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Útdráttur 

Ævintýri og þjóðsögur voru sagðar hér áður fyrr fólki til skemmtunar og jafnvel til 

fræðslu. Í dag leita samtök eins og Blátt áfram eftir leiðum varðandi fræðsluefni; ef til vill 

liggur heppilegur efniviður í gömlum sögum. Margar merkar sögur hafa fallið í gleymsku 

en hætta er á að sögur gleymist ef þær fá ekki að þróast áfram eins og þær gerðu á fyrri 

tíð meðan munnleg sagnahefð var ríkur þáttur í þjóðlífinu. Vegna þess að hæfi 

munnmælasagna til birtingar fyrir börn var metið út frá siðferði 19. aldar hafa sögur sem 

ættu jafnvel erindi í dag gleymst. Þær sem hlutu náð safnritara og urðu hvað vinsælastar 

hugnuðust þeim karllæga tíðaranda sem þá ríkti. Hugsanlegar afleiðingar af þessari 

ritskoðun eru að börn hafi orðið af mikilsverðum skilaboðum.  

Í þessu verkefni er leitast við að varpa ljósi á upphaflegan tilgang tveggja gamalla sagna, 

Grimms-ævintýris, sem hlaut ekki náð samtímans, og íslenskrar þjóðsögu. Sögurnar fjalla 

báðar um kynferðislega tilburði feðra gagnvart dætrum en til að geta sett fram hugmyndir 

varðandi upphaflegan tilgang þeirra er hvor saga túlkuð fyrir sig; út frá persónum, 

táknum og atburðum. Að lokum eru sameiginlegir fletir skoðaðir til að finna samsömun 

þessara tveggja ólíku sagna.   
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1. Inngangur 

 

1.1 Blátt áfram – fræðsla 

„Hvað á ég að segja barninu“? er ein þeirra spurninga sem oft eru bornar upp við 

aðstandendur Blátt áfram sem eru sjálfstæð félagasamtök með þann tilgang að efla 

forvarnir gegn kynferðislegu ofbeldi á börnum á Íslandi. Í viðtali sem ég átti við Sigríði 

Björnsdóttir, talsmann samtakanna, segir hún reyndina oftar að þau börn, sem verða fyrir 

kynferðislegu ofbeldi, velji að segja ekki frá, m.a. vegna hræðslunnar við að verða dæmd 

fyrir að stoppa ekki athæfið eða jafnvel missa ást og virðingu þess sem þau myndu helst 

treysta fyrir málinu. Forvarnir eru mikilvægar í baráttu gegn kynferðislegu ofbeldi og 

geta orðið til þess að barn nái að stöðva ólöglegt athæfi eða þori frekar að segja frá. 

Fyrirbyggjandi leiðir til að upplýsa börn um rétt sinn eru vandmeðfarnar, og ekki er mikið 

úrval af fræðsluefni af þessu tagi fyrir börn. Helsta ástæða þess er að málefnið er 

viðkvæmt mörgum (Sigríður Björnsdóttir í viðtali þann 4. júlí, 2008).  

Að ósk áhugasamra foreldra réðust samtökin Blátt áfram í að þýða bókina Þetta eru mínir 

einkastaðir en bókin er í bundnu máli og vísurnar lagðar í munn barni:  

Allir einkastaða-leikir – af öllu tagi 
eru bannaðir... og hreint ekki lagi. 
Ekki með frændum, frænkum, pöbbum, öfum. 
Það stendur hér skýrum stöfum. 
 
Þó þau ætli okkur ekki að meiða, 
þá er þetta bannað... og gerir krakka mjög reiða 
 
ÞETTA ERU MÍNIR EINKASTAÐIR! 
(Diana Hansen 2006:9) 

 

Í rannsókn frá árinu 2004 um kynhegðun unglinga segjast 13,6% stúlkna og 2,7% drengja 

hafa orðið fyrir kynferðislegri misnotkun fyrir 18 ára aldur (Barnaverndarstofa 2008: 

Árskýrsla 2006–07). Hugsanlega væru þessar tölur lægri ef framboð fræðsluefnis væri 

fjölbreyttara og næði til breiðari aldurshóps. 
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1.2 Dulmagn ævintýranna 

Dulmagn ævintýranna og áhrif þeirra á vitund mannsins er meðal þess sem fræðimenn 

hafa fengist við í rannsóknum sínum á barnabókmenntum (Baldur Hafstað 2002:25–26). 

Einn þeirra, bandaríski prófessorinn Bruno Bettelheim, hefur kannað áhrif ævintýra á 

barnssálina en hann segir þau geta mótað sálfræðilegan vöxt barna (Bettelheim 1991:12). 

Ástæðuna segir hann m.a. vera að börn samsami sig hetjunni og að innri og ytri barátta 

hennar veki upp siðfræðilega vitund þess (Bettelheim:9). Áhrifa ævintýranna gætir víða 

(Bettelheim 1991:26) og frá örófi alda hafa börn verið dyggir aðdáendur þeirra (Einar Ól. 

Sveinsson 1940:59).  

Vert er að veita því athygli sem Bettelheim segir um ævintýrin, þ.e. að þau beri mikilvæg 

skilaboð til meðvitundarinnar, forvitundar og undirmeðvitundar á hvaða stigi sem er virkt 

hjá hlustanda (Bettelheim 1991:6). Þess vegna eru ævintýrin góður umræðugrundvöllur 

varðandi heimspekileg og siðfræðileg mál samtímans og fjölskyldunnar (Vilborg Birna 

Þorsteinsdóttir 2008:4) og vel til þess fallin að uppfræða börn. 

 

1.3 Ævintýraleg fræðsla 

Að nota ævintýri til að fræða er reyndar ekki ný hugmynd því ævintýri hafa verið samin 

gagngert til fræðslu (Tatar 2003:29,30, von Franz 1996:6) þ.á m. ævintýrið Maríubarnið 

(Grimms ævintýri 1:30–37). Reyndar teljast þau ævintýri ekki til þeirra vinsælustu en það 

er oft reyndin að ekki fari saman augljós fræðsla og skemmtun. 

Silja Aðalsteinsdóttir fjallar í greininni „Trú og siðferði í íslenskum barnabókum“ um 

barnabækur sem gagngert eru skrifaðar til að koma ákveðum skilaboðum á framfæri. Í 

lok greinarinnar segir að ekkert standi bókinni framar varðandi að koma börnum í 

skilning um ólíkar hliðar mannlegrar tilveru (Silja Aðalsteinsdóttir 1999:178). Í annarri 

grein Silju, „Raddir bókmenntanna“, sem tekur á svipuðu máli, segir að þar sem höfundar 

beita „hinu tvíþætta ávarpi“ nái þeir að gæða söguna einlægni (Silja Aðalsteinsdóttir 

1999:82) sem gæti verið mikilvægt eigi sagan að fela í sér skilaboð.  
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Í greininni lýsir Silja á eftirfarandi hátt áhrifamætti sagna: „ Skemmtilega sögu má nota 

til að innræta lesendum vafasamar hugmyndir, og jafnvel í bókum sem þykjast ekki 

kenna neitt leynast ákveðnar hugmyndir um hvernig heimurinn lítur út og lífið er eða á að 

vera“ (Silja Aðalsteinsdóttir 1999:80). Silja hittir naglann á höfuðið varðandi áhrifin og 

auðveldlega mætti heimfæra þessa lýsingu yfir á ævintýrin þar sem hlutirnir eru ekki 

alltaf eins og yfirborð sögunnar gefur til kynna (Tatar 2003:173). 

 

1.4 Markmið verkefnisins  

Hér verður rýnt í tvær gamlar sögur sem fjalla um kynferðislega tilburði feðra gagnvart 

dætrum, sögurnar eru ævintýrið Þúsundskinn,sem ber nafnið Allerleirauh á þýsku og 

kemur úr safni Grimmsbræðra (Tatar 2003:235–240), og þjóðsagan Sigríður 

Eyjafjarðarsól úr Þjóðsögum Jóns Árnasonar (Jón Árnason II: 203–209). Upphaflega 

voru þessar sögur munnmælasögur sem rötuðu inn í bækur við söfnun munnmælasagna á 

19. öld (von Franz 1996:4, Einar Ól. Sveinsson:116–123). Markmiðið með þessu verkefni 

er að meta upphaflegan tilgang sagnanna með því að varpa ljósi á heildarmyndina og 

túlka atburði hvorrar sögu fyrir sig en þær eru ólíkar að gerð. Ævintýrið skilar 

sögupersónunni „happy ending“; það gerir þjóðsagan reyndar einnig en leiðin að enda 

sögunnar er mun flóknari. 

