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Hún var mjög hláturgjörn 

Kven- og karlhetjur í ævintýrinu Hans og Grétu  

Kristín Stella L´orange 

Ævintýri eru sögur sem hafa vakið aðdáun í aldanna rás og höfða jafnt til ungra sem 
aldinna. Þetta eru sögur sem eru orðnar hluti af menningu okkar; þær þykja sjálfsagðar 
og eru til á mörgum heimilum, hvort sem er í formi bóka eða kvikmynda. Í ævintýrum 
takast söguhetjurnar á við ýmsar þrautir og uppskera að lokum ríkuleg laun. En ekki 
eru allar hetjurnar eins og misjafnt hvernig þær bregðast við hættunni og þrautunum; 
sumar eru aðgerðalitlar en aðrar útsjónasamar og hugrakkar. Í þessari grein er fjallað 
um birtingarmynd kven- og karlhetja í ævintýrinu ATU 327A (Hans og Gréta) með 
áherslu á kvenhetjuna og samspil hennar við karlhetjuna. Greinin byggir á meistara-
verkefni í þjóðfræði þar sem unnið var innan eigindlegrar rannsóknarhefðar og 
viðfangsefnið skoðað út frá sjónarhorni femínískrar túlkunarfræði. Fjórtán tilbrigði 
sem til eru hér á landi af þessari gerð voru rannsökuð: fjórar sögur úr safni Jóns 
Árnasonar, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri (1954-1961), sex sögur úr handritum Einars Ól. 
Sveinssonar, ein saga úr Skaftfellskum þjóðsögum og sögnum (2009) og þrjár sögur úr bók 
Rósu Þorsteinsdóttur, Sagan upp á hvern mann (2011). Einnig voru til samanburðar tekin 
fyrir nítján erlend tilbrigði sem valin voru af handahófi, bæði frá Skandinavíu og 
annars staðar úr Evrópu til þess að gefa víðtækari mynd af hlutverkum kven- og 
karlhetja. 

Kvenhetjur 

Mikið hefur verið skrifað um ímynd kvenhetjunnar og hvernig hún birtist í sögum – 
hvort sem það er út frá sálfræði eða feminískum fræðum (Bettelheim, 1989; Dundes 
1989; Lieberman 1989; Rowe 1987). Birtingarmyndir kvenhetja í ævintýrum eru 
fjölbreyttar og getur kvenhetjan til dæmis verið virk eða aðgerðalítil, klár, iðjusöm eða 
þrautseig. Sígildu ævintýrin sem svo margir þekkja hafa gengið í gegnum ýmsar 
breytingar, sem ávallt eru háðar þeim tíðaranda sem ríkti þegar þau voru skráð niður 
eða sögð. Ýmsir fræðimenn (Bottigheimer 2004; Zipes 1993) halda því einnig fram að 
kvenhetjurnar hafi breyst við yfirfærsluna úr munnmælahefð yfir í bókmenntaformið. 
Bókmennta- og þjóðfræðingurinn Ruth B. Bottigheimer (2004) bendir á hvernig 
kvenhetjur í bókmenntum frá 1400/1500 til 1700 breyttust frá því að vera úrræða-
góðar og sjálfstæðar yfir í að verða ósjálfbjarga, sem er sú birtingarmynd sem við 
þekkjum hvað best í dag. Bottigheimer lítur svo á að bókmenntir frá því fyrir 1500 
sýni kvenhetjuna í öðru ljósi en þar fær hún að njóta þess að ráða sjálf yfir eigin líkama. 
Hin kynferðislega sjálfstæða kvenhetja breytist síðan í óvirka konu sem sífellt þarf að 
verja heiður sinn. Þær breytingar sem verða á hinni evrópsku kvenhetju upp úr 1500 
tengir Bottigheimer við rauntíma sagnanna þar sem frelsi kvenna hafði minnkað til 
muna. Guðfræðileg endurskoðun átti sér stað á 16. öld og menn töldu að siðbæta 
þyrfti kirkjuna og hverfa aftur til Biblíulegri kenninga og helgisiða. Siðaskiptin leiddu 
til þess að meiri áhersla var lögð á að staða konunnar væri innan heimilisins. 

