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Útdráttur 

Í tímans rás hefur textum verið breytt með börn í huga, þar sem oft er um aðlögun 

texta fyrir fullorðna að ræða. Í kjölfar þess voru textar ekki aðeins einfaldaðir heldur 

var þeim hagrætt, m.a. hugmyndafræðilega. Í ritgerðinni er fjallað um hagræðingu 

barnabókmennta með hliðsjón af stöðu þeirra í bókmenntafjölkerfi. Kannaður er texti 

eftir Johönnu Spyri, Heidi, sem hefur verið endursagður og þýddur ótal sinnum. 

Skoðuð eru textatengsl, hlutverk og markhópur frumtextans, en því fylgir greining 

þriggja endursagna á þýsku auk þýðingar á íslensku og fimm endursagna sem gefnar 

voru út á íslensku. Sömuleiðis eru kynntar tvær kvikmyndir og ein teiknimynd. Við 

skoðun á hagræðingu frumtextans í öllum verkunum var tekið mið af þáttum eins og 

birtingu upplýsinga um höfund, útliti Heidi, trúarlegu innihaldi en einnig niðrandi 

orðalagi um og gagnvart Heidi. Breytingar á frumtextanum endurspegla viðhorf 

þýðenda eða höfunda endursagna til þess markhóps og markmenningar sem þeir hafa í 

huga. 

Abstract 

Over the years texts, especially those intended for an adult audience, have been 

adapted in order to make them appropriate for children. As a consequence texts have 

not only been simplified but also manipulated in other ways. The paper focuses on the 

manipulation of childrenʼs literature and its status within a polysystem. The classical 

children‘s book ”Heidi” by Johanna Spyri is an example of how source texts are being 

manipulated. Therefore the original version and also a translation in Icelandic, 

adaptations in German and Icelandic, as well as two movies and an animated film, are 

analysed in this paper to trace how they are being manipulated. In order to analyse the 

manipulation of the original text four factors are taken into account. They are: 

presentation of information about the authors; the appearance and character of Heidi; 

religious contents and pejorative statements towards the protagonist. All the 

manipulative changes reflect the text manipulators’ idea of a child and the poetics of 

the target culture.  
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1. Inngangur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um barnabókina heimsfrægu Heidi eftir Johönnu Spyri 

sem var fyrst gefin út á þýsku árið 1879. Þessi hjartnæma saga varð mjög fljótlega 

vinsæl og þar af leiðandi þýdd á mörg tungumál, m.a. á íslensku árið 1934 af Laufeyju 

Vilhjálmsdóttur. Eftir að höfundarréttur rann út birtust fjölmargar endursagnir af 

sögunni, á ýmsum tungumálum, sem leiddi til þess að frumtextanum var breytt 

töluvert. Meira að segja skrifaði franski þýðandinn Charles Tritten tvær framhaldsögur 

um æsku Heidi og svo fjölskyldu hennar. Vegna þessarar þróunar er Heidi í dag ekki 

þekkt af frumtextanum sjálfum heldur af endursögnum eða barnaefni í sjónvarpi. Til 

dæmis ólst kynslóð barna upp með japanskri anime-útgáfu sögunnar eftir Isao 

Takahata frá árinu 1974 og óhætt er að segja að frumtextinn sé að mestu gleymdur.  

Í þessari ritgerð verður sagan af Heidi litla notuð til að sýna fram hvernig 

barnabókmenntir virka innan bókmenntafjölkerfis en hún er einnig notuð sem dæmi 

um hagræðingu texta. Eftir að hafa kynnt þessar tvær kenningar verður fjallað um 

markhóp barnabókmennta og barnabókaþýðinga. Þar sem þær eru oftast nefndar sem 

dæmi á jaðri bókmenntakerfisins leyfa þýðendur sér að breyta frumtexta miklu oftar en 

þýðendur bókmennta fyrir fullorðna. Í þessu samhengi verður fjallað um það sem 

Klingberg (2008) kallar menningarlega samhengisaðlögun en einnig um hagræðingu 

barnabókmennta.  

Í ljósi þess að Johanna Spyri kann að hafa fengið innblástur af sögu Adelaide, das 

Mädchen vom Alpengebirge sem var gefin út árið 1830 eftir þýska höfundinn 

Hermann Adam von Kamp, verður hugtakið textatengsl skilgreint og textatengsl Heidi 

og þessara tveggja texta og fleiri verða skoðuð. 

Næst verður fjallað um endursagnir á þýsku, þar sem þær verða oft frumtextar í 

þýðingum á önnur tungumál. Lögð verður áhersla á það hvort endursagður texti ber 

merki endursagnar, þ.e. hvort hann er kynntur fyrir lesandanum sem slíkur eða sem 

frumtexti. Á sama hátt verður þýðingunni og endursögnum á íslensku lýst.  

Vegna þess hve margar kvikmyndir voru gerðar um Heidi, er áhugavert að skoða 

hverskonar breytingar voru gerðar á frumtextanum, hvaða áherslur voru lagðar 

varðandi trúverðugleika og hvort mikið hafi verið um aðlögun að markmenningu. 

Skoðað verður á hvaða tíma tiltekin mynd var gerð og hvort einhverjir samfélagslegir 

þættir höfðu áhrif á breytingar á frumtexta í myndinni og einnig í sviðsetningu.  

Næstíðasti kaflinn er helgaður samanburði allra texta og mynda sem eru athugaðar 

í ritgerðinni og verða þau skoðuð út frá hagræðingu. Þar verður tekið saman hvernig 
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upplýsingar um frumtextann eru kynntar lesandanum eða áhorfandanum. Eftir það 

verða skapgerð Heidi og útlit hennar borin saman í öllum verkum, því útlitið er eitt af 

táknum samfélagslegra þátta sem hafa áhrif á breytingar á frumtextanum. Síðast en 

ekki síst verða niðrandi athugasemdir gagnvart Heidi af hálfu frænku hennar og fröken 

Rottenmeier skoðaðar til að sjá hvernig textinn er aðlagaður til að verja börn fyrir of 

hörðum ummælum. Einnig verða gefin samanburðardæmi úr enskum og pólskum 

útgáfum.  

Í ljósi þess að þekktasta útgáfa af Heidi á íslensku er endursögn í formi 

myndasögu með stuttum texta, sem gefin var fyrst út árið 1958 í Morgunblaðinu og 

fæst nú sem bók (2011), verður spurt hvort þörf sé fyrir nýja þýðingu á íslensku.  
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2. Kenningarlegur grundvöllur 

Þýðingar hafa verið ræddar frá því þýðingarstarfsemi hófst, en þýðendur, útgefendur 

og aðrir áhugamenn hafa frá upphafi rætt um hvað einkenni góða þýðingu og hvernig 

sé best að færa frumtexta yfir í marktexta og markmenningu. Fræðileg umræða og 

þýðingafræði sem fræðigrein eru tiltölulega ný fyrirbæri, en sem upphaf 

fræðigreinarinnar má m.a. telja fyrirlestur James S. Holmes um nafn og eðli 

þýðingafræði eða „The Name and Nature of Translation Studies“ (1972). Stuttu seinna 

voru barnabókaþýðingar aðalumræðuefni þriðju ráðstefnu International Research 

Society for Childrenʼs Literature árið 1976. Á þessum tíma var varla hægt að finna 

fræðilegt efni til rannsókna á sviði barnabókaþýðinga. Tíu árum seinna gaf sænski 

fræðimaður Göte Klingberg út bókina Childrenʼs Fiction in the Hands of the 

Translation sem ásamt greinasafni af ráðstefnunni voru aðalrit á sviði 

barnabókaþýðinga í langan tíma (Lathey, 2006). Eins og Lathey bendir á hefur 

fræðigreinin blómstrað í mörgum háskólum um allan heim og fleiri fræðimenn hafa 

orðið áhugasamir um barnabókaþýðingar á síðustu 30 árum. Meðal þeirra eru Reinbert 

Tabbert og Emer OʼSullivan í Þýskalandi, Jean Perrot í Frakklandi, Marisa Fernández 

López á Spáni, Riitta Oittinen í Finnlandi, Zohar Shavit í Ísrael og Gillian Lathey sjálf 

í Bretlandi. 

Í inngangi að bókinni The Translation of Children's Literature. A Reader 

undirstrikar Lathey mikilvægi kenninga þeirra fræðimanna sem eru kannski ekki 

beinlínis barnabókmenntaþýðingafræðingar, en rannsóknarvinna þeirra lagði 

mikilvægan grundvöll fyrir rannsóknir á sviði barnabókaþýðinga. Sérstaklega mikil 

áhrif hefur lýsandi þýðingafræði haft, því að áhersla þýðingafræðilegrar athugunar var 

ekki lengur lögð á frum- heldur á marktextann (Toury, 1995). Hér verða tvær 

kenningar kynntar sem falla undir lýsandi þýðingafræði, þ.e. fjölkerfiskenning og 

hagræðing bókmenntakerfis. 

2.1 Fjölkerfiskenning 

Á svipuðum tíma og Holmes lagði útlínur fræðigreinarinnar eða árið 1970 skilgreindi 

Itamar Even-Zohar fjölkerfiskenningu (e. polysystem theory) sem var byggð á 

kenningum rússneskra formalista. Fjölkerfi þýðir að kerfi samanstendur af fleiri 

kerfum sem hafa áhrif hvert á annað. Even-Zohar heldur því fram að bókmenntir, 

einnig þýddar bókmenntir, tilheyri fjölkerfi. Fyrst og fremst athugar hann hvernig 



9 

 

bókmenntakerfi markmenningar velja texta sem ætti að þýða og svo hverskonar kerfi 

hafa áhrif á þýðingarreglur eða stefnur (Even-Zohar, 2009).  

Lefevere undirstrikar að orðið kerfi í þessu samhengi hefur ekki neikvæðan blæ 

eins og í verkum Franz Kafka heldur á að vera „hlutlægt, lýsandi orð yfir mengi 

tengdra þátta með ákveðin sameiginleg einkenni sem greina þá frá öðrum þáttum sem 

teljast utan kerfisins“ (Lefevere, 2013, bls. 36). Í þessum skilningi er endurritun (e. 

rewritings) eins og hann kallar þýðingar í samspili og þá ekki aðeins við útgáfugeirann 

og bókasölu, heldur einnig við miðla eins og sjónvarp og útvarp. Ekki má gleyma 

markaðssetningu bóka og varnings tengdan þeim sem er fyrir marga lesendur 

jafnmikilvægur og bókin sjálf. Þetta sýnir vel að bókmenntakerfið snýst ekki bara um 

bækur. 

Ýmis kerfi hafa áhrif á hvert annað, því þau eru í stanslausri hreyfingu en mynda 

tvö stig. Hærra stigið er tekið yfir af bókmenntum sem eru nýlegar og frumlegar og 

lægra stiginu tilheyra hefðbundin verk. Lefevere staðhæfir að „menning, samfélög eru 

umhverfi bókmenntakerfis. Bókmenntakerfið og önnur kerfi sem tilheyra félagskerfinu 

sem eru opin hvert fyrir öðru: þau hafa áhrif hvert á annað“ (Lefevere, 1992, bls. 14). 

Flestir þýðingafræðingar sem fjallað hafa um fjölkerfið hafa nefnt 

barnabókmenntir sem dæmi á jaðri bókmenntakerfisins, ólíkt t.d. glæpasögum, en 

þetta er fullyrðing sem getur breyst með tíma og milli mismunandi kerfa. Zohar Shavit 

bendir hinsvegar á að innan barnabókmenntakerfisins sé hægt að skilgreina 

bókmenntir sem fyrsta og annars stigs (Shavit, 1981). Til barnabókmennta fyrsta stigs 

má telja svonefndar alþjóðalegar klassískar bækur, en Emer OʼSullivan skilgreinir þær 

á eftirfarandi hátt: „By childrenʼs classics are generally meant books that have been 

commercially successful over several generations in several countries“ (OʼSullivan, 

2006, bls. 147). Jörn Albrecht (1998) bætir við að fjöldi tungumála sem texti er þýddur 

á sé góð vísbending um hvort höfundur eða verk hans séu þekkt utan menningasvæðis 

síns.  

Þvert á móti upplifum við oft að barnabækur sem eru gefnar út í dag uppfylli ekki 

gæðakröfur, hvort sem um nýja texta eða endursagnir á klassískum bókmenntum er að 

ræða. Eithne OʼConnell bendir einmitt á það:  

 

[…] the public critical perception seems to be that works of childrenʼs 

literature, with a few notable and usually time-honoured exeptions, do not 

really deserve to be called ʻliteratureʼ at all, and are generally somehow 
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second-rate and functional rather than of high quality, creative and 

deserving of critical attention in the way that serious adult literature clearly 

is (OʼConnell, 2006, bls. 16). 

 

Staða barnasagna innan bókmenntafjölkerfis hefur mikið breyst síðan kvikmyndir 

byggðar á þeim urðu hluti af daglegu lífi barna einkum með síauknum vinsældum 

sjónrænna miðla. Dæmi um slíkar sögur má nefna margar barnamyndir Disney, m.a. 

Bambi (1942) sem byggð er á bókinni Bambi. Eine Lebensgeschichte aus dem Walde 

eftir Felix Salten (1923), The Little Mermaid (1989) sem byggð er á ævintýrinu Den 

lille havfrue (1837) eftir Hans Christian Andersen og Tarzan (1999) sem byggð er á 

Tarzan of the Apes (1914) eftir  Edgar Rice Burroughs. Hér notað er orðið barnasaga, 

því trúleiki frumtextans er oft lítill og frægð myndanna þarf ekki endilega að samsvara 

frægð textana sem myndirnar eru byggðar á.  

Annað dæmi um bókmenntir í stöðugu samspili við önnur kerfi er Winnie-the-

Pooh (1926) og The House at Pooh Corner (1928) eftir Alan Alexander Milne, þar 

sem teiknimynd The Many Adventures of Winnie the Pooh (1977) var framleidd af 

Buena Vista sem tilheyrir Disney og svo fleiri, t.d. Pigletʼs Big Movie (2003) eða 

Poohʼs Heffalump Movie (2005). Sagan um Bangsímon varð einnig innblástur fyrir 

þáttaröðina My Friends Tigger & Pooh sem var fyrst sýnd árið 2007 á Disney 

Channel. Í þáttaröðinni eru tvær nýjar persónur, Darby og hundurinn hennar Buster, en 

Christopher Robin (kallaður Jakob á íslensku), aðalpersóna í textanum eftir A.A. 

Milne, kemur aðeins fram í nokkrum þáttum. Í þáttaröðinni eru báðar nýju 

persónurnar, ásamt Bangsimon og Tuma tígur, njósnarar sem aðstoða þá sem lenda í 

vanda (Disney International).  

Öll þessi dæmi eru einhversskonar eftirlíkingar, endursagnir eða framhaldssögur 

af frumtextum. Ásamt teiknimyndum, þáttaröðum, tölvuleikjum, endursögnum, 

leikföngum og endalausum vörum daglegs lífs sem börnin eða foreldrar þeirra geta 

keypt, er samt óhætt að fullyrða að frumtextarnir séu á jaðri barnabókmenntakerfisins 

en Disney-vörur í miðju þess. Þótt reynt væri að koma til móts við unga lesendur, t.d. 

með því að bjóða þeim upp á hljóðbækur á frumtextum, er erfitt að koma frumtexta 

aftur í miðju kerfisins. 

Samkvæmt Even-Zohar eru barnabókmenntir ekki fyrirbæri sui generis heldur 

tengdar bókmenntum fyrir fullorðna (Even-Zohar, 1979). Með því er átt við, að 

barnabókmenntir séu einhvers konar andstæða bókmennta fyrir fullorðna eða þurfi 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tarzan_of_the_Apes
http://en.wikipedia.org/wiki/Edgar_Rice_Burroughs
http://en.wikipedia.org/wiki/The_House_at_Pooh_Corner
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bókmenntir fyrir fullorðna til að hægt sé að skilgreina þær. Hinsvegar eru nokkur 

dæmi um að barnabókmenntir hafi verið svo sterkar í barnabókmenntakerfinu að þær 

voru færðar í kerfi bókmennta fyrir fullorðna. Augljóst dæmi um það er bókaröðin um 

Harry Potter eftir J. K. Rowling, þar sem sömu textar voru gefnir út annars vegar fyrir 

börn og hins vegar fyrir fullorðna. Harry Potter-æði hófst eftir að fyrsta bókin af sjö, 

Harry Potter and the Philosopher's Stone, kom út árið 1997 og sigraði ekki aðeins 

hjörtu lesenda heldur hlaut einnig ótal bókmenntaverðlaun í Bretlandi og 

Bandaríkjunum. Allar sjö bækurnar voru þýddar á 77 tungumál og með því að skoða 

vefsíðu höfundarins og bókanna sést greinilega að Harry Potter hefur sitt eigið kerfi 

(J.K. Rowling). 

Hinsvegar undirstrikar Shavit (1986, 2006) yfirfærslu úr kerfi bókmennta fyrir 

fullorðna í kerfi barnabókmennta en það gerist í gegnum endursagnir. Sem dæmi má 

nefna ótal endursagnir á sögum úr Biblíunni sem eru oft ríkulega myndskreyttar og 

textinn er einfaldaður fyrir unga lesendur. Annað dæmi sem Shavit tekur einnig í ritum 

sínum þekkja flestir undir titlinum Gulliverʼs Travels eða Ferðir Gúllívers á íslensku, 

en upprunalega bókin hét Travels into Several Remote Nations of the World. In Four 

Parts. By Lemuel Gulliver, First a Surgeon, and then a Captain of several Ships, er 

eftir Jonathan Swift og var fyrst gefin út árið 1726. Útgáfan fyrir börn kom út ári síðar 

en innihélt aðeins hluta um Brobdingnag og Lilliput, en um miðja 18. öld samsvaraði 

bókin um Gulliver aðeins sögunni um Lilliput. Sú útgáfa varð að klassískri barnabók á 

meðan upprunalegur texti fyrir fullorðna féll í gleymsku. 

Áhugaverð er einnig sú þróun að þýddar bókmenntir, sérstaklega 

barnabókmenntir, falla inn í markkerfið sem frumtextar. Lathey (2010) vísar til Jack 

Zipes sem telur að lesendur ákveðins bókmenntakerfis þekki stundum ekki bókmenntir 

annars kerfis, því þær hafa lifað svo lengi og sterkt í markkerfinu að frumtexti þeirra á 

öðru tungumáli er einfaldlega gleymdur. Zipes kallar það á ensku a non-recognition of 

translation. Hann heldur því einnig fram að þegar ensk börn og fullorðnir lesa eða 

heyra Hansel and Gretel hugsa þau sjaldan um að þau lesi þýðingu. Ástæða þessarar 

þróunar gæti líka verið sú að breytingar sem eru gerðar á marktexta aðlagast ríkjandi 

skáldskaparfræði þýðinga markkerfis. Skáldskaparfræði (e. poetics) er hér notuð í 

skilningi Lefevere:  

 

Segja má að skáldskaparfræði samanstandi af tveimur þáttum: Annar er 

ýmis bókmenntaleg áhöld, textategundir, mótíf, dæmigerðar persónur og 
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aðstæður og tákn; hinn er hugmyndin um það hvert hlutverk bókmennta sé 

eða ætti að vera þegar litið er á samfélagið í heild (Lefevere, 2013, bls. 51).  

 

Sem dæmi um slíka aðlögun má nefna pólska endursögn eftir Jan Brzechwa af 

Rauðhettu, Stígvélaða kettinum og Öskubusku sem upprunalega voru skrifaðar af 

Charles Perrault og Hans og Grétu sem birtist fyrst í ævintýrasafni bræðranna Grimm. 

Endursagnirnar voru teknar upp sem útvarpssöngleikur á árunum 1961-1966. Jan 

Brzechwa notaði sönglög, takt og sérstaklega rím til að fella textann að reglum 

ríkjandi skáldskaparfræði markmenningarinnar. Í leikgerðinni er enginn tíma- eða 

staðarrammi sem styrkir sannfæringu um þessa þróun. Auk þess sleppir höfundurinn 

öllum þáttum sem gætu þótt óviðeigandi eða viðbjóðslegir, þ.e. að úlfurinn éti bæði 

ömmu og stelpuna, en sagan endar þá ekki eins og í frumútgáfunni heldur kemur 

skógarvörður og bjargar þeim báðum úr maga úlfsins sem er svo fluttur í dýragarð. 

Endir endursagnarinnar bendir til þess að Brzechwa hafi þýtt útgáfu bræðranna 

Grimm, þar sem veiðimaður bjargar aðalpersónum og grýtir úlfinn til bana. Í 

endursögninni eftir Brzechwa reynist einnig vonda nornin sem ætlar að éta Hans og 

Grétu vera innkaupamaður í sælgætisfyrirtæki sem ætlar að kenna börnunum lexíu um 

að ekki megi að stela. Oft eru slíkrar breytingar gerðar í þágu unga lesenda, en í næsta 

kafla verður fjallað ítarlegar um þær. Annað dæmi er Bláskjár eftir Franz Hoffmann 

sem var löngu gleymd á þýsku en lifði góðu lífi á Íslandi á 20. öld 

Sumir fræðimenn hafa gagnrýnt uppbyggingu kerfisins, m.a. Ástráður 

Eysteinsson. Hann bendir á það að „tvenndarhyggja hans [Even-Zohar sé] full 

afdráttarlaus á köflum, m.a. vegna þess að gert er ráð fyrir að miðja eða fyrsta stig 

kerfisins einkennist í senn af hefðarveldinu og af frumlegum hræringum, sem ekki ná 

til annars stigs fyrr en þær eru orðnar algengar á fyrsta stigi“ (Ástráður Eysteinsson, 

1996, bls. 226). Sömuleiðis listar Lambert (1995) punkta um fjölkerfiskenningu sem 

aðrir fræðimenn gagnrýndu. Meðal þeirra er Berman sem segir að þýðendur og 

þýðingar séu ekki fyrirbæri á jaðri fjölkerfisins. Susan Bassnett leggur samt áherslu á 

að þótt kenningin hafi veika punkta, hafi hún algjörlega breytt áherslu á 

skáldskaparfræði markmenningar (Bassnett, 2005). 

2.2 Hagræðing bókmenntakerfis 

Umræðan um hvort og hvernig þýðendur eigi að færa texta milli tungumála og 

menninga hefur þekkst allt frá upphafi þýðinga. Samkvæmt Ástráði Eysteinssyni er 
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það samt Friedrich Schleiermacher sem er „[…] gjarnan nefndur faðir nútíma 

túlkunarfræði vegna þess lykilhlutverks sem hann gegndi við að afnema greinamun 

trúalegrar og veraldlegrar túlkunar og skapa þannig almennan fræðilegan grunvöll 

fyrir túlkunarkenningar“ (Ástráður Eysteinsson, 1996, bls. 76). Schleiermacher setti 

fram myndræna kenningu um samband þýðanda við höfund og lesanda í fyrirlestrinum 

„Ueber die verschiedenen Methoden des Uebersetzens“ sem fluttur var í Berlin árið 

1813. Kenningin hljómar þannig: „Entweder der Uebersezer läßt den Schriftsteller 

möglichst in Ruhe, und bewegt den Leser ihm entgegen; oder er läßt den Leser 

möglichst in Ruhe und bewegt den Schriftsteller ihm entgegen“ (Schleiermacher, 

1963, bls. 47), eða á íslensku í minni þýðingu: „Annaðhvort lætur þýðandinn 

höfundinn í friði eins og unnt er og færir lesandann til hans eða lætur lesandann í friði 

eins og unnt er og færir höfundinn til hans.“ 

Hugmynd Schleiermachers snýst um það hvernig marktexti á að vera aðlagaður 

markmenningu eða ekki og hversu mikið lesandi eigi að sjá á textanum að hann er að 

lesa þýðingu. Út frá henni spruttu upp margar kenningar um hvernig ætti að færa 

frumtexta yfir á marktungumálið. 

Áður en fjallað verður um hagræðingu barnabókmennta verða hugtökin hagræðing 

(e. manipulation) og velunnarar (e. patrons) almennt útskýrð í samhengi við þýðingar 

og segja má að þau séu framhald af kenningunni um bókmenntafjölkerfi.  

2.3 Manipulation og Manipulation School 

Samkvæmt Etymoline sem er orðsifjafræðibók á Netinu hefur orðið manipulation 

verið notað í frönsku síðan um 1720 til að lýsa aðferð við að grafa upp málmgrýti. 

Orðið öðlaðist merkinguna „að meðhöndla faglega hluti“ og svo „stjórna fólki“
 
á 

þriðja áratug 19. aldar. Orðið kemur fram í sömu mynd í mörgum erlendum 

tungumálum, t.d. die Manipulation á þýsku, manipulation á dönsku, manipulacja á 

pólsku, manipolazione á ítölsku, manipuláció á ungversku. Ástráður Eysteinsson notar 

orðið tilfæring en að mínu mati útskýrir það ekki fullkomlega hugtakið, því það vantar 

merkinguna að hafa áhrif/stjórna. Ég ákvað að nota orðið hagræðing í samhengi við 

bókmenntir, þótt erfitt sé að falla ekki í freistni og sletta að manípúlera. María Vigdís 

Kristjánsdóttir þýðandi bókarinnar Translation, Rewriting, and the Manipulation of 

Literary Fame eftir Lefevere á íslensku, notar einnig orðið hagræðing. 

Árið 1985 kom út greinasafnið The Manipulation of Literature undir ritstjórn 

Theo Hermans sem kynnir í inngangi greinahöfunda, m.a. André Lefevere, Susan 

javascript:search('manipolazione');
javascript:search('manipul%C3%A1ci%C3%B3');
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Bassnett-McGuire, Mariu Tymoczko, Gideon Toury, sem hafa sameiginlegt „viðhorf 

til bókmennta sem samsetts og virks kerfi; sannfæringu um að það eigi að vera stöðugt 

samspil kenningamódela og hagnýtra raundæma; aðferðir í bókmenntaþýðingum sem 

eru lýsandi, markmiðaðar, hagnýtar og kerfisbundnar“ (Hermans, 1985, bls. 10). Hann 

bætir einnig við að fræðimennirnir hafi áhuga á reglum og takmörkunum sem stjórna 

framleiðslu og viðtökum þýðinga og einnig hvaða tengsl séu á milli þýðinga og 

annarra textategunda innan tiltekinna bókmenntagreina.  

Tvískipting í þýðingafræði í trúa og frjálsa þýðingu hafði lengi verið ríkjandi á 

þessum tíma, en bæði André Lefevere og hinir ofannefndu fræðimenn töldu hana 

tilgangslausa. Lefevere undirstrikar að trúar þýðingar þjóni oft íhaldssamri 

hugmyndafræði en annars eru þýðingar almennt gefnar út þótt þær séu ótrúar og lítið 

hægt að gera til að koma í veg fyrir að þær skapi frumtexta nýja ímynd. Með því að 

hætta að dæma þýðingar sem trúar eða ótrúar, réttar eða rangar er hægt að skoða þær 

út frá samhenginu sem þær eru skrifaðar í, þ.e. tíma og stað þegar og þar sem þær eru 

skrifaðar en einnig með hliðsjón af öllum aðilum sem standa að útgáfu þeirra. 

Lefevere varpar því fram að þannig sé hægt að fræðast af þýddum textum um 

gagnkvæm áhrif menningar og um hagræðingu textanna. Hagræðing er beinlínis 

lýsandi aðferð í þýðingafræði (Lefevere, 1992). 

Lambert telur hinsvegar að heitið Manipulation School eða Manipulation group 

eins og fræðimennirnir eru oftast kallaðir í fræðilegum umfjöllunum sé fremur til 

gamans gert en einhvers konar sameiginleg stefna. Engu að síður hefur nafnið fest í 

þýðingafræðunum, sérstaklega eftir að bókin Translation Studies: An Integrated 

Approach eftir Mary Snell-Hornby var gefin út árið 1988 (Lambert, 1995). Allir þeir 

fræðimenn sem aðhyllast hagræðingastefnu nota þó orðið manipulation í sínum 

verkum, t.d. Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame eftir 

André Lefevere (1992). 

Susan Bassnett-McGuire undirstrikar að allar þýðingar endurspegla ákveðna 

hugmyndafræði og skáldskaparfræði og þannig stjórna þær virkni bókmennta í tilteknu 

samfélagi á ákveðinn hátt. Hún útskýrir ennfremur að þýðingar þjóni alltaf einhverju 

valdi og að hagræðing geti bæði verið jákvæð, með því að kynna nýjar hugmyndir eða 

bókmenntagreinar fyrir marksamfélagi, en einnig neikvæð þegar hún hamlar nýjum 

hugmyndum eða rangfærir raunveruleikann (Lefevere, 1992, vii). Það mikilvægasta er 

þó að þýðingar og bókmenntir almennt hanga ekki í tómarúmi og eru heldur ekki 

http://www.google.is/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mary+Snell-Hornby%22
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aðeins hluti af bókmenntakerfi. Þær tilheyra líka fjölkerfi sem inniheldur alla þætti 

samfélagsins og menningu þess.  

Kramina bendir einnig á að „[m]anipulation might be perceived as the 

manifestation of manipulative strategies resorted to both in everyday situations and 

translation to hide one’s true intentions, both good and evil“ (Kramina 2004, 37). Hún 

er hinsvegar sammála Farahzad um að hægt sé að flokka hagræðingu í meðvitaða og 

ómeðvitaða, þar sem meðvituð hagræðing væri framkvæmd af þýðanda sem er undir 

áhrifum ýmissa þátta, m.a. félagslegra og pólitískra. Á hinn bóginn er ómeðvituð 

hagræðing sálfræðilegt fyrirbæri og á sér stað vegna sálfræðilega þátta (Farahzad, 

1998). 

2.3.1 Hugmyndafræði 

Lefevere nefnir hugmyndafræði sem einn aðalþátta og áhrifavald í hagræðingu texta. 

Hann bendir á aðila sem geta komið í veg fyrir birtingu og/eða útgáfu tiltekinna texta 

ef þeir falla ekki að reglum eða hugmyndum um bókmenntir á tilteknum tíma og stað, 

en einnig ef samfélagið má ekki eða er ekki tilbúið að taka við innihaldi textans, þ.e. 

þegar hugmyndafræðin er of framandi. Valdamenn sem hafa meðferð og birtingu texta 

á valdi sínu, t.d. ríkisstjórnir, huga fremur að því hvort breyta þurfi hugmyndafræði 

verksins eða koma í veg fyrir að hún berist til almennings, en fagmenn innan 

bókaútgáfu, t.d. þýðendur, ritstjórar og útgefendur, sjá um að aðlaga textann að 

ríkjandi skáldskaparfræði (Lefevere, 1992).  

Dæmi um slíka hagræðingu má finna í mannkynssögunni, einkum á tímum alræðis 

þegar ákveðnir textar eða höfundar voru bannaðir. Ef sumir textar bannaðra höfunda 

réðust ekki gegn ríkjandi hugmyndafræði voru þeir ef til vill gefnir út, en þá var nafni 

höfundar sleppt eða því breytt. Þekktasta dæmi um bókabrennu á okkar tímum var árið 

1933 í 93 háskólaborgum Þýskalands en þar voru að verki námsmenn sem trúðu áróðri 

nasistaflokksins. Á vefsíðu Bibliothek verbrannter Bücher eru myndir af svokölluðum 

svörtum listum, en einnig skrá yfir höfunda og bækur sem voru bannaðar. Meðal 

þeirra var Das kunstseidene Mädchen (1932) eftir Irmgard Keun, en þar er fjallað af 

kaldhæðni um þörf aðalpersónu fyrir að vera sjálfstæð, sterk og láta ekki niðurlægja 

sig. Þessi ímynd af konu var í ósamræmi við nasíska hugmyndafræði. 

Á hinn bóginn eru á sömu vefsíðu kynntar endurútgáfur bókanna sem lentu á 

bálinu og sagt frá átaki til að gefa menntaskólum í Þýskalandi bækurnar. Þessi þróun 
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sýnir að pólitík hefur bein áhrif á bókmenntakerfið. Ofangreind bók er ein þeirra sem 

fengu nýtt líf eftir fall nasismans og var t.d. gefin út sem hljóðbók árið 2007. 

Bókabann vegna hugmyndafræði heyrir ekki fortíðinni til, þótt nútímamenn kunni 

að halda að svo sé. Á vefsíðu Childrenʼs Movement of Florida má sjá 15 barnabækur, 

sem margar teljast til svonefndra klassískra bókmennta, en hafa verið bannaðar af 

mismunandi ástæðum. Þótt undarlegt megi virðast var Winnie the Pooh bönnuð í 

nokkrum ríkjum Bandaríkjanna árið 2006, því talandi dýr áttu að heita móðgun við 

guð. Hinsvegar var bókin einnig bönnuð í Tyrklandi vegna þess að Piglet gæti verið 

móðgun við Islam. Einnig hefur yngri saga um tvær karlkyns mörgæsir sem klekja 

sameiginlega út eggi í dýragarði, And Tango Makes Three (2005) eftir P.Parnell og J. 

Richardson, nýlega verið fjarlægð úr öllum bókasöfnum í Singapúr (Tobar, 17. júlí 

2014). 

Ofangreind dæmi sýna að bókmenntir verða oft fyrir barðinu á hagræðingu vegna 

mismunandi hugmyndafræðilegra þátta. Í kafla um hagræðingu barnabókmennta 

verður fjallað um fleiri breytingar sem hafa verið gerðar á fleiri verkum. 

2.3.2 Velunnarar, fjármunir og metorð 

Því má ekki gleyma að á bak við alla hugmyndafræði standa alltaf einhverjir gerendur 

sem hafa áhrif á þá sem skrifa texta, þýða og gefa þá út, markaðssetja og stjórna með 

„rökfræði menningar“. Lefevere notar hugtakið velunnarar (e. patronage) og líkir 

þessum fagmönnum við velgjörðarmenn á borð við þá kónga og aðalsmenn sögunnar 

sem pöntuðu málverk eða tónverk hjá listamönnum (Lefevere, 1992). 

Hann hafnar svo hugmyndinni um það að þýðingar séu ekki annað en kóðaskipti 

milli tungumála og menninga og að hægt sé að skilgreina ákveðnar reglur tilfærslna.  

