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Útdráttur  

Austfirska alþýðusagnakonan Brandþrúður Benónísdóttir er uppi var á árunum 1831-1911 

vekur athygli fyrir að vera ein örfárra kvenna sem er handritshöfundur eigin ævintýra og 

sagna í þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. Engar samfelldar eða 

heillegar frásagnir af henni eru til frá hennar samtíma. Heimildir úr bókum víðs vegar að og 

ýmsar alþýðuupplýsingar, skýra hins vegar myndina og upp raðast nokkuð skýr mynd af 

einstaklingi með þessum heimildum. Konu sem lifir ógift, barnlaus og fátæk í einangraðri 

byggð við ysta haf. Heimildir sýna að Brandþrúður mótast af uppeldi, samfélagi og 

náttúrulegu umhverfi sínu. Þessir mótunarþættir eru síðan lýsandi fyrir sagnakonuna og 

yfirgripsmikinn sagnasjóð hennar. Þeir mótuðu einnig hvar sagnaskemmtun hennar fór fram 

og hverjir urðu áheyrendur ævintýra hennar og sagna. 

Niðurstaðan er að Brandþrúður sýnir alþýðusagnakonu sem með menntun sinni og 

þekkingu stendur fullkomlega jafnfætis stórbændum og menntamönnum síns samtíma í 

menningarlegu tilliti. Brandþrúður sýnir einnig með sagnasjóði sínum hvernig munnlega 

hefðin hefur skilað þekkingu, von og trú alþýðufólks um betra líf á milli kynslóða svo öldum 

skiptir. Brandþrúður er því lýsandi fulltrúi alþýðuþekkingar og alþýðusagnalistar síns tíma. 
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Inngangur 

Sagnakonan Brandþrúður Benónísdóttir (1831-1911) er handritshöfundur að ævintýrum og 

sögnum í þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. Af 127 

handritshöfundum í þjóðsagnasafninu eru einungis fimm konur og er hún ein þeirra. Sérstaða 

hennar innan þjóðsagnasafnsins er ekki einvörðungu þessi heldur er hún sjálfmenntuð 

alþýðusagnakona af lægstu stigum íslenska 19. aldar bændasamfélagsins. Strax við fyrstu 

athugun á Brandþrúði varð ég þess áskynja að hér væri mjög sérstæð kona á ferðinni. Hún 

fæddist í Hvalvík í Víkum, sunnan Borgarfjarðar eystri og bjó allt sitt líf í Víkum utan tvö ár 

er hún bjó í Njarðartúni í Njarðvík norðan Borgarfjarðar eystri. Lengst af ævi sinni bjó hún  í 

Glettinganesi í Víkum og kenndi sig ævinlega við þann stað. Hún lifði ógift og barnlaus við 

fátækt í einu einangraðasta og afskekktasta samfélagi Íslands. Brandþrúður var skáldmælt og 

sjálfmenntuð sagnakona og fjórtán sagnir og ævintýri eftir hana eru í þjóðsagnasafni Jóns 

Árnasonar. Sagnasjóður hennar í safninu nær yfir undraævintýri, kímileg ævintýri, 

kímnisagnir, galdrasagnir, helgisagnir og Bakkabræðrasögur. Við rannsókn mína á 

sagnakonunni nýtti ég mér heimildir úr kirkjubókum, ættfræðiritum, blaðagreinum, 

alþýðubókum og lítið kvæðakver eftir Brandþrúði sem varðveitt er á Héraðsskjalasafni 

Austurlands. Ég mun leggja sérstaka áherslu á að sýna hvernig náttúrulegt umhverfi, uppeldi 

og samfélag mótuðu sagnakonuna Brandþrúði.  

 Í fyrsta hluta ritgerðarinnar er fjallað um þjóðsögur og rannsóknir á þeim með aðaláherslu 

á ævintýri. Þar á eftir er fjallað um sagnamenn og rannsóknir á þeim. Þá er sagt frá 

Brandþrúði sjálfri, ætt hennar og lífi og að síðustu eru ævintýri hennar og sagnir úr 

þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar greind. Í gegnum ævintýri Brandþrúðar og sagnir auk 

heimilda annars staðar frá leitast ég við að varpa ljósi á hver sagnakonan Brandþrúður 

Benónísdóttir var og hvaða þættir gerðu hana að þeirri listakonu alþýðusagna sem hún var. 

Undraævintýri, kímileg ævintýri og tvær kímnisögur úr sagnasjóði Brandþrúðar úr 

þjóðsagnasafninu verða notuð við greininguna sem beinist að því að reyna að gera sér grein 

fyrir vettvangi, áheyrendum og inntaki sagnaskemmtunar hennar. Með rannsókn minni á 

ævintýrum hennar og sögnum leita ég þannig upplýsinga um hverjum og hvers vegna hún 

sagði ævintýri sín og sagnir. Að leiðarljósi við greiningu á heimildum um Brandþrúði mun ég 

hafa náttúrulegt umhverfi, uppeldi og samfélag hennar. Ég tel þær upplýsingar vera 

mikilvægar til að gera sér grein fyrir alþýðusagnakonunni Brandþrúði Benónísdóttur. Einnig 

gæti greining á sagnasjóði hennar gefið markverðar vísbendingar um íslenska 19. aldar 

bændasamfélagið. 
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1 Þjóðsagan 

Þjóðsagan er samkvæmt Íslenskri orðabók „frásögn er lifir á vörum alþýðu mann fram af 

manni“, saga sem á sér litla eða enga stoð í raunveruleikanum.
1
 Þjóðháttafræðingurinn 

Hallfreður Örn Eiríksson (1932-2005) segir um þjóðsöguna að hún hafi orðið til án ritlistar og 

varðveist í munnmælum, andstætt hugtakinu bóksaga.
2
 Fræðimenn telja margir að þjóðsagan 

hafi almennari skilgreiningar en að ofan greinir. Þannig telur Þorsteinn M. Jónsson (1885-

1976) bókaútgefandi að almennur skilningur þjóðsagnasafnara sé að allar sögur er sýni trú og 

hjátrú og lýsi einkennum þjóðarinnar séu þjóðsögur.
3
 Fræðimaðurinn Einar Ól. Sveinsson 

(1899-1984) segir um þjóðsöguna að fjöldi þjóðsagna segi frá yfirnáttúrulegum hlutum og 

þjóðsagan birti mynd af þeirri menningu sem þær eru skapaðar í. Einnig segir Einar Ól. að eitt 

aðaleinkenni þjóðsögunnar sé að hún sé sögð saga og ekki rituð á bók.
4
 Þjóðsögur eru 

munnmælasögur sem hafa gengið munnlega manna á milli og oftar en ekki svo öldum skiptir. 

Þjóðsögum skipti Jón Árnason (1819-1888) í þjóðsögur og ævintýri, en bæði Sigurður 

Nordal (1886-1974) og Einar Ól. hafa látið orðið þjóðsaga ná yfir allar munnmælasögur.
5
 

Þannig skilgreina seinni tíma fræðimenn ævintýrið sem hluta þjóðsögunnar. Jón Hnefill 

Aðalsteinsson (1927-2010) segir í umfjöllun um þjóðsöguna að hún sé sögð til 

dægrastyttingar, hafin yfir stund og stað, meðan sögnin eigi rætur í hversdeginum.
6
 

 

1.1 Erlendar rannsóknir 

Fyrsti grunnur rannsókna á þjóðsögunni var lagður af þýsku fræðimönnunum Jacob (1785-

1863) og Wilhelm Grimm (1786-1859). Hallfreður Örn fjallar um að þeir hafi fyrstir sett fram 

kenningu um að ævintýrin væru leifar fornra indógermanskra goðsagna. Trúfræðilegur 

skilningur einkenndi rannsóknir á þjóðsögunni í fyrstu, en hefur vikið fyrir sálfræðilegum 

túlkunum á 20. og 21. öldinni.
7
 Snemma kom í ljós að mjög líkar sögur fundust um allan heim 

og við það meðal annars vaknaði áhugi á að safna og rannsaka þennan menningararf 

þjóðanna. Þessi aukni áhugi á sögum varð meðal annars til þess að um aldamót 1900 komst 

landfræðilegu rannsóknaraðferðirnar „finnski skólinn“ á stofn. Kenning hans byggði á 

upprunaleit og dreifingu sagnanna. Upphafsmenn hans voru þeir Antti Aarne (1863-1925) og 

Kaarle Krohn (1863-1933) og kölluðu þeir rannsóknaraðferðina sögu- og landfræðilega. Á 

                                                      
1
 Íslensk orðabók, 1817. 

2
 Hallfreður Örn Eiríksson, Þjóðsaga, 306. 

3
 Þorsteinn M. Jónsson, Gríma hin nýja, xli. 

4
 Einar Ól. Sveinsson, Um íslenskar þjóðsögur, 7. 

5
 Hallfreður Örn Eiríksson, Þjóðsaga¸306-307. 

6
 Jón Hnefill Aðalsteinsson, Þjóðsögur og sagnir, 228. 

7
 Hallfreður Örn Eiríksson, Þjóðsagnafræði, 307. 
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grundvelli rannsókna byggðum á kenningum „finnska skólans“ varð til flokkunarkerfi á 

gerðum ævintýra.
8
 Sænski þjóðfræðingurinn Carl Wilhelm von Sydow (1878-1952) kom síðar 

með kenningar um að þegar menning rótfestist á nýjum stað myndi hún nýtt afbrigði, vegna 

áhrifa frá umhverfi. Þetta var í andstöðu við ríkjandi kenningar „finnska skólans“ sem hélt því 

fram að menning þynntist eftir því sem hún fjarlægðist upprunastað.
9
  

Rússneski fræðimaðurinn Vladímir Propp (1896-1970) kom einnig með ádeilu  

á „finnska skólann“ með gagnrýni sinni á kenningar um upprunaleit og dreifingu þjóðsagna. 

Hann taldi fræðin í blindgötu og vanta sýn á innihald þjóðsagnanna.
10

 Eftir rannsóknir á 

rússneskum ævintýrum setti hann fram kenningar um fastmótað form ævintýra, kenningar um 

31 fastan frásagnarlið ævintýra. Propp hafði borið saman rússnesk undraævintýri og fundið út 

að þau höfðu öll sömu byggingu. Það komu alltaf fram í ævintýrunum sömu atriði í sömu röð 

svokallaðir frásagnarliðir ævintýra.
11

 Danski fræðimaðurinn Axel Olrik (1864-1917) 

rannsakaði form þjóðsagna og gerði grein fyrir ákveðnum lögmálum munnmælasagna. Dæmi 

um kenningar hans er að hver saga er ein heild, atburðir eru í tíma og orsakaröð og persónur 

eru fáar á sviði. Einnig fjallar hann um algengi tölugilda í þjóðsögum. Dæmi um það er að 

tölurnar þrír og sjö eru einkennandi og margfeldi af þremur. Olrik segir þjóðsögur hefjast oft 

með föstum orðatiltækjum, formúlum og þær byrji hvorki né endi skyndilega.
12

 Í framhaldi af 

kenningum Olriks og Propps fengu fræðimenn áhuga á greiningum ævintýra út frá 

sálgreiningum.  

Ævintýri hafa verið rannsökuð með aðferðum sálgreiningar og höfðu geðlæknarnir 

Sigmund Freud (1856-1939) og Carl Gustav Jung (1875-1961) mikil áhrif á þær rannsóknir. 

Þeir beindu athygli fræðimanna að sálfræðilegri undirliggjandi merkingu ævintýranna. Dæmi 

um fræðimenn með áhuga á ævintýrum út frá sálgreiningum var síðan sálfræðingurinn Bruno 

Bettelheim (1903-1990). Hann leit á ævintýri sem flókið myndmál er greina þyrfti með 

sálgreiningum til að skilja undirliggjandi skilaboð þeirra. Hann taldi ævintýri hafa orðið til út 

frá bæði meðvitaðri og ómeðvitaðri hugsun er þróist í frásögn sem tekst á við almenn 

vandamál.
13

 Annar fræðimaður sem fékkst við þjóðsagnir út frá sálgreiningu var bandaríski 

þjóðfræðingurinn Alan Dundes (1934-2005). Hann leitar að dýpri merkingu og beitir 

táknfræði við rannsóknir sínar. Dæmi um kenningar hans er að þegar brauð er tekið úr ofni 

                                                      
8
  Hallfreður Örn Eiríksson, Þjóðsagnafræði, 308. 

9
  von Sydow, Geography and Folk-Tale Oicotypes, 44-59. 

10
 Propp, Morphology of the Folktale, 3. 

11
 Propp, Morphology of the  Folktale, 25-65. 

12
 Olrik, Principles for Oral Narrative Research, 41–61. 

13
 Bettelheim, The Uses of Enchantment, 35-37. 
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megi túlka það sem fæðingu barns.
14

 Þessi aukni áhugi fræðimanna á félagslegu og 

sálfræðilegu hlutverki sagnanna leiddi meðal annars til umfjöllunar fræðimanna á stöðu 

kvenna í ævintýrum. 

Erlendis hófu nokkrir fræðimenn umfjöllun um kvenlæg gildi og kvenlæga sýn á ævintýri 

um og upp úr 1970. Í kringum 1980 komu síðan fram fræðimenn með rannsóknir út frá 

kvenlægum gildum á Grimmsævintýrum og var fræðimaðurinn Jack Zipes (1959) einn þeirra. 

Zipes sýndi hvernig Grimmsbræður breyttu sögunum til að koma á framfæri ríkjandi 

feðraveldisgildum samfélagsins. Áhrifamestu skrif Zipes um hlutverk kvenna í ævintýrum  

eru frá 1983 í grein hans „The Trials and Tribulations of Little Red Riding Hood.“ Þau skrif 

hans leiða í ljós ráðandi hugsunarhátt miðstéttarinnar frá tímum Charles Perrault og 

Grimmsbræðra í ævintýrunum.
15

 Fræðimaðurinn María Tatar (1943) hefur einnig sýnt með 

rannsóknum á persónum í Grimmsævintýrum, hvernig afstaða til kyns og ofbeldis sé tengd 

félagsmenningarlegri afstöðu og hefði áhrif á ritstýringu textans. Tatar tengdi greiningu sína 

við ritstýringu og hvernig ævintýrin áttu að sjá um félagsmótun á börnum. Bæði bókin The 

Hard Facts og síðari bók Tatar Off with their Heads! Fairy Tales and the Culture and 

Childhood voru ekki einungis um hvernig karlar túlkuðu konur, heldur ekki síður um hvernig 

fullorðnir túlkuðu bernskuna.
16

 

Nákvæmasta greiningin á áhrif ritstýringar á kyn í Grimmsævintýrum kom síðan frá Ruth 

B. Bottigheimer (1944). Í kjölfarið kom út ein merkasta bók hennar um þetta efni Grimmsʼ  

Bad Girls and Bold Boys: The Moral and Social Vision of the Tales árið 1989. Hún sýndi þar 

hvernig Grimmsbræður með ritstýringu og breytingum á orðasöfnum, veiktu áður sterka 

kvenkaraktera og djöfulgerðu kvenlegt vald og birtu karllæg sjónarmið í sögunum. Valdaleysi 

kvenna var túlkað með því að svipta þær málfrelsi í sögunum og þetta hafi verið gert í fullu 

samræmi við félagsmótun þeirra samtíma. Ævintýrin endurómi því ekki einungis borgaraleg 

sjónarmið Wilhelms, heldur búi hluti af þeim yfir einangrun og þöggun á kvenhetjum frá 16. 

og 17. öld.
17

 Skrif og rannsóknir þessara fræðimanna sýna að kvenímyndin í 

Grimmsævintýrum er bæld og hún er hlaðin karllægum gildum.  

