran stein me! vi!arhur! og
fara inn í hann. $a! mætti tengja "ennan stein vi! ótal
álfaminni "ar sem vel "ekkt er a! álfar búa í klettum og
steinum. Í gegnum steininn lei!ast "au inn í enn einn
Sigrún Eldjárn, Eins og í
sögu, 13. opna.!

ævint#raheiminn. Allt í kringum "au eru lú!rasveitaverur,

sem lesandi fær a! vita a! séu lú!rasveitungar. $a! er tónlist allt um kring. $ær segja
allar í kór „Velkomin upp í sveit, upp í lú!rasveit!!!!“37
Vi! erum komin a! fjórtándu opnu sem s#nir, á vinstri sí!u einn stóran ramma
(Mynd 3). Efst í vinstra horninu sjáum vi! Loft lyftuvör! hlaupa til vinstri út úr
rammanum, samkvæmt sta!setningar lykli Moebius "#!ir "a! a! hann sé á lei! út úr
sögunni ásamt drekanum sem heldur sér í skegg hans.38 Á eftir "eim koma fullt af
litlum lú!raverum sem hrópa í kór: „Burt me! alla daunilla dreka!“ Á me!an "etta
gerist í efri hluta rammans eru börnin syngjandi hamingjusöm me! lú!rasveitunga allt
í kringum sig. Nótur fljúga allt um kring. Lú!rasveitungarnir eru stórir og kringlóttir,
me! lú!ur fyrir nef, bangsaeyru, svínahala og nótur fyrir fætur. Börnin og
lú!rasveitungarnir eru helmingi stærri á sí!unni og nær lesanda en drekinn og Loftur,
sem gefur til kynna a! "a! sé a!alatri!i sí!unnar samkvæmt stær!arlykli Moebius.39
Á hægri sí!u er einn stór rammi og börnin eru efst á lú!rasveitungapíramída
me! loku! augun og opinn munninn, snúa bak í bak. $au sitja á lú!ri efsta
lú!rasveitungs í píramídanum og syngja hástöfum: „Vi! erum or!in lú!rasveitt!“
Nokkrar nótur eru í klasa sitthvoru megin vi! píramídann.“ Börnin og
lú!rasveitungarnir fylla upp í alla sí!una. Mikil hamingja hjá lú!rasveitungum og
börnum er gefin til kynna me! svipbrig!um á "essari opnu.
Á næstu sí!um sjáum vi! hvar tveir litlir lú!rasveitungar skjótast fram og rétta
krökkunum sitt hvorn lú!urinn. Börnunum er vel teki!, "au dansa og syngja me!
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lú!rasveitaverunum heillengi og á endanum eru "au or!in dau!uppgefin og vilja fara
heim, "au bi!ja um kort og áttavita til "ess a! rata til baka. Lú!rasveitungarnir hlæja
og segjast ætla a! blása "eim heim. „Vi! getum blási! ykkur í rétta átt!“40
Börnin "iggja "a! me! "ökkum. $au fjúka heim, línur eru nota!ar til "ess a!
s#na hra!a og hreyfingu barnanna.41 $au lenda á gar!bekknum sem "au sátu á í byrjun
sögunnar og velta "ví fyrir sér hvort "etta hafi bara veri! draumur. $arna kemur hik
Todorov sk#rt fram, söguhetjurnar eru ekki vissar um hva! sé veruleiki og hva! sé
ímyndun. „Hi! óraunverulega er hiki! sem kemur á mann sem "ekkir a!eins
náttúrulögmálin en stendur frammi fyrir "ví sem vir!ist vera yfirnáttúrulegur
atbur!ur“ segir Dagn# Kristjánsdóttir um kenningu Todorv.42 $ó er gefi! til kynna a!