 

[…] in recent years most scholars writing in the field of translation 

studies have come to accept that such rules are mainly imposed by those 

people of flesh and blood who commission the translation, which is then 

made by other people of flesh and blood (not boxes and arrows) in 

concrete situations, with a given aim in mind. In other words, the rules to 

be observed during the process of decoding and reformulation depend on 

the actual situation, on the function of the translation, and on who wants it 

made and for whom (Lefevere, 2002, bls. 75). 
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Með því að hafa áhrif á útgáfu geta gerendurnir fært ákveðnar bækur til innan 

bókmenntakerfisins og meira að segja gert bók að sígildu verki á svipstundu. Hér má 

nefna bækur frægs fólks sem verða stundum „vinsælar“ áður en þær koma út, t.d. 

barnabók Madonnu The English Roses (2003). Bókin fékk strax mikla auglýsingu 

vegna frægðar höfundarins. Madonna gaf síðar út 15 bækur til viðbótar, eins og sjá má 

á vefsíðu hennar. 

Öðrum höfundum eða þýðendum gengur á hinn bóginn oft illa að fá útgefin verk. 

Það kann að stafa af því að þeir þekkja ekki rétta aðila eða skortir fjármuni (Kramina, 

2004; Lefevere, 1992). Það er nefnilega misjafnt eftir útgefendum og hagsmunum 

þeirra hvaða bækur þeir geta leyft sér að gefa út, hvort þeir geta leyft sér að auglýsa 

vel og í raun og veru tekið áhættu sem borgar sig ef til vill ekki. Lefevere bætir einnig 

við að metorð veiti verki einnig óbeina auglýsingu. Með því á hann við þegar 

persónur, hópar eða stofnanir sem tengd eru á einhvern hátt, gefa tilteknum bókum eða 

höfundum meðmæli. Sem dæmi um slíka markaðssetningu eru listar á kápu bókarinnar 

yfir verðlaun sem höfundurinn eða bókin hafa hlotið. Stundum nægir að gagnrýnandi 

eða fræg manneskja gefi jákvæðan dóm.  

Mjög gott dæmi um það hvernig hægt er að nýta sér fjármunir og metorð í 

útgáfuheiminum er bókaskrif Stephens Colbert sem þekktur er úr þættinum Late Show. 

Hann segir beinum orðum að hann ætli að græða peninga með því að skrifa barnabók. 

Í viðtali við Maurice Sendak notaði hann tækifærið til að kynna hugmynd sína um 

bókina I Am A Pole (And So Can You!) og fékk umsögn frá Sendak: „The sad thing is, 

I like it“ (Sendak, janúar 2012). Sú setning birtist svo á kápu bókarinnar sem var gefin 

út fljótlega eftir viðtalið, bæði prentuð og sem hljóðbók lesin af Tom Hanks. 

Allir þættirnir þrír, þ.e. velunnarar, fjármál og metorð, geta leitt til þess að sumir 

textar eða höfundar fá svo mikla viðurkenningu að þeir verða það sem í erlendum 

tungumálum kallast canon á ensku. Þeir textar sem falla að ríkjandi hugmyndafræði og 

höfundar sem skrifa eftir ríkjandi reglum í ákveðnu samfélagi eru frekar gefnir út en 

þeir sem gera það ekki. Ef höfundur skrifar aftur á móti texta sem sker sig úr kæmi sér 

best að fá velgjörðarmann sem mælir með honum. 

Þýðendur vinna að þýðingum sínum í þeirri trú að þeir velji bestu lausnirnar fyrir 

markmálið og markmenninguna. Oft eru þeir samt ekki meðvitaðir um ákvarðanir sem 

þeir taka, því þeim er meira eða minna stjórnað af umhverfi sínu og menningunni sem 

þeir ólust upp við. Stundum fá þeir ströng fyrirmæli frá útgefendum og verða að fara 

milliveg milli hugmyndafræði sinnar og yfirmannanna eða stjórnenda sem hafa 
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ákveðnar hugmyndir um bókmenntir. Þegar hugmyndirnar eru færðar yfir á textann 

hefur það áhrif á skilning lesandans á textum og hvernig hann ímyndar sér 

frummenninguna.  

 2.4 Markhópur barnabókmennta og barnabókaþýðinga 

Áður en fjallað verður um hagræðingu barnabókmennta þurfum við að athuga 

skilgreiningu hugtaksins barn og hvort eðli barnsins sé haft í huga við útgáfu 

barnabókmennta. Hægt væri að athuga hér sögulega þróun viðhorfs til þess hvað 

barnið sé, hvenær það er talið fullorðið og hverskonar vera barn er, en um það hafa 

verið skrifaðar heilar bækur, t.d. Centuries of Childhood: A Social History of Family 

Life sem er eftir franska sagnfræðinginn Philippe Ariès var þýdd á ensku árið 1962.  

Riitta Oittinen bendir á að frægir heimspekingar litu börn mjög misjöfnum augum, 

til dæmis sá John Locke þau í gegnum hugmyndafræði mótmælendakirkju, þ.e. sem 

tabula rasa. Jean-Jacques Rousseau hafði rómantíska hugmynd um náttúrubörn, en 

Sigmund Freud fjallaði um Ödipusarduld og áhrif í frumbernsku. Oittinen bendir 

einnig á John Dewey sem taldi að börn lærðu með athöfnum og á Lev Semyonovich 

Vygotsky sem hélt því fram að börn hugsi, meti, læri og séu félagsverur frá fæðingu 

(Oittinen, 2000).  

Kaminski vísar til Hentigs sem hafði þegar árið 1975 bent á að börn á hans tímum 

væru ekki lengur börn á tímum Línu Langsokks eða Litla lávarðarins og að barna- og 

unglingabækur væru ekki lengur eini miðillinn sem börn hefðu aðgang að. Hann lýsir 

bernsku þeirra sem bernsku sjónvarps, kennslufræðilegri bernsku, skólabernsku og 

framtíðarbernsku (í Kaminski, 1994). Kaminski bætir við að börnin alast upp í 

miðlaríkum heimi. Þróunin sem Kaminski og Hentigs lýsa hefur haldið áfram. Börn 

eyða miklum tíma í leikskóla, skóla, við heimavinnu og mörg þeirra eru í aukatímum. 

Þau geta ekki einungis valið á milli bókar og sjónvarps, heldur hafa einnig bæst við 

snjallsímar, snjalltölvur, tölvur o.fl. Ef foreldrar leggja ekki mikla áherslu á að börnin 

þeirra leggi rækt við yndislestur, gætu skólabækur orðið einu bækurnar sem þau lesa. 

En það er efni í aðra ritgerð. 

Weaver heldur því hinsvegar fram að öll börn séu í eðli sínu eins eða að til sé 

algilt barn (e. universal child):  

 

If you look at the familiar painting by Pieter Bruegel called Childrenʼs 

Games, you will find, in this Dutch scene of four centuries ago, children 

http://en.wikipedia.org/wiki/Philippe_Ari%C3%A8s
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playing with a hoop, a top, a kite, marbles, and jacks, and taking part in 

line games such as hop-scotch, hiding games, and others – just as they are 

doing today on the streets of Brooklyn or Vladivostok or Buenos Aires, 

just as they are doing in Afghanistan or Uruguay or the South Sea Islands 

or Iceland or anywhere else on the globe (Weaver, 2006, bls. 4).  

 

Lathey snýr umræðunni um barnið á hvolf og lítur á barnabókmenntir sem eins 

konar spegil. Hún segir að barnabókmenntir og þýðingar á þeim sýni hvernig barn 

höfundur eða þýðandi hafði í huga, þ.e. hvort barnið sé saklaust og syndugt eða uppi á 

ákveðnu sögulegu tímabili eða stað, hverskonar skyldur og félagslega stöðu það hafi 

en einnig hvort það sé menntað (Lathey, 2006). Sömuleiðis undirstrikar Oittinen að: 

„Anything we create for children – whether writing, illustrating, or translating – 

reflects our views of childhood, of being a child. It shows our respect or disrespect for 

childhood as an important stage of life, the basis for an adult future“ (Oittinen, 2000, 

bls. 41). 

Virðing fyrir lesandanum einkennir einnig góða þjónustu eins og Jörn Albrecht 

kallar þýðingar (þ. Dienstleistung) og bendir á að þegar engir hnökrar eru á 

þjónustunni fer hún fram hjá öllum, en um leið og einhver mistök verða tekur fólk 

strax eftir þýðingunni og er ekki feimið að tjá sig um það (Albrecht, 1998). Textar á 

erlendu sjónvarpsefni eru gott dæmi um slíka þjónustu sem almenningur tekur eftir í 

íslensku málumhverfi. Þegar frumtexti, sem áhorfandi heyrir á meðan hann les 

textann, er þýddur rangt, veldur það oft miklu fjaðrafoki og sjónvarpsstöðinni berast 

jafnvel kvartanir. Sama máli gegnir um barnabókaþýðingar. Af eigin reynslu veit 

höfundur ritgerðinnar að þegar foreldrum finnst marktextinn ekki nógu vel þýddur 

breyta þeir honum í upplestri eða sleppa því að lesa bókina. 

Til að veita góða þjónustu þarf höfundur eða þýðandi barnabóka að hafa ákveðinn 

markhóp í huga. Oittinen þróar áfram hugmynd Bakhtins um superaddressee eða 

frumgerðarlesanda (þ. prototypischer Leser) og setur fram þá kenningu að þýðendur 

beini orðum sínum til dæmigerðs barns. Hugmyndin um barnið ræður því orðavali og 

hefur áhrif á það hvernig barnið tekur á móti verkinu, því að bókaskrift og -lestur eru 

eins og samtal (Oittinen, 1999). 

Það sem við köllum barnabókmenntir í dag var þó alls ekki alltaf samið fyrir börn. 

Lathey (2010) bendir á að á miðöldum lásu börn eða heyrðu dæmisögur og 

riddarasögur sem ólíklegt er að hafi verið sérstaklega með þau í huga. Ævintýri sem 
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skrásettar af Grimmbræðrum voru einnig fyrir fullorðna og hrollvekjandi lýsingarnar 

varla ætlaðar börnum.  

Lathey bendir sérstaklega á höfund sem var einn af þeim fyrstu til að skrifa bækur 

sértaklega ætlaðar lesendum á barnsaldri. Johann Amos Comenius skrifaði Orbis 

Sensualium Pictus árið 1658 í þeim tilgangi að kenna börnum bæði latínu og þýsku, en 

einnig vildi hann kynna þeim heiminn eins og gert er í alfræðibókum. Comenius hafði 

einnig mjög róttæk viðhorf til barna miðað við samtíma sinn og hugmyndir hans hafa 

haft mikil áhrif, t.d. í tungumálakennslufræðum. Hann taldi að börn lærðu í gegnum 

skynfærin og notaði því m.a. myndskreytingar og hljóðlíkingarorð. Lathey bætir við að 

framlag þýðanda bókarinnar á ensku, Charles Hool, „to English-language childrenʼs 

literature in translating the German section of the text into English lies both in 

conveying the original pedagogical concept, and in the design of a publication that, 

while too expensive for wide distribution, was highly influential“ (Lathey, 2010, bls. 

22). 

Barnabókmenntir verða til sem sérkerfi aðgreint frá bókmenntum fyrir fullorðna 

upp úr miðri 18. öld. Þær hafa síðan gegnt því hlutverki að mennta og ala upp börn en 

einnig að skemmta þeim. Lathey bendir á að frá þessum tíma hafi barnabókaþýðingar 

verið gefnar út reglulega og að þýðendur þeirra hafi einnig oft verið rithöfundar sjálfir. 

Eins og nefnt var áður var umræða um þýðingar hafin á þessum tíma, en 

þýðingaaðferðir ekki skoðaðar á sama hátt og í dag. Í bók sinni fjallar Lathey um 

markhópinn og hvort höfundar og þýðendur hafi beint orðum sínum sérstaklega að 

börnum. Hún bendir á að þótt ævintýri Perraults séu ætluð fullorðnum hafi Robert 

Sambert, sem þýddi þau á ensku, breytt markhópnum og skrifað fyrir börn: „For the 

next hundred years Perraultʼs tales, in Samberʼs translation or retellings based on it, 

steadily increased in popularity until they became the most widely read and told of all 

the translated French fairy tales“ (Lathey, 2010, bls. 52-55). 

Samt með sívaxandi útgáfu af endursögnum er erfitt að segja hvort þýðingar eða 

endursagnirnar eru nær miðju kerfisins. Lathey bætir einnig við að þótt endursagnir 

ævintýra séu ekki nýtt fyrirbæri, sýni þær samt hvernig viðhorf til barna og fullorðna 

sem lesanda hefur verið að breytast (Lathey, 2010). 

Mörg dæmi eru til um bækur ætlaðar tilteknu dæmigerðu barni bæði af hálfu 

höfundar og þýðanda. Börnum hefur hins vegar verið kennd ýmis samfélagsfærni í 

gegnum sögurnar, til dæmis að vera góð hvert við annað, deila með öðrum og vinna 

saman, en einnig t.d. að hræðast ekki við tannlækna. Til bóka af þessu tagi telst 



21 

 

Franklin the Turtle eftir kanadíska höfundinn Paulette Bourgeois, en bókin er 

myndskreytt af Brendu Clark. Annað dæmi er Topo Tip eftir ítalska höfundinn Önnu 

Casalis með myndskreytingum eftir Marco Campanella. Innan þýðingafræði má telja 

Riittu Oittinen helsta talsmann þess að allt sem skapað er fyrir börn láti börn sitja í 

fyrirrúmi. Það má einnig sjá á því að hún kallar barnabókmenntaþýðingar translating 

for children en ekki translating of childrenʼs literature (Oittinen, 2000). 

Höfundar og þýðendur hafa aftur á móti oft tvo innbyggða lesendur í huga þegar 

þeir vinna við sína sköpun, þ.e. börn og fullorðna. Shavit telur að fræðimönnum þyki 

erfitt að rannsaka texta sem falla jafnt undir tvö bókmenntakerfi, þ.e. barnabókmenntir 

sem oft eru taldar sígildar og fullorðnir lesa ekki síður en börn. Rannsóknirnar verða 

ennþá erfiðari ef bækurnar í miðju barnabókmenntakerfisins voru skrifaðar með 

fullorðinn lesanda í huga og hefur verið breytt með því að auðvelda textann eða bæta 

við myndskreytingum til að aðlaga þær að ungum lesanda.  

Þess vegna leggur Shavit því fram að afmarka hugtakið tvíræðni (e. ambivalence) 

og beita því aðeins um eitt fyrirbæri: 

  

[T]exts that synchronically (yet dynamically, not statically) maintain an 

ambivalent status in the literary polysystem. These texts belong 

simultaneously to more than one system and consequently are read 

differently (though concurrently), by at least two groups of readers. Those 

groups of readers diverge in their expectations, as well as in their norms and 

habits of reading. Hence their realization of the same text will be greatly 

different […]“ (Shavit, 1986, bls. 65-66).  

 

Shavit nefnir fleiri dæmi um bækur sem geta verið lesnar af báðum hópum en á 

sinn hvorn háttinn. Meðal þeirra eru Alice in Wonderland eftir Lewis Carroll, Winnie-

the-Pooh eftir A.A. Milne og Le Petit Prince eftir Antoine de Saint-Exupéry. Sem 

dæmi um slíkar bækur innan íslenska kerfisins má nefna Söguna af bláa hnettinum og 

Tímakistuna eftir Andra Snæ Magnasson. Allar þessar bækur eiga það sameiginlegt að 

börn lesa söguna bókstaflega en foreldrar þeirra túlka textann á dýpri, kaldhæðinn eða 

heimspekilegan hátt.  

Enn eitt dæmi um bókmenntir með tveimur innbyggðum lesendum eru ævintýri 

Hans Christian Andersens og þess má geta að á hans tímum þóttu það frekar frumleg 

viðhorf. Í bókunum Eventyr og Nye Eventyr skrifaði hann upp ævintýri sem hann hafði 
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heyrt í bernsku en samdi einnig sjálfur. Wullschlager vitnar í bréf Andersens, þar sem 

hann útskýrir fyrir skáldinu Bernhard Ingemann að hann hafi samið allar sögurnar í 

Nye Eventyr með tvo innbyggða lesendur í huga: „I seize an idea for the grown-ups – 

and then tell the story to the little ones while always remembering that Father and 

Mother often listen, and you must also give them something for their minds“ (í Lathey, 

2010, bls. 97). 

OʼConnell bendir hinsvegar á að sumir höfundar þekkja markhópinn sinn ekki 

nógu vel og reyna að geðjast gagnrýnendum, foreldrum eða kennurum án þess að velta 

mikið fyrir sér þörfum, áhuga og smekk barna (OʼConnell, 2006). 

Þó hafa ekki allir barnabókahöfundar börn sérstaklega í huga við ritstörfin. Meðal 

þeirra er t.d. John Ronald Reuel Tolkien sem skrifaði m.a. The Hobbit og heldur því 

fram að börn séu fær um að skilja ævintýri og njóta þeirra á náttúrulegan hátt og því 

þurfi ekki að skrifa þau sérstaklega fyrir börn. Hann segir að form barnabókmennta 

geri honum kleift að segja það sem hann vill og leggur áherslu á að bæði börn og 

foreldrar njóti góðrar sögu. „I am almost inclined to set it up as a canon that a 

children’s story which is enjoyed only by children is a bad children’s story. The good 

ones last. A waltz which you can like only when you are waltzing is a bad waltz“ (í 

Popova, [án árs]). 

Bandaríski höfundurinn Maurice Sendak sem er þekktur fyrir mjög frumlegar og 

að miklu leyti furðulegar sögur sínar, t.d. Where the Wild Things Are, In the Night 

Kitchen eða Outside Over There segist ekki skrifa bækur sérstaklega ætlaðar börnum 

„I don’t write for children. I write — and somebody says, ‘That’s for children!’ I 

didn’t set out to make children happy or make life better for them, or easier for them“ 

(Sendak, janúar 2012). 

Á þessum undirkafla má sjá að þeir sem skrifa og þýða bækur lesnar af börnum 

hafa ólík viðhorf til barna og einnig til ritstarfa með ákveðinn markhóp í huga. Sumir 

skrifa fyrir ákveðna hugmynd sína um börn, þ.e. ekki barn sem er raunverulega til 

heldur barn eins og þeir ímynda sér að börn séu, hugsanlega byggt á börnum sem þeir 

þekkja eða á sjálfum sér sem barni. Hinir eru meðvitaðir um að þangað til að barnið 

fer að lesa, en einnig seinna, lesa fullorðnir fyrir það og þeir þurfa líka að njóta 

lestrarins. Enn annar hópur höfunda skapar til að skapa og trúir meira eða minna á það 

að textar finni sinn lesanda sjálfir. Þegar þýðendur byrja að þýða barnabók þurfa þeir 

því að velta fyrir sér markhópi frumtexta og taka ákvarðanir byggðar á eigin 
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hugmyndum (eða hugmyndum útgefanda) um hópinn sem þeir vilja veita góða 

þjónustu. 

2.5 Velunnarar barnabókaþýðinga 

Eins og nefnt var áður er aðalþátturinn sem greinir barnabókmenntir frá bókmenntum 

fyrir fullorðna aldur markhópsins. Því fylgir einnig að börnin hafa sjaldnast sjálf 

fjárráð til að kaupa sér bækur og þurfa að treysta á foreldra sína eða forráðamenn til að 

velja góðar og réttar bækur fyrir þau þegar lestrarsaga þeirra hefst. Auk þess tekur 

fullorðið fólk ákvarðanir um útgáfu og þýðingar á barnabókmenntum og það eitt nægir 

til að hægt sé að tala um hagræðingu. Sem dæmi um slíkt val má nefna ýmiss konar 

sögusöfn sem gefin voru út þegar á 19. öld. Meðal þeirra eru Þúsund og ein nótt, 

ævintýrin eftir Perrault og bræðurna Grimm, en í útgáfum á þeim fór það er eftir 

þýðendum og útgefendum hvaða sögur voru valdar. Annað dæmi er menntastefna allra 

landa, því bækur sem eru lesnar í skólum eða settar fyrir sem heimavinna eru yfirleitt 

alltaf ákveðnar af menntamálaráðuneyti eða kennurum. 

Lefevere bendir á neikvæða þróun á Vesturlöndum í þá átt að telja aðeins 

bókmenntir vestrænna landa vera „réttar“ (Lefevere, 1992). Útgáfa á þýðingum á 

bókum frá Asíu eða Afríku er hafin en erfiðlega gengur þó að koma þeim bókum á 

framfæri. 

Í bókinni Þýðingar, endurritun og hagræðing bókmenntaarfsins tileinkaði 

Lefevere bókinni Dagbók Önnu Frank heilan kafla, því hún er fullkomið dæmi um 

áhrif fullorðina á barnabók, og í þessu tilviki bók sem var skrifuð af barni. Það sem 

Lefevere kallar stílrænar endurstýringar sá Anna að miklu leyti um sjálf. Aðrar 

breytingar á textanum voru gerðar af föður hennar, útgefendum og svo þýðendum en 

Lefevere fjallar sérstaklega um þýska þýðingu eftir Anneliese Schütz. Hann skilgreinir 

þrenns konar breytingar: „Sumar breytingarnar eru af persónulegum toga, aðrar 

hugmyndafræðilegum og þriðji flokkurinn er á sviði velunnarakerfisins“ (Lefevere, 

2013, bls. 92). Breytingar af persónulegum toga eru t.d. nöfn persóna eða neikvæðir 

persónueiginleikar móður Önnu sem var sleppt eða þeim breytt. Ennfremur voru 

margar breytingar gerðar af hugmyndafræðilegum ástæðum. Anna vissi t.d. af 

fangabúðum og lýsir aðstæðum fanganna en þýski þýðandinn þýddi lýsingarnar á 

miklu mildari hátt. Anna var einnig mjög meðvituð um stöðu kvenna í samfélaginu og 

skildi ekki af hverju þær gátu ekki verið jafnari karlmönnum. Því var sleppt í útgáfu 

föðurins. Velunnarahlutverk var ekki aðeins hlutverk föðurins og útgefenda bókarinnar 
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heldur einnig þýska þýðandans sem breytti ímynd Önnu. „Meðvitað eða ómeðvitað 

breytir Schütz Anne Frank í staðalímynd siðprúðu ungu stúlkunnar [...] „tilhlýðilega 

menntuð“ eins og hæfir þjóðfélagsstöðu hennar, líklega í því skyni að hún falli 

lesendum sjötta áratugarins í geð“ (Lefevere, 2013, bls. 101). 

Lathey nefnir miklu eldra dæmi um vald fullorðinna þegar Mary Wollstonecraft 

taldi útgefanda sinn, Joseph Johnson, á að gefa út enska þýðingu á bókinni 

Moralisches Elementarbuch (1783) eftir Christian Gotthilf Salzmann. Bókin var gefin 

út árið 1790 undir nafninu Elements of Morality (Lathey, 2010). Í formálanum að 

bókinni skrifar Wollstonecraft eftirfarandi: „My reason for naturalizing it must be 

obvious – I did not wish to puzzle children by pointing out modifications of manners, 

when the grand principles of morality were to be fixed on a broad basis“ (í Lathey, 

2010, bls. 76). Lathey bendir á að með því að nota orðið „naturalization“ sé þýðandinn 

200 árum á undan tveimur þýðingafræðingum sem notuðu svipuð hugtök. Þeir eru 

Lawrence Venuti sem fjallar um staðfærslu (e. domestication) og framandgervingu (e. 

foreignization) (Venuti, 2004) og Göte Klingberg (2008) sem kallar það 

menningarlega samhengisaðlögun (e. cultural context adaptation). Fleiri dæmi eru til 

sem sýna hvernig textum er breytt í anda þeirra hugtaka, en um það verður fjallað í 

næsta undirkafla. 

2.6  Hagræðing barnabókmennta 

Í verkum sínum fjallar Zohar Shavit (Shavit, 1981, 1986, 2006) um barnabókmenntir í 

fjölkerfinu og leggur oft áherslu á það að þýðandi barnabóka njóti mikils frelsis vegna 

þess að barnabókmenntir séu á jaðri bókmenntakerfisins. Þegar þýðandi vill breyta, 

aðlaga eða sleppa einhverju þarf hann að hafa tvennt í huga. Það fyrra er að aðlaga 

textann þannig að hann verði við hæfi og komi að notum fyrir börn miðað við 

markmenningu og ríkjandi skáldskaparfræði. Það seinna er að aðlaga of flókinn 

söguþráð eða of erfitt málfar til að börn geti skilið það sem þau lesa.  

Í næstu undirköflum verður fjallað um uppeldi, hugmyndafræði, velferð barna og 

læsileika sem beinar ástæður fyrir hagræðingu í barnabókmenntaþýðingum. 

2.6.1 Uppeldi 

Barnabókmenntir hafa lengi verið notaðar sem uppeldis- eða kennslutæki. Sem dæmi 

má nefna eina fyrstu bók sem gefin var út fyrir börn á ensku og markaðssett þannig af 

útgefandanum Francis Newberry. Bókin hét Mother Bunchʼs Fairy Tales. Published 
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for the Amusement of all those Little Masters and Misses who, by the duty to their 

Parents and Obedience to their Superiors, aim at becoming Great Lords and Ladies 

og kom út árið 1773, en titillinn vísar skýrt til hlutverksins sem bókin átti að gagna 

(Lathey, 2010). Á svipuðum tíma, eða árið 1789, kom út bókin Vaeterlichen Rath für 

meine Tochter (1789) eftir Joachim Heinrich Campe en hana mætti kalla eina fyrstu 

stúlknabókina (þ. Mädchenliteratur) sem gefin var út á þýsku (Kaminski, 1994). Í 

bókinni ráðleggur faðir dóttur sinni hvernig hún eigi að haga sér vel og rétt bæði sem 

manneskja en einnig sem kona. Hann endar á þessum nótum: „Thue recht, und scheue 

niemand!“ eða „Gjörðu rétt, en vertu ekki hrædd við neinn!“ (Campe, 2013, bls. 252). 

Ewers telur að barna- og unglingabækur eigi að styðja lesendur í því að tileinka 

sér nýja þekkingu (þ. Wissenserwerb) en einnig stuðla að auknum vitsmunaþroska 

þeirra (þ. intellektuellen Bildung). Auk þess ættu bækurnar að miðla gildum og styðja 

þannig við siðfræðilegt og trúarlegt uppeldi (Ewers, 2000, bls. 178-179).  

Barnabókaþýðingar gegna oft sama hlutverki og frumtexti þeirra. Í sumum 

tilvikum hefur einhverju verið bætt við eða sleppt til að ýkja hlutverk frumtextans eða 

breyta því, en þá má tala um hagræðingu. Dæmi um slíkt er bókin Das 

Blumenkörbchen eftir Christoph von Schmid sem var gefin út í Þýskalandi árið 1823. 

Sagan fjallar um unga stelpu, Marie, sem er sökuð um að hafa stolið hring frá 

vinnuveitanda föður síns og er dæmd sek um glæp sem hún hafði ekki framið. Hún 

sættir sig við dóminn því þetta hefur henni verið kennt alla ævi að beygja sig undir 

vilja Guðs. Þegar sakleysi hennar er sannað fer hún aftur í heimabæ sinn og kemst að 

því að faðir hennar er dáinn. Seinna giftist hún syni dómarans sem kvað upp 

sektardóminn og heimsækir vinnustúlkuna sem kærði hana fyrir þjófnað þegar hún 

liggur fyrir dauðanum. Líf Marie er fyrirmynd um rétta hegðun kristinna manna 

(Christoph von Schmid, 2014).  

Lathey greinir einnig frá því að sagan hafi verið þýdd á frönsku og svo árið 1833 

úr frönsku á ensku af séra Gregory Townsend Bedell (Lathey, 2010). Það vill svo til 

að sagan var þýdd úr ensku á íslensku árið 1869, af Sigríði Einarsdóttur. Þýðingin fær 

allnokkra umfjöllun í þessari ritgerð, því formáli þýðandans er sönn perla fyrir 

þýðingafræðing, þar sem ekki hefur verið fjallað mikið um gamlar barnabókaþýðingar 

á íslensku. Í formálanum, sem er hér afritaður næstum allur, er greint frá því hvernig 

staðið var að þýðingunni og útgáfunni varð: 
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Fyrir nokkrum árum las eg söguna af ʻblómstur-körfunniʼ á ensku; og fanst 

mèr svo mikið um hana, að eg þóttist aldrei hafa lesið betri barnabók; og fór 

eg að snúa á íslenzku þeim köflum úr henni, er mèr þóttu fegurstir. Eg sýndi 

þá manni mínum þessar þýðingar-tilraunir mínar saman við frum-málið, og 

hvatti mig, þá þegar, að æfa mig í að þýða ensku, og þótti sagan einkar vel 

fallin til slíkra æfinga. Seinna, þegar eg var búin að snúa í smá-köflum meiri 

hluta bókarinnar, taldi hann mig á, að safna öllu saman í eina heild, og þýða 

alla söguna, í þeim tilgangi, að gefa hana út handa únglingum á Íslandi, ef 

ske kynni, að henni yrði einhvernvegin komið á prent. Eg gjörði þetta; og nú 

kemur hún hèr á prenti. Það er manni mínum að kenna, að eg nokkurntíma 

dirfðist að hugsa til, að koma bókinni út; en honum er líka að þakka, að eg 

hefi komizt fram úr ógöngunum, þar sem mína veiku krafta þraut. En vinum 

og vinkonum mínum á Englandi er það að miklu leyti að þakka, að eg hefi 

klofið kostnaðinn, er leiddi af útgáfu bókarinnar. Þannig stendur á því, að 

blómstur-körfu-sagan kemur nú fyrir almennings augu í íslenzkum búnaði (í 

Christoph von Schmid, 1869). 

 

Af formálanum má sjá að eiginmaður Sigríðar var eins konar velunnari, því hann 

hvatti hana til að þýða og studdi hana í þýðingarferlinu eins og mentor. Hinsvegar 

fjármagna breskir vinir og vinkonur þýðandans útgáfuna, en án þeirra hjálpar hefði 

örugglega ekki orðið af henni. Í sérstakri áritun er þýðingin tileinkuð eiginkonu 

biskups, Sigríði Bogadóttur: 

 

Það er til votta yður opinberlega elsku- og virðingarfult þakklæti mitt fyrir 

margreynda trygð yðar og dygð við mig, ÁSTKÆRA FRÚ, að eg helga 

yður þessa þýðingu af enni fyrstu barna-sögu er eg las á ensku. Og er þetta 

aðalástæðan fyrir því, að eg hefi tengt söguna við yðar góða nafn. 

Sú er hin önnur: að mèr fanst æskilegt, að eitthvert sýnilegt samband skyldi 

vera milli ritlings, er gefinn er prestaekknasjóðnum, og þeirra, er þar eiga 

mestan hlut í máli. Þí er það, að eg helga bókina konu hins æðsta prests 

okkar, BISKUPSINS (í Christoph von Schmid, 1869). 

 

Þótt það sé ekki biskupsfrúin sem mælir með bókinni, virkar tileinkun þýðandans 

sem auglýsing. Með því að helga henni þýðinguna, sýnir Sigríður lesendum að hún 
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þekki biskupsfrúina og kallar sjálfa sig vinkonu hennar, sem var eflaust góð auglýsing 

á þessum tíma.  

Þýðandinn fjallar einnig um tilgang þýðingarinnar: 

 

Geti sagan fengið þeim er lesa hana sömu gleði og hún fèkk mèr, þegar eg 

las hana, geti sakleysi Maríu vakið eftirbreytni hinna úngu, geti guðrækni 

Jakobs orðið ávaxtarsöm fyrirmynd hinna öldruðu, og bókin orðið efnabót 

hinum nauðstöddu ekkjum, sem eg hef gefið hana, þá er tilgángi mínum 

náð, og fyrirhöfn mín marg-goldin (í Christoph von Schmid, 1869). 

 

Auk þess að vilja gleðja lesandann vill þýðandinn að unglingar læri sakleysi af 

söguhetjunni, og því á marktextinn að gegna sama hlutverki og frumtextinn.  

Lathey vitnar í grein eftir David Blamires sem birtist árið 1994, þar sem hann 

fjallar um breytingar á texta eftir Schmid. Þýðandinn sjálfur, Gregory Townsend 

Bedell, segir í formála: „Where the story is merely translated, the translation is a very 

free one, and in many places large omissions are made, and in others considerable 

additions will be found“ (í Christoph von  Schmid, 1846). Blamires bendir á að 

breytingarnar hafi augljóslega verið gerðar með strangara uppeldi í huga en ætlunin 

var í frummenningu og vitnar í þýðingu Bedells, þar sem bætt er við smáatriðum um 

andlegt líf föður Mariu. Hér verða breytingarnar bornar saman í eftirfarandi röð: (a) 

frumtextinn, (b) pólsk þýðing eftir séra Mateusz Osmański sem var líklegast gefin út 

árið 1857, (c) þýðing Bedells, (d) ensk þýðing eftir óþekktan þýðanda og (e) íslensk 

þýðing eftir Sigríði. 

 

(a) Seine vortrefflichen Geistegaben, sein gutes Herz, die Geschicklichkeit, mit der er 

alles anfing, und seine edle Gesichtsbildung gewannen ihm das Wohlwollen der 

Herrschaft (Christoph von Schmid, 2014, bls. 194). 

(b) Jego piękne przymioty duszy, jego dobre serce, zręczność z która wszystko 

wykonywał i powabność postaci ciała i twarzy zjednały mu przychylność państwa 

(Christoph von Schmid, 2014, bls. 5). 

 (c) As he was a young man of good natural understanding, and of an amiable 

disposition, and distinguished for his great favourite with all; and instead of going 

away after he had learned his trade, to follow it elsewhere, the count took him into his 

own employment […]. When he was quite young James Rode had been brought to a 

knowledge of the truth as it is in Jesus Christ. He had been born again of the Spirit, 
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and these are the reasons why he had been enabled to discharge his duties. […] He 

married a young woman in the neighbourhood, who was an orphan, but who had 

tasted of the same precious gift of God; and thus James showed his obedience to the 

divine precept to “marry only in the Lord;” (Christoph von  Schmid, 1846, bls. 8). 