 

1.5 Innihald sagnanna 

Aðalsögupersónur beggja sagnanna eru konur: annarsvegar er það prinsessan 

Þúsundskinn, sem verður fyrir því að faðir hennar vill ganga að eiga hana og hins vegar 

Sigríður Eyjafjarðarsól, heimasætan sem giftir sig að ósk föður síns tröllslegum manni í 

álögum. Hún leysir eiginmanninn undan álögunum og þau eignast dóttur sem síðar er 

rænt. Barnsræninginn elur barnið upp og biðlar til stúlkunnar í lok sögunnar. 
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1.6 Tíðarandinn 

Tíðarandinn sem ríkti er sögurnar voru ritaðar getur reynst torskilinn þeim sem lifa á 

okkar tímum, sérstaklega varðandi stöðu kvenna. Fyrirlestur Bríetar Bjarnhéðinsdóttur 

um hagi og réttindi kvenna 1887 um staðalímyndir stúlkna og drengja hjálpar við að 

varpa ljósi á anda þess tíma: 

[Stúlkur hafa átt að vera] verur sem stæðu skör lægra í öllu tilliti, sem ekki hefðu 

annað takmark í lífinu en að snúast í kringum karlmennina og gjöra þeim lífið sem 

þægilegast og sem ættu að gefa sig með lífi og sál einungis því ætlunarverki. (Bríet 

Bjarnhéðinsdóttir:1997: 351–352). 

 

 

2. Þúsundskinn  

 

2.1 Uppbygging 

Sagan Þúsundskinn er ævintýri sem árið 1812 rataði inn í ævintýrasafn bræðranna Jacobs 

Ludwigs Carls Grimm (1785–1863) og Wilhelms Carls Grimm (1786–1859). Safnið 

gengur á íslensku undir nafninu Grimms ævintýri (Kinder- und Hausmärchen).  

Til eru ýmsar gerðir af Þúsundskinn (Tatar 2003:240–241) eina þeirra, Asnaskinn 

(Donkeyskin), skráði Frakkinn Charles Perrault (1628–1703) árið 1694 (Tatar 2003: 117–

118, 150–151). Hér er stuðst við lauslega þýðingu Mariu Tatar á Þúsundskinn úr sjöundu 

útgáfu Grimmsbræðra frá árinu 1857 (Tatar 2003:195). Þúsundskinn (Tatar 2003:235– 

240) er byggð upp eins og hefðbundið ævintýri og gerist í hinu hefðbundna umhverfi 

ævintýris (Tatar 2003:xxviii). 

 

2.2. Faðir og móðir  

Í upphafi ævintýrisins stendur Þúsundskinn frammi fyrir vandamáli eins og gjarnan er í 

ævintýrum, sbr. Ingibjörg í sögunni Gorvömb (Þjóðsögur Jóns Árnasonar II:360–361), 

Hans og Gréta og drottningin í Rumputuski (Tíu Fegurstu Grimms-Ævintýri 1992:39–

42).  
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Í tilviki Þúsundskinns hefst vandamálið innan fjölskyldunnar, faðir hennar, ekkillinn, vill 

kvænast henni enda er hún eina konan sem stenst þær kröfur sem settar eru fram um 

fegurð verðandi brúðar. Ólíkt mörgum öðrum ævintýrum er faðirinn í sögunni 

áhrifavaldur en ekki hlutlaus aukapersóna (Tatar 2003:151) eins og feður í þekktustu 

gerðum Mjallhvítar og Öskubusku sem hafa sig ekki í frammi viðvíkjandi málum dætra 

sinna.  

Reyndar eru til gerðir af Öskubusku þar sem faðirinn er virkur og hefur kynferðislegar 

kenndir til dóttur (Tatar 2003:153) eins og faðir Þúsunskinns. Á 19. öld voru slíkar sögur 

nánast jafn algengar og öskubuskusögur. Þáttur feðra var gjarnan fegraður í slíkum 

sögum (Baldur Hafstað 2005:21–22) því samfélagið, sem stýrt var af körlum, gerði kröfu 

um að sögurnar réttlættu misgjörðir þeirra (Tatar 2003:150–151). Faðir Þúsundskinns 

skipar sess þess vonda (Tatar 2003:8–9) en réttlæting hans eru orð eiginkonu hans sem 

nánast gefur honum leyfi á dótturina (Tatar 2003:235).   

Víða í ævintýrum er það kvenkynpersóna sem hrindir atburðarásinni af stað, sbr. stjúpuna 

í ævintýrinu um Mjallhvít en í Þúsundskinn er það hin deyjandi móðir og er dauði hennar 

táknrænn fyrir kynslóðaskipti og mikilvægi endurnýjunar. Svipað minni kemur fyrir í 

ævintýrinu um Gorvömb þar sem móðir Ingibjargar hefur áhrif í byrjun sögunnar en öfugt 

við móður Þúsundskinns varar hún dóttur sína við girnd föðurins áður en hún deyr (JÁ 

II:360–361). 

 

 

2.3 Sjónarmið kirkjunnar  

Í meðförum Grimmsbræðra tók Þúsundskinn breytingum milli útgáfna eins og mörg 

önnur ævintýri (Zipes 1997:41–46). Til að mynda voru ekki ráðgjafar í fyrstu útgáfu 

sögunnar 1812 eins og í útgáfunni sem hér um ræðir þar sem ráðgjafar minna konung á 

skyldur sínar gagnvart Guði sínum og þegnum og segja ráðahag konungs geta varpað 

konungsríkinu í glötun (Tatar 2003:8). Brestur í siðgæðisvitund konungs var brestur í 

samfélaginu en sem máttarstólpar samfélagsins urðu karlmenn að hafa ímynd þess sterka 

og óbrigðula.  
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Hlutverk ráðgjafanna í sögunni er að benda á mikilvægi kirkjunnar varðandi ríkisstjórnun 

en kirkjan var nauðsynlegur vörður um siðgæði og hinum breysku konungum til halds og 

trausts (Zipes 1997:46–48).  

 

2.4 Leitað leiða  

Þúsundskinn tekur á það ráð að tefja málið með því að biðja um þrjá sérsaumaða kjóla og 

skinnfeld gerðan úr öllum dýrategundum konungsríkisins. Bónin er táknræn fyrir 

sjálfsmat hennar sem virðist nokkuð hátt í byrjun sögunnar en hún telur þetta miklar 

kröfur og áætlar að það taki töluverðan tíma að uppfylla þær. Hún vonar að faðir hennar 

sjái að sér á þessum tíma en það gerir hann ekki. Það að honum takist án lítillar 

fyrirhafnar að útvega hlutina sem dóttirin biður um og telur erfitt að útvega sýnir 

mismuninn á milli kynjanna.    

Mikilvægi sjálfstæðis birtist í flóttanum er prinsessan flýr heimili sitt og breytir flóttinn 

miklu í sögunni. Útskúfunin sem rekur hana á flótta er sambærileg minninu í Hans og 

Grétu sem voru rekin að heiman þó Þúsundskinn velji sjálf að fara enda var henni ekki 

stætt á að búa þar lengur. 

Að hún sjálf velji að leggja á flótta táknar hennar eigin skref í átt til þroska. Aftur á móti 

endurspeglar flóttinn þær breytingar sem stúlkur þurfa að ganga í gegnum er þær þroskast 

í fulltíða konur. Marie-Louise von Franz (1996:60,61) tengir þroska persónunnar til 

sjálfstæðis höfnuninni sem hún verður fyrir þegar fjölskyldan útilokar hana, sbr. minni 

sögunnar um Hans og Grétu. 

Hvorki við skipulag flóttans né á flóttanum nýtur aðalpersónan aðstoðar og er ein með 

vandamál sitt eins og stúlkan í sögunni Handalausa stúlkan (Tatar 2003:9). Að konan sé 

ein með vandamálið sýnir best hræðsluna sem lamar allt hjálpræði en enginn þorir að 

setja sig á móti geranda. Svipað var sagt um mál Austríkismannsins Josefs Fritzl sem hélt 

dóttur sinni Elisabeth fanginni í 24 ár og átti með henni sjö börn en að sögn aðstandenda 

var faðirinn afar strangur og ráðríkur gagnvart sínu heimilisfólki og hélt því í stöðugum 

ótta (RDF 2008: The Secrets of the Austrian Cellar).  
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2.5 Flóttinn  

Á flóttanum er fyrsti viðkomustaður prinsessunnar skóglendi í öðru konungsríki. 

