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Útdráttur 

Í þessari ritgerð eru rannsökuð afbrot í ævintýrum. Við túlkun og greiningu ævintýra 

Grimmsbræðra voru kenningar afbrotafræðinnar notaðar sem verkfæri og miðað við 

lagalegt umhverfi nútímasamfélags.  Kenningarnar hafa allar mismunandi sjónarhorn á 

afbrotin. Leitað er svara við spurningum á borð við af hverju eru afbrot framin og 

hverjir eru afbrotamennirnir ásamt því að huga að hver sagnamaður ævintýranna er. 

Einnig er tekinn fyrir kynjamunur í afbrotum og munurinn á glæpum í 

raunveruleikanum og í ævintýrunum. 

Niðurstöður leiddu í ljós að munur er á afbrotum í ævintýrum og í 

raunveruleikanum. Önnur viðmið gilda varðandi afbrot og réttlæti í ævintýrum en í 

raunheimi. Afbrot eru  megin uppistaða í atburðarás ævintýranna, án þeirra hverfur 

virkni ævintýrisins. Sagnamaðurinn er mikilvægur hluti af ævintýrunum og fléttar hann 

eigin reynslu og viðhorf inn í frásögnina. Oftast reynir hann að koma ákveðnum 

boðskap til áheyrenda sem getur endurspeglað samfélagið sem ævintýrið er sprottið úr. 

Svo virðist vera að konur brjóti frekar af sér en karlar í ævintýrum sem er andstætt við 

raunveruleikann.
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Formáli 

Í þessari ritgerð verða hugtök innan ævintýra og afbrotafræða tengd saman með því að 

greina afbrot í ævintýrum. Hugmyndin að þessu lokaverkefni kviknaði þegar 

ritgerðarhöfundur tók afbrotafræði sem valnámskeið við Háskóla Íslands. Afbrot og 

ævintýri eru tvö fyrirbæri sem hafa fylgt mannkyninu í gegnum tíðina og má finna í 

hinum ýmsu birtingarmyndum eldri samfélaga sem og í nútímanum. Fáir hafa vaxið úr 

grasi án snertingar við ævintýri og flestir hafa orðið vitni að glæpsamlegri hegðun, hafa 

brotið af sér eða þekkja einhvern sem hefur orðið fyrir barðinu á slíkri hegðun.  

Uppbygging ritgerðarinnar er á þá leið að farið verður í helstu hugtök sem snerta, 

afbrotafræði og ævintýri. Tekin verða fyrir þrjú þekkt og eitt minna þekkt ævintýri úr 

safni Grimmsbræðra og þau greind út frá völdum kenningum innan afbrotafræðinnar. 

Kenningarnar eru með mismunandi sjónarhorn sem áhugavert er að beita á ævintýrin. 

Nútímalög verða einnig tengd við afbrotin ásamt túlkun og hugleiðingum um óskrifaðar 

reglur og siðferðisleg gildi. Farið er í rannsóknir og túlkun á því hverjir brjóta af sér í 

ævintýrunum og hvers vegna. Að lokum koma niðurstöður og umræða. 

Rannsóknarsaga afbrota í ævintýrum er lítil sem engin. Höfundur ritgerðar fann 

engar rannsóknir sem gerðar hafa verið á afbrotum í ævintýrum út frá 

afbrotafræðikenningum. Nokkur lögfræðiverkefni hafa verið unnin þar sem ævintýrin 

eru greind út frá lagalegu umhverfi, kannað hvaða lög hafi verið brotin og hvaða dóma 

ævintýrapersónan gæti átt í vændum. Hins vegar hafa verið gerðar ótal rannsóknir á 

afbrotum og ævintýrum sitt í hvoru lagi.  

Hér með vil ég koma á framfæri þökkum til fólksins sem stutt hefur við bakið á mér 

meðan vinna við lokaverkefnið stóð yfir. Þar sem ég er utan af landi vil ég þakka 

Guðrúnu Hupfeldt og Marinó Jóhannssyni fyrir að skjóta yfir mig skjólshúsi í 

Reykjavík. Einnig vil ég þakka prófarkalesurum mínum sérstaklega fyrir, þeim Ásborgu 

Ósk Arnþórsdóttur, Margréti Valmundsdóttur og Maríu Ósk Þorvarðardóttur. Að lokum 

vil ég þakka leiðbeinandanum mínum Gísla Sigurðssyni fyrir ráðgjöf, leiðbeiningar og 

þolinmæði.  
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1. Inngangur 

Það hafa allir heyrt ævintýri einhvern tíma á lífsleiðinni. Ævintýri voru sögð í 

baðstofunni hér á árum áður en nú í dag má finna ævintýri á ýmsum stöðum, þó 

aðallega í barnaherberginu eða í afþreyingarefni fjölmiðla. Ævintýri hafa því fylgt okkur 

lengi og eru stór hluti afþreyingar enn í dag. Ævintýri og sögur voru vinsælar fyrr á 

öldum þar sem ekki var sjónvarp, internet eða útvarp. Vinnufólkið á bænum sat þá við 

hannyrðir á kvöldin í baðstofunni og sagði sögur og ævintýri til skemmtunar.
1
 En með 

tækniþróun urðu breytingar á samfélögum og hurfu þessar sagnaskemmtanir að mestu 

leyti. Ný ævintýri líta dagsins ljós og þau gömlu fá endurnýjun í nýjum miðlum. 

Ævintýrin má finna í kvikmyndaiðnaðinum á okkar dögum þar sem vinsælt er að búa til 

nýja sýn með kvikmyndum sem byggja á gömlum ævintýrum. Dæmi um slíkar myndir 

sem hafa nýlega komið út eru Mjallhvít, Rauðhetta og Hans og Gréta. Í sumum 

tilfellum er mörgum ævintýraminnum blandað saman í eina mynd eins og má glöggt sjá 

í teiknimyndinni um Shrek. Þar koma fram þekktar persónur úr ýmsum ævintýrum svo 

sem Rauðhetta, Öskubuska og fleiri. 

Miklar breytingar hafa átt sér stað milli kynslóða og tækninni fleygir fram. Með 

kvikmyndum eru búnar til persónur út frá lýsingum ævintýranna á prenti. Mikið er um 

ofbeldi og afbrot í eldri útgáfum ævintýranna, sem heldur sér misvel í nýjum útgáfum, 

þar sem markhópurinn skiptir miklu máli. Ævintýramyndirnar eru oft útfærðar á frekar 

dökkan og dularfullan hátt og stundum óhugnanlegan og alls ekki fyrir viðkvæmar sálir 

eða yngstu kynslóðina. Er sagnamaðurinn eða framleiðandinn með áróður eða ákveðinn 

boðskap sem hann vill koma á framfæri? Er verið að brjóta lög ævintýranna eða 

alvörulög eða sambland af hvoru tveggja? Áhorfandinn á oftast auðvelt með að setja sig 

í spor þeirra sem brotið er á og fær því skúrkurinn gjarnan áhorfandann upp á móti sér.  

Afbrot eru hugtak sem er nátengt ævintýrum. Bardaginn milli þess góða og illa 

er mjög afgerandi í ævintýrunum og flest enda þau með sigri hins góða. Dráp, óréttlæti, 

mannát, grófar pyntingar og margt fleira má finna í Grimmsævintýrunum og mikill 

munur virðist vera á því efni sem Grimmsbræður söfnuðu og því sem þeir gáfu út. 

Bræðurnir  breyttu ævintýrunum sem þeir fengu í hendurnar með það í huga að bæta 

málfar og setja þau í ákveðinn stíl til þess að auka vinsældir þeirra. Þetta gerðu þeir við 

                                                      

1
 Jónas Jónasson. Íslenzkir þjóðhættir, 3-9.  
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ævintýri sem þeir heyrðu, fengu send eða fundu í bókum.
2
 Ævintýri eru ekki ólík 

dæmisögum þar sem tekin eru dæmi um hegðun sem í mörgum tilfellum er afbrot eða 

brot á siðferðisreglum samfélagsins. Afleiðingar og örlög þeirra sem brutu af sér eru svo 

leyst í ævintýrunum á ákveðinn hátt. Oftast er þeim sem brýtur af sér eða er illa 

innrættur refsað. Afbrot, lög og reglur ásamt óskrifuðum reglum voru stór þáttur í 

afþreyingarefni áður fyrr í gegnum sögur og ævintýri. Afbrot eru þar af leiðandi 

meginuppistaða atburðarásar ævintýranna fyrr og nú. Eins er þessu háttað í dag þar sem 

glæpasögur, glæpaþættir, tölvuleikir og bíómyndir sem innihalda afbrot eru meðal 

vinsælasta afþeyingarefnis í okkar samfélagi. Tenging ævintýra og afbrota er því mikil 

og gaman að athuga það nánar. Hverjir eru að brjóta af sér í ævintýrunum? Brjóta konur 

frekar af sér en karlar? Eru afbrot í ævintýrum frábrugðin þeim sem gerast í 

raunveruleikanum? Hvernig má tengja kenningar innan afbrotafræðinnar við ævintýrin? 

 

 

   

                                                      

2
 Zipes J. Note to the Expanded Thrid Edition, xxi. 
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2. Helstu hugtök og rannsóknarsaga 

Í þessum kafla verður farið yfir þá litlu rannsóknarsögu sem tengja má við efni 

ritgerðarinnar. Einnig verður farið yfir helstu hugtök sem skipta höfuðmáli innan 

afbrotafræðinnar og í ævintýrum. 

 

2.1. Hvað er ævintýri? 

Ævintýri eru fyrirbæri sem hafa fylgt okkur í gegnum tíðina. Fastmótað orðalag eða 

orðasambönd ásamt ákveðnum efnistökum er talið einkennandi fyrir ævintýri. Ákveðin 

minni geta verið algeng eins og álagaminni, stjúpuminni, þrautir og fleira. Það sem er 

þó mest áberandi í ævintýrum er endurtekningin. Út frá skilgreiningu Einars Ól. 

Sveinssonar má ætla að ævintýri hafi verið stutt saga sem var frekar ótrúverðug eða 

ævintýraleg eða frásögn af slíkum atburði.  Efni þessara sagna var frekar um útlent efni 

heldur en innlent og gat það verið villt náttúra eða jafnvel út í það yfirnáttúrulega.
3
 

Staðarnöfn eru ekki algeng og mjög sjaldan er vitnað til ákveðins lands, frekar er vitnað 

í fjarlægan stað og eru nöfnin þá stundum tekin úr bókmenntum. Sá sem segir söguna 

hefur því meira frelsi þegar skapa á stað sem viðkomandi hefur ekki komið á eins og t.d. 

inn í konungshallir og framandi eyjar sem virðast vera vinsælar í ævintýrunum.
4
 

Ævintýri eru af þessum sökum ekki alltaf mjög trúverðug. 

Skilgreina má ævintýri sem þjóðsögu sem hefur ekki trúverðuga atburðarás. 

Ævintýri eru andstæða sagna þar sem ævintýrin eru ekki bundin við rúm eða tíma, 

sögurnar eru stuttar og skiptir hugmyndaflugið meginmáli. Sameiginleg mannleg 

vandamál eru algeng í ævintýrum og hefur það eflaust haft í för með sér þá miklu 

útbreiðslu sem ævintýrin hafa.
5
 Það er auðvelt að setja sig í spor sögupersóna í 

ævintýrunum þar sem tekin eru fyrir vandamál sem allir kannast við. Ævintýri geta því 

bæði verið fræðandi og skemmtileg á sama tíma. Hugum að merkingu orðsins ævintýri. 

Orðið ævintýri er komið af fornfranska orðinu aventure eða á latínu adventura. 

Orðið er notað yfir sérstakan atburð og er þá talað um að atburðurinn hafi verið 

einstaklega ævintýralegur.
6
 Einnig getur þetta átt við frásögn af atburðinum. Í íslenskum 

miðaldatextum er ævintýri notað sem þýðing á latneska orðinu exemplum eða dæmi. 

                                                      
3
 Einar Ól. Sveinson. Um Íslenzkar þjóðsögur, 239 – 255. 

4
 Einar Ól. Sveinson. Um Íslenzkar þjóðsögur, 213.  

5
 Jakob Benediktsson, Hugtök og heiti í bókmenntafræði, 227-228. 

6
 Einar Ól. Sveinson. Um Íslenzkar þjóðsögur, 239 – 255. 



  

9 

Þetta var haft um stuttar sögur sem settar voru inn í texta til þess að útskýra, vera dæmi 

eða skýring á ákveðnum skilaboðum eða kenningum. Einhvers konar dæmi- eða 

varnarsögur.
7
 Jóni Árnasyni þótti orðið ævintýri heppilegt sem þýðing á orðinu märchen 

þegar hann stundaði þýðingar. Þótti orðið ævintýri vera betra en karla- eða 

kerlingasögur. Magnús Grímsson notaði aftur á móti orðið ævintýri í annarri merkingu 

eða um þjóðsögur yfirleitt.
8
 Orðið ævintýri er enn við lýði í dag en ævintýri greinast í 

tvær tegundir. 

Ævintýri innan þjóðsagnafræðinnar eru talin önnur höfuðgrein þjóðsagna en þau 

greinast í tvo flokka, annars vegar kynjaævintýri og hins vegar undraævintýri eða 

skáldsagnir. Kynjaævintýri fjalla að mestu um yfirnáttúrulegar verur, álög, töfragripi og 

annað í þeim dúr. Hugarflugið fær að ráða ríkjum, ekki er gerður greinarmunur á okkar 

heimi eða öðrum og farið frjálslega með tíma og rúm. Persónur eru frekar einfaldar 

annað hvort góðar eða vondar. Skáldsagnir fjalla aftur á móti um raunsærri hluti, 

rómantískan atburð sem sögupersónan lendir í, en ekkert yfirnáttúrulegt.
9
 Í ritgerðinni 

verða tekin fyrir ævintýri úr báðum þessum flokkum.  

 

2.2. Þjóðsagnasöfnun Grimmsbræðra. 

