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Grimmsævintýri á Íslandi 

Rósa Þorsteinsdóttir 

Jafnan er litið svo á að upphaf þjóðsagnasöfnunar megi rekja til bræðranna Jacobs og 

Wilhelms Grimm. Ævintýrasafn þeirra, Kinder- und Hausmärchen, kom fyrst út í tveimur 

bindum árin 1812 og 1815 og sagnasafnið, Deutsche Sagen, sendu þeir frá sér 1816 og 

1818. Áhrif söfnunar þeirra bárust fljótt til nágrannalandanna og má sem dæmi nefna 

að í Danmörku gaf J. M. Thiele út safnið Danske Folkesagn á árunum 1818 til 1823 og 

landi hans Mathias Winther gaf út Danske folkeeventyr árið 1823. Í kjölfarið fylgdu 

safnarar á öðrum Norðurlöndum með Norske Sagn (Faye, 1833), Norske folkeeventyr 

(Asbjørnsen og Moe, 1843-1844) og Svenska folk-sagor och äfventyr (Hyltén-Cavallius og 

Stephens, 1844). Hér á landi hófst slík söfnun ekki fyrr en eftir að öll þessi sagnasöfn 

nágrannaþjóðanna höfðu verið gefin út, en árið 1845 tóku tveir ungir menn á Íslandi 

sig saman um að „safna öllum þeim alþýðlegum fornfræðum“ sem þeir gætu komist 

yfir. Þetta voru þeir Jón Árnason og Magnús Grímsson og átti Magnús að safna 

sögum en Jón „kreddum, leikum, þulum, gátum og kvæðum“ (Jón Árnason, 1954). 

Safn þeirra kom út árið 1852 undir titlinum Íslenzk ævintýri og varð fyrsta prentaða 

þjóðsagnasafnið sem út kom með íslenskum sögum. Þrátt fyrir titilinn eru engin 

ævintýri í bókinni en eingöngu sagnir og nokkur kvæði.  

Sama ár og áðurnefnt sagnasafn kom út á Íslandi var einnig prentuð í 

Kaupmannahöfn þýðing Magnúsar Grímssonar á Mjallhvít. Þetta var ein af fyrstu 

þýðingum á íslensku á ævintýri úr safni bræðranna Grimm (1812-1815), Kinder- und 

Hausmärchen, og ein fárra sem gefin er út sérstaklega og nefnir þýðanda með nafni 

(Mjallhvít, 1852). Þegar ég hófst handa við að rannsaka þýðingar á Grimmsævintýrum 

á íslensku komst ég nefnilega að því að þýðingarsagan er mun flóknari en ég hafði gert 

mér grein fyrir. Ýmis ævintýri voru þýdd og gefin út án þess að hirt væri um að segja 

hver þýddi og hvaðan sögurnar komu upphaflega og stundum er jafnvel erfitt að 

fullyrða hvort um Grimmsævintýri sé að ræða eða ekki. Sem dæmi um slíkar útgáfur 

má nefna Rauðhetta (1886), Gullgæsin og Hans og Gréta (Barnasögur 2, 1908), 

Kynjaborðið, gullasninn og kylfan í skjóðunni (1910), Hans og Greta (1913) og 

Öskubuska (1913). Það er þó alveg ljóst hvaða þýðingar á Grimmsævintýrum voru 

fyrst prentaðar á íslensku, en þær voru gerðar af ungum manni, Jóhanni Halldórssyni, 

sem þá stundaði nám í lögfræði við háskólann í Kaupmannahöfn. 

Jóhann Halldórsson fæddist árið 1809, líklega á Hjaltabakka í Austur-

Húnavatnssýslu en faðir hans var þá prestur þar, en síðar að Melstað í Miðfirði. 