Skógurinn virkar ógnvekjandi (Zipes 1988:43); sem slíkur endurspeglar hann óvissu og 

hættur sem mæta ungum stúlkum þegar þær fara að heiman. Þúsund skinna feldurinn 

ásamt hola trénu er táknrænn fyrir skjólið sem náttúran veitir henni (Tatar 2003:73) en 

leit Þúsundskinn á vit náttúrunnar er mótvægi ónáttúrlegra hvata föðurins. 

Þúsundskinn fer leynt í skóginum eins og dýr, hún ber sót á andlit sitt og hendur til að 

dyljast. Sótið gæti táknað skömmina eða sektarkenndina sem hún lifir við en ekki er 

ólíklegt að samviskubit hafi nagað hana yfir því að hafa ekki getað leyst vandamálið milli 

sín og föðurins. Skömmin getur einnig átt rætur í að hún hafi þegar verið orðin fórnar-

lamb kynferðislegs ofbeldis af hendi föðurins en Sigríður Björnsdóttir hjá samtökunum 

Blátt áfram segir nagandi sektarkennd algenga meðal fórnalamba kynferðislegs ofbeldis.   

Lokaáfangastaður er höll konungsins sem finnur stúlkuna í skóginum. Að konungur sé 

hjálpræðið undirstrikar mikilvægi karlmannsins í lífi konunnar. Hann er nauðsynlegur 

endurreisninni sem á sér stað eftir hnignun hennar. Því er það hann sem er 

bjargvætturinn. Jafnvel þó hún sé sjálfstæð getur hún ekki komið sér hjá ríkjandi hefðum 

varðandi stöðu kynjanna.  

Konan er klók en helst til merkis um það eru hlutirnir sem hún tekur með sér að heiman; 

þeir eru valdir af kostgæfni og koma sér vel við lausnina á erfiðleikum hennar (Tatar 

2003:xxviii).   

 

2.6 Lausnin  

Að það sé konungur en ekki einhver óbreyttur sem finnur prinsessuna í skóginum er tákn 

um þann virðingarsess sem henni ber. Í Asnaskinni Perraults er lesandi skilinn eftir með 

þá óþægilegu tilfinningu að konungurinn, sem finnur stúlkuna í skóginum, sé í raun faðir 

hennar (Tatar 2003:241) og endar sagan með hjónabandi þeirra. Þau málalok eru í 

andstöðu við endinn á Þúsundskinn sem giftist öðrum manni og samræmast ekki hinum 

góða endi ævintýranna (Guðrún Bjartmarsdóttir 1982:320), í það minnsta ekki hjá þeim 
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lesendum sem vilja sjá söguhetjuna sína leysa vandamálið og höndla hamingjuna (Zipes 

1988:148).  

Að menn konungs sjái prinsessunni fyrir starfi í eldhúsi hallarinnar opnar henni dyr sem 

hún nýtir til að vinna áfram við lausn vandamálsins, konungurinn er „drekinn“ sem hún 

þarf að vinna. Eins og Öskubuska vinnur hún verk sín vel en samviskusemi og elja borgar 

sig í þjóðsögum þar sem konan á „að vera hlýðin, óvirk, barngóð, þrifin, vinnusöm“ 

(Guðrún Bjartmarsdóttir 1982:325). Maria Tatar (2003:29–30) bendir á svipaða hluti 

varðandi ævintýrin. 

Þúsundskinn fer á þrjá dansleiki í sitthvorum kjólnum og verður konungur yfir sig hrifinn 

og dansar við stúlkuna sem enginn veit hver er, rétt eins og í sögunni af Öskubusku. 

Auk þess að hrífa alla með útliti sínu eldar hún súpu handa konungi sem hefur aldrei 

bragðað annað eins hnossgæti. Hún þekkir leiðina að hjarta mannsins en matseldin kemur 

næstum því upp um hana áður en hún nær að fara á þriðja dansleikinn og sýna þriðja og 

fallegasta kjólinn. Hún óttast um áform sín því undir feldinum er hún sótug og þannig vill 

hún líklega ekki koma fram fyrir manninn sem hún ætlar sér að heilla.  

 

2.7 Upphefðin 

Það er ekki fyrr en sótið er úr sögunni sem hún hefur öðlast fullt sjálfstraust en 

sjálfstraustið er mikilvægt fyrir lokatakmark hennar að verða drottning og er það hlutverk 

birting sjálfsmyndar hennar en kvenhetjur ævintýranna, sem ganga í gegnum þrautir og 

lifa við niðurlægingu, enda oft sem drottningar í lok sögunnar (Tatar 2003:94). Stjörnum 

prýddur kjólinn er merki þess að hún þarf ekki að skammast sín lengur og öðlast hún 

verðugan sess við hlið konungs er hann gengur að eiga hana og lifa þau hamingjusöm til 

æviloka.  

 

2.8 Endir sögunnar 

Sagan Þúsundskinn endar eins og flest ævintýri með hjónabandi. Samkvæmt trúarlegri 

skilgreiningu náði hjónaband á fyrri tímum yfir meira en þær tilfinningar sem 
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hlutaðeigendur fundu í fyrstu hvor gagnvart öðrum; hjónabandinu var ætlað að endast að 

eilífu (von Franz 1996:81). Ef við tengjum þá skilgreiningu þroskaleit söguhetjunnar má 

segja að hjónaband hetjunnar sé tákn um sátt hennar við sjálfa sig og að sú sátt sé 

varanleg. 

 

3. Sigríður Eyjafjarðarsól 

 

3.1 Uppbygging 

Ævintýraleikverk af Sigríði Eyjafjarðarsól kom út árið 1862, samið af Ara Jónssyni 

(1833–1907) en auk þess að njóta vinsælda hér á landi var verkið sett upp í Winnipeg í 

Kanada árið 1880 (Íslensk bókmenntasaga III 1996:630–631). Árið 1852 kom út 

þjóðsagnasafn þeirra Jóns Árnasonar og Magnúsar Grímssonar (Einar Ól. Sveinsson 

1940:116–119). Þar birtist þjóðsagan af Sigríði Eyjafjarðarsól (JÁ II:203–209), harmsaga 

konu sem í fléttast álög ævintýranna (Guðrún Bjartmarsdóttir 1982:322,324).  

Sagan er í tveim hlutum og svipar hvorum hluta fyrir sig til hefðbundins ævintýris, 

sérstaklega þeim fyrri þar sem aðalsöguhetjan tekst á við ákveðið vandamál og hlýtur 

„prinsinn“ að lokum (Tatar 2003:xxviii, Guðrún Bjartmarsdóttir 1982:320–321). 

Söguþráður seinni hlutans er ólíkur þeim fyrri og gæti verið önnur saga sem skeytt var 

við þann fyrri við skrásetningu sagnanna (Einar Ól. Sveinsson 1940:12). 

 

3.2 Upphaf sögunnar 

Sagan byrjar á hefðbundnu minni er Sigríður býðst til að vera ein heima á jólanótt að 

gæta bæjar á meðan allir aðrir heimamenn fara til kirkju (Gunnell 2002:191). Heimasætan 

Sigríður er vönduð og falleg stúlka sem á marga vonbiðla en faðir hennar vill hafa síðasta 

orðið í vali á eiginmanni og vísar áhugasömum frá, jafnvel þótt Sigríði lítist vel á. 

Faðirinn er ekki hrifin af því að skilja dóttur sína eftir eina heima og óttast að einhver 

muni sækja hana heim eftir að hún er orðin eftir ein. Hann læsir því bænum kyrfilega sem 
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er í rauninni táknrænt fyrir tilraunir hans til að standa í vegi fyrir eðlilegum gangi lífsins 

og ásetning hans að halda valdinu yfir dóttur sinni.  

 

3.3 Fyrri jólanótt 

Að miðnætti er barið að dyrum en Sigríður velur að opna ekki bæinn heldur virða óskir 

föður síns enda er hún holdgervingur hinnar hlýðnu dóttur. Hún sér í gegnum glugga að 

þetta er fríður maður og dáist hún að honum í gegnum gluggann þar sem hann ávarpar 

hana og biður að opna.  