Sagnfræðingurinn Marina Warner (1994) hefur fjallað um viðhorf til kvenna í lok 
17. aldar í bók sinni From the Beast to the Blonde: On Fairytales and their Tellers. Þar bendir 
hún á hvernig kristileg gildi hafi undirstrikað þá áherslu að þögn sé gulls ígildi, sem átti 
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sérstaklega við um konur. Það var talinn mikill löstur hjá konum að vera með málæði 
og áttu þær ekki að viðra skoðanir sínar, heldur láta karlmennina um að skiptast á 
skoðunum. Warner bendir einnig á að þetta viðhorf hafi ekki verið nýtt af nálinni, 
enda megi finna það í ýmsum bókmenntum og þar á meðal í Biblíunni. Sagan af 
syndafallinu er gott dæmi um þetta þar sem dómgreindarleysi, forvitni og lævísi Evu 
leiðir til brottvísunar mannkynsins úr Paradísargarði því hún tældi Adam til þess að 
bíta í forboðna ávöxtinn.  

Í sögulegu samhengi má einnig sjá hvernig konur hafa verið tengdar náttúrunni og 
líkamanum á meðan hið karllæga hefur verið tengt hinu andlega og menningunni. 
Karlar eru þar af leiðandi bæði nær guði og búa yfir andlegum yfirburðum. Líkami 
kvenna virðist tengdari hinu efnislega, þ.e. að fara á blæðingar, ala barn, að vera með 
barn á brjósti og annast líkamlegar þarfir annarra á meðan karlinn stendur fyrir utan 
heimilið og er að því leyti nær siðmenningunni (Appelros 2005; Ortner 1974; Warner 
1994). Þjóðfræðingurinn Steven Swann Jones (1995) tekur í sama streng varðandi 
hlutverk kven- og karlhetja í ævintýrum. Hann telur að kvenhetjur fái ekki sama vægi 
og karlhetjur þar sem dregið sé úr valdi þeirra, svo sem með því að þær eru fremur 
tengdar við náttúruna og hið villta í ævintýrunum. 

Siðferði ævintýra 

Kynímyndir og hlutverk sögupersóna í ævintýrum geta endurspeglað ríkjandi tíðaranda 
og gefið góðar vísbendingar um siðferði á mismunandi tímum og stað. Ævintýri hér 
áður fyrr voru frekar ætluð fullorðnum eða blönduðum hópi áheyrenda en með 
ævintýrasafni Charles Perraults Histoires ou contes de temps passé (Stories or Tales of Past 
Times, 1697) og Grimmsbræðra Kinder- und Hausmärchen (1812–1815) breyttist sú 
áhersla og var sögunum þá sérstaklega beint að börnum og áhersla lögð á uppeldis-
fræðileg gildi. Mörg ævintýrin tóku þeirri breytingu að verða eins konar forvarnarsögur 
sem áttu að kenna börnum æskilega hegðun. Bæði Perrault og Grimmsbræður lögðu 
áherslu á að gera söguhetjuna ábyrga fyrir eigin örlögum (Tatar, 1993).  