Jóhann var tekinn í Bessastaðaskóla 1825 og varð stúdent 1831. Hann hélt utan 1834 

til náms við háskólann í Kaupmannahöfn og lagði stund á lögfræði (Páll Eggert 

Ólason, 1950). Jóhann drukknaði í einu af mörgum síkjum Kaupmannahafnar á 

nýársnótt 1844 og gengu ýmsar sögur um að hann hefði drekkt sér (Björn Th. 

Björnsson, 1990). Sumar heimildir segja að hann hafi haft meiri áhuga á bókmenntum 

en lögfræði, en a.m.k. virðist hann hafa fundið fyrir þörf til að skrifa fyrir börn og gaf 

út tvær bækur, með frumsömdum og þýddum sögum, ætlaðar börnum. Þetta voru 

bækurnar Jólagjöf handa börnum (Jóhann Halldórsson, 1839) og Nýársgjöf handa 

börnum (Jóhann Halldórsson, 1841). Jóhann nefnir aldrei hvaðan hann hefur sögurnar 

sem hann hefur þýtt, en í bókum hans eru þrjár sögur úr Kinder-und Hausmärchen 

(KHM): Stolni áttskildingurinn (KHM 154), Maríubarnið (KHM 3) og Dauðinn veitir 

guðsifjar (KHM 44). Í bók sinni um íslenskar barnabækur segir Silja Aðalsteinsdóttir 

(1981, bls. 53): „Jóhann er góður sögumaður þegar hann skrifar samfellda frásögn ... 
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og mál hans er lipurt og gott, en boðskapurinn gerir sögurnar ofanþungar.“ Eins og sjá 

má á titlunum „Sannleikurinn er sagna bestur“ og „Ráðvandur flökkudrengur“ í 

Jólagjöf og „Bræðraást“, „Upp koma svik um síðir“ og „Guð sá þig vonda barn“ í 

Nýársgjöf eru sögur Jóhanns yfirfullar af siðferðisboðskap. 

Tvö þeirra ævintýra, sem Jóhann þýddi, er einnig að finna í þjóðfræðisafni 

Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, en þar er að finna hljóðritað efni 

sem safnað hefur verið úr munnlegri geymd. Þetta eru sögurnar Maríubarnið og 

Dauðinn veitir guðsifjar. Ævintýrið um Maríubarnið, stúlkuna sem alin var upp hjá 

Maríu mey, virðist hafa vakið áhuga á Íslandi því auk þess að það hafi ratað út í 

munnlega geymd eru til af því fimm mismunandi þýðingar og ein þeirra hefur verið 

prentuð tvisvar (Rósa Þorsteinsdóttir, 2011). Ef litið er til útgáfutíma má segja að 

Jóhann Halldórsson hafi þýtt þetta ævintýri á íslensku fyrstur manna en næst birtist 

þýðing á sögunni í tímaritinu Fjölni 1847. Hún er eftir Jónas Hallgrímsson, en þetta 

var síðasta bindi Fjölnis og var helgað Jónasi, sem hafði þá látist tveimur árum fyrr. 

Þess vegna er ekki hægt að fullyrða hvenær Jónas þýddi ævintýrið og í þýðingu hans er 

sagan reyndar ekki nema hálfsögð því hún endar á því þegar María mey vísar stúlkunni 

úr himnaríki (Jónas Hallgrímsson, 1989a). 

Jónas Hallgrímsson (1807–1845) og Jóhann Halldórsson höfðu verið samtíða í 

Bessastaðaskóla og seinna í Kaupmannahöfn og þeir virðast hafa deilt áhuga á 

bókmenntum og menningu. Jónas þýddi einnig listræn ævintýri (kunstmärchen), bæði 

eftir Þjóðverjann Ludwig Tieck og danska ævintýraskáldið H. C. Andersen, auk þess 

sem hann samdi sögur fyrir börn (Jónas Hallgrímsson, 1989b). 

Þessar þýðingar á Grimmsævintýrum eru þó ekki elstu dæmin sem ég hef fundið 

um ævintýri sem þýtt er yfir á íslensku og hefur síðan ratað yfir í hina munnlegu hefð. 