 

1.2 Innlendar rannsóknir 

Í framhaldi af þjóðsagnasöfnun þýsku fræðimannanna Jacob og Wilhelm Grimm úr 

munnmælum og með útgáfu Grimms bræðra á Kinder und Hausmärchen 1812-1815 fór af 

                                                      
14

 Dundes, Folklore Matters, 128-139. 
15

 Haase, Feminist Fairy-Tale Scholarship, 9. 
16

 Haase, Feminist Fairy-Tale Scholarship, 10-11. 
17

 Haase, Feminist Fairy-Tale Scholarship, 12-13. 
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stað vakning um alla Evrópu. Tveir ungir menntamenn á Íslandi urðu frumkvöðlar á sviði 

söfnunar úr munnlegri geymd hérlendis. Þetta voru þeir Jón Árnason og Magnús Grímsson 

(1825-1860) sem hófu þjóðsagnasöfnun sína úr munnlegri geymd árið 1845.
18

 Íslenzk ævintýri 

sem komu út í Reykjavík 1852 var fyrsti afrakstur söfnunar þeirra. Magnús dó
19

 áður en kom 

að útgáfu á þjóðsagnasafninu Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri sem kom út 1862-1864. 

Jón Hefill Aðalsteinsson taldi að þjóðsagnarannsóknir hér á landi hefðu lengi framan af 

staðið í skugga af þjóðsagnasöfnun og þjóðsagnaútgáfu. Það hafi helst verið í formálum 

þjóðsagnasafna sem þjóðsagnafræði hafi verið gerð skil.
20

 Dæmi um fræðilega umfjöllun er 

meðal annars í formála Þorsteins M. Jónssonar að þjóðsagnasafninu Grímu hinni nýju. Þar 

fjallar Þorsteinn um hugtakið þjóðsaga og lífsskoðanir þjóðarinnar eins og þær speglast í 

þjóðsögum hennar.
21

 Einnig höfðu Sigurður Nordal í Þjóðsagnabókinni
22

 og Einar Ól. 

Sveinsson í Íslenskum þjóðsögum og ævintýrum
23

 fræðilega umfjöllun í formálum að söfnum 

sínum. Þannig voru formálar þjóðsagnasafna vettvangur fræðilegrar umfjöllunar um 

þjóðsögur. 

Það er síðan ekki fyrr en um og eftir síðustu aldamót að íslenskir fræðimenn eins og 

prófessor Gísli Sigurðsson (1959) og þjóðfræðingarnir Rósa Þorsteinsdóttir (1958), 

Aðalheiður Guðmundsóttir (1965) og Júlíana Þóra Magnúsdóttir (1972) fara að vinna að 

rannsóknum um sagnamenn og samfélag þeirra. Í framhaldinu birta þau kenningar og 

greiningar á sagnamönnum bæði í ræðu og riti. Dæmi um það er rannsókn þjóðfræðingsins 

Rósu Þorsteinsdóttur á íslensku sagnafólki og útkoma bókar hennar um það efni Sagan upp á 

hvern mann. 

                                                      
18

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri,VI, IX. 
19

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, II, XXXIV. 
20

 Jón Hnefill Aðalsteinsson, Þjóðsögur og sagnir, 251. 
21

 Þorsteinn M. Jónsson, Gríma hin nýja, xli-lv. 
22

 Sigurður Nordal, Þjóðsagnabókin, xiii-lvii. 
23

 Einar Ól. Sveinsson, Íslenskar þjóðsögur og ævintýri, v-x. 
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2 Sagnamenn 

Komið hefur fram hér að framan að fræðimenn fundu breytingar á sögum sömu gerðar á milli 

landa. Um þetta segir þjóðfræðingurinn Rósa Þorsteinsdóttir að mönnum hafi orðið ljóst að 

breytingar á sögunum voru gerðar af sagnamanninum sjálfum oftast gerðar af ásetningi og 

verið meðvitaðar. Þetta telur Rósa hafa orðið til þess að sumir þjóðsagnafræðingar fóru að 

beina athyglinni frá sögunum sjálfum að fólkinu sem sagði sögurnar og flutningi sagnanna 

sjálfra.
24

 Athygli fræðimanna á 20. öld er því farin að beinast að sagnamanninum, umhverfi 

hans og því samfélagi og samfélagsmynstri sem gera má ráð fyrir að hafi mótað líf og 

lífskoðanir hans. 

 

2.1 Erlendar rannsóknir á sagnamönnum 

Þjóðfræðingurinn Rósa Þorsteinsdóttir fjallar um í bók sinni Sagan upp á hvern mann að á 

sjöunda áratug síðustu aldar hafi áhugi þjóðsagnafræðinga á sagnafólki aukist mikið. Megi sjá 

það í umfjöllun um ákveðna sagnamenn í fjölda greina sem birtust á árunum í kringum 1980. 

Hún bendir á að allar þessar greinar sýni að höfundar þeirra séu á þeirri skoðun að 

nauðsynlegt sé að rannsaka betur sagnafólk, ævi þeirra og lífsviðhorf. Áhugi þessi hafi eflaust 

kviknað að einhverju leyti fyrir áhrif frá aðferðafræði ungverska fræðimannsins Lindu Dégh 

(1920) og ungverska skólans, en einnig með aukinni söfnun og vettvangsrannsóknum.
25

 Rósa 

bendir í framhaldinu á að danski fræðimaðurinn Bengt Holbek (1933-1992) telji að þessi 

aukni áhugi stafi ekki eingöngu af aukinni söfnun, heldur haldist í hendur við aukinn áhuga á 

merkingu sagnanna.
26

  

Holbek fjallar um innri merkingu sagnanna og setur fram eigin formgerðargreiningu í bók 

sinni Interpretation of Fairy Tales (1987). Hann byggir bókina á rannsóknum á 

þjóðsagnasafni danska þjóðsagnasafnarans Evald Tang Kristensen og helgar bókina minningu 

hans og víðtækri þjóðsagnasöfnun hans.
27

 Í bókinni fjallar Holbek um að ævintýri séu hluti af 

evrópskri hefð. Hann segir að danska þjóðsagnaefnið sem safnað var á Jótlandi sýni 

ævintýrahefð sem sé sameiginleg með öðrum þjóðum heimsins.
28

 Holbek telur að nokkur 

aðalatriði einkenni ævintýri hvar sem er í heiminum: 

1. Þeir sem sérhæfi sig í að segja ævintýri séu og hafi líklega alltaf verið fámennt úrtak. 

                                                      
24

 Rósa Þorsteinsdóttir, Sagan upp á hvern mann, 29. 
25

 Rósa Þorsteinsdóttir, Sagan upp á hvern mann, 37-38. 
26

 Rósa Þorsteinsdóttir, Sagan upp á hvern mann, 37. 
27

 Holbek, Interpretation of Fairy Tales, 7. 
28

 Holbek, Interpretation of Fairy Tales, 405. 
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2. Þeir sem segja og hlusta á ævintýri séu yfirleitt af lægstu stéttum samfélagsins. Þeir af 

yfirstétt sem hlusta, líti á þau af lítilsvirðingu og jafnvel skömm.  

3. Ævintýrin séu sögð af fullorðnum og fyrir fullorðna. Börn geta hugsanlega verið 

áheyrendur, en þau voru ekki upphaflegir hlustendur sagna fólksins.  

4. Efnisskrá ævintýra er ólík fyrir karla og konur. Það er greinileg tilhneiging hjá körlum að 

segja karlmannleg ævintýri, meðan efnisskrá ævintýra hjá konum er meira skipt milli 

beggja kynjanna. Þetta getur skýrst af því að karlar sögðu ævintýrin að heiman, meðal 

karlkyns hlustenda, meðan konur sögðu ævintýri venjulega aðeins innan veggja 

heimilisins fyrir bæði kynin. 

5. Ævintýrin séu skáldverk. Það er einkennt með því að hefja og ljúka ævintýrum á 

formúlum, setja þau þannig í fjarlægð í tíma og rúmi.  

6. Vísbendingar eru um að sögumenn þekki sjálfa sig í karl- og kvenhetjum ævintýranna og 

sama á við um áheyrendur þeirra. Meginástæðu þeirrar kenningar segir Holbek vera að 

fundist hefur greinileg samsvörun milli kyns sögumanns og kyns aðalpersónu 

ævintýrisins. Þannig eru flestar karl- og kvenhetjur ævintýranna í nákvæmlega sömu 

aðstæðum og sögumenn og áheyrendur ævintýranna. Þegar síðan verulegar breytingar 

urðu á samfélögum hurfu þessi ævintýri. Ævintýrin spegluðu ekki lengur meðlimi þessa 

nýja breytta samfélags eða með öðrum orðum þá þekktu meðlimir nýs samfélags sig ekki 

lengur í persónum gömlu ævintýranna.
29

 

 

Rósa telur að kenningar Holbeks um andstæðupör, togstreitu milli foreldra og barna, spennu 

milli kynja og vandamál við hjónaband, eigi hliðstæður í raunverulegu lífi jóska 

sagnafólksins. Þannig sé merking ævintýranna hluti byggingar þeirra og formgerðar.
30

 

Rannsóknir Holbeks sýna þróun frá söfnun þjóðsagnaefnis til greininga á innra efni 

sagnanna. Einnig sýna rannsóknir hans að aukin áhersla er á sagnamenn og áheyrendur. 

Í formála bókar sinnar Interpreting Legend: Danish Storytellers and Their Repertoires 

(1994) fjallar Timothy R. Tangherlini (1963) um að fræðimenn fyrir 1950 hafi gengið fram 

hjá og sýnt lítilsvirðingu samfélagslegu samhengi sagna, flutningi og sálfræðilegri innsýn 

sagnanna. Fræðimenn hafi einungis horft á textann og flokkun hans.
31

 Í framhaldinu leitar 

hann svara við þremur spurningum sem hann segir mikilvægar til skilnings á efninu. Þær séu 

„Hver segir hvað, við hvern í formi sagnar og hvers vegna?“ Með þessum þremur greinandi 

                                                      
29

 Holbek, Interpretation of Fairy Tales, 405-406. 
30

 Rósa Þorsteinsdóttir, Sagan upp á hvern mann, 28. 
31

 Tangherlini, Interpreting Legend, 5. 
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þáttum geti fræðimenn færst nær skilningi á hefðinni, en til þess að svo verði þurfa allir 

þessir þættir að vera til staðar.
32

 Horft verður til kenninga Tangerlini, hver segir hvað, við 

hvern og hvers vegna við umfjöllun og greiningu á sagnakonunni Brandþrúði Benónísdóttur. 

Ungverskir fræðimenn hafa þróað hugmyndir til að rannsaka sagnamenn í samhengi við 

sagnahefð, aðferðin því kennd við þá og kölluð „ungverski skólinn.“
33

 Fræðimaðurinn Dégh 

sem hafði áhuga á félagslegu hlutverki sagna, beindi rannsóknum í átt að sagnamanninum. 

Áhugavert er rit hennar um sagnafólk í ungversku sveitaþorpi Folktales and Society: Story 

Telling in a Hungarian Peasant Community. Í því riti fjallar Dégh meðal annars um 

ungversku sagnakonuna Zsuzsanna Palkó.  

Sagnakonan Zsuzsanna Palkó lifði til ársins 1964 og var áttatíu og fjögurra ára þegar 

hún lést. Tíu árum fyrir dauða sinn eða árið 1954 tók hún við titlinum „Meistari 

þjóðsögunnar,“ frá ungversku ríkisstjórninni. Dégh lýsir ferð Palkó úr litlu ungversku 

sveitaþorpi, þar sem hún bjó mestan hluta ævi sinnar, til höfuðborgarinnar Búdapest sem hún 

hafði aldrei komið til fyrr.
34

 Dégh notar þennan atburð til að lýsa Palkó sem sagnakonu og 

samfélagslegum bakgrunni hennar. Þessi atburður að koma til Búdapest í fyrsta sinn á ævinni 

og taka við þessari miklu viðurkenningu, var í jafn mikilli andstöðu við fábrotið og einangrað 

líf Palkó og ævintýri hennar voru við raunveruleika lífs hennar. 

Palkó var ólæs og bjó alla tíð í einangruðu sveitasamfélagi. Hún sagði ævintýri og setti 

sig með því inn í heim fegurðar og lystisemda sem voru í andstöðu við erfitt líf hennar. Hún 

leitaði athvarfs frá erfiðleikum lífsins í heimi ævintýranna. Glæsibyggingar Búdapest, 

þinghús og konungshallir, allt þetta fannst Palkó sem hún þekkti úr eigin ímyndun og 

hugarheimi. Greining Dégh á Palkó sýnir inn í samfélag og efnahagslegar aðstæður fólks í 

sveitaþorpi í Ungverjalandi. Ævintýri sín sagði hún jafnhliða daglegu striti og samkvæmt 

greiningu Dégh á lífi hennar í fjórtán ár þá var vettvangur sagnalistar hennar innan veggja 

heimilis.
35

 Einangrun saganakonunnar Palkó og vettvangur sagnalistar hennar eru meðal 

þeirra þátta sem hún og alþýðusagnakonan Brandþrúður áttu sameiginlega. 

 

2.2 Innlendar rannsóknir á sagnamönnum 

Jón Hnefill Aðalsteinsson fjallar um að þjóðsögur og sagnir hafi átt misjöfnu gengi að fagna 

hér á landi, allt frá upphafi byggðar. Á þjóðveldisöld hafi þjóðsögur og sagnir verið eftirsótt 

munnlegt afþreyingarefni höfðingja, en á 19. öld hafi þær aftur á móti verið sagðar af 

                                                      
32

 Tangherlini, Interpreting Legend, 4-5. 
33

 Rósa Þorsteinsdóttir, Sagan upp á hvern mann, 36. 
34

 Dégh, Folktales and Society, 187. 
35

 Dégh, Folktales and Society,187-192. 
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umkomulausum konum í fátæklegum húsakynnum og víða fyrirlitnar af andlegum og 

veraldlegum höfðingjum.
36

 Þjóðveldisöldin, tímabilið frá 930-1262
37

var samkvæmt Jóni 

Hnefli virðingartími sagnamannsins.  