Æskileg hegðun kynjanna er ekki sýnd með sama hætti í sígildu ævintýrunum. Rétt 
hegðun kvenhetja er ekki sú sama og fyrir karlhetjur og eru áherslur ólíkar fyrir kynin. 
Sigrar þeirra og refsingar eru mismunandi eftir kyni og hetjurnar bregðast ekki á sama 
hátt við þeim hindrunum sem á vegi þeirra verða. Karlhetjan tekst á við verkefni fjarri 
heimilinu og þarf oft að sýna líkamlega yfirburði á meðan kvenhetjan er fremur 
bundin við heimilið, þar sem hún þarf að leysa ákveðin verkefni af mikilli þrautseigju 
og útsjónarsemi. Í ævintýrum er hetjum refsað eða umbunað og geta hegningar eða 
laun verið öfgafull. Illgjörn söguhetja hlýtur yfirleitt hræðileg endalok en söguhetja 
sem sýnir göfuglyndi, heiðarleika og iðjusemi er hins vegar böðuð í gulli og gim-
steinum. Söguhetjurnar speglast í andstæðum sínum og hljóta laun eftir því. Ef 
aðalkvenhetjan í upphafi ævintýrisins er óhlýðin og löt er henni yfirleitt kennd iðju-
semi í gegnum einhvers konar niðurlægingu. Henni er kennt að stolt og hroki leiði 
ekkert gott af sér og því hefur sagan það yfirbragð að kenna kvenhetjunni rétta 
hegðun (Tatar, 1993). Eins og dæmin sýna verða ævintýrin góð leið til þess að kenna 
börnum rétta hegðun og endurspegla þau viðhorf samfélags síns tíma til hlutverka 
kynjanna. Karlhetjan verður ráðandi en kvenhetjan þarf að sýna þolinmæði, þraut-
seigju og helst að vera óvirk. 

Hans og Gréta (ATU 327A) 

Hans og Gréta er vel þekkt ævintýri í Evrópu og líklega flestir sem hafa einhvern tímann 
heyrt það á lífsleið sinni. Þekktasta tilbrigðið er án efa í útgáfu Grimmsbræðra, í það 
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minnsta í Evrópu og Norður-Ameríku, enda hafa nöfnin sem bræðurnir gáfu 
börnunum fest sig í sessi. Ævintýragerðin ATU 327A er mjög fjölbreytt og breytileg 
eftir menningarsvæðum og geta áherslur verið ólíkar hvað varðar hlutverk kven- og 
karlhetja. Eins og bent hefur verið á geta hlutverk kvenhetja í ævintýrum við fyrstu sýn 
litið út fyrir að vera frekar einsleit. Þjóðfræðingurinn Kay Stone (2008) hefur hins 
vegar bent á að þegar betur er að gáð geti búið meira á bak við kvenhetjuna; hlutverk 
hennar megi skoða á fleiri en einn hátt enda felist það ekki einungis í því að hljóta 
prinsinn í lokin. Ævintýrið Hans og Gréta (ATU 327A) fellur til að mynda ekki að hinu 
dæmigerða ævintýri um prinsessur í nauð og er því áhugavert að skoða hlutverk 
kvenhetjunnar nánar í samspili við karlhetjuna.  

Í sígildum ævintýrum eru söguhetjurnar yfirleitt fullorðnar en ævintýrið Hans og 
Gréta (ATU 327A) er frábrugðið að því leyti að aðalsöguhetjurnar eru í flestum 
tilvikum börn og því ekki komin á giftingaraldur. Ævintýrið býr þó yfir fjölbreytileika 
og misjafnt getur verið hvort sagan snúist um kven- eða karlhetju, hvort sagt sé frá 
fátækum börnum eða konungsbörnum og í undantekningartilvikum endar hún á 
brúðkaupi. Eitt af því sem einkennir þessa tilteknu gerð er að börnin eru skilin eftir á 
einhvern hátt af foreldrum sínum, hvort sem það er af ásetningi eða óvart.  

Helsta einkenni íslensku tilbrigðanna er að börnin, sem heita yfirleitt Sigurður og 
Ingibjörg, eru konungborin og engin fátækt kemur við sögu. Vond stjúpmóðir sem er 
tröllættuð hrindir sögunni af stað en í erlendu tilbrigðunum geta upptökin legið í 
fátækt, vondri (stjúp)móður eða að börnin villast úti í skógi í leit að mat. Atburðarásin 
er þó hin sama bæði í erlendu og íslensku tilbrigðunum; börnin eru villt og koma að 
einhvers konar óvætti sem getur verið skessa, tröll, norn eða djöfullinn sjálfur sem vill 
éta þau. Misjafnt getur verið hvort börnin hljóti aðstoð eða komast sjálf í gegnum 
raunir sínar og hvort þau snúi aftur til síns heima. Einnig er áherslan á hlutverk 
barnanna ólík á milli tilbrigða; í sumum sögunum er karlhetjan ráðandi en í öðrum 
kvenhetjan en einnig geta þau verið jafn virk eða algjörlega háð öðrum til þess að 
komast af. 

