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Ágrip 

 

Í þessari ritgerð verða tvö leikverk eftir Áslaugu Jónsdóttur tekin til greiningar, Litla 

skrímslið og stóra skrímslið í leikhúsinu og Gott kvöld. Skoðað verður með hvaða hætti 

Áslaug nálgast tilfinningarnar ótta og hugrekki, í þessum verkum. Kenningunni um 

hinar sjö sögur, sem rithöfundurinn Christopher Booker setti fram, verður beitt við 

greiningu verkanna. Í kjölfarið verða þessi verk Áslaugar greind ítarlega, samhliða því 

sem rýnt verður í það hvernig tekst að miðla efni bókanna til leikhúsáhorfenda. Í þriðja 

lagi verður listræn framsetning leikhússins á  ótta og hugrekki í verkunum skoðuð og í 

þeirri vinnu verður meðal annars stuðst við hugmyndir rithöfundarins og 

sagnfræðingsins Marinu Warner sem velti fyrir sér hvernig við notum kímni sem 

varnartæki gegn skrímslum eða „vondum köllum“.   

Áslaug Jónsdóttir (f.1963) hefur meðal annars skrifað bækur fyrir börn og þrjú 

leikverk, sem öll hafa verið sýnd í Þjóðleikhúsinu. Hún hefur hlotið margvísleg 

verðlaun á ferlinum, meðal annars Dimmalimm, íslensku myndskreytingaverðlaunin 

fyrir bækurnar Nei, sagði litla skrímslið (2004) og Gott kvöld (2005). Áslaug er ekki síst 

þekkt fyrir lifandi og skemmtilegar myndskreytingar í barnabókum sínum. 

Í Góðu kvöldi notaði Áslaug bangsa til að miðla óttanum í verkinu og Trausti, 

eigandi bangsans, tók stöðu hins hugrakka. Þessi nálgun skapaði fjarlægð á 

umfjöllunarefnið og gerði börnunum auðveldara fyrir að setja sig í spor Trausta og 

bangsans. Áslaug notaði hnyttna orðaleiki til þess draga úr spennunni í verkinu. Í Litla 

skrímslinu og stóra skrímslinu í leikhúsinu vann Áslaug að mörgu leiti með sömu 

tilfinningar og í Góðu kvöldi. Skrímslin tvö persónugerðu þann ótta sem finna má í 

hverju barni og ungir leikhúsáhorfendur hafa vafalaust tengt við mörg af þeim 

vandamálum sem skrímslin stóðu frammi fyrir í sýningunni. Áslaug notaði sama bragð 

og í Góðu kvöldi og fjallaði um ótta með því að láta hann birtast í skrímslavinunum 

tveimur. Skrímslin eru klaufsk, fyndin og viðkunnanleg og börnin náðu að tengja við 

þau. 
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Inngangur 

 

Leikverkum sem eru sérstaklega skrifuð og flutt fyrir börn hefur fjölgað mikið á síðustu 

árum og áratugum. Þessi angi leikhússins kemst þó ekki með tærnar þar sem hið 

„almenna“ leikhús hefur hælana en það er lífseig ranghugmynd að barnaleikhús sé 

óæðra þeirri leiklist sem er ætluð fullorðnu fólki. Svipað viðhorf hefur stundum verið til 

barnabóka fyrir allra yngstu börnin í ljósi þess hversu stuttur texti þeirra er.1 

 Þrátt fyrir ofangreind sjónarmið til barnaleikhúss þá verður ekki litið framhjá því 

hlutverki sem leiksýningar fyrir börn gegna í samfélaginu. Leikhúsupplifun er 

mikilvægur þáttur í menningaruppeldi og þroska barna og unglinga. Með greiðum 

aðgangi að leikhúsi fá börn og unglingar frá unga aldri notið tungumálsins sem listræns 

miðils og einnig lært ný hugtök og heiti. Þannig styrkir leikhúsið málvitund og 

málþroska barnanna. Ennfremur eiga öll börn rétt á því að sú leiklist sem þeim stendur 

til boða sé ekki síður metnaðarfull en það sem er í boði fyrir fullorðna.2 Börn eru mjög 

móttækileg fyrir hinum margvíslegu listformum, ekki síst leikhúsinu þar sem 

ævintýraheimar verða til á sviðinu fyrir framan þau. Um þetta segir á heimasíðu 

Möguleikhússins sem árum saman setti upp leiksýningar sem sérstaklega voru ætlaðar 

börnum: 
Með aðferðum leikhússins er hægt að taka á viðkvæmum málefnum og vekja umræðu á þáttum 
sem varða okkur í dag. Með því að skoða hlutina frá sjónarhorni sem hentar börnum má hjálpa 
þeim að öðlast skilning á málefnum sem tekin eru fyrir hverju sinni og auka þroska þeirra.3 
 

Áslaug Jónsdóttir (f.1963) listamaður hefur meðal annars skrifað bækur fyrir börn og 

þrjú leikverk sem öll hafa verið sýnd í Þjóðleikhúsinu. Hún hefur hlotið margvísleg 

verðlaun á ferlinum, meðal annars Dimmalimm, íslensku myndskreytingaverðlaunin 

fyrir bækurnar Nei, sagði litla skrímslið (2004) og Gott kvöld (2005).4 Áslaug er þekkt 

fyrir lifandi og skemmtilegar myndskreytingar í barnabókum sínum. Sögurnar um litla 

skrímslið og stóra skrímslið njóta gífurlegra vinsælda meðal íslenskra barna og eru 

eftirsóttar á bókasöfnum. Bækurnar um þau eru nú orðnar sjö talsins og í þeim er mikil 

áhersla á samspil texta og mynda, en oft á tíðum renna þessi tveir listmiðlar  saman. 
                                                
1 Margrét Tryggvadóttir, „Setið í kjöltunni – Um frásagnartækni í barnabókum“, í Raddir barnabókanna, 
Silja Aðalsteinsdóttir og Hildur Hermóðsdóttir ritstj., Mál og menning, Reykjavík, 1999, bls. 101-102. 
2 Heimasíða Möguleikhússins, Möguleikhúsið, 2014, sótt 15.mars 2014, 
http://moguleikhusid.is/um_leikhusid/hvers_vegna_barnaleikhus/   
3 Sama heimild. 
4 Áslaug Jónsdóttir, Heimasíða Áslaugar Jónsdóttur, 2014, sótt 23.mars 2014, http://aslaugjonsdottir.com  
Áslaug hefur einnig hlotið viðurkenningar fyrir myndskreytingar bóka eftir aðra höfunda, bæði fyrir 
Söguna af bláa hnettinum (1999) eftir Andra Snæ Magnason og Krakkakvæði (2002) eftir Böðvar 
Guðmundsson. 
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Áslaug skrifaði leikverk, Litla skrímslið og stóra skrímslið í leikhúsinu, sem byggir á 

fyrstu þremur bókunum um skrímslin (Nei, sagði litla skrímslið, Stór skrímsli gráta ekki 

og Skrímsli í myrkrinu) og var það sett upp í Þjóðleikhúsinu leikárið 2011-2012.5 Áður 

hafði hún skrifað leikhandrit upp úr bók sinni Gott kvöld og var það sýnt í 

Þjóðleikhúsinu árið 2007. 

 Stundum er sagt að leikhús geti gefið bókmenntaverkum líf og það á svo 

sannarlega við þegar þessi tvö leikverk Áslaugar eru skoðuð. Yfirfærslan frá bókum til 

leikmyndar og búninga tókst í báðum tilvikum afbragðsvel og myndaði fallega umgjörð 

utan um sýningarnar. Áslaug annaðist sjálf hönnun leikmynda og má ætla að það hafi 

stuðlað að því hversu mikil og falleg samfella er á milli bóka og sviðsverka. 

Umfjöllunarefnið í Góðu kvöldi er ótti og myrkfælni barna. Í verkinu er sagt frá Trausta, 

dreng í kringum átta ára aldurinn, sem þarf að vera aleinn heima í smástund meðan 

pabbi hans skreppur frá. Í Stóra skrímslinu og litla skrímslinu má segja að viðfangsefnið 

sé nokkuð svipað þó að sjónarhornin sé önnur. Þar þurfa skrímslin að læra að standa 

með sjálfum sér, glíma við minnimáttarkennd og takast á við ótta og myrkfælni. 

 Það eru þessi tvö leikverk sem tekist er á við að greina í þessari ritgerð. Fjallað 

verður um framsetningu ótta og hugrekkis í þessum leikritum og hvernig leikhúsformið 

kemur þeim til skila. Kenningunni um hinar sjö sögur, sem rithöfundurinn Christopher 

Booker setti fram, verður beitt við greiningu verkanna. Í kjölfarið verða þessi verk 

greind ítarlegar samhliða því sem rýnt verður í það hvernig leikhúsforminu tekst að 

miðla efni bókanna til áhorfenda. Í þriðja lagi verður listræn framsetning leikhússins á  

fyrirbærunum ótta og hugrekki skoðuð í verkunum. Í þeirri vinnu verður meðal annars 

stuðst við verk rithöfundarins og sagnfræðingsins Marinu Warner No Go the Bogeyman: 

Scaring, Lulling and Making Mock.  

  

                                                
5 Titill leiksýningarinnar er Litla skrímslið og stóra skrímslið í leikhúsinu. Til styttingar verður hér eftir 
vísað til hennar sem Litla skrímslið og stóra skrímslið. 
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 1. Að hræða, hæða og vagga í svefn 

 

Þjóðsögur hafa verið til síðan í fyrndinni og fylgt manninum í munnlegri geymd. 

Upphaflega voru þær ætlaðar fullorðnu fólki en með tímanum breyttust þær í 

viðvörunarsögur fyrir börn. Oftar en ekki lýsa þessar sögur kvalafullum dauðdaga, 

limlestingum eða barsmíðum á hendur börnum sem óhlýðnast.6 Margar þessara sagna 

eru enn sagðar í dag en líkt og með gömlu ævintýrin hafa þær verið slípaðar til í áranna 

rás og boðskapur þeirra látinn fá meira vægi en refsingar og skelfileg örlög. Systur 

hennar Öskubusku hjuggu af sér tær og hæla til þess að komast í glerskóinn í eldri 

gerðum ævintýrisins, en í nýrri útgáfum má sjá að þær passa einfaldlega ekki í skóinn, 

allar limlestingar eru horfnar.  