Grimmsbræður og þeirra vinna er mikilvægur þáttur þegar kemur að ævintýrum. Það má 

segja að söfnun þjóðsagna, sagna og ævintýra hafi kviknað eftir að Grimmsbræður tóku 

sig til og söfnuðu ævintýrum. Þeir sögðu í fyrstu að markmiðið með söfnuninni væri að 

varðveita sögurnar í upprunalegum stíl, en það stóðu þeir síðan ekki við. Grimmsbræður 

voru seinna gagnrýndir fyrir að ritskoða og laga málfar í sögunum. Upprunalega voru 

allar þessar sögur sprottnar úr munnlegri hefð. Erfitt getur verið og jafnvel ómögulegt 

að festa munnlega hefð á blað þar sem hún er margbreytileg og sagnamaðurinn sem 

segir söguna hverju sinni segir hana aldrei nákvæmlega eins.
10

 „Munnleg þekking getur 

borist frá kynslóð til kynslóðar með svo áhrifamiklum hætti að kostir rittækninnar blasa 

ekki við þeim sem hafa hlotið sína menntun munnlega.“
11

 Þar sem bræðurnir ritskoðuðu 

sögurnar áður en þær voru gefnar út er nauðsynlegt að hafa í huga að þetta er kannski 

ekki nákvæmlega sagan sem sagnamaðurinn sagði þeim á sínum tíma heldur gæti 

                                                      
7
 Jakob Benediktsson, Hugtök og heiti í bókmenntafræði, 227-228. 

8
 Einar Ól. Sveinson. Um Íslenzkar þjóðsögur, 213-214. 

9
 Jakob Benediktsson, Hugtök og heiti í bókmenntafræði, 227-228. 

10
 Dundes, A. The Psychoanalystic Study of the Grimms Tales, 118-120. 

11
 Gísli Sigurðson. Túlkun íslendingasagna í ljósi munnlegrar hefðar, 43. 
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frásögnin hafa litast af persónulegu mati Grimmsbræðra, þeirra orðalagi og skoðunum. 

Grimmsbræður voru engu að síður einstakir og mikilvægir í sögulegu samhengi þar sem 

þeir eru taldir með þeim fyrstu til að safna sögum og ævintýrum og þeir höfðu þau áhrif 

að menn út um allan heim tóku að safna að sér efni sem annars hefði glatast.
12

 Með 

þessari þróun urðu einnig til flokkunarkerfi sem notuð voru til að flokka sögurnar eða 

ákveðin minni sem birtust í þeim. 

Gerða- og minnaskrár urðu til í kjölfar söfnunarinnar. Þökk sé söfnurunum og þá 

sérstaklega í norður Evrópu, þar sem söfnunin kveikti hugmynd hjá finnska 

þjóðfræðingnum Antti Aarne um að búa til flokkunarkerfi fyrir ævintýri. Gerðaskrá 

Aarne var síðar yfirfarin og betrumbætt af amerískum þjóðfræðingi að nafni Stith 

Thompson, fyrst árið 1928 og seinna 1961. Þetta gerði það mögulegt að staðsetja og 

skrá margar gerðir ævintýra víðsvegar um heiminn. Hægt var að staðsetja allt að þúsund 

gerðir af ævintýrum þar sem þeim var safnað saman og með gerðaskránni varð 

auðveldara að finna og flokka ævintýrin eftir ákveðnum minnum. Þessi skrá er enn í dag 

mikið notuð af  þjóðfræðingum.
13

 Hægt er að nálgast gerðaskrá á netinu þar sem 

mögulegt er að fletta upp í minnaskrá (e.motif-Index). Ef slegið er inn glæpur eða 

refsing (e.crime, punishment) koma upp margir flokkar af minnum sem hægt væri að 

tengja við efni þessarar ritgerðar. Frá númerunum 200-399 má finna minni sem öll 

tengjast leitarorðunum og koma inn á afbrot og hvernig brugðist var við slíkri hegðun.
14

 

 

2.3. Hvað er afbrot? 

Afbrot eru fyrirbæri sem flestir kannast við. Ef flett er upp orðinu afbrot í orðabókinni 

Orðastaður kemur skýringin: „að fremja eða gerast sekur um eitthvað alvarlegt.“ Einnig 

koma upp orðin afbrota -hneigð, -braut, -ferill, -saga, -listi, -maður, -unglingur eða –

fræði.
15

 Það má finna afbrot á ótrúlegustu stöðum samfélagsins og allir kannast við 

einhvers konar afbrot hvort sem um er að ræða minni háttar brot, umferðarlagabrot, 

stórglæpi á borð við rán, hvítflibbaglæpi eða annað. Afbrot eru því út frá orðabókinni 

                                                      
12

 Dundes, A. The Psychoanalystic Study of the Grimms Tales, 118-120. 
13

 Dundes, A. The Psychoanalystic Study of the Grimms Tales, 118-120. 
14

 Intelex Past Masters. Motif-Index of Folk literature, Electronic edition. 
15

 Jón Hilmar Jónsson, Orðastaður, 4. 
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einhvers konar frávik frá normum samfélagsins. Afbrotafræðin leitast við að rannsaka 

frávik og viðbrögð samfélagsins við frávikunum.
16

 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á afbrotum og hafa orsakir þeirra og 

viðbrögð samfélagsins við þeim valdið rannsakendum heilabrotum. Ef samfélagið okkar 

í dag er tekið fyrir má glöggt sjá að afbrot finnast á ótrúlegustu stöðum. Við sjáum 

umfjöllun um afbrot í fjölmiðlum, það eru skrifaðar bækur sem byggja á afbrotum og 

glæpum og ekki má gleyma öllum sakamálaþáttum sjónvarpsins ásamt kvikmyndum og 

tölvuleikjum. Þetta efni er mjög eftirsóknarvert í nútímanum. Munur er þó á afbrotum í 

skáldsögum og afbrotum í raunveruleikanum. Ef merking hugtaksins glæpasögur er 

skoðuð innan bókmenntafræðinnar, segir að glæpasögur eigi upptök sín á 17. öld og séu 

yfirleitt frekar stuttar þar sem algengt var að skrifa um skúrka og hrekkjalóma. Sögurnar 

geta verið byggðar upp á mjög mismunandi hátt allt frá því að byggja á hraðri 

atburðarás og spennu yfir í að skyggnast inn í líf og hegðun afbrotamannsins út frá 

sálfræðilegum og félagsfræðilegum þáttum.
17

 Glæpasögur byggja oft á alvöru brotum en 

eru engu að síður öðruvísi þar sem mögnuð er upp spenna og ýkt í sumum tilfellum. En 

af hverju ætli afbrot séu svona vinsæl í afþreyingarefni? Afbrot í sjálfu sér fela í sér 

dramatík þar sem hið góða og illa takast á. Oft á áhorfandinn auðvelt með að finna til 

með fórnarlambinu.
18

 Hver kannast ekki við að samsama sig fórnarlambinu í 

glæpamynd í sjónvarpinu? 

Rannsóknir á áhrifum myndefnis fjölmiðla á fólk eru ótalmargar. Oft ganga þær 

út á að finna tengsl milli ofbeldis í myndmiðlum og ofbeldis í samfélaginu. Skiptar 

skoðanir eru um niðurstöðurnar. Sumir halda því fram að ekki sé hægt að fullyrða að 

ofbeldi í fjölmiðlum sé bein orsök ofbeldis í samfélaginu. Ef bein tenging milli þessara 

tveggja þátta væri til staðar ætti ofbeldi í samfélögum að vera mun algengara en það er í 

raun og veru. Veruleiki myndmiðla virðist vera mun ofbeldisfyllri en raunveruleikinn 

sem við þekkjum og þess vegna er erfitt að finna bein tengsl þar á milli. Annar góður 

punktur sem vert er að koma að er sá að í flestu myndefni fjölmiðla þar sem ofbeldi er 

beitt næst afbrotamaðurinn að lokum. Þar kemur tengingin við ævintýrin þar sem hið 

góða og illa takast á og hið góða vinnur oftast að lokum. Í raunveruleikanum erum við 

ekki alltaf svo heppin. Myndefnið sem slíkt ætti því að draga frekar úr ofbeldi þar sem 

                                                      
16

 Helgi Gunnlaugsson, Afbrot og Íslendingar, 11. 
17

 Hannes Pétursson. Bókmenntir, 39. 
18

 Helgi Gunnlaugsson, Afbrot og Íslendingar, 11. 
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boðskapurinn er að ofbeldisfull hegðun borgar sig ekki. Afbrot eru oft ýkt í 

myndmiðlum og virðast glæpirnir áhættusamari fyrir vikið. Samkvæmt þessu ættu 

fjölmiðlar að draga úr afbrotum frekar en ýta undir þau. Hetjan í flestum tilfellum er 

einnig góðkunningi eða starfsmaður lögreglunnar.
19

 Fræðimenn hafa velt þessu fyrir sér 

og eru skoðanir þeirra jafn ólíkar og þeir eru margir. 

Helgi Gunnlaugsson prófessor við félagsfræðideild Háskóla Íslands er einn af 

fremstu afbrotafræðingum sem við eigum á Íslandi. Helgi hefur skrifað mikið um afbrot 

og refsingar og gert fjöldan allan af rannsóknum. Hann hefur tekið virkan þátt í 

opinberri umræðu og fjölmiðlar leita reglulega til hans um álit út frá sjónarmiðum 

afbrotafræðings.
20

 Helgi segir í bók sinni Afbrot og Íslendingar: 

 

„Í öllum samfélögum finnast tilteknar reglur um viðurkennda hegðun og í öllum 

samfélögum eru til frávik og afbrot. Reglurnar og frávikin frá þeim geta þó vissulega 

verið breytileg eftir stað og stund en alls staðar hafa mótast einhver samfélagsleg 

viðbrögð eða viðurlög við slíkum frávikum.“
21

  

 

Afbrot hafa löngum verið til staðar í samfélögum og munu eflaust halda áfram um 

ókomna tíð. Tilvísunin Helga hér að ofan vekur okkur til umhugsunar þegar afbrot 

verða krufin hér á eftir.  Af hverju afbrot eru til og hvað er hægt að gera til að sporna 

við þeim. Til að greina afbrotin þarf að leita til kenninga afbrotafræðinnar.  

 Afbrotafræði er grein sem nýtur vaxandi vinsælda. Auðvelt virðist að færa rök 

fyrir því að afbrotafræði sé þverfagleg grein þar sem finna má afbrotafræðinga úr 

ýmsum viðurkenndum fræðigreinum eins og félagsfræði, sálfræði, hagfræði og jafnvel 

úr náttúruvísindum. Cesare Lombroso var til að mynda fangelsislæknir og var kallaður 

„faðir afbrotafræðinnar“. Á 20. öldinni hefur hins vegar félagsfræðilegt ívaf verið mest 

áberandi innan afbrotafræðinnar.
22

 Afbrotafræði er mjög mikilvæg fræðigrein hvort sem 

hún er þverfagleg eða ekki. 

 

2.4. Hvað er afbrotafræði? 

Uppruna afbrotafræðinnar er hægt að rekja til upphafs félagsvísinda snemma á 19. öld, 

                                                      
19

 Helgi Gunnlaugsson, Afbrot og Íslendingar, 135-136. 
20

 Erlendur S. Baldursson, Afbrot og refsingar í þjóðfélagsumræðunni. Stjórnmál og stjórnsýsla, 213. 
21

 Helgi Gunnlaugsson, Afbrot og Íslendingar, 144 
22

 Helgi Gunnlaugsson, Afbrot og Íslendingar, 12. 
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en hún á samt sem áður eldri rætur.
23

 Svo virðist vera að afbrot hafi fylgt okkur í 

gegnum tíðina. Afbrotafræðin rannsakar því afbrot, afbrotahegðun og hvernig á að 

bregðast við þeim.
24

 Hér kemur tilvitnun í þekktan fræðimann innan afbrotafræðinnar að 

nafni Edwin H. Sutherland þar sem hann skilgreinir afbrotafræði: 

 

„Criminology is the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon. It 

includes within its scope the processes of  making  laws, breaking laws, and of reacting 

toward the breaking of laws. These processes are three aspects of a somewhat unified 

sequence of interactions. Certain acts which are regarded as undesirable are defined by 

political society as crime. In spite of this definition some people persist in the behavior 

and thus commit crimes; the political society reacts by punishment or other treatment, 

or by prevention. This sequence of interaction is the object-matter of criminology.“
25

 

 

Innan afbrotafræðinnar hefur verið gerður greinarmunur á afbrotafræði (e.criminology) 

annars vegar og hins vegar sakafræði (e.criminal justice). Þessi svið eru skyld en engu 

að síður fremur ólík. Afbrotafræðin rannsakar refsilögin, afbrot í samfélaginu, af hverju 

þau breiðast út og hvaða afleiðingar afbrot kunni að hafa. Sakafræðin rannsakar frekar 

aðilana sem koma að meðferð og afgreiðslu refsimála í stjórnkerfinu. Samkvæmt þessu 

má sjá að afbrotafræðingar rannsaka tíðni og eðli brota í samfélögum en sakafræðingar 

rannsaka hlutverk lögreglu, dómstóla og fangelsa.
26

 Þetta sýnir fjölbreytileikann og 

áherslumuninn á sviðum innan afbrotafræðinnar og skyldra greina. Sjónarhorn 

afbrotafræðinnar eru jafn ólík og þau eru mörg og hafa þau hvert og eitt sinn háttinn á 

því að nálgast afbrotin. Fræðimönnum ber ekki alltaf saman um hvaða refsingar eru við 

hæfi eða varðandi skýringar á tíðni ákveðinna tegunda brota og hvernig megi koma í 

veg fyrir eða draga úr þeim. Þessi sjónarhorn eru mikilvæg hvert og eitt á sinn hátt þar 

sem þau gefa rannsakanda fjölbreytilegri nálgun á efnið enda brotin misjöfn.
27

 Þetta er 

gott að hafa í huga áður en farið verður í greiningu ævintýra út frá kenningum 

afbrotafræðinnar. 

 

                                                      
23

 Helgi Gunnlaugsson, Afbrot og Íslendingar, 11. 
24

 Helgi Gunnlaugsson, Afbrot og Íslendingar, 11-12. 
25

 Sutherland, Edwind H. Principles of Criminology, 1. 
26

 Helgi Gunnlaugsson, Afbrot á Íslandi, 17. 
27

 Helgi Gunnlaugsson, Afbrot á Íslandi, 17. 
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2.5. Lagasetning, félagslegt taumhald, af hverju brjótum við af okkur? 

Afbrotafræði er náskyld rannsóknum á frávikshegðun. Frávikshegðun er sú hegðun sem 

er frábrugðin normum og gildum samfélagsins. Frávikshegðun nær yfir mjög vítt svið 

og getur verið allt frá því að vera mjög ofbeldisfull hegðun yfir í saklausari gjörðir eins 

og að gerast meðlimur í nektarklúbb svo dæmi sé tekið. Það getur verið erfitt að greina á 

milli afbrota og frávikshegðunar. Frávikshegðun er ekki endilega ólögleg eða 

glæpsamleg.
28

 Dæmi um frávikshegðun væri að ganga á grasi þrátt fyrir skilti sem 

bannar það. Með þessari frávikshegðun er viðkomandi ekki að brjóta lög, en þessa 

tegund frávika þarf að rannsaka líka. Annað dæmi væri að ryðjast fram fyrir í röð, það 

er ekki lögbrot en ekki vel liðið og hefur samfélagið þess vegna viss áhrif á 

einstaklinginn. Samfélagið er uppfullt af reglum og lögum ásamt óskrifuðum reglum. 

Einstaklingur verður að hafa brotið lög eða vikið frá einhverri reglu til þess að hljóta 

refsingu.
29

 Samspil félagslegs taumhalds, fráviks og laga er því afar mikilvægt þegar 

kemur að rannsóknum afbrota. 