"etta sé ekki bara ímyndun me! tilvist litlu lú!rasveitaverunnar sem sést ne!st í hægra
horni rammans, hún fauk heim me! "eim og er ringlu! eftir lendinguna. Sta!setning
hennar og smæ! gefa til kynna a! lú!rasveitaveran sé aukapersóna en "etta bendir
einnig til "ess a! ævint#ri! hafi ekki a!eins veri! draumur. 43 $etta er ein af sögum
Sigrúnar "ar sem spurning er hvort um draum e!a veruleika hafi veri! a! ræ!a.
Draumaminni er tilhneiging til "ess a! flakka á milli tveggja heima, ævint#ris og
veruleika, heimur innan heims. Ævint#ri gerast oft á tveim svi!um, í ævint#raheimi
"ar sem allt getur gerst en "egar sögunni l#kur er hetjan komin aftur til
raunveruleikans. $etta minnir á drauma a! "ví leiti a! "eir klárast og vi! vöknum og
eins og í ævint#rinu getur allt gerst í draumum. Bettelheim segir a! "etta
draumaminni sé oft nota! til a! kenna börnum hvernig "ú getur gefi! ímyndunaraflinu
lausan tauminn í afmarka!an tíma, en samt alltaf komi! aftur til raunveruleikans.44

Skógarverur
Í bókinni Kynlegur kvistur á grænni grein (1997) eru vatnslita!ar pennamyndir. Engir
rammar eru í bókinni, heilmynd á hverri opnu. Línurnar eru ákve!nari en í Eins og í
sögu!, en "ó mjúkar. Sigrún hefur "roskast miki! sem myndasmi!ur og er farin frá
teiknimyndastíl í Eins og í sögu! yfir í heilsí!umyndir sem flæ!a betur og gefa
heildstæ!ari mynd af sögunni í gegnum bókina.
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Sagan fjallar um Hörpu og Hróa. $au eru í skógarfer! og Harpa er a! fræ!a
Hróa um trén "egar "au hitta fyrir undarlega veru. Veran heitir Kvistur og er kynlegi
kvisturinn sem nafn bókarinnar vísar til. Hér má enn sjá leik Sigrúnar a! or!um. Hann
er me! grænt hár, brúnn eins og tré, rófan er me! laufbla! á
endanum og eyrun eru laufblö!. Kvistur klæ!ist
laufgrænum Convers strigaskóm. Harpa er stúlka af
afrískum uppruna. Hrói er hálfu höf!i lægri en Harpa,
ljóshær!ur og bjartur á brún og brá. Föt "eirra eru í sömu
Sigrún Eldjárn, Kynlegur
kvistur á grænni grein,
5. opna.!

litum me! ólíku mynstri. Harpa er me! myndavél hangandi
um hálsinn. $arna mætti lei!a a! "ví líkum a! me! "essum

hætti sty!ji Sigrún vi! e!a undirstriki fjölbreytni mannkynsins e!a fjöl"jó!a
samfélagi! sem a!eins var fari! a! vera meira áberandi í íslensku samfélagi upp úr
1990. Sigrún tengir Hróa og Hörpu saman me! litum og ólíku mynstri en samt eru
"arna ákve!nar andstæ!ur, hann drengur ljós á brún og brá, og hún stúlka af afrískum
uppruna. Harpa er stærri en Hrói, hún er kennarinn og hann er nemandinn.
$egar sagan hefst eru "au í skógi og Harpa segist ætla a! s#na Hróa skóginn.
$arna er skógarminni en samkvæmt Bettelheim getur "a! sta!i! fyrir ranghala
undirme!vitundarinnar og eftir fer! inn í "essa ranghala koma persónurnar "roska!ri
út.45 Harpa hefur fari! á allskonar námskei!, "ar á me!al námskei! um tré, og hún
fræ!ir Hróa á fer! "eirra. Hún segir Hróa frá "eim trjám sem ver!a á vegi "eirra;
grenitré, sem ver!ur a! jólatré á jólum og birkitré og reynitré, sem ver!a aldrei a!