Árin 1796 og 1797 voru gefnar út í tveimur hlutum sögur og fróðleikur samantekið af 

Hannesi Finnssyni (1739-1796) biskupi (Loftur Guttormsson, 1998, bls. 164) og í 

síðari partinum er að finna Söguna af skrímslinu góða, sem er þýðing hans á franskri 

sögu. Sagan um „La Belle et la Bète“ var fyrst prentuð í frásögn Gabrielle-Suzanne 

Barbot de Gallon de Villeneuve árið 1740 í La Jeune Américaine, et les contes marins. 

de Villeneuve var frönsk skáldkona, fædd um 1695, og er frægust fyrir þessa sögu sína 

af Fríðu og dýrinu sem er nærri 200 blaðsíðna löng. Sagan er sett í ramma 

sagnaskemmtunar eins og algengt var um sagnasöfn á þeim tíma og vísar titill 

bókarinnar til þessarar rammafrásagnar. Ung stúlka er að flytjast til Ameríku og um 

borð í skipinu segir þjónustustúlka henni söguna sem telja má líklegt að de Villeneuve 

hafi byggt á munnmælasögu með svipuðu efni. Sögur af þessari gerð eru þekktar í 

mörgum löndum og elsta þekkta tilbrigðið er frá 2. öld, sagan af Amor (Kúpídó) og 

Psýkke sem er hluti af elstu skáldsögu sem skrifuð var á tímum Rómaveldis, Gullinasni 

eða Myndbreytingar, eftir Lúkíus Apúleius (2001). Einnig þarna er sagan sögð ungri 

stúlku af eldri konu, í þetta sinn í ræningjahelli. Hvorugt þessara tilbrigða sögunnar er 

þó það sem frægast hefur orðið eða hefur náð mestri útbreiðslu heldur er það önnur 

frönsk útgáfa. Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1711-1780) stytti og endursagði 

sögu de Villeneuve og gaf út árið 1756 í Magasin des enfants, ou dialogues entre une 

sage gouvernante et plusieurs de ses élèves, en hún starfaði þá sjálf sem kennslukona á 

Englandi. Eins og titillinn ber með sér er sagan fléttuð inn í samtal kennslukonu við 

nemendur sína, nokkrar stúlkur af háum stigum á aldrinum fimm til þrettán ára. 

Ævintýrið hefur alla tíð síðan notið mikilla vinsælda, það var fyrst þýtt á ensku árið 

1783, en flestir þekkja nú söguna úr Disneyútgáfum, bæði í bókum og teiknimyndum 

(Ziolkowski, 2007).  

Hannes Finnsson (1796-1797) skipar ævintýrinu um skrímslið góða með efni sem 

fjallar um (og kennir) góðmennsku. Í formála, Til lesenda og heyrenda bókarinnar, 

segir hann meðal annars að tilgangur hans sé „... að skemmta og betra einhvern“ (bls. 

6), og að hún sé einkum ætluð „...skýru almúgafólki“ (bls. 7). Hann telur að slíkar 
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þýddar sögur og guðfræðilegt efni henti betur til uppfræðingar en þær íslensku sögur 

sem ganga á milli munnlega og í handritum og segir: 

Jeg hefi opt kvalist af að vita, að á mörgum bæjum eru lesnar tröllasögur og 
æfintýri full af ósiðum og hjátrú; vorkenni samt skörpum únglíngum, sem einga 
betri andafæðu hafa getað feingið; því ekki er jeg svo ónærgætinn, að jeg heimti 
af nokkrum að lesa sífelldlega guðfræðisbækur sjer til gagns ...  

og örlítið seinna segir hann: 

... kynnu sumar frásagnir og dæmisögur úr Kvöldvökum þessum vera betri til 
æfingar í lestri, en ein og önnur ósiðsamleg æfintýri, riddara- og tröllasögur, um 
hnútuköst og knífilyrði jötna, með öðrum sómalitlum og aldeilis ótrúlegum 
athöfnum þeirra (bls. 15-16). 