Félagslegt taumhald hefur ávallt verið til staðar þrátt fyrir að vera misformlegt 

og augljóst. Hefðir, óskrifuð boð og bönn voru einkennandi fyrir samfélög fyrri tíma. 

Fólk sá um sín mál sjálft og sinnti sínum grunnþörfum sem einkenndust af því að veiða 

eða rækta mat, búa til föt og híbýli og menn höfðu ekki þörf fyrir „óþarfa“ þjónustu eða 

þægindi sem í okkar samfélagi teljast til frumnauðsynja. Ef litið er á samfélög á öldum 

áður voru þau sem ekki fóru eftir normum eða sýndu frávikshegðun auðfundin og gat 

samfélagið spornað við slíku með ákveðnum viðurlögum sem oft eru sterkari og 

áhrifameiri en lög. Þetta gat t.d. verið  ákveðið augnaráð sem viðkomandi fékk og gat 

verið glaðlegt, sorgmætt, hneykslað eða annað slíkt, vandræðaleg þögn, bros, eða það að 

vera útskúfaður frá ákveðnum viðburðum innan samfélagsins og fleira þess háttar. 

Hræðsla við að vera útskúfaður frá samfélaginu eða jafnvel litlum hóp gat haft þau áhrif 

að fólk tók ekki þá áhættu að sýna frávikshegðun. Með þessari aðferð verða félagsleg 

tengsl mjög klippt og skorin þar sem hópurinn stendur saman og stendur með sínum 

normum. Skilaboðin eru skýr um hvað er ásættanleg hegðun og hvað ekki. Samfélagið 

                                                      
28

 Siegel L. J., Criminology, 5. 
29

 Helgi Gunnlaugsson, Afbrot og íslendingar, 143. 
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kemur þannig í veg fyrir að fólk brjóti „lögin“.
30

 Þetta er enn í góðu gildi, en taumhald 

er missterk meðal fólks og hópa sem það tilheyrir. 

Hvað veldur því að maðurinn hlýðir reglum og normum samfélagsins? 

Fjölskylda, trú, skóli, siðferðisleg gildi, pólitík, vinir og margt fleira hefur áhrif á það 

hvort við brjótum af okkur eða ekki. Það fellur undir félagslegar taumhaldskenningar. 

Því virkari sem einstaklingar eru í daglegu lífi samfélagsins, stunda hefðbundar athafnir, 

þekkja gildin, hafa gott samband við vini, maka og foreldra, þeim mun ólíklegri eru þeir 

til þess að brjóta reglurnar. Ástæðan er að þeir vilja ekki stofna þessum þáttum í hættu. 

Góð tengsl og virkni í samfélaginu skiptir miklu máli.
31

 E. A. Ross kom fram með 

hugtakið um félagslegt taumhald snemma á 20. öld.  Ross taldi að trú fólks á eitthvað 

ákveðið frekar en lögin sjálf hjálpaði því við að halda sér á réttu brautinni. Hugtakið 

hefur tekið breytingum með árunum.
32

 Félagslegt taumhald segir því til um hvað er 

frávikshegðun hverju sinni, hvað er rétt og rangt að gera og hvað myndi teljast brot á 

hefðum og venjum samfélagsins.
33

 Dæmi um slíkt væri þegar leyfilegt var að reykja í 

flugvélum, veitingastöðum og nánast hvar sem var. Þetta þótti eðlilegt á sínum tíma en 

nú í dag eru lög um bæði sölu og markaðssetningu tóbaks hér á landi ásamt því að 

bannað er að reykja nánast á öllum almenningsstöðum og í farartækjum sem rekin eru 

gegn gjaldi.
34

 Taumhaldið getur því breyst með tímanum. 

Ekki er hægt að nefna félagslegu tengslin án þess að minnast á Travis Hirschi. 

Talað er um innra taumhald (e.microsociological) og ytra taumhald 

(e.macrosociological). Hirschi rannsakaði og setti fram kenningar sem flokkast undir 

svokallað innra taumhald. Þar er fjallað um óformleg kerfi í umhverfi einstaklingsins.
35

 

Ytra taumhald einkennist af því að vera formlegra kerfi sem gerir það að verkum að 

einstaklingar í hópum brjóti ekki af sér. Dæmi um slíkt væri lagakerfið, valdamiklir 

hópar innan samfélagsins, eins og félagslega og fjárhagslega sterkir hópar eða pólitískir 

hópar. Ytra taumhaldið í þessum hópum getur verið bæði jákvætt og neikvætt. Hirschi 

vildi ekki rannsaka einstaka tilfelli þar sem einstaklingur fékk hvatningu til þess að 

gerast afbrotamaður heldur vildi hann rannsaka af hverju fólkið braut af sér. Við lærum 

                                                      
30

 Reid S.T. Crime and Criminology, 13. 
31

 Adler, Mueller og Laufer, Criminology, 165. 
32

 Adler, Mueller og Laufer, Criminology, 165. 
33

 Adler, Mueller og Laufer, Criminology, 165. 
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 Lög um tóbaksvarnir nr, 6/2002. 
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16 

að við eigum ekki að brjóta af okkur. Hirschi bendir á að einstaklingar sem eru ekki í 

góðum tengslum við skóla, fjölskyldu og fleiri þætti samfélagsins eru mun líklegri til að 

brjóta af sér sökum þess að þeir eru ekki að meðtaka góðu gildin og félagslega 

taumhaldið. Til þess að styðja kenningu sína kom Hirschi fram með dæmi um fjögur 

félagsleg tengsl sem hann taldi mikilvæg og að ef þau væru öll til staðar þá bryti 

einstaklingur síður af sér. Þessi atriði eru: geðtengsl (e.attachment), skuldbinding (e. 

commitment), þátttaka (e.involvment) og viðhorf (e.belief).
36

 Ef einstaklingur hefur 

þessa fjóra þætti í góðri tengingu við samfélagið er ólíklegt að hann brjóti af sér. 

 

2.6. Líffræðilegar kenningar 

Líffræði- og sálfræðisjónarhorn einkennast af því að rannsaka líffræðilega þætti sem 

gætu haft áhrif á afbrotahneigð einstaklinga. Þeir sem aðhyllast kenningar um líffræði 

og sálfræði rannsaka þætti sem tengjast erfðum og sálarlífi. Líffræðilegar kenningar og 

tenging þeirra við glæpsamlega hegðun eru í eldri kantinum. Talið er að þær hafi komið 

fram á 19. öld en fundist hafa drög að líffræðikenningum mun fyrr í sögunni. Í kringum 

1700 má finna hauskúpukenningu Franz Joseph Gall.  Hann taldi að ákveðin lögun á 

hauskúpunni hefði áhrif á hegðun okkar. Einnig taldi hann að möguleiki væri á að 

breyta hegðun með því að breyta lögun hauskúpunnar. Þessi kenning er talin vera elsta 

heimild sem fundist hefur á vettvangi líffræðilegra kenninga.
37

 Upphafsmenn og 

frumkvöðlar að líffræði- og sálfræðisjónarhorninu voru Cesare Lombroso, Raffaele 

Garofalo og Charles Gorning. Þeir vildu rannsaka hegðun mannsins í tengslum við 

líffræðilega þætti nánar og settu fram spurningar í samræmi við það. Þeir töldu að fólk 

fæddist ekki sem glæpamenn heldur værum við mismóttækileg fyrir því að verða 

ofbeldisfull og fremja afbrot. Það gæti verið eitthvað sem við fengjum í vöggugjöf.
38

 

Talsverður munur er á líffræðilegum kenningum og þeim sem koma frá félagsfræðinni. 

Félagsfræðilega sjónarhornið rannsakar hópa og hvernig hópurinn brýtur af sér 

til þess að ná settu markmiði samfélagsins eins og t.d. að eiga flottan bíl eða hús. Ekki 

er mikil áhersla lögð á það hverjir virða lögin og brjóta ekki af sér heldur er áherslan á 

þá sem brjóta reglurnar. Félagsfræðilega sjónarhornið getur þess vegna ekki útskýrt af 

hverju einstaklingur sem til dæmis býr við fátækt, hefur aðeins annað foreldrið, verður 
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 Reid S.T. Crime and Criminology, 86. 
38

 Adler, Mueller og Laufer, Criminology, 81-82. 



  

17 

jafnvel fyrir ofbeldi og á erfitt uppdráttar brýtur ekki af sér þrátt fyrir að hann ætti að 

hafa gilda ástæðu til þess, til að ná markmiðum samfélagsins. Sama myndi gilda um 

einstakling sem fremdi alvarlegt afbrot jafnvel morð þrátt fyrir að hann væri í sterkri 

stöðu félagslega, í efnaðri fjölskyldu með báða foreldra til staðar og gengi í bestu skóla. 

Líffræði- og sálfræðisjónarhornið rannsaka slík tilfelli. Þetta er gott dæmi um 

sjónarhorn innan afbrotafræðinnar og hvað sjónarhornin hafa mismunandi áherslur þrátt 

fyrir að vera að skoða sama hlutinn.
39

  

 

2.6.1. Lífafbrotafræði 

Kenningar afbrotafræðinnar sem tengdar eru við líffræði hafa verið kallaðar 

lífafbrotafræði (e.modern biocriminology). Lífafbrotafræðin rannsakar geðsjúkdóma 

(e.psychological disorders) og líffræðilega þætti sem tengjast þeim. Þeir sem stunda 

rannsóknir innan þessa sviðs hafa komist að þeirri niðurstöðu að þunglyndi geti verið 

arfgengt. Börn foreldra sem kljást við þunglyndi eru talin fjórum sinnum líklegri til þess 

að fá þunglyndi en aðrir. Niðurstöðurnar vöktu spurningar um hvort afbrotahegðun gæti 

einnig verið arfgeng. Rannsakendur hafa í gegnum tíðina rifist um hvort umhverfi eða 

genasamsetning vegi þyngra við mótun einstaklinga.  Komið hefur í ljós að við mótumst 

af báðum þessum þáttum. Það hafa verið gerðar nokkrar rannsóknir á tengslum erfða og 

afbrota.
40

 Rannsóknir á því sviði eru dæmi um lífafbrotafræði. 

 

2.6.2. Litningagallar  

Eitt af því sem er sameiginlegt með öllum lifandi verum er að þær hafa litninga. 

Litningar gera það að verkum að við höfum ákveðna byggingu og hver einstaklingur er 

einstakur. Maðurinn hefur 23 litningapör og hefur hvert par ákveðið hlutverk. Eitt parið 

segir til um hvort einstaklingur sé karl- eða kvenkyns. Karlkyn einkennist af Y litningi 

frá föður og X litningi frá móður og kvenkyn af X litningum frá móður og föður. Til eru 

dæmi um að ósamræmi verður í samsetningu litninganna og þá fær karlkynið tvo Y 

litninga frá föðurnum. Eitt af hverjum 1000 karlkyns börnum fæðast með þennan 

galla.
41

 Rannsókn var gerð á karlmönnum sem áttu það til að vera ofbeldisfullir og 

brjóta af sér og voru 7 af 197 með þennan auka litning. Það er afar áhugavert hvort hægt 
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 Adler, Mueller og Laufer, Criminology, 81-82. 
40

 Adler, Mueller og Laufer, Criminology, 82. 
41

 Adler, Mueller og Laufer, Criminology, 82-83. 
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sé að tengja ofbeldishneigð við aukalitninginn. Líkamleg einkenni komu einnig í ljós en 

þeir karlmenn sem voru með aukalitninginn voru hávaxnari en aðrir karlmenn í 

úrtakinu.
42

 Þessi rannsókn er þó frekar gömul og vert er að hafa í huga að ekki var um 

almennt úrtak að ræða þar sem úrtakið voru fangar. 

 

2.6.3. Líkamlegt útlit  

Líkamlegt útlit og tenging þess við afbrot var viðfangsefni fræðimanna sem komu fram 

með ákveðnar kenningar. Samkvæmt þeim átti líkamsbygging að segja til um ákveðna 

hegðun og skapferli einstaklinga og þar með talið afbrotahegðun. Ernest Kretschmer 

kom upphaflega fram með þessa kenningu árið 1926 og má segja að kenning hans hafi 

orðið til þess að fleiri rannsökuðu þessa þætti.  Þessar kenningar þróuðust fyrir alvöru á 

fjórða áratug síðustu aldar með rannsóknum William H. Sheldon. Sheldon bar saman 

skapferli og líkamsbyggingu og setti fram þrjár tegundir af líkamsbyggingu sem fólk var 

svo flokkað eftir. Flokkarnir voru lágvaxinn og feitur, hávaxinn og grannur og síðast en 

ekki síst íþróttamannslega vaxtalagið. Út frá þessum þremur flokkum greinir Sheldon 

svo þrjá flokka lundarfars sem hann taldi að hægt væri að tengja við ákveðna 

líkamsbyggingu. Sheldon gerði þessa rannsókn í von um að geta búið til kerfi sem hægt 

væri að byggja á frekari rannsóknir á hegðun manna og persónuleika. Hann var mikið 

gagnrýndur og þá helst fyrir það að vera með einungis þrjá flokka en einnig fyrir það að 

úrtak hans í rannsókninni var einungis fólk sem studdi kenningarnar. Sheldon tekur ekki 

inn í rannsóknarferlið áhrif umhverfisins sem er talinn stór þáttur þegar kemur að 

afbrotum. Rökin sem Sheldon notaði voru að hann væri ekki að rannsaka umhverfislega 

þætti.
43

 Sökum þessa þarf að taka kenninguna með varúð þar sem hún er ekki raunhæf í 

nútímarannsóknum á glæpum. 

 

2.7. Stimplunarkenningar 

Frumkvöðlar hinnar svokölluðu stimplunarkenningar voru Charles Horton Cooley, 

William I. Thomas og George Herbert Mead. Kenningin gengur út á það að finna hvers 

vegna eitthvað verður afbrot. Einnig taka þeir fyrir af hverju ákveðin hegðun eða frávik 

hjá einum einstaklingi telst afbrot en ekki hjá öðrum. Þetta á einnig við um hvort 
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 Welch, Borgaonkar og Herr, Psychopathy, Mental Deficiency,Aggressiveness and the XXY 

Syndrome, 500-501. 
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 Reid S.T. Crime and Criminology, 88. 
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viðkomandi sé talinn glæpamaður eða ekki. Stimplunarkenningin gengur út á að við 

upplifum okkur sem eitthvað ákveðið eins og t.d. heiðarleg eða óheiðarleg, en það 

byggist ekki einungis á því hvað okkur finnst heldur einnig hvaða skoðun aðrir hafa á 

okkur. Það eru ákveðnar manneskjur í samfélaginu sem ákveða hvað er afbrot og hvað 

ekki ásamt afleiðingum. Þessar kenningar ganga út frá því að fólk fæðist ekki sem 

glæpamenn eða vondar persónur sem taka rangar ákvarðanir, heldur er litið á fólk sem 

einstaklinga sem hafa verið stimplaðir með þvingunum af lagakerfi og samfélagi. Í 

stuttu máli má segja að afbrotið sjálft eða frávikshegðunin sé ekki það sem er aðalatriðið 

heldur viðbrögð samfélagsins við því. Viðbrögð samfélagsins við hegðuninni hafa áhrif 

á hegðun viðkomandi.
44

  

 

                                                      
44
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3. Greining og túlkun 

Ævintýri verða hér með tekin fyrir til túlkunar og greiningar út frá kenningum 

afbrotafræðinnar og miðað við lagalegt umhverfi nútímasamfélags. Erfitt er að skoða 

ævintýri út frá því lagalega umhverfi sem þau eru sprottin úr því ekki er hægt að 

tímasetja sögurnar nákvæmlega þar sem þær gengu í munnmælum  áður en þær voru 

festar á blað. Ævintýrin sem kynnt verða í 3. kafla eru frekar þekkt, þau eru: Hans og 

Gréta, Rauðhetta og úlfurinn, Öskubuska og Einiberjatréð.  