jólatrjám. Hérna fræ!ir Sigrún lesendur sína í um tré í gegnum a!alpersónurnar. $au
sjá lauf í reynitré sem Harpa kannast ekki vi! a! eigi heima á reynitré og lauf græna
strigaskó. Hér kemur or!aleikur Sigrúnar fram, Harpa minnist "ess ekki a! tré séu
me! skó. Hana rámar eitthva! í a! "egar mörg tré eru saman komin myndi "au skóg
en "a! er ekki "a! sama. 46 Hér bendir Sigrún lesendum sínum á muninn á "essum
or!um, "ó frambur!ur "eirra sé eins hafa "au ekki sama rithátt og ekki sömu
merkingu.
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Augun, köngulóin og dvergurinn
Saurblö! bókarinnar eru grænmálu!. Nokkrar verur sjást ganga inn í söguna, frá
vinstri til hægri, í beinni línu.47 $essar verur voru allar á kápunni en "ær eru: dvergur,
röndótt fluga, lítill rau!ur fugl, brún mús, lítill
blá doppóttur fugl og gul-græn röndóttur ormur
me! hártopp og "au eru jafn miklir áhorfendur
eins og lesandinn. Í "essum verum má sjá ótal
minni, músasöguminni en "ær sjást ósjaldan í
barnabókum og oftar en ekki eiga "ær sína eigin
sögu innan sögunar "ó "a! sé ekki hér.

Sigrún Eldjárn, Kynlegur kvistur á grænni
grein, 1. opna.

Dvergurinn minnir helst á söguna af Mjallhvíti og dvergunum sjö sökum "ess
hve líkur hann er "eim dvergum og má "á benda aftur á tengingu vi! grein Jóns
Yngva um Skilabo!askjó!una "ar sem fjöldinn allur af "ekktum sögupersónum eru
saman komnar á einni opnu.48 $essar verur fylgja börnunum allt ævint#ri! en eru
aldrei nefndar "ó "ær sjáist á hverri opnu, ásamt tveim ö!rum verum; könguló og
augum. Augun minna okkur á a! "a! er alltaf ógnvænlegt a! fer!ast um einn í
skóginum og s#nir "etta fram á hræ!slu krakkana. Augun sem fylgjast me!
fer!alöngunum alla söguna geta gefi! til kynna óöryggi og ótta Hróa og Hörpu.
Saurblö! a! aftan eru alveg eins. Verurnar eru á lei! út úr ævint#rinu.49
Fyrst um sinn er skógurinn frekar drungalegur og Hrói er hræddur. Hann vill
snúa heim og "á sérstaklega "egar "au hitta Kvist. Fljótlega kemur í ljós a! Kvistur er
besta skinn og er a! leita a! systur sinni. Kvistur er alltaf a! afsaka sig, hann notar
miki! af hikor!um og má "á benda á a! Sigrún er a! s#na okkur fjölbreytileika
mannlífsins, bæ!i me! útlits– og persónueinkennum. Kvistur segir "eim a! hann búi í
„tré númar 138B, á fjór!u grein til hægri me! úts#ni yfir vatni!.“50 Fast heimilsfang í
skóginum vísar til mannlegs e!lis e!a til venjulegs heimilis í fjölb#lishúsi en ekki
skógarveru í ævint#ri sem heitir Kvistur. Trúver!ugleiki hans sem persónu eykst í
augum lesandans vegna tengingar vi! raunveruleikann.
Börnin tvö og Kvistur leggja af sta! frá vinstri til hægri og "ar me! inn í
ævint#ri!, samkvæmt sta!setningarlykli Moebius, í leit a! Greinaflækju, systur
Kvists. Greinaflækja er græn og brún me! laufgreinar sem flækjast saman og mynda
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Sigrún Eldjárn, Kynlegur kvistur á grænni grein, 6. opna.
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"annig hno!ra. Hún er me! stór augu og stóran munn sem hlykkjast upp í bros.