Hannes Finnsson var upplýsingarmaður eins og formáli hans ber með sér og í 

Kvöldvökum hans er hugmyndum upplýsingar og kristilegs siðferðis gert hátt undir 

höfði (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981). Jóhann Halldórsson og Jónas Hallgrímsson 

tilheyrðu aftur á móti báðir hópi íslenskra stúdenta í Kaupmannahöfn sem aðhylltust 

þjóðernisrómantík. Alkunnugt er að Jónas var einn fjórmenninganna sem hóf útgáfu á 

tímaritinu Fjölni 1834, hinna svokölluðu Fjölnismanna, og Jóhann Halldórsson var 

einn stofnenda félags sem hafði það að markmiði að endurreisa Fjölni 1840. Lög 

Fjölnismanna hinna yngri ber þjóðernishyggju félagsmanna sterkt vitni en tvær fyrstu 

greinarnar sem fjalla um tilgang félagsins hljóða svo: „Íslendingar viljum vér allir 

vera“ og „Vér viljum vernda mál vort og þjóðerni“ (Björn M. Ólsen, 1891). Viðhorf 

upplýsingarmanna til þjóðsagna voru ólík viðhorfum þeirra sem aðhylltust rómantísku 

stefnuna. Upplýsingarmenn fannst þvílíkt efni vera fánýtt og bera í sér hjátrú og 

hindurvitni sem þyrfti að uppræta, en með rómantísku stefnunni var farið að líta á það 

sem mikilvægan þjóðararf, og undir þeim formerkjum hófst einmitt 

þjóðsagnasöfnunin í nágrannalöndunum (Ingi Sigurðsson, 2006). Eins og fram hefur 

komið gætir áhrifa rómantísku stefnunnar lítt í ævintýrunum í bókum Jóhanns 

Halldórssonar og þótt slík áhrif megi vissulega finna í barnasögum Jónasar 

Hallgrímssonar (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981) virðast þeir hafa verið sammála Hannesi 

Finnssyni um að íslensk börn hefðu betra af að lesa og heyra þýddar og frumsamdar, 

uppbyggilegar sögur með sterkum boðskap, en að hlusta á hinar íslensku „... kotasögur, 

sem lýsa yfirleitt frumstæðu lífi, og yfir þessu öllu er lítill rómantískur ljómi. Allt er hér 

skýrt og greinilegt og hlutrænt, margt gróft og kámugt. Hér skipta tröllin ekki um 

ham ..., tæla ekki með flærð og hyggindum; þau eru ljót og afkáraleg, heimsk og 

trúgjörn og oft prettuð. Þau búa hér ekki nema góða bæjarleið frá kotinu ... og eru 

yfirleitt líkari tröllum þjóðtrúarinnar en vant er í ævintýrum“, en þannig lýsir Einar Ól. 

Sveinsson (1940, bls. 228) þeim ævintýrum „sem framar öðrum hafa fengið á sig 

íslenzkan brag“.  

Eins og fram hefur komið var þjóðsagnasöfnun löngu hafin í nágrannalöndunum 

þegar Jóhann og Jónas voru að þýða ævintýri fyrir íslensk börn. Engin söfnun var þá 

hafin hér á landi þrátt fyrir hvatningu sem reyndar kom frá Fjölnismönnum. Í 

ritstjórnargrein í Fjölni eru prestar og aðrir fróðleiksmenn hvattir til slíkrar söfnunar 

með bræðurna Grimm sem fyrirmynd. Athyglisvert er þó að áhersla er frekar lögð á að 

í þjóðsögum leynist efni sem skáld geti síðan nýtt sér til að semja ný listræn ævintýri 

heldur en að þær séu stórkostlegur þjóðararfur („Fjölnir“, 1838). Þjóðsagnasöfnun var 

sem sagt ekki markmið í sjálfri sér og hið sama er raunar uppi á teningnum annars 

staðar í Evrópu. Þar var hún þáttur í því að efla þjóðernisstefnuna og undirstaða 