 Áslaug Jónsdóttir fjallar í verkum sínum um mörg áleitin efni sem oft leita á 

huga barna, ekki síst í bókunum um litla skrímslið og stóra skrímslið, en bækurnar eru 

samstarfsverkefni hennar, Kalle Güettler og Rakel Helmsdal. Güettler er kennari og  

rithöfundur frá Svíþjóð og hefur hann sent frá sér fjölda barnabóka sem og 

sagnfræðibækur, Helmsdal er frá Færeyjum og skrifar hún fantasíur, smásögur og 

leikrit. Bækur þeirra um skrímslin eru nú orðnar sjö talsins en þær eru:  
1. Nei! sagði litla skrímslið, 2004 
2. Stór skrímsli gráta ekki, 2006 
3. Skrímsli í myrkrinu, 2007 
4. Skrímslapest, 2008 
5. Skrímsli í heimsókn, 2009 
6. Skrímsli á toppnum, 2010 
7. Skrímslaerjur, 2012 

 
Hugmyndin að bókunum kviknaði á námskeiði fyrir barnabókahöfunda í Svíþjóð árið 

2001. Á námskeiðinu lentu Áslaug, Güettler og Helmsdal saman í vinnuhópi og áttu að 

vinna að bókarhandriti út frá hugmyndinni „einhver bankar á dyrnar“.7  
Á námskeiðinu var ónefnd frekja, sem varð kveikjan að stóra skrímslinu, og okkur leist öllum 
vel á hugmyndina. Barátta þess litla við þann stóra. Að þora að segja nei og láta ekki kúga sig.8 

 
Í hverri bók er fjallað um afmarkað vandamál eða efni sem skrímslin þurfa að takast á 

við og flest börn þekkja. Ástæðu þess að skrímsli hafi orðið fyrir valinu segir Áslaug 

vera þá að þegar notuð eru dýr, kvikindi eða skrímsli til að miðla boðskap þá skapist 

ákveðin fjarlægð og það leiði jafnframt af sér að það sem venjulega er ógnvænlegt verði 

viðkunnanlegt. Hún talar um þá staðreynd að þegar kemur að skrímslum þá gildi engar 

                                                
6 Helga Birgisdóttir, „Og þá mega stór skrímsli gráta“,í Börn og menning, 26.árg., 2.tbl., 2011, bls. 10. 
7 Helga Ferdinandsdóttir, „Skrímslin bakvið tjöldin: Helga Ferdinandsdóttir ræðir við Áslaugu 
Jónsdóttur“, bls. 14. 
8 Sama heimild. 
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reglur, enginn veit hvernig skrímsli eiga að haga sér, hvenær þau fara að sofa, hvort þau 

séu kurteis og þar fram eftir götunum.9  

Í bók sinni, No Go the Bogeyman: Scaring, Lulling and Making Mock, veltir 

rithöfundurinn og sagnfræðingurinn Marina Warner því fyrir sér hversvegna fólk sæki í 

að horfa á hryllingsmyndir og hlusta á draugasögur. Hversvegna syngjum við 

ógnvekjandi vögguvísur fyrir börn og notum kímni til að skapa og varðveita skrímsli í 

hugum okkar.10 Í inngangi bókarinnar segir hún:  
Þegar börn nota orðið „hræðilegt“ getur notkun þess táknað viðbrögð sem ná frá hreinni 
skelfingu yfir í einskæra gleði. Það er orðið eftirsóknarvert að verða hrædd/ur, ekki eingöngu 
ánægjunnar vegna, heldur einnig til þess að minna okkur á að við höfum stjórn á eigin lífi.11  

 
Warner talar sérstaklega um það hvernig við notum kímni sem varnartæki gegn 

skrímslum eða „vondum köllum“. Skelfilegar persónur ævintýranna eru ekki lengur jafn 

ógnvekjandi og Krónos sem át öll börnin sín eða nornin í Hans og Grétu. Skrímslin eru 

orðin bestu vinir barnanna og Warner gengur svo langt að segja að skrímslin séu 

einskonar staðgenglar þeirra. Í nútíma þjóðfélagi velja börnin að takast á við ótta með 

því að taka á sig útlit og yfirbragð skrímslisins.12 Helga Birgisdóttir, doktorsnemi í 

íslenskum bókmenntum, kemur inn á þessa hugmynd Warner í grein sinni, Og þá mega 

stór skrímsli gráta, tengir hana við Litla skrímslið og stóra skrímslið og kemur fram 

með þá kenningu að í skrímslavinunum tveimur megi finna táknmyndir fyrir hverskonar 

ótta sem býr í öllum börnum.13  

Getur verið að það sé slæmt fyrir börn að upplifa hræðslu, í öruggu umhverfi 

barnabóka eða leikhússins? Er ekki hollt fyrir börn að láta reyna á þessar tilfinningar og 

læra hvernig þau eigi að vinna með þær frekar en að allt efni sé sykurhúðað? Þegar 

Áslaug var spurð að því hvort hún vildi hræða lesendur með bókunum þá svaraði hún 

afdráttarlaust játandi. 
Já, ég held að það sé alveg í góðu lagi. Það er gott að prófa þessar tilfinningar í öruggu skjóli þar 
sem þú situr með bók. Það getur ekkert verið eins öruggt og bók, þannig lagað séð. Sérstaklega 
ef hún endar í sátt og einhver les fyrir mann. Það gerir engum illt að upplifa mátulegan hrylling 
undir öruggum verndarvæng.14  
 

Þegar þessi bókmenntaverk eru færð upp á leiksvið þá lifna persónurnar við á nýjan 

hátt. Í leiksýningunni um litla skrímslið og stóra skrímslið mátti greinilega sjá hvernig 

Áslaug nýtti skrímsli, verur sem yfirleitt eru ógnvænlegar í hugum barna, og nálgaðist 
                                                
9 Helga Ferdinandsdóttir, „Skrímslin bakvið tjöldin: Helga Ferdinandsdóttir ræðir við Áslaugu 
Jónsdóttur“, í Börn og menning, 27.árg., 1.tbl. 2012, bls. 16. 
10 Hér er átt við vögguvísur á borð við Rock a Bye Baby og fleiri. 
11 Marina Warner, No Go the Bogeyman: Scaring, Lulling and Making Mock, bls. 6. 
12 Sama rit, bls. 15 og bls. 53-55. 
13 Helga Birgisdóttir, „Og þá mega stór skrímsli gráta“, bls. 13. 
14 Helga Ferdinandsdóttir, „Skrímslin bakvið tjöldin: Helga Ferdinandsdóttir ræðir við Áslaugu 
Jónsdóttur“, bls. 16. 
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þau á skoplegan hátt sem kallaði fram hlátur í stað ótta. Um þetta segir í umfjöllun 

tímaritsins Börn og menning: 
Hin geðþekku skrímsli Áslaugar eiga fátt annað skylt við hefðbundin skrímsli en tegundarheitið 
og ankannalegt útlit. [...] Skrímslaeðli þeirra gegnir varla öðrum tilgangi en þeim að færa þau út 
fyrir áþreifanlegan reynsluheim barnanna.15 

 

Með nálgun sinni gefur Áslaug börnunum nýtt sjónarhorn og nýja leið til tengjast 

umfjöllunarefninu. Leikritið væri allt annað ef persónurnar væru til dæmis tveir 

mennskir bræður eða frændur. Skrímslin upplifa sama ótta og börnin kannast við, þau 

eru klaufsk og svolítið fyndin og börnin ná að tengjast þeim í gegnum hlátur. Í Góðu 

kvöldi sjáum við ólíka nálgun þar sem aðalsöguhetjan er lítill strákur sem er einn heima 

stutta stund og þarf að vera hugrakkur. Strákurinn yfirfærir ótta sinn á bangsa og það er 

hann sem táknar hræðsluna sem börnin upplifa, en hugrekkið endurspeglast í stráknum 

sem reynir allt verkið að hughreysta bangsann.  

  

                                                
15 Sigurður H. Pálsson, „Skrímslauppeldi: Um leiksýningarnar „Litla skrímslið og stóra skrímslið í 
leikhúsinu“ og „Skrímslið litla systir mín““, í Börn og menning, 27.árg., 1.tbl. 2012, bls. 28. 
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1.1. Skrímslið sigrað 

 

Til eru margar kenningar um að einungis sé til ákveðinn fjöldi sagna í heiminum. 

Rithöfundurinn Christopher Booker er einn þeirra sem hefur skrifað bók um það efni, 

The Seven Basic Plots, en þar gengur hann út frá því að einungis séu til sjö grunn 

sögufléttur:16  
1. Skrímslið sigrað 
2. Frá tötrum til hefðarklæða 
3. Leiðangurinn 
4. Ferðalag og heimkoma 
5. Gamanleikur 
6. Harmleikur 
7. Endurfæðing 

 
Hér verður skoðaður sérstaklega fyrsti hlutinn, skrímslið sigrað. Samkvæmt Booker 

einkennast sögur í þessum flokki af því að hetjan horfist í augu við ógn, 

persónugervingu illra afla, sem einkennist af því að vera sjálfselsk, miskunnarlaus og 

gríðarlega öflug. Í kjölfarið er langur aðdragandi að lokaviðureign þar sem söguhetjan 

yfirbugar skrímslið og veröld hennar kemst aftur í jafnvægi. Yfirleitt á fastmótuð 

framvinda sér stað innan sögunnar. 
• Eftirvænting og köllun: Lesandi verður var við skrímsli (eða ógn) úr fjarlægð. Ljóst verður 

að hetjunni stafar einhverskonar hætta af þeim ógnvaldi. Hetjan fær köllun til þess að leita 
hættuna uppi og horfast í augu við hana. 

• Draumstig: Á meðan hetjan býr sig undir að ganga til móts við skrímslið vita 
lesendur/áhorfendur af yfirvofandi hættu. Hér er átt við að hetjan hefur ekki gert sér grein 
fyrir raunverulegu eðli þess sem ógnar henni. Skrímslið virðist því vera of fjarlægt til þess 
að hetjan átti sig á því að um raunverulega hættu er að ræða. 

• Vanmáttarstig: Lesandi fær beina lýsingu á hættunni sem hetjan þarf að glíma við, hetjan 
fellur í skuggann af skrímslinu. 

• Martraðastig: Líkurnar virðast vera skrímslinu í hag en á ögurstundu snýst atburðarásin á 
annan veg. 

• Úr klóm dauðans: Á elleftu stundu er úti um skrímslið og hið góða sigrar að lokum. Hetjan 
stendur uppi sem sigurvegari í aðstæðum sem áður voru ógnvekjandi.17 

 
Þessi greining Booker er líklega einföldun en þó má glöggt sjá að ótalmargar sögur falla 

inn í þá atburðarás sem hann lýsir. Þessi lýsing nær ekki einvörðu til bókmenntatexta 

heldur einnig til kvikmynda, sviðsverka og í raun allra þeirra miðla sem segja sögur í 

einhverri mynd. Í þriðja hluta ritgerðarinnar er leikritið Gott kvöld skoðað ítarlega og 

ofangreint líkan nýtt sem verkfæri til niðurbrots og skilgreiningar á söguframvindu 

innan verksins. Flest börn hafa orðið myrkfælin og upplifað það að verða hrædd við 

undarleg hljóð, Áslaug vinnur með þennan ótta í verkum sínum. Í viðtali við 

Morgunblaðið sagði Áslaug að hún þekkti engan sem hefði verið fullkomlega óhræddur 

                                                
16 Christopher Booker, The Seven Basic Plots, Continuum, London, 2010. 
17 Sama rit, bls. 48. 
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í lífinu. Flestir hafa einhverntíma velt því fyrir sér hvað leyndist undir rúminu.18 

Samkvæmt því sem Áslaug segir er siðaboðskap verksins að finna í laginu Allir geta 

unað saman þar sem strákurinn Trausti syngur:  
Ekki hræðast elsku bangsi,  

öllum vanda ráð er við! 
Bjóðum gestum beint í stofu,  
best má þannig semja frið! 

 
Allir geta unað saman,  
ef þeir bara kunna sig. 