Kvistur telur líklegt a! systir sín hafi fari! a! hrella „vonda, ljóta, slímuga skrímsli!“
sem reynist svo vera lauflaust, slímugt tré í fúlum pytti. Hlutirnir eru ekki eins og "eir
líta út fyrir a! vera. Slímuga skrímsli! er me! stór rei!ileg rau! augu, hvassar tennur
og mjög illilegt a! sjá. $a! er alveg a! tryllast á strí!ni Greinaflækju "egar krakkarnir
og Kvistur koma. Slímuga skrímsli! nær Greinaflækju, og börnin horfa agndofa á en
Harpa er fljót a! hugsa. Hún hugsar um öll námskei!in sem hún hefur fari! á og finnst
ekkert "eirra vera hjálplegt í "essari stö!u, fyrr en hún man eftir
ljósmyndanámskei!inu. $egar hér er komi! a! sögu erum vi! stödd á elleftu opnu
(Mynd4)
Slímuga tré!
Laufgu! tré umlykja alla vinstri hli! og sameinast svo grasi á ne!ri hluta vinstri sí!u
en pollurinn og skrímsli! taka upp alla hægri sí!una en "ó er "etta ein mynd. Hetjan
okkar hún Harpa teygir sig frá vinstri til hægri a! slímuga stóra, ljóta skrímslinu og
tekur mynd. $arna teygir stúlkan sig í átt a! óhugna!num, grípur inn í atbur!arrásina
og s#nir hugrekki. Birtan af flassinu er allt í kringum stóra ljóta skrímsli! og
Greinaflækja svífur til Hörpu frá skrímslinu. $a! er s#nt me! hreyfistrikum allt í
kringum hana.51 Hrói stendur vi! hli! hennar, sn#r búknum frá atbur!arrásinni og a!
lesandanum, heldur fyrir augun en gægist í gengum fingur sér me! skelfingarsvip á
andlitinu. Kvistur, röndótti ormurinn og músin standa hjá í hægra horni opnu og horfa
me! undrunasvip á Hörpu. Hér á "essari opnu sést glöggt a! aukapersónurnar eru
einungis áhorfendur sem taka ekki "átt í atbur!arrásinni, heldur n#tir Sigrún "ær til
"ess a! #ta undir spennu opnunnar.
Kvistur dettur aftur á bak, munnurinn er opinn, tungan lafir út og augun eru
galopin. Hann sn#r frá lesanda og horfir í átt a! skrímslinu og systur sinni. Bleika
röndótta flugan flöktir fyrir ofan höfu! Hörpu. Fuglarnir eru ofarlega í hægra horni
opnunnar og fljúga í kring um greinar skrímslisins. Augun horfa upp úr gráa fúla
pyttinum upp á skrímsli!. Köngulóin er í trjáskrú!anum milli dvergsins og Hörpu.
$arna erum vi! í hápunkti sögunnar. Á "essari opnu tekst Sigrúnu sérstaklega vel a!
s#na og segja frá í mynd og texta hvernig persónur bókarinnar yfirbuga hi! illa í
sögunni.
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Hreyfing er á fúla pyttinum sem er gefin til kynna me! hringlaga línum allt í
kring um ljóta skrímsli!.52 Skrímsli! er a!alatri!i opnunnar, "a! er lang stærst og
gnæfir yfir allt anna!.53 Skrímsli! er sta!sett ofarlega hægra megin á opnunni,
greinarnar hlykkjast út um allt og gulgrænt slími! lekur af "eim. Augu skrímslisins
eru nú or!in stór og gul og spírall í sta! augasteina sem gefur til kynna a! "a! sé
ringla!, blinda! af birtunni frá flassinu á myndavélinni. Rau! og löng tungan lafir
útum opi! gin, "a! lekur slímdropi af henni. Tennurnar eru hvassar og hvítar í svörtu
gininu. $essi s#n vekur óhug lesanda. Ef "essi mynd er sko!u! út frá
greiningarlyklum Moebius mætti segja a! skrímsli! sé útblási! af sjálfsáliti en augun
og tungan s#na fram á a! "a! er vi! "a! a! missa yfirhöndina "ar sem ljósi! frá
flassinu er of sterkt fyrir "a!.54 Greinaflækja er sú eina sem er gla!leg á svip og vir!ist
vera ánæg! me! gang mála, enda n#sloppin úr klóm skrímslisins. Ja!rar opnunnar eru
dökkir en bjart er fyrir mi!ju "ar sem flassi! l#sir upp a!alatri!i opnunnar og "ar me!