Jón Hnefill segir síðan að heimildir um sagnaskemmtun á miðöldum séu fáskrúðugar, en 

um miðja 18. öld segi í Ferðabók Eggerts og Bjarna „Enn þá á vorum dögum eru sögur 

sagðar á Íslandi, einkum tíðkast það í rökkrunum.“
38

 Munnlegt þjóðsagnaefni virðist hafa 

færst inn í íslensku kotbæina. Hugsanlega er það ekki fyrr en með söfnun Jóns Árnasonar á 

íslensku þjóðsagnaefni, fyrir og um miðja 19. öld, að farið er að leita að íslenska 

sagnamanninum. Leitin að íslenska sagnamanninum á 19. öldinni er ekki til komin vegna 

áhuga á honum sem sagnamanni, heldur er áherslan á söfnun þjóðsagnaefnis. Söfnunin er gerð 

með áherslu á að bjarga þjóðsagnaefni frá glötun að koma þessari þjóðararfleið sem geymst 

hafði í munnlegri geymd um aldir niður á bók. 

Rannsóknir á sagnamönnum hér á landi hafa ekki verið miklar og er bók Rósu 

Þorsteinsdóttur Sagan upp á hvern mann því mikilsvert framlag til rannsókna á íslenskum 

sagnamönnum. Þar segir Rósa að í flestum ritgerðum um íslensk ævintýri sé fjallað um þau 

eins og bóksögur. Það geri til dæmis Einar Ól. og ræði þá um uppruna þeirra og túlkun án 

tillits til hver segir og hvernig. Hún bendir á að Einar Ól. fjalli vissulega um sögumanninn 

eins og þegar hann fjallar um að hugsunarháttur, smekkur og lífsatvik sögumanns ráði miklu 

um endanlega gerð sögunnar. Rósa bendir hins vegar á að hann fari ekki lengra og enginn 

fræðimaður hérlendis hafi reynt að svara mikilvægum spurningum eins og þeim, hvernig 

stéttarvitund, gildismat og lífsviðhorf sagnamanna birtist í sögum þeirra. Hvort munur sé á 

ævintýrum kvenna og karla og hvort hægt sé að greina mun á sagnamönnum út frá umhverfi 

þeirra.
39

 

                                                      
36

 Jón Hnefill Aðalsteinsson, Þjóðsögur og sagnir, 290. 
37

 Íslensk orðabók, 1817. 
38

 Jón Hnefill Aðalsteinsson, Þjóðsögur og sagnir, 285. 
39

 Rósa Þorsteinsdóttir, Sagan upp á hvern mann, 51-52. 
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3 Umhverfi og samfélag Brandþrúðar Benónísdóttur 

Sagnakonan Brandþrúður Benónísdóttir var fædd í Hvalvík í Víkum í N-Múlasýslu þann 25. 

júní 1831 og bjó þar fyrstu árin eða til ársins 1841. Hún lifði til ársins 1911 og bjó nær allt sitt 

líf í Víkum, ógift og barnlaus. Lengst af bjó hún á Glettinganesi í Víkum og kenndi hún sig 

ævinlega við þann stað. Síðari tíma fræðimenn hafa fjallað um að umhverfi og samfélag hafi 

mikil áhrif á sagnir sagnamanna líkt og Linda Dégh sýndi fram á með rannsóknum sínum á 

sagnakonunni Palkó.40  

Rósa Þorsteinsdóttir hefur einnig fjallað um mikilvægi umhverfis og samfélags á 

sagnir sagnamanna og hún bendir á að engar íslenskar rannsóknir hafi verið gerðar á því, 

hvort eða hvernig hið félagslega eða hið náttúrulega umhverfi sagnamannsins speglist í 

ævintýrum þeirra.41 Fróðlegt er að athuga heimildir um umhverfi og samfélag í Víkum á fyrri 

hluta 19. aldar og fram yfir aldamótin 1900 á þeim tíma er sagnakonan Brandþrúður lifði þar. 

Heimildir þar um geta hugsanlega sýnt áhrif frá náttúrulegu umhverfi hennar, fjölskyldu og 

samfélaginu öllu í heild sinni á sögur hennar. Þær gætu síðan einnig varpað ljósi á hana sem 

sagnakonu og handritshöfund að ævintýrum og sögnum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á milli Borgarfjarðar eystri og Loðmundarfjarðar er stórt landsvæði er gengur undir 

nafninu Víkur. Strandlengjan er mjög vogskorin og milli hárra, hrikalegra og úfinna 

hamraborga liggja mislangir dalir inn í landið. Ef farið er frá Borgarfirði í Víkur er fyrst 

komið í Brúnavík, næst tekur við Hvalvík og austan hennar gengur Glettinganes í sjó út. Þá 

tekur við Kjólsvík, Breiðavík og Litlavík og eiga þessar víkur sameiginlegan fjallahring. 

Sunnar eru síðan Herjólfsvík, Húsavík og syðst er Álftavík.42 Mynd 1 sýnir Litluvík, þá sjást 

                                                      
40

 Dégh, Folktales and Society,187-234. 
41

 Rósa Þorsteinsdóttir, Sagan upp á hvern mann, 52. 
42

 Ármann Halldórsson, Sveitir og jarðir í Múlaþingi, 361. 

Mynd 1 
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Breiðavík og Kjólsvík einnig mjög vel. Myndin sýnir einnig Glettinganes vel þar sem það 

skagar í sjó fram lengst til hægri á myndinni, en þar bjó sagnakonan Brandþrúður lengst af 

ævi sinnar (sjá mynd 1). Upp af Glettinganesi rís fjallið Glettingur og að baki því er vík með 

litlu undirlendi er gengur fram að háum sjávarhömrum. Vík þessi er Hvalvík þar sem 

Brandþrúður fæddist og bjó fyrstu tíu ár ævi sinnar. 

Landfræðingurinn Áskell Heiðar Ásgeirsson hefur rannsakað byggð og byggðaþróun í 

Víkum við Borgarfjörð eystra og segir að fyrstu heimildir um byggð á Víkum sé í 

Landnámabók. Í manntali frá 1703 komi fram að Víkur séu í byggð á þeim tíma, en síðan sé 

lítið vitað um ábúð fyrr en úr nýrri manntölum frá 18. og 19. öld. Í manntölum frá 19. öld 

koma fram upplýsingar um að íbúafjöldi í Víkum rúmum tuttugu árum fyrir fæðingu 

Brandþrúðar eða árið 1810 sé 33 íbúar. Þeim fjölgar upp í 76 til ársins 1830 sem er ári áður en 

Brandþrúður fæðist. Uppgangstímar fóru í hönd og árið 1850 fer íbúafjöldi í Víkum í fyrsta 

skipti yfir 100 manns. Íbúar í Víkum eru flestir árið 1894 eða 140 manns. Eftir aldamót 1900 

fækkaði síðan verulega í Víkum, má orsakanna leita í mörgum samverkandi þáttum eins og 

slæmu árferði, þéttbýlismyndun og vesturferðum. Vitað er að um 32 íbúar frá Víkum fóru til 

Vesturheims á árunum 1886-1903. Einhver fjölgun verður síðan aftur fram um 1930 en um 

miðja síðustu öld leggst byggð að mestu af í Víkum.43 Brandþrúður er uppi á árunum frá 1831 

til 1911og lifir því á blómatíma þessa harðbýla, einangraða svæðis. Hafið var þó gjöfult og 

hægt var um vik að sækja á fengsæl fiskimið, lífsbjörgin þannig rétt við landsteinana. 

Ármann Halldórsson (1916-2008) fjallar um fólk og byggð við Borgarfjörð og segir 

hann að Borgarfjörður sé ekki stórt né áberandi byggðalag. Fjörðurinn snúi opinn við 

norðanátt svo varla finnist afdrep fyrir ágangi sjávar frá náttúrunnar hendi. Hann segir einnig 

að árið 1837 séu fimmtán jarðir byggðar í firðinum með tuttugu býli og 158 íbúa. Þetta sé 

kjarni hreppsins, en auk þess hafi sex jafnvel sjö bændur byggt sæmilega einangraðar víkur. 

Sú eina norðan fjarðar er Njarðvík með þremur býlum og 27 íbúum. Þá séu fimm jarðir 

sunnan fjarðar milli Borgarfjarðar og Loðmundarfjarðar með þrettán býlum og 85 íbúum.44 Af 

þessari lýsingu má lesa að um það bil þriðjungur býla og íbúa í Borgarfjarðarhreppi á árinu 

1837 sé í Víkum sunnan Borgarfjarðar. Þetta gæti bent til þess að auðveldar aðstæður til 

sjósóknar geri Víkur að góðum valkosti til búsetu fram yfir Borgarfjörð, sem er opinn fyrir 

hafi og því með léleg náttúruleg hafnarskilyrði. 

Í hreppsgjörningum Borgarfjarðarhrepps frá 1837 má sjá að í Borgarfjarðarhreppi hafi 

verið 23 bændur í Njarðvík og Borgarfirði, en þrettán í Víkum sunnan Borgarfjarðar. Einnig 

                                                      
43

 Áskell Heiðar Ásgeirsson, Byggðin á Víkum við Borgarfjörð eystra, 54-55. 
44

 Ármann Halldórsson, Mávabrík, 83. 
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má sjá þar að Víkurbændur voru flestir sárafátækir sjálfsþurftarbændur. Þar segir að fimm 

bændur í Víkum hafi verið kýrlausir öreigar og er faðir Brandþrúðar, Benóní Guðlaugsson 

einn þeirra. Hann er þar skráður „heilsulítill og kýrlaus öreigi.“45 Þegar þessi skýrsla hreppsins 

er skráð hefur Benóní búið í Hvalvík með Ólöfu konu sinni þremur börnum þeirra og aldraðri 

móður frá árinu 1831.  

Skýringar á bágum efnahag þeirra hjóna má ætla að sé vegna heilsuleysis Benónís og 

harðbýlis í Hvalvík. Þar var lítið undirlendi til búskapar, eins og framar segir, og niður 

sjávarhamra þurfti að fara til að komast að sjó. Annað er bent gæti til þess að í Hvalvík hafi 

verið mjög harðbýlt er að áður en þau Ólöf og Benóní hefja búskap í Hvalvík hafði ekki verið 

búið þar frá því um aldamótin 1700. Þau eru auk þess síðustu ábúendur á jörðinni og fór 

jörðin í eyði 1841 þegar Ólöf og Benóní flytja með fjölskylduna yfir á Glettinganes. 

 

 

 

 

 

 

 

Hvalvík liggur hátt yfir sjávarmáli, undirlendi þar er lítið og sjávarhamrar ganga þvert 

fyrir víkurmynnið. Á Hvalvík hafði þó verið búið með löngum hléum, en aðeins þegar aðra 

búsetukosti var ekki að hafa.46 Eins og sjá má á mynd 2 hefur verið erfitt aðgengi að sjó. 

Alþýðusagnir eru til um að Benóní hafi átt bát og róið frá Glettinganesi, meðan hann bjó í 

Hvalvík og til þess hafi hann farið hina erfiðu sjávargötu yfir Gletting. Þetta staðfestist í 

sáttabók Borgarfjarðarhrepps frá árinu 1839 þar sem til er heimild sem sýnir að Benóní varð 

að gangast undir sáttagjörð við stórbóndann Hallgrím Ólafsson sem var með Glettinganes á 

leigu til að fá að róa þaðan.47 Sýnir þetta að Benóní sótti sjó frá Hvalvík niður á Glettinganes, 

því hann flytur ekki með fjölskylduna þangað fyrr en árið 1841. Ef litið er á mynd 2 má sjá 

Hvalvík fyrir miðri mynd og Gletting þar til vinstri og hefur sjávargatan sem Benóní fór 

eflaust legið ofan við þverhnípt klettabeltið. Þessa erfiðu leið mátti heilsulítill maðurinn fara, 

til að afla fjölskyldu sinni lífsviðurværis. 

                                                      
45
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Alþýðusagnir eru til um að Benóní og Ólöf flytji í Hvalvík áður en byggt var og eru 

þau talin hafa gert bráðabirgðaskýli í graslaut, tjaldað yfir með bátssegli og notað bátsmastur 

til að halda seglinu uppi. Í þessu bráðabirgðaskýli fæðir Ólöf síðan tvíbura 25. júní 1831. Var 

annar tvíburinn Brandþrúður, en hinn drengur sem hlaut nafnið Jóhann Magnús og lifði hann 

einungis í fimm daga.48 Þannig hófst búskapur þeirra Ólafar og Benónís og þannig segja 

alþýðuheimildir frá fæðingu Brandþrúðar dóttur þeirra. Sagnakonan Brandþrúður hóf því 

lífsbaráttuna í örbirgð, við ysta haf og búskapurinn í Hvalvík var erfiður 

sjálfsþurftarbúskapur. Ólöf og Benóní höfðu einungis nauðþurftir eins og matföng, klæði, 

eldsneyti, ljósföng og húsnæði og allt hefur þetta verið sótt í náttúruna umhverfis þau landið 

og sjóinn.49 Í Hvalvík er fjölskyldan í tíu ár eða til ársins 1841, en þá um vorið flytja þau í 

Glettinganes og í annað sinn reisir Benóní sér bæ á grónum rústum.50 Flutningur Ólafar og 

Benónís í Glettinganes virðist hafa verið gæfuspor því þar vænkaðist hagur fjölskyldunnar. 

Brandþrúður á síðan heimili þar mestan hluta ævi sinnar og kenndi hún sig ævinlega við 

Glettinganes, eins og að framan segir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í Örnefnaskrá segir að Glettinganes sé langminnst af hinum eldri jörðum 

Borgarfjarðarhrepps, aðeins lítill tangi undir snarbröttum hlíðum fjallsins Glettings51 (sjá 

mynd 3). Fjallið Glettingur snýr vesturhlið að Hvalvík, en undan snarbröttu norðurhorni 

Glettings gengur lítið nes sem ber samnefnt heiti. Undirlendi er lítið á nesinu og byggðist 

búseta þar á útræði og að þaðan er stutt á gjöful fiskimið.52 Ágæt höfn er á Glettinganesi frá 
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náttúrunnar hendi jafnvel ein sú besta á annesjum Austfjarða og er talið að fiskur hafi gengið 

þar upp undir land. Stutt var því á miðin fyrir Benóní en almælt er að hann hafi alla tíð verið 

sjóhræddur. Undan Glettinganesi hafi verið viðsjárvert mið er kallaðist Gjáin, sagt er að þar 

hafi stundum bitið á stórar lúður. Benóní hafi ævinlega óttast að hvolfa fleytunni og því hafi 

hann forðast Gjána „Ekki í Gjána, ekki í Gjána“ er sagt að hafi verið viðkvæðið hjá honum.53 

Hræðsla Benónís við hafið lýsir vel hættunum sem fólkið í Víkum bjó við og hætturnar 

leyndust bæði á sjó og landi. Glettinganes er harðbýlt einangrað landsvæði girt háum fjöllum 

með litlu undirlendi fyrir opnu hafi, eins og sjá má á mynd 3 sem sýnir vel brattan Glettinginn 

beint upp af jarðlitlu nesinu. En það er stutt að sækja á miðin og staður eins og Glettinganes 

með höfn frá náttúrunnar hendi því kjörin til að halda í sér og sínum lífinu.  Landrými hafi 

verið lítið og skepnuhald allt í lágmarki aldrei meira en ein kýr á bænum54 og var það þegar 

áraði best hjá Glettinganesfjölskyldunni. 