Ósjálfbjarga kvenhetjur 
Íslensku tilbrigðin eru mörg hver keimlík og til að mynda hefjast þau öll á stjúpunni 
sem hrindir atburðarásinni af stað. Hin vonda stjúpmóðir barnanna leggur fæð á þau. 
Hún platar börnin til þess að líta ofan í kistu (stein eða tunnu) og hrindir þeim ofan í 
hana. Stjúpan minnir á nornina í Hans og Grétu Grimmsbræðra en í stað þess að plata 
börnin til að líta inn í ofninn og hrinda þeim inn í hann fara þau ofan í kistuna. Hún 
sendir þau síðan á haf út til systur sinnar sem býst við komu þeirra, enda eru þau að 
jafnaði send henni til matar. Hlutverk systkinanna í íslensku tilbirgðunum, Ingibjargar 
og Sigurðar, eru mjög einsleit og birtast með líkum hætti. Af þeim fjórtán tilbrigðum 
sem borin voru saman sýna ellefu sögur ráðandi karlhetju og stjórnar hún alfarið 
aðgerðum barnanna en kvenhetjan Ingibjörg flissar sífellt og kemur þeim yfirleitt í 
vandræði. Hún er dragbítur á karlhetjuna og forvitni hennar og hláturmildi leiðir til 
þess að skessan heyrir í þeim og nær að fanga þau. Ingibjörgu er stillt upp sem 
heimskri stelpu sem getur ekki haldið hlátrinum niðri. Hún býr ekki yfir sjálfstjórn eins 
og bróðir hennar virðist gera. Allt aftur til tíma Forn-Grikkja hefur óstjórnlegur hlátur 
verið skilgreindur sem kvenlegt einkenni og hann tengdur við legið (hyster). Þaðan 
kemur t.d. hugmynd okkar um móðursjúkan hlátur (hysterical laughter), stjórnlausan og 
óviðeigandi (Perfetti, 2003). En það er ekki nóg með það að stúlkan sé aðhlægin því 
hún er einnig forvitin og er það einmitt forvitnin sem leiðir til þess að þau lenda í 
hremmingum. Í nokkrum tilbrigðum hleypir Sigurður systur sinni ekki út úr kistunnni 
sem stjúpa þeirra hefur lokað þau inni í heldur fer einn að skoða nýja staðinn. Hann 
fer og kannar svæðið en kvenhetjan Ingibjörg þarf að halda sig til hlés. Sigurður fer og 
metur aðstæður áður en hann hleypir systur sinni út, en sýnir með því karlmannlegt 
vald og styrk.  
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Skandinavísku tilbrigðin eru þau sem líkjast hvað mest íslensku sögunum, sérstak-
lega þau norsku þar sem birtast lík minni og er að finna hjá okkur og má þar nefna 
kistuna, hlutverk barnanna og tröllin. Í skandinavísku sögunum á sér stað svipuð 
atburðarás og kvenhetjurnar eru mjög áþekkar Ingibjörgu og má segja að þær fái sama 
hlutverk. Eins og í íslensku tilbrigðunum er karlhetjan treg til að taka stúlkuna með en 
lætur að lokum undan. Það er henni að kenna að óvætturin nær þeim hvort sem hún 
flissar eða segir eitthvað rangt þegar nornin kallar til þeirra. Þegar skessan eða nornin 
verður vör við einhvern umgang spyr hún hver sé þar á ferð. Drengurinn veit ávallt 
hvað skal segja til að sefa óvættina en stúlkan skilur hins vegar ekki að hún eigi að 
gabba nornina og svarar í mesta sakleysi rétt. Það er áhugavert að í hvert sinn sem 
kvenhetjurnar tala, segja þær eitthvað rangt, sem má – auk þess sem þær flissa í sífellu 
– tengja við þöggunina. Túlka má það sem svo að tungumálið skilgreini mennskuna, 
þ.e. að hæfileikinn til að tjá sig með orðum sé það sem skilji manninn frá dýrum og má 
rekja slíkar hugmyndir til Forn-Grikkja. Í riti sínu Þeætetos (Theaetus) segir Platon 
(206d) að allir geti sagt sína skoðun nema þeir sem séu mállausir og heyrnalausir frá 
fæðingu. Þess vegna var efast um mennsku heyrnarlausra eða jafnvel litið á þá sem 
hálf dauða. Meðal Forn-Grikkja var mikil áhersla lögð á tungumálið og enn þann dag 
í dag má víða finna þá fordóma að þeir sem hafa ekki góð tök á tungumálinu og tali til 
að mynda ekki góða íslensku skorti rökhugsun og séu jafnvel heimskir. Þessu er ekki 
ólíkt varið í ævintýrunum; þegar sögupersóna verður mállaus þá er hún líka heimsk. 
Hún getur þá hvorki tjáð skoðanir sínar né vilja. Kvenhetjurnar hafi ekki góð tök á 
rökhugsun né tungumálinu yfirleitt, og það gefur til kynna að þær séu heimskar og 
standi því skör lægra í samfélaginu eða nær náttúrunni en bræður þeirra (Edwards, 
1997). 