þjóðlegra bókmennta og jafnvel ritmáls ákveðinna þjóða. Þjóðsögur voru Íslendingum 

ekki jafnnauðsynlegar til að styrkja þjóðlega ímynd sína þar sem þeir áttu þegar sínar 
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þjóðlegu bókmenntir og hjá „Íslendingasögunum bliknuðu allar þjóðsögur og hjá 

Eddukvæðum öll seinni alda þjóðkvæði“ (Hallfreður Örn Eiríksson, 1980, bls. 195). 

Tilhneiging þeirra Jóhanns Halldórssonar og Jónasar Hallgrímssonar til að velja útlend 

ævintýri sem lestrarefni fyrir íslensk börn er ekki heldur fráleit. Eins fram hefur komið 

stunduðu þeir báðir nám við Bessastaðaskóla þar sem áhersla var lögð á að efla 

siðferðisvitund nemenda, m.a. með kennslu klassískra fræða samkvæmt 

hugmyndafræði nýhúmanisma (Glad, 2011). Gottskálk Jensson (2003, bls. 60-61) 

hefur einmitt bent á að ef „við gefum okkur að hugmyndafræðingar 

þjóðernisstefnunnar hafi rétt fyrir sér ... þá leiðir af tvítyngdri ritmenningu 

skólagenginna Íslendinga fyrr á öldum, að þeir hafa haft forsendur til að mynda tvær ... 

sjálfsmyndir, ... eina íslenska og þjóðlega, aðra latneska og fjölþjóðlega.“ Hallfreður 

Örn Eiríksson (1980) telur að hvatning Fjölnismanna hafi haft nokkur áhrif en ekki er 

þó vitað um nokkurt þjóðsagnasafn sem beinlínis á rætur sínar að rekja til hennar. 

Staðreyndin er sú að hér hófst þjóðsagnasöfnun frekar seint og fyrsta tilraunin í þá átt, 

áðurnefnd útgáfa Jóns Árnasonar og Magnúsar Grímssonar átti „fyrst í stað fáum 

vinum að mæta á Íslandi“, en fleirum í Kaupmannahöfn og Þýskalandi, eftir því sem 

Jón sagði sjálfur (1954). Áhugaleysi landsmanna virðist að einhverju leyti hafa dregið 

úr þeim kjark en þegar þýski fornfræðingurinn Konrad Maurer kom til landsins 1858 

hvatti hann þá þó til að halda söfnuninni áfram og lofaði að finna útgefanda að 

sögunum í Þýskalandi. Magnús Grímsson lést 1860, svo það kom í hlut Jóns 

Árnasonar að ljúka starfinu. Hann safnaði þó ekki sjálfur af vörum fólksins heldur 

skrifaði hann vinum sínum „og skólabræðrum og öðrum fræðimönnum víðs vegar um 

landið“ og lét fylgja með yfirlit yfir það sem hann vildi helst að þeir söfnuðu eða létu 

safna (Jón Árnason, 1954; sjá einnig Ólína Þorvarðardóttir, 1998).  

Jón Árnason hefur ekki langan formála fyrir ævintýraflokknum í þjóðsagnasafni 

sínu en hann telur að þau séu „eingu síður skáldskapur þjóðarinnar“ en aðrar 

þjóðsögur í safninu og honum finnst líklegt að þau „séu elzt allra munnmælasagna hér 

á landi, já að þau séu jafngömul landnámi og bygð landsins“ (Jón Árnason, 1864, bls. 