Hafa má af hættum gaman,  
haltu vinur fast í mig!19 

 
Í stað þess að leyfa óttanum að ná tökum á sér þá bíður Trausti óttanum byrginn. Hann 

tekur á móti hverri myrkraverunni á fætur annarri með bros á vör. En það er hægara sagt 

en gert að hughreysta bangsa sem óttast óboðna gesti eins og Hrekkjasvínið, 

Hræðslupúkann, Tímaþjófinn, Frekjuhundinn og fleiri undarleg næturdýr. Svipað stef 

má finna í Litla skrímslinu og stóra skrímslinu þegar Skrímslasöngurinn er skoðaður:  
Ef leynast í myrkrinu dularfull dýr,  

og dapur þú skelfur af ótta: 
við óhræddir sýnum hvað í okkur býr 

og ófétin rekum á flótta.20 
 

Marina Warner byggir í fyrrnefndri bók sinni á þekktum kenningum sem segja að það 

eitt að orða óttann sé fyrsta skrefið í að ná tökum á honum. Næsta skref er að sefa óttann 

og að lokum er það hláturinn og kímnin sem breiða yfir allt. Við sjáum það kómíska við 

skrímslið eða þá ógn sem steðjar að:  
Ég hef heyrt fullan sal af sex ára börnum skríkja af ánægjublandinni skelfingu þegar Gréta 
hrindir norninni inn í ofninn og nornin teygir krumlurnar út og reynir að þrífa litlu stúlkuna til 
sín með löngum nöglunum.21 

 
Booker lýsir sama fyrirbæri í greiningu sinni á spennu og lausn í framvindu frásagnar. 

Það hefur mikil áhrif á áhorfendur (og lesendur) þegar martraðastigið nær hámarki og 

þeir sjá að hetjan er að bíða ósigur gegn skrímslinu. Á síðustu stundu nær martröðin 

hámarki og þá sleppur hetjan frá þeirri ógn sem að henni steðjar, áhorfendur sem rétt 

áður biðu í ofvæni eftir því hvort skrímslið myndi yfirbuga hetjuna geta nú andað léttar.  

Við greiningu á Litla skrímslinu og stóra skrímslinu og Góðu kvöldi verða 

ofangreindar hugmyndir Booker og Warner hafðar til hliðsjónar og skoðað hvernig þær 

varpa ljósi verkin. Gott kvöld verður fellt inn í framvindulíkan Bookers með það fyrir 

                                                
18 Ingveldur Geirsdóttir, „Hvað er undir rúminu?“, í Morgunblaðinu, 22.september 2007, sótt 16.mars   
2014, http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1166238/  
19 Áslaug Jónsdóttir, Gott kvöld, óútg. leikhandrit, Þjóðleikhúsið, Reykjavík, 2007/08, bls. 27. 
20 Áslaug Jónsdóttir, Litla skrímslið og stóra skrímslið í leikhúsinu, óútg. leikhandrit  Þjóðleikhúsið, 
Reykjavík, 2011/12, bls. 26. 
21 Marina Warner, No Go the Bogeyman: Scaring, Lulling and Making Mock, bls. 17. 
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augum að draga fram áhersluatriði í fléttu sögunnar. Leiksýningin um litla skrímslið og 

stóra skrímslið var uppfull af skopi og afbyggingu á hinum dæmigerðu skrímslum. 

Nálgun Áslaugar kallast á við það sem Warner bendir á í umfjöllun sinni um kímni sem 

varnartækni gegn skrímslum. Skoðað verður sérstaklega hvernig Áslaug og leikstjórinn, 

Þórhallur Sigurðsson, notuðu persónur leikritanna, texta og listræna framsetningu til 

þess að undirstrika þann boðskap sem þau vildu koma á framfæri. 
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2. Áslaug Jónsdóttir og stílbrögðin 
 

Eins og kom fram í inngangi hefur Áslaug Jónsdóttir viðamikla reynslu og menntun á 

sviði myndlistar og hönnunar. Eftir nám í Myndlista-og handíðaskóla Íslands lagði hún 

stund á nám í myndskreytingum og grafískri hönnun við Skolen for Brugskunst í 

Danmörku. Hún hefur sent frá sér 19 barnabækur og þrjú barnaleikrit ásamt því að hafa 

hannað fjöldann allan af veggspjöldum og myndskreytt bækur annarra höfunda.22 

Myndskreytingar hennar eru oft samsettar úr teikningum og klippimyndum og gefur það 

ferska nálgun á efnið. 

 Myndskreytingar Áslaugar eru fallegar og vel úthugsaðar, orð og myndir haldast 

í hendur við að skapa söguna og þann hugarheim sem hún lýsir. Áslaug notar mikið 

dökka liti á allar þær furðuskepnur sem koma fyrir í verkum hennar og má sjá gott dæmi 

þess í Góðu kvöldi og næturgestunum sem kíkja þar í heimsókn. Það er það samspil 

texta, mynda og útlits sem skapar merkingu verksins, segir Úlfhildur Dagsdóttir í 

umfjöllun sinni um Gott kvöld.23 Letrið í titli bókarinnar hefur draugalegt yfirbragð, 

stafirnir eru mjóir og langt bil er á milli þeirra. Þetta er eitt af aðalsmerkjum Áslaugar, 

magnað samspil mynda og texta. Úlfhildur Dagsdóttir fjallar um bókina á 

Bókmenntavefnum og þar líkir hún sögunni við myndasögurnar um Calvin og Hobbes 

eftir Bill Watterson. Hún á þar við að þær sögur fjalli að miklu leyti um ímyndunarafl 

barna og persóna Calvins lifir að hluta til í eigin hugarheimi. 

 Áslaug hefur þróað persónulegan stíl í listsköpun sinni. Í fyrstu bókum hennar 

má glögglega sjá tilraunakenndan stíl þar sem hún er að prófa sig áfram með formið.24 

Endurtekningar eru áberandi í Litla skrímslinu og stóra skrímslinu og Góðu kvöldi. 

Notkun þeirra skiptir miklu máli og eiga þær sinn þátt í að skapa rétt andrúmsloft. Í 

bókinni Gott kvöld notar Áslaug orðin „gott kvöld“ í lok hverrar opnu og verða þau 

einskonar hughreysting Trausta þar sem hann reynir að vinna bug á óttanum. Þessi orð 

byggja upp ákveðna spennu innan frásagnarinnar og halda lesendum við efnið.25 Í 

bókinni Skrímsli í myrkrinu má einnig sjá hvernig þessi aðferð knýr söguna áfram og 

eykur á eftirvæntingu lesenda. Þar er litla skrímslið eitt heima og sér skuggaverur í 

hverju horni, á hverri opnu er lögð áhersla á þessa staðreynd með setningum á borð við 

                                                
22 Áslaug Jónsdóttir, Heimasíða Áslaugar Jónsdóttur, 2014, sótt 23.mars 2014, 
http://aslaugjonsdottir.com   
23 Inga Ósk Ásgeirsdóttir og Úlfhildur Dagsdóttir, Kennsluvefur um myndlestur, Inga Ósk Ásgeirsdóttir 
og Úlfhildur Dagsdóttir, sótt 15.mars 2014, http://garmur.is/myndlestur/myndabaekurgottkvold.html  
24 Íris Dögg Jónsdóttir, „„Ég skrifa texta af því ég teikna“: Um samspil mynda og texta í nokkrum verkum 
Áslaugar Jónsdóttur“ BA ritgerð við Háskóla Íslands, janúar 2010, sótt 23. mars 2014, 
http://skemman.is/item/view/1946/10262  
25 Sama heimild. 



 10 

„Æ, ég sem er einsamalt heima“.26 Orðið „einsamalt“ kemur fyrir aftur og aftur uns 

atburðarásin nær hámarki þegar stóra skrímslið kemur og litla skrímslið upplifir sig 

öruggt. 
Frásögn verður að endurtaka atburði sem þegar hafa gerst og út frá þessu frumskilyrði almennrar 
endurtekningar verður hún að styðja sig við ákveðna merkjanlega endurtekningu til þess að búa 
til fléttu, það er, til að sýna okkur hvernig innbyrðis tengsl atburðanna búa yfir þýðingu.27 

 
Rithöfundurinn Peter Brooks bendir á að endurtekningar gegni oft mikilvægu hlutverki í 

framvindu skáldsagna og telur að grunninn að uppbyggingu sögufléttu sé að finna í 

endurtekningunni. Kenning Brooks kallast á við sögurnar hennar Áslaugar og 

frásagnartæknin hefur mikið að segja við að skapa þau listaverk sem bækur hennar eru. 

Endurtekningar og þau hughrif sem þær kalla fram fá að halda sér frá bók til 

leikhandrits og áhrif þeirra eru ekki minni á sviði en í bókunum. 

                                                
26 Áslaug Jónsdóttir, Kalle Güettler og Rakel Helmsdal, Skrímsli í myrkrinu, Reykjavík, Mál og menning, 
2007, án blaðsíðutals. 
27 Peter Brooks, ,,Meistaraflétta Freuds: líkan fyrir frásagnir“, Brynja Magnúsdóttir þýddi og Guðni 
Elíasson ritaði inngang, í Ritinu, 2. árg., 2003. Bls. 178. 
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3. Gott kvöld – bókin 

 

Gott kvöld kom út hjá Máli og menningu árið 2005. Fyrir bókina hlaut Áslaug íslensku 

myndskreytingaverðlaunin Dimmalimm, barnabókaverðlaun Fræðsluráðs Reykjavíkur 

og bókaverðlaun bóksala fyrir bestu barnabókina. Þá var hún einnig tilnefnd til Norrænu 

barnabókaverðlaunanna 2006.28 Sagan segir frá Trausta sem er því sem næst átta ára og 

þarf að vera einn heima um stund. Í upphafi bókarinnar ríkir fullkominn friður og öryggi 

í umhverfi Trausta, hann er kominn í náttföt og er að leika sér í herberginu sínu, pabbi 

hans hlustar á fréttirnar og gengur frá eftir kvöldmatinn. Augljóst er á öllu látbragði 

pabbans að hann er tvístígandi með það að skilja Trausta eftir einan. Trausti virðist láta 

sér fátt um finnast og heldur áfram að leika sér, en um leið og hurðin lokast og hann 

heyrir pabba sinn keyra í burtu læðist óttinn að honum. Hann er aleinn og það er komið 

myrkur. Trausti grípur bangsann sinn sér til halds og trausts og fer að tala við hann. 

Augljóst er að Trausti yfirfærir óttann sinn yfir á bangsann og samtalið verður á þá leið 

að hann er sífellt að hughreysta hann. 
Ég veit að ef Hræðslupúkinn kemur  

þá verð ég að vera mjög góður við hann 
svo hann skríði ekki undir rúm. 

Ég býð Hræðslupúkanum að sitja hjá okkur. 
Þá sér bangsi að það er ekkert að óttast:  

 
Gott kvöld, Hræðslupúki!29 

 
Á fyrstu opnu bókarinnar er mynd af stórri veggklukku sem sýnir að klukkuna vantar tíu 

mínútur í átta. Þegar bókinni lýkur má sjá að hún er orðin átta. Öll sagan gerist því á tíu 

mínútum, en í huga Trausta er þetta mun lengri tími. Á þessum örfáu mínútum hefur 

honum tekist að leggja heimilið nánast í rúst og koma margskonar næturdýr og 

furðuverur í heimsókn til Trausta og bangsans.  