(d) James was a bright, intelligent lad, fond of work, and of an amiable disposition, 

and he soon made himself a favourite with the people among whom he associated. His 

happy genial disposition and his readiness to oblige endeared him to all with whom he 

came in contact. The secret of James' character lay deeper than mere disposition. He 

had early given his heart to the Lord Jesus Christ, and the amiable qualities which he 

now displayed were the fruits of the Holy Spirit which had been implanted in him. 

[…] By and by James married a young woman, whose principles, like his own, were 

deeply religious, and together they lived in comfort and harmony many 

years (Christoph von Schmid, á.a.). 

(e) Hann vann með slíkri dygð og trygð, að jarlinn gaf honum dálítið hús, og lèt fylgja 

með svo mikið land, að Jakob gæti með góðri yrkju bjargaðst af nytjum þess. Þegar á 

æsku árum hafði Jakob innrætt sèr hin heilögu sannindi trúarinnar. Þegar í æsku hafði 

hann endurfæðzt af Heilögum Anda, og því var það, að hann var fær um að leysa 

samvizkumsamlega af hendi skyldur sínar. Hann giftist bláfátækri stúlku, 

munaðarlausri, úr nágrenninu; hún var jafn gagntekin af Anda Guðs og maður hennar, 

og lifðu þau saman í heilagri elsku hvort til annars, og stunduðu jafnan að ʻprýða 

lærdóm Guðs í öllum greinumʼ (Christoph von Schmid, 1869, bls. 10). 

 

Dæmi (b) sýnir okkur að séra Mateusz þýddi beint úr þýsku (a) og breytti 

textanum ekki, a.m.k. ekki í þessari setningu. Merkingin er nokkurn veginn sú sama á 

þýsku og pólsku: „Andlegar gáfur hans, gott hjarta hans, verklagnin sem hann nýtti sér 

í öllu sem hann gerði og aðalborið andlitslag hans unnu honum velvilja herra síns og 

frúar.“ (mín þýðing). Hin dæmin (c, d, e) sýna einhverskonar textatengsl. Bedell játaði 

að þýðingin hans væri frjálsleg og sama máli gegnir um þýðingu óþekktan þýðandans, 

því báðir bæta við athugasemd um það að Jakob hafi endurfæðst í kristinni trú sem 

kemur hvergi fram í frumtextanum. Báðum gengur það til að leggja áherslu á kristilega 

eiginleika Jakobs og óhætt er að segja að með því hagræða þeir frumtextanum. 

Þýðing óþekktan þýðandans var gefin út í London, en við vitum að Sigríður átti 

enska vini. Textinn sjálfur bendir þó til þess að hún hafi þýtt eftir texta Bedells. 

Þýðing hennar er ef til vill ekki mjög nákvæm, en athugasemdir um að konan hans hafi 

verið munaðarlaus og aðstæður hennar skipta engu máli þangað til þau giftast og lifa 
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eftir reglum Guðs, gefa til kynna að Sigríður hafi þýtt textann eftir Bedell. Hinsvegar 

gerir hún sér ekki grein fyrir að textanum sem hún kallar frumtextann hafi verið breytt 

og hann „manípúleraður“. 

Lathey bendir á að boðskapur hafi orðið til þess að bókin varð viðtekin lesning í 

enskumælandi evangelískum kirkjum 20. aldarinnar, þar sem hún var notuð í 

sunnudagaskólum. Hún nefnir einnig að bókin hafi verið endurútgefin í Skotlandi árið 

1999 og endurprentuð árið 2001 og 2003 með undirtitilinum A young girlʼs fight 

against injustice sem ætti að mati Lathey að gera hana meira spennandi fyrir unga 

nútímalesendur. Auk þess tekur hún fram að þessi þróun sé gott dæmi um að bók verði 

ekki fræg vegna þess að ungu lesendunum sjálfum finnist hún góð, heldur vegna þess 

að fullorðnir ákveða að hún sé uppbyggileg fyrir börnin (Lathey, 2010). Notkun 

bókarinnar í íslenskum og pólskum sunnudagaskólum hefur hinsvegar ekki fengist  

staðfest, en þó er hún líkleg. 

2.6.2 Hugmyndafræði  

 

Two factors basically determine the image of a work of literature as 

projected by a translation. These two factors are, in order of importance, the 

translator’s ideology (whether he/she willingly embraces it, or whether it is 

imposed on him/her as a constraint by some form of patronage) and the 

poetics dominant in the receiving literature at the time the translation is 

made (Lefevere, 1992, bls. 41). 

 

Eitt dæmi sem er oft nefnt í umfjöllunum um hugmyndafræði í 

barnabókaþýðingum er Robinson Crusoe eftir Daniel Defoe. Sagan var þýdd eða 

reyndar endursögð á þýsku, en þýðandinn, Joachim Heinrich Campe, vildi aðlaga 

frumtextann að hugmyndafræði Rousseau. Even-Zohar fjallar um Robinson sem lendir 

á eyju með öllum táknum vestrænnar menningar, þ.e. með vopn, mat og Biblíu, og fer 

strax að rækta landið. Hinsvegar bendir hann á breytingar í útgáfu Campes, þar sem 

Robinson kemur að landi nakinn og hefur ekki neitt með sér og þarf meira að segja að 

nota eldsteina til þess að geta eldað og hlýjað sér. Með þessum aðferðum afneitar 

Robinson, eða reyndar Campe, evrópskum, háþróuðum tólum og þarf að læra að lifa 

eftir lögmálum náttúrunnar (Shavit, 2006). 
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Tabbert (2002) tekur undir með Lefevere og bendir á að reglur sem gilda um hvað 

má segja og hvernig eða hvað má ekki segja í tiltekinni bók geti breyst í tímans rás en 

geti einnig verið mismunandi eftir markmenningum. Dæmi um breytingar sem ráðast 

af ríkjandi skáldskaparfræði eru breytingar á frumtextanum um sterkustu stelpu í 

heimi. Fjölskylduráðherra Þýskalands, Kristina Schröder, sagði opinberlega að hún 

breytti textanum og sleppti fyrri hlutanum, „negra“, í samsetta orðinu „negrakóngur“ 

þegar hún les Línu Langsokk eftir Astrid Lindgren fyrir barnið sitt. Þótt hún útskýrði 

að hún vildi ekki kenna dóttur sinni niðurlægjandi orð og vildi vel, olli hún með 

þessari yfirlýsingu heitum umræðum í fjölmiðlum.  

Í kjölfarið á  fjölmiðlaumræðunni benti Hugendick á það að í bókmenntum þyrfti 

ekki að velta fyrir sér siðferði, því ekki væri alltaf fjallað um raunveruleikann. Hann 

tók sem dæmi bækur eftir Mark Twain, þar sem orðið „nigger“ var notað eins og 

eðlilegt þótti á hans tímum. Þegar orðinu er sleppt, breytist veruleikinn sem hann 

skrifaði um. Hugendick spyr svo hvort það eigi að ritskoða allar bækur sem innihalda 

orðið  með þetta í huga. Hinsvegar athugaði Hugendick ekki betur notkun n-orðsins í 

Adventures of Tom Sawyer and Huckleberry Finn og vissi ekki að í útgáfu árið 2011 

var orðið „slave“ notað í staðinn (Messent, 5. janúar 2011). Hugendick fjallar einnig 

um sígilda bók eftir Otfried Preußlers, Die kleine Hexe, þar sem orðið „Negerlein“ er 

notað og leggur áherslu á hlutverk þeirra sem lesa bækur fyrir börn, foreldra eða 

kennara, og treystir þeim til að útskýra fyrir ungum lesendum að orðin séu ekki lengur 

í notkun vegna erfiðrar sögu þeirra sem orðið er notað um (Hugendick, 22. janúar 

2013). 

Hagræðingarsaga Línu barst út fyrir bókmennta- og kvikmyndaheiminn til 

Vimmerby, þar sem er þemagarður Línu Langsokks. Í einni búðinni þar voru til sölu 

gardínur með mynd af Línu og „tveimur þeldökkum börnum sem veifa blævængjum“ 

eins og lesa má á vefsíðu RÚV, The Huffington Post og fleiri miðla (RÚV, 8. 

september 2014) (The Huffington Post, 9. september 2014). Í september árið 2014 

þótti móður sem átti „afrosænskt“ barn gardínurnar vera rasískar og gerði alvarlega 

athugasemd sem barst víða í fjölmiðlum. Búðareigandinn reyndist vera skilningsríkur 

og tók vöruna úr sölu. 

Stuttu síðar ákvað sænska sjónvarpsstöðin SVT að fjarlægja orðið „negrakóngur“ 

úr sjónvarpsþætti sem var fyrst sýndur árið 1969. Sömuleiðis átti að klippa út atriði þar 

sem Lína gerir „kínaaugu“. Þótt margir væru ósammála breytingunum tókst 

áhrifamiklum velunnara að fá stuðning barnabarns Astrid Lindgren, Nils Nyman, og 
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hugmyndinni var hrint í framkvæmd. Fyrirtækið Saltkrokan sem á réttinn af verkum 

Astrid Lindgren tilkynnti að höfundurinn hafi örugglega ekki viljað særa neinn og með 

því voru breytingarnar réttlættar (Focus online, 3. desember 2014). Það má fullyrða að 

slíkar aðgerðir falla undir ritskoðun. 

Til eru eldri dæmi um pólitískan rétttrúnað af svipuðu tagi í barnabókmenntum. 

Að sögn Michael Köhlmeier breyttu bræðurnir Grimm sjálfir frumsögunum, þar sem 

vond móðir þótti ekki við hæfi og betra að breyta henni í stjúpmóður (í Krzemiński, 6. 

febrúar 2015). Ævintýri bræðranna Grimm hafa oft verið endursögð til þess að hlífa 

ungum lesendum við óhugnanlegu efni en um það verður fjallað í næsta undirkafla. 

2.6.3 Velferð barna 

Eins og Zohar Shavit bendir á breyta þýðendur barnabókmennta textum til að verja 

börn fyrir óhugnanlegu eða taugastrekkjandi efni og gæta andlegrar velferðar þeirra. 

Alice Miller tekur undir það: „For their development children need the respect and 

protection of adults who take them seriously, love them, and honestly help them to 

become oriented in the world“ (í Oittinen, 2000, bls. 53).  

Dæmi sem lýsir því vel eru ævintýri bræðranna Grimm eða Kinder- und 

Hausmärchen sem gefin voru út á tímabilinu 1812 til 1815 en þau voru upprunalega 

ekki ætluð börnum. Lathey vitnar í bréf sem enski þýðandinn Edgar Taylor sendi 

bræðrunum árið 1898. Í því stendur: „In compiling our little volume we had the 

amusement of some young friends principally in view, and were therefore compelled 

sometimes to conciliate local feelings and deviate a little from strict translation“ (í 

Lathey, 2010, bls. 86). Dæmi um slíka aðlögun að yngri markhóp er að sleppa 

atriðum, til dæmis þegar faðir hálsheggur börnin sín í Faithful John (þ. Der treue 

Johannes), þegar fingur er skorinn af í The Robber Bridegroom (þ. Der 

Räuberbräutigam) eða seyði er soðið af útlimum myrts barns í The Juniper Tree (Von 

dem Machandelboom/ Vom Wacholderbaum). Lathey bætir við að þessar „minni 

háttar“ breytingar hafi verið síðasta sía í ferli sem hófst á vali texta til þýðingar. Auk 

þess tók Taylor sér bessaleyfi til að sleppa heilum málsgreinum, bæta við efni, en 

einnig að sleppa trúarlegum þáttum (Lathey, 2010). 

Lathey fjallar einnig um þýðingu Margaret Hunt sem var gefin út árið 1884 og var 

augljóslega ekki ætluð börnum. Þýðandinn segir í formála: „In this translation I have 

endeavoured to give the stories as they are in the German original, and though I have 

slightly softened one or two passages, have always respected the principle which was 
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paramount to the brothers Grimm themselves“ (í Lathey, 2010, bls. 93). Pólskur 

þýðandi ævintýranna, Eliza Pieciul-Karmińska, aðhylltist sömu nálgun og fékk 

heimild hjá útgefandanum Media Rodzina til þess að þýða án þess að víkja frá 

frumtextanum. Hún þýddi allar ævintýrasögur Grimm-bræðra, sem komu út árið 2010 

í tveimur bindum, og hélt öllum lýsingum á blóði, nauðgunum og dauða (Krzemiński, 

6. febrúar 2015). Því má þó ekki gleyma að rúmlega 130 ár liðu á milli þessara 

þýðinga. 

Það er vissulega ekkert rangt í því að vilja hlífa börnum við óviðeigandi efni en 

eins og Oittinen bendir á: „Are we really interested in what children want to do, see or 

hear? Do we believe that, if given the opportunity, children are capable of making 

their own decisions? And where does fostering and protecting the child end and 

censorship begin?“ (Oittinen, 2000, bls. 43).  

Í sögu barnabókaþýðinga getum við fundið allnokkur dæmi um að þýðendur eða 

útgefendur vilji verja börnin fyrir þáttum sem eru náttúrulegur hluti af lífi allra, til 

dæmis að pissa. Lathey tekur dæmi úr enskri þýðingu, The Most Delectable History of 

Reynard the Fox (1895) eftir Joseph Jacob, en hann lýsir sjálfur þýðingunni sem „a 

text which children could read with ease and pleasure“ og breytir hluta af 

söguþræðinum þegar börn blindast af pissi refsins: „this Reynard came into my house 

by violence, and against the will of my wife, where, finding my children laid in their 

quiet couch, he there assaulted them in such a manner that they became blind“ (í 

Lathey, 2010, bls. 33). Annað frægt dæmi um slíkt er í Gulliverʼs Travels eftir 

Jonathan Swift, þar sem söguhetjan slekkur eld í frumtextanum með því að pissa á 

hann. Shavit gefur tvö dæmi um hagræðingu á því, annars vegar þar sem Gulliver 

skvettir vatni á eldinn (Mizrachi) og hins vegar þegar hann blæs á eldinn 

(Zelkovitz)(Shavit, 1986). 

2.6.4 Læsileiki  

Læsileiki telst beinn orsakavaldur í hagræðingu barnabókaþýðinga því hann veldur 

breytingum á texta. Þýðingafræðingar eru ósammála um hvort læsileiki sé jákvæður 

eða neikvæður eða afsaki breytingar. Meðal þeirra er Lawrence Venuti sem segir 

umbúðalaust: 

 

Fluency can be seen as a discursive strategy ideally suited to domesticating 

translation, capable not only of executing the ethnocentric violence of 
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domestication, but also of concealing this violence by producing the effect 

of transparency, the illusion that this is not a translation […] (Venuti, 2004, 

bls. 61). 

 

Jörn Albrecht bendir hins vegar á að læsileiki sé eins konar viðmið um hvort 

þýðing sé góð eða ekki. Hann heldur því fram að þegar það sést á texta að hann sé 

þýddur og jafnvel úr hvaða tungumáli það vísbending um klaufaskap þýðandans 

(Albrecht, 1998). Þýðandinn og þýðingafræðingurinn Riitta Oittinen vill ekki láta saka 

sig um klaufaskap, les því texta sína upphátt og gætir sérlega vel að kommusetningu til 

að auðvelda börnum og fullorðnum upplesturinn. „The translator translating for 

children should pay attention to this usage of childrenʼs literature and remember that a 

child under school age listens to texts read aloud, which means that the text should 

live, roll, taste good on the reading adultʼs tounge“ (Oittinen, 2000, bls. 32). 

En læsileikinn snýst ekki aðeins um kommur heldur einnig orðaröð og þýðingu á 

nöfnum, svo dæmi séu nefnd. Höfundur ritgerðarinnar man mjög vel eftir 

lestrarstundum með bókum um lítinn Nicolas eftir Goscinny og Sempé. Flest nöfnin 

voru aðlöguð pólsku en sum frönsku nöfnin héldust, meðal annars nöfn nágrannanna 

Blédurt og Courteplaque, kennarans Mouchabière og vinkonunnar Otyliu Patmouille. 

Þótt við reyndum að skiptast á í upplestrinum stóð mamma sig best, því hún hafði lært 

frönsku í nokkur ár og hikaði aldrei til að giska á réttan framburð á ofangreindum 

nöfnum.  

Þegar Klingberg útskýrir hugtakið menningarleg samhengisaðlögun bendir hann 

einmitt á að barnabókaþýðingar ætti að færa til lesanda. „Adaptation rests on 

assumptions that young readers will find it difficult to assimilate foreign names, 

coinage, foodstuffs or locations, and that they may reject a text reflecting a culture that 

is unfamiliar“ (í Lathey, 2006, bls. 7). Hann leggur þó áherslu á að hagræðing 

frumtextans ætti að vera eins lítil og unnt er og varða smáatriði.  

Gillian Lathey fjallar um óvenjulega afstöðu enska þýðandans Georginu Söruh 

Godkin til þýðinga. Árið 1895 þýddi hún Cuore (1886) eftir Edmondo De Amicis, sem 

er skrifuð sem dagbók 9 ára stráks af ítölskum aðalsættum en bekkjarfélagar hans eru 

úr verkamannastétt. Bókin er byggð upp  af sögum sem boða virðingu fyrir fjölskyldu, 

vinum og ættjörðinni og að hjálpa eigi lítilmagnanum. Godkin skrifar í formála: 
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In undertaking the translation of the book I was told that I might render it 

freely, adapting it to the character and taste of the English reader. Of this 

permission I have hardly availed myself, thinking the British schoolboy of 

to-day sufficiently sensible and enlightened to understand that all nations 

have a right to their peculiarities, like individuals; and that he would prefer 

to see school life in a foreign city as it is, depicted by one of the country, not 

toned down with the local colour eliminated (í Lathey, 2010, bls. 119). 

 

Samkvæmt Britannicu kom bókin út á 25 tungumálum, m.a. á pólsku árið 1899, 

þýdd af Mariu Konopnicka, einum helsta barnabókahöfundi síns tíma. Á íslensku var 

sagan þýdd af séra Friðriki Friðrikssyni og hét Drengileg dáð og gefin út í bók 

Jólagjöfin (24. desember 1917). Sagan var einnig flutt sem sjónvarpsþáttaröð og hét Af 

heitu hjarta (Hjartahiti, 2. mars 1988).  

Aðlögun nafna er tiltölulega algeng í barnabókaþýðingum ekki síst vegna 

yfirfærslu merkingar þeirra, eins og t.d. í bókunum um Harry Potter. Hinsvegar hefur 

einnig tíðkast að aðlaga menningarbundin atriði eins og Klingberg benti á. Dæmi úr 

þýðingu á íslenskum barnabókmenntum er Sagan af bláa hnettinum eftir Andra Snæ 

Magnason, þar sem Hulda, ein söguhetjan, veiðir sel og kemur með hann í poka til 

vinar síns, Brims. Í þýskri þýðingu eftir Andreas Blum er selnum sleppt sem leiðir til 

ósamræmis í textanum. Selurinn í íslensku útgáfunni veldur því að pokinn er þungur. Í 

þýsku útgáfunninni getur pokinn ekki verið þungur, því enginn selur er í honum. Samt 

dregur Hulda hann með erfiðismunum á eftir sér. Það er ekki hægt að vita með vissu af 

hverju selnum var sleppt í þýsku útgáfunni. Selir eru ekki veiddir í Þýskalandi og 

selveiðar eru mjög umdeildar, sérstaklega meðal umhverfisaðgerðasinna. Því má giska 

á að þýðandanum eða útgefandanum hafi þótt selveiðar vera of umdeildar til að þýsk 

börn gætu sætt sig við þær. Börnin gætu aftur á móti lært af þessu að selkjöt er matur, 

t.d. á Grænlandi, þótt sagan gerist ekki þar heldur í óraunverulegum heimi. 

Eftir að hafa skoðað mörg dæmi um hagræðingu í barnabókaþýðingum er óhætt að 

alhæfa um að textum sé almennt breytt og þeir aðlagaðir börnum. Engu að síður er fín 

lína á milli þess að verja þau og að hafna tækifærinu til að læra eitthvað nýtt, eins og 

t.d. dæmið um selinn sýnir. Davies bendir á að: „[…] a translator may sometimes be 

impelled to make certain omissions by legal requirements or societal pressures, or 

because he or she is bound by what have been called the translational norms of a 

particular community, the decision will often be a personal one, based on his or her 
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own convictions and empathy with the target audience“ (Davies, 2007, bls. 66). Í raun 

og veru eru engar reglur um hvar línan eigi að liggja og því er áhugavert að skoða 

hvernig þýðendur breyta textum, sem verður gert í næstum köflum varðandi Heidi eftir 

Johönnu Spyri. 

Kenningarnar um bókmenntafjölkerfi og hagræðingu bókmennta leggja góðan 

grunn að skoðun á barnabókinni Heidi eftir Johönnu Spyri, þar sem  menningarlegir 

kraftar höfðu áhrif á frumtextann og stöðu hans í fjölkerfi barnabókmennta og fleiri 

kerfum. Með því móti var frumtextanum breytt á ýmsan hátt og hann var ekki aðeins 

notaður þannig í bókum, heldur einnig í kvikmyndum og teiknimyndasögum. Um 

þetta verður nánar fjallað í næstu köflum. 

Fyrst verður Heidi kynnt sem frumtexti, þ.e. söguþráður, hlutverk og markhópur. Í 

ljósi uppgötvunar fræðimannsins Peter O. Büttner á bókinni Adelaide, das Mädchen 

vom Alpengebirge eftir Hermann Adam von Kamp árið 2011 verða textatengsl milli 

Heidi og annarra texta skoðuð. Því fylgir greining á þremur endursögnum sem 

skrifaðar voru á þýsku.  



36 

 

3. Heidi sem frumtexti  

Heidi eftir svissneska höfundinn Johönnu Spyri kom fyrst út nafnlaust árið 1879 hjá 

þýska forlaginu Friedrich Andreas Perthes í Gotha og hét þá Heidiʼs Lehr- und 

Wanderjahre. Eine Geschichte für Kinder und auch für Solche, die Kinder lieb haben 

eða í bókstaflegri þýðingu „Náms- og ferðaár (hennar) Heidi. Saga fyrir börn og þá 

sem þykir vænt um börn“ (Büttner, 2011). Skömmu fyrir jólin 1879 var mælt með 

bókinni sem jólagjöf í kirkjublaði í Bremen, en foreldrar voru jafnframt varaðir við því 

að erfitt gæti orðið að koma börnunum í háttinn þegar þau væru byrjuð að lesa bókina 

(Schindler, 1997). Vinsældir bókarinnar urðu svo miklar að höfundurinn ákvað að 

birta söguna undir nafni árið 1880. Þá kom út fyrri hluti Heidiʼs Lehr- und 

Wanderjahre eða „Náms- og ferðaár Heidi“ (14 kaflar) og ári seinna síðari hlutinn, 

Heidi kann brauchen, was es gelernt hat (9 kaflar) eða „Heidi getur nýtt sér það sem 

hún hefur lært“ (bókstafleg þýðing á titlum).  

Skönnun útgáfunnar frá 1880 og 1881 er aðgengileg á svissneska rafbókasafninu 

Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM). Letrið er gotneskt 

og því erfitt að byggja á skönnuninni sem aðaltexta (Mynd 1. og 2.). Í þessari ritgerð 

er því stuðst við útgáfu með venjulegu letri, þ.e. óbreytta endurútgáfu af textanum frá 

1880, en hún var gefin út í Berlín hjá forlaginu A. Weichert (Mynd 3. og 4.).  

Þótt í útgáfunni sem hér er stuðst við standi að hún sé heil eru þó gerðar einhverjar 

breytingar á textanum frá 1880. Hinsvegar er mjög tímafrekt að skoða þær nánar, en af 

eftirfarandi dæmi má ráða að um stílrænar breytingar sé að ræða: 

 

(a) Auf diesem schmalen Bergpfade stieg am hellen, sonnigen Junimorgen ein 

großes, kräftig aussehendes Mädchen dieses Berglandes hinan, ein Kind an der 

Hand führend, dessen Wangen so glühend waren, daß sie selbst die 

sonnverbrannte, völlig braune Haut des Kindes flammenrot durchleuteten (Spyri, 

1880, bls. 1). 

(á) Auf diesem schmalen Bergpfade stieg am hellen, sonnigen Junimorgen ein 

großes, kräftig aussehendes Mädchen dieses Berglandes hinan, ein Kind an der 

Hand führend, dessen Wangen in solcher Glut standen, daß sie selbst die 

sonnverbrannte, völlig braune Haut des Kindes flammenrot durchleutete[n] (Spyri, 

[Á.á.]-f, bls. 7). 

 

Útgáfuár er ekki tilgreint á bókinni sjálfri og ýmsar vefsíður voru skoðaðar til að 

rekja það, sem reyndist mjög erfitt. Á vefsíðu netverslunarinnar Bücherkiste der 
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Familie Heinsohn (án árs) er hægt að finna margar útgáfur af Heidi en þeim er raðað 

eftir forlögum. Samkvæmt vefsíðunni var Heidi gefin út af forlaginu A. Weichert á 

tímabilinu frá 1930 til 1950. Sú útgáfa sem notast er við í þessari ritgerð er ekki í 

samræmi við lýsingu netverslunarinnar, en hún er af stærðinni 21x14,5 sm og fjöldi 

blaðsíðna er 271, ólíkt því sem kemur fram á vefsíðunni. Bókin sem stuðst er við hér 

er því líklega gefin út seinna. Myndskreytingar, eða öllu heldur myndskreytir, bendir 

einnig til þess. Ingeborg Michaelis-Grabowski var fædd 1921 og gæti hafa byrjað að 

myndskreyta bækur eftir að hún lauk listanámi, þ.e. tvítug, þrítug eða eldri 

(Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2012). Bókin er þess vegna talin vera 

gefin út upp úr 1950. Bókin er í harðri, brúnni kápu með hvítum myndum af Heidi, 

geitum, kofa og fjöllum í baksýn. Aftan á bókinni sjást einnig þrjár geitur og nokkur 

tré.  

3.1 Söguþráðurinn  

Söguþráður er almennt kunnur en þó verður hann rakinn hér í stórum dráttum. 

Söguhetjan var skírð Adelheid í höfuðið á móður sinni en hefur alltaf verið kölluð 

Heidi. Hún missir báða foreldra sína aðeins ársgömul og móðuramma hennar og 

móðursystir, sem er kölluð Dete frænka, taka hana að sér. Þegar amman deyr er Heidi 

aðeins fjögurra ára og er þá komið í fóstur hjá Ursulu gömlu til að frænkan geti unnið. 

Eftir að Dete fær atvinnutilboð í Frankfurt fer hún með Heidi til afa hennar í föðurætt 

sem býr aleinn í fjallakofa í Ölpunum. Erfið lífsreynsla hefur gert hann mjög bitran og 

reiðan við heiminn og þess vegna óttast þorpsbúarnir hann og kalla hann Alm-Öhi 

(sem mætti þýða sem Fjallafrændi). Þeir vara  Dete við því að fara með stelpuna til 

hans.  

Með tímanum bræðir Heidi hjarta hans og hann lærir að gefa af sér, verður 

hjálpsamur og íhugull, gerir til dæmis við hús ömmu Peters, sem er smali og vinur 

Heidi. Peter smalar daglega geitum í þorpinu og beitir þeim í fjöllunum. Hann kemur 

einnig við hjá Alm-Öha og sækir geiturnar hans, Schwänli og Bärli. Heidi fer mjög oft 

með honum í bithagana og fræðist í þessum ferðum mikið um plöntu- og dýraríkið en 

lærir einnig að elska náttúruna. Hún verður náttúrubarn af öllu hjarta. 

Þegar hún er átta ára lýkur sælunni þegar Dete sækir hana og fer með hana til 

Frankfurt til að Heidi verði leikfélagi Klöru Sesemanns, kaupmannsdóttur sem er 

bundin við hjólastól. Dvöl Heidi í stórborginni einkennist af söknuði, sorg og 

vanrækslu af hendi fröken Rottenmeier ráðskonu. Heidi fær þó stuðning hjá Klöru og 
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Sebastian sem er bryti í húsi herra Sesemann. Amma Klöru kemur í heimsókn og tekur 

eftir því að fröken Rottenmeier vanrækir Heidi. Í kjölfar þess ver hún tíma með henni 

og kennir henni lestur og hannyrðir en umfram allt að biðja til Guðs og leggja líf sitt í 

hans hendur.  

Heimþráin nær samt yfirhöndinni og hefur slæm áhrif á heilsu stelpunnar. Hún 

gengur meðal annars í svefni út úr húsinu, stofnar sér þannig í hættu og hræðir um leið 

þjónustufólkið í húsinu sem telur hana vera afturgöngu. Herra Sesemann, sem hefur 

verið fjarverandi, er strax kallaður heim og leysir ráðgátuna ásamt heimilislækninum, 

sem er alltaf kallaður Herr Doktor og er vinur herra Sesemann. Eftir að hafa talað við 

Heidi um heimþrána finnur læknirinn einu leiðina til að henni batni – að senda hana 

heim.  

Þegar hún er komin aftur heim í fjöllin jafnar hún sig bæði líkamlega og andlega. 

Hún er dugleg við húsverkin, heimsækir ömmu Peters, les fyrir hana og kennir Peter 

að lesa. Heidi kennir afa sínum einnig að trúa á Guð og telur hann á að fara aftur í 

kirkju sem vekur mikla undrun og gleði í þorpinu. Um veturinn flytja þau niður í 

þorpið til að Heidi geti gengið í skóla. Um vorið leggja afi og Heidi mikið á sig við að 

undirbúa heimsókn Klöru í kofann. Veikindi Klöru verða til þess að hún kemst ekki til 

Alpanna. Í staðinn kemur læknirinn sem hefur í millitíðinni misst dóttur sína og er því 

afar sorgmæddur. Náttúran, ferska loftið, góður og hollur matur en fyrst og fremst 

samveran við Heidi hjálpa honum að ná sér aftur. Hann býður Heidi meira að segja að 

flytja með sér til Frankfurt en af því verður ekki. Næsta vor koma Klara og amma 

hennar upp í fjöllin og þökk sé umönnun afa Heidi verður kaupmannsdóttirinn sterkari 

og hraustari. Hún lærir meira að segja að ganga aftur öllum til mikillar gleði. 

Borgarbúarnir lofa allir að koma aftur næsta sumar og það er í samræmi við heiti 

síðasta kaflans: „Es wird Abschied genommen, aber auf Wiedersehen“.  

Sagan endar á því að læknirinn fer að ráðum Sesemann vinar síns og flytur í 

þorpið þar sem afi og Heidi hafa haft vetursetu og kaupir meira að segja húsið sem þau 

hafa búið í. Húsinu er skipt í tvennt og afi hjálpar lækninum að gera það upp. Svo 

semst þeim um að læknirinn taki við föðurhlutverkinu gagnvart Heidi þegar afi er ekki 

lengur til staðar og sjái fyrir henni í framtíðinni.  

Mikilvægt er að nefna að þegar talað er um Heidi í texta eftir Johönnu Spyri er oft 

notað persónufornafn í hvorugkyni. Það er meira að segja talað um Heidi með 

ákveðnum greini í hvorugkyni, s.s. das Heidi eða „Das Heidi stand sehr betroffen da; 
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es konnte gar nicht fassen, daß es nun alles, was es so sicher vor sich gesehen hatte, 

auf einmal gar nicht mehr sehen sollte“ (Spyri, [Á.á.]-f, bls. 171).  

Þrennt getur komið til greina sem útskýring á þessu. Í fyrsta lagi svissnesk 

mállýska, þar sem hvorugkyn er mikið notað. Í öðru lagi tenging við orðin „das 

Mädchen“ (stelpa) og „das Kind“ (barn) sem eru bæði hvorugkynsorð. Hinsvegar er 

hvorugkyn ekki notað um Klöru. 

Þriðju skýringuna má finna með samanburði á Heidi og Klöru og draga þá ályktun 

að munurinn á barni og ungri stúlku ráði hvorugkynsnotkuninni. Klara er nefnilega að 

ná líkamlegum þroska en Heidi er enn barn, annars hefði hún ekki fengið leyfi til að 

fara ein upp í fjöll í fylgd með strák. Útlit þeirra staðfestir þetta líka, því Heidi er með 

stutt, hrokkið og dökkt hár en hár Klöru er slétt, sítt og ljóst. Þessi þáttur verður 

sérstaklega skoðaður í endursögnum og þýðingum. 

3.2. Hlutverk og markhópur 

Eins og nefnt var áður er útgáfan frá 1880 ætluð börnum og þeim sem þykir vænt um 

þau. Útgáfa A. Weichert er aftur á móti ætluð unglingum (þ. Erzählung für Jugend). 

Viðmið sem eru notuð nú til að flokka bók eftir aldri lesanda fara eftir lengd 

bókarinnar, myndskreytingum, leturstærð og innihaldi. Árið 1880 voru tæknilegir 

möguleikar og viðhorf til barnabókmennta gjörólík því sem tíðkast í dag og því er ekki 

hægt að nota sömu viðmið. Hinsvegar bendir lengd texta og sérstaklega lengd setninga 

til þess að texti Johönnu Spyri hafi verið skrifaður með eldri börn í huga. Það eru mörg 

dæmi um mjög langar setningar, en eftirfarandi stendur í 13. kafla:  

 

(a) Unterdessen ging Herr Sesemann den Korridor entlang und zog mit aller Kraft 

an jedem Glockenzug, der je für die verschiedenen Glieder der Dienerschaft 

angebracht war, so daß in jedem fer betreffenden Zimmer eine Schreckengestalt 

aus dem Bett sprang und verkehrt in die Kleider fuhr, denn einer wie der andere 

dachte sogleich, das Gespenst habe irgendwie den Hausherrn gepackt, und dies sei 

sein Hilferuf (Spyri, [Á.á.]-f, bls. 127). 

 

Á dæminu a má sjá vel á kommum að um margfalt samsetta setningu er að ræða. 

Segja má að þýska einkennist af löngum og samsettum setningum, sérstaklega í rituðu 

máli. Þegar einnig er litið til langra náttúrulýsinga, sem Johanna Spyri notar mikið í 
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bókinni, bendir margt til þess að yngstu börnin ættu erfitt með að einbeita sér að 

innihaldinu.  