305). Einar Ólafur Sveinsson var aftur á móti þeirrar skoðunar að sum evrópsk 

ævintýri séu ekki eins gömul og talið hafi verið og hafi þess vegna ekki borist til 

landsins fyrr á tíð. Hann segir: 

Það er eftirtakanlegt, hve mikið vantar hér á landi af sögum, sem eru einna 
útbreiddastar á meginlandi Evrópu. Hafið má hafa tálmað mörgum þeirra að 
komast til Íslands. Og eitt og eitt tilbrigði má vel hafa borizt hingað, en horfið 
síðan. Ég skal þó játa, [að vera í vafa um] hvort sum þeirra ævintýra, sem nú eru 
svo útbreidd erlendis, hafi verið það fyr á öldum, og hvort þar sé ekki ... að leita 
skýringar á því einkennilega fyrirbrigði, að þau eru óþekkt í munnlegum 
frásögnum hér á landi (Einar Ól. Sveinsson, 1940, bls. 231-232). 

Þarna er Einar Ólafur auðvitað eingöngu að hugsa um munnmælasögur, ekki sögur 

sem fólk hafði lært af bókum, en þegar litið er á þýðingar á erlendum ævintýrum sem 

rata út í munnlega geymd má sjá að það eru sögur sem höfða til sagnamannanna sjálfra 

sem verða að munnmælasögum. Heimildir eru fyrir því að bækur Jóhanns 

Halldórssonar og Kvöldvökur Hannesar Finnsonar hafi verið „mikið lesnar“, a.m.k. 

segir Þorkell Bjarnason (1895, bls. 217) það og telur að „þær bækur [séu] mjög góðar 

barnabækur.“ Og hann bætir við að ef til vill sé „sagan af »Skrímslinu góða« ein hin 

bezta barnasaga, er birst hefur á íslenzku.“ Þeir sagnamenn sem hafa lesið ævintýri 

hafa, jafnt og úr þeim sögum sem þeir hafa heyrt sagðar eða lesnar, valið sögur sem 

falla að þeirra eigin smekk og áheyrendanna. Í raun er ekki nauðsynlegt að vita hvaðan 

sagnafólkið hefur sögurnar heldur skiptir meira máli að koma auga á að um leið og 

þau velja að hafa ævintýrið í sagnasjóði sínum hafa þau gert það að sinni sögu. Sem 

dæmi um þetta ætla ég að nefna tvær sögukonur í þjóðfræðisafni Árnastofnunar sem 
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segja bæði Söguna af skrímslinu góða og sögur sem eru upprunnar í ævintýrasafni 

Grimmbræðra (KHM). 

Í sögum Elísabetar Friðriksdóttur (1893–1975) er að finna sterka samúð með þeim 

sem eru minni máttar og í þeim birtist mjög sterkur boðskapur um að vera góður við 

alla. Hjá henni er sem sagt sú hugsun mest áberandi að manni sé launað fyrir 

góðmennsku og greiðvikni og hefnist fyrir græðgi, heimsku og vanþakklæti. Sumir 

gætu haldið því fram að þetta sé einmitt boðskapur allra ævintýra en það er áberandi 

að Elísabet velur sögur þar sem hægt er að láta þetta koma sterkt fram. Aðeins einu 

sinni hreppir söguhetjan hamingjuna án þess að hafa nokkuð til þess unnið, en það er 

stúlkan sem ekki vildi spinna (KHM 14). Þegar Elísabet hefur lokið sögunni, segir hún: 

„Það eru nú ekki allir svona heppnir í lífinu,“ svo þarna birtist kannski einmitt hennar 

eigin óskadraumur. Lífsviðhorf Elísabetar kemur einnig fram í viðtölunum sjálfum svo 

sem þegar hún er spurð hvort henni þyki ævintýrin trúleg og hvort hún haldi að til hafi 

verið svona fólk eins og lýst er í ævintýrunum. Hún svarar: „Já, það held ég. Ég held 

að það hafi alltaf verið til svoleiðis fólk og ég held að það – sé til enn. Ég held að séu 

til menn sem engum vilja gera greiða og ég held að séu líka aðrir sem að alltaf vilja 

gera öðrum gott“ (Rósa Þorsteinsdóttir, 2011). Viðhorf Elísabetar koma því vel heim 

og saman við boðskapinn sem Hannes Finnsson vildi koma á framfæri með Sögunni 

af skrímslinu góða. 