 Gestirnir koma hver á fætur öðrum og þar má meðal annars sjá Hungurvofuna, 

Tímaþjófinn, Hávaðasegginn, Öskurapann og Ólátabelginn.   
Heiti gestanna eru orð sem við þekkjum [...]. Áslaug lífgar orðin við með því að myndgera 
bókstaflega merkingu þeirra auk þess sem hún gefur mörgum þeirra nýtt samhengi svo sem 
Hungurvofunni sem til þessa hefur ekki beinlínis tengst löngun í mjólk og kex. Gestirnir tákna 
ýmsar hvatir og tilfinningar innra með drengnum, hann er því að kljást við eigin skrímsli en með 
því að bjóða þeim gott kvöld viðurkennir hann þau og um leið þá staðreynd að hann er ekki 
fullkominn.30 

 

                                                
28 Áslaug Jónsdóttir, Heimasíða Áslaugar Jónsdóttur, 2014, sótt 23.mars 2014, 
http://aslaugjonsdottir.com/baekur-books/  
29 Áslaug Jónsdóttir, Gott kvöld, Reykjavík, Mál og menning, 2005, án blaðsíðutals.  
30 Inga Ósk Ásgeirsdóttir og Úlfhildur Dagsdóttir, sótt 15.mars 2004,  
http://www.garmur.is/myndlestur/myndabaekurgottkvold.html  



 12 

Gestirnir eru ímyndun Trausta en þeir eru yfirfærðir á hugarheim bangsans, það má 

meðal annars sjá á því að bangsinn talar alltaf um þá í viðtengingarhætti: „Hvað ef 

Hungurvofan kemur“.31 Myndir og texti haldast í hendur við að ljá verunum líf, hver á 

eftir annarri birtast þær eins og eftir pöntun og Trausti hefur ekki undan því að bjóða 

þeim til stofu. Augnaráð Trausta og bangsa er notað til að endurspegla ótta og hugrekki. 

Trausti snýr fram og horfir til hliðar, vopnaður hugrekki, þrátt fyrir óttann sem býr innra 

með honum. Bangsinn aftur á móti horfir skelfingu lostinn í kringum sig og sér púka og 

myrkraverur í hverju horni. 

 

3.1. Gott kvöld – leikritið32 

 

Eins og fram hefur komið fékk bókin Gott kvöld gríðarlega góðar viðtökur þegar hún 

kom út 2006. Ári seinna hafði Þórhallur Sigurðsson leikstjóri samband við Áslaugu og 

vildi vita hvort hún gæti hugsað sér að gera barnaleikrit upp úr einhverri af bókunum 

sem hún hafði skrifað. Gott kvöld varð fyrir valinu og var frumsýnt í Kúlunni, 

barnaleikhúsi Þjóðleikhússins 23.september 2007.33 Leiksýningin fékk ekki síðri dóma 

en bókin og var valin barnaleiksýning ársins á Grímunni 2008 og var sýningin var gefin 

út á mynddiski sama ár. Leikstjóri var Þórhallur en leikarar voru Baldur Trausti 

Hreinsson, sem lék pabbann og allskonar furðuverur, Vignir Rafn Valþórsson fór með 

hlutverk Trausta og Þórunn Erna Clausen, í hlutverki bangsans og mömmu. Brúður 

gegndu miklu hlutverki í sýningunni og var brúðugerð í höndum Helgu Arnalds með 

aðstoð Steinunnar Gunnlaugsdóttur.  

Sigurður Bjóla sá um hljóðmynd og tónlist en Áslaug hannaði leikmynd og mátti 

glögglega sjá hennar stílbragð á henni og sterka tengingu við bókina.34 Segja má að 

leikmyndin hafi verið eins og stækkun á blaðsíðum bókarinnar. Áslaug notaði bláan 

(kaldan lit) og gulan (heitan lit) sem grunnliti í sviðsmyndinni og skapaði áhrifamiklar 

andstæður með því. Veggirnir á heimili Trausta voru gerðir úr bláum skilrúmum sem 

virkuðu einnig sem skuggatjöld og voru notuð til þess að varpa upp skuggum 

næturgestanna. Lýsingin á sviðinu var fölgul og því var sýningin heldur dimm, sem 

verður að teljast óvenjulegt þegar um barnasýningu er að ræða þar sem áherslan er oftar 

                                                
31 Áslaug Jónsdóttir, Gott kvöld, án blaðsíðutals. Leturbreyting mín. 
32 Þórhallur Sigurðsson leikstjóri, Gott kvöld, leikrit, Sena, Reykjavík, 2008. Greiningin er unnin útfrá 
mynddisknum með sýningunni. 
33 Ingveldur Geirsdóttir, „Hvað er undir rúminu?“, í Morgunblaðinu, 22.september 2007, sótt 16.mars 
2014, http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1166238/  
34 Áslaug Jónsdóttir, Heimasíða Áslaugar Jónsdóttur, 2014, sótt 23.mars 2014, 
http://aslaugjonsdottir.com/meira-um-more-on/gott-kvold-leikritid-good-evening-the-play/   
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en ekki á skæra og bjarta liti og mikla lýsingu. Með því að velja þessa dökku liti og 

lýsingu utan um sýninguna myndaðist drungalegt andrúmsloft sem lagði grunninn að 

verkinu. 

Leiksýning er samspil margra ólíkra þátta sem skapa heildarmynd hennar. Til 

þess að leiksýning gangi vel þarf allt að smella saman og hver eining að vera vel 

úthugsuð og skipulögð. Leikhús er fjölbreytt og uppfærslur leiksýninga jafn misjafnar 

og leikhóparnir sem setja þær á svið. Ekki er öll leiklist jafn stílhrein og einföld og sú 

sem leikstjórinn Peter Brook lýsti í bók sinni, Tóma rýminu, sem kom út árið 1968: 
Ég get tekið hvaða tómt rými sem er og talað um autt svið. Manneskja gengur þvert yfir 
þetta tóma rými meðan önnur horfir á og þetta er allt og sumt sem við þurfum til að 
leiklist eigi sér stað.35 
 

Sjálfur gjörningurinn, leiklistin, hefst vissulega um leið og leikarar eru komnir inn á 

sviðið, en það sem mestu máli skiptir er það sem á eftir kemur, innihaldið og útfærsla 

þess. Í Um skáldskaparlistina eftir Aristóteles má finna eftirfarandi orð um harmleikinn:  
Það sem mestu máli skiptir er atburðarásin. Því harmleikurinn er ekki eftirlíking fólks, heldur 
athafna og lífs, en athafnirnar miða ekki að því að tjá skapgerðir, heldur koma skapgerðirnar 
fram í þágu athafnanna, enda er atburðarásin og sagan tilgangur harmleiksins.36 

 
 
Hér talar Aristóteles sérstaklega um harmleikinn, en seinni tíma fræðimenn hafa  

iðulega heimfært þessi orð upp á leikritun almennt. Jón Viðar bendir á í bók sinni að 

þessi orð Aristótelesar hafi oft verið umdeild, og þá með þeim rökum að það séu 

persónurnar og saga þeirra sem skiptir meginmáli í leikritum.37 Ef við lítum í þessu 

samhengi á atburðarásina í Góðu kvöldi og hvernig hún er byggð upp þá sjáum við að 

hún fellur vel að framvindulíkani Bookers sem gerð var grein fyrir í þriðja hluta 

þessarar ritgerðar. Leikritinu var skipt niður í tólf atriði, sem eru: 
1. Pabbi fer 
2. Bangsi lifnar við 
3. Hungurvofan 
4. Tímaþjófurinn 
5. Hræðslupúkinn 
6. Hávaðaseggurinn, Ólátabelgurinn og Öskurapinn 
7. Letihaugurinn 
8. Hrekkjasvínið og Óþekktarormarnir 
9. Dýrin... 
10. Leiðindaskjóðan og Fýlupokinn 
11. Feluleikur 
12. Pabbi og mamma koma heim – Svefnpurkan kemur 

 

                                                
35 Peter Brook, Tóma rýmið, Silja Björk Huldudóttir þýddi og ritaði inngang, Bókmenntafræðistofnun 
Háskóla Íslands, Reykjavík, 2003, bls. 24. 
36 Aristóteles, Um skáldskaparlistina, íslensk þýðing eftir Kristján Árnason, Hið íslenska bókmenntafélag, 
Reykjavík, 1976, bls. 48. 
37 Jón Viðar Jónsson, Leikrit á bók, Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, Reykjavík, 1985, bls. 27-
28. 
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Flest atriðin voru stutt, hnitmiðuð og nokkur þeirra runnu saman án þess að skýr mörk 

væru á milli þeirra. Fyrstu þrjú mynduðu eina heild og um miðbik þriðja atriðis urðu 

fyrstu hvörfin í verkinu þegar algjör stefnubreyting varð á atburðarásinni og 

Hungurvofan birtist. Á eftir henni kom síðan hver veran á fætur annarri sem keyrði 

atburðarásina áfram. Framvindulíkan Bookers er ágætis leið til þess að skýra á einfaldan 

hátt hvernig sögunni vindur fram, áður en lengra verður haldið í greiningunni. 

 
• Eftirvænting og köllun: Hér má setja fyrstu tvö atriðin í Góðu kvöldi. Um leið 

og pabbinn lokaði útihurðinni og keyrði í burtu var ljóst að eitthvað væri í 

vændum. Drungaleg hljóð fóru að heyrast og Trausta varð ekki um sel. Hann 

greip í bangsa og reyndi að hughreysta hann. Bangsinn lifnaði við og fór að tala 

um það hvað myndi gerast ef verur á borð við Hungurvofuna myndu koma í 

heimsókn.  

 
• Draumstig: Trausti reyndi að vera hughrakkur og svaraði bangsa á þá leið að ef 

Hungurvofan kæmi myndi hann bara bjóða hana velkomna og gefa henni að 

borða. Þetta stig rann að einhverju leiti saman við hið fyrra þar sem skilin þarna 

á milli eru óljós. 

 
• Vanmáttarstig: Koma Hungurvofunnar markaði upphaf vanmáttarstigsins og 

það er þar sem óttinn nær yfirhöndinni hjá bangsanum. Þetta stig nær svo yfir 

nánast öll atriðin þar sem næturgestirnir koma fyrir eða til og með 10.atriði. 

 
• Martraðastig: Í 11.atriði leit út fyrir það að óttinn hefði náð yfirhöndinni hjá 

Trausta. Sviðið varð almyrkvað og gestir næturinnar svifu um sem 

skuggamyndir á veggjunum. Trausti og bangsi voru í feluleik í myrkrinu með 

vasaljós. Skyndilega breyttist bangsi aftur í venjulegan tuskubangsa og í stað 

vasaljóssins birtust fyrrnefndar skuggamyndir hvert sem litið var. Trausti óskaði 

þess að pabbi hans og mamma kæmu fljótt heim. 