Atgangur mannsins við að komast inn er táknrænn fyrir tilraunir karlmanns við að komast 

yfir konu og gæti glugginn táknað meydóminn, himnuna dýrmætu sem hann biður hana 

að opna fyrir sér en hún neitar. Hún velur að treysta föður sínum fyrir því hverjum hún 

muni gefa meydóm sinn.  

Eftir vonlausar tilraunir hverfur maðurinn á brott en þegar faðirinn kemur heim er hann 

mjög áhyggjufullur og gengur fast á dóttur sína. Það er honum mikilvægt að vita hvort 

einhver hafi komið. Hún reynir að telja honum trú um að svo sé ekki en hann trúir henni 

ekki. Líklega er bærinn ekki hans eina áhyggjuefni því auðvelt var fyrir hann að athuga 

hvort nokkuð væri þar sem vantaði eða öðruvísi en áður en hann fór. Hugsanlega er það 

æra dóttur hans og meydómur sem hann óttast um.  

Hann hafði tekið af henni loforð en hafði sínar efasemdir um heilindi hennar. Þessi 

eftirgrennslan gæti tengst þekktu atferli fyrri tíða þar sem menn reyndu margt til að ganga 

úr skugga um hreinlífi kvenna og kristilega háttsemi (Ásdís R. Magnúsardóttir 2002:93–

94). Óttinn um svik nagar föðurinn, en trúnaðarsamband feðginanna stendur fyrir það 

traust og þann trúnað sem nauðsynlegur er í fjölskyldum. Hlýðni hennar er í samræmi við 

gömlu siðareglurnar en þær héldu vörð um karlaveldið jafnframt því sem þær héldu rétti 

kvenna til sjálfsræðis niðri.  
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3.4 Seinni jólanótt 

Að ári liðnu koma upp sömu aðstæður; Sigríður býðst til að vera heima en faðir hennar 

ákveður að vera það líka. Hér er skylda karlmannsins tíunduð: það var ekki hægt að 

sannreyna það sem borið hefur á góma að karlmanninum fjarstöddum og erfitt að treysta 

veiklyndi kvenna. Um miðnætti er barið að dyrum og nú er það ekki fríður maður sem 

sækir fjölskylduna heim heldur fjallbúi trölli líkastur. Hann kemur þar ríðandi ásamt 

tveimur bræðrum sínum en faðirinn fer út að hitta mennina og kemur allæstur inn og segir 

Sigríði að taka sig til hið snarasta.  

 

3.5 Faðir 

Eins og í sögunni af Loðinbarða (JÁ II: 441–442) virðist faðirinn neyddur til að láta 

dóttur sína af hendi en „siðmenntaðir“ feður gerðu það gjarnan til að bjarga eigin skinni 

(Tatar 2003:173). Að faðirinn segi þann kominn sem hann hafi geymt hana fyrir gæti 

verið vísun í að hann hafi samið við komumann um þessi málalok, þ.e. að standa við 

löngu gefið loforð um að láta barn sitt af hendi. Það minni er t.d. í ævintýrinu 

Handalausa stúlkan en þar lofar malarinn djöflinum dóttur sinni (Tatar 2003:9). Sterkari 

öfl en faðir Sigríðar ræður við, ná undirtökunum og hefnist föðurnum fyrir gjörðir sínar, 

þ. á m. afskiptin af ástarmálum dóttur sinnar.  

 

3.6 Móðir 

Móðir Sigríðar hafði veikst rétt áður en fólkið lagði af stað til kirkju og var því einnig 

heima. Vera móðurinnar er táknræn fyrir tilburði kvenna til að hafa áhrif í heimi 

karlmanna. Það dugir skammt í sögunni því móðirin má sín einskis þegar dregur til 

tíðinda. Hún reynir þó að tala um fyrir manni sínum og er miður sín yfir því að þekkja 

ekki til mannsins sem dóttir hennar skyldi send með og lýsir hún undrun sinni á ákvörðun 

eiginmannsins. Konur voru skör neðar körlum í virðingastiganum og höfðu því oft minna 

að segja í stærri ákvörðunum (Bríet Bjarnhéðinsdóttir 1997:332–333). Veikindi 

móðurinnar sýna veika burði kvenna í samanburði við karla þegar alvarleg mál eins og 

gjaforðsmál bar á góma.  
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3.7 Ferðalag 

Ferðalag Sigríðar með verðandi eiginmanni er táknrænt fyrir tímann fram að brúðkaupi. 

Hún er döpur og á erfitt með að gleðjast yfir hlutum sem hún er annars vön að gleðjast 

yfir. Sviminn sem kemur yfir hana og sagður stafa af þreytu er í raun tákn um til-

hugsunina um brúðkaupsnóttina sem er í vændum. Þá mun hún þurfa að sænga hjá 

þessum grófa ljóta fjallabúa, sama minni og t.d. í sögunni um Fríðu og dýrið (The Beauty 

and the Beast). Það minni er algengt í sögum um prinsa í álögum sem lifa t.a.m. sem 

froskar er prinsessur leysa undan álögum.  

Sú umbreyting, þ.e. úr dýra- eða tröllslíki í manneskju, er táknrænn fyrir tímann sem það 

tók brúði að venjast eiginmanni sem hún var neydd til að giftast. Sögurnar gáfu fyrirheit 

um að stúlkur, sem svo var komið fyrir, fengju ást á manninum með tímanum, sérstaklega 

eftir að samfarir þeirra næðu ákveðnum hæðum (Guðrún Bjartmarsdóttir 1982:328, Tatar 

2003:172). Verðandi eiginmaður Sigríðar sýnir henni ríkidæmi sitt er þau fara um 

sveitina og svarar hún því að betra sé yndi en auður og endurspegla þau orð rómatískar 

væntingar kvenna til að njóta ástríks hjónabands.  

 

3.8 Kirkjan  

Þegar ferðalangarnir ná heim til fjallbúans í afdölum biður hún um að fá að fara til kirkju 

en uppeldishlutverki þjóðsagna var gjarnan beint að stúlkum (Guðrún Bjartmarsdóttir 

1982:325). Því liggur beinast við að þjóðsagan leiði sál í vanda til kirkjunnar eftir 

hjálpræði. Í kirkjunni vitjar látin kona Sigríðar og segir henni hvað bíður hennar á 

brúðkaupsnóttina.   
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3.9 Hjálpin 

Að hjálpin berist „að handan“ er algengt minni í íslenskum þjóðsögum (Einar Ól. 

Sveinsson 1940:263) og er aðkoma konunnar táknræn fyrir samhjálp kvenna en hún lætur 

Sigríði í té svörin við þeim spurningum sem brúðguminn mun leggja fyrir hana á 

brúðkaupsnóttina. Konan sem er öllum hnútum kunnug á bænum þekkir leiðina að hjarta 

fjallbúans og er sú þekking nauðsynleg Sigríði til að geta haldið hjónabandinu góðu um 

aldur og ævi.   

Sambærilegt minni er í sögunum Gilitrutt (Baldur Hafstað 2002:13) og Kirkjusmiðnum á 

Reyn (Einar Ól. Sveinsson 1940:47–8). Í þeim þarf söguhetjan einnig að svara rétt til að 

leysa vandamálið. Minnið er einnig þekkt í ævintýrum, t.a.m. í sögunni Rumputuski (Tíu 

Fegurstu Grimms–Ævintýri 1992:39–42).  

 

3.10 Brúðkaupsnóttin 

Brúðkaupsnóttin tekur á þeim tíma sem Sigríður er að kynnast manni sínum og laga sig 

að hjónalífinu. Eiginmaðurinn umbreytist eins og í froskaævintýrunum og verður hinn 

fríðasti maður eins og sá sem heimsótti Sigríði jólanóttina forðum. En þessir tveir menn 

standa í rauninni fyrir tvær hliðar á eiginmanni Sigríðar. Þegar hann reynir jólanóttina 

fyrstu að fara fram hjá föður hennar og fá hana til lags við sig hafnar hún honum. Hann 

lætur ekki segjast og sækir að föður hennar næstu jól og fær hennar þá sem tröllslegur 

karl. Hin tröllslega hlið hans er birting hinnar kynferðislegu löngunnar hans til Sigríðar 

(Guðrún Bjartmarsdóttir 1982:328–329). En það er ekki fyrr en þau hafa náð saman sem 

hún hættir að sjá hann í því ljósi. Kaupmaður stendur þá fyrir það sem Sigríður væntir af 

eiginmanni sínum, s.s. siðfágun og ríkidæmi.  