Frá því að Heidi var fyrst gefin út árið 1879 hefur hún auk þess sérstaklega höfðað 

til ungra stúlkna og er oft flokkuð sem stúlknabók (Schindler, 1997). Það mætti 

staðhæfa að auk þess að hafa skemmtanagildi sé bókinni ætlað að kenna telpum að lifa 

einföldu kristnilegu lífi, vera góðar, hjálpsamar og jákvæðar. Bettina Hurrelmann 

bendir á að hugsanlega hafði Johanna Spyri stúlkur á aldrinum frá 8 til 10 ára í huga 

svo að þær geti samsamað sig við söguhetjunni sem er þeim jafngömul (Hurrelmann, 

1995). Þessi sælusaga sýnir einnig að maður finnur ró í náttúrunni. Hún er einnig tákn 

samfélagsstefna sem voru víða uppi í Evrópu, þar sem afturhvarf til sveita var andsvar 

við iðnbyltingunni. 

Ewers bendir á tvíhyggju í Heidi: kæti vs. biturleiki, fátækt vs. auðæfi og trú vs. 

vonbrigði í garð Guðs (Ewers, 2000). Johanna Spyri útdeilir hverri söguhetju 

ákveðnum eiginleikum, amma Klöru er t.d. mjög trúuð en afi Heidi vonsvikinn og 

kennir Guði um allt sem miður hefur farið í lífi hans. Í sögunni  hafa sögupersónur 

með jákvæða eiginleika áhrif á þær neikvæðu. Sem dæmi má aftur nefna ömmu sem 

kennir Heidi um Guð og Heidi „smitar“ svo afa sinn. Það mætti segja að með þessari 

einföldu uppbyggingu hafi höfundinum tekist að miðla dyggðum kristindómsins bæði 

óbeint, þ.e. með eiginleikum sögupersónanna, og beint, t.d. með tilvitnunum í sálma 

eða því sem persónurnar segja, t.d. Heidi: 

 

(á) „O, wie bin ich froh, daß der liebe Gott nicht nachgab, wie ich so bat und 

jammerte! Aber jetzt will ich immer so beten, wie die Großmama sagte, und dem 

lieben Gott immer danken, und wenn er etwas nicht tut, das ich erbeten will, dann 

will ich gleich denken: es geht gewiß wieder wie in Frankfurt, der liebe Gott denkt 

gewiß etwas viel Besseres aus. Aber wir wollen auch alle Tage beten, gelt, 

Großvater, und wir wollen es nie mehr vegessen, damit der liebe Gott uns auch 

nicht vegißt“ (Spyri, [Á.á.]-f, bls. 150). 

(b) „Ó, hvað mér þykir vænt um, að Guð lét ekki undan, þegar ég bað og kveinaði. 

Ég skal allt af héðan af biðja eins og amma í Frankfurt kenndi mér, svo þegar ég fæ 

ekki það, sem ég óska mér, þá veit ég, að hann ætlar mér eitthvað, sem er enn þá 

betra. Og nú verðum við að biðja á hverjum degi, eigum við ekki? Því megum við 

ekki gleyma, því að annars getur Guð gleymt okkur, ef til vill?“ (Spyri, 1934, bls. 

216). 
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Einnig er hægt að nýta sér myndskreytingar sem viðmið um markhópinn. Miðað 

við flokkun á myndabókum eftir Torben Gregersen tilheyrir þessi útgáfa síðasta flokki, 

þeim fjórða. Flokkarnir eru: 

1. Bendibækur eru fyrir yngstu börnin. Þær eru án söguþráðar og stundum einnig 

án orða. 

2. Myndabækur sem segja sögu, með eða án texta. 

3. Ríkulega myndskreyttur texti, sem kemst illa eða ekki af án mynda. 

4. Myndskreyttar sögubækur. Í þessum flokki hefur textinn yfirhöndina. 

Myndirnar nægja ekki einar sér til að segja sögu. Textinn þarf þó ekki að vera 

langur (í Margrét Tryggvadóttir, 1999, bls. 101). 

Í útgáfunni frá 1880 eru engar myndskreytingar en samtals átta myndir í útgáfu A. 

Weicherts. Þær eru svarthvítar og á heilli blaðsíðu. Heidi er sýnd með dökkt, hrokkið 

hár sem nær rétt niður fyrir eyru. Á fyrstu mynd er hún í mörgum kjólum, með sjal og 

hatt, á annarri myndinni er hún komin í skokk með svuntu en hvorki í bol né skyrtu 

undir honum. Á þriðju myndinni er hún í kjól með púffermum og blómamynstri. Þegar 

hún snýr aftur til Alpanna er hún klædd í köflóttan skokk og hvíta skyrtu með 

púffermum. Fimmta myndskreytingin sýnir eldri Heidi í kjól með púffermum og 

köntuðu hálsmáli. Á næstu mynd er hún í svipuðum kjól en síðerma. Sjötta myndin 

sýnir hana einnig í kjól með stuttum púffermum og kraga og á þeirri síðustu er hún í 

sams konar kjól en með mynstri. 

Það sem er merkilegt við þessa svonefndu barnabók er að miðað við myndabækur 

í dag væri hún aldursgreind fyrir eldri börn, kannski 10-12 ára eða jafnvel eldri. 

Tiltölulega smátt letur og fjöldi myndskreytinga staðfestir að markópurinn er vel læs 

börn. Kaminski bendir einnig á að hugtakið á þýsku er Kinder- und Jugendliteratur 

eða barna- og unglingabækur, þar sem á ensku er t.d. talað um childrenʼs literature og 

á frönsku um littérature enfantine. Þess vegna leggur hann til að taka upp hugtakið 

Kinderliteratur í þýsku (Kaminski, 1994). Hugtakið barna- og unglingabækur er 

einnig til á íslensku og er oft notað í útgáfugeiranum, en hins vegar er oft talað um 

barnabækur og barnabókmenntir. Í þessari ritgerð er Heidi kölluð barnabók. 

Eftir að hafa fjallað almennt um söguþráð, hlutverk og markhóp bókarinnar, 

verður litið á uppruna sögunnar og tengsl hennar við aðra texta. 
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3.3 Textatengsl í Heidi  

Áður en farið verður yfir textatengsl í bókinni Heidi verða skoðaðar skilgreiningar á 

hugtakinu textatengsl (e. intertextuality). Ástráður Eysteinsson nefnir Juliu Kristevu 

sem hugsuðinn á bak við hugtakið „mósaík tilvitnana, þ.e. sérhver texti er upptaka og 

umbreyting annars texta“ (í Ástráður Eysteinsson, 1999, bls. 407). Hugtakið birtist 

fyrst árið 1967 í ritgerð sem heitir á íslensku „Orð, tvíröddun og skáldsaga“. Í bókinni 

Revolution in Poetic Language vinnur Kristeva áfram með hugtakið og skilgreinir það 

sem „transposition of one (or several) sign system(s) into another“. Hinsvegar bendir 

hún á að hugtakið er oft misskilið og notað yfir „study of sources“. Þess vegna leggur 

hún til að nota frekar orðið færsla (e. transposition) „because it specifies that the 

passage from one signifying system to another demands a new articulation of the 

thetic – of enunciative and denotative positionality“ (Kristeva, 1984, bls. 59).   

Jörn Albrecht skilgreinir textatengsl út frá lesanda sem ber kennsl á einhvern 

annan texta meðan hann les, óháð því hvort höfundur textans „vísaði“ til hans 

meðvitað eða ekki, og þegar hægt er að festa tilvísunina við ákveðið orðalag. Hann 

útskýrir ennfremur að ekki nægi að benda á minni sem er endurtekið í tveimur textum 

til að geta talað um textatengsl (Albrecht, 1998). 

Umberto Eco heldur því fram um textatengsl að í öllum tegundum lista, þar á 

meðal  bókmenntum, finni maður áhrif forvera í því hvernig textar tengjast eða eru í 

samskiptum, eins og hann kallar það. Eco skilgreinir einnig tvenns konar lesendur og 

hvernig þeir bregðast við textatengslum. Annar hópurinn er „óupplýstur“ og þekkir 

ekki tilvitnanir, en hinn „menntaður“, þekkir þær og les því textann á annan og dýpri 

hátt. Eco nefnir dæmi um að þegar sögupersóna rekur korða í gluggatjald og segir 

„Eine Ratte!“ (rotta) er vísað til Hamlets. Sá sem þekkir textatengslin getur notið þessa 

dramatíska atriðis á annan hátt en sá sem hefur ekki tekið eftir tengslunum (Eco, 

2014). 

Mörg dæmi um textatengsl finnast í barnabókmenntum og valda þýðendum oft 

heilabrotum ef þeir eru meðvitaðir um þau. Í Aliceʼs Adventures in Wonderland vísar 

Lewis Carroll til margra annarra texta. Meðal þeirra er barnaljóðið „The Star“ eftir 

Jane Taylor sem kom fyrst út árið 1906 í bókinni Rhymes for the Nursery. Skoðum 

samanburðinn við „útgáfu“ Carrolls sem kemur fram í sjöunda kafla, „A Mad  

Tea-Party“ (Weaver, 2006, bls. 79): 
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(a) Twinkle, twinkle, little star,   (b) Twinkle, twinkle, little bat! 

How I wonder what you are!   How I wonder what you're at! 

 

Í íslenskri þýðingu frá 1937 eftir óþekktan höfund var ljóðinu sleppt, en í þýðingu 

frá 1996 eftir Þórarin Eldjárn samdi þýðandi nýtt ljóð (d) í anda Carrolls frekar en að 

vísa til einhvers íslensks ljóðs sem lesandi gæti þekkt: 

 

(d) Leðurblaka heyrðu hér 

Hermdu mér hvað varð af þér 

 

Johanna Spyri leikur sér að vísu ekki eins mikið með tungumálið og Lewis 

Carroll, en vísar engur að síður til annarra texta í Heidi. Undirtitillinn „Heidis Lehr- 

und Wanderjahre“ er til dæmis augljóst dæmi um textatengsl við þroskasöguna (þ. 

Bildungsroman) Wilhelm Meisters Lehr- und Wanderjahre eftir Johann Wolfgang von 

Goethe og sama máli gegnir um þann persónulega þroska sem sögupersónur beggja 

bóka taka. Í bókarkaflanum „Mignons erlöste Schwester“ skoðar Bettina Hurrelmann 

textatengsl milli Heidi og Mignon, sem er söguhetja í Wilhelm Meisters Lehr- und 

Wanderjahre. Hún bendir á að Johanna Spyri hafði lesið mikið og þekkti sennilega 

verk Goethes. Í anda textatengsla undirstrikar hún ennfremur að „maður skrifi bækur 

með bókum“. Saga Mignon líkist Heidi að því leyti að Wilhelm kaupir Mignon til að 

bjarga henni frá vondum sirkusstjóra, tekur hana að sér og kennir henni, því hún talar 

skrítið mál, alveg eins og Heidi í Frankfurt, og Mignon kallar hann föður. Hinsvegar 

bendir Hurrelmann á að ekki sé hægt að kalla Heidi þroska-, þróunar- eða 

uppeldissögu og leggur áherslu á að sagan minni á afturför og endurhvarf, þar sem 

Heidi fer aftur til Alpanna og þroskast ekki meira sem manneskja heldur lifir eftir 

kristnilegum boðum (Hurrelmann, 1995). 

Auk þess rakst Büttner á söguna Adelaide, das Mädchen vom Alpengebirge sem 

minnti hann mikið á Heidi. Sagan er eftir þýskt skáld og kennara að nafni Hermann 

Adam von Kamp og var fyrst gefin út nafnlaust í skólablaði árið 1828 í Krefeld. Sagan 

kom síðan út árið 1830 hjá útgefandanum Gottschalk Diedrich Baedeker í Essen ásamt 

tveimur öðrum sögum (Büttner, 2011). Sagan er stutt og fjallar um stelpu sem býr hjá 

afa sínum í Ölpunum. Hún er tíu ára þegar hollenskur ferðamaður, herra Edelland, 

gengur fram hjá kofanum þeirra og heillast af morgunbænasöng hennar. Svo hittast 

þau aftur í fjöllunum þar sem þau afi beita hjörðinni sinni. Adelaide tínir blóm handa 

http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
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ferðamanninum og hann gefur henni peninga í staðinn. Stuttu síðar fær afi fréttir frá 

Bandaríkjunum um að bróðir hans sé dáinn og skilji eftir sig arf, þ.e. hús með öllu 

innbúi. Afinn og Adelaide vilja hvorugt flytja, en foreldrar hennar sem búa í dalnum 

skammt frá afa vilja öðlast betra líf vestanhafs. Meðan þau eru að undirbúa ferðina 

deyr afinn og þess vegna þarf Adelaide að fara með þeim. Fjölskyldan sest að í 

Pennsylvaníu, þar sem yngri systkini Adelaide venjast nýjum kringumstæðum en hún 

er haldin sárri heimþrá. Eftir kirkju einn sunnudaginn neyðist fjölskyldan til að koma 

við hjá kaupmanni vegna óveðurs. Þar heillast Adelaide af landslagsmyndum sem 

minna hana á heimalandið. Það kemur í ljós að frændi kaupmannsins er mikill 

náttúruvinur og sérstakur unnandi svissneskrar náttúru. Þegar frændinn kemur í 

heimsókn langar hann að hitta svissnesku fjölskylduna og hefur mestan áhuga á að tala 

við Adelaide um fjöllin og daglegt líf þeirra afa heitins. Hún nefnir einnig ferðamenn 

sem hún hitti en man sérstaklega eftir einum þeirra sem gaf henni peninga. Frændinn 

reynist þá einmitt vera herra Edelland. Þau eru bæði mjög snortin af þessum 

endurfundum og þegar herra Edelland býður Adelaide að flytja aftur til Sviss þiggur 

hún það með ánægju. Þar sem maðurinn er mjög ríkur kaupir hann hús handa sér og 

annað handa henni. Með tíð og tíma kynnist Adelaide fjárhirði og giftist honum. Þegar 

herra Edelland verður aldurhniginn hugsa ungu hjónin um hann og erfa svo allar eigur 

hans þegar hann deyr.  

Eins og Peter O. Büttner bendir á eru líkindi með Heidi eftir Johönnu Spyri og 

sögunni um Adeileide. Skoðum betur þau atriði sem tengja sögurnar: Fyrst og fremst 

eru nöfnin næstum eins, þ.e. Adelaide og Adelheid eða Heidi.  

Báðar stúlkurnar búa hjá afa sínum í Ölpunum, en við kynnumst Adelaide þegar 

hún er tíu ára og Heidi þegar hún er fimm ára. Þótt kringumstæður séu ólíkar ákveða 

forráðamenn beggja að flytja þær í annan heim (Bandaríkin og Frankfurt) í leit að 

betra lífi. Hvorug getur aðlagast nýjum aðstæðum og báðar vilja snúa heim til 

Alpanna, þar sem Adelaide giftist fjárhirði og Heidi á Peter smala áfram sem besta vin 

sinn. Í báðum sögum er það einnig fullorðinn karlmaður sem bjargar þeim: Adelaide 

snýr heim með herra Edelland en í Heidi fyrirskipar læknirinn að senda Heidi aftur 

heim til að lækna hana af vanheilsu. Sömu herrar tryggja framtíð stúlknanna, bæði 

fjárhagslega en einnig með því að ganga þeim í föður stað.  

Sögurnar eru ekki að öllu leyti samhljóma, t.d. ef litið er á fjölskylduaðstæður 

stúlknanna. Skoðum dæmi: 
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(ð) Er hatte Adelaide zu sich genommen, seitdem seine Frau gestorben war, und sie 

war seines Alters Trost und Freude. Ihre Aeltern aber wohnten in einem nahen 

Thale, so sie sich von Ackerbau nährten (í Büttner, 2011, bls. 58). 

(e) „Es muß eben bei Euch bleiben, Öhi,“ gab die Dete auf seine Frage zurück. „Ich 

habe, denkʼ ich, das Meinige an ihm getan die vier Jahre durch, es wird jetzt wohl 

an Euch sein, das Eurige auch einmal zu tun“ (Spyri, [Á.á.]-f, bls. 18). 

 

Í dæminu ð má sjá að afi tók Adelaide að sér þegar kona hans dó, en foreldrar 

hennar búa enn í dalnum. Dæmið e sýnir að Dete frænka annaðist Heidi í fjögur ár og 

nú vill hún að afinn taki við ábyrgðinni á barninu.  

Afi Adelaide er mjög trúaður frá upphafi sögunnar, kennir henni að biðja og varar 

hana við því að stæra sig af því að biðja (é). Afi Heidi hefur hins vegar snúið baki við 

Guði í upphafi sögunnar en þegar Heidi kemur frá Frankfurt biður hún afa sinn að 

biðjast fyrir með sér á hverjum degi til að Guð gleymi þeim ekki (f). Skoðum  dæmi: 

 

(é) Den [Gesang] habe der Großvater sie gelehrt, und gesagt, daß man nie mit dem 

Gebete prunken müsse (í Büttner, 2011, bls. 56). 

(f) „[…] Aber wir wollen auch alle Tage beten, gelt, Großvater, und wir wollen es 

nie mehr vegessen, damit der liebe Gott uns auch nicht vegißt“ (Spyri, [Á.á.]-f, bls. 

150). 

 

Auk söguþráðarins sækir Johanna Spyri einnig hugmyndir í texta von Kamps en 

setur þær í nýtt samhengi og umorðar þær. Büttner nefnir sem dæmi þegar fröken 

Rottenmeier segir herra Sesemann frá staðalímynd um svissneskar stúlkur sem hún 

hefur lesið, þ.e. að þær ættu að ganga í gegnum lífið án þess að snerta jörðina eða 

„Wesen […], von denen ich schon oft gelesen, welche […] sozusagen ohne die Erde 

zu berühren, durch das Leben gehen“ (Spyri, [Á.á.]-f, bls. 97). Svipaða myndlíkingu er 

að finna í uppáhaldslagi Adelaide, þar sem stúlka úr Ölpunum „flýgur létt eins og 

gemsa“: 

 

„O Land über Wolken, dem Himmel 

So nahe – den Städten so fern! 

Wie weilet hier fern vom Getümmel 

Das Mädchen der Alpen so gern! 
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Leicht fliegt es, wie Gemsen, die Stufen 

Der seligen Höhen hinan“ (Büttner, 2011, bls. 62). 

 

Büttner leggur áherslu á að hann sé ekki að saka Johönnu Spyri um ritstuld heldur 

að útskýra textatengslin. Engu að síður sýnir hann fram á að Johanna Spyri hafi haldið 

vinnuferlinu leyndu og engan viljað hafa í húsinu þegar hún var að skrifa. Auk þess 

brenndi hún öll handrit og nefndi þau ekki við nokkurn mann hvorki í samræðum né 

bréfum. Hún var einnig mjög treg til að stíga fram sem höfundur þegar nafnlausa 

útgáfan naut mikillar velgengni. Allt þetta gæti verið vísbending um að hún hafi þekkt 

Adelaide og að endurtekin minnin séu ekki tilviljun. 

Í barnabókmenntum má finna söguhetjur sem gætu verið byggðar á Heidi. Sem 

dæmi má nefna A Little Princess (1905) og The Secret Garden (1911) eftir Frances 

Hodgson Burnett, Anne of Green Gables (1908) eftir Lucy Maud Montgomer eða 

Pollyanna (1913) eftir Eleanor Hodgman Porter. Í öllum bókunum er munaðarlaus 

telpa send í fóstur og þarf að finna leið til að sigrast á sorg og söknuði. Hearn kallar 

þetta „Heidi-uppskrift“: „The Heidi recipe is simple: An orphan or at least half-orphan 

is sent usually to some picturesque locale in the country to be raised by a reluctant 

relative or foster parent whom the child has never met before. The child is often not 

wanted at first but soon settles in and forms a family with the new guardian“ (Hearn, 

2004, bls. 176). Þótt sömu minni séu endurtekin í öllum bókunum þyrfti að skoða 

betur hvort hægt væri að taka þær sem dæmi um textatengsl. 

3.4 Endursagnir á þýsku  

Lefevere kallar þýðingar endurritun (e. rewritings) og bendir á að þegar verk höfundar 

eru ekki lengur umrituð eða þýdd, falla þau að einhverju leyti í gleymsku (Lefevere, 

1992). Lathey nefnir þjóðsögur sem dæmi um verk sem hafa lifað af þökk sé ýmiss 

konar „umritun“: „It can be argued that folk tales have only survived thanks to 

successive oral interlingual as well as intralingual retellings, and that relay translation 

is merely the written equivalent of this transmission process“ (Lathey, 2010, bls. 114). 

Til að þróa hugmyndina áfram mætti segja að þýðingar og endursagnir bjargi 

frumtextum. Spurningin er samt hvar línan liggi milli þýðingar og endursagnar og 

hvort endursagnir, í öllum þeirra birtingarmyndum, „bjargi“ í raun og veru frumtextum 

eða sögum. 
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Albrecht fullyrðir að sérhver íhlutun (þ. Eingriff) í texta, sem ekki stafi af 

tæknilegum þýðingarerfiðleikum, fari yfir mörk þýðingar (Albrecht, 1998). Lathey 

útskýrir hinsvegar að greinarmunur sé á endursögn og þýðingu, þar sem endursögn 

teljist vera stytt og frjálsleg þýðing á frumtexta (Lathey, 2010). Í bókinni Translating 

for Children bendir Oittinen einnig á að endursagnir hafi alltaf verið til samhlíða 

frumsömdum bókmenntum. Hún segir að í samanburði við frumtexta hafi verið litið  á 

endursagnir sem neikvæða þróun og verri útgáfu frumtextans. Oittinen er ósammála 

því, þar sem endursagnir leyfa þýðanda aðlögun frumtextans að ákveðnu barni og 

tilgangi marktextans sem hann hefur í huga. Hún tekur ennfremur fram að staða 

endursagna sé háð stöðu frumtextans (Oittinen, 2000). 

Þegar barnabókmenntir eiga í hlut eru frjálsar þýðingar eða endursagnir mjög 

algengar og oftast spretta þær upp eins og villiblóm eftir langan vetur um leið og 

höfundarréttur rennur út. Þetta bendir því til þess að ekki sé eingöngu verið að hugsa 

um hag barna heldur fremur um hagsmuni útgefanda og þeirra sem koma að útgáfu 

bókanna. Shavit bendir samt á að endursagnir sem eru unnar með unga lesendur í huga 

séu gerðar vegna þess að börnin geta ekki lesið langan texta (Shavit, 2006). Klingberg 

bendir líka á þá staðreynd að börnin séu ekki eini markhópur endursagna: 

 

More generally the construct may be defined as the adjustment of products 

for special consumer groups so that they become suitable with regard to real 

or assumed characteristics of the addressees. In children’s literature research 

the concept is used for studying the ways in which one has tried to adapt 

texts and illustrations to the young readers (Klingberg, 2008, bls. 12). 

 

Heidi er fullkomið dæmi um alls konar endursagnir sem hafa verið gefnar út í 

tímans rás. Því má ekki gleyma að frumtextinn er mjög langur og með hliðsjón af 

orðum Shavit er því engin furða að hann hafi verið styttur fyrir yngri markhóp og 

myndum bætt við, eins og Klingberg nefnir. Ekki er hægt að fjalla um allar 

endursagnir á Heidi því þær hafa verið gefnar út á mörgum tungumálum. Í næstum 

undirköflum verða einungis skoðaðar þrjár endursagnir á þýsku sem sýna engu að 

síður endursagnarófið. 

Endursögnunum verður lýst með hliðsjón af fimm þáttum. 

1. Birting upplýsinga um höfund endursagnar og myndskreyti. Skoðað verður 

hvort nafn Johönnu Spyri komi fram og þá hvar. Auk þess verða fylgitextar (e. 
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paratext) kannaðir til að sjá hvernig er talað um frumtextann og höfund hans, 

þ.e. Johönnu Spyri, en einng um höfund endursagnarinnar og myndskreytinn. 

2. Útlit bókar verður greint, þ.e. stærð, pappír, hversu margar blaðsíður eru í 

bókinni og hvað myndirnar eru margar. Einnig verður rýnt í leturstærð og 

setningalengd. Allir þessir þættir taka mið af aldri markhópsins og gefa 

vísbendingu um hann, nema hann sé tekinn sérstaklega fram. 

3. Kaflaskipting verður skoðuð og athugað að hverju leyti textinn hefur verið 

styttur í samanburði við frumtextann.  

4. Heidi (útlit og hvorugkynsnotkun) 

5. Annað sem veldur því að tiltekin útgáfu sker sig frá hinum. 

3.4.1 XXL Heidi 

Árið 2004 var gefin út myndabók í Þýskalandi undir nafninu Heidi  en bókarheitið og 

nafn útgefanda eru einu upplýsingarnar á kápunni (Mynd 5.). Á bakhliðinni eru 

upplýsingar um útgefanda, svo sem heimilisfang og vefsíða forlagsins, en einnig 

ISBN-númer. Auk þess stendur að myndskreytingarnar séu eftir Milödu Krautmann. 

Myndskreytingarnar eru eiginlega bein stæling frægri japanskri teiknimynd í anime-

stíl frá árinu 1974, en um hana verður fjallað í fimmta kafla. 

Bókin var gefin út af útgefandanum Edition XXL sem vísar til stærðarinnar, 27x20 

sm. Hún er úr pappa og því ætluð ungum lesendum. Efri kantur bókarinnar er í laginu 

eins og ský. Opnurnar eru 9 og myndir eru bakgrunnur textans (Mynd 6.). Á hverri 

blaðsíðu eru nokkrar línur (frá 4 til 13) sem eru ekki jafnbreiðar og síðan sjálf. Textinn 

er ekki aðeins stuttur, heldur einnig mjög einfaldur og skrifaður með stóru letri. 

Setningar eru stuttar og stökum sinnum samsettar, sem gefur textanum ekki mikið 

flæði. Það eru samtals þrjár beinar ræður. Ofangreindir þættir gera textann á einhvern 

hátt þurran og ópersónulegan en einnig skiljanlegri fyrir ung börn (Mynd 5. og 6.). 

Í textanum er engin kaflaskipting og sagan fjallar um helstu atburði í lífi Heidi. 

Myndabókin fellur undir annan flokk samkvæmt skiptingu Gregersens, þar sem 

myndirnar segja sögu, með eða án texta. Í þessari útgáfu er ekki talað um Heidi sem 

persónu, hvorki útlit hennar né skapgerð og ekki heldur hvernig hún þroskast. 

Hinsvegar er notað kvenkyns persónufornafn, t.d. „So schnell ihre kleine Beine sie 

tragen können, läuft sie dann den Weg zur Almhütte und zum Großvater hinauf“ 

(Heidi, 2004, bls. 16). 
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Heidi er með dökkt, slétt og meðalstutt hár með tvískiptum toppi. Hún hefur 

einnig stór og dökk augu. Hún sést bara í tveimur kjólum á myndunum. Annar er 

rauður og með gulum bol undir, en hinn er ljósbleikur með ljósgulri svuntu yfir. Heidi 

er í bleikum kjól í Frankfurt en í fjöllunum í rauðum kjól með mismunandi fylgihluti, 

allt eftir því hvað hún er að gera. Þegar hún leikur sér við kiðling og hjálpar afa við 

ostagerð hefur hún hvíta svuntu. Þegar hún fóðrar kanínur hefur hún með klút á 

höfðinu, því það er kalt, en hún er samt ekki í kápu yfir rauða kjólnum. Þegar hún 

bíður eftir lestinni hefur hún rauðan og fínan hatt á höfðinu. Fatnaður ljós- og 

síðhærðu Klöru með bláu augun breytist ekki eins mikið. Hún er ýmist í bláum kjól 

eða ljósbláum náttkjól og alltaf með bláa slaufu í hárinu.  

Það má telja mjög áhugavert við útgáfuna að nafn Jóhönnu Spyri kemur ekki fram 

sem bendir til þess að sagan um litla stelpu skiptir mestu máli en ekki hvaðan hún er 

upprunnin. Hvergi er að finna nafn manneskjunnar sem endursagði textann. Nafn 

útgefandans, XXL Edition, er líka talsvert merkilegt. Manni dettur strax í hug 

hamborgari hjá McDonaldʼs eða mjög stór bolur. Í þessu tilviki er sagan orðin að vöru 

sem á að uppfylla kröfur markaðsins um stærri bækur handa ungum markhóp. 

Endursögnin sem lýst var hér á undan er reyndar ekki lengur fáanleg á vefsíðu 

útgefandans. Í staðinn er komin ný útgáfa með miklu meiri texta og minna letri. Á 

kápunni stendur aðeins titillinn Heidi. Þar sem þessar upplýsingar byggjast eingöngu á 

sýnishorni á vefsíðu útgefanda verður ekki fullyrt frekar um nýju útgáfuna. 

3.4.2 Heidi endursögð af Ilse Bintig 

Þegar maður fær upp í hendur Heidi með fyrirsögninni „Kinderbuchklassiker zum 

Vorlesen“ (sígild barnabók til upplestrar) þar sem nafn Johönnu Spyri stendur einnig á 

kápunni, heldur maður að um sé að ræða texta skrifaðan af henni eða svonefndan 

frumtexta (Mynd 7.). Svo er þó ekki í bók forlagsins Arena Verlag sem kom út árið 

2002 í Würzburg. Á titilsíðunni kemst lesandi að því að sagan er endursögð af Ilse 

Bintig og myndskreytt af Daniele Winterhager. Í bókinni er hins vegar formáli um 

frumtexta Jóhönnu Spyri þar sem fjallað er um frægð hans, sem má ekki einungis rekja 

til upphaflegu sögunnar heldur einnig myndabóka, útvarpsleikrita, teiknimyndasagna 

og kvikmynda. Er þar sérstaklega fjallað um japönsku myndina sem rætt verður um í 

fimmta kafla. Aftan á tiltilsíðu eru einnig hefðbundar upplýsingar um útgefanda og 

einnig kemur fram að hér sé um að ræða aðra útgáfu frá 2001. Þar að auki er nefnt að 
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frumtextinn hafi verið skrifaður árið 1880 og að endursögnin fylgi nýjum 

stafsetningarreglum. Efnisyfirlit fylgir á næstu blaðsíðu.  

Á bakhlið kápunnar er stutt samantekt af hluta sögunnar sem endar á því að Heidi 

sé haldin heimþrá. Að öðru leyti er endurtekið að um sígilda og fallega sögu sé að 

ræða, hér í endursögn Ilse Bintig. 

Bókin er með hörðum spjöldum og glanspappír. Blaðsíðurnar eru samtals 80 og á 

öllum nema heilsíðum með myndum er blaðsíðuhaus með grænni línu og á henni 

miðri er mynd af stráhatt með bláum borða og hvítu blómi (Mynd 8.). Heilar 

myndasíður eru 16 og sporöskjulagaðar myndir sem ná sjaldnast yfir meira en hálfa 

blaðsíðu eru samtals 29. Auk þess er upphafsstafur hvers kafla ávallt stærri og fallega 

skreyttur. Letur er meðalstórt og setningar eru einnig miklu styttri en í frumtextanum. 

Textanum sjálfum er skipt í 12 kafla og byrjar hver kafli með upphafsstaf. 

Mikilvægustu atriði úr sögunni eru höfð með nema þau síðustu sem gerast eftir 

heimkomu Heidi frá Frankfurt. Samkvæmt vefsíðu útgefanda er síðari hluti bókarinnar 

gefinn út í öðru bindi: Heidi kann brauchen, was es gelernt hat. Til að stytta textann 

sleppti Ilse Bintig löngum lýsingum á náttúrunni og einnig liðnum atburðum, t.d. 

sögum frá ævi afans.  

Sögumaður talar um Heidi í hvorugkyni eins og gert er í texta Johönnu Spyri. 

„Zum Glück hatte Heidi das Gespräch der beiden Frauen nicht gehört. Es war hinter 

dem Geißenpeter hergelaufen […]“ (Bintig og Spyri, 2002, bls. 8). Höfundur 

endursagnarinnar beitir þessari aðferð örugglega meðvitað til að vísa í textann frá 

1880, þar sem talað er um Heidi sem „það“. 

Í þessari útgáfu er Heidi sýnd með dökk augu og slétt, sítt og brúnt hár, með topp 

og alltaf tvær fléttur. Þegar hún er hjá afa sínum er hún í síðerma hvítum kjól með 

rauðum skokki yfir. Á nokkrum myndum sést hún einnig með sama stráhatt sem lýst 

var áðan og stundum með rautt sjal á herðunum. Í Frankfurt er hún klædd í gulan kjól 

sem nær niður fyrir hné. Á einni mynd er hún einnig með hatt í stíl, gulan með tveimur 

bláum fjöðrum. Að öðru leyti er hún með hvítan kraga, tvær bláar slaufur um flétturnar 

og í svörtum skóm. 

Klara er hinsvegar með slétt, axlasítt og ljóst hár og alltaf með blátt hárband með 

slaufu. Hún er alltaf í bláum kjól sem nær niður fyrir hné og með matrósakraga með 

blárri bryddingu.  
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3.4.3 Heidi eftir Peter Stamm 

Á forsíðunni kemur fram bókarheitið Heidi á hástöfum og fyrir ofan það nafn 

myndskreytara, Hannes Binder og mannsins sem endursagði frumtextann, Peter 

Stamm. Undir titlinum stendur „Nach der Geschichte von Johanna Spyri“ eða (byggð 

á sögu eftir Johönnu Spyri) og því veit lesandi strax að hann fær í hendur endursögn 

(Mynd 9.). Áhugavert er að sjá að Johanna Spyri er ekki tilgreind sem höfundur 

bókartextans eins og oft er gert, heldur sem höfundur frumtextans endursögnin er 

byggð á. 

Á bakhlið kápunnar eru tvenns konar fylgitextar. Annar er skrifaður af útgefanda 

og segir frá því að Heidi sé heimsfræg barnabók frá Sviss. Svo fylgir hrós um höfund 

endursagnarinnar og myndskreyti fyrir að hafa skapað saman listræna og frumlega 

útgáfu, sannkallaða „bókargersemi“. Einnig er fullyrt að allar stelpur, afar og geitur 

myndu njóta hennar. Áhugavert er að þegar talað er um Hannes Binder og Peter 

Stamm er tekið fram að báðir séu svissneskir eins og það geri þá trúverðugri en ef þeir 

væru t.d. þýskir. Þessi aðferð virkar sem einhvers konar metorð. 