 
• Úr klóm dauðans: Loksins komu foreldrarnir heim og voru alveg gáttuð á 

myrkrinu sem umlukti þau þegar þau komu inn um dyrnar. Pabbi Trausta gekk 

um og tíndi meðal annars upp skúringamoppu og frakka og áhorfendur áttuðu 

sig á því að þarna voru komin Hungurvofan (skúringamoppan) og Tímaþjófurinn 

(frakkinn). Þarna varð ljóst að gestirnir spruttu úr óttaslegnum hugarheimi 

Trausta sem sá myrkraverur í hverju horni. Ungir leikhúsáhorfendur hafa eflaust 



 15 

tengt við þá tilfinningu að finnast allt vera í himnalagi um leið og mamma og 

pabbi eru komin. Það er kannski heldur dramatískt að segja að Trausti hafi 

sloppið úr klóm dauðans, eins og þetta stig er nefnt, en hann var kominn aftur í 

öruggan faðm foreldranna.  

 
Aristóteles hélt því fram að atburðarásin væri það sem öllu máli skipti, en var það svo í 

Góðu kvöldi? Öll umgjörð sýningarinnar var falleg og studdi við þann hugarheim og þá 

atburðarás sem Áslaug vildi skapa í kringum Trausta og bangsa. En það er þó ekki svo 

að þar væri að finna þungamiðju verksins, hana má mun frekar sjá þegar persónur 

verksins eru skoðaðar nánar og hvernig þær eru settar fram. 

 

a) Persónur  
 

Persóna í leikriti er ekki lifandi einstaklingur. Hún birtist sem þáttur í tilteknu listrænu samhengi og 
aðhefst það eitt sem skiptir máli innan þess. Sá sem túlkar texta má ekki slíta hana úr þessu samhengi 
og fjalla um hana eins og hún væri raunveruleg mannvera.38 

 
Ofangreind orð Jóns Viðars Jónssonar er vert að hafa í huga þegar farið er í þá vinnu að 

skoða persónur og persónusköpun leikrita. Persónurnar í Góðu kvöldi eru margar en hér 

verður stiklað á þeim helstu og hlutverk þeirra skoðuð. Persónulýsing í handriti er á 

þessa leið: „Strákur er smeykur í fyrstu, en bregst við skelfingu Bangsa með því að 

verða hugrakkur og ráðagóður.“39 Trausti er í raun hið dæmigerða barn sem lítur á 

foreldrana sem upphaf og endi alls þess sem er öruggt í lífinu. Þegar foreldrarnir eru í 

burtu þá er varnarveggurinn farinn og greið leið fyrir skuggaverur að banka upp á. Allir 

þessir eiginleikar gerðu Trausta að trúverðugri persónu í verkinu og túlkun Vignis Rafns 

var tilgerðarlaus. Á nátttreyjunni hans Trausta er mynd af bangsa og þar má hugsa sér 

að komin sé tenging milli hans og bangsans, þeir eru að mörgu leiti ein og sama 

persónan. 
Bangsi er kvíðinn og angistin uppmáluð. Í honum birtast allar neikvæðar tilfinningar: 
afbrýðisemi, fordómar, leti o.s.frv. Hann nær sér þó á strik þegar Strákurinn sýnir hvernig má 
leysa vandann.40  

 
Bangsi var ekki einungis venjulegur tuskubangsi heldur einskonar annað sjálf Trausta 

og birtingarmynd þess ótta sem bjó innra með honum. Það var snilldarbragð hjá 

Áslaugu að miðla óttablöndnum tilfinningum í gegnum búttaðan og sætan bangsa. 

Börnin tengdu strax við þessa persónu og hefðu eflaust viljað hughreysta hann á 

                                                
38 Jón Viðar Jónsson, Leikrit á bók, bls. 55. 
39 Áslaug Jónsdóttir, Gott kvöld, óútg. leikhandrit, bls. ii. 
40 Sama heimild. 
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svipaðan hátt og Trausti gerði, ótti Bangsa kveikti á hugrekki barnanna. Þórunn Erna í 

hlutverki bangsans ljáði persónu hans einlægni sem gerði óttasleginn bangsann 

trúverðugan. 

 Gestirnir sem koma fyrir í verkinu eru; Hungurvofan, Tímaþjófurinn, 

Hræðslupúkinn, Hávaðaseggurinn, Ólátabelgurinn og Öskurapinn, Letihaugurinn, 

Hrekkjasvínið og Óþekktarormarnir, Vælukjóinn, Frekjuhundurinn, Leiðindaskjóðan 

og Fýlupokinn. Hér hafa verið feitletraðir þeir gestir sem eru hvað eftirminnilegastir og 

vöktu hræðslu hjá Trausta, Bangsa og áhorfendum. Það er vert að taka fram að einungis 

ein þessara persóna, Hrekkjasvínið,  var leikin af lifandi leikara, hinar persónurnar voru 

brúður. Ef við skoðum Hungurvofuna fyrst þá minnti útlit hennar á beinagrind en við 

nánari athugun var brúðan sett saman úr moppuskafti, uppþvottahönskum, 

salernispappír og brotnu leirtaui. Þessi samsetning hljómar kannski ekki ógnvekjandi en 

nærvera Hungurvofunnar á sviðinu markaði afgerandi skil í verkinu, frá því örugga og 

yfir í óvissuna. Söngur hennar var hrollvekjandi og kallaði fram gæsahúð hjá ungum 

leikhúsáhorfendum:  
 

Gott kvöld kæru börn og bangsi,  
boð í veislu þigg ég kát! 
Oft á mínu heljar-hangsi 

hungrar mig í kökuát. 
 

Ef þú sveltur glöð ég glotti,  
græðgi mín vex ógnarhratt,  

nærist þú á nammigotti, 
næstum jafnt þú færð mig glatt. 

 
Enginn fagnar væli vofu, 

vini fáa heim get sótt.  
Þó skal draugadans í stofu 
duna lengi fram á nótt!41 

 

Útlit vofunnar var ógnvekjandi og rödd hennar (Brynhildur Guðjónsdóttir) 

hjartaskerandi og draugaleg. Hungurvofan var án vafa draugalegust af öllum þeim 

gestum sem komu í heimsókn um nóttina og því var vel við hæfi að hún kæmi fyrst til 

að leggja grunninn að drungalegu andrúmslofti. 

 Hræðslupúkinn var handbrúða sem Trausti dró undan rúminu sínu. Hann var 

lítill og loðinn, halinn hékk niður en púkinn skalf af hræðslu og boraði sig niður í fang 

Trausta þegar hann sá Bangsa eða áhorfendur. Hræðslupúkinn virtist vera hræddari við 

Trausta og Bangsa en þeir við hann, þó var útlit hans framandi sem gaf honum 

dularfullan blæ. Brúðan var listilega vel gerð og í smástund mátti halda að þarna væri 

                                                
41 Áslaug Jónsdóttir, Gott kvöld, óútg. leikhandrit bls. 6. 
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komið lifandi dýr af óþekktri tegund, svo trúverðug var sköpunin. Með örfáum og 

einföldum hreyfingum tókst Vigni Rafni að miðla ótrúlegri hræðslu frá púkanum. Erfitt 

er að ímynda sér að sömu hughrif hefðu orðið ef hlutverk Hræðslupúkans hefði verið í 

höndum leikara í samskonar búningi. Með brúðum er mögulegt að skapa meiri fjarlægð 

og framandleika á efnið og það var einmitt það sem gaf Hræðslupúkanum það vægi sem 

hann hafði í verkinu. 

 Hrekkjasvínið og Óþekktarormarnir komu saman inn á sviðið. Hrekkjasvínið var 

leikið af Baldri Trausta en ormarnir voru brúður, fastar við búninginn hans. Það verður 

að segjast að Óþekktarormarnir voru óafgerandi persónur enda sögðu þeir ekkert en frá 

þeim heyrðist stríðnishlátur. Hrekkjasvínið var með svínsnef, gekk um með gítar og 

söng. 

 
Ég vil hrekkja, hræða, smána,  

hrelldum engin veita grið. 
Þú mátt upp af angist blána 

aldrei hafa nokkurn frið! 
 

Hííí-á, hííí-á, hííí-á þig! 
Hííí, hííí-á þig!42  

 
 

Hrekkjasvínið var fyrsti gestur næturinnar sem bæði Trausti og Bangsi voru greinilega 

hræddir við. Þeir hörfuðu undan því, enda var það afskaplega ögrandi og framhleypið. 

Það má hugsa sér að þarna sé einn „raunverulegasti“ gestur næturinnar því flestir 

kannast við það að þekkja einhvern sem er hrekkjasvín, stríðir, meiðir og leggur jafnvel 

í einelti. Með andlitsgrímunni varð persónan meira ógnvekjandi en hún hefði annars 

orðið. 

 Pabbinn kom aðeins fram rétt í byrjun og svo undir lok leikritsins. Persóna hans 

var frekar litlaus og í raun hafði hún það eina hlutverk að vera upphafið og endirinn að 

öryggisleysinu. Mamman sást jafnvel enn minna en pabbinn en hlutverk hennar var að 

mörgu leyti mikilvægara í sögunni. Hér er vert að minna á að mamman og Bangsi voru 

bæði leikin af Þórunni Ernu og þessi staðreynd duldist engum sem sá leikritið. Það að 

hafa sömu leikkonu í báðum hlutverkum gaf þeim aukna dýpt. Hugsanlega tók Bangsi 

rödd mömmunnar til þess að kalla fram öryggistilfinningu hjá Trausta þar sem hann 

tekst á við atburði næturinnar. Þegar mamman söng Trausta í svefn mátti lesa úr söng 

hennar að hún byggi yfir vitneskju um atburði næturinnar þó að hún hafi verið í 

vinnunni allt kvöldið og væri nýkomin heim. Undir lok vísunnar var eins og hún kveddi 

gesti næturinnar. 

                                                
42 Áslaug Jónsdóttir, Gott kvöld, óútg. leikhandrit, bls. 19. 
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Gott var kvöldið, góð var stundin, 
glaumur var, en nú er hljótt. 

Fljótt við skulum festa blundinn: 
farið vel, - og góða nótt.43 

 
Jón Viðar Jónsson bendir á það í Leikrit á bók að við lestur leikrita gleymist oft að gefa 

þeim persónum gaum sem eru staddar á sviðinu  og tjá þar ýmislegt með nærveru sinni 

einni, en segja fátt.44 Kallar hann þetta myndrænar persónur og mörg dæmi um slíkar 

persónur mátti finna í Góðu kvöldi og margar þeirra voru brúður en jafngildar persónur 

samt sem áður. Gott dæmi var Letihaugurinn sem sagði ekkert en hafði sterka nærveru 

(þrátt fyrir að vera „bara“ poki með haus). Letihaugurinn táknaði bresti í fari Trausta, en 

það kom fram að pabbi hans segði oft við hann að það væru bara letihaugar sem nenntu 

ekki að taka saman dótið sitt.45  
 

b) Mál og texti 
 

Áslaug er óhrædd við að setja flókin og erfið orð inn í leiktextann. Þessi orð eru oftar en 

ekki hluti af skemmtilegum orðaleikjum sem aftur þjóna því hlutverki að létta 

andrúmsloftið þegar óttinn virðist ætla að ná tökum á Trausta og Bangsa. Fyrsti 

orðaleikurinn kom í 3. atriði, þó þar hafi hann þau áhrif að bangsi varð logandi hræddur, 

en það samtal kveikti hugmyndina um Hungurvofuna, sem birtist svo í kjölfar 

samtalsins. 