atbur!arrásina.55
Á næstu sí!um halda sögupersónurnar heim til Kvists og systur hans. Kvistur
segir vi! systir sína: „Afsaki!, "ú ver!ur a! fara a! festa rætur.“56 Hér leikur Sigrún
sér enn og aftur a! or!um og fléttar "ví skemmtilega inn í frásögn sína.
$au sofna öll værum blundi en "egar Hrói vaknar eru "au Harpa á jör!inni
undir trénu og hvorki tangur né tetur sést af Kvisti e!a Greinaflækju. Aftur kemur upp
sú spurning hvort um draum e!a veruleika hafi
veri! a! ræ!a. Daginn eftir er Harpa búin a! fara
me! filmuna í framköllun og "au sjá mynd af
Kvisti fyrir framan slímuga skrímsli! en ákve!a
"ó a! s#na engum myndina um sinn, "ar sem
fullor!nir eru líklegir til "ess a! sjá bara tré. Hér
er Sigrún aftur a! benda á mismun á veruleika
Sigrún Eldjárn, Kynlegur kvistur á grænni
grein, 16. opna.

barna og fullor!inna.
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Heimurinn í lit
Sigrún leikur sér me! skilin á milli veruleika og draums e!a ævint#ris í verkum
sínum. $a! má lei!a a! "ví líkum a! me! "ví s#ni hún börnum a! leyfilegt er a! gefa
ímyndunaraflinu lausan tauminn en ma!ur ver!ur "ó alltaf a! koma aftur til
veruleikans. Hún lei!ir lesendur sína áfram me! "ví a! vi!halda spennu "ar sem hún á
vi!. Lengd texta og hra!i mynda á hverri opnu passa saman og oftar en ekki lei!a
aukapersónur lesandann áfram í gegnum bókina ekki sí!ur en a!alpersónur.
Svipbrig!i persóna eru mjög greinileg og skörp og lesendur á öllum aldri eru "ess
vegna fljótir a! átta sig á a!stæ!um á hverri opnu. Sigrún hefur "róa! myndstíl sinn
frá "ví a! teikna me! bl#anti og einum lit í hálfger!um teikimyndastíl yfir í penna- og
vatnslitamyndir og "a!an í heilsí!u málverk. Í fyrstu bókum sínum Allt í plati! og
Eins og í sögu! notar Sigrún bl#antsteikningar og ramma í teiknimyndastíl me! einum
lit en færir sig yfir í penna– og vatnslitamyndir á heilli opnu eins og kom fram í
greiningu á Kynlegur Kvistur á grænni grein og "a!an yfir í olíuverk sem er ein heild
á opnu eins og sjá má í Finnur finnur Rúsínu. Eftir "ví sem Sigrún "roskast sem
listama!ur ver!a bækur hennar bjartari, myndirnar stærri og hún nær meira flæ!i í
bókum sínum. Hún byrjar á "ví a! skrifa sögur ætla!ar börnum en fer sí!an a! skrifa
fyrir yngri börn og eldri í sitthvoru lagi en "ær bækur voru ekki teknar fyrir a! "essu
sinni. $egar Sigrún skrifar fyrir eldri börn eru börnin í sögunum eldri, myndir og texti
flóknari, en "ví yngri sem börnin eru sem hún skrifar fyrir eru myndir og texti
einfaldari. Sem dæmi má nefna; a! "a! er enginn óhugna!ur í sögunni um Finn.