Hinn fylgitextinn er skrifaður af Peter Stamm og mætti þýða hann svona á 

íslensku: „Sagan um Heidi er sígild eins og ævintýri, eins og fjöllin sem í dag líta út 

eins og þegar Heidi bjó þar. Bæði börn og fullorðnir geta fundið til með einsemd Heidi 

en einnig hrifist af ást hennar og trú“ (í Stamm, 2008). 

Á þarsíðustu blaðsíðu eru stuttir textar um myndskreyti og höfund en einnig stuttar 

þakkir útgefanda til Cassinelli-Vogel-Stiftung fyrir vingjarnlegan stuðning, en þar er 

væntanlega vísað til fjárhagsaðstoðar sjóðsins við útgáfuna. 

Bókin sjálf er heldur stærri en A4 og opnast lárétt. Hún er með hörðum spjöldum 

og er gefin út á glanspappír. Hún samanstendur af 48 blaðsíðum og 19 

heilsíðumyndum og tveimur minni myndum, öllum í svartlist en að hluta til í lit. 

Sumar stærri myndanna ná yfir heilli opnu en aðrar myndasíður eru skiptar í tvær eða 

fleiri teikningar. Tvær stærri myndanna eru einnig stækkaðar og skreyta innhliðar 

spjaldanna og fremstu og öftustu blaðsíðu. Letur er tiltölulega smátt og lengd setninga 

eðlileg. Því má draga þá ályktun að bókin sé hugsuð til upplestrar, þ.e. að fullorðnir 

lesi en börnin skoði myndirnar á meðan. 

Textinn er ekki kaflaskiptur, en texti á hverri blaðsíðu byrjar með stórum 

upphafsstaf. Upprunalega sagan hefur verið töluvert stytt, þar sem náttúrulýsingar eru 

ekki eins ítarlegar og hjá Johönnu Spyri. Til að kafa ekki of djúpt í smáatriði er 
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einstökum persónum sleppt, t.d. ömmu Klöru. Auk þess er læknirinn (hér Claasen) 

einungis nefndur í tengslum við „afturgönguna“ og hann er ekki sá sem sér um að 

senda Heidi aftur til Alpafjalla til að lækna vanlíðan hennar. Hlutverk Geißen-Peter er 

líka miklu minna en í texta Spyri. Áhugavert við útgáfuna má einnig telja að lesanda er 

sagt strax í upphafi sögunar að hún hafi gerst fyrir 100 árum. 

Ef litið er á persónufornafnið sem er notað til að lýsa Heidi er vísað til hennar í 

hvorugkyni, t.d. „Es erzählte ihm, wie es gegen seinen Willen nach Frankfurt gebracht 

worden war und wie sehr es die Berge vermisse und den Alpöhi und die Geißen“ 

(Stamm, 2008, bls. 36).  

Á myndunum sjáum við Heidi með stutt og svart hár. Í Ölpunum er hún klædd 

hvítum bol og rauðum svuntukjól. Að vetrarlagi fer hún til Peters klædd í nokkra kjóla 

og sjal en þannig er hún klædd þegar lesandi kynnist henni í fyrsta sinn í 

frumtextanum. Til Frankfurt fer hún í kjól sem Dete frænka keypti handa henni. Hún 

er einnig með græna regnhlíf og hatt sem hún fékk að gjöf frá afa sínum. Hún sést í 

sama kjól á fleiri myndum en þar er hún líka með hvíta svuntu. Til fjalla ferðast hún í 

fínum ljósbláum kjól og kápu og þegar hún komin til afa í lok sögunnar er hún aftur 

komin í rauðan kjól og hvítan bol. Klara er aftur á móti hávaxin og með slétt, meðalsítt 

og ljóst hár. Hún birtist aðeins á fjórum myndum og er alltaf með slaufu í hárinu og í 

ljósbláum fínum kjól. Hinsvegar er hún ekki eins formleg þegar hún er komin upp í 

Alpana, þar sem hún hleypur í látlausum hvítum kjól.  

Þótt textinn lýsi vanlíðan Heidi í Frankfurt ekki sérlega mikið gera 

myndskreytingarnar það mjög vel. Á einni myndinni opnar hún glugga og sér ekkert 

annað en byggingar. Hinsvegar breytast húsþökin í fjöll sem táknar söknuð hennar og 

heimþrá (Mynd 10.). 

Hér var rennt yfir þrjár endursagnir sem komu út á svipuðum tíma, þ.e. XXL Heidi 

árið 2004, endursögn eftir Ilse Bintig árið 2002 og sagan í útgáfu Peter Stamm árið 

2008. Allar voru skrifaðar á þýsku og gefnar út í Þýskalandi, en útgefandi nýjastu 

útgáfunnar tekur fram að bæði höfundurinn og myndskreytirinn séu svissneskir.  

Það mætti segja að röð bókanna í þessari upptalningu samsvari markhópi frá 

yngstu til elstu lesenda. Lítill munur er samt á tveimur síðustu bókunum því textalengd 

er svipuð, en leturstærð minnst í síðustu. Sagan eftir Peter Stamm hlýtur þó að vera 

ætluð elstu börnunum ekki síst vegna myndskreytinga Hannes Binder. Þær eru 

raunsærri og dekri en myndir Daniele Winterhager.  
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Einungis í tveimur útgáfum er vísað til Heidi í hvorugkyni, þ.e. í texta Ilse Bintig 

og Peter Stamm. Bækurnar eiga það sameiginlegt að markhópur þeirra er eldri börn 

sem eiga kannski auðveldara með að skilja að sagan gerist ekki í nútímanum og að þá 

var talað öðruvísi. Peter Stamm auðveldar lesendum sínum skilninginn og útskýrir í 

annarri málsgrein bókarinnar að sagan hafi gerst fyrir rúmlega 100 árum. Þriðja 

útgáfan sem var skoðuð er greinilega ætluð yngstu börnunum og hvorugkynsnotkun er 

ekki eina frávikið frá frumtextanum. 

3.5 Framhaldssögur eftir Charles Tritten 

Þegar Charles Tritten þýddi Heidi eftir Johönnu Spyri á frönsku leyfði hann sér að 

bæta fjórum köflum við síðari hlutann sem er augljóslega hagræðing á frumtexta. Með 

því gaf hann sjálfum sér færi á að skrifa framhaldssögur um Heidi, en fyrri bókin var 

gefin út árið 1936, Heidi jeune fille, og sú seinni, Heidi et ses Enfants, kom út árið 

1939 hjá bókaútgáfunni Flammarion (Nières-Chevrel, 2004). Það vekur þó athygli að í 

enskumælandi löndum virðist Charles Tritten hafa skrifað bækurnar á ensku, því 

franski titillinn kemur ekki einu sinni fram: „[…] Heidiʼs French translator, Charles 

Tritten, wrote his own sequel Heidi Grows Up (1938) and Heidiʼs Children (1939); 

but these have never been as popular as the original Spyri novel“ (Hearn, 2004, bls. 

178). Þegar bókakápur ensku þýðinganna eru skoðaðar á Netinu kemur ekki heldur 

fram hver þýddi. Á Wikipediu stendur meira að segja að Tritten sé enski þýðandinn, 

sem staðfestir enn og aftur að vefsíðan er ekki trúverðug heimild. Af þessu hlýtur 

maður að draga þá ályktun að annaðhvort þýddi Charles Tritten bækurnar sjálfur á 

ensku eða að enski þýðandinn sé óþekktur. 

Einungis þeir sem lesa frönsku, en höfundur ritgerðarinnar er því miður ekki einn 

þeirra, geta lesið sér betur til um frumtextann og skoðað hann á frummálinu. Vegna 

þessara tungumálaörðugleika verður ekki fjallað um framhaldssögurnar á frönsku en 

íslensk þýðing á þeim verður skoðuð í næsta kafla. 
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4. Heidi á íslensku  

Eins og nefnt var áður naut Heidi víða mikilla vinsælda og var þýdd á mörg tungumál 

á nokkrum árum eftir fyrstu útgáfu bókarinnar árið 1879. Árið 2004 tók OʼSullivan 

saman lista yfir allar 15 þýðingarnar á ensku en þær komu út á árunum 1882 til 1959. 

Elsta þýðingin er eftir óþekktan þýðanda og einungis til eitt eintak af henni í Allison-

Shelley Collection of German Literature in Translation í Pennsylvaníu. Hún kom út í 

tveimur bindum, það fyrra undir nafninu Heidiʼs Early Experiences. A Story for 

Children and for those who Love Children en það seinna hét Heidiʼs Further 

Experiences. A Story for Children and for those who Love Children. Bæði bindin voru 

gefin út í London hjá útgefandanum W. Swam Sonnenschein.  

Þremur árum síðar kom bókin einnig út í Bandaríkjunum í enskri þýðingu Louise 

Brooks; fyrri hlutinn hét Heidi. Her Years of Wandering and Learning. A Story for 

Children and those who love Children og sá síðari Heidi. How she used what she 

learned. A Story for Children and those who love Children. Bækurnar voru gefnar út í 

Boston hjá Cupples, Upham & Company og því var lengi haldið fram að þetta væri 

fyrsta enska þýðingin á Heidi (OʼSullivan, 2004). 

Samkvæmt Historisches Lexikon der Schweiz hafði Heidi verið þýdd á 50 

tungumál árið 2006. Það má segja að Heidi hafi komið tiltölulega seint út á íslensku, 

eða 55 árum eftir að frumtexti eftir Johönnu Spyri var fyrst gefinn út. Í næstu 

undirköflum verða þýðingar og endursagnir á íslensku skoðaðar. Sömu þættir og stuðst 

var við í athugun á endursögnum á þýsku verða hafðir til hliðsjónar, þó ekki notkun á 

hvorugkyni um Heidi því slíkt tíðkast ekki í íslensku. 

4.1 Þýðingar 

Þótt Heidi sé talin sígild saga víða í heiminum og þótt hún hafi verið endurþýdd 

nokkrum sinnum á sum tungumál, t.d. á ensku, hefur hún aðeins verið þýdd einu sinni 

á íslensku. Mörgu í frumtextanum var að vísu sleppt í íslensku þýðingunni en engu að 

síður er þetta eini íslenski textinn sem mætti kalla þýðingu á Heidi. Í næstu tveimur 

undirköflum verður þýðingin kynnt nánar. 

4.1.1 Þýðing eftir Laufeyju Vilhjálmsdóttur 

Þýðing Laufeyjar Viljálmsdóttur ber titilinn Heiða: saga handa börnum og 

barnavinum. Þýðingin kom út í tveimur bindum eins og bók Johönnu Spyri, þ.e. 

Náms- og ferðarár Heiðu og Heiða notar það, sem hún hefir lært. Fyrri hlutinn kom út 



55 

 

árið 1934 og sá síðari 1935, en útgefandi var Eggert P. Briem sem átti bókaverslun við 

Austurstræti í Reykjavík frá 1931 (Mynd 23.). Bókin var endurskoðuð og endurútgefin 

árið 1958, fyrri hlutinn undir titlinum Heiða og Pétur og seinni hlutinn Heiða, Pétur 

og Klara, en um þessa útgáfu verður fjallað í næsta undirkafla. 

Bæði bindin eru með hörðum, grænum spjöldum, en það má vera að þau hafi verið 

endurbundin eftir 1934. Framan á bókinni stendur aðeins titillinn Heiða og fyrir neðan 

hann rómverska talan „I“ eða „II“. Efst á bókarkilinum sést stytt nafn höfundar með 

íslensku ó-i, þ.e. „Jóh. Spyri“. Á titilsíðu er fullt nafn höfundarins, aðaltitill og 

undirtitill og tekið er fram að Laufey Vilhjálmsdóttir hafi „íslenskað“ textann. Neðst á 

titilsíðunni er nafn útgefanda. Á næstu blaðsíðu stendur á ensku „Printed in Iceland“ 

og fyrir neðan það á íslensku „Öll rjettindi áskilin“. Neðst kemur fram útgáfuárið og 

prentsmiðjan, „Ísafoldarprentsmiðja h.f.“ Á titilsíðu er prentað bindisnúmer og 

undirtitill bókarinnar. Í fyrra bindinu tekur svo við stuttur formáli, sem hljóðar svo í 

heild: 

 

Höfundur þessarar bókar, Jóhanna Spyri, er svissnesk, og gerist sagan í 

Sviss. Hún hefir skrifað nokkrar bækur, en það var fyrir þessa bók, sem 

hún varð heimsfræg. Heiða kom fyrst út árið 1881 [sic!], og hefir nú verið 

prentuð í yfir 400 þúsund eintökum á þýsku, og í flestum öðrum löndum í 

tugum þúsunda, enda er þetta sígild barnabók. Hjer birtist í fyrsta sinn á 

íslensku fyrri hluti bókarinnar, „Náms- og ferðaár Heiðu“, en síðari hlutinn 

mun koma út næsta ár. 

Teikningarnar í bókinni eru eftir listamanninn Paul Hey. 

 

Bókin sjálf er minni en A5, eða 19x13,5 og 227 blaðsíður í fyrri hluta og 160 í 

þeim seinni. Svarthvítar myndskreytingar eftir Paul Hey eru samtals 13 í fyrra bindinu 

og 11 í því síðara. Myndirnar eru tiltölulega litlar, aðeins ein nær yfir heila blaðsíðu og 

hinar ýmist tvo þriðju hluta, helming eða þriðjung blaðsíðu. Undir hverri mynd er 

smáletraður myndatexti, t.d. „Amma átti litlar, fallegar brúður, og kenndi hún Heiðu 

að sauma á þær kjóla“ (Spyri, 1934, bls. 161). Myndatextarnir eru teknir úr aðaltexta í 

viðkomandi kafla. Letur á meginmáli er frekar stórt, en setningar eðlilega langar og 

með góðri samloðun. Það er óhætt að fullyrða að bæði börn og fullorðnir hafi getað 

notið bókarinnar á þeim tíma sem hún kom út. 
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Kaflafjöldi samsvarar frumtexta Johönnu Spyri, en hvorki efnisyfirlit né kaflaheiti 

er að finna í útgáfunni. Þegar þýðingin er borin saman við texta Spyri sést strax í fyrsta 

kafla að torþýddum atriðum er sleppt. Í dæmi a gæti það verið orðið „Alm-Öhi“ sem 

veldur því að eftirfarandi málsgrein er sleppt:  

 

(a) Aber die Barbel hätte schon lange gerne gewußt, wie es sich mit dem Alm-Öhi 

verhalte, daß er so menschenfeindlich aussehe und da ober ganz allein wohne und 

die Leute immer so mit halben Worten von ihm redeten, als fürchteten sie sich, 

gegen ihn zu sein, und wollten doch nicht für ihn sein. Auch wußte die Barbel gar 

nicht, warum der Alte von allen Leuten im Dörfli der Alm-Öhi gennant wurde: er 

konnte doch nicht der wirkliche Oheim von den sämtlichen Bewohnern sein. Da 

aber alle ihn so nannten, tat sie es auch und nannte den Alten nie anders als Öhi, 

was die Aussprache der Gegend für Oheim ist. Die Barbel hatte sich erst vor kurzer 

Zeit nach dem Dörfli verheiratet, vorher hatte sie unten im Prättigau gewohnt, und 

so war sie noch nicht so ganz bekannt mit allen Erlebnissen und besonderen 

Persönlichkeiten aller Zeiten vom Dörfli und der Umgegend. Die Dete, ihre gute 

Bekannte, war dagegen vom Dörfli gebürtig und hatte da gelebt mit ihrer Mutter 

bis vor einem Jahr. Da war diese gestorben, und die Dete war nach dem Bade 

Ragaz hinübergezogen, wo sie im großen Hotel als Zimmermädchen einen guten 

Verdienst fand. Sie war auch an diesem Morgen mit dem Kinde von Ragaz 

hergekommen; bis Mayenfeld hatte sie auf einem Heuwagen fahren können, auf 

dem ein Bekannter von ihr heimfuhr und sie und das Kind mitnahm (Spyri, 1934, 

bls. 9). 

 

Þar sem afi er ein aðalpersóna bókarinnar var ekki hægt að komast alveg hjá því 

að kalla hann eitthvað. Laufey umorðar „Alm-Öhi“ m.a. svona: afi, hann (bls. 7), 

móðurbróðir (bls. 18) eða gamli maðurinn (bls. 19).  

Það er erfitt að greina smáatriði í útliti Heidi á myndum því þær eru litlar og 

svarthvítar eins og áður var nefnt. Heidi er þó sýnd með dökkt, krullað hár sem nær 

niður fyrir eyru. Hjá afa er hún yfirleitt í skokk en í fínum kjól í Frankfurt nema þegar 

hún er t.d. að sauma og þá er hún í svuntukjól.  
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4.1.2 Heiðu-bækurnar 

Heiðu-bækurnar eru fimm og voru gefnar út á árunum 1958 til 1962 – ein á hverju ári 

(sjá Helztu bækur frá Setbergi). Eins og nefnt var áður eru þrjár þeirra endurútáfa á 

þýðingu eftir Laufeyju Vilhjálmsdóttur. Þær eru: 

 

1. Heiða og Pétur 

2. Heiða, Pétur og Klara 

3. Heiða í heimvistarskóla 

4. Heiða og börnin hennar 

5. Heiða kann ráð við öllu 

 

Ljóst er að fyrsta bókin var endurútgefin árið 1975, en erfitt er að finna 

upplýsingar um endurútgáfur hinna bókana. Þar sem Heiða og Pétur fæst einungis í 

þessari útgáfu frá 1975 verður stuðst við hana í þessari ritgerð. Það vekur ekki síst 

athygli við bókaröðina að tvær fyrstu bækurnar eru þýðingar á texta Johönnu Spyri en 

hinar þrjár á sögunum sem Charles Tritten samdi sem framhald á þýðingu sinni á 

Heidi. Þess vegna verða þær skoðaðar í tveimur sérstökum undirköflum, flokkaðar 

eftir höfundi frumtextans. 

4.1.2.1 Johanna Spyri 

Miðað við frumtextann og útgáfuna frá 1934 og 1935 hefur textanum verið breytt í 

endurútgáfunni og á forsíðu stendur titillinn Heiða og Pétur auk nafns „Jóhönnu 

Spyri“ (ath. íslensk stafsetning). Hinsvegar stendur ekkert á bókarspjöldum útgáfunnar 

frá 1959, en kann að stafa af endurbindingu. Á kjöl beggja bókanna er einnig þrykkt 

fullt nafn höfundarins og titillinn. Bókarheitið kemur aftur á forsíðu beggja bókanna, 

en á fremstu innsíðu í seinni bókinni stendur: „Áður útkomið: HEIÐA OG PÉTUR“. 

Sams konar kynning er einnig notuð í næstu þremur bindum bókaraðarinnar. Á 

titilsíðu er prentað nafn höfundarins og bókarheitið með undirfyrirsögninni „Saga 

handa börnum og barnavinum“. Fyrir neðan það er þýðandinn nefndur: „Íslenzkað 

hefur Laufey Vilhjálmsdóttir“. Það eru engar upplýsingar um myndskreyti. Neðst á 

titilsíðunni kemur fram heiti útgefandans Setbergs og prentsmiðjan er tilgreind á næstu 

blaðsíðu en árið 1959 prentaði Prentsmiðjan Leiftur og árið 1975 var það Setberg sem 

„offsetprentaði“. Síðan kemur efnisyfirlit með blaðsíðutali. Á öftustu blaðsíðu fyrstu 
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bókarinnar stendur: „Næsta bókin heitir HEIÐA, PÉTUR OG KLARA“ og 

samsvarandi texti er á sömu blaðsíðu í öllum bókum flokksins. Aftan á fyrstu bókinni 

er stutt samantekt á söguþræði. 

Báðar bækurnar eru af svipaðri stærð, um A5, og með hörðum spjöldum, en hafa 

verður í huga að bókin frá 1959 kann að vera endurbundin. Pappír í báðum bókum er 

mattur en tiltölulega þykkur. Í fyrsta bindi, fyrri hluta upprunalegu sögunnar, eru 144 

blaðsíður og 29 myndskreytingar, en 124 blaðsíður og 22 myndskreytingar í þeim 

síðari. Allar myndir eru svarthvítar og misstórar. Tvær af myndunum eru afritaðar, 

litaðar og notaðar á forsíðu útgáfunna frá 1975. Við nánari skoðun á myndskreytingum 

sjást hvorki upphafsstafir né nafn myndlistarmannsins. 

Þar sem um endurprentun útgáfu frá 1934 og 1935 er að ræða er kaflaskiptingin sú 

sama, þ.e. 14 kaflar í fyrri hluta og 9 í þeim seinni. Hinsvegar er efnisyfirlit og 

kaflaheiti tilgreind bæði í yfirliti og aðaltextanum, þar sem þau eru merkt rómverskum 

tölustöfum. Við nánari skoðun á textanum kemur í ljós að málsgreinum hefur verið 

sleppt í útgáfunni 1975. Skoðum dæmi: 

 

(a)  „Hún klifrar upp hjallana með Pétri og geitunum hans. Hvers vegna er hann 

svona seint á ferðinni með geitagreyin í dag. En það er gott fyrir okkur. Hann gætir 

þá Heiðu litlu, en við getum spjallað saman í næði.“  

„Ó – Pétur þarf ekki að hafa fyrir því að gæta hennar,“ mælti Tóta. „Hún er ekki 

skyni skroppin, þó að hún sé ekki nema fimm ára gömul; hún notar augun sín og 

athugar það, sem fyrir ber. Það mun koma sér vel fyrir hana seinna í lífinu, því að 

gamli maðurinn á að eins tvær geitur og selkofann sinn.“ 

„Hefir hann nokkurn tíma átt meira?“ spurði Barbel. 

„Hann? Já, ég held nú það!“ sagði Tóta. „Hann átti eitthvert fallegasta bændabyggð 

í Domleschy. […]“ (Spyri, 1934, bls. 10). 

(á) „Hún klifrar upp hjallana með Pétri og geitunum hans. Látum börnin eiga sig og 

segðu mér nú söguna“. 

Tóta hóf mál sitt: „Hann átti eitthvert fallegasta bændabyggð í Domleschy. […]“ 

(Spyri, 1975, bls. 10). 

 

Dete (hér Tóta) segir sögu afa Heidi og bætir svo við. Í dæminu b má sjá 

hreina viðbót við textann:  
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(b) „En við könnuðumst við skyldleikann, því ömmur okkar voru systkinabörn. 

Þess vegna kölluðum við hann móðurbróður og með því að við erum skyld 

flestöllum í þorpinu líka – í föðurætt – þá fór það líka smám saman að kalla 

hann móðurbróður“ (Spyri, 1934, bls. 12). 

 

Af fyrra dæminu mætti draga þá ályktun að með úrfellingunni breytist sýn 

lesandans á Heidi og hann skynji hana síður sem sjálfstæða og klára stelpu. 

Útskýringin í síðara dæminu á því af hverju allir kalla afa Heidi „móðurbróður“ þótti 

ef til vill ekki nógu rökrétt árið 1975 og var því útskýringu á notkun orðsins 

„móðurbróðir“ bætt við. Þá má ekki gleyma því að í útgáfunni 1934 var sleppt að 

útskýra orðið „Alm-Öhi“ sleppt. Svo annað dæmi sé tekið úr útgáfunni frá 1975 var 

þar t.d. sleppt að lýsa húsi Peters þegar Barbel kemur þangað, en ástæðan gæti verið 

markviss stytting textans.   

Síðari hluti er ekki styttur miðað við útgáfuna frá 1935, en vægar stílbreytingar 

hafa verið gerðar, t.d.: 

 

(d) „Þú kemur víst með í dag?“ spurði hann þurrlega (Spyri, 1935, bls. 15). 

(ð) „Kemur þú með í dag?“ spurði hann þurrlega ([1959], bls. 16).  

 

Einnig má nefna að bréf frá Klöru er skáletrað í annarri útgáfu til að það skeri sig 

úr frá meginmáli.  

Hvað útlit Heidi varðar í þessari útgáfu er hún hávaxin af fimm ára barni að vera. 

Hún er með stutt, dökkt og krullað hár. Fötin sjást ekki skýrt á teikningunum, en á 

leiðinni til afa er hún í dökkum kjól sem hún fer svo úr og er eftir það í léttum, hvítum 

kjól sem táknar að hún sé frjáls eins og geiturnar. Seinna er hún í stuttri blússu með 

púffermum og skokk, en að vetrarlagi í kápu, með klút á höfði og í vetrarskóm. Til 

Frankfurt fer hún í síðum skokk og síðerma skyrtu undir honum, með hatt og er í 

dökkum sokkabuxum. Á heimili herra Sesemann er hún í langerma, síðum kjól og í 

fínni skóm en áður. Þegar hún fer aftur heim til afa er hún í fínum kjól, jakka og með 

fjaðrahatt. Þegar hún er aftur komin upp í Alpana klæðist hún hvítri blússu með 

púffermum, pilsi með axlabönd og er oft berfætt, nema þegar hún fer í kirkju. Þá er 

hún í sama kjól og hún kom í frá Frankfurt. 

Ef Heidi er borin saman við fullorðnar manneskjur sem standa við hliðina á henni 

er ekki að sjá að hún hafi stækkað mikið á u.þ.b. 5 árum. 
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4.1.2.2 Charles Tritten 

Eins og nefnt var í þriðja kafla skrifaði Charles Tritten tvær framhaldssögur á frönsku, 

sem eru að mestu leyti gleymdar. Enska þýðingin á þeim yfirtók aftur á móti hlutverk 

frumtextans því tiltölulega fleiri tala ensku en frönsku. Dæmi um að enska þýðingin 

hafi náð stöðu frumtexta er þýðing á pólsku eftir Joönnu Kazimierczyk, þar sem titill 

frumtextans er Heidi grows up og Heidiʼs children en ekki Heidi jeune fille og Heidi et 

ses Enfants.  

Framhald Trittens á sögunni af Heidi kom út á íslensku sem hluti af svonefndum 

Heiðu-bókum og eru samtals þrjár, þótt bækurnar séu aðeins tvær á frönsku. Bækurnar 

sem hér er stuðst við voru bundin inn aftur en tvær voru í upprunalegu bandi. Utan á 

bókinni eru eingöngu upplýsingar um bókarheiti og útgefanda. Á titilsíðu stendur nafn 

höfundar, Charles Tritten, bókarheiti og nafn þýðandans, Guðrúnar Guðmundsdóttur. 

Ekki kemur fram úr hvaða tungumáli hún „íslenzkaði“. Neðst á titilsíðunni stendur 

Setberg og útgáfustaðurinn Reykjavík. Vinstra megin í opnunni eru taldar upp fyrri 

bækur úr flokknum sem nefndur var áðan. 

Allar þrjár bækurnar eru harðspjaldaútgáfur, en hugsanlega er bandið ekki 

upprunalegt. Heiða í heimvistarskóla er 108 blaðsíður og skiptist í 9 kafla auk 

söguloka. Í ensku útgáfunni frá 1978 eru kaflarnir 19 en styttri, og sama máli gegnir 

um pólska þýðingu frá 1992. Heiða og börnin hennar er 116 blaðsíður og meginmálið 

skiptist í 12 kafla. Þriðja bókin, Heiða kann ráð við öllu, er 128 blaðsíður og skiptist í 

15 kafla. Seinni hluti framhaldsins sem Tritten samdi skiptist aftur á móti í 20 kafla á 

ensku og einnig á pólsku. Köflunum er ekki aðeins skipt öðruvísi á mismunandi 

tungumálum heldur er líka mörgu sleppt í ensku og pólsku útgáfunni í samanburði við 

íslensku þýðinguna. Sem dæmi má nefna langar þjóðsögur sem afi á það til að segja. 

Auk þess er hlutverk Peters og þróun hans sem sögupersónu ólík. Allt bendir þetta til 

þess að íslenska þýðingin sé byggð á franska frumtextanum eða hafi borist í gegnum 

annað millitungumál en ensku. 

Óneitanlega vekur þó undrun að sjá þrjár bækur eftir annan höfund en Johönnu 

Spyri í bókaröð með textum sem hún skrifaði upprunalega. Það gæti valdið því að 

lesandi teldi allar fimm bækurnar vera eftir sama höfund.  
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4.2 Endursagnir  

Í eftirfarandi undirköflum verða fimm endursagnir skoðaðar. Fjórar þeirra voru 

þýddar, en síðust endursögð á íslensku. 

4.2.1 Endursögn eftir Jane Carruth  

Titill endursagnarinnar er Heiða og er prentaður á forsíðu undir yfirtitlinum „Sígildar 

sögur með litmyndum“. Undir bókarheitinu stendur nafn Johönnu Spyri með mjög litlu 

letri og íslenskum rithætti. Á baksíðunni er stutt æviágrip Johönnu Spyri, m.a. tekið 

fram hvað foreldrar hennar störfuðu og hvar hún bjó. Frægð Heiðu kemur einnig fram: 

„[…] þótt aðrar sögur Jóhönnu Spyri séu ekki lengur lesnar, mun hennar verða minnst 

um langan aldur vegna sögunnar um litlu fjallastúlkuna“ (í Carruth og Spyri, 1978). 

Síðan er mælt með bókinni Róbínson Krúsó eftir Daniel Defoe úr sama bókaflokki 

sígildra sagna með litmyndum. Á titilsíðu er nafn Johönnu Spyri einnig ritað íslensku 

tákni og titillinn er endurtekinn. Undir honum stendur að Jane Carruth hafi endursagt 

söguna og Andrés Kristjánsson þýtt hana. Á vinstri blaðsíðu opnunnar er mynd af John 

Worsley myndskreyti og stutt lýsing á starfsferli hans. Neðst á blaðsíðunni eru 

upplýsingar um útgáfurétt og þess getið að bókin sé prentuð á Ítalíu. 

Bókin er rúmlega A4-brot, harðspjalda og prentuð á tiltölulega þykkan pappír. 

Blaðsíðutöl eru engin en síðurnar eru alls 32. Samkvæmt flokkun Gregersen tilheyrir 

bókin þriðja flokki myndabóka þar sem myndir eru á öllum blaðsíðum og stundum eru 

þær bakgrunnur textans. Leturstærð er meðalstór og lengd setninga eðlileg. Af því má 

draga þá ályktun að bókin sé annað hvort ætluð til upplestrar, þar sem börnin skoða 

myndir á meðan fullorðinn les, eða ætluð börnum sem eru orðin læs. 

Bókinni er skipt í tíu kafla en hefur ekkert efnisyfirlit. Kaflaheiti eru með stóru og 

feitu letri og kaflarnir byrja alltaf á nýrri blaðsíðu. Stytting á texta Johönnu Spyri felst 

einkum í því að sleppa náttúrulýsingum en einnig er mörgu öðru sleppt, t.d. samveru 

Heidi og Peter í bithaganum.  

Útlit Heidi í þessari útgáfu er athyglisvert, því hún er að vísu sýnd með stutt og 

krullað hár en það er mjög ljóst. Hún hefur einnig blá augu. Heidi er alltaf klædd í 

stutta púffermablússu og svart vesti og er í víðu og rauðu pilsi með hvíta svuntu yfir. 

Á heimleiðinni frá Frankfurt er hún að vísu í fínum, bláum kjól og með fjaðrahatt en 

tekur hann af sér og setur upp gamla stráhattinn sinn þegar hún kemur aftur til afa. 

Klara er sýnd með brúnt hár, alltaf í tveimur fléttum bundnum með bleikum borða. 
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Hún er líka alltaf í grænu, síðu pilsi og blússu með stuttum púffermum. Þótt nokkurra 

ára aldursmunur sé á telpunum í frumtextanum eru þær jafnstórar í þessari útgáfu. 

4.2.2 Endursögn eftir Birgitte Noder 

Endursögnin Heiða eftir Birgitte Noder var gefin út á íslensku á árum 1988 og 1989 

hjá Setbergi. Hún samanstendur af alls fjórum bókum, hverri með sinn lit. Auk 

aðaltitlsins Heiða hafa bækurnar eftirfarandi undirtitla, hér með titlum frumtexta innan 

sviga, því bækurnar eru þýddar úr þýsku. Athugið að ósamræmi er í þýðingu á heiti 

þriðju og fjórðu bókarinnar, en líklegast er hér um prentvillu að ræða. 

 

1.  „Heiða heimsækir afa“ (Heidi auf der Alp) (Mynd 14.) 

2. „Heiða fer að heiman“ (Heidi nimmt Abschied) (Mynd 15.) 

3. „Heiða í borginni“ (Heidi kehrt heim) (Mynd 16.) 

4. „Heiða kemur heim“ (Heidi in der Fremde) (Mynd 17.) 

 

Á bókarspjöldum kemur hvorki fram nafn Johönnu Spyri né Birgitte Noder. Auk 

aðal- og undirtitils er stór mynd af Heidi og/eða vinum hennar og nafn útgefanda.  

Það er ekki fyrr en á titilsíðu sem ítarlegri upplýsingar koma fram aum aðal- og 

undirtitisl. Upplýsingarnar eru eftirfarandi: 

 

Texti: Johanna Spyri  

Birgitte Noder endursagði 

Myndir: Anny Hoffmann 

 

Neðst á næstu blaðsíðu og mjög smáletrað er að finna upplýsingar um höfund 

íslensku þýðingarinnar, þ.e. Óskar Ingimarsson, nafn útgefanda frumtextans og 

útgáfustað og sömuleiðis nafn útgefanda íslensku útgáfunnar. Þeim fylgir klásúla um 

að ekki megi afrita bókina með neinum hætti. Á innra spjaldi baksíðunnar eru 

tilgreindir allir titlarnir sem voru nefndir hér að ofan, með eftirfarandi yfirlýsingu: „Í 

þessum flokki eru fjórar bækur“. Á baksíðu hverrar bókar er svo ágrip af söguþræði. 