 
STRÁKUR: 
Ég er nefnilega líka svangur, alveg GLORSOLTINN! 
BANGSI:  
Glor? Er það eitthvað gott? Mig langar ekki í GLOR. 
STRÁKUR: 
Jæja, en ég er BANHUNGRAÐUR! 
BANGSI:  
BAN...? 
STRÁKUR: 
Já, ég gæti borðað heilan BAN-ana! 
   [veifar banana] 
BANGSI:  
Ó.... 
STRÁKUR: 
Ég er sko SÁRSVANGUR ... 
BANGSI:  
SÁR...? 
STRÁKUR: 
... alveg HUNGURMORÐA! 
BANGSI:  
MORÐA ... ? 
 
                                                
43 Áslaug Jónsdóttir, Gott kvöld, óútg. leikhandrit, bls. 25. Leturbreyting mín. 
44 Jón Viðar Jónsson, Leikrit á bók,  bls. 98. 
45 Áslaug Jónsdóttir, Gott kvöld, óútg. leikhandrit, bls. 15. 
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STRÁKUR: 
Já, hungraður eins og ÚLFUR! 
BANGSI:  
Þú ... þú ... þú ert hættulega svangur! Ég VIL EKKI heyra meira um morð og úlfa og sár og banana-bana! 
STRÁKUR: 
Ég meina auðvitað ekkert MORÐ! Maður tekur bara svona til orða. Amma segir til dæmis að við séum 
heppin að þurfa ekki að herða SULTARÓLINA eða lepja DAUÐANN úr skel! Og að þekkja ekki 
HUNGURVOFUNA.46 
 
Þessi tiltekni orðaleikur var ólíkur þeim er á eftir komu þar sem tilgangurinn með 

honum er að vekja upp hræðslu hjá Bangsa. Annarstaðar notaði Áslaug orðaleikina á 

stöðum þar sem spennan var í hámarki, til þess að létta aðeins á andrúmsloftinu og kalla 

fram hlátur. Dæmi um slíkt mátti sjá í atriði IX þar sem hin ýmsu dýr komu í heimsókn. 

 
BANGSI:  
EKKI ætla ég að taka til eftir þau! ÞÚ bauðst þeim inn! Ef maður er einn heima geta allskonar hræðileg, 
hættuleg dýr komið í heimsókn! Svona Vælu-kýr og Lyga-ljón ... og ... og ... Kitlu-púkar og Prumpu-
fílar! 
STRÁKUR: 
Kitlu-púkar og Prumpu-fílar? Þetta hef ég nú aldrei heyrt. Þú ert bara að bulla Bangsi! 
BANGSI: 
Já, kannski koma Bullu-belgir og Plat-skjóður líka!47 

 
Með því að nálgast viðfangsefnið á þann hátt sem Áslaug gerir tókst henni að koma 

verkinu og umfjöllunarefninu frá sér á fallegan og auðmjúkan hátt. Orðaleikir á borð við 

þann sem lýst er hér að ofan áttu stóran þátt í því að skapa jafnvægi milli hins 

ógnvænlega og þess skoplega í sýningunni. Hér er vert að minnast orða Marinu Warner 

sem talað var um í öðrum kafla, hún sagði að hlátur og kímni breiði yfir allt og dragi 

broddinn úr því sem hræðir okkur. Þetta verkfæri, kímnin, sem Áslaug notar á svo 

snjallan hátt í orðaleikjum sínum, hefur ekki eingöngu það hlutverk að draga úr því 

hræðilega sem gerist á undan heldur einnig að auka áhrif þess sem á eftir kemur. Hún 

notar jafnframt endurtekningu en Trausti ávarpaði hvern næturgest kurteislega og bauð 

gott kvöld.  
Þrátt fyrir allt sem á milli skilur á leiksviðsmál sameiginlegt með máli ljóðlistar og frásagnar að 
vera uppspretta listrænna áhrifa. Í daglegu lífi er málið tæki til að bera boð manna á milli, en í 
skáldskap öðlast það nýtt gildi er það hrífur og vekur skynjun okkar. [...] þegar orð og hugtök eru 
sett fram á óvæntan og frumlegan hátt, búin til ný tengsl á milli þeirra, dýpkar tilfinningin fyrir 
merkingu þeirra.48 

 
Tónlist gegndi miklu hlutverki í Góðu kvöldi og átti stóran þátt í því að skapa þau 

hughrif sem verkið hafði á áhorfendur. Hver einasti næturgestur átti sitt lag (stundum 

eru tveir eða fleiri með lag saman) og voru lögin í mismunandi tónstílum (rokk, rapp, 

popp og fleira). Áslaug notaði söngtextana til að miðla boðskap verksins og hér fyrr í 

                                                
46 Áslaug Jónsdóttir, Gott kvöld, óútg. leikhandrit, bls. 4-5. 
47 Sama heimild, bls. 20. 
48 Jón Viðar Jónsson, Leikrit á bók,  bls. 75. 
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ritgerðinni var minnst á lagið Allir geta unað saman þar sem finna má hinn rauða þráð 

verksins. Lagið sem Trausti söng fyrir Hræðslupúkann fyrr í leikritinu hafði einnig 

mikilvæg skilaboð sem og samtal Trausta og Bangsa sem hér fer á eftir. 

 
STRÁKUR:  
Iss, nei, Bangsi! Þú þarft ekkert að vera hræddur! Vertu hugrakkur! 
BANGSI: 
Ég er ekkert hugrakkur! Ég er hræddur! 
STRÁKUR: 
En það er einmitt málið Bangsi! Sá sem er ekki hræddur, getur ekki verið hugrakkur! 
BANGSI:  
Er ég hugrakkur ef ég er hræddur? 
STRÁKUR: 
Ef þú ert hræddur, getur þú sýnt hugrekki. Ef enginn er hræddur, getur enginn verið hugrakkur!49 
 
 
Sungið fyrir Hræðslupúkann 
 
Hugrekki er helsta vörnin 
hræddir þannig bjarga sér. 
Komdu púki, kannski börnin 
kjarkinn eigi handa þér.50 

 
Áslaug hefur gott vald á íslensku máli, möguleikum þess og notkun. Þetta kemur vel 

fram í handriti hennar og skilaði sér á leiksviðinu í flutningi leikaranna. Textinn átti 

mikinn þátt í listrænni heild verksins og augljóst að mikill metnaður hefur verið lagður í 

að leyfa orðunum og orðaleikjunum að njóta sín. Það er því miður ekki alltaf sem þetta 

er vel gert í barnaleikritum, það verður æ algengara að áherslan sé öll á sýninguna og 

umgjörðina en innihaldið mæti afgangi. Í Góðu kvöldi veit höfundur að börn eiga sama 

rétt og fullorðnir á því að upplifa leikhús þar sem vandað málfar er í hávegum haft.  

                                                
49 Áslaug Jónsdóttir, Gott kvöld, óútg. leikhandrit, bls. 7. 
50 Sama heimild, bls. 12. 
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4. Skrímslabækurnar   
 
Bækurnar um litla skrímslið og stóra skrímslið eru orðnar sjö talsins. Eins og áður sagði 

hafa þær notið mikilla vinsælda og eru meðal vinsælustu barnabóka á íslenskum 

bókasöfnum. Nei! sagði litla skrímslið kom út 2004 hjá Máli og menningu. Fyrir þá bók 

hlaut Áslaug Dimmalimm myndskreytingaverðlaunin sama ár sem og bókaverðlaun 

bóksala fyrir bestu barnabók ársins.51 Hér er umfjöllunarefnið það að þora að standa 

með sjálfum sér. Stóra skrímslið reynist litla skrímslinu ekki góður vinur og er varla í 

húsum hæft. Litla skrímslinu verður nóg boðið og öðlast að lokum kjark til þess að 

segja nei! Í kjölfarið hugsar stóra skrímslið sinn gang, lofar bót og betrun og litla 

skrímslið ákveður að gefa því eitt tækifæri enn.52 Önnur bókin um skrímslavinina, Stór 

skrímsli gráta ekki, kom út 2006 og fékk sú bók Barnabókaverðlaun Menntaráðs 

Reykjavíkur 2007. Hér er það stóra skrímslið sem leiðir söguna. Áslaug segir að það 

hafi verið óvænt leið að gefa því rödd í bókinni. 
Það hefði verið auðvelt að halda áfram með stóra skrímslið frekt og óþolandi. En ef maður lítur í 
eigin barm þá er enginn algóður eða alvondur. Við höfum það öll í okkur að geta verið kvikindi, 
jafnvel ómeðvitað eins og litla skrímslið, sem er stundum uppfullt af sjálfsánægju og særir stóra 
skrímslið.53 

 
Þetta er umfjöllunarefnið í annarri bókinni. Allt sem litla skrímslið gerir er ógurlega fínt 

en það sem stóra skrímslið gerir er klaufalegt og það verður sífellt sorgmæddara uns það 

brestur í grát.54 Þriðja bókin, Skrímsli í myrkrinu, kom svo 2007 en þar er söguefnið ótti 

og myrkfælni. Litla skrímslið er aleitt heima og verður ekki um sel þegar það heyrir 

allskonar skrítin hljóð fyrir utan. Þegar stóra skrímslið kemur líður því litla betur vegna 

þess að stóra skrímslið er ekki hrætt við neitt, eða hvað? Það kemur á daginn að stór 

skrímsli verða líka hrædd og eiga það til að vera myrkfælin. Saman ná skrímslin að 

sigrast á óttanum og standa saman þegar hræðslan gerir vart við sig. 

Eins og áður sagði eru bækurnar um skrímslin samstarfsverkefni Áslaugar, Kalle 

Güettler og Rakel Helmsdal. Aðspurð segir Áslaug að það sé einn aðalhöfundur  að 

hugmyndinni á bak við hverja bók. Textinn er síðan samvinna þeirra allra og er unninn 

jöfnum höndum á íslensku, sænsku, færeysku og dönsku.55 Það er Áslaug sem sér um 

allar myndskreytingar í bókunum. Hún fléttar saman teikningum og klippimyndum og 

                                                
51 Áslaug sér alfarið um myndskreytingar í bókunum um skrímslin. 
52 Áslaug Jónsdóttir, Kalle Güettler og Rakel Helmsdal, Nei! sagði litla skrímslið , 2.prentun, Reykjavík, 
Mál og menning, 2011. 
53 Helga Ferdinandsdóttir, „Skrímslin bakvið tjöldin: Helga Ferdinandsdóttir ræðir við Áslaugu 
Jónsdóttur“, bls. 14-15. 
54 Áslaug Jónsdóttir, Kalle Güettler og Rakel Helmsdal, Stór skrímsli gráta ekki, Reykjavík, Mál og 
menning, 2006. 
55 Helga Ferdinandsdóttir, „Skrímslin bakvið tjöldin: Helga Ferdinandsdóttir ræðir við Áslaugu 
Jónsdóttur“, bls. 16. 
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verður útkoman samspil tveggja ólíkra miðla. Einnig myndgerir hún texta bókanna á 

skemmtilegan hátt, til dæmis með því að stækka áhersluorð og breyta letrinu. Það eru 

þessar fyrstu þrjár bækur sem liggja til grundvallar leiksýningunni Litla skrímslið og 

stóra skrímslið og því verður ekki fjallað nánar um seinni bækurnar fjórar hér. 
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4.1. Litla skrímslið og stóra skrímslið í leikhúsinu56 

 

Litla skrímslið og stóra skrímslið var frumsýnt í Kúlunni í Þjóðleikhúsinu í desember 

2011. Líkt og í Góðu kvöldi var það Áslaug sem skrifaði handritið og hún átti einnig 

heiðurinn að leikmyndinni og teikningum á hreyfimyndum sem notaðar voru í 

sýningunni. Þórhallur Sigurðsson leikstýrði og lék Baldur Trausti Hreinsson Stóra 

skrímslið en Friðrik Friðriksson fór með hlutverk litla skrímslisins. 57  Útfærsla 

hreyfimynda var í höndum Sigurðar Ó. L. Bragasonar. Tónlist átti veigamikinn sess í 

sýningunni en þó á annan hátt en í Góðu kvöldi. Klassísk tónverk hljómuðu en þó var 

eitt sönglag sem samið var af Kristni Gauta Einarssyni, Skrímslasöngurinn, sem 

skrímslin sungu saman. Leikritinu var skipt í þrjá þætti og var hver þeirra unninn upp úr 

einni bók, þeir eru því: I. Nei! sagði litla skrímslið, II. Stór skrímsli gráta ekki, III. 