Líf fólksins í Víkum mótaðist af lífi sjálfsþurftarbóndans í bændasamfélagi sem þróast 

hafði allt frá landnámi og tók ekki stórfelldum breytingum fyrr en um aldamótin 1900. Lífið í 

Víkum gat verið gott og ekki verra en annars staðar meðan það snérist um að hafa í sig og á. 

Við breytingar um aldamótin 1900 þegar rafmagn og vélvæðing gjörbreyttu samfélögum og 

þéttbýli fór að myndast sátu Víkur eftir, tæknin náði ekki þangað og svæðið lagðist í eyði. 

Víkur voru jaðarsvæði og barn síns tíma, eins og fleiri landsvæði á Íslandi. Saga fólksins í 

Víkum er saga fólks sem lifði af því sem landið gaf og oft við kröpp kjör.55 Heimildir um 

hvernig fólkið lifði í landinu, umhverfi þess, fjölskyldur og samfélagið allt færa okkur nær 

skilningi á menningarheimi þessa fólks. Alþýðusagnir hjálpa síðan til við að skýra myndina 

og veita okkur innsýn í menningu fólksins. Því má nýta heimildir um umhverfi, fjölskyldu og 

samfélag sagnakonunnar Brandþrúðar til skilnings á sögunum sem hún sagði. 

 

3.1 Ættir og uppruni Brandþrúðar  

Móðir Brandþrúðar var Ólöf Magnúsdóttir (ca 1797-1849) dóttir Magnúsar Jónssonar, en 

hann er talinn hafa verið greindur maður. Hann lærði latínu og fékk af því námi viðurnefnið 

Latínu-Magnús. Magnús var ættaður úr Þistilfirði en fluttist í Borgarfjörð eystri og kvænist 

þar 1796 Vilborgu Jónsdóttur Þorvarðarsonar. Sagt er að hann hafa verið sá Jón Þorvarðarson 

er varð úti á Kili með Reynistaðabræðrum. Faðir Brandþrúðar var Benóní Gunnlaugsson 

(1802-1866) sonur Elínar Tómasdóttur Hallsonar (ca 1770-1842). Tómas var rekinn úr skóla 
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fyrir galdur og eftir það kallaður Galdra-Tómi. Benóní bjó lengst af á Glettinganesi. Hann var 

holgóma, sérvitur og einkennilegur, en er talinn hafa verið allvel greindur. Börn hans og 

Ólafar dóttur Latínu-Magnúsar voru Magnús og Brandþrúður. Benóní bjó einnig með 

Guðrúnu Sigurðardóttur, vinnukonu (1826-1909) og átti með henni þrjú börn, Sigurlaug, 

Sigurlaugu og Jóhann.56 Ættfræðiheimildir segja einungis frá að Benóní og Ólöf hafi átt 

Magnús og Brandþrúði en eins og komið hefur fram hér að framan átti Brandþrúður 

tvíburabróður er hét Jóhann Magnús og dó fimm daga gamall. Einnig eru til heimildir um að 

hún hafi átt tvo yngri bræður er báðir hétu Magnús.
57

 Þannig segja heimildir að þau hjónin 

Benóní og Ólöf hafi eignast þrjá drengi og eina dóttur og að drengirnir hafi allir fengið nafnið 

Magnús. 

Alþýðuheimildir segja frá Benóní föður Brandþrúðar, þær segja meðal annars frá að hann 

hafi alltaf verið sjóhræddur þó það hafi síðan verið hlutskipti hans að stunda sjóinn. Hann 

fann upp róðrarkarl eða róðrarvél til að róa á móti sér. Er sagt að þetta hafi verið spjöld eða 

spaðar sem snérust í sjónum fyrir vindafli. Eins er talið að hann hafi smíðað sláttuvél sem 

þótti hugvitsamlega gerð.58 Þessar alþýðuheimildir benda til að Benóní hafi verið 

hugvitsmaður og á undan sinni samtíð að mörgu leyti. 

Elín Tómasdóttir amma Brandþrúðar kemur á heimili Benónís sonar síns í Hvalvík 1832 

ári eftir að Brandþrúður fæðist og er hjá honum til dauðadags eða til ársins 1842. 

Alþýðuheimildir segja að enginn viti nú af hverju Elín kom að norðan og austur á Hérað en 

haft er eftir Sigmundi Long að það hafi verið um aldamótin 1800. Elín hafi verið gáfuð kona, 

en hún hafi einnig verið forn í skapi og kennd við galdur. Hún hafi búið í einsetu í kofum á 

víðavangi á nokkrum stöðum í Borgafirði. Elín eigi síðan Benóní um 1802 og feðri hann á 

Guðlaug Jónsson sem synji faðerninu. Benóní hafi síðan alist upp með móður sinni og hafi 

hún borið hann í poka og því sé talið að hann hafi hann orðið krypplingur, en einnig hafi hann 

verið holgóma. Elín nefndi drenginn Benóní, nafnið sé komið úr biblíunni og merki 

harmkvælason.59 Má því segja að Elín hafi fundið drengnum sínum nafn við hæfi því líf hans 

var ekki auðvelt. Hún hefur eflaust gert sér grein fyrir því, vitað af eigin raun að 

lausaleiksdrengsins hennar biði ómegð og örbirgð ef hann fengi þá að lifa. 

Benóní virðist samkvæmt heimildum hafa flækst sem ómagi með og án móður sinnar 

milli bæja á Héraði og er hans fyrst getið sem ómaga á Uppsölum 1808 þá sex ára gamall og 
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þá metinn til 206 fiska. Benóní er síðan á ómagaskrá í Eiðasókn allan sinn uppvöxt eða þar til 

hann verður léttapiltur í Snjóholti á árunum 1819-1821. Benóní er á Héraði til 1828 en árið 

1829 er hann skráður vinnumaður í Breiðavík í Víkum. Breiðavíkurbæirnir voru tveir og á 

hinum bænum er Ólöf Magnúsdóttir, verðandi kona Benónís vinnukona hjá systur sinni 

Þórunni. Þær systur voru dætur Latínu Magnúsar, eins og komið hefur fram. Ólöf og Benóní 

fella hugi saman og hyggja á sjálfsforræði á eigin býli, en manntöl sýna að allar jarðir í 

Borgarfirði voru settnar árið 1830.60 Því virðist val þeirra hafa orðið fram yfir vinnumennsku 

að byggja upp í Hvalvík í Víkum, á jörð sem hafði verið nær öld í eyði. 
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4 Brandþrúður uppvöxtur og ævi 

Brandþrúður er barn í Hvalvík á árunum 1831 til 1841 (sjá töflu 1). Til heimilis auk hennar og 

foreldra eru Magnús bróðir hennar ári yngri en hún og Magnús bróðir hennar fimm árum 

yngri ásamt föðurömmu Elínu Tómasdóttur.
61

 

Ártal Staðsetning 

1831 - 1841 Hvalvík 

1842 - 1849 Glettinganes 

1850 Brúnavík 

1851 - 1874 Glettinganes 

1875 - 1878 Kjólsvík 

1879 - 1880 Njarðartún 

1881 - 1893 Glettinganes 

1894 - 1904 Kjólsvík 

1905 Glettinganes 

1906 - 1908 Kjólsvík 

1910 desember Litluvík 

1911 Kjólsvík, dáin 3.júlí 

Tafla 1. Sýnir búsetu Brandþrúðar í Víkum í N-Múlasýslu á árunum 1831-1911. Taflan byggir á upplýsingum úr 

Húsvitjunarbókum Desjamýrar 1828-1926 og Ministeralbók Desjamýrarprestakalls 1906-51. 

Árið 1842 er Brandþrúður komin í Glettinganes (sjá töflu 1), þá ellefu ára. Árið eftir 

deyr Elín amma hennar og Ólöf móðir Brandþrúðar lést síðan úr taksótt á vormánuðum 1849 

þá 52 ára gömul. Lítið er um heimildir um Ólöfu móður Brandþrúðar utan fáeina vitnisburði 

presta um að hún sé vinnusöm, ráðvönd, læs og vel að sér.
62

 Einhverjar alþýðuheimildir eru 

um að Ólöf hafi verið miklu meiri fyrir sér en Benóní og eins segja þær að hún hafi sótt sjó 

með Benóní.
63

 Brandþrúður virðist hafa verið lík móður sinni hvað dugnað varðaði því til eru 

alþýðuheimildir um að Brandþrúður hafi verið mikill sægarpur og unað sér vel á sjó.
64
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Brandþrúður er átján ára er móðir hennar deyr og benda kirkjubókaheimildir og alþýðusagnir 

til þess að Ólöf hafi verið kjölfesta í lífi fjölskyldunnar. 

Eftir lát Ólafar hefur Brandþrúður vistaskipti við Guðrúnu Sigurðardóttur, vinnukonu í 

Brúnavík. Brandþrúður er því vinnukona í Brúnavík árið 1850 en Guðrún er skráð bústýra hjá 

Benóní í Glettinganesi.
65

 Brandþrúður er komin aftur í Glettinganes árið eftir eða 1851 og er 

þar til ársins 1874 (sjá töflu 1). Guðrún Sigurðardóttir er í Glettinganesi til ársins 1860. Hún 

eignast tvö börn með Benóní föður Brandþrúðar á þessum árum sem hún er þar, drenginn 

Sigurlaug fæddan 1850 og stúlkuna Sigurlaugu fædda 1852.
66

 Árið 1860 er Benóní skráður 

húsmaður á Jökulsá með Sigurlaugu dóttur sína, en Guðrún Sigurðardóttir er í Glettinganesi 

og skráð ómagi þar með Sigurlaug son sinn.
67

 Guðrún er flutt síðar á árinu 1860 nauðug 

hreppaflutningi með Sigurlaug í fæðingarsveit sína í Öræfum. Stúlkan Sigurlaug verður eftir í 

Glettinganesi og deyr þar úr höfuðmeinsemd hjá Bandþrúði systur sinni 8. nóvember 1861.
68

 

Þessi ár eftir lát Ólafar móður Brandþrúðar hljóta að hafa verið Brandþrúði erfið 

tilfinningalega og ekki síst er litla systir hennar, Sigurlaug, deyr. 

Árið 1874 er Magnús eldri Benónísson þá rúmlega fertugur giftur Kristborgu 

Geirmundsdóttur. Brandþrúður hverfur þá frá Glettinganesi og er vinnukona í Kjólsvík í 

fjögur ár og síðan tvö ár vinnukona í Njarðartúni í Njarðvík norðan Borgarfjarðar (sjá töflu 1). 

Árið 1881 er Brandþrúður aftur skráð til heimilis í Glettinganesi og þá sem vinnukona hjá 

Magnúsi bróður sínum og Kristborgu konu hans.
69

 Magnús og Kristborg eignast síðan þrettán 

börn, níu drengi og fjórar stúlkur og tíu af þeim komust á fullorðinsár. Afkomendur þeirra 

Magnúsar og Kristborgar hafa lengst manna búið í Víkum.
70

 Glettinganesfjölskyldan flytur 

síðan í Kjólsvík í Víkum árið 1894 og er Brandþrúður vinnukona hjá Magnúsi bróður sínum 

og konu hans, þar til Magnús deyr árið 1900. Alþýðuheimildir segja að Magnús hafi ekki þótt 

framtakssamur, en hann hafi verið greindur og hagsýnn.
71

  

Brandþrúður og Magnús bróðir hennar sem fædd voru með árs millibili hafa sennilega 

verið samrýmd. Þau eyddu stærstum hluta ævi sinnar undir sama þaki, eða sextíu og einu ári 

af sextíu og sjö ára líftíma Magnúsar. Aðeins þau sex ár er Brandþrúður var vinnukona í 

Brúnavík, Kjólsvík og Njarðartúni voru þau systkinin ekki saman (sjá töflu 1). Gengið hafa 

sagnir af þeim systkinum og er sagt að Brandþrúður hafi verið mikill sægarpur, eins og framar 
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segir, en Magnús verið gætinn og útsjónasamur. Þá er einnig sagt að þau hafi bæði verið 

einstaklega veðurglögg og aldrei farið til fiskveiða né í kaupstað til Seyðisfjarðar án þess að 

gæta fyllstu varúðar hvað veður varðaði.
72

  

Sem dæmi um hve sjóglögg þau systkinin voru er haft eftir Stefáni Filippussyni í 

Seyðisfirði að árið 1898 hafi þau systkinin Brandþrúður og Magnús komið í 

kaupstaðarferð. Seint um kvöld hafi þau verið að búast af stað heim og hafi Stefán ráðið 

þeim frá að fara út í nóttina róandi á árabát. Þau hafi svarað að óvíst væri með veður 

næsta dag og að stjörnubjart yrði um nóttina og myndi það duga þeim með guðs hjálp. 

Heim hafi þau komist um nóttina en ófært hafi síðan verið daginn eftir.
73

  

 

Athyglisvert er að þegar segir frá þessum atburðum þá eru þau systkinin komin yfir sextugt. 

Vegalendin sem þau fóru var sex klukkustunda róður í meðbyr og þá róið með fjórum árum.
74

 

Þau réru tvö ein á opnum árabáti alla þessa leið. Bendir það til að Brandþrúður hafi verið 

líkamlega sterkbyggð og vel á sig komin. 

Árið 1904 er Brandþrúður í Kjólsvík hjá Guðmundi Magnússyni bróðursyni sínum. Hún 

er í Glettinganes í eitt ár með Þorsteini Magnússyni bróðursyni sínum árið 1905 (sjá töflu 1). 

Brandþrúður er síðan aftur hjá Guðmundi til ársins 1908 en í desember 1910 er hún í Litluvík 

hjá Þorsteini bróðursyni sínum og þar lést hún 3. júlí 1911, þá nýorðin áttræð að aldri (sjá töflu 

1). Álykta má að sterk tengsl við umhverfi verði til þess að Brandþrúður hverfur heim í 

Glettinganes með Þorsteini um eins árs skeið, þá að verða hálfáttræð. Brandþrúður er í nánum 

tengslum við náttúru og umhverfi sitt alla tíð. Hún lifði mestan hluta ævi sinnar í Glettinganesi 

og tengdi nafn sitt og persónu ævinlega við þann stað sem bendir til sterkra tengsla hennar við 

staðinn. Einnig bendir margt til að hún hafi tengst börnum Magnúsar sterkum böndum. Í því 

sambandi má til dæmis benda á að Brandþrúður tileinkar kvæðakver, er hún orti, Þorsteini 

Magnússyni bróðursyni sínum. Hann er einnig sá er dvelur með henni háaldraðri heima í 

Glettinganesi í eitt ár. Hjá honum deyr hún einnig fáum dögum eftir áttræðisafmæli sitt.  

 

4.1 Hagyrðingurinn  

Brandþrúður er hagmælt og yrkir meðal annars eftirfarandi bænavers að móður sinni látinni: 

Hann sem börnum birtir sig  

blessunar með gnótti 

að þér gæti og annist þig 

Ólöf Magnúsdóttir.
75
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Alþýðuheimildir fjalla um að eitt sinn hafi rekið tvö tré að landi og hafi Brandþrúður þá ort 

eftirfarandi vísur: 

Koma flóa kafandi 

sem krít að líta, er flýtur 

hrakning sjóa hafandi 

hvítar nýtar spýtur. 