Það er ekki eingöngu eiginmaðurinn sem fær annað útlit eftir brúðkaupsnóttina því 

umhverfi bæjarins opinberast Sigríði ásamt fólkinu í sveitinni. Þessi jákvæða upplifun er 

táknræn fyrir að hún sé sáttari við stöðu sína.  
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3.11 Húsfreyja 

Þegar Sigríður eignast sitt fyrsta og eina barn virðist hún loks ná að verða fullkomlega 

sátt við hlutskipti sitt og segir endanlega skilið við uppruna sinn. Það er til vitnis um 

sálarró hennar að hún þekkist ekki boð um að sækja arf til föðurhúsa eftir móður sína 

heldur kýs að vera heima og sinna móðurhlutverkinu, enda var staða konunnar á 19. öld 

heft við heimilið. 

Þær [konurnar] eru bundnar við heimilin og hugsun þeirra verður því takmörkuð innan 

húsdyranna. Þeim hefur svo lengi verið sagt að þeirra ætlunarverk væri ekki annað en 

að giftast og eiga börn og að þær eigi engan annan verkahring að hafa en hússtjórnina, 

að líklegt væri að þær væru loksins farnar að trúa því (Bríet Bjarnhéðinsdóttir 1997: 

348). 

Sigríður fellur vel að þessari lýsingu enda ekki kona í uppreisn gegn gildum 

karlaveldisins.  

 

3.12 Straumhvörf 

Þegar barnið er þriggja ára verða aftur straumhvörf í lífi Sigríðar. Í þriðja sinn ber mann 

að garði. Hún er ein heima ásamt dóttur sinni er ókunnugur maður kemur og biður um að 

fá að drekka. Sigríður þekkir manninn ekki þó hann þekki hana en þetta reynist vera sá 

sem heimsótti hana jólanóttina forðum. Komumaður er í vissum skilningi eiginmaður 

hennar að sýna nýja hlið á sér sem hún þekkir ekki. Umskipti hans verða henni dýrkeypt 

því hann hverfur á braut með það dýrmætasta sem hún á, dóttur hennar.  

Í raun réttri standa Sigríður og dóttur hennar fyrir ólíkar hliðar sömu konunnar, Sigríður 

er fulltrúi konunnar sem tekur þroskabreytingum en barnið stendur fyrir vanmátt hennar í 

samskiptum við manninn sem hefur völdin í hjónabandinu. Barnið gæti táknað sjálf 

Sigríðar (Valdimar T. Hafstein 2002:475) og þá þætti í fari hennar sem hún geymir frá 

barnæsku, s.s. barnslega gleði eða kátínu. Því er það Sigríður sem verður fyrir skaða af 

hálfu eiginmanns síns er hann hverfur með barnið. Hann sviptir konuna einhverju 

mikilvægu, særir hana eða misbýður á einhvern hátt, jafnvel beitir hana ofbeldi. Við 

þennan atburð finnst Sigríði hún glata hluta af sjálfri sér og verður óhamingjusöm í 

hjónabandinu.  
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3.13 Sorgin 

Sorgarferlið sem Sigríður gengur í gegnum er táknrænt fyrir tímann sem það tekur hana 

að jafna sig eftir breytinguna sem verður í hjónabandinu. Hún þarf tíma til að sætta sig 

við að hlutirnir æxluðust ekki eins og hún vænti í fyrstu; slíkt var kannski ekki óalgengt á 

þeim tíma sem sagan er skráð (Símon Jón Jóhannsson og Ragnhildur Sigfúsdóttir 

1991:64). 

Sorgin er táknræn fyrir áföllin í lífinu en hversu stór sem þau kunna að vera er staður 

konunnar hjá eiginmanninum. Barnsmissir ristir líklega hvað dýpst móðurhjartað af öllum 

þeim áföllum sem kunna að koma fyrir og hefur atvikið sterka skírskotun til þess hve 

átakanlegt lífið getur verið.  

 

3.14 Refsivöndurinn  

Ef þessari túlkun er fylgt liggur ljóst fyrir að eiginmaðurinn, sem veldur hvarfi barnsins, 

man ófarir sínar jólanóttina forðum og vill hafa síðasta orðið í samskiptum sínum við 

konuna sem hafnaði honum. Hann virðist ekki huga að tilfinningum hennar og sýna 

gjörðir hans að karlmaður gat ráðskast með konur án þess að þurfa að standa skil á því 

við aðra.  

Sigríði hefnist fyrir að hafa ekki orðið við óskum hans fyrstu jólanóttina og þarf hún taka 

út kvölina eins og hann, einhverskonar tönn fyrir tönn refsing.  

 

3.15 Endurfundir  

Í kaupstað verða fagnaðarfundir er kaupmaður, barnið og foreldrarnir sameinast og 

ákveða að kaupmaður og fósturdóttirin gangi í eina sæng. Atburðurinn gæti staðið fyrir 

sætt milli hjónanna er eiginmaðurinn ákveður að leyfa konu sinni að njóta sín og Sigríður 

verður endanlega sátt við eiginmanninn.  

Að þau finni barnið er þá táknrænt fyrir endurnýjun ástarinnar í hjónabandinu og 

mikilvægi þess að vinna í sameiningu að velferð fjölskyldunnar og gildum hennar. Einnig 
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gefur þessi atburður fyrirheit um að hjónin öðlist hamingjusamara líf saman. Það sem 

kaupmaður gaf barninu er raunverulega það sem Sigríði hlotnast af hendi eiginmannsins, 

hann er tilbúinn að gefa henni gull og græna skóga. Hjónin hafa þroskast hvort að öðru og 

eru tilbúin að takast á við lífið saman.  

Sem slík er sagan þroskasaga tveggja einstaklinga og segir frá atburðum sem kunna að 

koma fyrir þegar fólk er að fóta sig í hjónabandi.   

 

4. Annað sjónarhorn  
 

Sagan er flókin og margbrotin og gefur tækifæri til túlkunar á fleiri en einn veg. Erfitt er 

að láta vera að túlka líf barnsins sem þess eigið í stað einhverskonar sjálfs 

aðalsöguhetjunnar. Það gefur tækifæri til að skoða og túlka barnshvarfið sem einstakan 

atburð ólíkt því sem gert er hér að framan.   

 

4.1 Kaupmaður og Sigríður  

Með því að túlka hverja og eina persónu sem einstaka en ekki hluta annarrar breytist 

túlkun á hlutverki Sigríðar og kaupmanns reyndar ekki mikið. Það má þó segja að 

kaupmaður sé andstæða fjallabúans og endurspegli nýja tíma en í kringum 1860 urðu 

breytingar á högum almennings og atvinnuháttum fjölgaði með auknum flutningum á 

þéttbýl svæði er fólk tók að flytja á mölina í von um bætt kjör (Guðjón Friðriksson 

1994:75, Áskell Einarsson 1970:19). 

Persóna Sigríðar, húsfreyjan sem tekst á við sín dagsdaglegu störf, myndi þá standa fyrir 

gömlu gildin og stöðu konunnar inni á heimilinu og er andstæða dóttur sinnar í 

kaupstaðnum sem stæði fyrir hina nýju tíma sem fela í sér falleg föt og möguleika til 

menntunnar.   
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4.2 Eiginmaðurinn  

Eiginmaðurinn gæti táknað gamla tíma, bændastéttina, máttarstólpa samfélagsins sem 

breyttar venjur herjuðu á. Hlutverk eiginmannsins/föður barnsins er hlutlaust í sögunni 

eftir að tröllshamurinn fellur af honum og ekki tíundað annað en að hann sé að heiman 

eða fari í kaupstað.  

Faðirinn hefur sig ekki í frammi er kaupmaður ræðir væntanlegt hjónaband sitt og 

fósturdóttur sinnar. Hann hvorki andmælir né spyr að nokkru enda sáttmálinn gerður út 

frá reglum feðraveldisins þar sem feður höfðu mest um gjaforð dætra sinna að segja 

(Símon Jón Jóhannsson og Ragnhildur Sigfúsdóttir1991:65).  

Í umfjöllun um söguna Selmatseljan sem er átakanleg harmsaga konu segir Guðrún 

Bjartmarsdóttir (1982:330–334): „Ástin og hamingjan eiga ekki heima í þessari veröld, 

tilraunir kvenna til að höndla þau gæði eru dæmdar til að mistakast því þær mega sín 

einskis gagnvart karlaveldinu“. Að stúlkan og móðirin séu samþykkar ráðahagnum og 

reyni ekki að hafa áhrif gæti beinlínis stafað af þessum hugsanahætti.  