Heildaráhrifin af sögum Guðríðar Finnbogadóttur (1883–1982) eru öll önnur. Auk 

Sögunnar af skrímslinu góða segir hún Söguna af Maríubarninu (KHM 3) og er 

tilbrigði hennar greinilega runnið af þýðingu Jóhanns Halldórssonar. Guðríður leggur 

mun minni áherslu en Elísabet (og margir aðrir sagnamenn) á hið yfirnáttúrlega í 

ævintýrunum. Hún virðist ekki hafa mikinn áhuga á töfrunum en því meiri á því sem 

líkist daglegu lífi, raunum fólks og erfiðleikum, sem enda þó alltaf á því að elskendur 

ná saman og unnast síðan vel og lengi. Dæmi þessu til stuðnings er að finna í sögum 

sem venjulega innihalda töfragripi, álög og skessur en Guðríður breytir þannig að 

ekkert slíkt kemur við sögu. Ef til vill tengist þetta viðhorf Guðríðar því að hún segir 

að móðir hennar hafi alltaf sagt „svona sögur sem voru engir glæpir í og ekkert ljótt. 

Alltaf svona sögur sem voru eitthvað fallegar“og undir þetta falla einmitt þau þýddu 

ævintýri sem hún hefur í sagnasjóði sínum. En þarna gæti líka hennar eigin lífsreynsla 

skipt máli, hvernig hún komst í gegnum erfiðleika í sínu eigin hjónabandi sem lauk þó 

með því að þau hjónin bjuggu hamingjusöm saman til æviloka (Rósa Þorsteinsdóttir, 

2011). 

Niðurstaða mín er sú að sögurnar leiti inn á við í reynslu sagnafólksins, en einnig út 

til áheyrendanna sem geta líka samsamað sig söguefninu og hetjunum sem þar birtast. 

Finnski þjóðfræðingurinn Satu Apo gefur ákaflega sannfærandi lýsingu á tilgangi 

sagnaskemmtunar og því mikilvæga hlutverki sem ævintýri gegndu í samfélagi með 

lifandi munnlegri hefð: 

Inventing, performing and listening to imaginary tales had many functions: to 
provide aesthetic experiences, joy at the commanding and varying of form; to 
express and concretise the problems and conflicts arising in a culture and to 
suggest imaginary solutions; to crystallise the prevailing concepts of the 
fundamental phenomena of life and to pass them on to future generations; to 
break the daily monotony and to transport the narrators and listeners to a 
different reality, a world of narrative (Apo, 1995, bls. 13). 

Sagnakonurnar tvær, Elísabet og Guðríður, hafa lagt sitt af mörkum innan 

hefðarinnar, nýtt sér sögurnar sem tæki til alls þess sem Apo lýsir og notið þeirra með 

áheyrendum sínum. Með ímyndunarafli sínu og sköpunargáfu hafa þær fullnægt sinni 

eigin þörf og áheyrendanna fyrir skemmtun sem færði þau burt frá hversdagsleikanum 

og um leið miðla þær fróðleik sínum til nýrra kynslóða. Í þessari skemmtun felst 
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meðal annars það að sagnakonurnar og áheyrendurnir lifa sig inn í ævintýraheim, án 

þess að eiga nokkuð á hættu sjálf og á þann hátt sætta þau sig við hlutskipti sitt, vegna 

þess að um leið fá þau staðfestingu á að hið jákvæða og góða muni ávallt sigra að 

lokum. Sagnakonurnar fá í sögunum útrás fyrir tilfinningar sínar og lífsreynslu og túlka 

í þeim lífsviðhorf sitt á táknrænan hátt. Þær lifa sig inn í ævintýrin sem þær segja og 

þar skiptir engu máli hvaðan þær hafa sögurnar, hvort þær eru íslenskar eða útlendar. 
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