Hoppa berum básnum á, 

brjótast hljóta á róti. 

Magnús fer og fetar þá, 

fótaskjótur móti.
76

   

 

Í Héraðskjalasafni Austfirðinga er varðveitt lítið kver með nokkrum kvæðum Brandþrúðar. 

Kverið sýnir eins og vísurnar hér á undan að Brandþrúður hefur verið skáldmælt og átt 

auðvelt með tækifæriskveðskap. Hún yrkir til dæmis um hafið, tíðarfarið, bróður sinn, móður 

og einnig börn Magnúsar bróður síns. Einnig yrkir hún um dagblöð og er það máð en má þó 

sjá að lítið finni hún í þeim merkilegt, en hafi þó haft gaman af að lesa þau. Þá er vísa um 

Njálu sem komið hefur til baka eftir að hafa verið í útláni: 

Upp sér lyftir hjartað hrært, 

hryggðar varið skjóla 

því nú er aftur komið kært, 

kverið mitt hún Njála.
77

 

Nokkur kvæði trúarlegs eðlis og hendingar aftan við sendibréf er einnig að finna í kvæðakveri 

Brandþrúðar. Dæmi um það eru þessar hendingar aftan við sendibréf:  

Heims um stræti hvar þú fer 

herrans forsjón undir 

hann þér gæti og gefi þér 

gleðilegar stundir.
78

 

Fyrirbæn hennar til látinnar móður og einnig kvæði um bróður og bræðrabörn sýna hlýjar 

tilfinningar hennar til ástvina sinna. Hún er tilfinningarík kona ekki síður en góður 

hagyrðingur. Þá yrkir hún einnig um umhverfi sitt og í þeim vísum má sjá að hún hefur haft 

gott skopskyn, eins og sjá má í kvæði hennar hér að ofan um Magnús bróður hennar 

fótaskjótan. 

 Brandþrúður er einnig talin hafa ort rímur um Göngu-Hrólf. Í Rímnatali Finns 

Sigmundssonar kemur fram að Brandþrúður hafi ort rímur um Göngu-Hrólf, en eyðilagt þær 
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þegar hún sá rímur Bólu-Hjálmars um sama efni.
79

 Rímur Bólu-Hjálmars um Göngu-Hrólf 

eru 22 talsins.
80

 Hugsanleg ástæða þess að Brandþrúður yrkir þessar rímur má vera að 

rímnaformið sem enn var vinsælt á hennar tíma hafi höfðað til hagyrðingsins Brandþrúðar og 

að fornaldarsagan Göngu-Hrólfs saga hafi höfðað til sagnakonunnar Brandþrúðar. Það að 

yrkja rímur um Göngu-Hrólf getur sýnt metnað hagyrðingsins Brandþrúðar og hitt að farga 

þeim sýnir síðan hugsanlega stolt hennar. 

 Göngu-Hrólfs saga fjallar um söguhetjuna Hrólf Sturlaugsson sem býður sig fram í 

hættuför fyrir Þórgný jarl af Jótlandi til að frelsa Ingigerði, dóttur Hreggviðs konungs í 

Garðaríki. Eirekur konungur hafði drepið Hreggvið, föður Ingigerðar og tekst Hrólfi með 

hjálp yfirnáttúrulegra hluta að bjarga Ingigerði og flýja með hana til Danmerkur. Í lok 

sögunnar segir síðan af átökum Hrólfs í Garðaríki, hamingjusamlegri giftingu hans og af 

afkomendum hans.
81

 Sagan hefur yfir sér ævintýraljóma og er með því hefðbundna einkenni 

ævintýra að enda vel. Einnig er hún dæmigerð saga um kolbít. Hetjan liggur oft í öskustónni 

sem barn, nagar viðarkol og er kölluð fífl og kolbítur af karlmönnum. Þegar hetjan nær 

fullorðinsaldri sýnir hún hvað í henni býr og heldur á vit ævintýranna. Kolbítur kemur oft 

fyrir í fornbókmenntum okkar og Íslendingar virðist hafa haft dálæti á þessari gerð 

sögupersóna.
82

 Því er ekki erfitt að geta sér til um að efni fornaldarsögunnar hafi höfðað til 

hagyrðingsins og sagnakonunnar Brandþrúðar. Hún er rúmlega fimmtug árið 1884 þegar 

rímur Bólu-Hjálmars um Göngu-Hrólf eru gefnar út og hefur því sennilega verið fullþroska 

kona er hún samdi sínar rímur og fargaði þeim. Við fáum aldrei að vita hvort þar var á 

ferðinni stolt hagyrðingsins Brandþrúðar sem fundið hefur til vanmáttar gagnvart 

ofurmenninu á sviði skáldskapar, Bólu-Hjálmari.  

 

4.2 Sagnakonan  

Við húsvitjun í Hvalvík í mars árið 1840 er Brandþrúður læs þá níu ára gömul. Einnig er 

Magnús bróðir hennar skráður læs og eins foreldrar og Elín amma hennar. Ekki er getið um að 

neinar bækur væru á heimilinu þetta ár né hin fyrri ár þeirra í Hvalvík.
83

 Einhverjar bækur 

hljóta þó að hafa verið til á heimilinu því tvö eldri börnin verða bæði læs á árunum sem 

fjölskyldan bjó í Hvalvík. Í mars 1846 er Brandþrúður fermd og þá kemur fram að hún var 
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talin siðsöm „tala og skilja vel, kunna fræðin og skrift.“
84

 Athyglisvert er að þarna við 

fermingu var Brandþrúður ekki bara læs heldur einnig skrifandi án nokkurrar skólagöngu. 

Það er á fermingarári Brandþrúðar árið 1846 að fram kemur í húsvitjunarbókum að til 

séu eftirtaldar guðsorðabækur í Glettinganesi: Nýja-testamentið, Jóns postilla, Grallari, 

Harmónía, Flokkabók, Messusöngsbók og Passíusálmar.
85

 Engar heimildir eru um annað 

lesefni en guðsorð í uppvexti Brandþrúðar. Álíta verður þó að veraldlegt lesefni hafi verið til 

þó eflaust hafi það verið lítið því að vitað er „að trúarrit hafi verið nær annað hvert rit er gefið 

var út á fjórða áratug 19. aldar og hafi íslensk bókaútgáfa þjónað guðsorðaútgáfu fram á 

upplýsingaöld.“
86

 Álykta má því að ekki sé ólíklegt að Brandþrúður hafi í uppvexti og á 

mótunarárum sínum haft mest aðgengi í rituðu máli að guðsorði. 

Hagyrðingurinn Barndþrúður yrkir um kverið sitt kæra Njálu, eins og fram kemur hér 

framar, og styður það þá ályktun að prestar hafa við húsvitjun á heimilum líklegast einungis 

skráð trúarrit. Njála eða Brennu-Njáls saga er fyrst gefin út í Kaupmannahöfn 1772 af Ólafi 

Olaviusi. Farið er eftir Reykjabók í þeirri útgáfu og er útgáfan öll hin vandaðasta. Eftir þessari 

útgáfu er sagan síðan endurprentuð í Viðeyjarklaustri árið 1844. Næstu útgáfu á Njálu 

önnuðust þeir Konráð Gíslason og Eiríkur Jónsson og kom hún út í Kaupmannahöfn á árunum 

1875-89.
87

Einhverja af þessum fyrstu útgáfum sögunnar hefur Brandþrúður átt og lýsir vísa 

hennar um Njálu hlýjum tilfinningum hennar til bókarinnar.  

Flutningur munnlegs frásagnarefnis er enn við lýði á 19. öld á Íslandi og þjónaði að 

stórum hluta hlutverki afþreyingar fyrir almenning. Aftur á móti voru góð tök á lestri, skrift 

og latínuþekking, merkimiði menntaðrar yfirstéttar fram eftir nýöld eða fram um og yfir 

aldamótin 1800. Læsi meðal almennings eykst þegar líða tekur á 18. öldina, en mikill 

minnihluti almennings er þó fær um að setja hugsanir sínar yfir í ritað mál. Talið er að 

hugmyndaheimur alþýðu hafi mótast aðallega af því sem munnleg geymd og menning færði á 

milli manna og kynslóða.
88

 Elín Tómasdóttir amma Brandþrúðar lifir á árunum frá því um 

1770 og til ársins 1842. Hún og sonur hennar Benóní sem fæddur er 1802 eru því fulltrúar 

þessarar alþýðu. Þó þau hafi bæði verið læs eins og kemur fram í kirkjubókum og sennilega 

einnig skrifandi, þá hefur hugarheimur þeirra líklega byggt mikið á munnlegri geymd. 

Sagnaheimur Brandþrúðar hefur því að líkindum byggt að stórum hluta á arfi úr munnlegri 

geymd frá foreldrum og Elínu ömmu hennar. 
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Þegar litið er til umhverfis sagnakonunnar Brandþrúðar má sjá að hún var mjög 

staðbundin (sjá töflu 1, í kafla I.). Hún bjó allt sitt líf í Víkum utan tvö ár eða árin 1879-1880 

þegar hún var vinnukona í Njarðartúni norðan Borgarfjarðar. Hún bjó meira en helming ævi 

sinnar í Glettinganesi sem er ein afskekktasta og einangraðasta byggð landsins. Brandþrúður, 

á sama hátt og Palkó í greiningu Dégh mótast því af umhverfi, samfélagi og fjölskyldu sinni.
89

 

Vettvangur sagnaskemmtunar Brandþrúðar var að líkindum aðalega innan veggja heimilis og 

áheyrendahópur hefur verið að stórum hluta börn Magnúsar bróður hennar. Alþýðuheimildir 

eru einnig um að Brandþrúður hafi farið milli bæja og sagt börnum sögur.  

Brandþrúður gamla var ævintýrið og þjóðsögurnar ljóslifandi og holdi klætt. Í þeim heimi 

lifði hún og andaði, og þar sló hjarta hennar og bærðist í sorg og sælu, grát og gleði, utar 

og ofar striti hversdagsleikans og störfum á harðbalakoti á útskaga, í einangrun og fásinni. 

Í mjúkum höndum sínum og hlýjum hélt hún Máríutásu-lopa ævintýra og sagna og spann 

úr honum glitrandi lýsigulls-þræði, tvinnaði þá og þrinnaði og óf síðan úr þeim með 

fjöllitu hýalíns-ívafi dásamlegar glitvoðir, sem hún síðan tjaldaði yfir barnahópinn á 

kvöldin.
90

 

Þannig lýsir alþýðusögnin sagnakonunni Brandþrúði á gamals aldri. Lýsingin greinir frá 

sagnakonu af guðs náð sem á sama hátt og Palkó notar ævintýrið til að fjarlægja sig og 

áheyrendur sína frá striti og amstri daglegrar lífsbaráttu og lyfta andanum á flug.
91

 

Augu hennar blikuðu, fjarræn og draumúðug, gegn snæblárri skímu baðstofugluggans. 

Og hugur hennar allur var á ævintýraslóðum. Hún lifði sjálf í ævintýrinu og naut þess 

fyllilega. Hún trúði!- Á slíkum stundum var hún kynbundin drottning örbirgðar og 

ævintýra, en réð þó yfir víðlendu ríki og undursamlegu!- Austfirzka alþýðukonan 

sögufróða.
92

 

Sagnakonan Brandþrúður hefði samkvæmt von Sydow flokkast undir að vera hefðarberi sá 

sem kann, viðheldur og flytur sagnaefni áfram.
93

 Hún lifir jafnframt á tímum sem kalla mætti 

„veraldarvæðingu ritmenningarinnar.“
94

 Með aukinni ritvæðingu samfélagsins hafi menn farið 

að líta á vankunnáttu í sviði ritunar og lesturs sem félagslega fötlun en hins vegar þekkinguna 

sem leið til betra lífs. Því hafi mikill fjöldi drengja úr alþýðustétt um miðja 19. öld reynt af 

sjálfsbjargarviðleitni að ná tökum á skrift. Mörkin milli hins lærða og ólærða minnkuðu síðan 

með auknu læsi almennings og ýmsir alþýðumenn sem áður áttu ekki möguleika til opinberrar 

umræðu í riti og ræðu öðlast möguleika. Konur voru þó lengi eftirbátar karla á sviði 
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menntunar.
95

 Brandþrúður er alþýðukona sem nemur munnlega sagnalist að líkindum snemma 

í bernsku sinni, verður einnig læs sem barn og er samkvæmt kirkjubókum skrifandi við 

fermingu. Hún er þannig fulltrúi fámenns hóps alþýðumanna sem er skrifandi og sérstaða 

hennar á því sviði enn meiri fyrir það að hún er kona. Hún er ekki einungis kona heldur kona 

úr öreigastétt en menntun hennar gefur menntun heldri bænda og kvenna þó ekkert eftir.  
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5 Ævintýri og sagnir Brandþrúðar í Íslenzkum þjóðsögum og ævintýrum 

Alþýðusagnakonan Brandþrúður Benónísdóttir er í hópi fárra kvenna sem eru 

handritshöfundar í Íslenzkum þjóðsögum og ævintýrum Jóns Árnasonar.
96

 Jón Árnason er 

ritstjóri þjóðsagnasafnsins sem fyrst var gefið út á árunum 1862-1864. Jón safnaði ekki mikið 

sögum sjálfur í safnið en vitað er að hann sendi fjölda vina og kunningja eða um 40 manns 

hugvekju í bréfi árið 1858 þar sem hann óskaði eftir aðstoð við söfnun efnis.
97

 Jón þakkar 

síðan þessum safnendum sínum í formála að útgáfunni og voru það prestar og bændur, vítt og 

breitt um landið.
98

 Af formála Jóns að þjóðsagnasafninu má sjá að söfnun þjóðsagnaefnis í 

safnið sneri að karlmönnum, því ekki voru konur prestar á þessum tíma og í 

undantekningartilfellum bændur.  

Sigurður Nordal fjallar um þjóðsagnasöfnun Jóns Árnasonar og útgáfu hans á 

þjóðsagnasafninu Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. Hann telur að öll söfnun efnis í safnið 

meðferð sagnanna og hvernig Jón velur úr sögunum í safnið hafi verið stórvirki frá Jóns hendi 

og að þjóðsagnasafn Jóns Árnasonar sé í fremstu röð hvað þetta varðar.
99

 Við athugun á 

hvernig Jón velur efni í þjóðsagnasafn sitt kemur í ljós að allt val hans á efni í safnið er 

karllægt. Þannig er ekki hægt að segja að safnið sýni og lýsi hugsunarhætti þjóðarinnar í heild 

sinni. Konur voru og eru að öllu jöfnu helmingur þjóðar, en í þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar 

Íslenzkum þjóðsögum og ævintýrum eru konur mikill minnihluti handritshöfunda og 

heimildarmanna.
100

 Hlýtur það að leiða af sér að sjónarhorn hins kvenlega í þjóðsagnasafni 

Jóns Árnasonar verður síður sýnilegur. 