 

4.3. Stéttaskipting 

Aftur á móti gæti ástæða fyrir hlutleysi föðurins verið að hann telji það upphefð að dóttir 

hans giftist manni ofar í virðingarstiganum. Stéttaskipting hafði áhrif á ákvarðanir 

foreldra varðandi gjaforð dætra sinna (Símon Jón Jóhannsson og Ragnhildur Sigfúsdóttir 

1991:65) og líklega hefur þeim þótt stúlkunni til upphefðar að kaupmaður bæði hennar. 

Bil á milli stétta kemur víða fram í sögunni eins og ójafnvægi milli kynja sem birtist m.a. 

þegar Sigríður neitar kaupmanni á jólanóttina og sýpur seyðið af því síðar.  

Stéttaskiptingin birtist aðallega í afstöðuleysi dalabóndans gagnvart kaupmanni (Guðrún 

Bjartmarsdóttir 1982:329) en hann gerir engar tilraunir til að verja heiður konu sinnar 

sem kaupmaður stígur í vænginn við né heldur er minnst á sorgina sem atvikið olli á 

heimili hans. Það virðist sem samband mannanna sé nokkurskonar tákn fyrir mikilvægi 

samstöðu karla  
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4.4. Barnið 

Ekki er fjallað á annan hátt en jákvæðan um þau tólf ár sem barnið er svipt ást og öryggi 

foreldra sinna. Að kaupmaður hafi menntað dótturina skiptir miklu og uppfræðsla tekin 

fram yfir ást og hlýju foreldranna enda var á þessum tíma ákveðin vakning gagnvart 

menntun stúlkna (Bríet Bjarnhéðinsdóttir 1997:356–357). Foreldrarnir meta meðferð 

kaupmanns á stúlkunni alfarið út frá veraldlegum þáttum sem er reyndar í hróplegri 

mótsögn við það sem Sigríður gerði sem ung brúður í upphafi sögunnar. Hér gæti 

tilgangurinn verið að koma karllægu verðmætamati að og senda skilaboð um að 

hjónaband byggt á rómantík sé eins og hús byggt á sandi.  

Nú á dögum telst til undantekninga að börn séu send í fóstur og slíkt neyðarúrræði í 

flestum tilvikum. Aftur á móti var það altítt á fyrri öldum að börn ælust upp annars staðar 

en í foreldrahúsum (Símon Jón Jóhannsson 1990:11) og hefur tíðarandinn eflaust haft 

áhrif á þann hluta sögunnar. 

 

4.5. Bónorð  

Þegar kaupmaður að lokum biður um hönd stúlkunnar sjá hvorki hann né foreldrarnir 

neitt athugavert við að hann gangi að eiga fósturdóttur sína en blátt bann var við 

giftingum milli fósturfeðgina og slíkt talið blóðskömm á 19. öld (Már Jónsson 1993:259–

260).  

Kaupmaður býður foreldrum stúlkunnar að taka hana með sér heim í þau þrjú ár sem 

vantar upp á 18 ára aldur hennar. Það afþakka þau enda segist stúlkan hvergi vilja vera 

nema hjá kaupmanni. Hér hefði sagan getað veitt lesanda þægilegri tilfinningu gagnvart 

sambandi kaupmanns og fósturdóttur hans með því að aðskilja þau í ákveðinn tíma fyrir 

brúðkaup.  



Háskóli Íslands - Menntavísindasvið – Kennaradeild     23 

 

 

4.6. Viðbrögð stúlkunnar 

Umhyggju kaupmanns gagnvart stúlkunni má túlka hvorttveggja í senn sem eigingirni 

ástmanns eða elsku hins heilbrigða fósturföður. Hvernig sem á það er litið vekja 

samskipti foreldranna, kaupmannsins og barnsins ákveðnar spurningar um eðli sambanda 

ungra stúlkna við feður sína eða fósturfeður á fyrri tímum. Gjaforðið þarf ekki að hafa 

verið á skjön við tíðarandann þótt það hafi ekki verið í takt við lögin. Ástæðuna fyrir því 

hvernig fullorðna fólkið tekur á málinu mætti túlka sem svo að hjónaband er ákvörðun 

karlmanna og það sem vegur hvað þyngst í hjónabandinu er veraldleg velferð.  

Viðbrögð stúlkunnar má einnig túlka sem undirlægjuhátt þess sem þekkir ekki annað en 

að geðjast kúgara sínum. Þekkt leið gerenda að nálgast börn er að gefa þeim gjafir og fá 

þau til að samþykkja gjörðir sínar með „góðu“. Þannig fær gerandi, sem oft er náinn 

ættingi, þolandann „til að taka þátt“ í athæfinu og brennir þar með ævarandi sektarkennd 

á sál hans (Sigríður Björnsdóttir 2008:Viðtal).  

Lýsingin á skrautlegum klæðnaði stúlkunnar gefur ákveðnar vísbendingar um að 

hugsanlega sé hún þegar farin að lifa kynlífi með kaupmanni. Í heimi bókmenntanna eru 

það oft klæði eða skart sem gefa konunni aukið aðdráttarafl fyrir karlmenn, sbr. kjólana í 

Þúsundskinn (Tatar 2003:236,237–240) og Brísingamen Freyju (Snorra Edda 2003:46). 

Því vakna spurningar um hvort skrautklæðin séu fyrir hann eða fyrir hana.   
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5. Sameiginlegt í sögunum 

 

5.1. Uppbygging 

Í sögunum eru aðalsöguhetjurnar báðar konur og fjalla sögurnar um samskipti þeirra við 

karlmenn. Þær eru aðeins kynntar utan frá, þ.e. frá hlutlausu sjónarhorni í gegnum lýsingu 

á umhverfi og aðstæðum, s.s. fatnaði, útliti, skapgerð og viðfangsefnum sem þær þurfa að 

takast á við (Njörður P. Njarðvík 1981:90).  

Nafngift beggja sagnanna er í anda ævintýra sem bera oft lýsandi titla sem vísa í efni 

sögunnar, s.s. Litli ljóti andarunginn (The Ugly Duckling) og Fríða og dýrið (The Beauty 

and the Beast) (Bettelheim 1991:40). Sigríður ber algengt íslenskt nafn ásamt hinu 

lýsandi viðurnefni sínu en Þúsundskinn ber táknrænt heiti svipað og Mjallhvít og 

Öskubuska en aðrar persónur bera ekki nöfn, heldur er talað um föður, konung, móður, 

eiginmann, kaupmann og fjallbúa en slíkt er dæmigert fyrir ævintýri (Bettelheim 

1991:40) og gefur frásögninni á vissan hátt almennara gildi en ella væri.  

Báðar sögurnar byggjast á einföldum texta en það er eitt af aðalsmerkjum ævintýrisins 

(Bettelheim 1991:7– 9). Ástæða vandamálsins og leiðin að ávinningnum er augljós í 

ævintýrinu (Bettelheim 1991:5) og í fyrri hluta þjóðsögunnar, aftur á móti eru hlutirnir 

flóknari í síðari hluta þjóðsögunnar og ekki eins augljósir eða fyrirsjáanlegir. 

Það er engin ákveðin tímasetning gefin upp í ævintýrinu en það er sagt frá innri tíma í 

þjóðsögunni, s.s. að ári liðnu og tólf árum síðar, svipað Þyrnirós sem sofnaði fimmtán ára 

og svaf ásamt hirðinni í 100 ár (Njörður P. Njarðvík 1981:130,134, Fegurstu Grimms– 

Ævintýri 2002:191–198). Um ytri tíma er aftur á móti ekki að ræða fremur en í hinu 

,,tímalausa“ ævintýri.  
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5.2. Aðalsögupersónur 

Aðalsögupersónurnar búa við svipaðar félagslegar aðstæður í upphafi þó önnur búi í 

konungshöll en hin á höfðingjasetri en á Íslandi hafa þau komist einna næst 

konungshöllum ævintýranna. Fegurð stúlknanna er tíunduð sérstaklega en ekki dygðir 

þeirra, þær koma fram í athöfnum þeirra. 