Skrímsli í myrkrinu.  

 Í leikmyndinni mátti sjá skýrt handbragð Áslaugar þar sem henni tókst, líkt og í 

Góðu kvöldi, að varpa opnum bókarinnar upp á leiksviðið og skapa tengingu milli 

leikrits og bóka. Litla skrímslið og stóra skrímslið var þó mun bjartari leiksýning og 

áhersla var lögð á skæra liti. Líklegt er að með þessu litavali í leikmyndinni sé Áslaug 

að skapa mótvægi við svört skrímslin. Sviðsmynd og leikmunir voru skornir í svamp 

eða klæddir svampi. Einföld, stílfærð og litrík form mynduðu hús litla skrímslisins og 

innviði þess, sem og ytra umhverfi. Áhersla var lögð á mjúk efni og leik með 

sviðsmyndina. Húsgögn voru byggð úr svampkubbum og minntu á trékubba sem eru 

vinsæl barnaleikföng. Stór áberandi hurð sem opnaðist og lokaðist afmarkaði rýmið, 

jafnt inni og úti. Allt sem hægt var að gera úr svampi var klippt og skorið í það efni, 

alveg niður í smæstu leikmuni. Á hreinum grunni birtust myndir og litir sem sköpuðu 

mismunandi aðstæður, rými og hættur í hugarheimi.58 Þessi mjúka umgjörð utan um 

skrímslin dró enn frekar úr framandleika þeirra. 

 Sýningin tók aðeins rúmlega 40 mínútur og í flutningi var flæðið milli þátta 

nokkuð gott, þrátt fyrir örlitla hnökra þegar stóra skrímslið þurfti að fara heim til sín til 

þess eins að koma strax aftur, svo næsti þáttur gæti hafist. Áslaug velur að nota skrímsli 

í umfjöllun sinni og skapar með því ákveðna fjarlægð á viðfangsefnið. Skrímsli eru líka 

                                                
56 Þórhallur Sigurðsson leikstjóri, Litla skrímslið og stóra skrímslið í leikhúsinu, óútg. upptaka, 
Þjóðleikhúsið, Reykjavík, 2011. Upptaka ódagsett. Greiningin er unnin útfrá upptöku af sýningu 
Þjóðleikhússins. Upptakan var fengin að láni frá Þórhalli Sigurðssyni leikstjóra. 
57 Nöfn skrímslanna eru alltaf skrifuð með lágstöfum, hvort heldur sem er í bókinni, handritinu eða titli 
leikritsins. Því verður sami háttur hafður á við greiningu á verkinu. 
58 Áslaug Jónsdóttir, Litla skrímslið og stóra skrímslið í leikhúsinu, óútg. leikhandrit, Þjóðleikhúsið, 
Reykjavík, 2011/12, bls. i. Hér er um að ræða sviðslýsingar Áslaugar sem eru fremst í leikhandritinu. 
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fyrirbæri sem börn ættu alla jafna að vera hrædd við. Hér er vert að rifja hér upp orð 

Marinu Warner þar sem hún segir að í dag séu skrímslin orðin bestu vinir barnanna og 

gengur svo langt að segja að skrímslin séu orðin annað sjálf barnanna.59 Þetta má sjá 

þegar Litla skrímslið og stóra skrímslið er skoðað þar sem skrímslin tvö glímdu við 

vandamál sem flest ef ekki öll börn þekkja að einhverju marki. Skrímslin hafa mannlega 

eiginleika og tilfinningar sem börnin kannast við. 
Sálfræðilegt innsæi höfunda skrímslabókanna er mikið og þeir taka á erfiðum aðstæðum sem  
tengjast mannlegum samskiptum og breyskleika. [...] Það er dirfska í framsetningu efnisins og 
tilfinningar fá áþreifanlegt form.60 

 
Maria Tatar er fræðimaður sem hefur sérhæft sig meðal annars í barnabókmenntum og 

þjóðfræði. Í bók sinni, Off with their heads!, talar hún um að þó börn óttist hugsanleg 

skrímsli séu skrímslin oft talin þeim nauðsynleg, að börn þarfnist þeirra til að geta 

varðveitt hina upphöfnu ímynd af foreldrum sínum. Neikvæðir eiginleikar foreldranna 

eru yfirfærðir á skrímslin.61 Þessi orð Tatar eru í ósamræmi við áðurnefnd orð Warner 

sem telur skrímslin vera orðin bestu vini barnanna. Það er erfitt að sjá að í 

skrímslavinunum tveimur búi einhverskonar neikvæðir eiginleikar foreldranna enda 

eiga þau mun meira skylt við börn en fullorðna. Hér verður hallast að því að Warner 

hafi hitt naglann á höfuðið og rifjuð upp orð Helgu Birgisdóttur sem fram komu í 

upphafi þessarar ritgerðar:  
Þannig mætti halda því fram að í litla og stóra skrímslinu sé að finna allan þann ótta sem búi í 
hverju barni. Á hinn bóginn eru aðalsöguhetjurnar tvær skrímsli sem ekki ber að forðast eða 
óttast heldur eru þau vinir okkar – þau eru alveg eins og við sjálf. Fyrir utan þann lærdóm sem 
draga má af hverri skrímslabók læra ungir lesendur að ekki megi dæma bókina (eða öllu heldur 
skrímslið) af kápunni og að öll þurfum við að takast á við svipuð vandamál.62 

 
Uppbygging verksins var örlítið frábrugðin því sem við sjáum í Góðu kvöldi þar sem 

söguframvindan var skýr og hvörf urðu á ákveðnum stað í verkinu. Í Litla skrímslinu og 

stóra skrímslinu var áherslan öll á persónurnar frekar en söguframvinduna. Verkið var  

sett fram á svipaðan hátt og bækurnar, þrjár aðskildar sögur sem eiga það sameiginlegt 

að fjalla um sömu skrímslin. Skrímslin skipta hér höfuðmáli hvað varðar túlkun og 

greiningu á verkinu og hvernig til tókst við framsetningu þeirra. Einnig er áhugavert 

hvernig Áslaug notar tungumálið og málfar skrímslanna til að undirstrika framandleika 

þeirra. Hér á næstu blaðsíðum verður farið aðeins nánar í þessa tvo þætti; persónur og 

tungumál og með hvaða hætti þetta tvennt vinnur saman við að skapa heildarmynd og 

boðskap sýningarinnar. 

                                                
59 Marina Warner, No Go the Bogeyman: Scaring, Lulling and Making Mock, bls. 15. 
60 Kristín Ragna Gunnarsdóttir, „Mannleg skrímsli“, í Börn og menning, 26.árg., 2.tbl., 2011, bls. 7-9. 
61 Maria Tatar, Off with their heads! Fairy tales and the culture of childhood, Princeton University Press, 
New Jersey, 1992, bls. 38-40. 
62 Helga Birgisdóttir, „Og þá mega stór skrímsli gráta“, bls. 13. 
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a) Skrímslin og persónugerving þeirra  
 

Skrímslin tvö eru einu persónur verksins og er það svo að mestu leyti í bókunum líka 

með örfáum undantekningum. Skrímslin eru á frekar óræðum aldri því stundum virðast 

þau vera börn en á öðrum tímum haga þau sér eins og fullorðnir einstaklingar. Í fyrsta 

þætti sáu áhorfendur skrímslin skemmta sér við það að leika með tússliti, fara í feluleik 

og fleira. Í sama þætti hlustaði hinsvegar litla skrímslið á klassíska tónlist, drakk kaffi 

og las erlent dagblað. Skýringin á þessum óræða aldri og hegðun skrímslanna gæti 

verið, að engar reglur eru til um það hvernig skrímsli eru eða hvaða eiginleikum þau 

búa yfir, svo að einhverju leyti er allt leyfilegt. 

 Litla skrímslið var lágvaxið, þybbið og frekar fínlegt í öllum hreyfingum. Það 

var kolsvart en með eldrautt nef (líkt trúðsnefi), rólynt og ljúft en skipti heiftarlega skapi 

þegar því ofbauð. Það skorti stundum kjark og þor og átti það til að vera sjálfumglatt í 

sakleysi sínu. Litla skrímslinu var margt til lista lagt, það var skarpara en stóra skrímslið 

og naut á stundum andlegra yfirburða.63 Litla skrímslið var fyndið, síbrosandi og 

geislaði af kátínu. Leikgleði Friðriks Friðrikssonar skein í gegn. Þetta var persóna sem 

var auðvelt fyrir börnin að tengja við því litla skrímslið var var einlægt og 

viðkunnanlegt en kallaði líka fram hlátursrokur hjá þeim hvað eftir annað. 

 Stóra skrímslið var andstæða hins litla, stórt, slánalegt, klossað í hreyfingum 

með hrjúfan persónuleika, en þó var það meyrt inn við beinið. Það var gjarnan dálítið 

hömlulaust í gleði og sorg, gat verið frekt og fullt sjálfselsku en hjálpsamt þegar á 

reyndi. Stóra skrímslið var sterkara og hugaðra en litla skrímslið, en yfirburðirnir voru 

þó einkum  líkamlegir.64 Persóna stóra skrímslisins minnti börnin á að ekki eigi að 

dæma eftir útlitinu. Þrátt fyrir gróft yfirbragð var hjartað brothætt og auðvelt að særa 

stóra skrímslið.  
Ef næðir í hjartanu sorg eða sút 

og sjáir þú eintóma galla. 
Vert’ekki leiður og vintu þinn klút 

að vininum skaltu þér halla!65 
 
Saman miðluðu skrímslin þeim boðskap að öll erum við ófullkomin en við getum treyst 

á góða vini sem hafa aðra galla en við sjálf. Skrímslin tvö bættu því hvort annað upp í 

ófullkomleika sínum og útkoman var vel heppnuð.  