Konur sem handritshöfundar í þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar Íslenzkar þjóðsögur og 

ævintýri eru fimm af 127 handritshöfundum alls í þjóðsagnasafninu. Það eru tæp fjögur 

prósent af heildarfjölda þeirra í safninu. Ef síðan er litið til heimildarmanna sagnanna í 

safninu þá eru konur 110 af 358 heimildarmönnum sem gerir innan við þriðjung 

heimildarmanna í þjóðsagnasafninu.
101

 Þessar heimildir úr þjóðsagnasafninu sjálfu, sýna 

okkur hve hlutur ritaðs þjóðsagnaefnis frá konum og hlutur kvenna sem heimildarmenn í 

þjóðsagnasafninu er í rauninni lítill. 

Áhugavert er að sögn sagnakonunnar Brandþrúðar Konan sem fór í Svartaskólann
102

 sem 

barst frá séra Sigurði Gunnarssyni á Desjamýri 7. janúar 1861 til Jóns Árnasonar
103

 skuli ekki 
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hafa komist inn í fyrstu útgáfu af þjóðsagnasafninu. Vitað er út frá dagsetningu að sögnin kom 

tímanlega fyrir útgáfu á þjóðsagnasafninu, en hvorki þetta handrit né nokkurt annað handrit 

sagna hennar eða ævintýra komst í fyrstu útgáfu af Íslenzkum þjóðsögum og ævintýrum. Þessi 

sögn hennar eins og allt sagnaefni sem kom frá Brandþrúði var þó ekki síður en annað efni 

sem birtist í safninu, einmitt það sem Jón óskaði eftir. Munnlegt þjóðsagnaefni sem sýndi 

lifandi trú og inn í innstu innviði samfélagsins. Sögnin Konan sem fór í Svartaskólann sýnir 

innviði samfélags þess tíma er Brandþrúður lifir og sýnir svo vel menntaþrá konunnar og 

undirokun hennar gagnvart karlmanninum. 

Ef hugað er síðan að hlut kvenna við flutning munnlegs frásagnarefnis er ekki hægt að 

vera viss um að ritaðar heimildir gefi rétta mynd af því. Þannig segir Rósa Þorsteinsdóttir í 

rannsókn sinni á sagnamönnum að oft séu ævintýri skráð eftir handritum karla sem geti ekki 

um hvort þeir riti eftir heimildamönnum og í þeim tilvikum verða ritarar að teljast 

heimildamenn. Það verður síðan til þess að ekki er hægt að draga ályktanir um hlutfall 

íslenskra karla og kvenna sem sagt hafa ævintýri í gegnum aldirnar.
104

 Þannig munum við 

seint vita hversu mikið af körlum og konum sögðu ævintýri á 19. öld. Þjóðsagnasafn Jóns 

sýnir okkur hins vegar að níutíu og sex prósent karla voru handritshöfundar og skráðu þeir í 

tveimur þriðja hluta tilfella sagnir eftir körlum. 

Það má álykta sem svo að ekki sé ólíklegt að karlar hafi verið að stærstum hluta 

handritshöfundar alls munnlegs þjóðsagnaefnis um miðbik 19. aldar, þegar ritun úr munnlegri 

hefð fer fyrst virkilega af stað. Konur voru í flestum tilfellum ekki skrifandi á þessum tíma, 

því má álykta að enn meiri verðmæti liggi í þeim fáu handritum sem eru til og voru rituð af 

konum. Því má segja að ævintýri og sagnir alþýðusagnakonunnar Brandþrúðar séu einstök 

menningarverðmæti. Hún bjó við fátækt og í einangruðu samfélagi og ritaði niður með eigin 

hendi úr sagnasjóði sínum það sem hafði gildi í hennar lífi. Út frá alþýðusögnum má álykta að 

hún hafi sagt ævintýri sín og sagnir af innri þrá og voru þau mótuð af listfengi skáldkonu og 

sprottin úr jarðvegi umhverfis og samfélags hennar. Því má ætla að ævintýri hennar og sagnir 

geti hugsanlega sýnt að einhverju leyti stöðu konunnar, alþýðuþekkingu og samfélagsgerð, í 

einangruðu bændasamfélagi 19. aldar. 

Sagnakonan Brandþrúður er skráð sem handritshöfundur að fjórtán sögnum og 

ævintýrum í Íslenzkum þjóðsögum og ævintýrum Jóns Árnasonar.
105

 Sagnir og ævintýri 

Brandþrúðar eru eins og að ofan segir ekki í fyrstu útgáfu þjóðsagnasafnsins frá árunum 1862-
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1864, heldur komu allar sagnir hennar og ævintýri og eins rithandarsýnishorn hennar af 

ævintýrinu Ullarvindli
106

 í seinni útgáfu þjóðsagnasafnsins.
107

 Brandþrúður á í þjóðsagnasafni 

Jóns Árnasonar þrjár sögur sem flokkaðar eru í þjóðsagnasafninu undir galdrasögur. Það eru 

sögurnar Konan sem fór í Svartaskólann, Átta herramannsdætur
108

 og Bræðurnir og blaðið.
109

 

Í flokki helgisagna í þjóðsagnasafninu á hún sögurnar Kerlingin og kölski
110

 og Karlinn sem 

enginn vildi hýsa.
111

 Þessum sögum Brandþrúðar verða ekki gerð frekari skil í þessari ritgerð. 

Umfjöllunarefni og greining í framhaldinu verður á eitt stjúpuævintýri sem Brandþrúður á í 

þjóðsagnasafni Jóns og einnig sex kímileg ævintýri hennar í safninu. Brandþrúður á einnig 

tvær kímnisögur í þjóðsagnasafni Jóns sem flokkaðar eru undir Bakkabræðrasögur í safninu 

og verða þær teknar inn í greiningu og umfjöllun á kímilegum ævintýrum.  

 

5.1 Stjúpuævintýri 

Sagnakonan Brandþrúður Benónísdóttir er handritshöfundur að stjúpuævintýrinu Sagan af 

Hringi kóngssyni.
112

 Samkvæmt gerðaskrá
113

 er ævintýrið undir gerðinni 328.
114

 Níu 

mismunandi tilbrigði af ævintýrinu eru í þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar sem sýnir að það 

hefur verið algengt í munnlegum flutningi hérlendis. Ævintýrið Sagan af Hringi kóngssyni er 

flokkað sérstaklega undir númerinu 328 I ásamt ævintýrinu Sagan af Sigurði hring og Snata, 

sem skráð er af Sigmundi M. Long.
115

 Þessi tvö tilbrigði af ævintýrinu eru mjög lík um margt. 

Stjúpusögur eru stærsti undirflokkur ævintýra í þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar og eru 

einnig kallaðar undraævintýri.
116

 Fræðimaðurinn Stith Thomson telur í bók sinni The Folktale 

(1946) að ævintýri séu lík alls staðar í heiminum vegna líkra aðstæðna og vandamála sem 

koma fyrir menn í gegnum lífið.
117

 Um þetta segir einnig bókmenntafræðingurinn Max Lüthi 

að ævintýri séu svipuð á flestum stöðum í heiminum af því að þau byggja á atburðum úr lífi 

fólks.
118

 Fræðimaðurinn Bruno Bettelheim segir ævintýrið setja heiminn í réttar skorður, 
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þegar jafnvægi hefur verið raskað og ævintýrinu ljúki aldrei fyrr en réttlætinu hefur verið 

fullnægt.
119

 Ævintýri fjalla þannig um sammannleg vandamál.
120

 Ævintýri hafa einnig mjög 

ákveðna byggingu. Í ævintýrinu eru andstæðar persónur látnar eigast við á sögusviði, það 

hefst og því lýkur rólega og yfirleitt fylgi ævintýrið réttri tíma og orsakaröð. Ævintýrið tekur 

okkur frá hversdeginum til hins óvenjulega.
121

 Íslensk undraævintýri eða svokölluð 

stjúpuævintýri eru lengri en ævintýri yfirleitt eins og til dæmis Sagan af Hringi kóngssyni.
122

 

Stjúpuævintýri einkennast af álögum, stjúpan leggur álög á stjúpbarnið. 

Stjúpuminnið er ekki séríslenskt þó mikill fjöldi heimilda sýni vinsældir þess hér á landi. 

Margir hugsa sér sagnaminnið um vondu stjúpuna sem erkitýpu sem sé að líkar gerðir 

stjúpusagna hafi myndast á mörgum stöðum í heiminum óháðar hver annarri.
123

 

Bókmenntafræðingurinn Aðalheiður Guðmundsdóttir telur að stjúpu- og álagaminnið 

samanstandi af tveimur sjálfstæðum minnum. Tenging þeirra sé mjög gömul og hafi leitt af 

sér fastheldið form sagnanna allt til okkar daga. Stjúpuminnið sé með allra elstu 

ævintýraminnum íslenskrar munnmælahefðar. Það komi fram sem aukaminni í 

fornaldarsögum, en verði síðan ráðandi minni eða aðalminni í ævintýrum munnmælasagna. 

Munnmælasagnir byggðar á stjúpuminninu hafa farið í gegnum þjóðfélagsbreytingar í aldanna 

rás og litast af umhverfi og aldafari.
124

  

Stjúpuminnið er feikilega vinsælt og útbreitt og ekki auðvelt að tengja það ákveðnum 

uppruna eða menningarsvæði. Elstu bókmenntir sem teljast ritaðar hér á landi, sýna að 

íslenskir landnámsmenn hafa líklega þekkt hið upprunalega form um vondu stjúpuna. Þessi 

álagaminni eru oft myndhverfandi, fólki er umbreytt, til dæmis þannig að mönnum sé breytt í 

dýr.
125

 Í ævintýrinu Sagan af Hringi kóngssyni er hundurinn Snati í álögum frá stjúpu. Hún 

hafði umbreytt stjúpsyni sínum Hring í hund. Hringur kæmist síðan ekki úr þeim álögum 

öðruvísi en að konungsson sem héti sama nafni, eða Hringur, lofaði honum að liggja á fótum 

hans á brúðkaupsnóttina.
126

 Þannig ræður stjúpan örlögum konungssonar og stendur fyrir hið 

illa. 

Ævintýrið Sagan af Hringi kóngssyni ber þess merki að vera ritað og sagt af konu því 

kvenlegan blæ má sjá á sögunni sem birtist í dýpt lýsinga á tilfinningum hjá Brandþrúði. 
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Þessar lýsingar hennar sýna hræðslu og ótta hetjunnar, þannig er hetjan í upphafi sögunnar 

hrætt lítið barn.
127

 Hetjan er engu líkari en litlum íslenskum sveitadreng sem er hræddur við 

hætturnar. Dæmi um þetta er þar sem segir frá því er Hringur konungsson fer í óleyfi risans 

inn í eldaskálann og á móti honum kemur kvikindi sem hristir sig og talar. Hringur verður þá 

svo hræddur að hann pissar í buxurnar af hræðslu.
128

 Benda má á að í ævintýrinu Sagan af 

Sigurði hring og Snata
129

 koma þessar tilfinningalegu lýsingar á hetjunni ekki fram. Álykta 

má að sagnakonan Brandþrúðar hafi notað þennan frásagnarmáta til að nálgast áheyrendur 

sína sem hafa verið börn. Spurning er hvort hægt sé að ímynda sér betri leið í frásögn til að 

nálgast barn. Barnið samsamar sig söguhetjunni, persónugerir kvíða sinn, reiði og ýmsar 

óviðeigandi kenndir og með þeim hætti getur það ráðist gegn þeim og sigrað.
130

 Nálgunin er 

greinilega við börn og Brandþrúður hefur sennilega valið sér þennan frásagnarmáta.  

Ævintýrið er þroskasaga karlhetju. Hetjan birtist bæði í konungssyninum Hring og 

hundinum Snata. Hundurinn er konungsson í álögum frá stjúpu sinni eins og segir framar og 

heitir einnig Hringur. Sameiginlega birta Hringur konungsson og hundurinn Snati 

höfuðdyggðirnar úr grískri heimspeki. Kenningar Platós eru að þroski mannsins sé hið æðsta 

markmið og hófsemi, hugrekki og vitsmunir séu dyggðir dyggðanna. Þær skili manninum til 

hins æðsta þroska sem sé síðan undirstaða hamingju hans.
131

 Ævintýrið Sagan af Hringi 

kóngssyni birtir mynd af hundinum Snata sem táknmynd skynsemi og hugrekkis, á meðan 

Hringur konungsson birtir mynd hófsemi og réttlætis. 

Þroski hetjunnar er í fyrirrúmi í sögunni og má sjá þrískiptingu í þroskaferli hetjunnar. 

Hetjan er í fyrsta lagi í foreldrahúsum og villist ungur burt.
132

 Þar gæti verið sjónarhorn 

íslensks samfélags fyrri tíma. Að villast burt gæti staðið fyrir ánauðina og fátæktina sem olli 

því að börn fyrri tíma hröktust úr foreldrahúsum langt fyrir aldur fram. Í öðru lagi rekur 

hetjuna á eyju til góðviljaðs risa sem telur hann til lítils megnugri en að hella úr koppi 

kerlingar sinnar. Þar tekur hetjan út nokkurs konar unglingsþroska. Hittir þar hundinn Snata 

sem kennir Hring konungssyni að takast á við eigin ótta. Þroski hetjunnar eykst á þessu 

millistigi sem kennir að dyggðir hetjunnar verða henni til þroska, þó hún hafi orðið að 

yfirgefa foreldrahús og standa á eigin fótum meðal ókunnugra. Í þriðja lagi er hetjan í 

vetursetu hjá konungi nokkrum ásamt hundinum Snata.
133

 Það að konungsson er í vetursetu 
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hjá konungi, gæti vísað í hlutskipti íslenska bændasonarins frá fyrri öldum. Í stéttskiptu 

bændasamfélagi 19. aldar gat vel efnaður bóndason staðið fyrir konungsson og vel stæður 

bóndasonurinn var þannig í efsta þrepi þjóðfélagsstigans. Samkvæmt Holbek er innri 

skilningur ævintýra meðal annars fólginn í hlutverkunum. Hlutverkin sýna og lýsa gildi 

ævintýrisins.
134

 

Hetjan þarf að vinna þrjár þrautir. Rauður ráðgjafi konungs er öfundsjúkur og hann fær 

konung til að láta þá tvo etja kappi, við að höggva skóg. Næst fær Rauður konung til að láta 

Hring konungson drepa blótneytin í skóginum og flá. Þriðja og síðasta þrautin er að finna þrjá 

dýrgripi er konungur hefur tapað og skyldi Hringur hljóta konungsdótturina að launum. 

Hetjan leysir allar þessar þrautir og notar salt til að vinna á flögðum sem geyma dýrgripina.
135

 

Saltið skírskotar til hreinsunar og því vel til fallið við útrýmingu hins illa. Kvenflagðið er í 

gervi vondu stjúpunnar og stendur fyrir hið illa. Einnig stendur Rauður ráðgjafi konungs fyrir 

hið illa, með öfund, reiði og ágirnd. Þetta illþýði, óþokkalið stendur fyrir ójafnvægið í 

sögunni. Hetjan sýnir aftur á móti hófsemi og réttlæti og með hugrekki og skynsemi Snata, 

vinna þeir sigur á óréttlætinu og koma á jafnvægi. Konungur er aftur á móti viljalaust verkfæri 

Rauðs. Karlhlutverkin spila aðalatriði í ævintýrinu allt frá því að vera heigull til hugrekkis og 

viljalaus til viljastyrks. Kvenhlutverkin og konan eru minna sýnileg utan að stjúpan er 

áhrifavaldur sem tekur á sig mynd hins mesta flagðs og verður þá öllum óvættum ógurlegri.  