Báðar söguhetjurnar takast á við vandamál í sögunum. Í fyrri hluta þjóðsögunnar tengist 

vandamálið spurningum sem Sigríður þarf að svara en raunir Þúsundskinn hefjast aftur á 

móti í föðurhúsum. Vandamál þeirra beggja leysast og enda báðar sögurnar á hjónabandi 

þótt þjóðsagan endi að vísu með brúðkaupi dóttur söguhetjunnar.  

Í þeirri gerð sem tekin er fyrir hér er Þúsundskinn ein með að leysa sín mál; hún nýtur 

ekki hjálpræðis kvenna – og leysir af sjálfsdáðum þau mál sem upp koma og hlýtur 

verðugan sess í lokin. Sigríður stendur ein af sér fyrstu heimsóknina en nýtur hjálpar við 

að leysa mann sinn úr álögum.   

Dóttir Sigríðar og Þúsundskinn eiga það sameiginlegt að þeirra bíður hjónband með 

föður/fósturföður. Í Þúsundskinn kemur sá ráðahagur ekki til greina og aðalsöguhetjan 

tekur málin í sínar hendur. Aftur á móti er stúlkan í þjóðsögunni sátt við ráðahaginn.  

Minnst er á klæðnað í báðum sögum. Í Þúsundskinn er hann notaður bæði til að koma sér 

undan því að verða við óskum föðurins og að heilla verðandi eiginmann. Einhverskonar 

tæki konunnar til að komast þangað sem hún ætlar sér. Í þjóðsögunni getur klæðnaður 

stúlkunnar hvorutveggja staðið sem tákn fyrir nýja tíma eða kynferðislega sýn kaupmanns 

á stúlkunni. 
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5.3. Foreldrar  

Mæður beggja aðalpersónanna koma við sögu. Reyndar er móðir Þúsundskinns meiri 

áhrifavaldur í atburðarásinni en móðir Sigríðar. Rödd drottningar er réttlæting á gjörðum 

föðurins en móðir Sigríðar reynir að hafa áhrif þó það hrífi ekki.  

Feðurnir eru alveg einráðir með gjaforð dætra sinna en í konungsgarði reyna ráðgjafar að 

tala um fyrir konungi en raddir þeirra gegna svipuðu hlutverki og móðir Sigríðar: 

nokkurskonar samviska eða rödd gæsku og réttlætis.  

Faðir Sigríðar, konungur og kaupmaður eru allir fulltrúar feðraveldisins en báðum 

feðrunum, konungi og föður Sigríðar hefnist í rauninni fyrir að ráðskast með ástarmál 

dætra sinna því þeir missa þær frá sér.  

Kaupmaður er leiksoppur feðraveldisins í upphafi þegar hann fær ekki stúlkuna vegna 

hlutdeildar föður hennar. Þar birtist spenna föður og tilvonandi tengdasonar sem takast á 

um ,,eign“ sína. Valdið sýnir kaupmaðurinn seinna er hann hefnir sín og tekur barnið. 

Konan stendur á milli tröllkarlsins og föðurins sem takast á en það er faðirinn sem lætur 

undan. Bruno Bettelheim (1991:8) segir slíkar sögur dæmigerðar fyrir nauðsynleg 

kynslóðaskipti, þ.e. þegar yngri kynslóð tekur við af þeirri eldri.  

Kaupmaður og konungur eru báðir fulltrúar yfirstétta, þeir eru voldugir þótt ekki reyni á 

það hjá kaupmanni fyrr en í seinni hluta sögunnar. Í Þúsundskinn hverfur konungur úr 

sögunni þegar dóttir hans flýr en kaupmaður mætir til leiks bæði í byrjun sögunnar og í 

lok hennar svipað og konungur í Asnaskinni Perraults (Tatar 2003:240–241).  

Kaupmaður og konungur telja í lagi að ganga í hjónaband með ,,dóttur“, að vísu 

fósturdóttur í íslenska tilvikinu. Þeir eru báðir réttnefndir barnsræningjar; kaupmaður 

rænir dóttur Sigríðar frá fjölskyldu sinni og heimili en konungur sviptir dóttur sína 

heimili sínu og fjölskyldu með ásetningi sínum. Reynt er að tala um fyrir konungi eins og 

komið hefur fram en enginn talar um fyrir kaupmanni.   
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5.4. Umhverfi og tákn 

Bæði í þjóðsögunni og ævintýrinu er talað um leiðir að hjarta eiginmannsins. Einnig 

koma fyrir svipuð tákn í sögunum, sbr. umræðuna hér að framan. Þá gegnir þrítalan 

mikilvægu hlutverki eins og í flestum slíkum sögum. Í ævintýrinu er talan gjarnan tengd 

hlutum en í þjóðsögunni tengist hún byggingu sögunnar, tíma eða atburðum. 

Endurtekning atburða eða leiðarminni (Njörður P. Njarðvík 1981:85) er að finna í báðum 

sögunum, Sigríður er t.a.m. þrisvar heimsótt og Þúsundskinn fer þrisvar sinnum á 

dansleik í höllinni.  

Söguhetjurnar fara báðar í ferðalag, Þúsundskinn ferðast ein þar til verðandi eiginmaður 

rekst á hana úti í skógi en Sigríður er í fylgd tilvonandi eiginmanns. Ferðalag þeirra 

beggja endar á verðandi heimilum þeirra.  

Í þjóðsögunni er kirkjan umgjörð hjálparinnar sem konunni berst en í ævintýrinu mætti 

segja að hún sé rödd samvisku og réttlætis.  

Birting náttúrunnar í Þúsundskinn er feldurinn og skógurinn.  Það má segja að prinsessan 

komist ekki mikið neðar í virðingastiganum en að felast í holum trjábol sem er ekki annað 

en leyfar af því sem áður var. Sem slíkur gæti hann verið táknrænn fyrir hvernig afdrif 

bíða Þúsundskinns ef henni mistakast áform sín.  

Í þjóðsögunni endurspeglar náttúran hugarástand Sigríðar en vanlíðan hennar dregur hulu 

yfir bæði fólkið og umhverfið. 

Heimilisverk eru ekki tíunduð í þjóðsögunni né talin til skítverka en Sigríður sinnir sínu 

heimili og finnur sinn stað þar. Eldhúsið sem Þúsundskinn vinnur í er áfangastaður 

hennar að lokamarkinu á svipaðan hátt og í sögunni af Öskubusku. Þúsundskinn lætur 

ýmislegt yfir sig ganga í eldhúsinu eins og Öskubuska og sinnir hinum verstu verkum án 

þess að bugast.  

 

5.5. Galdrar 

Álagaminni kemur ekki fyrir í ævintýrinu eins og í þjóðsögunni en slík galdraminni eru 

algeng í ævintýrum og þjóðsögum, sbr. Hrafnarnir sjö (Grimms Ævintýri 1986:238–243). 
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Engu að síður felst Þúsundskinn í hálfgerðum dýraham. Þó það séu ekki álög af annarra 

völdum má telja ástand hennar hálfgerð álög meðan hún dylst í feldinum.  

 

5.6. Fafla 

Fafla sagnanna er ekki ólík þó þjóðsagan sé flóknari í byggingu. Ævintýrið segir okkur 

sögu af stúlku sem hrökklast að heiman og kemst í álnir en þjóðsagan segir okkur sögu af 

stúlku sem neydd er að heiman og öðlast hversdaglegan sess bóndakonunnar. Hún verður 

fyrir áfalli eins og prinsessan en báðar endurheimta þær gleði sína að lokum.  

 

5.7. Hetjur sagnanna  

Þúsundskinn er klók telpa sem tekur málin í sínar hendur. Hún bíður ekki eftir hjálpinni 

eins og margar söguhetjur þekktustu ævintýranna. Reyndar er það karlmaður sem finnur 

hana í skóginum en hún sýnir æðruleysi og bíður eftir rétta tækifærinu til að sýna hvað í 

henni býr.  

Sigríður aftur á móti fer að óskum föður síns án þess að malda í móinn. Og þegar hún 

missir dóttur sína fer hún ekki út í heim að leita hennar né heldur tekst hún á við manninn 

sem tekur barnið heldur samþykkir hún allt sem hann býður. Persóna Sigríðar minnir á 

lýsingu Vilborgar Birnu Þorsteinsdóttur á nútíma Öskubusku:„[..]engan veginn 

úrræðagóð heldur þarf hún að sitja og bíða, vera falleg og góð þangað til prinsinn kemur 

og bjargar henni úr öskustónni“ (Vilborg Birna Þorsteinsdóttir 2008:23). 
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6. Tilgangur  

 

6.1. Ævintýrið 

Að skilja og túlka efni Þúsundskinns  krefst ákveðins þroska af lesanda en vegna þess að 

ævintýrin virka á meðvitundina og gera lesanda kleift að samsama sig því sem hann les 

sinni eigin reynslu (Bettelheim 1991:6) komast skilaboðin þangað sem þeim er ætlað. 