 

 
                                                
63 Áslaug Jónsdóttir, Litla skrímslið og stóra skrímslið í leikhúsinu, óútg. leikhandrit,bls. i. 
64 Sama heimild. 
65 Áslaug Jónsdóttir, Litla skrímslið og stóra skrímslið í leikhúsinu, óútg. leikhandrit,bls. 26. 
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b) Mál og texti 
 

Ólíkt því sem er í Góðu kvöldi þá var málfarið í Litla skrímslinu og stóra skrímslinu 

einfalt og ekki mikið um löng og flókin orð. Ástæðan fyrir þessu gæti verið sú að verkið 

um skrímslin hafi verið ætlað yngri aldurshópi en Gott kvöld. Áslaug valdi að halda 

þeim endurtekningum sem eru áberandi í bókunum, hélt athygli barnanna og lagði 

áherslu á þann lærdóm eða boðskap sem hún vildi koma á framfæri. Í fyrsta þætti vildi 

litla skrímslið ekki hleypa stóra skrímslinu inn því það var frekt og eyðilagði dótið þess. 

Áhorfendur heyrðu stóra skrímslið banka á dyrnar og litla skrímslið sat fyrir innan og 

talaði í sig kjark til að segja nei. 

 
LITLA SKRÍMSLIÐ: 
Stóra skrímslið krotar á myndirnar og krumpar þær. 
En ég þori ekki að segja neitt. 
 
STÓRA SKRÍMSLIÐ:  
  (Krumpar blöðin, skemmir, rífur og tætir) 
 
LITLA SKRÍMSLIÐ: 
Ef ég bið það að hætta að krassa og krumpa, hlær það bara og hrópar: -- 
 
STÓRA SKRÍMSLIÐ:  
HA! VARSTU AÐ PRUMPA? 
  (Veltist um af stríðnishlátri) 
OJ! PRUMPUFÝLA! 
 
LITLA SKRÍMSLIÐ: 
  (Klökkt) 
Og ég þori ekki að segja neitt 
 
STÓRA SKRÍMSLIÐ:  
  (Kemur fram með dömuveski, rótar – eða teygir sig í veski sem hangir inni í leikmynd.) 
Mig langar í nammi. Kaupum nammi! 
 
LITLA SKRÍMSLIÐ: 
  (Hvíslar eins og í trúnaði) 
Stóra skrímslið stelur meira að segja úr veskinu hennar mömmu! En ég þori ekki að segja neitt!66 
 
Í hvert skipti sem litla skrímslið sagði orðin „ég þori ekki að segja neitt“ þá óx því 

ásmegin og að lokum, því sjálfu að óvörum, fékk það kjark til þess að rísa gegn stóra 

skrímslinu og segja nei. Um leið og litla skrímslið öskraði „NEI“ var orðinu varpað upp 

á skjá til áhersluauka, með sama letri og er í bókunum. Í öðrum þætti sást stóra 

skrímslið upplifa minnimáttarkennd gagnvart öllu sem litla skrímslið kunni og gat. Eftir 

því sem kökkurinn í hálsinum stækkaði þá reyndi það að hughreysta sig með því að 

endurtaka í sífellu orðin „stór skrímsli gráta ekki“. Þarna gegndi endurtekningin 

samskonar hlutverki og hjá litla skrímslinu í fyrsta þætti, að hughreysta og telja í það 
                                                
66 Sama heimild, bls. 3. Hér er átt við mömmu litla skrímslisins. Stóra skrímslið er afkvæmi annarra 
foreldra og kemur pabbi þess fyrir í leikritinu sem skuggamynd. 
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kjark.  Sami stíll var viðhafður í þriðja þætti þar sem litla skrímslið var hrætt, óttaslegið 

og beið eftir því að stóra skrímslið kæmi. Það sagði aftur og aftur orðin „Æ bara að ég 

væri ekki einsamall heima“.67 Þarna hafði það þó þveröfug áhrif, í stað huggunar og 

uppörvunar varð litla skrímslið sífellt hræddara með hverri mínútunni sem leið.  

 Hér er vert að tala um veigamikið atriði sem kemur fyrir í bókunum en ekki 

leikritinu, að minnsta kosti ekki á sama hátt. Mikil áhersla er lögð á það í bókunum að 

skrímslin eru hvorugkyns og þau tala um sig á þann hátt. Í leikritinu hefur þetta skolast 

til og skrímslin tala um sig sem bæði karl-og hvorugkyns. Erfitt er að leggja mat á það 

hvort um sé að ræða meðvitaða ákvörðun eða hvort þetta sé hreinlega yfirsjón af hálfu 

höfundar. Kannski er hugsunin á bakvið þetta að leggja áherslu á að kyn þeirra skipti 

ekki máli heldur persóna þeirra og gjörðir. 

 Eins og áður kom fram er málfar í leikritinu einfalt, skýrt og fallegt. 

Endurtekningar voru áberandi stílbragð og með þeim var atburðarásin drifin áfram. Það 

var fyrir tilstilli þeirra sem skrímslin tókust á við ótta og öðluðust hugrekki til þess að 

standa með sjálfum sér og segja það sem þeim bjó í brjósti. Skrímslin hugsuðu einnig 

upphátt og orðuðu með þeim hætti það sem bjó innra með þeim. 

 
STÓRA SKRÍMSLIÐ: 
  (Til áhorfenda/hvíslar/talar við sjálft sig. Niðurbrotið) 
Litla skrímslið veit alltaf allt best. Mér finnst ég vera heimskur! 
En stór skrímsli gráta ekki.68 
 
Með því að nota framandi verur á borð við skrímsli og láta þau orða tilfinningar sínar og 

hugsanir fá börnin tækifæri til þess að velta fyrir sér sínum eigin ótta. Áslaug sagði sjálf 

í viðtali: „Meira að segja þeir, sem okkur finnst vera ólíkir okkur, eru það ekki inn við 

beinið. Við erum öll svolítil skrímsli í okkur“.69 

 

  

                                                
67 Í bókinni Skrímsli í myrkrinu talar litla skrímslið um sjálft sig í hvorugkyni og segir: „Æ, ég sem er 
einsamalt heima“. Í umræddu atriði í leikritinu talar það um sig í karlkyni með þessum orðum „Æ, bara að 
ég væri ekki einsamall heima“. Stuttu síðar í sama atriði talar það aftur í hvorugkyni.  
68 Áslaug Jónsdóttir, Litla skrímslið og stóra skrímslið í leikhúsinu, óútg. leikhandrit,bls. 13. 
69 Helga Ferdinandsdóttir, „Skrímslin bakvið tjöldin: Helga Ferdinandsdóttir ræðir við Áslaugu 
Jónsdóttur“, bls. 16. 
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Samantekt  
 

Bæði leikritin sem fjallað er um hér á undan báru skýrt stílbragð Áslaugar sem 

listamanns, enda skrifaði hún handrit þeirra og hannaði leikmynd. Þetta gerir það að 

verkum að leikrit og bækur verða tvö aðskilin listaverk sem mynda þó eina heild. Sami 

leikstjóri setti báðar sýningarnar á svið og hans handbragð er einnig merkjanlegt, engu 

er ofaukið og það er skýr hugsun á bakvið hverja hreyfingu og gjörð leikaranna.  

 Gott kvöld hafði öllu alvarlegri undirtón en leikritið um skrímslin. Umgjörðin 

var dökk, litirnir kaldir og lýsing öll dempuð og lágstemmd. Umfjöllunarefnið var skýrt, 

fjallað var um ótta barna og þær birtingarmyndir sem ímyndunarafl þeirra getur tekið 

þegar sá ótti nær tökum á þeim. Í verkinu var það Trausti sem var hræddur við að vera 

einn heima en hann yfirfærði kvíðann yfir á Bangsa og tók sjálfur stöðu hins hugrakka. 

Með því að fjalla um óttann með þessum hætti tókst Áslaugu að skapa fjarlægð á 

viðfangsefnið og gerði börnunum auðveldara fyrir að setja sig í spor Trausta og Bangsa. 

Áslaug notaði endurtekningu til þess að halda sögunni gangandi en ekki síður í þeim 

tilgangi að leggja áherslu á það hvernig Trausti nær tökum á óttanum, samþykkir hann 

og stendur eftir hugrakkari en hann var áður. Til þess að létta á þungu viðfangsefninu 

notaði Áslaug húmor sem kom fram í skemmtilegum og hnyttnum orðaleikjum á vel 

völdum stöðum. 

 Í Litla skrímslinu og stóra skrímslinu var Áslaug að mörgu leyti að vinna með 

sömu tilfinningar og í Góðu kvöldi. Nálgunin var önnur, notaðir voru bjartari liti í 

sviðsmynd og lýsingu sem gaf sýningunni léttara yfirbragð en þeirri fyrrnefndu. 

Persónur skrímslanna voru einnig klaufskari og fyndnari en aðalpersónur Góðs kvölds 

og var kímnin gegnumgangandi í verkinu. Skrímslin persónugerðu þann ótta sem finna 

má í hverju barni og ungir leikhúsáhorfendur hafa vafalaust tengt við mörg af þeim 

vandamálum sem skrímslin stóðu frammi fyrir í sýningunni. Áslaug notaði sama bragð 

og í Góðu kvöldi og fjallaði um ótta með því að láta hann birtast í framandi verum, 

skrímslavinunum tveimur. 

 Þrátt fyrir svipuð stef eru þessi verk um margt ólíkt eins og samanburðurinn hér 

að ofan sýnir. Í báðum tilvikum tókst höfundi og leikstjóra vel upp og boðskapur 

verkanna komst til skila. Umfjöllunarefnið var ótti og hugrekki í mismunandi aðstæðum 

og í báðum tilvikum var nálgunin vel heppnuð. Í Góðu kvöldi náðist að afmarka 

viðfangsefnið og þar af leiðandi var allt flæði sýningarinnar mun betra en í Litla 

skrímslinu og stóra skrímslinu. Hér þarf vissulega að líta til þess að Gott kvöld er unnið 

upp úr einni bók en þrjár bækur liggja að baki Litla skrímslinu og stóra skrímslinu. Hver 
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bók um skrímslin hefur ákveðið þema og því verður stefna leikritsins ekki einþætt 

heldur þríþætt. Þrátt fyrir þessa hnökra báru báðar sýningarnar þess merki að vera unnar 

af fagmennsku og mikilli virðingu fyrir börnum, menningu þeirra og þeim vandamálum 

sem þau þurfa að takast á við í daglegu lífi. 

Áslaug Jónsdóttir nær með leikverkum sínum að tvinna saman einstaka 

persónusköpun, fallegan texta og mikilvægan boðskap sem á erindi til allra barna. Val 

hennar á viðfangsefnum er metnaðarfullt og sýnir þá trú og þá virðingu sem hún ber 

fyrir  ungum leikhúsáhorfendum. Samvinna hennar og Þórhalls Sigurðssonar leikstjóra 

tók þessi stef og glæddi þau lífi með allri umgjörð sýninganna. Listræn framsetning 

þeirra á ótta, hugrekki og þeim skilaboðum að maður standi ekki einn í lífinu með vin 

sér við hlið tókst vel. Áslaug hefur næmt auga fyrir því hvernig best má ná til barna og 

nýtir sér einfalda söguframvindu, kímni og orðaleiki í listsköpun sinni. Leikrit hennar 

eru mikilvægt innlegg í barnaleikhúsmenningu á Íslandi og gefa tóninn fyrir 

metnaðarfulla listsköpun með boðskap fyrir börn í framtíðinni. 
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