Kennslu- og uppeldisfræðingurinn Kristín Unnsteinsdóttir fjallar um að rekja megi að 

hluta til hina aðgerðalausu kvenímynd til ritstýringar á gömlu þjóðsagnasöfnunum. Annars 

vegar safns frá Frakkanum Charles Perrault sem kom upphaflega út í lok 17. aldar og hins 

vegar safns Grimmsbræðra frá fyrri hluta 19. aldar. Í þessum gömlu söfnum einkennist 

ritstýring á munnlega textanum meðal annars af því að birtingarform kvenhetja í ævintýrum er 

samræmt viðteknum hugmyndum um kvenímyndina.
136

 Umfjöllun Kristínar er í samræmi við 

kenningar Jack Zipes sem greindi ráðandi hugsunarhátt miðstéttar frá tímum Charles Perrault 

og Grimmsbræðra í ævintýrum.
137

 Þá hafa fræðimennirnir María Tatar og Ruth B. 

Bottigheimer einnig sýnt fram á með rannsóknum sínum hvernig kvenímyndin í 

Grimmsævintýrum er bæld og hlaðin karllægum gildum.
138

 Kvenímyndin er aðgerðarlaus í 

Sögunni af Hringi kóngssyni. Kynhlutverkin í ævintýrinu gætu því hugsanlega gefið einhverja 

mynd að stöðu íslenskra kvenna á 19. öld þegar Brandþrúður segir það. Ævintýrið Sagan af 
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Hringi kóngssyni hefur verið sagt og verið vinsælt, af því að það féll að þeirri samfélagsgerð 

sem hýsti það. Ævintýrið sýndi og kenndi þau gildi sem voru ráðandi í samfélaginu á þeim 

tíma sem það er sagt. Konan er hlutlaus, ekki áhrifavaldur og samræmist það vel myndinni af 

konunni í bændasamfélagi 19. aldar undir húsbóndavaldi karlmannsins. 

Þrítalan kemur oft fyrir. Þrískipting er í þroskaferli hetjunnar eins og að ofan greinir og 

eins kemur hringur þrisvar fyrir, á horni hindarinnar, í tunnubotninum og í nafni 

konungssonanna beggja.
139

 Hringurinn gæti þannig hugsanlega verið þáttur í áherslu á að 

finna sér maka og kvænast. Þá eru þrautirnar sem konungsson þarf að vinna þrjár. Þrautirnar 

þrjár reyna á vitsmuni, styrk og vinnusemi. Vinnusemin var það sem áherslan var á í íslensku 

bændasamfélagi 19. aldar. Ef við lítum síðan til lýsinga á staðháttum svo sem eyjum og 

klettum þá vísa þær til íslensks umhverfis. Einnig má greina líkindi við íslenskt veðurfar og 

íslenska búskaparhætti
140

 í lýsingum Brandþrúðar.  

Stjúpan kemur ekki í ljós fyrr en í lok sögunnar þegar hundurinn Snati losnar úr álögum 

og verður konungssonurinn Hringur og segir frá stjúpuálögunum. Þá sést að stjúpan hefur lagt 

á að konungsson skuli verða hundur og reynir síðan að farga hetjunni til að hetjan leysi hann 

ekki úr álögunum.
141

 Stjúpan er þannig áhrifavaldurinn, hún er hindin sem tælir Hring 

konungsson, einnig konan í rjóðrinu sem tælir hann ofan í tunnuna og veltir síðan fram í sjó. 

Stjúpan er einnig flagðið í hellinum sem Hringur og hundurinn Snati ráða niðurlögum á.
142

 

Þetta sjáum við aftur á móti ekki fyrr en í lok sögunnar. 

Stjúpusögur fylgja oftast mjög ákveðnum minnum sem raðast í ákveðna röð, en þessi 

gerð sögunnar er minna mótuð og breytileg.
143

 Það er því ekki fyrr en í lok ævintýrisins að við 

sjáum hvernig stjúpan stjórnar atburðarásinni og drífur sögusviðið áfram. Því er eins og 

bakdyramegin sé farið að hinni hefðbundnu uppbyggingu stjúpuævintýris. Ævintýrið gefur 

þrátt fyrir það þá tilfinningu að það sé fullkomið stjúpuævintýri og fellur sem flís við rass að 

stjúpusagnargerðinni.  

Brandþrúður hefur eflaust sagt börnum og unglingum þetta ævintýri. Ævintýrið sýnir 

þroskaferlið frá barni til fullorðins einstaklings. Það kennir gildin sem þurfa að vera til staðar 

hjá íslenska bóndasyninum sem vill öðlast efnahagslegt sjálfstæði og kvænast ekki síður en 

konungssyninum sem vill eignast konungsdótturina og hálft konungsríkið. Ævintýrið leggur 

síðan meiri áherslu á þroska hetjunnar, en sigur hennar á óréttlætinu og hinu illa. Má í því 
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sambandi benda á að Kristín Unnsteinsdóttir fjallar um að í ævintýrum sé litið á hið illa sem 

eðlilegan þátt. Að grunnforsenda til að takast á við hið illa sé að horfast í augu við það og 

viðurkenna að það sé til. Það sem vinni sigur í ævintýrinu sé ekki hið góða yfir hinu illa, eins 

og oft sé haldið fram, heldur sé þörf söguhetjunnar til að taka út þroska aðalatriðið.
144

 

Ævintýrið gæti því hafa verið sagt til að búa börn og unglinga undir að yfirgefa æskuheimili. 

Með því að fá börnin til að samsama sig hugsunum hetjunnar sem sigrast á þrautum, þroskast 

og öðlast fjárhagslegt sjálfstæði, sé verið að kenna þau gildi samfélagsins sem börn þurfi að 

læra til að verða sjálfstæðir fullorðnir einstaklingar. Holbek fjallar um hve mikilvægt sé að 

barninu sé ekki sögð hin dulda merking ævintýrisins. Því einungis þegar hin dulda merking er 

sjálfsprottinn skilningur barnsins á ævintýrinu, þá getur barnið að nokkru leyti skapað 

ævintýrið fyrir sig til eigin skilnings á því.
145

 

Ævintýrin Sagan af Hringi kóngssyni og Sagan af Sigurði hring og Snata eru mjög lík, 

enda eru þau sömu gerðar. Ævintýrið Sagan af Sigurði hring og Snata virkar eins og að það sé 

tvískipt. Það er eins og að í seinni hluta ævintýrisins komi önnur saga inn í þá fyrri og hefur 

ævintýrið því líklega verið erfiðara til frásagnar. Í öðru lagi inniheldur Sagan af Hringi 

kóngssyni mjög mörg minni með tölunni þrír sem auðveldar frásögn fyrir sögumann. Sagan af 

Sigurði hring og Snata byggir aftur á móti ekki á algengum talnaminnum. 

Ef ályktað er síðan um hugsanlega áheyrendur að þessum tveimur ævintýrum kemur í ljós 

að Sagan af Sigurði hring og Snata er líklega sögð til skemmtunar fyrir fullorðna sem forvörn 

fyrir ágirnd. Boðskapur gegn ágirnd er það sem sagnamaður er að koma á framfæri í sögunni. 

Sagan af Hringi kóngssyni er aftur á móti, eins og fram hefur komið hér að framan, 

hugsanlega sögð fyrir börn og unglinga. Hefur Brandþrúður sennilega sagt hana börnum 

bróður síns sem hún var með á heimili. Börn Magnúsar bróður hennar voru þrettán, þar af 

voru níu drengir
146

 og hefur drengjahópurinn líklega haft áhrif á flutning efnisins og val 

Brandþrúðar á sagnaefni. Brandþrúður hefur sagt ævintýrið af djúpri tilfinningu fyrir að færa 

börn og unglinga fram til þroska, veita þeim huggun og láta sagnaskemmtunina leiða þau burt 

frá daglegum erfiðleikum. Landfræðileg einangrun Brandþrúðar gefur síðan ástæðu til að 

álykta að sagnaskemmtun hennar hafi að mestu leyti verið innan veggja heimilis. 
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5.2 Kímileg ævintýri og kímnisögur 

Sagnakonan Brandþrúður Benónísdótir er handritshöfundur að sex kímilegum ævintýrum. Það 

eru: Sagan af Ullarvindli,
147

 Neyttu á meðan á nefinu stendur,
148

 Smjörkvartílið,
149

 Sagan af 

Sigurði karlssyni,
150

 Þrír karlssynir
151

 og Litli Trítill.
152

 Þá er Brandþrúður skráð 

handritshöfundur að tveimur sögnum sem eru undir Bakkabræðrasögum í kímnisögum og eru 

það Kerlingin og kýrin
153

 og „Út á, út á.“
154

 Átta af fjórtán handritum hennar á ævintýrum og 

sögnum falla undir kímniflokkun í þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar. Álykta má út frá því að 

gamansemi hafi verið sterkur eiginleiki í skapgerð Brandþrúðar og hafi hugsanlega ráðið 

miklu um val hennar á ritun munnlegra heimilda. 

Kímnisögur eru í flestum löndum einhver hluti munnlegs frásagnarefnis og telur Jón 

Hnefill Aðalsteinsson að geta megi sér til um hugarfar þjóða að einhverju leyti út frá hvernig 

kímnisögum þjóðir haldi á lofti. Í íslenskum þjóðsögum sé þó nokkuð af kímnisögum um 

klerka, kirkjuleg málefni, kvonbænir, nirfilshátt og nísku. Einnig fjalli kímnisögur oft um 

þekkta einfeldninga og hátterni þeirra. Dæmi um það séu Bakkabræðrasögur og í þeim verði 

oft að skotspóni þeir sem búa í hæfilegri fjarlægð frá þéttbýlisstöðum.
155

  

Kímileg ævintýri eru einn undirflokkur ævintýra og nokkuð frábrugðin hinum 

hefðbundnu ævintýrum. Ef kímileg ævintýri eru til dæmis borin saman við undraævintýri, þá 

sést að þau eru mun styttri en undraævintýrin og efnistök eru allt önnur. Í kímilegum 

ævintýrum er til dæmis algengt að valdamenn séu gagnrýndir á mjög háðulegan og óvæginn 

hátt.
156

 Oft hafa hetjur þessara sagna verið nefndir bragðarefir, samanber söguna Sölvi 

bragðarefur.
157

 Eins er með Trítil í örsögu Brandþrúðar Lítill Trítill, hann er bragðarefur sem 

leikur á foreldra sína. Þó kímilegu ævintýrin falli ekki undir frásagnarliði Propps
158

 í 

greiningu hans á undraævintýrum, þá fylgja þau samt ákveðinni formgerð eða frásagnarhefð. 

Kímileg ævintýri fjalla um hvernig brögðum er beitt til að snúa á yfirvald með 

klækjum.
159

 Klækirnir eru síðan notaðir til að komast yfir eignir yfirvaldsins, finna sér maka 

og oft hvort tveggja. Kímilegu ævintýrin tjá oft ádeilu og er söguhetja kímilegu ævintýranna 
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oftar en ekki kolbítur. Kolbíturinn er eins og framar segir hetjan er liggur í öskustónni sem 

barn, nagar viðarkol og er álitin fífl, en rís upp, sýnir hvað í henni býr og heldur á vit 

ævintýranna.
160

 Í kímilega ævintýrinu Sagan af Ullarvindli sem sagnakonan Brandþrúður 

sagði er kolbíturinn aðalsöguhetjan. Ævintýrið er eitt af svo kölluðum orðabelgsævintýrum af 

gerðinni 570. Til eru fimm mismunandi tilbrigði ævintýrisins í þjóðsagnasafni Jóns 

Árnasonar
161

 sem bendir til að ævintýrið hafi verið vinsælt um miðja 19. öld, þegar söfnun 

Jóns átti sér stað. 

Orðabelgs ævintýrin fjalla um kóng og drottningu í ríki sínu og karl og kerlingu í koti 

sínu. Dóttir kóngs og drottningar heitir oftast Ingibjörg, en sonur karls og kerlingar heitir 

mismunandi nöfnum í sögunum. Í ævintýri Brandþrúðar heitir sonur karls og kerlingar 

Ullarvindill. Kóngur vill einungis gefa dóttur sína þeim sem getur fyllt belg af orðum, margir 

hafa reynt en engum tekist. Ullarvindill vill eignast kóngsdóttur og kóngsríkið og til þess 

notar hann þrjá dýrgripi. Oftast eru dýrgripirnir úr gulli, en í sögu Brandþrúðar af Ullarvindli 

eru það skæri, nál og exi. Dýrgripina fær Ullarvindill frá foreldrum sínum og gefur gripina 

kóngsdóttur og drottningu og fær í staðinn að sofa hjá þeim. Kóngur fær aftur á móti exina í 

staðinn fyrir að kyssa á beran rassinn á Ullarvindli. Ullarvindill þylur síðan söguna í 

orðabelginn um hvað hann fékk í staðinn fyrir dýrgripina, þar til kemur að því að segja frá 

hvað kóngur gerði til að fá exina, þá stoppar kóngur hann og segir orðabelginn fullan. 

Ullarvindill eignast þá kóngsdótturina Ingibjörgu, hálft kóngsríkið meðan kóngur lifði og allt 

eftir hans dag. Karl og kerling lifa aftur á móti eftir þetta í allsnægtum í garðshorni.
162

 

Kímilega ævintýrið sýnir hvernig kolbíturinn Ullarvindill nýtir kænsku og pretti til að snúa á 

yfirvaldið og eignast kóngsdóttur og kóngsríkið. 

Þegar athuguð eru nánar nokkur af kímilegum ævintýrum sagnakonunnar Brandþrúðar 

má sjá í þeim það sem kalla mætti grótesku.  Gróteska er notuð um það sem er afskræmt, 

ónáttúrulegt og hryllilegt. Merking orðsins er talin hafa breyst töluvert frá fyrri á öldum, en þá 

var það notað um samruna manns og dýrs en einnig um óæðri líkamshluta og líkamsvessa. 