Barn sem upplifir misnotkun gæti samsamað sig hetjunni og meðtekið mikilvæg skilaboð 

sem leitt gætu til vitundar varðandi hve rangt athæfið er og hugsanlega þor til að segja 

frá. Aðrir lesendur, sem ekki geta samsamað sig hetjunni vegna þess að misnotkun 

viðgengst ekki í þeirra lífi, næðu hugsanlega að mynda sér fastmótaðir skoðanir varðandi 

kynferðis afbrot. 

Að Þúsundskinn skyldi ekki fá að lifa í vinsælum útgáfum Grimmsbræðra, sem töldu 

hana ekki viðeigandi né sæmandi siðferðisvitund manna (Tatar 2003:8), hefur hugsanlega 

orðið til þess að einhverjir hafa orðið af mikilvægum skilaboðum.   

 

6.2. Þjóðsagan 

Sigríður Eyjafjarðasól hefur að öllum líkindum ekki verið sögð til að fræða. Til þess er 

sagan of flókin í byggingu. Hún er skemmtileg lesning en vekur jafnframt upp ákveðinn 

óhug í fyrstu. Sagan er barn síns tíma og endurspeglar þann tíðaranda sem ríkti á þeim 

tíma er hún var hvað vinsælust. Sagan dregur upp ákveðna mynd af þjóðfélagi þar sem 

ríkir hið tvöfalda siðgæði með skýra skiptingu milli kynja og stétta; hún nær að draga 

lesanda inni tíðaranda þar sem gerðar voru ákveðnar kröfur til karla sem kvenna sem áttu 

sína eigin drauma og þrár (Guðrún Bjartmarsdóttir 1982:334). 

Tilgangur sögunnar gæti verið að skemmta en slíkar sögur verða að innihalda hið 

forboðna því það er einmitt það grófa í sögunum sem hrífur mest eins og í sögunni um 

Mjallhvíti þegar hirðmaður drottningar fer með Mjallhvíti litlu út í skóg. Það atvik vekur 

upp meiri spennu en þegar prinsinn vekur hana af svefninum þunga (Tatar 2003:xix). 

Einar Ól. Sveinsson (1940:56) fjallar á svipaðan hátt um skemmtanagildi þjóðsagna.  
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Sigríður Eyjafjarðasól er uppfull af spennuþrungnum atriðum sem eflaust hafa valdið 

nauðsynlegum spennuhrolli, sbr. samband fósturfeðginanna og hinn forboðna endi 

sögunnar.  

Einar Ól. Sveinsson (1940:56) segir að þjóðsögur megi kalla óskasögur sem sæki í 

væntingar manna og drauma. Hugsanlega var Sigríður Eyjafjarðarsól upphaflega 

óskasaga sem tók breytingum í meðförum. Sem slík gæti upphaflegi tilgangurinn hafa 

verið ósk karlmanns um ótvíræða stjórn á lífi dóttur sinnar. Hugsanlega hefur 

karlmönnum á 19. öld fundist að veldi sínu vegið af konum og gert sér grein fyrir að 

gullöld þeirra gæti liði undir lok og viljað halda í hana í lengstu lög. Slík ósk myndi ekki 

heldur vera tengd kynferðislegum áhuga heldur endurspegla tíðarandann (Guðrún 

Bjartmarsdóttir 1982:322).  

 

6.3. Sögumenn  

Til að geta metið tilganginn með sögunum er vert að skoða sögurnar út frá sögumönnum 

en konur voru drjúgar við að segja sögur fyrr á tímum (Einar Ól. Sveinsson 1940:61) og 

hefur það eflaust haft áhrif á þróun sagnanna. Það er ekki ólíklegt að sögur eins og 

Þúsundskinn og Sigríður Eyjafjarðarsól hafi verið sagðar af konum beinlínis til að vara 

stúlkubörn við eða fræða þær. Hugulsamar mæður eða ömmur hafa hugsanlega viljað 

upplýsa stúlkurnar sínar um eðli hlutanna, þ.e. ábyrgð feðra gagnvart verðugu gjaforði og 

nauðsynlega hlýðni dætranna. Jafnframt er hugsanlegt að þær hafi viljað koma því til 

skila að óeðlilegt sé að feður einangri dætur sínar frá öðrum vonbiðlum og ætli sér einir 

aðgang að þeim. Það er að vísu auðveldara að heimfæra þau skilaboð á Þúsundskinn en á 

þjóðsöguna þar sem fósturfaðir kvænist fósturdóttur.  
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7. Lokaorð 
 

Þúsundskinn er töfrum stráð frásögn af stúlkubarni sem leitar leiða eftir að heimili hennar 

hættir að vera hennar griðastaður. Sigríður Eyjafjarðarsól er aftur á móti merk lesning 

sem gefur mynd af lífinu eins og það var en ekki eins og við viljum hafa það. Þjóðsagan 

er barn síns tíma en ævintýrið er barn allra tíma.  

Báðar eru sögurnar verðugir fulltrúar sinna flokka, þ.e. Þúsundskinn hefur upp á töfra 

ævintýrisins að bjóða og Sigríður Eyjafjarðarsól er full dulúðar og spennu þjóðsagna og 

nálgast reyndar ævintýrin og anda þeirra á margan hátt. Sú sem þetta ritar er viss um að 

tilgangur með Þúsundskinn hefur verið að vara stúlkubörn við kynferðislegu áreiti. Mál af 

þessu tagi hafa verið tabú í gegnum tíðina og líklega ætíð verið erfitt að finna leiðir til að 

ræða þau. Konur gætu hafa valið þessa leið sem er einhverskonar feluleið en áhrifamikil 

engu að síður. Sá sem vill fræða og fyrirbyggja gæti hafa átt refsingu kúgarans yfir höfði 

sér ef upp kæmist og því talið best að segja ævintýri af prinsessu sem stúlkan, sem á að 

fræða, nær að samsama sig við. Þótt Þúsundskinn séu langt frá okkur í tíma gefur sagan 

mikla möguleika til umræðu, s.s. út frá vandamálinu, viðbrögðum hetjunnar, orðum 

ráðgjafanna og áhrifum móðurinnar. 

Til að skoða hina hliðina á málinu væri vert að túlka söguna Asnaskinn í útgáfu Perrault 

til samanburðar við Þúsundskinn ásamt þjóðsögunni um Gorvömb. Slíkur samanburður 

gæti varpað skýrara ljósi á tilgang sagna af þessari tegund. 

Það er hæpið að tilgangur þjóðsögunnar hafi verið að fræða stúlkubörn um hvað bæri að 

varast varðandi kynferðislegt áreiti né henni hafi verið ætlað að koma inn annarlegum 

skilaboðum. Til þess er sagan of flókin sérstaklega varðandi samskipti milli aðila. Sagan 

hefur líklega verið sögð fólki til skemmtunar og ýtir fjölbreytileikinn í frásögninni undir 

það. Sagan inniheldur galdra, álög, tröllslega menn og ríkidæmi kaupstaðarins; slíkt 

söguefni gat auðveldlega ýtt undir ímyndunaraflið í hversdagleikanum. 
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Forvarnir eru til þess ætlaðar að upplýsa og auka áræði barns til að stoppa eða þora frekar 

að segja frá ef það hefur orðið fyrir áreiti. Að kynferðisafbrotamenn séu oft nátengdir 

þolanda og telji sig ekki vera að gera barninu neitt slæmt með athæfi sínu setur okkur sem 

viljum uppfræða börnin okkar oft í erfiða stöðu. Á ég að vara barnið við afa sínum? Er í 

lagi að stóri bróðir sé mikið einn með barninu? Vegna fjölda þessara mála getum við ekki 

litið í hina áttina; við verðum að þora að fræða. Af nægu er að taka í óskabrunni 

ævintýranna og hægt að endursegja og búa til nýjar sögur með formi þeirra. Börn allra 

tíma vilja láta ævintýrið töfra sig en til að svo megi verða um alla framtíð verðum við 

fullorðna fólkið að kunna að halda ævintýrinu lifandi.  
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