Af ofangreindum upplýsingum sést að þegar lesandi fær bækurnar í hendur fær 

hann ekki að vita strax hver höfundurinn er og hvort um þýðingu eða endursögn sé að 

ræða, eins og í þýskri XXL-útgáfunni og endursögninni eftir Ilse Bintig.  
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Bækurnar eru harðspjaldaútgáfa og pappírinn ekki í háum gæðaflokki. Það eru 24 

blaðsíður í hverri bók, með stóru letri og settur upp í tvídálk sem auðveldar börnum að 

lesa hann. Setningar eru bæði einfaldar og samsettar en samloðun er mjög góð sem 

gefur textanum gott flæði. Anny Hoffmann skreytir söguna ríkulega og mynd er í 

hverri opnu, stundum heilsíðumynd. Markhópurinn kann að vera 7 eða 8 ára. 

Í þessari útgáfu á endursögn Birgitte Noder er hvorki kaflaskipting né stórir 

upphafsstafir. Textinn er miklu styttri en frumtexti Johönnu Spyri. Löngum 

náttúrulýsingum er sleppt en einnig samtölum sem hafa ekki bein áhrif á 

aðalsöguþráðinn. 

Við þessa útgáfu vekur athygli að útliti Heidi er ekki lýst en myndirnar sýna það. 

Heidi er hér með blá augu og ljóst, slétt og axlasítt hár og með topp. Hárið er greitt í 

tvær fléttur með bláum slaufum. Þegar Heidi fer til afa er hún klædd „í alla kjólana 

[sína], hvern utan yfir annan, til að ekki þyrfti að bera þá“ (Noder og Spyri, 1988d, bls. 

7). Hún er einnig með stráhatt, í svörtum sokkabuxum og skóm. Hún klæðir sig úr 

dúðanum á leiðinni til afa og kemur til hans í stuttum, hvítum kjól með bláu mynstri 

og með rauða svuntu yfir honum. Hún er þá einnig berfætt. Þegar fer að kólna er hún 

enn í sömu fötum, en er komin í hvíta langermablússu undir kjólnum, rauðar 

sokkabuxur og skó. Í Frankfurt er Heidi í hvítum langerma kjól og með rauða svuntu, 

hvítum sokkabuxum og skóm. Auk þess á hún fínan fjólubláan púffermakjól með 

kraga og stórri slaufu í mittið. Á annarri mynd virðist hún vera í sama kjól en liturinn 

er annar og kjóllinn er orðinn ljósfjólublár og slaufan græn. Þannig klædd og með 

fínan ljósfjólubláan hatt með grænni slaufu fer hún aftur heim til afa síns. Hún tekur að 

vísu ofan hattinn og ber rautt sjal á herðunum. Athyglisvert má telja að sumar 

myndirnar eru notaðar í fleiri en einni bók. Sem dæmi má nefna mynd á þriðju öftustu 

blaðsíðu fyrstu bókarinnar sem sýnir Heidi sitja í fangi afa síns, en sama mynd er 

einnig notuð í síðustu bókinni þegar Heidi kemur heim frá Frankfurt og ef marka má 

fötin á myndin heima þar því hún er í fína kjólnum frá Klöru. 

4.2.3 Endursögn eftir Vilborgu Sigurðardóttur  

Endursögnin eftir Vilborgu er hugsanlega stytt útgáfa á endursögn Birgitte Noder og er 

ekki önnur útgáfa en þýðing Óskars Ingimarssonar, þótt útgáfur eru með sömu 

myndskreytingar. Endursögnin kom einnig út í fjórum bindum, en titlarnir eru: 

1. Heiða fer til fjalla 

2. Heiða fer til borgarinnar 
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3. Heiða fer heimleiðis 

4. Heiða er hamingjusöm 

Utan á bókunum kemur fram titill hverrar bókar, nafn útgefandans Setbergs og tala 

frá 1 til 4 sem sýnir hvar bókin er í röðinni. Á tiltilsíðu er bókarheitið endurtekið og 

nafn Johönnu Spyri þar fyrir neðan með íslenskum rithætti. Neðst á blaðsíðunni er 

greint frá því að Vilborg Sigurðardóttir hafi þýtt og endursagt söguna, en ekki tekið 

fram hvaða texta hún þýddi. Auk þess stendur á síðunni „Heiðu-bók“ og númer 

bókarinnar í röðinni. Á baksíðu er aðeins mynd og enginn texti, en innan á henni 

stendur að fjórar bækur séu í bókaflokknum „Heiðu-bækur“og eru þær allar taldar upp. 

Neðst er tilgreindur höfundarréttur þýska útgefandans Pestalozzi-Verlag í Erlangen. 

Útgáfuár kemur hvergi fram en á bókasafninu eru bækurnar merktar árinu 1981. 

Einna einkennilegast við þessar bækur hlýtur að teljast að þær eru eins konar 

örútgáfa bókaflokksins eftir Noder, því myndskreytingarnar eru eins. Bækurnar eru 

nefnilega 12 sm á hæð og einungis 16 blaðsíður. Textinn er stuttur og letrið smátt, en 

setningalengdin er eðlileg. 

4.2.4 Endursögn eftir Anne de Graaf 

Endursögnin eftir Anne de Graaf kom út 1990 hjá Vöku-Helgafelli og upplýsingar á 

kápunni, þ.e. titillinn Heiða og nafn Johönnu Spyri, benda til þess að um þýðingu sé 

að ræða. Efst á næstu blaðsíðu eru upplýsingar um höfundarrétt, útgáfu, prentun og 

titil frumtextans. Á titilsíðu er nafn höfundar endursagnarinnar, myndskreytisins Chris 

Molan og þýðanda íslensku útgáfunnar, Guðna Kolbeinssonar. Þó kemur ekki fram úr 

hvaða tungumáli bókin er þýdd. Á bakhlið bókarinnar er mjög stutt samantekt á 

söguþræði. Síðan er útskýrt að „sagan [sé] sígild barnasaga sem [eigi] erindi við börn á 

öllum aldri“. Því er bætt við að hún sé „meira en hundrað ára gömul og [sé] hér 

endursögð á þann hátt að hún sé skiljanlegri nútíma lesendum“ (Graaf og Spyri, 1990). 

Aftast í textanum kemur aftur fram nafn þýðandans. 

Bókin er með hörðum spjöldum og textinn er prentaður í tveimur dálkum með 

meðalstóru letri á glanspappír, samtals 94 blaðsíður að lengd. Textinn er ríkulega 

skreyttur, mynd á hverri opnu, yfirleitt á báðum síðum, og myndirnar eru bakgrunnur 

textans. Setningar eru miklu styttri en í frumtextanum. Hinsvegar eru margar þeirra 

samsettar og samloðun milli þeirra góð.  
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Í bókinni eru kaflarnir jafnmargir og í frumtextanum, eða 23, og eru merktir með 

númeri. Kaflarnir byrja oft á miðri blaðsíðu. Textinn er aðallega styttur með því að 

sleppa náttúrulýsingum. Auk þess breytast langar samræður í frásögninni, t.d. milli 

Dete (hér Tóta) og vinkonu hennar. Atriðum sem hafa ekki mikil áhrif á gang 

sögunnar er einnig sleppt. Sem dæmi má nefna þegar Heidi fer að sækja vatn handa 

herra Sesemann og hittir lækninn við brunn. 

Á myndunum er Heiða dökkeyg og með stutt, þykkt, dökkt og liðað hár. 

Klæðnaður hennar er tiltölulega fjölbreyttur. Hún á rauðan, röndóttan skokk með hvítri 

skyrtu undir og hvítri svuntu yfir. Á veturna klæðist hún rauðri kápu og rauðu sjali. Til 

Frankfurt fer hún í bláu pilsi, brúnum jakka og hefur stráhatt með bláum blómum á 

höfðinu. Í borginni á hún tvo skokka, annan bláan með rauðu blómamynstri en hinn 

rauðan og er í hvítri skyrtu innanundir. Auk þess á hún bláan og appelsínugulan kjól. 

Hún kemur aftur til Alpanna í fínni, blárri kápu og með fjaðrahatt í stíl. Fötin skilur 

hún þó eftir heima hjá Pétri og fer til afa síns í hvítum undirkjól og er svo eftir það 

ýmist í bláum eða rauðum skokk.  

Klara er hinsvegar með ljóst og sítt hár, oft bundið með hárbandi eða slaufu. Á 

myndunum er hún sýnd í fjólubláum, rauðum eða bláum kjól. Hún á einnig gulan kjól 

með bláu blómamynstri og hvítri blúndu. Jákvætt verður að telja að Heidi stækkar 

þegar líður á söguna. Ekki má gleyma því að sagan gerist frá því að hún er fimm ára 

fram til u.þ.b. tíu ára aldurs. 

Í endursögninni er lögð mikil áhersla á að kynna upprunalegu söguna eins 

nákvæmlega og hægt er. Athyglisvert er að sjá að þótt frumtextinn hafi verið mikið 

styttur getur lesandinn auðveldlega fylgst með þróun söguhetjunnar.  

4.2.5 Endursögn eftir Jakob F. Ásgeirsson 

Endursögnin eftir Jakob F. Ásgeirsson kom út árið 2011 hjá Bókafélaginu Uglu. Á 

kápunni stendur nafn Johönnu Spyri og titillinn Heiða (Mynd 22.). Á titilsíðu eru 

upplýsingar endurteknar og bætt er við að þetta sé „myndasaga fyrir börn“ með 

teikningum eftir Noru Axe Lundgaard. Á blaðsíðu á móti er bent á „sígildar 

barnabækur Uglu“, þ.e. Pollýönnu eftir Eleanor H. Porter (2008), Jólaævintýri eftir 

Charles Dickens (2009) og Heiðu.  

Aftan á bókinni kemur aftur fram nafn Johönnu Spyri og titillinn Heiða – 

myndasaga handa börnum. Bókinni er lýst í stuttu máli, þ.e. að hún hafi komið út 

„undir lok 19. aldar“ og verið þýdd „á yfir 50 tungur“, „selst í meira en 50 milljónum 
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eintaka á heimsvísu og verið kvikmynduð tólf sinnum“. Í einni setningu er sagt að 

sagan fjalli um „náttúrubarnið Heiðu sem nýtur lífsins hátt uppi í Alpafjöllunum hjá 

afa sínum og varðveitir hjartahlýju sína, bjartsýni og góðvild hvað sem á dynur í 

lífinu“. Einnig er bent á að þessi útgáfa „[hafi] notið sérstakra vinsælda hjá íslenskum 

lesendum“ frá því að hún birtist í Morgunblaðinu árið 1958.  

Upplýsingarnar aftan á bókinni eru endurteknar í stuttum formála Jakobs, þar sem 

hann útskýrir að bókin sé „eitt af klassískum verkum barnabókmennta“. Svo nefnir 

hann að bókin hafi fyrst komið út í tveimur bindum „á árunum 1878-1880“ [sic!] og 

verið þýdd á íslensku af Laufeyju „Valdimarsdóttur“ [sic!]. Samkvæmt Jakobi er ekki 

vitað hver skrifaði frumendursögnina, en einnig er óljóst hver þýddi hana á íslensku. 

Jakob bendir ennfremur á að myndasagan hafi komið út í bókarformi árið 1959 í 

útgáfu Jóns A. Gissurarsonar og verið endurskoðuð og endurútgefin nokkrum sinnum. 

Jakob tekur einnig fram að lítið sé vitað um norsku listakonuna Noru Axe Lundgaard 

og útgáfu myndanna hennar hjá „gamalgrónu dönsku myndasöguútgáfu PIB í 

Kaupmannahöfn“ (í Jakob F. Ásgeirsson og Spyri, 2011). Við nánari athugun á 

gagnagrunninum „tímarit.is“ kemur í ljós að myndasagan var birt í Æskunni á 

tímabilinu frá 1. október 1965 til 1. apríl 1971 en 4 myndir voru birtar mánaðarlega 

(Mynd 19. og 20.). Myndasögunni í Æskunni fylgdi útgáfa í Morgunblaðinu á 

tímabilinu frá 19. febrúar til 15. maí 1958, þar sem 3 myndir voru birtar daglega 

(Mynd 21.).  

 Á sömu blaðsíðu og formáli Jakobs eru einnig upplýsingar um Bókaforlagið 

Uglu, umbrot, kápu sem skoðuð verður seinna, prentvinnslu, réttindin og ISBN-númer.  

Það er ekki fyrr en upplýsingar í fylgitextum eru skoðaðar sem það kemur fram að 

um endursögn er að ræða. Þess er einungis getið í smáletruðum formála, og því gæti 

lesandi auðveldlega staðið í þeirri trú að um frumtexta Johönnu Spyri sé að ræða. 

Bókin er með hörðum spjöldum, prentuð á möttum pappír og er u.þ.b. í A5-broti. 

Alls eru í henni 204 svarthvítar myndir, ein á hverri blaðsíðu. Undir öllum myndunum 

er stuttur texti sem hefst á upphafsstaf með stærra letri. Myndirnar eru svo margar að 

sagan er endursögð með næstum jafnmiklum smáatriðum og frumtextinn. 

Forsíðumyndin er í lit og samkvæmt upplýsingum aftan á titilsíðu er hún sé endurgerð 

af eldri forsíðumynd. Á myndinni sést Heidi koma heim í fötunum sem hún klæddist í 

Frankfurt. Í bakgrunni sést hús afans, hann sjálfur og einhver kona að spjalla við hann. 

Á bak við húsið eru fjöllin. Við nánari athugun kemur í ljós að myndin var teiknuð 

með sáralitlum breytingum eftir annarri mynd í bókinni, númer 97. Litmyndin aftan á 
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bókinni, þar sem Heidi og Klara klappa tveimur kettlingum, er einnig unnin eftir mynd 

númer 62 í bókinni. Þess ber að geta að tvær myndir vantar í bókina, mynd númer 115, 

þar sem mynd númer 112 er endurbirt og mynd númer 151, þar sem endurtekin er 

mynd númer 149. Í endurútgáfu frá árinu 2013 voru endurtekningar myndanna 

lagfærðar, en ekki rangar upplýsingar í formála. 

Sjálfur textinn er einfaldur, einungis sagt frá því mikilvægasta og sagan fremur 

rakin í myndunum. Setningar eru stuttar, einfaldar og með litla samloðun, t.d.: „Heiða 

gengur vonsvikin niður tröppurnar. Neðst niðri kemur Heiða auga á kött 

kirkjuvarðarins. Hún hefur aldrei séð svona stóran kött. Gamli maðurinn segir Heiðu 

að kötturinn veiði allt að tíu mýs á dag í kirkjuturninum“ (Jakob F. Ásgeirsson og 

Spyri, 2011, bls. 63). Einfaldleiki textans og meðalstórt letur bendir til þess að 

markhópurinn sé læs börn eða að bókin sé ætluð til upplestrar fyrir yngri börn, jafnvel 

þriggja eða fjögurra ára. 

Á myndunum er Heidi sýnd með meðalsítt, dökkt og liðað hár í tveimur fléttum 

með slaufum. Þegar líður á söguna síkka flétturnar og Heidi stækkar. Í Ölpunum er 

hún alltaf í dökkum skokk með blómamynstri, hvítri púffermablússu og með hvíta 

svuntu. Í þessari útgáfu er Heidi einnig með borðaskreyttan stráhatt þegar hún fer til 

borgarinnar. Hún er í sömu fötum þangað til henni er sagt að hún megi fara aftur heim 

(mynd 88). Við það tækifæri er hún í ljósum dröfnóttum kjól, stórri slaufu, fallegum 

kraga og púffermum. Einnig klæðist hún nærskjóli og undirkjól í stíl við kjólinn. 

Skórnir eru svartir og fínir. Fyrir ferðina heim fær hún einnig fallegan hatt með borða 

og blómum. Heidi losar sig við hann heima hjá mömmu Peters og setur á sig rósótta 

skuplu. Það vekur athygli við klæðaburð Heidi að kjólinn sem hún kom í til afa síns 

stækkar með henni; við sögulok er hún að vísu í hvítri langermablússu undir honum. 

Klæðnaður Klöru er fjölbreyttari. Hún er fyrst í síðum kjól með fallegan kraga 

(mynd 43), svo er hún í rósóttum skokk (mynd 50) og einnig í pilsi og blússu (mynd 

62). Þegar hún kemur til fjalla er hún í hnésíðum kjól með köflóttu mynstri (mynd 

156), síðan í rósóttum kjól (mynd 170) og í lokin í röndóttum kjól og hvítri 

púffermablússu undir honum (mynd 184). Klara er alltaf með slaufu í ljósu og síðu 

hárinu. 

Þessi útgáfa er einkum áhugaverð vegna þess að textinn er skrifaður í nútíð. 

Höfundur virðist þó stundum gleyma sér og notar þá bæði nútíð og þátíð, t.d. „Amma 

Klöru fór í dag. Heiða er miður sín. Hún elskaði ömmu hennar Klöru. Þegar Heiða las 

upphátt fyrir Klöru í dag reyndist sagan vera um ömmu sem var að deyja. Heiða fór að 
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hágráta“ (Jakob F. Ásgeirsson og Spyri, 2011, bls. 86). Eða: „Þjónustufólkið er hætt 

við að vera á ferli í húsinu eftir að dimma tekur. Ungfrú Rottenmeier skalf og nötraði 

þegar hún þurfti að ganga ein í myrkinu eftir langa ganginum og hélt dauðahaldi um 

kertastjakann“ (Jakob F. Ásgeirsson og Spyri, 2011, bls. 87). Einnig mætti fullyrða að 

meiri áhersla hafi verið lögð á gæði myndanna en textans í þessari útgáfu. 

Í þessum kafla voru skoðaðir allir íslenskir textar í bókarformi sem fáanlegir eru á 

bókasöfnum. Aðeins einn er þýðing á frumtexta Johönnu Spyri, en hinir eru 

endursagnir í formi myndabóka. Hægt er að velta því fyrir sér af hverju þýðingin var 

ekki endurútgefin, en þegar breytingarnar sem voru gerðar í útgáfunum 1958 og 1975 

eru skoðaðar kemur í ljós að aðlögunin snerist hugsanlega mest um styttingu á texta. 

Ennfremur eru allar hinar bækurnar myndabækur og textinn í þeim er ekki eins 

vandaður og texti Johönnu Spyri. Þetta sýnir greinilega að Heidi lifir enn sem saga en 

ekki sem texti, a.m.k. í íslensku bókmenntakerfi, en hún virðist höfða til yngri 

markhóps á okkar dögum en áður. Eftir að hafa skoðað hagræðingu í öllum útgáfum á 

Heidi verður því velt upp hvort þörf sé fyrir nýja þýðingu á frumtextanum innan 

bókmenntakerfisins. 

4.3. Heiða í íslenskum fjölmiðlum 

Til að athuga viðbrögðin við þýðingu, endursögnum og öðru efni tengdu Heidi eftir 

Johönnu Spyri var gagnagrunnurinn timarit.is skoðaður. Eins og nefnt var áður var 

fyrra bindið af bókinni Heiða gefið út árið 1934. Á þessum  tíma hafði bókaverslun 

E.P. Briem verið opin í þrjú ár (Mynd 23.). Á auglýsingum sem birtar voru að mestu 

leyti fyrir jólin um allt land sést að mikil áhersla var lögð á margvísleg rök fyrir 

bókarkaupum. Í Unga Íslandi má lesa (Mynd 24.):  

 

„Nú kemur bók fyrir jólin, sem öll börn hafa gaman af að eiga og lesa, og 

þau lesa hana áreiðanlega oftar en einu sinni. Það er fyrri hluti af 

heimsfrægri bók, og er sagan um litla svissneska telpu, sem heitir Heiða, og 

bókin á líka að heita Heiða. Höfundurinn heitir Jóhanna Spyri, og frú 

Laufey Vilhjálmsdóttir hefir þýtt söguna á íslenzku. Það eru margar fallegar 

myndir í bókinni og þið getið fengið hana hjá bókasölum úti um allt land og 

í Reykjavík fyrir jólin, innbundna í gott band. Aðalútsalan er hjá útgefanda: 

E.P. Briem“ (Unga Ísland, 1. desember 1934). 

 



69 

 

Í sama mánuði má lesa m.a. í Alþýðublaðinu (Mynd 27.), Fálkanum (Mynd 25.) 

og Morgunblaðinu (Mynd 26.) í annarri auglýsingu að „sagan um Heiðu gerist í hinu 

fagra fjallalandi Sviss, og er alveg sjerstaklega falleg bók, og auk þess skemtileg 

aflestrar fyrir unga og gamla“. Svo má lesa að bókin hafi fyrst verið gefin út árið 1881 

[sic!] og: „síðan hafa komið ótal útgáfur af henni í mörgum löndum. Í Þýskalandi einu 

hafa selst yfir 400 þúsund eintök, og í Noregi [væri] ,,Heiða“ sífelt einhver mest 

eftirspurða barnabókin á öllum bókasöfnum þar í landi.“ Áfram er fjallað um 

blaðsíðufjölda, letur og að í bókinni séu „13 ljómandi fallegar myndir“ sem er 

heiðarlegra en í auglýsingunni frá 1. desember. Útgefandi leggur aftur áherslu á að 

„bókin [sé] bundin í tvennskonar band, og kosti 5 kr. og 6.25“ (Alþýðublað, 12. 

desember 1934; Fálkinn, 22. desember 1934; Morgunblaðið, 12. desember 1934). 

Auk auglýsinga naut bókin mikillar umfjöllunar. Í annál Nýja dagblaðsins frá 13. 

Desember, strax á eftir frétt um tvo drengi sem lentu undir bifreið, birtist stutt frétt um 

útgáfu bókarinnar og að hún „hefir unnið sér miklar vinsældir erlendis“ (Nýja 

dagblaðið, 13. desember 1934). Í umfjöllunum er bent á fyrri bækur eftir „hina 

heimsfrægu skáldkonu Johanne Spyri [sic!]“, þ.e. „Toni“ og „Jörundur“ sem birtust í 

Æskunni 15-16 árum áður en Heidi kom út. Rýnandi (Þ.K.) bætir við: „Ég hefi lesið 

þessa bók mér til mikillar ánægju og efast ég ekki um, að íslenzk börn hlakki til að fá 

síðari hluta hennar, sem vonandi kemur út á næsta ári“ (Nýja dagblaðið, 21. desember 

1934). 

Sömuleiðis má lesa í Vísi að sagan gerðist í „Svisslandi“ og hefði verið gefin út 

árið „1881“ [sic!]. Bent er einnig á teikningar „listamannsins Paul Hey“. Sögunni 

sjálfri er ekki aðeins hrósað og sagt að hún „vaki göfugar kendir í hugum ungu 

lesendanna“, heldur einnig þýðingunni sem sé „lipur, eins og vænta mátti af frú 

Laufeyju“ (Vísir, 19. desember 1934). Ennfremur fær þýðingin hrós í Unga Íslandi 

(Mynd 28.): „Íslenska þýðingin er vönduð og frágangur bókarinnar hinn prýðilegasti“ 

(Unga Ísland, 2. febrúar 1935).  

Ári eftir að fyrsta bindið var gefið út kom annað bindi á markað, sömuleiðis fyrir 

jólin. Í auglýsingu E.P. Briem (Mynd 29.) má lesa að bókin kosti „4,00 innbundin í 

fallegt band, og 5,25 í betra band, hvorttveggja samskonar og bandið á fyrra hlutanum, 

sem kom í fyrra fyrir jólin. Þetta er niðurlagið á hinni afar vinsælu unglingabók, og er 

það ekki síður skemtilegt en fyrri hlutinn“ (Alþýðublaðið, 3. desember 1935). 

Áhugavert við auglýsinguna er að síðasta setningin er skrifuð með smærra letri en 
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upplýsingar um bandið, höfund og þýðanda. Gæði bókbands hljóta að hafa verið 

mikilvægari á þessum tímum en að bókin væri skemmtileg. 

Bæði í auglýsingunni í Alþýðublaðinu en einnig í Samtíðinni er annað bindið 

skilgreint sem „unglingabók“ eða „unglingasaga“, þótt um fyrri hluta hafi verið talað 

sem „barnabók“ (Samtíðin, 1. mars 1936). Í auglýsingu í Unga Íslandi eru hins vegar 

aðeins titlar „barna- og unglingabókanna“ útlistaðir án frekari upplýsinga um höfunda 

eða útgefanda (Mynd 30.). Það sýnir ekki aðeins að sagan er miðuð við eldri hóp, 

heldur einnig að hún orðin að varningi eins og skórnir sem auglýstir voru fyrir neðan 

auglýsingarnar sem hér voru nefndar (Unga Ísland, 1. júní 1938).  

Einungis jákvæð umfjöllun um Heidi og þýðingu Laufeyjar Vilhjálmsdóttur er að 

finna í íslenskum dagblöðum á 3. áratugnum. Umfangsmesta gagnrýnin var birt í 

Bækur og menn, þar sem fjallað er um gildi bókarinnar:  

 

Saga þessi gerist í Sviss, í undurfögru landslagi, sem er snilldarlega lýst, en 

á svo einfaldan hátt, að hvert barn hlýtur að njóta þess með óblandinni 

ánægju. En annað efni bókarinnar er ekki síður dásamlegt. Þar er á þann veg 

sagt frá mönnum og málleysingjum, að geti nokkur lestur haft góð og 

betrandi áhrif á huga barna og unglinga, þá verður þessi bók í fremstu röð, 

enda hefir hún verið prentuð í yfir 400 þúsund eintökum á þýzku, og í 

flestum öðrum löndum í tugum þúsunda. En slíkt kemur ekki fyrir, nema 

þegar um ágætis bækur er að ræða og sígildar. […] Betri barnabók er varla 

hægt að hugsa sér (Bækur og menn, 1. desember 1936). 

 

Fjórum árum eftir að Heidi kom út á íslensku sýndi Nýja bíó bandaríska kvikmynd 

byggða á sögunni, en um hana verður fjallað ítarlega í næsta kafla. Auglýsing í 

Fálkanum (Mynd 31.) greinir frá sögu „um Heiðu [sem] hefur hlotið hjer miklar 

vinsældir í þýðingu frú Laufeyjar Vilhjálmsdóttur“ en aðallega er lögð áhersla á 

„leiksnild Shirley Temple [sem hafi aldrei] verið aðdáanlegri en í þessu hlutverki. Án 

efa er Shirley litla Temple einn af allra mest dáðu leikurunum í heimi. Og ef til vill 

hafa hæfileikar hennar aldrei betur notið sín en i Heiðu, sem Nýja Bíó sýnir nú um 

helgina“ (Fálkinn 10. september 1938). Í auglýsingu í Þjóðviljanum (Mynd 32.) má 

einnig lesa að kvikmyndin var „sýnd […] kl. 6 fyrir börn og kl. 9 fyrir fullorðna“ 

(Þjóðviljinn, 14. september 1938). 
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Ekki kemur fram í auglýsingunum hvort kvikmyndin væri með íslenskum texta. 

Hinsvegar var aðeins danskur texti við svissnesku kvikmyndina sem sýnd var í 

Stjörnubíó árið 1955, en um þá kvikmynd verður einnig fjallað í næsta kafla. Í 

auglýsingu sem birt var í Vísi (Mynd 33.) má lesa: „Ný þýzk úrvalsmynd eftir 

heimsfrægri sögu eftir Jóhönnu Spyri og komið hefur út í íslenzkri þýðingu og farið 

hefur sigurför um allan heim. Heiða er mynd sem allir hafa gaman að sjá. Heiða er 

mynd fyrir alla fjölskylduna. […] Sýnd kl. 5, 7 og 9“ (Vísir, 6. desember 1955). Ekki 

er víst hversu lengi kvikmyndin var sýnd, en árið 1958 er greint frá því í auglýsingu að 

hún verði „send til útlanda eftir nokkra daga og er þetta allra siðasta tækifærið að sjá 

hana“ (Morgunblaðið, 11. mars 1958). 

Stuttu eftir þessa auglýsingu tók sama kvikmyndahús framhaldsmyndina „Heiða 

og Pétur“ til sýningar. Morgunblaðið greinir frá söguþræðinum og hrósar leikurunum: 

„Þá er og ágætur leikur Heinrich Gertlers í hlutverki afans og gervi hans afbragðsgott. 

Margir fleiri leika í þessari mynd og fara yfirleitt allir ljómandi vel með hlutverk sín“ 

(Morgunblaðið, 24. júní 1958). Fjórum mánuðum seinna er auglýst aukasýning á 

myndinni „vegna fjölda áskorana“ (Vísir, 16. október 1958). „Hin vinsæla kvikmynd 

[var einnig] sýnd 2. og 3. jóladag kl. 3 [árið 1959]“ (Morgunblaðið, 24. desember 

1959) (Mynd 34.). 

Þar sem þýðing Laufeyjar naut mikilla vinsældar var hún endurútgefin hjá 

Setbergi eins og nefnt var í fyrri kafla. Auglýsingar um endurútgáfuna birtust í 

mörgum blöðum, en meðal þeirra voru Morgunblaðið, Ísfirðingur og Þjóðviljinn. 

Seinni hlutinn, „HEIÐA, PÉTUR og KLARA“, kostaði þá „kr. 65,00 í bandi“ 

(Jólablað Æskunnar, 1. nóvember 1959). Umfjöllun um endurútgáfuna var einnig 

jákvæð: „Fáar þýddar bækur eru hugljúfari“ (Frjáls þjóð, 12. desember 1959). Ári 

seinna er einnig nefnd framhaldsbókin Heiða í heimavistarskóla, en í sumum 

auglýsingum er ekki minnst á höfund frumtextans, Charles Tritten (Verkamaðurinn, 9. 

desember 1960). Hinsvegar greinir verðskrá bókabúðar Matthíasar Bjarnasonar, sem 

finna má í jólaútgáfu blaðsins Vesturland. Blað Vestfirzkra Sjálfstæðismanna, frá 

höfundinum og einnig kemur fram að bókin kosti 67 krónur (Vesturland. Blað 

Vestfirzkra Sjálfstæðismanna, 1960). 

Svonefndar „Heiðu-bækur“ voru endurgefnar nokkrum sinnum, t.d. árið 1981 

(Mynd 38.) , en athugun auglýsinga um þær auðveldar oft öflun upplýsinga sem ekki 

koma fram í öðrum útgáfum. Sem dæmi má nefna endursögnina eftir Vilborgu sem 
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fjallað var um fyrr í ritgerðinni. Í ljós kemur að smábókaröðin var gefin út á árunum 

1981 til 1982 og kostaði hver þeirra 5 krónur (Æskan, 1. desember 1982). 

Í millitíðinni voru gefnar út fleiri endursagnir og voru þær auglýstar sem sígildar 

bækur, t.d. endursögn eftir Jane Carruth (Mynd 37.). Í ritdómi eftir Jennu Jónsdóttur 

má lesa:  

 

Bókaútgáfan Örn og Örlygur hefur sent frá sér tvær sígildar sögur: Heiðu 

eftir Jóhönnu Spyri og Róbinson Krúsó eftir Daníel Defoe. Báðar eru þessar 

sögur íslenskum lesendum að góðu kunnar og virðast alltaf jafn kærkomið 

lesefni fyrir yngri sem eldri. Jane Carruth hefur endursagt sögurnar, stytt 

þær og gert þær aðgengilegri fyrir yngri lesendur. Andrés Kristjánsson hefur 

þýtt þær á íslensku. Stórar litmyndir prýða bækur þessar og eru þær eftir 

hinn þekkta málara John Worsley. Það er enginn vafi að myndirnar auka enn 

gildi þessara bóka og leiða lesandann lengra inn í þá veröld sem sögurnar 

opna honum. Efni þessara ólíku bóka tel ég óþarft að kynna svo þekktar eru 

þær báðar hérlendis. Andrés Kristjánsson er vandvirkur þýðandi, mál hans 

er litríkt og hreint og því eru þessar bækur mikill fengur fyrir börn og 

unglinga. Frágangur er mjög vandaður (Jenna Jensdóttir, 1. desember 1976).  

 

Við athugun á umfjöllun um Heidi í íslenskum dagblöðum kom einnig í ljós að 

bæði árið 1982 og 1989 var framhaldsleikrit eftir Kari Borg Mannsaker sent út í 

Ríkisútvarpinu í fjórum þáttum. Í dagskrá útvarpsins í Tímanum kemur fram að 

leikritið hafi upprunalega verið flutt í útvarpinu árið 1964 (Tíminn, 26. mars 1982). 

Þýðandi leikritsins er Hulda Valtýsdóttir, en leikendur eru Ragnheiður Steindórsdóttir 

í hlutverki Heidi, Þórarinn Eldjárn í hlutverki Peter, Gestur Pálsson sem afi, Laufey 

Eiríksdóttir sem Klara, Róbert Arnfinnsson sem herra Sesemann og Arndís 

Björnsdóttir sem amma Klöru. Í Morgunblaðinu kemur einnig fram að leikstjóri og 

sögumaður sé Gísli Halldórsson (Morgunblaðið, 1. október 1989). Spólur með 

leikritinu má finna í safnadeild RÚV. 

Þótt sagan um Heidi hafði verið fremur aðgengileg í mismunandi formi í íslensku 

samfélagi síðan hún var fyrst þýdd á íslensku, er óhætt að fullyrða að vinsælasta og 

mest áberandi útgáfa sögunnar hafi verið japanska anime-útgáfan frá 1974. Ítarlega 

verður fjallað um þá þáttaröð í næsta kafla, en hér verða viðbrögðin við henni skoðuð. 
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Fyrsti þáttur var sýndur þann 30. júní 1988 og birtist Heidi á íslenskum heimilum 

vikulega, annaðhvort kl. 19 eða 18 (Dagur, 29. júní 1988; Vísir - DV, 18. nóvember 

1988). Fimm árum seinna voru teiknimyndirnar endursýndar á laugardagsmorgnum 

innan barnaefnistímans milli kl. 9 og 11 (Morgunblaðið, 18. febrúar 1993). Í umfjöllun 

um myndaflokkinn er áberandi að hann er kynntur sem „þýsk þáttaröð“ (Tíminn, 30. 

september 1988). Þeim sem kannast við anime-útgáfuna kemur einnig á óvart að á 

íslensku er Heidi með tvær fléttur og ljósara hár en svart og auk þess styttra hár en hún 

hafði í upprunalega útgáfunni (Mynd 39.). Í umfjöllun í Morgunblaðinu (Mynd 40.) 

má lesa að þáttaröðin sé byggð á sögu eftir Johönnu Spyri, en ekki kemur fram hvaðan 

upprunalega þáttaröðin kemur eða úr hvaða tungumáli hún var þýdd á íslensku. Aðeins 

er vísað til söguþráðar bókarinnar frá 1880. Auk þess eru smáletraðir textar við 

myndir, en einn þeirra segir frá fuglinum sem alltaf fylgir Heidi, þótt hann komi hvergi 

fram í frumtextanum eftir Spyri. Þannig fær áhorfandi misvísandi upplýsingar 

(Morgunblaðið, 24. júní 1988). 