Grótesku fylgir oft háð og dæmi um hana er þegar eitthvað hryllilegt er sýnt sem sjálfsagt og 

raunverulegt. Illskan er oft grótesk en hið góða getur líka búið í hinu afmyndaða og þá er 

spilað með andstæðupörin, hið fagra/hryllilega og góða/vonda. Andstæða hins gróteska er 

síðan göfgi eða hið upphafna og háleita.
163

 Andstæðukenningin hið fagra/hryllilega og 

góða/vonda hefur verið kennt við rómatíska stefnu 19. aldar. Það hefur leitt af sér þá 
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skilgreiningu innan bókmenntafræði 20. aldar að hugtakið eigi við um árekstur milli 

ósamræmanlegra fyrirbæra.
164

 

Gróteska virðist hafa verið stílbragð hjá sagnakonunni Brandþrúði. Kemur það meðal 

annars fram í kímilega ævintýrinu Sagan af Ullarvindli þegar Ullarvindill segir við kóng að 

hann vilji fyrir öxina ekki annað en að kóngur taki ofan kórónuna og kyssi á beran rassinn á 

honum.
165

 Í kímilega ævintýrinu Sagan af Sigurði karlssyni segir Sigurður kóngi frá að hann 

hafi rekið sig á kapalrass, farið inn í rassinn og séð þar hirð kóngs og riddaralið vagna og 

fleira.
166

 Þá kemur fyrir í kímilega ævintýrinu Þrír karlssynir að Vondur hugsar sér að glettast 

aðeins við bræður sína og pissar inn um eldhúsgluggann ofan í pottinn.
167

 Í ævintýrunum 

Sagan af Ullarvindli og Þrír karlssynir er brögðum og prettum beitt en í ævintýrinu Sagan af 

Sigurði karlsyni er Sigurður karlsson meira látinn sýna kóngi heimsku sína og yfirlæti á mjög 

kómískan hátt. Lýsingar af að kyssa á rass, fara inn í kapalrass og að Vondur pissar inn um 

opinn gluggann má vel tengja við grótesku. 

Þannig má almennt álíta að í kímilegum ævintýrum 19. aldar hafi yfirdrifnar og ýktar 

lýsingar, þar sem áherslan var á óæðri líkamshluta og líkamsvessa verið til að aftigna það 

upphafna og háleita. Þessi stílbrögð hafa kitlað hláturtaugar og virðast hafa verið vinsæll 

frásagnarmáti meðal sagnamanna á 19. öld. Það má sjá af miklum fjölda afbrigða af 

orðabelgsævintýrum sem sögð voru um allt land. Í orðabelgsævintýrunum getur einnig falist 

dýpri merking sem sýnir baráttu lítilmagnans, kolbítsins, gegn órétti og yfirvaldi. Kímileg 

ævintýri geta einnig kennt að útsjónarsemi og hugrekki leiði til lausna. 

Áheyrendahópur kímilegra ævintýra má ætla að hafi mikið verið unglingar sem 

samsömuðu sig hetjunni. Þau hafi því verið nokkurs konar gelgjuskeiðsævintýri. Aðalheiður 

Guðmundsdóttir fjallar um að samkvæmt austurríska fræðimanninum Bruno Bettelheim fjalli 

gelgjuskeiðsævintýri um ákveðin þroskaskeið ævinnar. Þau fjalli um hinar ýmsu tilfinningar; 

átök og vandamál sem fylgja þeim sem og lausnum. Einnig fjalli þau um minnimáttarkennd 

og ödípusarduld.
168

 Innri merking þessara ævintýra hefur ábyggilega hjálpað unglingum að 

horfast í augu við kenndir sínar og tilfinningar. Einnig má álykta að gróteskar tilvitnanir í 

ævintýrum geti hafa verið verið spennulosandi. Sögurnar hafa síðan tvímælalaust haft 

skemmtanagildi. 
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Sagnakonan Brandþrúður skráir einnig kímileg ævintýri þar sem sá er brögðum beitir er 

kona. Það eru kímilegu ævintýrin Neyttu meðan á nefinu stendur og Smjörkvartilið. Bygging 

og gerð þessara kímilegu ævintýra er mjög lík en minnin mismunandi. Í Neyttu á meðan á 

nefinu stendur er smjörtunnan til dæmis í kóngsríki og fer kerling alltaf þangað að halda barni 

undir skírn
169

 á meðan í Smjörkvartilinu er kvartil af smjöri í garðshorni. Karl fer alltaf með 

kerlingu út í skóg og hún segist þá vera kölluð í kóngsríki að taka á móti barni en fer heim í 

garðshorn og nær sér í smjör í óþökk karlsins.
170

 Í báðum þessum kímilegu ævintýrum eru 

kerlingarnar brögðóttar og slægar og fara á bak við karla sína, en þeir hafa áður beitt kerlingar 

sínar ofríki og tekið frá þeim bústýruhlutverkið. Valdsvið konunnar var yfir matnum, hún 

skammtaði matinn og flest er frá kerlingunum í ævintýrum Brandþrúðar tekið er þær réðu 

ekki einu sinni yfir smérinu sem þeim þótti svo gott.  

Illa fer fyrir kerlingu í garðshorni í Smjörkvartilinu, þegar hún er búin að ljúga að karli 

sínum og éta allt smjörið úr kvartilinu. Þá krefur karlinn hana um að segja sér sannleikann og 

ber hana síðan til dauða.
171

 Kerlingin reyndi að ná sér í mat á bak við bónda sinn því 

kerlingartetrið var oft svangt og langaði til að taka sér smjörbita úr kvartilinu, en fékk aldrei 

færi á því vegna karlsins.
172

 Í þessum ævintýrum er maturinn undirrót illindanna, en hann 

stendur líka fyrir það litla sjálfstæði sem konur höfðu í bændasamfélagi 19. aldar. Einnig má 

líta til þess að fátæktinni fylgdi hungur og barátta daglegs lífs snérist um að hafa ofan í sig og 

á. Þjóðfræðingurinn Rósa Þorsteinsdóttir segir frá því að efnisatriði sem tengjast mat og sterk 

samkennd með skessum, hafi vakið sérstaka athygli hennar. Skessurnar virðast sísvangar og 

það skíni í gegnum frásagnirnar.
173

 Sjónarhorn umkomuleysis, fátæktar og hungurs almúgans 

á Íslandi á fyrri öldum kemur fram í mörgum þessum ævintýrum. Einnig fáum við í þeim 

mynd af stéttskiptu bændasamfélagi þessa tíma þar sem kerlingartetrið var sísvangt og mátti 

sín lítils gagnvart karlinum sem hafði húsbóndavaldið í höndum sér. 

Hér má einnig greina ráðríki karla yfir konum og er enginn hamingjusamur endir á 

þessum ævintýrum. Í sögninni Smjörkvartilið ber karlinn kerlinguna til dauða eftir að hún 

segir honum sannleikann um pretti sína.
174

 Í Neyttu á meðan á nefinu stendur dauðrotar 

kerlingin karlinn með sleggju.
175

 Ofbeldi er hér undirliggjandi en samkvæmt Lüthi er 

ævintýravíddin hliðstæð okkar heimi þó að hún sýni ekki raunveruleikann beint og 
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ævintýrahetjurnar eru limlestar án þess að bregðast við því.
176

 Því má ætla að í þessum sögum 

sé fremur verið að benda á ráðríki karla en að verið sé að höfða til beins ofbeldis. Þrá 

áheyrandans eftir að heyra það sem losar um vanlíðan og spennu ræður flutningi 

sagnamannsins og er skemmtanagildið einnig í fyrirrúmi. Þessi ævintýri hafa sennilega verið 

sögð fyrir alla aldurshópa og megininntak efnisins er kímni. 

Eins má álykta að undirtónn baráttu milli kynjanna gæti í tveimur kímnisögum þar sem 

sagnakonan Brandþrúður er handritshöfundur. Sagnirnar eru Kerlingin og kýrin og „Út á, út 

á.“ Þær tilheyra undirflokki kímnisagna og eru flokkaðar undir Bakkabræðrasögur í 

þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar. Sagnirnar segja frá heimskum kerlingum í Bakkabræðrastíl. Í 

kímnisögunni Kerlingin og kýrin segir af kerlingu sem í heimsku sinni hættir ekki fyrr en hún 

er að líkindum búin að drepa einu heimiliskúna.
177

 Eins ræður heimskan ríkjum hjá kerlingu í 

„Út á, út á,“ en þar hellir kerling úr mjölsekk í móðu og þegar karlinn heyrir það þá tekur 

hann kerlingu sína og lemur hana til dauða fyrir heimskuna.
178

 Í kímilegu ævintýrunum Neyttu 

á meðan á nefinu stendur og Smjörkvartilið eru kerlingar einnig aðalpersónur eins og í 

Kerlingin og kýrin og „Út á, út á“. Ævintýri þessi og sagnir má ætla að séu nokkurs konar 

varnaðarsagnir gegn prettum og heimsku. Einnig gæti hér, eins og fyrr segir, hugsanlega birst 

sýn á ofríki karla gegn konum. Sagnakonan Brandþrúður hefur sagt sögur af heimskum 

kynsystrum og kímni er við völd, kitlar sömu hláturtaugarnar og þegar Bakkabræður reyndu 

að bera birtuna inn í gluggalaust húsið. 

Sagnakonan Brandþrúður segir þannig ævintýri og sagnir fyrir alla aldurshópa. Álíta má 

út frá landfræðilegri einangrun hennar að aðal áheyrendahópur hafi verið börn og unglingar 

og sagnaskemmtun hennar hafi að mestu leyti farið fram innan veggja heimilis. Sagnaskrá 

sagnakonunnar Brandþrúðar sem þekkt er úr þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar gefur sterkar 

vísbendingar um að sagnasjóður Brandþrúðar hafi bæði verið stór og yfirgripsmikill. Þannig 

má ætla að ævintýri og sagnir Brandþrúðar í þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar hafi verið brot af 

því besta hjá ungu austfirsku alþýðusagnakonunni. 
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Niðurstöður 

Segja má að í heimildum komi fram nokkuð heilleg mynd af Brandþrúði. Þó að engar 

samfelldar heimildir séu til um hana raðast líf hennar upp í gegnum upplýsingar úr 

kirkjubókum, embættisbókum, hreppsgjörningabókum, manntölum, ættfræðiritum, 

alþýðubókum og greinaskrifum, sem sýna okkur mynd af einstaklingnum. Heimildir um hana 

finnast helst til hliðar eða sem innskot í sögu föður hennar og bróður. Einnig má geta sér til 

um ýmislegt um hana út frá upplýsingum um samfélag og umhverfi úr samtíma hennar. 

Kvæðakver Brandþrúðar á Héraðskjalasafni Austfjarða gefur einnig nokkra mynd af 

skáldkonunni Brandþrúði. Markverðustu heimildirnar um sagnakonuna Brandþrúði eru síðan 

ævintýri hennar og sagnir í Íslenzkum þjóðsögum og ævintýrum. 

Út frá þessum heimildum öllum verður til mynd af konu sem hefur verið mjög 

sérstæður persónuleiki. Hún hefur að líkindum verið stolt en það má álykta út frá 

upplýsingum um að hún fargaði rímum sem hún orti um Göngu Hrólf. Það gerði hún eftir að 

hún hafði séð rímur Bólu-Hjálmars um sama efni. Fornaldarsagan Göngu-Hrólfs saga er 

sagnaefni af sama meiði og ævintýri hennar og sagnir. Vitneskjan um að hún samdi þessar 

rímur getur því sýnt metnað hennar. Alþýðuheimildin um að hún hafi ort rímur um Göngu-

Hrólf svarar vel til lífs hennar og áhugasviðs og það að hún hafi ort og fargað rímunum gefur 

takmörkuðum persónulegum heimildum um hana sem manneskju meiri dýpt. Einnig skýrir 

litla kvæðakverið hennar á Héraðskjalasafni Austfirðinga myndina af konu sem er tengd 

umhverfi sínu og fjölskyldu. 

Heimildir um búsetu Brandþrúðar sýna að hún var mjög staðbundin. Hún hefur líklega 

verið tengd Glettinganesi mjög sterkum böndum því hún kenndi sig ævinlega við þann stað. 

Þangað hverfur hún einnig hálfáttræð um eins árs skeið með Þorsteini Magnússyni bróðursyni 

sínum sem bendir til sterkra tengsla við staðinn. Heimildir sýna að Brandþrúður mótaðist af 

náttúrulegu umhverfi sínu, fjölskyldu og samfélaginu öllu í heild sinni og þessir 

mótunarþættir gerðu hana að þeirri sagnakonu er hún var. Ævintýri hennar og sagnir voru því 

mótuð af listfengi skáldkonu og sprottin úr jarðvegi umhverfis og samfélags hennar. 

Undraævintýri hennar Sagan af Hringi kóngssyni sýnir að hún hefur sagt börnum það 

og af tilfinningu. Hún setur hræðslu barnsins inn í flutning sinn á ævintýrinu ásamt baráttu 

þess fyrir viðurkenningu umhverfisins og þrá þess eftir betra lífi. Brandþrúður hefur fjölda 

kímilegra ævintýra og kímnisagna í sagnasjóði sínum. Í sjóði hennar er kolbíturinn og þar eru 

einnig heimskar kerlingar sem fá ekkert við ráðið fyrir ofríki karlanna sem unna þeim ekki 

einu sinni þess að smakka á smérinu. Þessi kímilegu ævintýri og sagnir hefur hún sagt bæði 

börnum og unglingum og einnig hafa sum þeirra átt fullt erindi til hinna fullorðnu. 
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Brandþrúður hefur því yfir að ráða sagnasjóði fyrir alla aldurshópa. Ekki er ólíklegt að hún 

hafi mest sagt börnum og unglingum ævintýri sín og sögur á heimili og benda alþýðusagnir 

um hana til þess. Einnig sú staðreynd að hún bjó um langt árabil með Magnúsi bróður sínum í 

Glettinganesi og kom að uppeldi þrettán barna hans. Af þrettán börnum hans voru níu drengir 

og hefur framsetning og val á sagnaefni Brandþrúðar ábyggilega markast að einhverju leyti af 

áhugasviði drengjahópsins. 

Ævintýri og sagnir Brandþrúðar innihalda karlkyns hetjur á meðan kvenímyndin er 

aðgerðalaus og sýnir hugsanlega stöðu konunnar í samfélaginu á þessum tíma. Ævintýri 

hennar virðast fylgja nokkuð algengu fastmótuðu formi og hafa verið sögð á svipaðan hátt 

víðar um landið, sem sjá má af fjölda skráðra tilbrigða. Þá bera ævintýri hennar séríslensk 

einkenni af umhverfi 19. aldar bændasamfélagsins sem hún lifði í. Ævintýri og sagnir 

Brandþrúðar sýna því stöðu konunnar, alþýðuþekkingu og samfélagsgerð í einangruðu 

bændasamfélagi 19. aldar. 

Brandþrúður var austfirsk 19. aldar alþýðusagnakona sem var bláfátæk og bjó alla ævi 

í einni einangruðustu byggð landsins. Þrátt fyrir fátækt og einangrun stóð hún menntunarlega 

jafnfætis stórbóndanum. Hún var læs og skrifandi á tímum þar sem það var yfirleitt ekki 

hlutskipti kvenna af lægri stigum. Hún ritar niður þjóðargersemar, ævintýri sín og sagnir, ein 

örfárra íslenskra kvenna. Ævintýri hennar og sagnir varðveitast síðan í þjóðsagnasafni Jóns 

Árnasonar og koma út í seinni útgáfu af Íslenzkum þjóðsögum og ævintýrum. Austfirska 

alþýðusagnakonan Brandþrúður sýnir með menntun sinni og þekkingu að alþýðufólk á 

þessum tíma gat staðið jafnfætis stórbændum og menntamönnum síns samtíma. Brandþrúður 

sýnir einnig með sagnasjóði sínum hvernig munnlega hefðin hefur skilað þekkingu, von og trú 

fólks um betra líf á milli kynslóða manna svo öldum skipti. 
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