Sögurnar um Hans og Grétu má ennfremur skoða út frá kenningum Maríu Tatar 
(1993), en hún bendir á að þær kvenhetjur sem eru latar, ágjarnar eða óhlýðnar fái að 
kenna á því og þurfi að læra rétta hegðun. Þær falli ekki inn í samfélagsnormið og 
þurfi því eins konar áminningu. Ruth Bottigheimer (1987) gengur enn lengra og tengir 
þessa refsingu sem kvenhetjan hlýtur við syndafallið, það hafi verið í konunni eðlislægt 
að syndga eins og Eva. Eðli karlsins sé aftur á móti sakleysi og því fái hann meira rými 
til að gera mistök. Það sé sama hvað konan geri, hún sé ávallt sek. Það má vel skoða 
hlutverk Ingibjargar út frá þessum fullyrðingum. Forvitni og fyrirhyggjuleysi kven-
hetjunnar leiðir systkinin í hættu, eins og kviklyndi Evu í Paradísargarði. Það má velta 
því fyrir sér hvort Adam hefði nokkurn tímann bitið í eplið ef ekki hefði verið fyrir 
forvitni Evu. Með sama hætti er það Ingibjörg sem er vanstilltari en Sigurður og á sök 
á því að þau nást. 

Sterkar og ráðagóðar kvenhetjur 
Þegar við færum okkur nær Suður- og Mið-Evrópu fara sögurnar að líkjast mjög hinu 
sígilda ævintýri Grimmsbræðra, Hans og Grétu. Börnin eru ýmist hrakin að heiman eða 
villast í skóginum og á leið sinni finna þau einhvers konar sælkerahús sem þau stelast 
til þess að taka sér bita af. Eins og komið hefur fram er það oftast nær hlátur 
stúlkunnar í íslensku tilbrigðunum sem kemur upp um þau og svipað gerist í 
skandinavísku sögunum. Einungis eitt tilbrigði, portúgalska ævintýrið The Two Children 
and the Witch, innihélt svipað minni, þ.e. að stúlkan er aðhlægin og börnin eru sett í 
kassa, sbr. kistu. Í flestum hinna tilbrigðanna er það báðum börnunum um að kenna 
að óvætturin verður þeirra vör og nær þeim á sitt vald.  

Í tilbrigðunum frá Suður- og Mið-Evrópu er söguþráðurinn fjölbreyttari en í þeim 
íslensku. Ástæðan er líklega sú að hér er um að ræða mun stærra landsvæði en Ísland 
með ólíkum þjóðum og margslunginni menningu. Þrátt fyrir að suður- og mið-
evrópsku kvenhetjurnar séu oft grátgjarnar í upphafi ævintýrisins birtast þær sterkari 
en þær sem við sjáum í íslensku tilbrigðunum, eru virkari og í sumum tilfellum bjarg-
vætturinn. Í flestum sögunum fá kven- og karlhetjan sama vægi; samvinna systkinanna 
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leiðir til þess að þau komast frá óvættinni eins og við þekkjum hvað best frá sígilda 
ævintýrinu Hans og Grétu í útgáfu Grimmsbræðra.  