 

3.1. Hans og Gréta 

Hans og Gréta er eitt af vel þekktu ævintýrum þeirra Grimmsbræðra.  Hans og Gréta 

búa við mikla fátækt hjá föður sínum og stjúpu. Faðirinn og stjúpan sjá ekki fram á að 

geta framfleytt  fjölskyldunni þannig að stjúpan leggur til og sannfærir föðurinn um að 

fara með börnin og skilja þau eftir úti í skógi og láta þau bjarga sér sjálf.
45

 Skoðum þetta 

nánar út frá kenningunum sem fjallað var um í kafla 2.   

Hér eiga sér stað frávikshegðun og afbrot. Ef skilgreining á afbrotum sem tekin 

var fyrir í kafla 2.3. er höfð til hliðsjónar er hér um greinilegt frávik að ræða. Stjúpan í 

ævintýrinu neyðir föðurinn til þess að fara með börnin út í skóg og telur það vera einu 

lausnina á hungurvandamálinu að skilja þau eftir og bjarga þannig sjálfum sér frá 

hungurdauða. Það er í raun engin lausn að bera út börnin, nema það sé auðveldara að 

finna mat fyrir tvo einstaklinga en fjóra. Var stjúpan í neyð eða var hún sjálfselsk eða 

jafnvel ofbeldishneigð? Hvað ef þetta hefðu verið hennar eigin börn? Þetta eru allt 

spurningar sem vakna þegar farið er að kafa dýpra í ævintýrið. Mögulega hafa gildin 

verið önnur í samfélaginu sem sagan er sprottin úr. Það þótti eðlilegt á einhverjum 

tímapunkti að bera út börn. Útburður barna var viðurkenndur í fornu samfélagi fyrir fólk 

sem vildi losa sig við óæskileg börn. Útburður fólst í því að nýfædd börn voru skilin 

eftir. Oftast voru þau skilin eftir á víðavangi, vegbrúnum, ökrum eða fyrir framan 

kirkjur. Þegar talað er um óæskileg börn er átt við börn sem urðu til við framhjáhald, 

erfiðar aðstæður, barnið var vanskapað eða óskilgetið.
46

 Í dag ber foreldrum að sjá um 

börn sín þar til þau verða lögráða við 18 ára aldur.
47

 Lögin breytast með tíðaranda 

samfélaganna hverju sinni. Faðir Hans og Grétu var þess vegna ekki endilega að brjóta 
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lög þeirra tíma með því að skilja þau eftir út í skógi en í dag myndi það flokkast sem 

lögbrot. Varla fara foreldrar í dag með börnin sín út í skóg og skilja þau eftir ef þeir sjá 

ekki fram á að gera framfleytt þeim. Með þeirri meðferð er verið að gera börnin að 

útigangsbörnum. 

Útigangsbörn sem og fullorðnir utangarðsmenn hafa fylgt okkur í gegnum tíðina 

og má finna í öllum löndum hvort sem um er að ræða þróunarríki eða efnaðri lönd.
48

  

Oft er um að ræða ógæfufólk sem hefur brennt allar brýr að baki sér efnahagslega, 

svikið fjölskyldu og vini og hefur þar af leiðandi ekki annað val en að búa á götunni. 

Ekki er hægt að alhæfa um örlög fólks þar sem hver og einn hefur sína sögu og ástæður 

fyrir því að lenda á götunni, en oft eru þetta einstaklingar sem eiga við fíkn að stríða. 

Dæmi eru um að börn séu send á götuna sökum fátæktar fjölskyldunnar í von um að þau 

geti þénað peninga. Einnig eru til börn sem strjúka að heiman sökum ofbeldis, 

kynferðisbrota eða illrar meðferðar 
49

 Börn hafa þess vegna mismunandi ástæður fyrir 

því að lenda á götunni.  

 Snúum okkur aftur að ferðalagi systkinanna. Hans og Gréta ganga langt inn í 

skóginn og koma þar að húsi sem búið er til úr sælgæti. Þau eru svo svöng að þau byrja 

að kroppa í húsið, en í húsinu bjó gömul kona sem tók þau í gíslingu. Þær eru varasamar 

þessar gömlu konur sem búa aleinar út í skógi þar sem þær eru í flestum tilfellum 

galdranornir í ævintýrunum. Galdranorn þessi tók Hans til fanga og setti hann í búr og 

ætlaði að fita hann og éta. Grétu gerði hún að þræl og lét hana vinna og elda mat fyrir 

bróður sinn.
50

  Með því að taka börnin í gíslingu og ætla sér að éta Hans er nornin að 

sýna greinilega frávikshegðun og fremja afbrot, þrátt fyrir að henni takist ekki 

ætlunarverkið. Frelsissvipting og tilraun til mannáts eru flokkuð sem afbrot nú í dag og 

einnig í sagnaheimi ævintýrisins. Í lögum um brot gegn frjálsræði manna má finna í 

grein 225 að: 

 

Ef maður neyðir annan mann til þess að gera eitthvað, þola eitthvað eða láta hjá líða að 

gera eitthvað með því að beita líkamlegu ofbeldi eða hóta honum að beita hann eða 

nána vandamenn hans líkamlegu ofbeldi eða frelsissviptingu eða að hafa upp rangan 

sakburð um refsiverða eða vansæmandi háttsemi hans eða náinna vandamanna hans, 

eða annan slíkan sakburð...
51
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Hér er brotið á Hans og Grétu þar sem þau eru bæði svipt frelsinu. Hans er hótað 

mannáti sem flokkast sem afbrot. Höfundur ritgerðar hefur ekki fundið skrifað í lögum 

að mannát sé bannað en manndráp og tilraun til manndráps hefur ætíð verið tekið mjög 

alvarlega. Siðferðislega er það gegnum gangandi í nútímasamfélögum að ekki er borðað 

mannakjöt. Hinsvegar hefur frelsissvipting og þrældómur fylgt manninum í gegnum 

tíðina. 

Þrátt fyrir frelsissviptingu, þrældóm og illa meðferð leika börnin á nornina. Þá 

kemur aftur upp sú staða hvað er réttlætanlegt og hvað ekki. Gréta drepur nornina með 

því að henda henni inn í heitan ofninn sem var ætlaður fyrir hana sjálfa og bróður 

hennar. Gréta nær þá að bjarga Hans úr fangelsinu. Þau stela öllum verðmætum eignum 

nornarinnar og halda svo heim á leið.
52

 Þetta þykir lesanda ævintýrisins ekki athugavert 

þar sem nornin var vonda persónan í sögunni og fékk makleg málagjöld. Það er vel hægt 

að færa rök fyrir því að Gréta hafi í þessu tilfelli, þegar hún drap nornina, verið í 

sjálfsvörn þar sem nornin var búin að svipta þau systkinin frelsinu og ætlaði að éta þau. 

Stuldur á eigum annarra er samt sem áður afbrot eins og segir í 257. gr. almennra 

hegningarlaga undir flokknum ýmis brot er varða fjárréttindi: „ Hver, sem ónýtir eða 

skemmir eigur annars manns eða sviptir hann þeim, skal sæta sektum.“ Einstaklingur 

sem brýtur þessi lög getur átt von á því að fá allt að tveggja ára fangelsisvistun.
53

 

Stuldur er ekki vel liðinn og ólöglegur í samfélögum en í þessu tilfelli virðist hann vera 

í lagi.  

Ef gerð er stutt samantekt á glæpum í þessu ævintýri þá hefst það á því að 

foreldrarnir taka þá ákvörðun að fara með börnin út í skóg og láta þau bjarga sér, þar 

sem foreldrarnir geta ekki framfleytt fjölskyldunni. Nornin fremur þann glæp að svipta 

börnin frelsinu og gerir tilraun til mannáts. Börnin drepa nornina sem er talið 

réttlætanlegt innan sagnaheims ævintýrisins þar sem nornin hefði annars drepið þau. En 

í stað þess að koma sér í burtu og heim til foreldra sinna ákveða börnin að fremja glæp 

sem er að ræna öllu eigulegu frá norninni og lesendum ævintýrisins kann að finnast það 

réttlætanleg hegðun þar sem nornin var hvort sem er illa innrætt og nú dauð. Þegar litið 

er á þetta í þessu samhengi verður til ákveðinn afbrotavítahringur. Ævintýrið hefst á 
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afbroti ásamt því að enda á einu slíku. Heiftin og reiðin sem byggist upp í gegnum 

ævintýrið í garð nornarinnar gerir það að verkum að lesandanum þykir ekkert athugavert 

við að börnin taki eigur nornarinnar í staðinn fyrir að tilkynna um andlát hennar og hafa 

samband við laganna verði eða jafnvel erfingja nornarinnar svo þeir geti skipt eigum 

hennar á milli sín. Af hverju er heiftin svona mikil í garð nornarinnar? Af hverju eru 

glæpir í garð barna oft litnir alvarlegri augum en aðrir glæpir? 

Barnaníðingar eru þeir afbrotamenn sem fólk fyrirlítur einna mest. Talað hefur 

verið um að í fangelsum landsins þar sem afbrotamenn eru saman komnir sem hafa 

brotið misalvarlega af sér að þar eigi barnaníðingar einna erfiðast uppdráttar. Það sama 

á við þegar þeir komast út í samfélagið á nýjan leik.
54

 Nýverið hefur t.d. verið stofnuð 

netsíða á Íslandi þar sem nöfn og myndir eru birtar af barnaníðingum og dómum sem 

þeir hafa hlotið ásamt staðsetningu þeirra á landinu.
55

 Þetta er ákveðin forvarnarsíða þar 

sem foreldrar standa saman til þess að verja börnin sín. Ævintýrin hafa kannski gegnt 

svipuðu hlutverki þegar kom að því að vara börn við ókunnugum, dónum og öðru 

vafasömu fólki. Þar sem nornin í ævintýrinu um Hans og Grétu var að misnota vald sitt 

gegn börnum sem eru minni máttar þá þykir það réttlætanlegt að hún sé síðan drepin og 

rænd eignum sínum.  

Glæpir gagnvart börnum eru litnir alvarlegum augum í öllum samfélögum. Frá 

því að við fæðumst í þennan heim þá vernda flestir foreldrar börnin sín eins vel og þeir 

mögulega geta. Það þarf að fæða og klæða börnin fyrstu árin. Sjá fyrir þeim og gæta 

þess að enginn utanaðkomandi misnoti sakleysi þeirra hvort sem það er líkamlega eða 

andlega. Fram að 18 ára aldri hafa foreldrar forræði yfir börnum sínum en eftir það hafa 

börnin meira frelsi og ábyrgð sem því fylgir.
56

 En af hverju ætli brot gegn börnum séu 

litin svona alvarlegum augum í samfélögum? Ætli það sé vegna þess að börn eru minni 

máttar, saklaus og brothætt þar sem þau eru að þroskast og verða að fullorðnum 

einstaklingum? Mannskepnan er ein af þeim dýrategundum sem hugsar um börnin sín í 

langan tíma og auðvitað hætta foreldrar aldrei að hafa áhyggjur og vernda börn sín eins 

og mögulegt er. Ef kettir eða hundar eru teknir til viðmiðunar þá hugsa þeir um afkvæmi 

sín í nokkra mánuði áður en þeir fara að bíta þau frá sér.  
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3.2. Rauðhetta og úlfurinn 

„Oft er flagð undir fögru skinni“ segir gamall málsháttur sem á mjög vel við úlfinn í 

sögunni um Rauðhettu. Rauðhetta og úlfurinn hittast í fyrsta skipti í skóginum þar sem 

Rauðhetta er á leið til ömmu sinnar. Lesendum sögunnar er strax komið í skilning um 

það að úlfurinn sé slóttugur og frekar andstyggilegur. Úlfurinn tefur Rauðhettu, fer á 

undan henni heim til ömmunnar og gleypir hana. Eftir dágóðan tíma kemur Rauðhetta 

til ömmu sinnar og finnst hún frekar skringilega útlítandi. Hún spyr því ömmu sína sem 

í raun er úlfurinn dulbúinn í rúminu, spurninga um útlit hennar. Hér má sjá eitt frægasta 

samtal sem á sér stað í ævintýrum þeirra Grimmsbræðra og flestir ef ekki allir kannast 

við þá sögu: 

 

,,Æ, amma mín, af hverju hefuru sona stór eyru?“ 

„So ég geti betur heyrt til þín.“ 

„Æ, amma mín, afhverju hefuru sona stór augu?“ 

„So ég geti betur séð þig.“ 

 „Æ, amma mín, af hverju hefurðu sona einkennilega stórar hendur?“ 

„So ég geti faðmað þig.“ 

„ En, æ, elsku amma mín af hverju hefurðu sona skelfilega stóran og ljótan munn?“ 

„So ég eigi soleiðis auðveldara með að éta þig!“
57

 

 

Út frá þessu samtali má sjá að úlfurinn hefur ákveðin líkamleg einkenni. Hann hefur 

stór eyru, augu, hendur og ljótan munn. Ef vafasömum útlitskenningum Sheldon væri 

beitt hér til gamans, mætti leiða hugann að því hvort úlfurinn hefði sérstakt útlit fyrir að 

vera afbrotamaður. Fellur úlfurinn í einhvern af þeim þremur flokkum sem Sheldon 

flokkaði eftir? Flokkarnir eru bara þrír og þess vegna væri mjög erfitt að staðsetja 

einstaklinga innan þeirra þar sem einstaklingar eru jafn mismunandi og þeir eru margir. 

Úlfurinn gæti hugsanlega verið undir flokknum íþróttamannslegt útlit þar sem hann var 

greinilega snöggur á fæti og gat hlaupið á undan Rauðhettu heim til ömmu hennar.  

Gaman getur verið að velta upp þessum möguleika þrátt fyrir að kenning Sheldon sé 

ekki raunhæf í nútímarannsóknum í afbrotafræði.  