Þáttaröðin er ekki lengur aðgengileg í safnadeild RÚV, þar sem erlent efni er sent 

til rétthafa. Í gagnagrunni RÚV má engu að síður finna nafn þýðandans, Rannveigar 

Tryggvadóttur.  

Um næstu endursögn eftir Anne de Graaf var einnig fjallað í íslenskum 

dagblöðum: „Heiða. Komin er út hjá Vöku-Helgafelli hin sívinsæla barnasaga um 

Heiðu. Sagan er meira en hundrað ára gömul, en er hér endursögð af Anne de Graaf á 

þann hátt að hún er skiljanlegri nútímalesendum. […] Bókin um Heiðu er 94 bls. og 

kostar 978 krónur“ (Dagur, 12. desember 1990). Í Tímanum er einnig greint frá því að 

bókin hafi verið prentuð í Hong Kong og þær upplýsingar eru mikilvægari en nafn 

þýðanda sem kemur ekki fram í ofangreindum fréttum (Tíminn, 13. desember 1990). 

Síðust en ekki síst er útgáfa sem einnig var fjallað um í íslenskum dagblöðum, eða 

myndasaga eftir Noru Axe Lundgaard sem var nefnd áður í ritgerðinni. Í tilefni af því 

að 100 ár voru liðin frá andláti Johönnu Spyri skrifaði Anna Bjarnadóttir 

umfangsmikla grein í Morgunblaðinu um lífshlaup hennar og vinsælasta verk hennar, 

Heidi. Í greininni fjallar hún um myndasögunna sem var fyrst gefin út á bók árið 1958: 

„Vitað er að ólæs börn á þessum tíma kunnu myndasöguna utanbókar og leiðréttu fólk 

sem las hana upphátt og slepptu úr línu eða setningu“ (Anna Bjarnadóttir, 19. janúar 

2002). 

Endurunnin endurútgáfa myndasögunnar kom út árið 2011, hlaut einnig athygli 

fjölmiðla og var auglýst sem sígild. Kolbrún Bergþórsdóttir fjallar um endurútgáfu 
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Bókafélagsins Uglu á „Pollýönnu, einmitt á sama tíma og Íslendingar höfðu sökkt sér 

niður í neikvæðni og reiði“ og Heiðu sem kom næst til að gleðja íslenska lesendur: 

„En stundum hefur nútímafólk gott af því að slaka á og njóta þess sem er einfalt og 

fallegt – eins og þessi bók er“ (Kolbrún Bergþórsdóttir, 29. maí 2011). 

Viðbrögðin við öllum íslensku útgáfunum af Heidi hafa verið jákvæðar ef marka 

má upplýsingarnar sem nýttar voru í þessum undirkafla. Áberandi í umfjöllunum er 

hve oft er vísað til sígildis sögunnar um Heidi. Oft er einnig talað um sælu 

svissneskrar náttúru og uppeldisgildi sögunnar til að vekja áhuga lesenda eða 

áhorfenda. Miðað við allar þær endurútgáfur sögunnar sem til eru á íslensku og einnig 

hversu lengi  kvikmyndir og teiknimyndir voru aðgengilegar má fullyrða að Heidi 

hefur verið í miðju íslenska barnabókmenntakerfisins.  
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5. Heidi á skjá 

Eins og nefnt var áður hefur sígildum barnabókmenntum oft verið umbreytt í 

kvikmyndir eða teiknimyndir. Sem dæmi má nefna Tintenherz (2003) eftir Corneliu 

Funke sem varð að kvikmyndinni Inkheart (2008) eða Pippi Långstrump (1945) eftir 

Astrid Lindgren sem nokkrar kvikmyndir, teiknimyndir og leikrit á mörgum 

tungumálum eru byggð á. 

Langa ritgerð þyrfti til að kanna allan þann fjölda mynda sem eru byggðar á Heidi 

Johönnu Spyri og kanna sérstaklega hvernig textinn var notaður í þeim. Fyrsta 

kvikmyndin um Heidi var Heidi of the Alps. Hún kom út árið 1921 og var þögul mynd. 

Aðalhlutverkið lék bandaríska leikkonan Madge Evans (Hearn, 2004). Brot úr 

myndinni má sjá á vefsíðu ítalskrar kvikmyndahátíðar og þar stendur að myndin hafi 

verið gerð árið 1920 (Thomson, 1920).  

Hér verða þrjár kvikmyndir skoðaðar betur, því þær hafa ráðið mestu um ímynd 

Heidi. Þær eru bandarísk kvikmynd frá 1937 með Shirley Temple í aðalhlutverki, 

svissnesk mynd frá 1952 með Elsbeth Sigmund sem Heidi og síðast en ekki síst 

japanska teiknimyndin Arupusu no Shōjo Haiji frá 1974 í leikstjórn Isao Takahata. Í 

greiningunni verða svipaðir þættir skoðaðir og í greiningu á þýðingum og 

endursögnum í köflunum hér á undan, en þeir eru eftirfarandi:  

1. Grunnupplýsingar: titill, ár, framleiðslufyrirtæki, leikarar í aðalhlutverkum. 

Einnig verður skoðað hvort upplýsingar um höfund handrits og Johönnu 

Spyri koma fram.  

2. Staður og tími. 

3. Útlit Heidi 

4. Samfélagslegir þættir 

5.1 Heidi með Shirley Temple 

Myndin sem 20th Century Fox framleiddi árið 1937 heitir Heidi og er kvikmynd í 

fullri lengd með ensku tali (Mynd 41.).   

Myndin hefst á því að bók er sýnd á tjaldi og henni flett. Á titlsíðunni stendur 

„Heidi by Johanna Spyri“. Á sömu blaðsíðu er sýnd stutthærð Heidi með hettu, í 

dökkum kjól yfir hvítum stuttermabol. Hún stendur hjá tveimur hvítum geitum og í 

bakgrunni sést til Alpanna. Flett er yfir á næstu síðu og þar birtast upplýsingar um 

framleiðendur og leikara. Aðalleikarar eru Shirley Temple sem Heidi og Jean Hersholt 

sem afi (sem heitir Adolph Kramer í myndinni). Arthur Treacher leikur Sebastian (hér 
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Andrew), Helen Westley ömmu Peters (sem kölluð er blinda Anna), Thomas Beck 

prest (hér Pastor Schultz) og síðast en ekki síst er Mary Nash í hlutverki Fraulein 

Rottenmeier. Í bókinni koma einnig fram nöfn Allan Dwan leikstjóra og Walter Ferris 

og Julien Josephson sem sömdu handritið. 

Eftir að allir eru kynntir birtist texti í bókinni: „In the beautiful Alps that lie South 

of the great Black Forest of Germany, on a bright June morning, two figures trudged 

up the steep path that leads from Mayenfeld to the little village of Dorfli“ (Dwan, 

1937). Þannig fær áhorfandi að vita strax hvar sagan gerist. Myndin er tekin upp í 

stúdíói, þar sem greinilega sést til sviðsetningar, þ.e. máluðu fjalla og Mayenfeld í 

bakrunni. 

Allir þekkja Shirley Temple, en útliti hennar var ekki breytt fyrir myndina. Þess 

vegna er Heidi með stutt og ljóst hár með slöngulokka. Það kemur ekki fram hvað hún 

er gömul en Shirley sem er fædd 1928 var á þessum tíma 7 ára gömul. 

Kvikmyndin var upprunalega svarthvít en var seinna uppfærð í lit. Hér verður 

tekið mið af upprunalegu útgáfunni. Þegar Heidi kemur í Dörfli er hún klædd í hvíta 

púffermaskyrtu, pils, kjól og svo eina stutterma skyrtu, sokkabuxur, skó og notar 

stráhatt. Hjá afa er hún í dekkri kjól og með blómamynstruð axlabönd, hún er í 

púffermaskyrtu og setur upp röndóttra svuntu þegar hún hjálpar afa að gera ost. Í 

Frankfurt er hún í púffermakjól með blómamynstri og með hvíta svuntu með blúndu, 

en um jólin í fínum, svörtum kjól með slaufum og blúndukraga. Auk þess á hún pels, 

múffu og hatt. 

Eins og nefnt var áður er það tekið fram í upphafi kvikmyndarinnar að sagan gerist 

í Sviss. Auk fjallanna og einhvers konar þjóðbúnings tala sumar persónurnar, t.d. afi 

og Dete frænka, með hreim sem er ekki svissneskur en gæti verið notaður til að greina 

þau frá fólkinu í Frankfurt. Annað sem á að minna á svissneska menningu er að Heidi 

lærir að jóðla um leið og hún kemur til þorpsins, þótt hvergi sé talað um það í 

frumtextanum. Þetta sýnir að framleiðendur hafa ákveðnar hugmyndir um hvað sé 

„svissneskt“. 

Þrátt fyrir svissneskar tilvísanir í myndinni hefur hún á sér bandarískt yfirbragð og 

meðan horft er á hana er auðvelt að gleyma að sagan gerist í Sviss. Með bandarísku 

yfirbragði er hér átt við æsileg atriði, t.d. þegar fröken Rottenmeier rænir Heidi og 

reynir að gefa hana sígaunum en ekkert slíkt er að finna í frumtexta. Í myndinni kemur 

afi Heidi henni til bjargar í tæka tíð. Frökenin lýgur því þá að hann hafi stolið barninu 

hennar og hann er handtekinn eftir langan og dramatískan flótta í sleða dregnum af 
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hestum. Án frekari útskýringa á því hvernig ósköpin enduðu fer allt vel að lokum og 

bæði fólkið frá Frankfurt og þorpsbúar hittast í fjöllunum hjá afa og Heidi. 

Ekki má gleyma því að kvikmyndin kom út eftir eina mestu fjármálakreppu í sögu 

Vesturlanda, og tilgangurinn með Heidi var,  líkt og með allar myndir Shirley Temple, 

að áhorfendur gleymdu raunveruleikanum og fengju skemmtilega afþreyingu. Þess 

vegna var líka bætt við spaugilegum atriðum. Sem dæmi má nefna geithafur sem 

stangar Heidi á rassinn þegar hún beygir sig til að taka upp föt sem hún misst. Auk 

þess fá bæði Heidi og Sebastian geitamjólk beint framan í sig fyrst þegar þau læra 

hvort um sig að mjólka. Fröken Rottenmeier vekur líka  skellihlátur þegar hún verður 

hrædd við apa sem strákur með lírukassa kemur með á heimili herra Sesemann. Hér 

var notaður api í staðinn fyrir skjaldböku sem myndi ekki flækjast í hárið á frökeninni. 

Sebastian kennir Heidi að hneigja sig, sem er í sjálfu sér fyndið atriði, en í ofanálag 

missir Heidi jafnvægið og dettur þegar hún reynir að hneigja sig fyrir herra Sesemann. 

Auk fyndnu atriðanna var bætt inn söng- og dansatriðum, þegar afi les sögur fyrir 

Heidi og hana dreymir að vera hollensk stelpa sem syngur um tréklossana sína. Svo 

breytist hún í stelpu frá barokktímanum og dansar menúett á balli. Þar að auki syngur 

hún jólalagið Silent night með þjónustufólki og fjölskyldunni á heimili herra 

Sesemann en það er mjög hjartnæmt atriði. Tónlistin er eflaust sett inn til lífga upp á 

söguna og skemmta áhorfendum, en einnig til að sýna dans- og sönghæfileika Shirley 

Temple.  

Myndin er sígild vegna vinsælda sinna, en um leið og hún kom út fékk hún einnig 

mikla gagnrýni fyrir bandarískt svipmót, sérstaklega í Sviss. Um það verður fjallað 

nánar í næsta undirkafla.  

5.2 Svissneska Heidi 

Þar sem svissneska kvikmyndin var gerð í kjölfar bandarísku myndarinnar frá 

1937 verða samfélagslegir þættir skoðaðir fyrst, því viðbrögðin við myndinni með 

Shirley Temple voru mjög sterk. Ingrid Tomkowiak hefur fjallað um grein sem birtist í 

Züricher Illustrierten þann 18. mars 1938, þar sem greinarhöfundur er æstur yfir því 

að Heidi í bandarískri mynd skuli hafa lýtalausa lokkagreiðslu frá hendi „Hollywood-

hágreiðslumanns“. Ásakanir eru settar fram vegna texta Johönnu Spyri og fullyrt að 

framleiðslufyrirtækið hafi rænt honum og afskræmt hann. Greininni fylgdi einnig stór 

mynd af svissneskri telpu og hún borin saman við mynd af Shirley Temple auk þess 

sem því var haldið fram að nóg væri til af svissneskum stelpum sem gætu leikið Heidi 
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(Tomkowiak, 2004). Franz Caspar, sem var forstöðumaður Heidi-safnsins í Zürich, 

gagnrýndi einnig að Heidi: „has become a symbol of everything about Switzerland 

that is no longer. She enhances a stereotype that many urban Swiss would just as soon 

forget, a fiction that irritates them. Swiss no longer view themselves as rustics or 

mountain folk. Heidi is no more than sentimental kitsch“ (Hearn, 2004, bls. 166). 

Hlutfall erlendra kvikmynda í svissneskum kvikmyndahúsum þótti ekki síður 

áhyggjuefni og umræða hófst í fjölmiðlum um svissneska kvikmyndagerð almennt og 

hvernig þróun hennar ætti að vera. Árið 1952 fékkst loksins fjármagn til að gera 

svissnesk-þýska útgáfu á Heidi. Tomkowiak greinir frá því að 3.000 svissneskar 

stelpur hafi komið í áheyrnarprufur fyrir hlutverk Heidi (Tomkowiak, 2004). 

Kvikmyndin er svarthvít og gerð af Praesens-Film og þetta eru fyrstu 

upplýsingarnar sem áhorfendur sjá með Ölpunum og svissneskri kórtónlist í 

bakgrunni. Á eftir titlinum kemur skjátexti: „lauslega byggð á bók Johönnu Spyri“. 

Handritið samdi Richard Schweizer og Luigi Comencini leikstýrði myndinni. Elsbeth 

Sigmund var í hlutverki Heidi og Thomas Klameth lék Peter. 

Áður en sagan hefst birtist texti um að Heidi sé sett á svið í Maienfeld-héraði, en 

myndir séu teknar upp víðs vegar í Graubünden-fylki. Þótt myndin sé tekin upp 

utandyra var hljóðið a.m.k. að hluta til tekið upp í myndveri. Það má heyra á fótataki 

en einnig heyrist ekki í vindi. 

Þar sem mikil áhersla var lögð á að myndin yrði trúverðug svissnesk kvikmynd er 

töluð þýsk-svissnesk mállýska nema í Frankfurt, þar sem þýskir leikarar tala háþýsku. 

Heidi er einnig kennt að tala háþýsku í myndinni, en hún þrjóskast við að tala eigin 

tungu og þegar hún talar þýsku er svissneski hreimurinn mjög áberandi. Hár hennar er 

sítt og dökkt, alltaf í tveimur fléttum sem eru bundnar upp í tvo hringi eða krans. Hún 

klæðist látlausum fötum, t.d. kjól og svuntu yfir eða kjól með íburðarlitlu mynstri. Til 

Frankfurt kemur hún í kjól með einföldum fellingum og hvítum kraga. Þar fær hún 

fínan kjól með púffermum og hvítum blómskreyttum kraga en einnig léttari köflóttan 

kjól og sparikjól úr glitrandi efni. Þegar Heidi fer heim til afa síns er hún í hvítri skyrtu 

með blómamynstri, pilsi með axlaböndum og fínni kápu. 

Myndin fékk mjög góðar viðtökur áhorfenda og gagnrýnenda og því var 

framhaldsmyndin Heidi und Peter tekin upp og frumsýnd árið 1955. Hún var fyrsta 

svissneska kvikmyndin í lit og byggð á Heidi kann brauchen was es gelernt hat, en 

þótti ekki heppnast eins vel og sú fyrri og var gagnrýnd fyrir að vera of einföld 

(Tomkowiak, 2004).  
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5.3 Japanska Heidi 

Japanska útgáfan af Heidi er hins vegar sú sem hefur notið hvað mestra vinsælda í 

Evrópu og víðar. Þáttaröðin samanstendur af 52 þáttum,  öllum rúmlega 23 mínútna 

löngum, eða um 20 klukkutímar alls. Þáttaröðin var upprunalega sýnd í Japan einu 

sinni í viku, sem þýðir að henni var sjónvarpað í heilt ár. Leikstjórinn Isao Takahata 

bendir á að útgáfunni sem Evrópubúar þekkja hafi verið breytt og upprunalega útgáfan 

hafi ekki verið sýnd nema í fáeinum löndum, til dæmis Rúmeníu og Spáni. Eftir 

réttahafakaup breytti framleiðandinn Beta Film tónlistinni, hugsanlega líka samtölum 

og klippti eitthvað út (Takahata, 2004). Þar sem höfundur ritgerðarinnar hefði ekki 

getað nýtt sér japanska útgáfu verður hér stuðst við þýska. Brot úr upprunalegu 

útgáfunni eru aftur á móti aðgengileg á Youtube og suma þætti er hægt að skoða án 

þess að skilja japönsku, því oft gefst kostur á enskum skjátexta.  

Þættirnir hefjast allir á söng með jóðli (bæði í japönsku og þýsku útgáfunni þótt 

skipt hafi verið um lag). Í upprunalegu útgáfunni sést titill með japönskum táknum 

Arupusu no Shōjo Haiji en undir honum stendur „Original work: Johanna Spyri“. Í 

þýsku útgáfunni er nafni höfundar frumtextans hins vegar sleppt í byrjun þátta. Eftir 

lagið birtist í báðum útgáfum heiti á viðkomandi þætti. Í þýskri útgáfunni stendur 

„Þetta var [titill á þættinum] úr þáttaröðinni Heidi eftir sögu Johanna Spyri“ þegar 

þáttum er að ljúka. Svo kemur nafn tökumannsins Kei Kuroki, að tónlistin sé eftir Gert 

Wilden og titillag eftir Christian Bruhn sungið af „Gitti und Erica“. Að lokum birtist 

nafn leikstjórans Isao Takahata og framleiðandans Zuiyo Enterprise. Miklu fleiri 

upplýsingar eru í japönsku útgáfunni en þær eru ekki þýddar (Takahata, 1974, 1977). 

Japanski titillinn er þýddur á ensku sem Heidi, the Girl of the Alp sem bendir 

áhorfendum strax á sögustaðinn. Áður en vinnan við teiknimyndina hófst fóru 

Takahata og samstarfsfólk hans í könnunarferð til Maienfeld og Frankfurt til að geta 

teiknað sögustaði á sem trúverðugastan hátt. Teiknarar skoðuðu einnig hversdagslega 

hluti og daglegt líf til að geta kynnt svissneska menningu fyrir japönskum 

áhorfendum. Hinsvegar fengu staðalhugmyndir Japana um Sviss að fljóta með, t.d. að 

ostur ætti að vera með stórum götum (Takahata, 2004). 

Í þessari útgáfu er Heidi með stutt, slétt og dökkt hár. Stundum er hárið brúnt og 

stundum svart. Augun  eru dæmigerð fyrir anime-stílinn, þ.e. stór og dökk. Þegar Dete 

fer með Heidi til afans er Heidi klædd í alla sína kjóla og með rautt sjal á höfðinu. 

Þegar hún sér skoppandi geitur fer hún úr öllu nema stuttum, hvítum undirkjól. Í 
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Ölpunum er hún klædd í gulan stuttermabol og rauðan, einfaldan skokk. Á veturna er 

hún í sömu fötum nema hvað bolurinn er langerma og Heidi í kuldaskóm. Þótt hún sé 

úti án húfu eða trefils er henni ekki kalt. Hinsvegar er hún í rauðu sjali þegar hún 

rennir sér á sleða með Peter. Til Frankfurt fer hún í sömu fötum en með stráhatt á 

höfðinu og sjal á öxlunum. Á heimili herra Sesemann er Heidi í gulum kjól með 

hvítum kraga og gulri svuntu yfir. Þegar hún fer aftur til Alpanna er hún í fínum, 

bláum kjól með stórum kraga og borða um mittið og með fallegan hatt með bláum 

borða. Samt er hún aðeins í hvítum undirkjól og með stráhattinn þegar hún hittir afa 

sinn. Eftir það fer hún aftur í gulan stuttermabol og rauðan skokk. Þótt Heidi stækki 

þegar líður á þættina er hún í sömu fötum í byrjun og lok þáttaraðarinnar. 

Varðandi menningarlegt samhengi teiknimyndarinnar bendir Takahata á að 

þýðingar á vestrænum barnabókmenntum og myndabókum njóti eins mikilla vinsælda 

og bækur japanskra höfunda. Aftur á móti reyndist erfitt að fjármagna teiknimyndir í 

Japan og margir framleiðendur voru tregir til að breyta sígildum bókum í það form því 

þeir óttuðust afskræmingu á frumtextanum. Shigeto Takahashi tókst engu að síður að 

útvega fjármagn frá ávaxtadrykkjaframleiðanda til að framleiða The Adventures of 

Johnny Chuck (1973), teiknimynd byggðri á Bedtime Story-Books eftir Thornton W. 

Burgess, og einnig „Vicke Viking“ (1974), sem er teiknimynd byggð á bókaröð eftir 

Runer Jonsson. Heidi, the Girl of the Alps var næst í röðinni og þar með urðu 

teiknimyndir byggðar á sígildum vestrænum barnabókum fastur hluti af 

barnasjónvarpsefni í Japan (Takahata, 2004).  

 

Johanna Spyriʼs vision of human trust and praising of nature, a stark 

contrast to these new trends [sport and mechanized heroes animations], had 

an irresistible appeal to me. Environmental pollution and social distortions 

resulting from high economic growth were becoming evident at the time in 

Japan and I felt that these Japanese society was in great need of Spyriʼs 

story (Takahata, 2004, bls. 193). 

 

Markmið leikstjórans var að áhorfendum þættu þeir vera komnir inn í heim Heidi. 

Þess vegna er ekki stutt á milli dramatískra atburða og ekki heldur þeirra átakanlegu. 

Persónum og atriðum er bætt við, t.d. koma tveir karlmenn upp í fjöllin að vetrarlagi til 

að fara á veiðar (11. þáttur) og einnig má nefna hund afans sem kemur fram í öllum 

þáttum sem gerast í fjöllunum. Mörgu er líka breytt, t.d. er Dete frænka þjónustustúlka 
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á heimili herra Sesemann (18. þáttur). Söguhraði er tiltölulega hægur og mikil áhersla 

er lögð á nákvæmar myndir af fjalllendinu til að borgarsvipur Frankfurt hafi neikvæð 

áhrif á áhorfendur (Takahata, 2004).  

Samkvæmt gagnagrunni um myndir sem voru gefnar út á spólu (VHSCollector, 

2014) hefur þáttaröðin aldrei verið sýnd í sjónvarpi í Bandaríkjunum. Þess í stað var 

stutt útgáfa af þáttaröðinni gefin út sem kvikmynd á spólu á áttunda áratugnum. Hún 

var framleidd af Pacific Arts og hét The Story of Heidi. Á Íslandi var þáttaröðin sýnd í 

Ríkisútvarpi árið 1988 og 1993, en var aldrei gefin út hvorki á spólu né diski. Hún er 

ekki heldur aðgengileg á safnadeild RÚV. Hinsvegar kom 60 mínútna teiknimynd út á 

VHS-spólu hjá Myndformi s.a. og er hugsanlega þýðing á bandarískri útgáfu.  

Hér voru taldar upp þrjár myndir sem teljast hafa haft mest áhrif á ímynd Heidi. 

Þetta er þó alhæfing og á  ekki endilega við um alla menningarheima eða öll kerfi. 

Aldur áhorfenda og hvenær viðkomandi myndir voru sýndar skiptir einnig máli. 

Teiknimyndin hlýtur þó að vera í miðju Heidi-kerfisins, því helstu vörur sem í boði 

eru á markaðnum (sérstaklega á Netinu) sýna Heidi einmitt úr þessari japönsku útgáfu. 

Engu að síður þyrfti að rannsaka vinsældir myndanna og útbreiðslu þeirra betur til að 

ýta frekari stoðum undir þessa staðhæfingu. 

5.4 Aðrar myndir 

Auk myndanna sem voru taldar upp í þessum kafla komu miklu fleiri myndir á 

markaðinn og nutu misjafnra vinsælda. Hér verða nokkrar kynntar í þeirri röð sem þær 

voru framleiddar. Þær eru aðgengilegar á Youtube, en vefslóðir má finna í 

heimildaskrá. 

Merkilegt má telja að Heidi sem kvikmynd fór yfir mörk barnamyndakerfisins, þar 

sem nokkrar klámmyndir voru gerðar eftir sögunni og tilheyra þær hiklaust kerfinu 

fyrir fullorðna. Höfundur ritgerðarinnar er á móti slíkri framsetningu og því verða þær 

ekki skoðaðar nánar. Samt má segja að sagan sé notuð á einhvern hátt og fullorðnir 

leikarar í hlutverkum Heidi, Peters, afans, herra Sesemann og fleiri. Í þessu tilviki má 

tala um einhvers konar aftignun dyggða sem eru svo sterkar í texta Johönnu Spyri. 

Árið 1968 kom út í Bandaríkjunum kvikmyndin Heidi framleidd af bandaríska 

fyrirtækinu Omnibus-Biography Productions og einnig þýska Studio Hamburg 

Filmproduktion og var sýnd á NBC. Heidi er leikin af Jennifer Edwards og hefur sítt, 

slétt og ljóst hár í tveimur fléttum. Michael Redgrave leikur afann, Maximilian Schell 

herra Sesemann (hér Richard Sesemann), Jean Simmons leikur fröken Rottenmeier, 
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Zuleika Robson leikur Klöru og John Moulder-Brown kemur fram í hlutverki Peters. Í 

þessari útgáfu eru gerðar töluverðar breytingar, t.d. er Heidi bróðurdóttir herra 

Sesemann og fröken Rottenmeier er ástfangin af honum. Hún er mikil vinkona Heidi 

og veitir henni mikinn stuðning á meðan Heidi er í Frankfurt (Mann, 1968). 

Heidiʼs Song er teiknimynd, einnig framleidd í Bandaríkjunum árið 1982 af 

Hanna-Barbera, fyrirtæki sem er m.a. þekkt fyrir Yogi Bear (Hearn, 2004). Myndin er 

í formi söngleiks, þar sem aðalpersónur syngja og dansa mikið. Í þessari útgáfu er 

Heidi með stutt, slétt og ljóst hár. Sögunni var breytt, Peter bjargar Heidi frá Frankfurt 

og rottur eru komnar í hlutverk illmenna í sögunni (Taylor, 1982). 

Í bandarískri kvikmynd frá 1990, sem heitir Courage Mountain: Heidi's New 

Adventure og skartar ungum Charlie Sheen í hlutverki Peters, er einnig farið mjög 

frjálslega með upprunalegu söguna, sem þar er kölluð framhaldssaga. Heidi er leikin af 

Juliette Caton og fer í heimvistarskóla, en henni og vinkonum hennar er rænt og þær 

neyddar til að vinna í verksmiðju. Þeim tekst að flýja upp í fjöllin en vondi 

verksmiðjueigandinn eltir þær. Til allrar hamingju bjargar Peter þeim (Leitch, 1990). 

Þremur árum seinna gerði Disney sína útgáfu af sígildu sögunni með 

sjónvarpsstjörnunni  Jane Seymour. Noley Thornton leikur Heidi, Jason Robards Jr. 

afa hennar og Lexi Randall er í hlutverki Klöru. Þessi útgáfa hefst með rifrildi Alm-

Öhi og sonar hans, sem fer burt frá föður sínum ásamt eiginkonu sinni og barn,  en 

hjónin verða undir tré sem brotnar í óveðri og deyja (Rhodes, 1993). Myndin var þýdd 

á nokkur tungumál, m.a. þýsku og spænsku. 

Næsta dæmi um Heidi-mynd þar sem sögunni hefur verið breytt kom út árið 2001 

hjá svissneska Vega Film og La Television Suisse Romande og franska Avventura 

Films komu einnig að framleiðslunni. Samkvæmt vefsíðu framleiðandans kom myndin 

samtímis út á þýsku og frönsku, en leikarar eru annað hvort þýskumælandi eða 

frönskumælandi en talsett eftir þörfum. Leikstjóri myndarinnar er Markus Imboden. 

Það sem einkennir myndina mest er að hún gerist í nútímanum. Dete er fatahönnuður 

sem annast uppeldi Klöru dóttur sinnar ein og þær búa í Berlin. Heidi kemur til þeirra 

og gengur illa að vingast við dekurskjóðuna Klöru. Hennar vegna lendir Heidi í 

vandræðum, t.d. litar Klara hárið á Heidi blátt. Sagan þróast samt og Heidi hjálpar 

mæðgunum að tengjast aftur og kemst aftur til afa síns (Imboden, 2001). 

Heidi-myndin sem kemur kannski mest á óvart er Heidi 4 Paws sem kom út árið 

2011 hjá 4 Paws Entertainment. Leikarar í þessari útgáfu eru hundar og er Heidi leikin 
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af Golden retriever-hvolpi sem heitir Lana. Myndin er talsett og hundarnir eru sýndir 

tala með tölvubrellum (Sloan, 2011).  

Samkvæmt Catharina Steiner er unnið að nýrri útgáfu af Heidi í leikstjórn Alain 

Gsponer. Alls 400 stelpur vildu leika Heidi en Anuk Steffen varð fyrir valinu. Bruno 

Ganz, sem er víða þekktur fyrir leik sinn í hlutverki Hitlers í Der Untergang, leikur 

afann. Myndatökur fara fram í Graubünden, München, Thüringen og Sachsen-Anhalt. 

Myndin verður sýnd í kvikmyndahúsum árið 2016 (Steiner, 25. ágúst 2015).  

Í þessum kafla voru kynntar fleiri myndir um Heidi og glöggt má sjá hve 

fjölbreyttar þær eru. Þær sýna þá menningarlegu krafta sem hafa áhrif á söguna sjálfa 

og þróun persónanna og þá sérstaklega Heidi. Eflaust mætti fullyrða að fjöldi 

myndanna undirstriki sígildi Heidi eftir Johönnu Spyri og miðlæga stöðu hennar í 

bókmenntafjölkerfinu.  
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6. Niðurstöður: hagræðing á Heidi 

 

Translators and booksellers had to make sure that publications for children 

met the exacting standards of the purchasing parent, hence the number of 

translators who explicitly describe or justify censorship in prefaces. Such 

practices may have a profound impact on the reception of an authorʼs work 

in the target culture (Lathey, 2010, bls. 120).  

 

Í næstu undirköflum verður tekið saman hvernig frumtextanum Heidi eftir 

Johönnu Spyri er hagrætt. Dæmi verða tekin úr öllum þeim verkum sem lýst var í fyrri 

köflum, þ.e. þýðingum, endursögnum, kvikmyndum og teiknimyndum. Athugaðir 

verða fjórir þættir sem tengjast beinlínis hagræðingu bókmennta. Fyrst og fremst 

verður tekin saman birting upplýsinga um höfund frumtexta, endursagnar eða 

þýðingar. Síðan verður aðalpersóna sögunnar skoðuð með hliðsjón af útliti hennar og 

persónuleika. Ennfremur verður hugmyndafræðilegur þáttur hagræðingar athugaður. 

Síðast en ekki síst verður skoðað hvernig talað er við Heidi, sérstaklega af hálfu Dete 

frænku og Rottenmeier. 

6.1 Upplýsingabirting 

Þegar haft er í huga að bókaútgefendur vilja að bækur seljist og að sígildar sögur 

seljast vel, eru upplýsingar sem lesandi fær t.d. á bókakápum ekki alltaf eins 

heiðarlegar eða vandaðar og við mætti búast. Þar sem Heidi eftir Johönnu Spyri er án 

nokkurs vafa sígild bók, er hún mjög gott dæmi um slíka hagræðingu upplýsinga. Hér 

verða eldri íslenskar útgáfur ekki teknar til greina, því að ekki er víst hvort þær eru í 

upprunalegu bandi eða ekki. Að öðru leyti er hægt að skipa ofangreindum verkum í 

fjóra flokka miðað við upplýsingar á kápu eða í upphafi kvikmyndar.  

Í fyrsta flokki eru verk, þar sem aðeins titillinn birtist á kápu. Varðandi þessa 

þróun bendir Lathey á eftirfarandi: „[…] the single-name title Heidi takes over as the 

icon for multiple abridged, film, television, and animated versions that were no longer 

shackled by Spyriʼs explicit didacticism“ (Lathey, 2010, bls. 128). Þessi aðferð bendir 

til þess að textanum hafi verið breytt svo mikið að hann eigi varla neitt sameiginlegt 

með texta Spyri. XXL-útgáfan sem lýst var í þessari ritgerð er gott dæmi um slíkt, þar 

sem nafn frumtextahöfundar er hvergi að finna en titillinn Heidi er notaður sem vísun í 

upprunalega útgáfu sögunnar. 
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Annar flokkur er svipaður þeim fyrsta, þar sem nafn Spyri kemur ekki fram á kápu 

eða í upphafi myndar, en er nefnt á titilsíðu eða í lok myndarinnar. Heiðu-bækur frá 

Setberg, bæði í þýðingu Óskars Ingimarssonar og Vilborgar Sigurðardóttur, eru dæmi 

um þetta. Munurinn á útgáfunum er sá að í bókinni sem Óskar þýddi kemur fram á 

titilsíðu að Brigitte Noder hafi endursagt texta Spyri. Í hinni útgáfunni stendur að 

Vilborg „þýddi og endursagði“ textann, en ekki er nefnt hver frumtextinn er.  