Grimmsbræður gáfu safn sitt Kinder- und Hausmärchen út alls sjö sinnum og áttu það 
til að breyta sögunum á milli útgáfa. Það er því áhugavert að skoða þær breytingar sem 
kvenhetjan Gréta verður fyrir frá fyrstu útgáfu til þeirra síðustu. Hún hefur þroskast 
mjög mikið frá því sem var og fengið meira vald í sögunni. Í síðustu útgáfunni (1857), 
fær Gréta að sýna styrk sinn tvisvar; fyrst þegar hún ýtir norninni inn í bakarofninn og 
svo þegar kemur að vatninu. Gréta fær önd til þess að bera þau yfir svo þau komist 
aftur til síns heima. Í lok ævintýrsins er kvenhetjan Gréta búin að sýna að hún ráði við 
þær þrautir sem eru lagðar fyrir hana og getur treyst á sjálfa sig.  

Barnasálfræðingurinn Bruno Bettelheim (1989) bendir á að það sé mikilvægt að 
sýna börnum kvenhetju sem getur bjargað sér sjálf, sérstaklega í ljósi þess að illmennin 
í sögunni eru stjúpmóðir og norn – bæði kvenkyns. Ævintýrið sýnir að hlutverk 
kvenpersóna sé ekki bundið einu hlutverki, og að kona geti bæði verið illmennið og 
hetjan í sögunni. Hægt er að líta svo á, eins og Bettelheim gerir, að bæði börnin 
þroskist jafn mikið, og í gegnum samvinnu læri þau að treysta hvort öðru til þess að 
verða sjálfstæð. En það er einnig hægt að túlka hlutverk Hans á annan hátt, þ.e. að 
karlhetjan þroskist minna. Í upphafi ævintýrisins er það hann sem er leiðandi en 
mistekst þegar hann finnur ekki brauðmolana aftur og má segja að hann sé ekki hæfur 
til þess að bjarga þeim eftir það. Kvenhetjan Gréta stendur aftur á móti uppi sem 
sigurvegari því hún leiðir þau út úr ógöngum, ekki einu sinni heldur tvisvar. 
Sálgreinandinn Jacqueline Schectman (1993) túlkar endalok ævintýrisins sem svo að 
faðir barnanna endurheimti fyrri styrk þegar börnin snúa heim með fjársjóðinn og 
viðhaldi þannig feðraveldinu. Allt eins má þó líta svo á að valdið hafi færst yfir til 
Grétu. Henni er það að þakka að þau hljóta fjársjóð og komast aftur heim.  

Af þeim 33 tilbrigðum sem skoðuð voru er tékkneska ævintýrið Von der alten Grule 
(Old Grule) sú saga sem sker sig hvað mest frá. Frásagnarstíllinn er mjög frábrugðinn 
hinum ævintýrunum og öll áhersla lögð á kvenhetjuna Grétu. Ævintýrið hefst á því að 
kvenhetjan er kynnt til sögunnar á undan karlhetjunni og er það óvanalegt. Í öllum 
hinum sögunum er karlhetjan kynnt fyrst og svo kvenhetjan, auk þess sem titill 
ævintýranna byrjar á nafni drengsins, sbr. Hans og Gréta, Sigurður og Ingibjörg, Jan og 
Hanna o.s.frv. Kvenhetjan er ekki hin dæmigerða Gréta, því hún er ekki viðkvæm og 
óörugg, heldur kemur strax í ljós að hún er baldin og sterk. Kvenhetjan er ráðagóð og 
fljót að finna lausnir. Það er ekki hægt að segja að kvenhetjan í þessari sögu hafi tekið 
út einhvern þroska, hún er óstýrilát strax í upphafi ævintýrsins og er það enn þegar 
hún snýr heim til foreldra sinna.  
Þrátt fyrir að í íslensku tilbrigðunum finnist ekki jafn ráðagóðar og hugdjarfar 