 Hægt er að tengja hegðun afbrotamanna við kenningar um XYY litningagalla 

sem talað er um í kafla 2.6.1. Rannsakendur eru ekki sammála um hvað einkennir 

ofbeldishneigða einstaklinga. Nokkur dæmi um einkenni sem hafa verið nefnd en 

tengjast ekki útliti eru það að vera einstæðingur eða flakkari, eiga erfitt með samskipti 
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og hafa lítinn skilning á afleiðingum gerða sinna. Flestir rannsakendur virðast sammála 

um að karlar séu ofbeldisfyllri en konur og má því leiða hugann að því hvort karlmaður 

með tvo Y karlkyns litninga geti verið enn ofbeldisfyllri en aðrir.
58

 Ef úlfurinn væri 

maður þá mætti skoða hann út frá þessum einkennum. Hann væri greinilega 

einstæðingur og jafnvel flakkari líka, hann bjó í skóginum og er á vissan hátt útskúfaður 

frá samfélaginu. Það er ekki ólíklegt að hann hafi átt í samskiptaerfiðleikum þar sem 

hann var bragðarefur og frekar andstyggilegur að tefja Rauðhettu og hljóp svo heim til 

ömmu hennar, braust inn og gleypti hana og Rauðhettu í framhaldi af því. Úlfurinn er 

karlkyns og ef hann væri með auka litning þá væri auðvelt að telja að hann væri 

ofbeldisfyllri sökum þess galla. Mjög skiptar skoðanir eru um litningagallana og er hér 

einungis verið að velta fyrir sér öllum möguleikum. 

Úlfurinn er ekki eina dæmið um sérstaka hegðun í ævintýrinu. Veiðimaðurinn 

kemur inn til ömmunnar þegar hann heyrir miklar hrotur og hreinlega trúir því ekki að 

þetta geti verið amman. Þar sér hann úlfinn og ætlar að skjóta hann en ákveður að skera 

upp á honum vömbina fyrst. Veiðimaðurinn bjargar ömmu og Rauðhettu úr maganum 

en þau setja steina í staðinn sem verða úlfinum að bana. Þetta er ekki góð meðferð á 

einstaklingi þrátt fyrir að um óprúttinn úlf sé að ræða. Einnig kemur fram að 

veiðimaðurinn fláði úlfinn og tók skinnið með sér heim.
59

 Auðvitað verður að hafa í 

huga að önnur meðferð er á dýrum en mönnum og að þetta er ævintýri en engu að síður 

er það afbrot og frekar gróft að rista gat á magann á einhverjum og fylla af grjóti. Í dag 

myndi það flokkast sem dýraníð eða hrottaleg meðferð. Samkvæmt fyrstu grein um 

velferð dýra kemur eftirfarandi fram: 

 

Markmið laga þessara er að stuðla að velferð dýra, þ.e. að þau séu laus við vanlíðan, 

hungur og þorsta, ótta og þjáningu, sársauka, meiðsli og sjúkdóma, í ljósi þess að dýr 

eru skyni gæddar verur. Enn fremur er það markmið laganna að þau geti sýnt sitt 

eðlilega atferli eins og frekast er unnt.
60

 

 

Samkvæmt þessum lögum væri hér um að ræða dýraníð. Úlfurinn verður fyrir 

meiðslum og þjáningu af völdum steinanna sem settir voru í magann á honum. Skorti 

veiðimanninn félagslegt taumhald? 
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Auðvelt er að tengja félagslegar taumhaldskenningar við Rauðhettuævintýrið. Í 

byrjun sögunnar biður mamma Rauðhettu hana að fara með mat til ömmu sinnar. 

Mamma Rauðhettu var búin að vara hana við því að fara út af stígnum og segja henni að 

hafa hugann við erindið sem henni var falið. Rauðhetta lofar þessu og tekið er fram að 

Rauðhetta tekur í hönd mömmu sinnar upp á það. En hvað gerir Rauðhetta við fyrstu 

freistingu sem verður á vegi hennar? Hún talar við úlfinn og hann sannfærir hana um að 

hún eigi að tína blóm handa ömmu sinni, sem hún gerir.
61

 Hér er greinilegt að Rauðhetta 

brýtur loforð sitt þar sem hún fer langt út fyrir stíginn til þess að tína blóm. Í kafla 2.5. 

um taumhaldskenningar er talað um innra og ytra taumhald. 

Innra taumhaldið á við um óformleg kerfi í umhverfi einstaklingsins sem 

greinilega má sjá í þessu ævintýri. Móðir Rauðhettu fær hana til þess að lofa að gera 

nákvæmlega það sem hún segir henni að gera. Rauðhetta brýtur þetta loforð. Af hverju 

braut hún loforðið? Var það sökum þess að hún vildi óhlýðnast? Var hún ekki í góðu 

sambandi við fjölskyldu sína og vini eða óvirk í samfélaginu? Eða var hún hreinlega 

bara að reyna að vera góðviljuð og tína blóm handa ömmu sinni? Samkvæmt 

kenningum um taumhald þá brýtur einstaklingur síður af sér sem er í góðu jafnvægi og 

samskiptum við sína nánustu.
62

 Hefði Rauðhetta staðið við loforðið hefði sagan eflaust 

endað öðruvísi og verið langt frá því að vera eins skemmtileg og raun ber vitni. 

Athyglisvert er að smásaga kemur í beinu framhaldi af Rauðhettuævintýrinu þar sem 

Rauðhetta lærir af fyrri mistökum og fer beinustu leið til ömmu sinnar og stendur við 

loforð sitt. Miðað við þá sögu sem trúlega er bætt við eftir á er ekki ólíklegt að 

Rauðhettusagan hafi verið ætluð sem varúðarsaga.  Rauðhetta lærði af reynslunni að það 

væri ekki gott að svíkja loforð. 

 

3.3. Öskubuska  

Svokallaðar óskrifaðar reglur eru eitt af því sem vert er að hafa í huga þegar 

taumhaldskenningum er beitt. Þegar Öskubuska  missir móður sína lofar hún henni að 

vera góð og blíð eins og hún hefur alltaf verið því þá muni henni farnast vel. Þetta er á 

vissan hátt dæmi um félagslegt taumhald þar sem Öskubuska vill ekki bregðast móður 

sinni og hagar sér þess vegna vel og brýtur ekki af sér eða stundar frávikshegðun. 
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Öskubuska eignast vonda stjúpu og stjúpsystur sem gera henni lífið leitt. Stjúpan og 

dæturnar beita Öskubusku bæði líkamlegu og andlegu heimilisofbeldi ásamt því að 

svipta hana frelsi og gera hana að þræl heimilisins. Öskubuska svarar samt sem áður 

ekki fyrir sig. Hér kemur aftur minnið um vondu stjúpuna eins og kemur fyrir í kafla 

3.1. um Hans og Grétu. Eins og sagt er frá í kafla 2.5. er það félagslega taumhaldið sem 

hefur áhrif á einstaklinginn. Lögð er áhersla á að skoða af hverju einstaklingur brýtur 

ekki af sér. Ef viðkomandi er í góðu sambandi við fjölskyldu og vini, hefur góð 

siðferðisgildi og trú er ólíklegra að viðkomandi brjóti af sér. Hann er partur af 

samfélaginu og vill ekki taka þá áhættu að vera útskúfaður úr samfélaginu þar sem það 

er honum svo mikilvægt.
63

 Af hverju svarar Öskubuska ekki fyrir sig í sömu mynt. 

Hvað varð svo til þess að Öskubuska ákvað að fara á dansleikinn þrátt fyrir að stjúpan 

bannaði henni það? 

Þegar Öskubuska mætir á dansleikinn í sínu fínasta pússi tekur prinsinn ástfóstri 

við hana. Hann kallar hana stúlkuna sína og fær enginn annar að dansa við hana, en 

þegar líður á kvöldið þarf Öskubuska að fara heim en þá vill prinsinn fylgja henni þar 

sem hann er forvitinn og vill vita hvar hún á heima.
64

 Miðað við móttökurnar sem 

dansmenning fékk hér á Íslandi má velta fyrir sér hvernig dansi hafi verið tekið í öðrum 

löndum. Eldra fólkið hér var mjög gagnrýnið á slíkar samkomur þar sem dansleikir fóru 

oft úr böndunum sökum drykkju. Lauslæti og saurlifnaður var einnig fylgifiskur 

dansleikja og vildu kristnir menn banna þetta. Lögin sem sungin voru fyrir dansi á 

Íslandi hafa einnig verið rannsökuð og kom í ljós að textar þeirra gátu á köflum verið 

frekar grófir og fjallað um lauslæti og fagrar konur.
65

 En vildi prinsinn fara heim með 

Öskubusku til þess eins að vita hvar hún átti heima eða var önnur hugsun á bakvið það? 

Skemmtanalíf í dag er einnig talið einkennast af drykkju, dansi, gleði og jafnvel 

lauslæti. Ef talað er um að fylgja viðkomandi heim eftir dans niðri í bæ á 

laugardagskvöldi þá er merkingin á bak við það ekki einungis sú að vita hvar 

viðkomandi á heima. 

 Öskubusku tekst engu að síður að stinga prinsinn af. Í fyrsta skiptið nær hún að 

flýja inn í dúfnakofa sem prinsinn kemst ekki inn í. Sökum þess lætur hann rífa kofann 

til að finna stúlkuna en þegar búið er að rífa kofann er hún ekki þar. Í annað skiptið flýr 
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Öskubuska upp í tré, prinsinn deyr ekki ráðalaus og lætur höggva tréð niður en þar er 

engin stúlka.  Í síðasta skiptið ætlar prinsinn ekki að láta Öskubusku komast undan og 

leggur fyrir hana gildru, hann lætur efni á tröppurnar þannig að þegar Öskubuska 

hleypur út festist skórinn hennar í tröppunum og verður eftir.
66

 Þessi hegðun prinsins er 

að vissu leyti svolítið skrítin og ofbeldisfull ef svo má að orði komast. Hann lætur rífa 

niður kofa og höggva tré til þess eins að finna stúlku. Ef stúlkan hefði verið í trénu og 

fallið með því hefði hún eflaust slasast eða hreinlega dáið. Gat prinsinn ekki beðið 

stúlkuna um að koma út úr kofanum? Einnig beitir hann brögðum til þess að ná 

stúlkunni og setur fyrir hana gildru. Ef þetta er borið saman við hversdagsleikann í dag 

og tilhugalíf ungra pilta myndi sá hinn sami fá nálgunarbann undir eins frá stúlkunni. 

Höfundur ritgerðar veltir því fyrir sér hvort það gefi ekki auga leið að fyrst Öskubuska 

hleypur frá prinsinum í þrjú skipti í röð að hún hafi ekki áhuga og hvort hún hafi verið 

hrædd við að sannleikurinn kæmi í ljós þar sem hún var lágt sett í samfélaginu. Eða var 

eitthvað annað á bak við það að hlaupast á brott þrisvar sinnum? Hægt er að velta fyrir 

sér hvort Öskubuska vildi láta ganga á eftir sér eða hvort hún var hrædd við prinsinn 

sem væri ekki ólíklegt í ljósi þess ofbeldis sem hún bjó við? Þetta lítur ekki út sem 

rómantísk upplifun í augum lesandans að vera elt, höggvin niður úr tré, hrakin úr húsi 

eða tæld í gildru af einstaklingi sem verið er að forðast.  

 

3.4. Einiberjatréð 

Einiberjatréð er annað dæmi um ævintýri sem vert er að athuga út frá kenningum og 

túlkun afbrotafræðinnar. Sagt er frá ríkum manni og konu hans.  Þau voru barnlaus en 

þráðu ekkert heitara en að eignast barn. Einn daginn var konan úti í garði að borða epli 

og varð á að skera sig. Þegar hún sér blóðið leka í snjóinn óskar hún sér þess að eignast 

barn sem væri „rautt sem blóð og hvítt sem mjöll.“
67

 Þetta er nú afar kunnuglegt þegar 

lesið er áfram enda ekki ósvipað Mjallhvítarminninu. Konan óskaði sér þessa við 

einiberjatré sem var í garðinum hjá henni og varð ósk hennar uppfyllt og eignaðist hún 

son. Konan lést við barnsburðinn og varð því maðurinn ekkill. Maðurinn eignast nýja 

konu og með henni átti hann stúlku sem hét Marlína. Nýja konan var vond stjúpa og 

gerði upp á milli barnanna. Strákurinn sem maðurinn átti úr fyrra sambandi var beittur 
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líkamlegu  og andlegu ofbeldi. Endar stjúpan einn daginn á því að drepa drenginn. Hún 

býður honum epli í kistli sem hann teygir sig ofan í en hún lokar kistlinum á hálsinn á 

honum það harkalega að höfuðið dettur af drengnum.
68

 Þetta er afar hrottafengið og í 

dag yrði þetta litið mjög alvarlegum augum. Til eru lög um réttindi barna og hvernig 

forráðamenn eiga að annast börn. Í barnalögum stendur: 

 

„Barn á rétt á að lifa, þroskast og njóta verndar, umönnunar og annarra réttinda í 

samræmi við aldur sinn og þroska án mismununar af nokkru tagi. Óheimilt er að beita 

barn hvers kyns ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi.“
69

 

 

Samkvæmt þessu hefur stjúpan brotið gegn barninu. Ekki nóg með að hún hafi beitt 

soninn líkamlegu og andlegu ofbeldi heldur myrti hún hann að lokum. Þegar stjúpan 

hafði drepið strákinn áttaði hún sig á því að hún væri ekki í góðri stöðu. Hún hafði 

drepið einkason bóndans. Stjúpan dó ekki ráðalaus heldur tók upp á því að binda 

höfuðið á strákinn með klút og setur hann í stól fyrir utan húsið með eplið í hendinni. 

Marlína kemur til móður sinnar og segir henni að bróðir hennar svari henni ekki þegar 

hún reyni að tala við hann. Móðir hennar segir henni að prófa aftur og ef hann svari ekki 

skuli hún slá hann utanundir. Marlína gerir það og viti menn hausinn flaug af stráknum 

Marlínu til mikillar skelfingar.
70

 Móðirin reynir á þennan hátt að koma sökinni yfir á 

dóttur sína sem heldur að hún hafi drepið bróður sinn. Móðirin er þarna að gera Marlínu 

samseka þar sem hún segir að þær verði nú að hylma yfir þetta og lætur líta út fyrir að 

hún sé að gera Marlínu sinni greiða.  