Um lei! og Sigrún fer a! gefa út myndabækur sem segja sögur me! e!a án texta fyrir
ung börn fer hún einnig a! skrifa „Myndskreyttar sögubækur“ sem ætla!ar eru
börnum sem farin eru a! lesa sjálf og myndir eru einungis til stu!nings texta.57
Sigrún er me! skemmtilega persónusköpun í verkum sínum eins og Kvistur í
Kynlegur Kvistur á grænni grein s#nir, en hann er alltaf a! afsaka sig fyrir allt sem
hann segir. Bæ!i strákar og stelpur eru a!alpersónur í bókum hennar og oft eru "au
saman á fer!. Stúlkurnar í bókum Sigrúnar eru gjarnan sterkari en drengirnir. $ær eru
frakkari og tilbúnari til "ess a! takast á vi! "au vandamál sem upp koma í sögunum.58
Má "ar nefna Hörpu í Kynlegur kvistur á grænni grein, Drekastöppunni og
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Draugasúpunni, einnig er Rúsína frakkari en Finnur "ar sem hún húrrar sér ni!ur
fossinn á undan honum. Sigvaldi í Eins og í sögu! er skemmtilega frakkur og er ekkert
a! skafa utan af hlutunum og $jó!hildur er alveg einstök "ar sem vitneskjan flæ!ir
allt í kringum hana. Aukapersónur hennar eru ávallt undarlega áhugaver!ar og geta
"a! veri! húsd#r, skógard#r, geimverur, ömmur, afar, mæ!gur, draugar, englar, fuglar
og tré svo fátt eitt sé nefnt. Aukapersónurnar vir!ast oft vera áhorfendur og mætti
líkja "eim vi! fylgdarli! a!alsögupersónanna.
Or!aleikur Sigrúnar vir!ist vera markvisst nota!ur til "ess a! kenna börnum
a! sko!a e!a r#na í or! til "ess a! sjá mismunandi merkingu "eirra. Finnur finnur
Rúsínu er gott dæmi um "etta. $arna eru komin tvö or! me! sama rithætti en sitthvorri
merkingunni og einnig or!i! Rúsína, sem í "essu tilfelli er sérnafn en betur "ekkt sem
samheiti. Í Finnur finnur Rúsínu er Rúsína stúlka en ekki matur en bókin endar á "ví
a! amma Finns réttir honum pakka af rúsínum "egar hann spyr hvar Rúsína sé. Í
bókinni Kynlegur Kvistur á grænni grein er or!i! kynlegur nota!, gamalt og gott
íslenskt or! sem merkir eitthva! sem er undarlegt e!a skríti! og "annig læra börnin
merkingu "ess og notkun. Ásamt or!aleikjum kemur Sigrún uppl#singum úr
Íslandssögunni, Íslendingasögunum og "jó!sagnaarfinum til skila í gegnum verk sín
og fræ!ir lesendur sína um d#r, fugla, tré og mannleg samskipti. Samkvæmt Margréti
Tryggvadóttur er Sigrún eini íslenski höfundurinn sem hefur unni! markvisst a! "ví
a! brjóta ni!ur fordóma og gömul úrelt gildi samfélagsins í verkum sínum. Verk
hennar eru nánast einu íslensku myndabækurnar "ar sem a!rir kyn"ættir en sá hvíti
sést. „Harpa er fyrsta a!alpersóna í íslenskri myndabók sem er dökk á hörund.“ 59
Sigrún notar Íslandstengingar ríkulega. Hún n#tir íslenska náttúru og d#r í
myndmáli í allflestum bókum sínum, ásamt íslenskum klæ!na!i fyrri tíma me!al
annars íslenska kvenbúninga og skinnskó. Jafnframt notar hún hi! rita!a efni;
Íslendingasögurnar, Íslandssöguna og "jó!sögur í textunum. Me! "ví fléttar hún
listilega saman vi! sögur sínar "ekkingu fyrri tíma, íslenskum sagnaminnum og
menningararfi "jó!arinnar.
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