kvenhetjur og í þeim erlendu eru þær þó ekki allar hláturgjarnar eða þess valdandi að 
vera dragbítur fyrir karlhetjuna. Ævintýrin Skólöpp, Sigurður og Ingibjörg og Sagan af 
Sigurði og Ingibjörgu gefa sýn á annars konar kvenhetju sem tekur þátt í atburðarásinni. 
Ævintýrið Skólöpp sker sig hvað mest frá hinum tilbrigðunum að því leyti að 
kvenhetjan á ekki bróður og karlhetjan er tík í álögum. Í fyrri hluta ævintýrsins er 
kvenhetjan ekki mjög virk og þarf að treysta á tíkina Skólöpp sem ver hana gegn 
þursanum og stjúpmóður sinni. Örlög kven- og karlhetjunnar eru samofin og þurfa 
þær að hjálpa hvort annarri; hann með því að leysa hana undan vondu stjúpunni og 
hún með því að leysa hann úr álögum, því hann er í raun kóngssonur. Kvenhetjan 
sannar sig þó ekki til fulls fyrr en á brúðkaupsnóttinni þegar hún leyfir tíkinni að sofa 
til fóta, en við það losnar kóngssonurinn úr álögum. Hundshamurinn verður eftir og 
hún brennir hann. 

Í ævintýrinu Sigurður og Ingibjörg eru börnin uppeldissystkini; Ingibjörg er kóngs-
dóttir en Sigurður er karlsson og endar sú saga einnig á brúðkaupi. Hlutverk barnanna 
er ekki stórt og í fyrstu mætti ætla að hlutverk Ingibjargar sé enn minna en Sigurðar. 
Það er auðvelt að líta fram hjá virkni kvenhetjunnar Ingibjargar og einblína meira á 
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karlhetjuna Sigurð og hans gerðir. Það er hann sem bjargar þeim og það er hann sem 
biður um hönd Ingibjargar. Ef atburðarásin er skoðuð betur má sjá að það fellur í hlut 
Ingibjargar að refsa stjúpunni þegar þau snúa heim. Þetta er lítið atriði í sögunni og 
auðvelt að missa af því. Við heimkomuna kemur í ljós að stjúpan ætlar að láta brenna 
föður Ingibjargar á báli en hún afstýrir því og lætur brenna stjúpuna í staðinn. Það sem 
er áhugavert við þessa atburðarás er að kvenhetjan er látin bjarga föðurnum, en ekki 
karlhetjan. Líklega er það vegna þess að stúlkan er kóngsdóttir en drengurinn karlsson. 
Einnig ákveður hún sjálf að giftist karlhetjunni eftir lát föður síns. Með því að skoða 
þessi tvö atriði betur má vel sjá að kvenhetjan er ekki eins aðgerðlítil og ætla mætti við 
fyrstu sýn.  

Í ævintýrinu Sagan af Sigurði og Ingibjörgu tekur kvenhetjan beinan þátt í dauða 
skessunnar. Þetta líkist að einhverju leyti dauða nornarinnar í erlendu tilbrigðunum. 
Þegar Ingibjörgu verður ljóst hvað skessan hefur í hyggju verður hún hrygg og segir 
bróður sínum frá og saman hrinda þau kerlingu ofan í pottinn. Þetta er eina sagan sem 
hefur skessu sem ætlar að sjóða börnin í potti og líkist þetta atriði mjög því þegar 
norninni er hrint inn í bakarofninum í Hans og Grétu. Jafnræði er á milli kven- og 
karlhetjunnar í þessari sögu því þau vinna í sameiningu. Kvenhetjurnar í þessum 
ævintýrum birtast sem sterkar, þolinmóðar og ráðagóðar og taka þátt í atburðarásinni 
til jafns við karlhetjurnar. 