Það að hylma yfir og kenna öðrum um er þekkt fyrirbæri og gaman er að taka 

nýlegt dæmi úr vinsælum sjónvarpsþáttum hér á Íslandi.  Í Dagvaktinni kemur fyrir 

atriði þar sem kona að nafni Guðbjörg, kölluð Gugga, er drepin af Georgi 

Bjarnfreðarsyni. Gugga var hótelstjóri og hafði hún áreitt starfsmenn hótelsins. Gugga 

kemur heim af sveitaballi og er mikið drukkin. Georg vann á hótelinu og var í 

rólegheitum að fá sér vatn í eldhúsinu þegar Gugga kemur þangað inn og fer að áreita 

hann kynferðislega. Hún tekur upp um sig kjólinn og á því andartaki fær Georg endurlit 

(e.flashback) úr æsku þar sem mamma hans var með sýnikennslu í kynfræðslu. Þetta 

setur Georg í mikið uppnám og grípur hann til þess örþrifaráðs að slá Guggu með 
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steikarpönnu í höfuðið svo hún dettur niður dauð. Á því augnabliki kemur starfsmaður 

að nafni Daníel sem er mikið drukkinn og fellur um Guggu, sem lá á gólfinu og hann 

dettur sjálfur á kant á eldhúsborði og rotast. Morguninn eftir þegar Daníel vaknar er 

búið að setja pönnuna í hendina á honum og Georg kemur stormandi inn í eldhúsið og 

spyr hvað gangi þar á. Daníel man að sjálfsögðu ekki eftir atvikinu og verður miður sín 

yfir gjörðum sínum sem Georg sannfærir hann um að hann hafi gert. En nefnir að 

Gugga hafi hvort sem er verið vond kona. Það sem er athyglisvert er að Georg lætur 

þetta líta út eins og Daníel hafi drepið Guggu og kemur þar með sökinni yfir á hann og 

býðst svo af góðmennsku sinni til að hjálpa honum svo hann fái ekki fangelsisdóm fyrir 

morð. Ósköpin komast upp á endanum og þökk sé Georg þá enda Daníel og annar 

starfsmaður í fangelsi þar sem þeir eru dæmdir fyrir að vera samsekir og halda ævintýri 

þeirra áfram í seríu sem heitir Fangavaktin.
71

 Georg er vondur og fær af þeim sökum 

makleg málagjöld en hann dregur tvo saklausa einstaklinga með sér sem magnar upp 

hatur áhorfenda á honum eins og oft vill verða hjá lesendum ævintýra. 

Stjúpan ákveður að hylma yfir brot dóttur sinnar og ákveður að súrsa strákinn og 

bútar hann því niður og setur hann í pott. Marlína er miður sín og stendur grátandi yfir 

pottinum. Faðirinn kemur svo heim og fer að spyrjast fyrir um son sinn en stjúpan er 

fljót að ljúga og ákveða þau að taka til matarins. Stjúpan ber stjúpson sinn á borð og 

hrósar faðirinn henni fyrir einstaklega góðan mat.
72

 Miðað við þessa atburðarás væri 

stjúpan álitin síglæpamaður í dag. Þetta er orðin ansi löng flétta af afbrotum lagalega 

séð ásamt því að hún er búin að brjóta illa af sér siðferðislega. Samkvæmt lögum um 

réttindi barna kemur fram að foreldrar eiga að ala börn sín upp með iðjusemi og 

siðgæði.
73

 Einnig segir að barn eigi alltaf að hafa forgang þegar teknar eru ákvarðanir 

um mál sem það varðar.
74

 Þessu er stjúpan sannarlega ekki að fara eftir. Hér er hún 

eingöngu að hugsa um sinn eigin hag og hvað sé henni fyrir bestu. Stjúpan er nú komin 

með lesendur ævintýrisins upp á móti sér og lítur allt út fyrir að um ákveðna galdra og 

yfirnáttúrulega hluti sé að ræða í framhaldi af drápi stráksins.  

Þetta ævintýri er kynjaævintýri sem lýsir sér þannig að í því eru yfirnáttúrulegir 

hlutir, töfrar, álög og fleira af því tagi. Ímyndunaraflið fær að ráða og lítill sem enginn 
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greinarmunur er gerður á okkar heimi eða öðrum og einnig mjög frjálslega farið með 

tíma og rúm eins og kom fram í kafla 2.1. að væri alsiða í ævintýrum.
75

 Það sem gerist 

næst er að Marlína tekur bein bróður síns og jarðsetur þau undir einiberjatrénu. Fallegur 

fugl kemur út frá trénu með töfrandi hætti. Þessi fugl er tákngerving sonarins og fer 

hann á flug og syngur fallegt kvæði sem segir frá örlögum hans. Þá hefst ferðalag 

fuglsins en hann fer til gullsmiðs, skósmiðs og malarasveina og syngur fyrir þá og vilja 

þeir allir fá að heyra fagra sönginn aftur en fuglinn gerir það einungis ef hann fær 

eitthvað að launum. Fuglinn fær gullkeðju, skó og myllustein. Allir þessir hlutir hafa 

tilgang og endar ævintýrið á því að fuglinn syngur ljóðið fyrir utan húsið heima hjá sér, 

fyrst fer faðirinn út til að sjá fuglinn sem syngur svona fallega og fær gullkeðjuna þegar 

hann kemur út, Marlína fór einnig út og fékk skóna. Stjúpan fór síðust út og fékk hún 

myllusteininn í höfuðið og dó. Við þetta varð líkami hennar að loga og móðumistri og 

út úr því steig sonurinn.
76

  

Hér er um að ræða mjög ævintýralega frásögn með yfirnáttúrulegu ívafi þar sem 

það góða sigrar að lokum. Lesandinn fagnar andláti vondu stjúpunnar þar sem það er 

siðferðislega rétt á vissan hátt. Aftur á móti er það bannað með lögum að drepa þrátt 

fyrir að viðkomandi sé búinn að vinna sér inn fyrir því ef svo má að orði komast. Lög ná 

aftur á móti ekki yfir það að fuglar megi ekki drepa. Er möguleiki á því að hér sé verið 

að réttlæta gjörðir innan ævintýrisins að það sé í lagi að drepa vondu stjúpuna þar sem 

það var ekki maður sem gerði það heldur fugl sem var tákn fyrir soninn sem var myrtur 

á hrottafenginn hátt? Einnig er athyglisvert að skoða yfirnáttúrulegu hlutina í ævintýrinu 

en vonda stjúpan virðist hafa verið norn þar sem hún fuðrar upp þegar hún er drepin. 
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4. Hver, hvað og af hverju? 

Í þessum kafla verður farið nánar út í túlkun, samfélagið sem sögurnar eru sprottnar upp 

úr ásamt því að rannsaka kynjahlutföll, galdra og hvað veldur því að fólk brýtur af sér. 

Fyrirmyndir þeirra sem brjóta af sér í ævintýrum hljóta að vera sprottnar einhvers staðar 

frá. Samt sem áður er ekki raunhæft að ætla að persónurnar í ævintýrunum hafi verið 

raunverulegar og byggðar á alvöru fólki en engu að síður er gaman að velta upp þeim 

möguleika að ævintýrin endurspegli samfélagið að einhverju leyti. Hvað var efst í huga 

fólks á þessum tíma, hvaða afbrot gætu mögulega hafa átt sér stað og hvernig tók 

samfélagið á þessum einstaklingum? Eru ákveðin undirliggjandi skilaboð gefin með 

ævintýrunum, þar sem konur eru í aðalhlutverki þegar kemur að afbrotum, illsku og 

slæmri siðferðislegri hegðun? 

 

4.1. Er glæpamennska arfgeng ? 

Eins og greint var frá í kafla 2.6.1. hafa rannsóknir leitt í ljós að þunglyndi getur verið 

arfgengt. Í kjölfar þeirra rannsókna kviknaði hugmynd um að glæpamennska gæti einnig 

verið arfgeng.
 
Samspil umhverfis og erfða hefur áhrif á einstaklinginn, hver við erum og 

hvað við gerum. Umdeilt er hvort erfðir eða umhverfi hafi meiri áhrif en ein leið til að 

skoða það eru tvíburarannsóknir. Eineggja tvíburar deila sömu genum og tvíeggja deila 

helmingi gena.
77

 Árið 1920 var gerð rannsókn á 30 pörum af tvíburum af 

fræðimanninum Johannes Lange. Af þessum pörum voru 17 tvíeggja en 13 eineggja og 

það sem öll pörin áttu sameiginlegt var að einn í hverju pari var þekktur fyrir 

glæpsamlega hegðun. Niðurstöður leiddu í ljós að hjá 10 af 13 pörum eineggja 

tvíburanna sýndu báðir aðilarnir glæpsamlega hegðun en einungis hjá 2 af 17 pörum 

tvíeggja tvíburanna. Að sjálfsögðu þarf að taka þessum niðurstöðum með varúð þar sem 

rannsóknin er gömul en hlutfallið er hátt. Rannsókn Karl Christiansen og Sarnoff A. 

Mednick var stærri en rannsókn Lange. Þeir tóku fyrir tvíburapör í Danmörku frá 

árunum 1881 – 1910. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að ef annar eineggja tvíburanna 

var þekktur fyrir glæpi voru 50% meiri líkur á því að hinn tvíburinn myndi einnig sýna 

slíka hegðun en einungis 20% líkur hjá tvíeggja tvíburum. Þessar tvær rannsóknir sýna 

fram á að einhver tengsl eru milli genasamsetningar og glæpamennsku. En þá koma 

félagsfræðingarnir inn og segja að tvíburar sem búi við svipaðar aðstæður verði fyrir 
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svipuðum áhrifum frá umhverfinu.  Þess vegna voru einnig gerðar rannsóknir á börnum 

sem voru ættleidd.
78

  

Mednick og samstarfsfélagar hans rannsökuðu börn sem voru ættleidd út frá því 

hvort fósturforeldrið bryti af sér eða ekki og eins með blóðforeldrið. Niðurstöðurnar 

leiddu í ljós að af strákum sem áttu blóð- og fósturforeldra sem báðir voru þekktir fyrir 

glæpsamlega hegðun brutu 24,5% af sér seinna á ævinni. En í hópi stráka sem áttu 

einungis blóðforeldra sem voru þekktir fyrir glæpi en fósturforeldrarnir ekki, voru það 

20% strákanna sem brutu af sér. Það er áhugavert við þessa rannsókn að þegar hópur 

stráka sem áttu blóðforeldra sem ekki höfðu brotið af sér fóru til fósturforeldra sem 

brutu af sér kom í ljós að einungis 14,7% strákanna brutu af sér.
79

 Út frá þessari 

rannsókn má því einnig gera ráð fyrir að gen hafi eitthvað að segja um það hvort 

einstaklingar brjóti af sér eða ekki. Þess vegna er gaman að velta fyrir sér hvort 

sagnamenn ævintýranna telji að illmennin í sögunum erfi illsku sína og glæpamennsku 

frá foreldrum sínum.  

Gerðar hafa verið rannsóknir á stjúpuminninu sem er algengt í ævintýrum. Það 

sem er einkennandi fyrir ástleitnu stjúpuna eins og nafnið gefur til kynna, er að stjúpan 

leitar ásta hjá stjúpsyni sínum. Sökum höfnunar stjúpsonarins leggur stjúpan svo álög á 

hann, eða sendir í sendiför. Vonda stjúpan hefur aftur á móti þau einkenni að líka ekki 

við stjúpbarnið/börnin og leggur því á þau álög eða gerir þeim lífið leitt.
80

 Stjúpurnar í 

ævintýrunum sem greind voru hér í 3. kafla myndu allar flokkast undir vondu stjúpuna. 

Stjúpan í Öskubusku gerði henni lífið leitt en vildi allt gera fyrir sínar eigin dætur. 

Stjúpan í Einiberjatréð misþyrmdi stjúpsyni sínum harkalega en það sem er sérstakt í 

því ævintýri er að hún gerir dóttur sína samseka. Stjúpunni í Hans og Grétu líkaði ekki 

vel við börnin og vildi skilja þau eftir út í skógi. Var það neyðin sem fékk hana til þess 

eða eitthvað annað, það er umdeilanlegt. Vondu stjúpurnar eru því afgerandi í 

ævintýrunum sem tekin voru fyrir. 

Til eru ógrynni af sögum af vondum stjúpum og stjúpdætrum í ævintýrum. 

Persónur í ævintýrum eru ekki raunverulegar en persónulýsingarnar geta byggt á reynslu 

af raunverulegu fólki. Hvaðan koma þessar hugmyndir um vondu stjúpuna, nornirnar og 

alla óþokkana?  Barnadauði og ólæknandi veikindi voru algengari fyrr á öldum. Á 17. 
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öld voru dauðsföll sökum hungurs og vosbúðar algeng ásamt farsóttum. „Drepsótt“ kom 

upp á sumum landsvæðum og má finna heimildir um slíkar sóttir í annálum.
81

 Algengt 

var að senda börn í fóstur af ýmsum ástæðum.  

Ástæður þess að börn voru send í fóstur voru margvíslegar. Ástæðan gat verið 

fátækt, veikindi foreldra eða sú að börnin fóru í fóstur til að stunda nám svo dæmi séu 

tekin.
82

 Það að börn voru sett í fóstur hefur því eflaust verið frekar algengt þar sem 

foreldrarnir gátu af einhverjum ástæðum ekki séð fyrir börnum sínum. Einnig gátu 

dauðsföll og veikindi foreldra verið ástæða fyrir að börnum var komið fyrir á 

fósturheimilum. Þetta má sjá endurspeglast í ævintýrunum þar sem í mörgum 

ævintýrum eru stjúpur. Svo virðist vera að minnin um vondu stjúpuna séu mun 

algengari en um þá góðu. Hver ætli sé orsökin fyrir því? Það hefur án efa verið erfitt 

fyrir barn að vera komið fyrir á nýju heimili þegar það hafði misst foreldra sína, eða 

foreldrarnir gátu ekki annast það. Stjúpan hefur því stórt skarð að fylla og getur oft verið 

erfitt að lifa upp í væntingarnar sem til þeirra eru gerðar. Voru sögurnar til komnar 

vegna óánægju barnanna sem voru send nauðug í fóstur? Túlkuðu börnin stjúpuna sem 

vonda manneskju þar sem hún gat ekki fyllt skarð blóðmóður þeirra? Hvað með 

sorgina? Hverjar eru allar nornirnar sem koma fyrir í ævintýrunum? 

Verðugt er að velta þessum hliðum málsins upp þar sem sjónarhorn eru ólík eftir 

því hver segir söguna. Það hlítur að vera munur á því að heyra söguna sem barnið segir 

sem missti móður sína eða sögu stjúpunnar sem tók við barninu. Sökum þessa mótast 

ævintýrin af sjónarhornum þess sem segir ævintýrið. Sagnamaðurinn segir okkur hvað 

er rétt og rangt. Þetta getur eflaust verið langsótt og erfitt að rannsaka en engu að síður 

skemmtilegt að velta upp. Af hverju eru nornir í flestum tilfellum vondar og tengdar við 

glæpsamlega hluti?  

 

4.2.  Hverjir brjóta af sér og af hverju 

Skiptar skoðanir eru meðal afbrotafræðinga á því af hverju fólk brýtur af sér og hverjir 

það eru sem brjóta af sér. Í bókinni Criminology eftir Larry Siegel kemur hann inn á að 

skiljanlegt sé að þeir sem eru lægstir í samfélaginu brjóti frekar af sér enda hafa þeir 

einna helst ástæðu til þess þar sem þeir eiga oft annað hvort í fjárhagslegum erfiðleikum 
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og/eða þeir eru að reyna að halda í við markmið samfélagsins. Hver vildi ekki eiga fínan 

bíl og fallegt hús? Við erum öll ef svo má að orði komast að reyna að halda í „Ameríska 

drauminn“ sem allir vildu lifa. Ef þú ættir ekki bíl myndir þú stela honum og 

vandamálið væri úr sögunni ekki satt? Með þessum hætti kæmist þú sem næst því að 

lifa í þeim draumi sem þú þráir.
83

 Afbrotafræðingar sem eru á móti þessum kenningum 

segja að það kunni að spila inn í að lögreglan sé með meiri löggæslu á svæðum þar sem 

lægra settir eru en hjá hástéttinni þar sem þeir telja minni þörf. Þess vegna gæti verið að 

þeir sem eru lægra settir og tilheyra minnihlutahópum séu frekar handteknir heldur en 

hinir þar sem mun líklegra er að lögreglan gefi þeim hærra settu frekar viðvörun.
84

 Þeir 

sem eru lægra settir í samfélaginu eru kannski ekki endilega að brjóta meira af sér en 

þeir sem eru með hærri tekjur og eru sterkari félagslega. 

Afbrot þeirra efnaðri í samfélaginu eru heldur ekki eins áberandi og afbrot þeirra 

sem eru lægra settir. Nærtækt dæmi í dag væri bankahrunið á Íslandi 2008. Allt í einu 

komu í ljós brot þeirra sem voru efnaðri og varð mikil félagsleg óreiða í samfélaginu. 

Þar áttu sér stað svokallaðir hvítflibbaglæpir (e.white-collar crime). Larry Siegel er með 

góða skýringu á hvítflibbaglæpum í bók sinni sem segir 

 

White-collar chiseling involves regularly cheating people or organizations by deception 

or deceit. Chiseling schemes deprive a buyer or customer of fair treatment by bending 

the rules of reasonable and familiar buisness practices. Because the schemes are so 

subtle, the victims may not even realize they have been cheated.
85

 

 

Ekki getur hver sem er framið þessa glæpi þar sem viðkomandi þarf að vera í ákveðinni 

stöðu til þess. Lágstéttarfólk stundar ekki hvítflibbabrot þar sem það hefur hvorki stöðu 

né vald til þess að framkvæma slíkt. Bankarnir og svokallaðir útrásarvíkingar stunduðu 

aftur á móti þessa tegund af glæpum og höfðu þeir nýtt sér valdið í nokkurn tíma áður 

en það komst upp á yfirborðið. Þegar það svo loksins komst upp varð mikil reiði í 

samfélaginu. Rannsóknir á þessum glæpum hafa aukist með árunum og telja fræðimenn 

sem rannsakað hafa hvítflibbaglæpi að þeir séu með alvarlegustu glæpum sem finna má 

í samfélaginu.
86

 Spurningar um arfgengi glæpahneigðar vakna aftur hér og hvort tengsl 

milli kynslóða geti átt sér stað. Er hér um að ræða ákveðna siðblindu eða hegðun sem 
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erfist milli kynslóða? Það er greinilegt að margt getur haft áhrif á það hvort 

einstaklingur brýtur af sér eða ekki og hafa afbrotafræðingar skiptar skoðanir á því. 

Þættir á borð við sétt, kyn, aldur, greindarvísitölu og margt fleira skiptir sköpum 

varðandi ákveðnar tegundir glæpa.  

 Aldur og kyn er talið tengjast glæpahneigð. Það hafa verið gerðar rannsóknir á 

aldri glæpamanna og hafa þær leitt í ljós að fólk sem byrjar snemma að brjóta af sér er 

líklegra til að eiga lengri brotaferil en aðrir. Skýrslur frá fórnarlömbum glæpa þar sem 

gerandinn ræðst á fórnarlambið sýna það og sanna að karlmenn hafa mun hærri 

glæpatíðni á því sviði en konur, þar sem 80% gerenda voru karlmenn. Glæpir sem 

tilkynntir eru til lögreglu og flokkast undir ofbeldisfulla glæpi eru í 70% tilfella framdir 

af karlmönnum. Handtökur á einstaklingum fyrir morð eru 8 karlmenn á móti hverri 

einni konu segir Siegel í bók sinni Criminology. Það sem er einnig áhugavert er að ungir 

karlmenn fremja frekar alvarlega glæpi en konur á sama aldri. Það sem væri flokkað 

undir alvarlega glæpi væru rán, innbrot og líkamsárásir. Þetta hefur engu að síður breyst 

á síðustu árum og eru konur í dag mun meira áberandi en þær voru áður þegar kemur að 

glæpum.
 87

   

Afbrotafræðingar hafa gert sérstakar rannsóknir á afbrotum kvenna.
 
Freda Adler 

kom fram með áhugaverða kenningu um það af hverju konur væru meira áberandi nú í 

tengslum við glæpi en áður. Telur hún að eftir að konur komust út af heimilinu og út á 

vinnumarkaðinn hafi þær fleiri tækifæri til þess að brjóta af sér en áður.
88

 Það er mikið 

til í þessum hugmyndum Adler þar sem konum bjóðast nú betri stöður á vinnumarkaði 

og verið er að stuðla að jafnrétti kynjanna. Með frekari þróun gætu konur náð körlum í 

glæpatíðni í framtíðinni. Það er athyglisvert að konur í ævintýrunum brjóta frekar af sér 

en karlar og það eru oftast afbrot sem eiga sér stað innan fjölskyldunnar eða heimilisins 

og iðulega gagnvart börnum. Í framhaldi af því má velta fyrir sér sýnileika afbrota 

kvenna í raunheimum. Skiptar skoðanir eru á afbrotum kvenna og koma félagsfræðingar 

fram með kenningar um það.  

Félagsfræðingar hafa einnig komið með tilgátur um af hverju konur brjóti síður 

af sér en karlar og koma þeir inn á taumhaldskenningarnar í því sambandi. Við 

iðnvæðingu færðust karlar út á vinnumarkaðinn meðan konurnar voru enn heima við og 
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sinntu launalausu starfi innan heimilisins. Samkvæmt algengum staðalímyndum 

Vesturlanda áttu konur að vera blíðar, ósjálfstæðar, samúðarfullar og allt að því 

óframfærnar. Talið er að þetta séu allt þættir sem tengjast taumhaldinu, ákveðnum 

hömlum og því sem gæti haldið aftur af konum í athöfnum. Karlar voru taldir minna 

félagsmótaðir og stundum gert ráð fyrir því að þeir væru öflugri, frumkvöðlar og fleira í 

þeim dúr.
89

 Þetta er afar áhugavert að athuga þegar kemur að ævintýrum þar sem kemur 

í ljós að konur eru í miklum meirihluta þeirra sem brjóta af sér.  Í 3. kafla um greiningu 

og túlkun koma fram vonda nornin, stjúpan og stjúpdæturnar í ævintýrunum sem greind 

voru og eru þær allar orsakavaldar glæpanna í ævintýrunum nema einu.  

Það er vond stjúpa hjá Hans og Grétu sem vildi skilja þau eftir úti í skógi. Þetta 

var engu að síður ákvörðun foreldranna beggja þannig að faðirinn var samsekur. 

Faðirinn gat ekki séð fyrir fjölskyldunni og stjúpan sannfærði hann um að eina ráðið 

væri að skilja börnin eftir. Þarna var gripið til glæpsamlegrar lausnar. Það er einnig 

vond stjúpa í Öskubusku sem gerir henni lífið leitt ásamt stjúpdætrum hennar. Ekki má 

gleyma vondu stjúpunni og norninni í ævintýrinu Einiberjatréð en hún var þeirra verst 

þar sem hún drap stjúpson sinn og kenndi dóttur sinni um það. Í þessum þremur 

ævintýrum eru það konur sem fremja glæpina eða eiga stóran þátt í þeim. Gæti ástæðan 

falist í því hver sagði söguna?  

Kynjahlutfall þeirra sem segja ævintýri hefur verið umfjöllunarefni margra  

fræðimanna og hafa þeir skiptar skoðanir. Einar Ól. Sveinsson telur að „ef reyna ætti að 

gera upp á milli þjóðsagnafróðleiks karla og kvenna, ætla ég konurnar yrðu drýgri.“
90

 

Einnig kemur Einar inn á að „[s]érstaklega er ég alveg viss um, að konur eiga á síðari 

tímum miklu meiri þátt í geymd ævintýra en karlar...“
91

 Einar komst einnig að því að í 

handritum er sjaldnast getið um sögumann. Hann skoðaði alls 265 tilbrigði af 

ævintýrum en einungis er getið um sagnamann 92 þeirra og af þeim voru 80 konur.
92

 

Þetta er frekar hátt hlutfall og svo virðist sem konur hafi verið í meirihluta sagnamanna í 

tengslum við ævintýrin. Í Árnastofnun má finna þjóðfræðisafn sem fer sívaxandi með 

hverjum deginum. Í þeim tölvuskráða grunni má finna í tölum frá 2008 samtals 475 

ævintýri og kímnisögur sem sagðar voru af 155 einstaklingum. Það sem er merkilegt við 
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þessar tölur er að í 396 tilfella eru sögurnar sagðar af konum. Einungis 79 karlar sögðu 

sögurnar.
93

 Fræðimaðurinn Bengt Holbek gerði rannsókn í Danmörku og var 

kynjahlutfallið ekki það sama þegar það kom að sagnaskemmtun. Eingöngu karlmenn 

stunduðu slíkar skemmtanir á árum áður og komu þá oft fram á opinberum stöðum. 

Þegar opinberu skemmtanirnar hættu að vera eins vinsælar og lögðust af héldu konurnar 

uppi sagnahefðinni innan heimilisins.
94

 Konur brjóta frekar af sér í ævintýrum en karlar 

og oft eru þetta glæpir innan heimilisins og fjölskyldunnar. Í raunveruleikanum eru 

glæpir kvenna ekki eins sýnilegir og karla. Eins og fram er komið er algengara að konur 

séu sagnamenn ævintýranna þær voru á heimilinu og vissu hvernig þessu var háttað. 

Konur skrifuðu um glæpi kvenna. 

 

4.3. Galdrar og kvenfólk 

Hvað er norn (e.witch). Flestum dettur eflaust í hug galdranornin sem er gömul, með 

vörtu á nefinu og flýgur um á kústi eins og við þekkjum úr bíómyndum sem koma úr 

hugmyndasmiðju Walt Disney. Flestir telja að þessar galdranornir séu ekki til í 

raunveruleikanum. Nornir sem taldar voru til í samfélaginu voru með önnur einkenni. 

Slíkar nornir hafa yfirnáttúrulega eða sálræna krafta (e.psychic powers.) jafnvel 

skyggnigáfu. Þær sjá eitthvað sem hinn venjulegi maður sér ekki. Þrátt fyrir að slíkir 

kraftar væru kenndir við nornir er það trú margra að þeir séu til og að einstaklingar sem 

þá hafa þurfi ekki að vera nornir. Algengur misskilningur er að galdrakunnátta sé líkt og 

voodoo trúarbrögð. Voodoo eru trúarbrögð sem vinna gegn göldrum með ákveðnum 

athöfnum.
95

 Talar fólk um nornir í nútímasamfélögum? Nútímanornir gætu verið 

ákveðið hugarástand hjá manneskjunni sjálfri og straumar sem hún sendir frá sér út í 

samfélagið. Persónan hefur einhver tök á fólki sem sýnir ákveðinn ótta og kallar hana 

norn. Eru spákonur taldar vera nornir? Það er gaman að velta upp þessum hugmyndum 

og vangaveltum um galdra og afstöðu fólks til þeirra. Hugtök á borð við galdra, töfra, 

fjölkynngi og spádóma eru á reiki og erfitt að útskýra merkingu þeirra.  

Sterk tenging er á milli kvenkyns og galdra eða galdramennsku víða um lönd og 

konur sökum þess oft taldar dularfullar. Fræðimaðurinn Russell skrifar í bók sinni um 

sögu galdra að galdraásakanir hafi verið mjög mismunandi eftir löndum hvort um væri 
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að ræða ásakanir í garð kvenna eða karla. Í galdrafárinu í kringum 1600 voru tvisvar 

sinnum fleiri konur ásakaðar um galdra en karlar í Evrópu.
96

 Þessu var aftur á móti 

öðruvísi háttað hjá okkur á Íslandi þar sem einungis ein kona var brennd á galdrabrennu 

en 20 karlmenn á 17.öld.
97

 Landfræðileg staðsetning skipti miklu máli á þessum tíma og 

galdrar voru mismunandi eftir landsvæðum. Staðalímyndin út frá áhrifum bíómynda og 

ævintýrabóka sem hafa komið út í seinni tíð er ljóta nornin sem býr alein út í 

dularfullum skógi, flýgur um á kústi og gerir fólki lífið leitt með göldrum. Hver ætli sé 

ástæðan fyrir því að konur voru frekar ákærðar og tengdar við galdur en karlar á sumum 

landsvæðum? 

Ef litið er á samfélagsaðstæður í Evrópu í kringum 1600 kemur í ljós að konur 

bjuggu mikið einar. Fólk gifti sig seinna á ævinni eða hreinlega gifti sig ekki. 10-20% 

kvenna voru ekkjur og allt að 40% kvenna höfðu aldrei búið undir verndarvæng 

húsbónda. Þessar konur virðast hafa verið auðveld skotmörk þegar kom að því að ásaka 

einstaklinga um galdra sem var lögbrot á þessum tíma. Konur sem bjuggu einar lágu því 

sífellt undir grun hjá þjóð sem tók galdra, álög og seiði mjög alvarlega. Konur lifðu oft 

lengur en karlar og lifðu oftar af plágur en karlmenn ásamt því að lifa það kraftaverk 

sem fæðingin er. Þetta þótti dularfullt og gaf því ástæðu til þess að gruna slíkar konur 

um galdra og annað kukl. Stundum voru konur ásakaðar um að hafa áhrif á dánartíðni 

karla með göldrum sínum.
98

 Með þetta samfélagslega sjónarhorn í Evrópu er kannski 

ekki skrítið að fólk hafi verið með sínar grunsemdir í garð kvenna. Er möguleiki á að 

þetta hafi haft áhrif á sögurnar, þar sem konurnar í ævintýrunum sem túlkuð voru hér 

eru í flestum tilfellum gerendur í afbrotum? Reyndar voru þær konur innan fjölskyldu 

og heimilis nema nornin í Hans og Grétu ævintýrinu. Hverjar voru fyrirmyndirnar í 

sögunum?  

Ómögulegt er að finna upprunalegu ævintýrin þar sem þau eru ekki til. Sögurnar 

urðu til í munnmælum og breyttust manna á milli, enginn getur sagt sömu söguna 

nákvæmlega eins. Einnig er erfitt að komast að því hver er sagnamaðurinn hverju sinni. 