Lokaorð 

Skiptar skoðanir hafa verið á því hvort hin sígildu ævintýri eins og þau birtast hjá 
Grimmsbræðrum eða Perrault séu börnum góð fyrirmynd. Ævintýrin sýna íhaldsama 
mynd af hlutverkum kynjanna, og spyrja má hvort þau eigi erindi enn í dag. Karlhetjan 
þarf yfirleitt að sýna líkamlegan styrk fjarri heimili sínu en kvenhetjan er fremur 
bundin heimilinu þar sem hún sinnir hefðbundnum kvennastörfum, s.s. að spinna, 
elda eða þrífa. Þetta hlutverk birtist oft í erlendu tilbrigðunum af ATU 327A því 
kvenhetjan sinnir húsverkum fyrir nornina á meðan karlhetjan er lokuð inni í stíu. 
Kvenhetjan er einnig látin sýna líkamlegan styrk þegar hún ýtir norninni inn í ofninn 
og er hún þar augljóslega í hlutverki bjargvættar. Að því leyti er ævintýrið ólíkt öðrum 
þar sem kvenhetjan er sýnd aðgerðalítil og bíður þess eins að vera bjargað af 
karlhetjunni. Erlendu tilbrigðin skera sig frá þeim íslensku hvað þetta varðar. Í þeim 
eru kvenhetjurnar í flestum sögunum ekki í kvenmannsstörfum og þarfnast björgunar.  

Hafa má í huga orð Kay Stone (2008) sem segir að ef til vill höfum við ekki veitt 
kvenhetjunum næga athygli eða verið of fljót að gera lítið úr hlutverki þeirra og 
einblínt á neikvæða þætti sem stinga í stúf við hugmyndir okkar í dag um jafnrétti 
kynjanna. Þessi tilgáta á við sum ævintýrin en erfitt er að fella íslensku tilbrigðin undir 
hana. Einungis þrjú þeirra, (Skólöpp, Sagan af Sigurði og Ingibjörgu og Sigurður og Ingibjörg), 
skáru sig úr og sýndu kvenhetjuna í öðru ljósi. Í þessum þremur ævintýrum eru 
kvenhetjurnar sterkar í hlutverki sínu og ekki síður virkar en karlhetjurnar. Hins vegar 
birtist kvenhetjan í erlendu tilbrigðunum í fjölbreyttara hlutverki og þá sérstaklega í 
Mið- og Suður-Evrópu. Hans og Gréta í útgáfu Grimmsbræðra frá 1857 sýnir sterka og 
úrræðagóða kvenhetju sem er merkilegt í ljósi þess að bræðurnir eru þekktir fyrir að 
hafa dregið úr hlutverki kvenhetjanna með því að taka í burtu beinar ræður, sem leiðir 
til þöggunar (Bottigheimer 1987). Í því tilviki sem öðrum er hægt að túlka Grétu sem 
góða fyrirmynd um virka og klóka kvenhetju sem tilheyrir hinum sígildu ævintýrum. 

Eins og dæmin hafa sýnt eru ævintýrin mun fleiri en þau sígildu, eða þau sem eru 
nokkuð vel þekkt innan bókmenntahefðarinnar. Sem dæmi má nefna að þrjú af hinum 
fjórtán íslensku tilbrigðum sýna virkar kvenhetjur í jákvæðu ljósi. Ef til vill mættum 
við gera virkum kvenhetjum sem leynast í sagnaarfi okkar hærra undir höfði með því 
að beina sjónum okkar sérstaklega að styrkleikum þeirra. Tékkneska ævintýrið Old 
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Grule sýnir ekki einungis sterka kvenhetju heldur einnig stelpu sem er í leiðandi 
hlutverki út söguna. Þessar sögur sýna okkur að hlutverk kynjanna þarf ekki að vera 
bundið ákveðnum stöðlum og vel má finna kvenhetjur sem eru jafningjar karlhetja, 
eða kven- og karlhetjur sem í sameiningu geta yfirbugað óvættina. Eins og fram hefur 
komið hafa fjölmörg íslensk ævintýri verið skrásett og eru þau mikilvægur hluti af 
menningararfi okkar. Vert væri að skoða kvenhetjur í íslenskum ævintýrum nánar með 
áherslu á virkni þeirra og styrkleika. 
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