Ævintýri gengu manna á milli í munnmælum áður en Grimmsbræður festu þau á blað. 

Það væri mjög áhugavert að komast að því í hvaða stöðu viðkomandi var sem sagði 

sögurnar. Var sá hinn sami fátækur eða ríkur, úr lágstétt eða hástétt? Þetta skiptir allt 
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máli þegar farið er að túlka sögurnar og getur skipt máli þegar boðskapur ævintýranna 

er skoðaður. Rannsóknir hafa verið gerðar á ævintýrum út frá þessu. 

Rósa Þorsteinsdóttir skoðaði ævintýri sem Jón Árnason safnaði og komst að því 

að íslensk ævintýri virtust hafa ákveðin einkenni frá íslensku samfélagi og verða þar af 

leiðandi staðbundin. Það þarf að hafa í huga að ekki er alltaf hægt að rekja þessi 

ákveðnu einkenni, sem geta verið mismunandi eftir löndum til sagnamannanna sjálfra. 

Engu að síður þarf að hafa í huga að sagnamennirnir gefa sögum sínum ákveðnar 

áherslur og breytingar sem byggja oft á þeirra persónulegu reynslu og umhverfinu sem 

þeir lifa í. Þess vegna þarf að skoða hvert og eitt afbrigði sögu sérstaklega þegar ráðist 

er í rannsóknir á ævintýrum.
99

 Einhverra hluta vegna spretta þessi ævintýri upp og hafa 

þar af leiðandi einhverjar fyrirmyndir. 

Holbek setti fram kenningu innan þjóðsagnafræðinnar sem tengist túlkun á 

ævintýrum og fyrirmyndum þeirra. Holbek segir: 

 

The symbolic elements of fairy tales convey emotional impressions of beings, 

phenomena and events in the real world, organized in the form of fictional narratives 

sequences which allow the narrator to speak of the problems, hopes and ideals of the 

community.
100

 

 

Þessi ályktun er áhugaverð og býður þar af leiðandi upp á marga möguleika í túlkun. 

Holbek kom fram með þessa nýju aðferð og gaman væri að athuga nánar hvort og 

hvernig ævintýri endurspegla samfélagið sem þau eru sprottin upp úr. Út frá 

umræðunni um konur og hvernig konur voru sakaðar um galdra frekar en karlmenn 

kemur það ekki á óvart að konur eru gerendur í flestum ævintýrum. Hræðslan við 

konuna sem bjó ein og var sjálfs sín herra, ekki með karlmann eða húsbónda á 

heimilinu til þess að segja henni til gat verið ógnandi fyrir samfélagið getur verið einn 

hluti af skýringunni. 

Helga Kress skrifaði „Um samband fjölkynngi, kvennafars og karlmennsku í 

Íslendingasögunum.“ Í Íslendingasögum er mikið um galdra. En konur eru tengdar 

sérstaklega við galdraiðkun og eru mun meira áberandi í frásögnum af göldrum en 

karlar þar sem galdurinn getur verið falinn í textanum. Það er einnig athyglisvert að 

karlar sem taldir eru iðka galdur eru sagðir í frásögnunum vera kvengerðir, þeir eru 
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bendlaðir við konur. Móðir hans, systir eða fjölskylda var göldrótt.
101

 Þrátt fyrir að 

karlar væru kenndir við galdur voru þeir samt sem áður kenndir við göldróttar konur, 

hálfgerð afsökun eða ástæða þess að maðurinn var göldróttur.  

Galdrar voru eflaust notaðir sem kúgun í ákveðnum tilfellum. Í galdrafárinu 

svokallaða á 17. öld var fyrsta galdrabrennan á Íslandi árið 1625 þar sem maður að nafni 

Jón Rögnvaldsson var ákærður af sýslumanninum Magnúsi Björnssyni. Hann taldi að 

Jón hefði magnað upp draug sem hann átti að hafa sent á bæinn Urð þar sem draugurinn 

átti að hafa drepið hross og valdið öðrum óskunda. Þessu neitaði Jón en eftir leit heima 

hjá honum fundust blöð með rúnamyndum og þótti það næg sönnun á þeim tíma til þess 

að brenna Jón fyrir galdra.
102

 Hér má sjá að galdrar voru teknir mjög alvarlega og má 

segja að galdrar hafi haft ákveðið tak á þjóðinni. Við vitum ekki hvað fór á milli þeirra 

Magnúsar og Jóns. Möguleiki er á því að Magnúsi hafi hreinlega verið illa við Jón og 

ákveðið af þeim sökum að ákæra hann, eða var eitthvað annað á bakvið það? Sýslumenn 

á þessum tíma fóru með mikil völd en þeir voru mis afkastamiklir. Afkastamestur var 

Þorleifur Kortsson en hann var annar tveggja lögmanna landsins. Mest bar á 

galdraofsóknum og galdrafári á Vestfjörðum þar sem Þorleifur og prófasturinn Páll 

Björnsson fóru með veraldlegan og andlegan myndugleika. Þeirri hugmynd er kastað 

fram að orsök ofsóknanna á Vestfjörðum megi rekja til Þorleifs ásamt 

jarðsvæðisskorts.
103

 Það er auðvelt að ákæra nágrannann um galdra ef viðkomandi 

vantar meira land ekki satt? Galdramálum á Íslandi var öðruvísi háttað en víða annars 

staðar þar sem ekki var ráðist sérstaklega að gömlum einstæðum konum eins og í 

Evrópu.
104

   

Af hverju ætli það hafi verið ráðist á einstæðar konur í Evrópu en ekki hér á 

Íslandi? Það er vert að hafa í huga tengingu kúgunar og galdurs ásamt því hver það var 

sem sagði söguna. Einhverra hluta vegna verða konur meira fyrir því að vera gerendur 

afbrota í sögum, hvort sem um er að ræða mannát, ofbeldi eða galdra. Það er þveröfugt 

við fræðin sem komið var inná í kafla 4.2 þar sem talið er að karlmenn stundi frekar 

ofbeldisfulla glæpi en konur í raunheimi, þrátt fyrir að konur sæki nú hratt á hæla karla 

varðandi fjölda afbrota. Það var ákveðið ofbeldi fólgið í því að ásaka náungann um 
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galdur þar sem það gat kostað hann lífið. Einstæðu konurnar sem virðist hafa verið 

mikið af í Evrópu hafa hugsanlega þurft að verja sig og sína með því að vera skrítnar og 

ógnandi eins og margar persónur í ævintýrunum. Nornir og önnur illmenni sem eru 

persónugerð í ævintýrum gætu einnig hugsanlega verið fórnarlömb stimplunar 

samfélagsins. Ævintýrapersónurnar eru alltaf byggðar á hugmyndum um raunverulegar 

persónur. Til eru góðir og vondir einstaklingar í öllum samfélögum og misjafnt hvort 

þeir fylgja normum samfélagsins. Það endurspeglast einnig í persónusköpun 

ævintýranna. Eins og talað var um í kafla 2.7. um stimplunarkenninguna má velta því 

fyrir sér hvaðan hugmyndir um nornir og önnur illmenni hafi í komið.  

Nornir voru eins og fram er komið konur sem bjuggu oft einar og voru þar með 

oft útskúfaðar frá samfélaginu. Er möguleiki á því að fyrst þær voru útskúfaðar og taldar 

vera göldróttar og vondar að þær færu að haga sér á þann hátt? Það má alltaf velta upp 

þeim möguleika. Úlfurinn í Rauðhettu var einfari og bjó í skóginum. Rauðhetta var 

strax vöruð við því að tala við ókunnuga þegar hún lagði af stað til ömmu sinnar.
105

 

Valdi úlfurinn að vera einfari, átti hann í erfiðleikum þegar kom að samskiptum eða var 

hann kannski bara illskan uppmáluð? Raunveruleikinn og sagnaheimurinn eru tveir 

ólíkir heimar þrátt fyrir að eiga ýmislegt sameiginlegt. Stór þáttur ævintýra byggir 

annarsvegar á sagnaheimi en hins vegar á raunveruleika sagnamannsins. Var það 

móðirin sem var að reyna að ná til barns á sem áhrifaríkastan hátt með boðskapnum um 

hættulegt fólk sem gat leynst í þessum stóra heimi eða var eitthvað annað á bakvið það? 

Eins má velta því fyrir sér með allar vondu stjúpurnar sem koma fyrir í ævintýrunum 

hvort börnin sem misstu mæður sínar voru tilbúin til að fá stjúpu og hvort þær uppfylltu 

væntingar barnanna. Vildi Öskubuska stjúpmóður? Hver veit nema Öskubuska hafi 

afneitað stjúpunni frekar en stjúpan henni? Auðvitað eru þetta bara sjónarhorn sem hægt 

er að velta upp þegar kemur að túlkun.  
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5. Niðurstöður 

Í þessari ritgerð hafa verið skilgreind mikilvæg hugtök sem snúa að afbrotum og 

ævintýrum. Spurt hefur verið spurninga á borð við: Hvað er ævintýri? og hvað eru 

afbrot? Hverjir eru það sem brjóta af sér og af hverju? Þessar spurningar og vangaveltur 

í kringum þær hafa verið skoðaðar og leitað svara. Kenningarnar innan 

afbrotafræðinnar, sem teknar voru fyrir eru misgamlar en engu að síður er gaman að 

nota þær sem ákveðin gleraugu til greiningar á því sem kalla mætti afbrot í ævintýrum 

og fá þar með aðra sýn á hlutina. Líffræðikenningarnar, stimplunarkenningin og 

taumhaldskenningarnar hafa allar mismunandi sýn á tilveruna og geta þær sýnt mjög 

ólíkar hliðar á sömu gjörðinni sem er þá ýmist talin vera afbrot eða dáð, eftir því 

hvernig á hana er litið. Við túlkun og greiningu ævintýra Grimmsbræðra voru 

kenningarnar notaðar sem verkfæri. Afbrot og glæpamennska hafa verið vinsælt efni í 

afþreyingu bæði fyrr og nú og það sem kalla mætti afbrot virðist vera megin uppistaða 

atburðarásar ævintýra. Ef ekki væru afbrot í ævintýrum væru ævintýrin á vissan hátt 

búin að missa mark sitt. 

 Í öllum samfélögum eru lög og reglur. Reglurnar geta verið skrifaðar eða 

óskrifaðar eða blanda af hvoru tveggja. Taumhaldskenningarnar varpa ljósi á helstu 

ástæður þess af hverju fólk brýtur af sér eða virðir lög, reglur og siðferðisleg gildi 

samfélagsins. Afleiðingarnar og  hvernig samfélagið meðhöndlar þá sem brjóta af sér 

eru oft það slæmar að viðkomandi vill ekki taka þá áhættu sem fylgir brotinu. 

Taumhaldskenningarnar gefa okkur ákveðnar hugmyndir um af hverju við brjótum af 

okkur, en ekki er enn þá búið að finna orsök þess. Það er ekki auðvelt að svara þeirri 

spurningu enda má segja að ef búið væri að finna svar við henni fyndust ekki glæpir í 

okkar nútíma samfélagi. Reglur og lög virðast skipta miklu máli í samfélögum. 

Svo virðist vera að reglur og lög í ævintýrum séu að einhverju leyti frábrugðin 

þeim sem við þekkjum í raunheiminum. Gott dæmi er í ævintýrinu um Hans og Grétu. 

Lesanda þykir ekkert athugavert við það að Gréta drepi nornina og steli eigum hennar 

þrátt fyrir að það myndi teljast lögbrot í raunverulegu samfélagi. Lesandinn hefur enga 

samúð með norninni þar sem hún var einnig búin að brjóta lög og fékk þar með þessi 

maklegu málagjöld. Þetta er kannski ekki ósvipað því þegar unglingar á okkar dögum 

taka réttlætið í sínar hendur og hafa til dæmis ráðist gegn barnaníðingum og komið fram 

því sem þau telja að sé réttlætanleg hefnd þó að réttarríkið líti ekki svo á. Glæpir gegn 
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börnum hafa alltaf verið litnir alvarlegum augum og þar eru ævintýrin engin 

undantekning. 

Kynjahlutföll þeirra sem brjóta af sér í raunveruleikanum og þeirra sem brjóta af 

sér í ævintýrunum eru ekki þau sömu. Eins og talað var um í kafla 4.2. kemur í ljós að 

karlmenn brjóta frekar af sér í raunheiminum en konur, samkvæmt tölum frá 

lögreglunni. Margar kenningar hafa reynt að finna orsök þess að konur brjóti ekki eins 

mikið af sér og karlmenn auk þess að þær stunda öðruvísi glæpi. Hægt er að deila um af 

hverju tölur frá lögreglunni sýna þennan mun. Er verið að mæla raunverulega 

glæpatíðni? Til eru hinar ýmsu kenningar um af hverju þessi munur stafar og eru 

fræðimenn ekki sammála. Í ævintýrum eru það aftur á móti konurnar sem eru helstu 

orsakavaldar afbrota. Galdrar voru teknir grafalvarlega í galdrafárinu á 17. öld, þeir 

tengdust kúgun og voru í mörgum tilfellum ástæður fyrir ákærum. Nágrannaerjur, 

höfnun, ótti, ógnun og margt annað gat verið orsök þess að vera ásakaður um galdur.
106

 

Miðað við ríkjandi viðhorf í Evrópu í kringum 1600 voru einhleypar konur auðveld 

skotmörk og oft ásakaðar um galdur
107

. Þessu var öðruvísi háttað hér á Íslandi þar sem 

að karlar voru frekar brenndir á báli fyrir galdur. Afbrot má finna í formi galdra í 

ævintýrunum. 

 Galdrar og illmennska eru oftar tengd við konur í ævintýrum en karla. Út frá 

stimplunarkenningunni væri hægt að ætla að ákveðin stimplun samfélagsreglna og laga 

hafi átt sér stað. Sá sem er ásakaður fyrir galdra eða illsku fer að trúa því sjálfur og haga 

sér í samræmi við það. Auðvitað eru persónurnar í ævintýrunum ekki alvöru manneskjur 

en persónusköpunin byggir án efa á raunverulegum viðhorfum úr samfélögunum sem 

ævintýrin eru sprottin úr. Kenningar Holbek byggja á þessum fræðum. Allt eru þetta 

hugmyndir um túlkun sem gaman er að velta fyrir sér. Sagnamaðurinn er væntanlega að 

koma á framfæri ákveðnum boðskap. Það er almennt tilgangurinn að koma ádeilu eða 

skilaboðum á framfæri með ævintýrum sem endurspegla samfélagið og jafnvel atburði í 

lífi sagnamannsins. Afbrot og ævintýri eru eitthvað sem hefur fylgt okkur lengi og mun 

halda áfram að fylgja okkur í komandi framtíð. „Köttur út í mýri setti upp á sig stýri úti 

er ævintýri.“
108
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