Sama aðferð er einnig notuð í kvikmyndum og hér má bæði nefna anime-útgáfu á 

þýsku, þar sem áhorfandinn fær ekki að vita fyrr en í lok þáttar að hann var byggður á 

sögu Johönnu Spyri. Svissneska myndin Heidi frá 2001 sem gerist í nútímanum 

tilheyrir þessum hópi. Upplýsingar um að myndin sé lauslega byggð á skáldsögu eftir 

Johönnu Spyri kemur rétt fyrir ofan listann yfir þá sem unnu að gerð kvikmyndarinnar. 

Til þriðja flokks teljast bækur og kvikmyndir þar sem nafn Johönnu Spyri birtist 

ásamt titli, þótt um endursögn frumtextans sé að ræða. Til flokksins teljast t.d. 

kvikmyndin með Shirley Temple og endursögn Anne de Graaf. Þótt nafn de Graaf 

komi fram á titilsíðu er það ekki á kápu, þannig að lesandi gæti auðveldlega talið 

bókina vera þýðingu en ekki endursögn.  

Sama á við um endursögn Jakobs F. Ásgeirssonar sem mætti nefna þekktustu 

útgáfuna af Heidi. Lesandinn þarf að leita vel til að sjá að hann er að lesa endursögn, 

því það stendur í smáletruðum formála. Bæði framan og aftan á bókinni er talað um 

„sígilda barnabók“ og hversu vinsæll textinn eftir Spyri sé. Hafi lesandi ekki lesið 

formálann er hann vís með að halda að hann sé að lesa þýðingu á frumtexta Spyri. Það 

eru fleiri útgefendur sem nýta sér vinsældir sígildra bóka. Á endursögnum Ilse Bintig 

og Jane Carruth eru slíkir yfirtitlar framan á báðum bókunum, þar sem bókarheitið og 

nafn Johönnu Spyri kemur einnig fram. 

Í fjórða flokki eru upplýsingar birtar á sem heiðarlegastan hátt, þ.e. nöfn höfunda 

endursagna eru birt ásamt titlinum og sú útskýring látin fylgja að textinn sé byggður á 

texta Johönnu Spyri. Endursögn Peter Stamm er kynnt á kápunni sem texti hans. Bætt 

er við að textinn sé byggður á sögu eftir Johönnu Spyri. Svissneska kvikmyndin frá 

1952 er annað dæmi um slíkt, en þar er þess getið í upphafi myndarinnar  að hún sé 

„lauslega unnin upp úr bók Johönnu Spyri“. 

Verk fyrsta og annars flokks eiga það sameiginlegt að sagan er mikilvægust og 

hún selst best. Hinsvegar er hætta á því að lesandi eða áhorfandi taki ekki eftir 

upplýsingum sem honum eru ekki færðar á silfurfati. Annaðhvort áttar hann sig ekki á 

því að sagan er upprunalega eftir Spyri eða myndar sér skoðun á Heidi Johönnu Spyri 
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út frá söguþræði í bók eða kvikmynd. Hættan á því er ennþá meiri í verkum í þriðja 

flokki, þar sem nafn Johönnu kemur strax fyrir sjónir lesanda eða áhorfanda. Ef 

fylgitexti er ekki lesinn gæti viðkomandi lesandi og áhorfandi haldið að verkin séu 

frumtexti eða þýðing á frumtexta. 

Í japanskri útgáfu af mynd Isao Takahata stendur að frumverkið sé eftir Johönnu 

Spyri. Áhorfandi getur samt aldrei verið viss hverju var breytt án þess að hafa lesið 

upprunalega textann. Leikstjórinn segir sjálfur: „I feel very guilty towards Johanna 

Spyri because many people believe that there is a Saint Bernard in the original story as 

in the animation. There already were many fans of Johanna Spyri Heidi in Japan, but 

the TV series increased their numers further“ (Takahata, 2004, bls. 204). 

Eins og áður var nefnt þurfa endursagnir ekki vera neikvæð þróun. Hinsvegar væri 

hægt að búast við að til sé grundvallarregla um birtingu upplýsinga um frumtexta og 

höfund, þótt höfundarréttur sé útrunninn. Útgefendur verka í fjórða flokki sýna  

Johönnu Spyri og textanum hennar ákveðna virðingu, en einnig lesanda/áhorfanda sem 

veit þá að hann er ekki að kaupa köttinn í sekknum. 

 

6.2 Ímynd aðalpersónunnar 

Í þessum undirkafla verður tvennt skoðað, þ.e. hvernig útliti og persónuleika 

aðalpersónunnar er breytt milli allra útgáfa sem lýstar var í ritgerðinni.  

6.2.1. Útlit 

Þótt útliti aðalpersónunnar er lýst í texta eftir Johönnu Spyri, birtist hún í öllum þeim 

útgáfum sem skoðaðar voru í þessari ritgerð með mismunandi hár. Skoðum fyrst 

frumtextann: 

 

(a) [S]ie hat kurzes, krauses Haar, das ist schwarz, und die Augen sind schwarz, 

und das Kleid ist braun, und sie kann nicht reden wie wir ([Á.á.]-f, bls. 84). 

 

Í þýðingu eftir Laufeju Vilhjálmsdóttur lesa má sömu lýsingu: 

 

(á) Hún hefir stutt hrokkið, svart hár og augun eru líka svört. Hún var í brúnum kjól 

og talar öðru vísi en við (1934, bls. 121). 
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Á svipaðan hátt er lýst Heidi í spurningu Klöru þegar þær hittast fyrst: 

 

(c) Hast du immer nur so kurzes, krauses Haar gehabt? ([Á.á.]-f, bls. 66). 

(d) Hefirðu allt af haft svona stutt og hrokkið hár? (1934, bls. 94). 

 

Lýsingunni hefur ekki verið breytt í endurútgáfu Setbergs. Í útgáfum þýðinga á 

íslensku er samræmi milli textans og þeirra fáu myndskreytinga sem í þeim eru. Til 

samanburðar er þessi lýsing þýdd eins í enskri og pólskri þýðingu, en ósamræmi ríkir í 

ensku útgáfunni, þar sem tvenns konar myndskreytingar eru í henni. Á svarthvítum 

myndum fer hún eftir lýsingu í textanum, en á sérstökum blaðsíðum með litmyndum á 

glanspappír sem bætt hefur verið inn er hún sýnd með brúnt og slétt hár og topp. 

Aðrar útgáfur sem var lýst í þessari ritgerð hafa að geyma mun fleiri myndir en 

íslenska þýðingin og einnig pólska og enska útgáfan sem eru hér til samanburðar. Í 

endursögnum, kvikmyndum og teiknimyndum er ekki þörf á útlitslýsingum, vegna 

þess að myndirnar gegna því hlutverki. Burtséð frá „réttum“ myndskreytingum í 

þýðingum má greina nokkra flokka af Heidi, þar sem helsti munurinn felst í hárinu. 

Þeir eru: 

A. Stutt, dökkt en slétt hár 

B. Stutt, hrokkið en ljóst hár 

C. Dökkt, sítt hár (bundið) 

D. Ljóst, sítt hár (bundið) 

Myndskreytingar sem falla undir A eru eftir svissneskan myndskreyti, Hannes 

Binder að nafni, en þær er að finna í endursögn Peter Stamm. Einnig á þetta við um 

myndirnar í japönsku anime-teiknimyndinni, en þær voru endurteiknaðar í XXL-

útgáfu af Milödu Krautmann, þótt hún sé gefin upp sem höfundur myndskreytinga. 

Áhugavert er að í þeim verkum er Heidi í rauðum kjól og stuttermabol. Heidi Chris 

Molan í endursögn Anne de Graaf hefur hins vegar stutt, dökkt og liðað hár en ekki 

snarhrokkið. 

Stutt og ljóshærð Heidi kemur fram í endursögn eftir Jane Carruth og er teiknuð af 

John Worsley. Shirley Temple var einnig með ljóst og krullað hár í myndinni frá 1937 

og hugsanlega var hún fyrirmynd að flokki B. Samt voru slöngulokkarnir hennar eitt af 

því sem Svisslendingar gagnrýndu, því þeir gátu ekki ímyndað sér „sína“ Heidi með 

þannig hár. 
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Að mati framleiðanda svissnesku kvikmyndarinnar frá 1952 var  Elsbeth Sigmund 

andstæða Shirley Temple, m.a.s. átti hún að vera holdgervingur dæmigerðrar 

svissneskrar stelpu. Hún tilheyrir flokki C og hárið er annað hvort í fléttum eða bundið 

í krans. Heidi hefur einnig tvær fléttur á teikningum Daniele Winterhager í endursögn 

Ilse Bintig og sömuleiðis á myndum Noru Axe Lundgaard í íslenskri þýðingu á 

myndasögu frá 2011. 

Til síðasta flokksins teljast teikningar Anny Hoffmann í endursögn eftir Birgitte 

Noder og í minni útgáfu af henni í þýðingu Vilborgar Sigurðardóttur. Í kvikmynd frá 

1968 er leikkonan sem leikur Heidi, Jennifer Edwards, einnig með mjög ljóst hár og 

bláu augu. Klara er í þessari útgáfu með dökk augu og dökkt, sítt, liðað hár. 

Áhugavert er einmitt að skoða útlit Klöru, því að í texta Johönnu Spyri má túlka 

útlit beggja telpnanna á dýpri hátt. Heidi stendur fyrir frjálsa náttúrubarnið með sitt 

dökka og hrokkna hár, en Klara táknar þæga borgarstelpu sem er upp á aðra komin, 

með slétt, ljóst hár og blá augu (Spyri, [Á.á.]-f, bls. 63;255). Í sumum útgáfum sem 

voru skoðaðar í þessari ritgerð er útliti þeirra víxlað, t.d. í svissnesku kvikmyndinni frá 

2001. 

Auk hárgreiðslu er einnig áhugavert að skoða klæðnað Heidi og hvernig höfundar 

myndskreytinga og endursagna auk kvikmyndagerðarmanna túlka frumtextann og 

aðlaga fötin að menningu markhópsins. Í frumtextanum frá 1880 er ekki mikið fjallað 

um klæðaburð Heidi og engar myndskreytingar eru til staðar. Hinsvegar tákna fötin 

hennar samt sem áður líðan hennar og tryggð hennar við afa sinn. Það er best hægt að 

útskýra með eftirfarandi dæmum: 

 

(ð) Das kleine Mädchen mochte kaum fünf Jahre zählen; welches aber seine 

natürliche Gestalt war, konnte man nicht ersehen, denn es hatte sichtlich zwei, 

wenn nicht drei Kleider übereinander angezogen und drüberhin ein großes, rotes 

Baumwolltuch um und um gebunden, so dass die kleine Person eine völlig 

formlose Figur darstellte, die, in zwei schwere, mit Nägeln beschlagene 

Bergschuhe gesteckt, sich heiß und mühsam den Berg hinaufarbeitete ([Á.á.]-f, bls. 

7). 

(e) Litla stúlkan var víst tæplega fimm ára gömul. Að vísu var ekki unnt að greina 

vaxtarlagið hennar, því að hún var í tveim – ef ekki þrem kjólum – og utan yfir 

þeim stór, rauður baðmullarklútur. Á fótum sínum litlu hafði hún þung, klunnaleg 

stígvél, svo að henni veittist örðugt að ganga upp fjallshlíðarnar (Spyri, 1934, bls. 

5). 
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(é) Das kleine Mädchen sah aus wie ein kugelrunder Zwerg, denn die Tante hatte 

ihm fast alles angezogen, was es besaß: drei Kleider, ein großes rotes Wolltuch und 

schwere Bergschuhe (Bintig og Spyri, 2002, bls. 7). 

(f) Hún leiddi litla stúlku, rjóða í vöngum af hita, því Tóta frænka hafði klætt hana í 

alla kjólana hennar, hvern utan yfir annan, til að ekki þyrfti að bera þá (Noder og 

Spyri, 1988d, bls. 7). 

(g) Ekki er skrýtið að Heiðu sé heitt. Dídí frænka hefur klætt hana í hvern kjólinn 

utan yfir annan, þykka sokka og kuldaskó (Jakob F. Ásgeirsson og Spyri, 2011, bls. 

7). 

 

Á dæmum ð og e má sjá að þýðing Laufeyjar er nákvæm, að því undanskildu að 

skáletraða textanum var sleppt. Bintig (é) telur ekki nákvæmlega upp hvað í Heidi sé 

klædd heldur líkir henni við hnöttóttan dverg og lætur nægja að segja að hún sé í 

þremur kjólum, með stóran rauðan baðmullarklút og í þungum gönguskóm. Noder (f) 

og Jakob (g) nota sömu aðferð og  segja að Heidi sé í öllum sínum fötum. Jakob bætir 

við sokkum og breytir gönguskóm í kuldaskó. 

Næstu dæmi lýsa hvernig Heidi finnur frelsið með því að fara úr öllum þessum  

flíkum: 

 

(h) Auf einmal setzte sich das Kind auf den Boden nieder, zog mit großer 

Schnelligkeit Schue und Strümpfe aus, stand wieder auf, zog sein rotes, dickes 

Halstuch weg, machte sein Röckchen auf, zog es schnell aus und hatte gleich noch 

eins auszuhäkeln, denn die Base Dete hatte ihm das Sonntagskleidchen über das 

Alltagszeug angezogen, um der Kürze willen, damit niemand es tragen müsse. 

Blitzschnell war auch das Alltagsröcklein weg, und nun stand das Kind im leichten 

Unterröckchen, die bloßen Arme aus den kurzen Hemdärmelchen vergnüglich in 

die Luft auszustreckend ([Á.á.]-f, bls. 16). 

(i) Allt í einu settist barnið niður, reif af sér stígvélin og fór úr sokkunum. Svo stóð 

hún á fætur, tók af sér þykka, rauða sjalklútinn og snaraði sér úr ekki minna en 

tveim kjólum, því að móðursystir hennar hafði klætt hana í sunnudagakjólinn utan 

yfir hversdagskjólinn, svo að þær þyrftu ekkert að bera. Og þarna stóð hún nú í 

litlu, léttu millipilsi og teygði ánægjulegra úr litlu, beru handleggjunum sínum 

(Spyri, 1934). 

(í) Als Heidi sah, dass der Junge leicht bekleidet und barfuß über die Wiesen 

sprang, blieb es stehen und zog blitzschnell seine vielen Kleider und die schweren 
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Berschuhe aus. Im Unterröckchen hüpfte Heidi leichtfüßig hinter den Geißen und 

dem Hütejungen her (Bintig og Spyri, 2002, bls. 8). 

(j) Allt í einu settist Heiða í grasið og fór úr skóm og sokkum í mesta flýti. Svo 

stóð hún upp, tók af sér stóru svuntuna, hneppti frá sér kjólnum og var ekki lengi 

að klæða sig úr honum. En það var ekki nóg, því frænkan hennar hafði klætt hana í 

sparikjólinn utan yfir hversdagskjólinn, svo hún þyrfti ekki að bera hann. Heiða 

losaði sig líka við hversdagskjólinn á svipstundu og stóð nú aðeins á léttum 

undirkjól. Hún teygði bera handleggina upp í loftið og var himinlifandi (Noder og 

Spyri, 1988d). 

(k) Allt í einu tekur hún á sig rögg og klæðir sig úr öllum kjólunum, ullarsokkunum 

og kuldaskónum þangað til hún er bara í léttum kjól og berfætt (Jakob F. 

Ásgeirsson og Spyri, 2011, bls. 11). 

 

Íslenska þýðing (i) er eins og frumtextinn með vægri umorðun. Aftur á móti er 

lýsingin á því hvernig Heidi fer úr fötum og hverjar flíkurnar eru mikið stytt í 

endursögn Bintig (í) og Jakobs (k), en á óvart kemur að Noder (j) endursegir lýsinguna 

næstum nákvæmlega eins og í frumtextanum, að vísu með vægri umorðun. 

Í endursögn eftir Peter Stamm (l) er ekki lýst hvernig Heidi sé klædd og ekki 

heldur hvernig húr fer úr fötum sínum. Í staðinn tínir Dete frænka fötin hennar upp á 

leiðinni. Fyrst rauða sjalið sem hún setti á Heidi sama morgun og svo kjólaHeidi, 

sunnudagakjólinn og hversdagskjólinn sem búið er að gera við. Einnig eru skórnir 

nefndir til sögunnar og sagt að Heidi standi berfætt milli geitanna. 

  

(l) Aber nicht weit entfernt lag etwas Rotes aud dem Boden. Dete trat näher und 

sah das warme Halstuch, das sie Heidi am Morgen um die Schultern geschlungen 

hatte. Dete hatte nicht alles tragen mögen, und so hatte sie ihr Nichte alle ihre 

Kleider übereinander angezogen, viele waren es ja nicht. Sie hob das Tuch auf und 

ging weiter. Nach kurzer Zeit fand sie am Wegrand Heidis Sonntagsröckchen, dann 

das alte geflickte, das das Mädchen an Werktagen trug, und noch ein Stück weiter 

den Berg hinauf die neuen Schuhe, die Dete dem Mädchen gekauft hatte. Dann 

lichtete sich der Wald, und Dete sah endlich das Heidi, das barfuß und nur in einem 

dünnen Hemdchen inmitten einer Herde von Geißen stand (Stamm, 2008, bls. 8). 

 

Ekki má gleyma að áður en Heidi fer til afa sins er hún í pössun hjá Ursulu í 

þröngri stofu og fer ekki mikið út. Lýsingin í dæmum ð-g táknar Heidi sem fangann 
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sem hefur aldrei haft aðgang að náttúrunni. Með því að fara úr öllum klæðnaði og með 

því að snerta grasið berfætt tengist Heidi náttúrunni og vaknar til nýs lífs. Í 

frumtextanum segir að hún lyfti berum handleggjunum „vergnüglich“ (h) eða 

„ánægjulega“ (i) eins og Laufey þýðir það. Hjá Ilse Bintig skoppar Heidi „leichtfüßig“ 

(í) eða „léttfætt“ en hjá Noder er hún „himinlifandi“ (j). Aðeins Jakob tengir ekki 

losun á klæðnaði við frelsun Heidi. 

Á óvart kemur að í svissnesku kvikmyndinni frá 1952 er leið Heidi og Dete 

frænku til fjalla alveg sleppt og áhorfandi sér litla telpuna fyrst hamingjusama hjá afa 

sínum. Hinsvegar fer Shirley Temple í hlutverk Heidi að hluta til úr fötunum, en þegar 

Dete frænka tekur eftir því og verður reið semja þær um að hún fari aðeins úr fáeinum 

flíkum. 

Isao Takahata  notar aðra aðferð í teiknimyndinni sinni og undirstrikar í þessu 

samhengi að eðli teiknimynda sé að þar leyfist að gera hluti sem ekki væru mögulegir 

eða gætu gerst í raunveruleikanum: 

 

In the series, we made an uncomfortable-looking Heidi clad in heavy 

clothing throw off her many layers without bothering to put them into a pile 

and dash excitedly up a 45-degree angle slope. Heidi joins the flock, and 

Peter and the goats welcome her in a joint dance and start running to the 

accompaniament of the main song. Such a thing would never happen in real 

life. Running up a steep mountain slope itself is impossible. However, in 

animation, we can portray Heidiʼs feelings free and full of life with just a bit 

of exaggeration (Takahata, 2004, bls. 199).  

 

Með styttingum og breytingum á þessari lýsingu í frumtextanum fer fyrir ofan 

garð og neðan einn lykilþáttur sögunnar, þ.e. frelsið sem Heidi finnur uppi í fjöllunum. 

Ef þetta atriði glatast verður margt annað illskiljanlegt, t.d. sú sára heimþrá sem Heidi 

finnur fyrir í Frankfurt og hvers vegna henni líður eins og fanga í búri. 

Eftirfarandi dæmi snúast um hatta og sýna tryggð Heidi við afa sinn. Þegar Dete 

frænka kemur til fjalla til að sækja Heidi og fara með hana til Frankfurt er hún klædd 

glæsilegum kjól og með fjaðrahatt. Afanum lýst ekki á útlit hennar og hvernig hún 

talar. Fyrir honum sýnir þetta neikvæð áhrif borgarinnar og hann er hræddur um að 

Heidi myndi breytast við að flytja til borgarinnar. 
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(m) „Nimmʼs und verdirbʼs! Komm mir nie mehr vor Augen mit ihm, ich willʼs nie 

sehen mit dem Federhut auf dem Kopf und Worten im Mund wie dich heutʼ!“ 

(Spyri, [Á.á.]-f, bls. 58). 

(n) „Taktu barnið og eyðilegðu það. Láttu mig aldrei sjá þig framar með hana; ég 

vil ekki sjá hana með svona fjaðrahatt, eða heyra hana tala líkt og þig í dag“ (Spyri, 

1934, bls. 80). 

(o) „Taktu hana þá með þér! En þú skalt ekki sýna þig hér aftur. Og ég vil ekki sjá 

Heiðu með fínan borgarhatt og heyra hana tala eins og þig“ (Jakob F. Ásgeirsson 

og Spyri, 2011, bls. 45). 

(ó) „Taktu hana þá og spilltu henni! En komdu ekki framar með hana fyrir mín 

augu. Ég vil ekki sjá hana með svona fjaðrahatt á höfðinu!“ (Noder og Spyri, 

1988a, bls. 6). 

 

Ilse Bintig lýsir að vísu útliti Dete frænku í silkikjól og fjaðrahatt, en nefnir ekki 

hótun afans varðandi Heidi. Peter Stamm sleppir rifrildi Dete frænku og afans, en afi 

er reyndar ekki viðstaddur þegar Dete frænka sækir Heidi. Í Shirley Temple-

kvikmyndinni rænir Dete frænka Heidi á afmælisdegi telpunnar og þegar afi uppgötvar 

hvarf sonurdóttur sinnar verður hann skelfingu lostinn. Í svissnesku kvikmyndinni 

tekur Dete frænka Heidi af heimili Peters án þess að afi viti af því. Japanska anime-

útgáfan er að þessu leyti trú frumtextanum. 

Hattamálið heldur áfram í flestum þeim útgáfum sem nefna hótun afans. Heidi 

lítur vel eftir stráhattinum sínum á meðan hún er í Frankfurt, því orð afans höfðu mikil 

áhrif á hana. Fröken Rottenmeier tekur stráhattinn af henni þegar hún finnur hann 

ásamt gömlum rúnnstykkjum sem Heidi hefur safnað í fataskápnum sínum og geymir 

handa ömmu Peters. Þetta er mikið áfall fyrir hana og hún fer að hágráta. Sebastian 

kemur í veg fyrir að Tinette þerna hendi stráhattinum og setur hann undir kodda 

telpunnar. Ástæða þess að fröken Rottenmeier athugar fataskáp Heidi er að hún vill 

taka til í honum og gefa henni föt sem eru orðin of lítil á Klöru. Heidi fer aftur til fjalla 

í einum af sparikjólunum og með fínan hatt sem hún hefur fengið frá Klöru. Áður en 

hún hittir afa sinn heimsækir hún ömmu Peters og þar fer hún úr fína kjólnum og gefur 

Birgitte, mömmu Peters, fjaðrahattinn. 

 

(p) „Weil ich lieber so zum Großvater will, sonst kennt er mich vielleicht nicht 

mehr, du hast mich ja auch fast nicht gekannt darin“ ([Á.á.]-f, bls. 140). 

(r) „Af því ég vil koma svona til afa, annars þekkir hann mig varla. Þú áttir erfitt 
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með að þekkja mig, var ekki svo!“ (Spyri, 1934, bls. 203). 

(s) „Weil mich der Großvater sonst nicht erkennt. Und er mag keine Federhüte“, 

erklärte Heidi (Bintig og Spyri, 2002, bls. 76). 

 

Noder sleppir því að fjalla um klæðnað Heidi þegar hún kemur aftur til fjalla, en á 

myndunum sjáum við að hún er í sparikjól hjá ömmu Peters og er með borðaskreyttan 

hatt, en til afans fer hún hattlaus og með rauða skýluklútinn sinn. Peter Stamm segir að 

Heidi hafi farið úr fínu fötunum og tilgreinir eina athugasemd annarrar sögupersónu, 

þ.e. Peters, sem kallar Heidi „Fräulein“ en þá kallar Heidi hann vitlausan. 

Eins og í fyrri dæmum fylgir teiknimynd Takahata  frumtextanum nákvæmlega, en 

í svissnesku myndinni frá 1952 og þeirri bandarísku frá 1937 er atriðinu sleppt. 

Á ofannefndum dæmum má sjá að Johanna Spyri leggur ekki mikla áherslu á 

klæðnað söguhetjunnar, þ.e. hún lýsir ekki nákvæmlega hvernig fötin líta út, en greinir 

aðeins sunnudagakjól frá hversdagskjól og fjaðrahatt frá stráhatti. Þetta gefur 

höfundum endursagna, myndskreytinga, kvikmynda og teiknimynda mikið svigrúm 

fyrir útfærslu á þessum þáttum en einnig til að koma að hugmyndum sínum um 

hvernig stelpa á aldur við Heidi og í hennar aðstæðum eigi að líta út. Þess vegna sjáum 

við annars vegar  púffermar í mismunandi útgáfum sjást á sparikjólum hennar og tákna 

einhvers konar borgaralegan og neikvæðan glæsileika, og hins vegar pils með 

axlaböndum, blómamynstur og jarðarliti sem standa fyrir svissneskan búning. Á 

verkunum sem hafa verið kynnt í ritgerðinni sést að persóna Heidi er aðlöguð að 

hugmyndum markmenningarinnar sem standa nær lesanda marktextans, og hefur t.d. 

ljóst og sítt hár í endursögn Noder. Hinsvegar sést á svissneskum útgáfum að 

Svisslendingar hafa einnig ákveðna hugmynd um sögupersónuna, t.d. hvað varðar 

villimannahárið. Með því að sleppa rifrildi afans og Dete í endursögnum breytist líka 

túlkun lesenda á framhaldinu, þegar Heidi vill ekki fara heim til afa í skartklæðum frá 

borginni. Í frumtextanum býr undir óttinn við að hann myndi hafna henni og löngunin 

til að sanna fyrir honum að hún hafi ekkert breyst en í styttri útgáfunum hverfur sá 

túlkunarmöguleiki eða verður amk. langsóttari. Samanburðurinn á valinu milli 

tilgerðar og gervimennsku borgarinnar og „heiðarleika“ fábrotinnar tilveru og 

samvista við náttúruna verður ekki eins eindreginn og skýr. 

Dæmin sýna einnig að með tímanum hefur Heidi orðið almannaeign og hægt er að 

breyta henni eftir meintum þörfum markhópsins. Einmitt þetta er bent á í formálanum 

að framhaldi Charles Tritten á sögunni um Heidi: „In time these stories […] for one 
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reason or another went into public domain, and the character of Heidi, like David 

Copperfield and DʼArtagnan and Ivanhoe and Alice and Hans Brinker and Jim 

Hawkins, became a property of new generations of children the world over“ (í Charles 

Tritten, 1978, bls. 7).  

Það eitt að einhverjum hafi dottið í hug að skrifa og gefa út framhaldssögur um 

söguhetju annars rithöfundar sýnir bæði hvað Heidi naut mikilla og almennra vinsælda 

og að styttar útgáfur, endursagnir og kvikmyndir höfðu „opnað“ sögupersónuna, ef svo 

má segja, fyrir túlkun annarra. Tritten sá sér leik á borði að notfæra sér það. 

Í næsta undirkafla verður lýst hvernig hagræðing á skapgerð söguhetjunnar birtist í 

mismunandi útgáfum. 

6.2.2. Skapgerð 

Eins og nefnt var áður vísaði Johanna Spyri með Heidi til bókmenntategundarinnar 

þroskasögu og tók sér verk Goethes til fyrirmyndar. Út frá þeirri hugmynd má fylgjast 

með þróun Heidi sem manneskju á mismunandi sviðum. Fyrst verður kynnt 

þroskaþróun Heidi í frumtextanum og borin saman við íslensku þýðinguna með 

samanburðardæmum á ensku og pólsku ef einhver frábrigði finnast í þeim þýðingum. 

Síðan verður þróunin borin saman við aðrar útgáfur. 

6.2.2.1. Þróun Heidi í frumtextanum og í þýðingum 

Þegar lesandi hittir Heidi fyrst fer hún með Dete frænku sinni til Alm-Öhi, afa síns. 

Kaminski bendir á að Spyri lýsi munaðarlausu telpunni þannig að lesandi finni á 

jákvæðan hátt til með þessu bjargarlausa barni sem á óvissa framtíð fyrir höndum 

(Kaminski, 1994). Á leiðinni talar Dete við Barbel og lýsir Heidi á eftirfarandi hátt 

(dæmi a-d). Í dæmi ð-f gerir afinn athugasemd um Heidi við sjálfan sig. Skoðum 

dæmin: 

 

(a) „[E]s ist nicht dumm für seine fünf Jahre, es tut seine Augen auf und sieht, was 

vorgeht, das habʼ ich schon bemerkt an ihm, und es wird ihm einmal zugutʼ 

kommen, denn der Alte hat gar nichts mehr als seine zwei Geißen und die 

Almhütte“ ([Á.á.]-f, bls. 10). 

(á) „Hún er ekki skyni skroppin, þó að hún sé ekki nema fimm ára gömul; hún 

notar augun sín og athugar það, sem fyrir ber. Það mun koma sér vel fyrir hana 
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seinna í lífinu, því að gamli maðurinn á að eins tvær geitur og selkofann sinn“ 

(1934, bls. 10). 

(b) „Heidi is not by any means stupid for her five years, and she knows how to use 

her eyes. She notices all that is going on, and learns quickly, and it is a good thing, 

for she will have to look out for herself someday. The old man has nothing to leave 

her but his two goats and his hut“ (Spyri, [Á.á.]-a, bls. 6). 

(d) Mała, jak na swój wiek, jest bardzo bystra. Już dawno to zauważyłam. Da sobie 

radę w życiu, bo jej dziadek ma tylko dwie kozy i lichą chałupinę (Spyri, 2011, bls. 

9). 

(ð) „Es kann ihm nicht an Verstand fehlen“, sagte er halblaut ([Á.á.]-f, bls. 20). 

(e) „Heimsk er hún ekki,“ tautaði hann fyrir munni sér (1934, bls. 24). 

(é) „She understands what she sees, her eyes are in the right place, the grandfather 

said“ (Spyri, [Á.á.]-a, bls. 25). 

(f) „Bystra jest, wszystko kojarzy – mruczał starzec […]“ (Spyri, 2011, bls. 20). 

 

Það sem er áberandi við hrósið í öllum dæmum er að sá sem hrósar gerir það ekki 

við Heidi beint, heldur segir þriðja aðila eða sjálfum sér frá kostum telpunnar. Í 

dæmum a-b og ð-e lesum við að Heidi sé ekki heimsk. Í pólsku þýðingunni (dæmi d 

og g) er hún hins vegar klár. Dæmi f sýnir umorðun, en er einnig endurtekin úr fyrri 

hluta textans. Með þessari aðferð kemur ekki fram að Heidi sé ekki heimsk eða eins og 

það er orðað í frumtextanum „að hana skorti ekki vit“. 

Heidi sýnir öllu áhuga sem er í kringum hana, sérstaklega því sem afi gerir 

kringum húsið, dýrunum, fjöllum og blómum. Hún er líka sjálfstæð, kann að bjarga sér 

og sýnir frumkvæði, t.d. þegar ein geitanna og Peter eru í hættu. 

 

(g) Heidi war schon da und erkannte gleich die schlimme Lage der beiden. Es riß 

schnell einige wohlduftende Kräuter aus dem Boden und hielt sie dem Distelfink 

unter die Nase und sagte begütigend: „Komm, komm, Distelfink, du mußt 

vernünftig sein! Sieh, da kannst du hinabfallen und ein Bein brechen, das tut dir 

furchtbar weh ([Á.á.]-f, bls. 36). 

(h) Heiða skildi vandann undir eins, reif upp fáeinar ilmjurtir, rétti að Búru og 

sagði rólega: „Komdu, Búra mín, vertu nú góð! Þú getur annars dottið niður og 

brotið fótinn á þér, eða alveg steindrepið þig!“ (1934, bls. 45). 
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Þegar Peter vill refsa geitinni með því að berja hana með priki, bregst Heidi strax 

við af mikilli réttsýni. Hún lofar að gefa honum alltaf af brauðinu sínu og ostinum ef 

hann berji enga geit (Spyri, [Á.á.]-f, bls. 37).  

Eins og nefnt var áður er Heidi eins konar frummynd af Pollýönnu og finnur sér 

alltaf eitthvað til að gleðjast yfir. 

 

(i) Heidi wurde niemals unglücklich, denn es sah immer irgendetwas Erfreuliches 

vor sich. Am liebsten ging es schon mit dem Hirt un Geißen auf die Weide zu den 

Blumen und zum Raubvogel hinauf, wo so mannigfaltige Dinge zu erleben waren 

mit all den verschiedenen gearteten Geißen. Aber auch das Hämmern und Sägen 

und Zimmern des Großvaters war sehr unterhaltend für Heidi“ ([Á.á.]-f, bls. 41). 

(í) Heiðu leiddist aldrei; hún hafði allt af eitthvað að hlakka til. Helst kaus hún að 

fara með geitunum upp til blómanna og arnarins, þar var svo margt nýstárlegt að 

sjá, en það var líka skemmtilegt að vera heima hjá afa og horfa á, þegar hann var að 

saga og smíða (1934, bls. 54). 

(j) Heidi was never unhappy, for wherever she was she found something to interest 

or amuse her. She found her grandfatherʼs hammering and sawing and carpentering 

very entertaining […] (Spyri, [Á.á.]-a, bls. 45). 

(k) Ale Heidi nigdy nie czuła się nieszczęśliwa, bo zawsze znajdowała coś, czym 

mogła się zająć. Naturalnie, że bardzo lubiła chodzić z kozami na pastwisko, ale 

ciekawiła ją także praca dziadka, który ciągle coś strugał i przybijał (Spyri, 2011, 

bls. 35). 

 

Í dæmi í er talið allt upp sem henni finnst gaman að gera, en í dæmi j er hluta af 

því sleppt, t.d. blómum og fuglinum. Hinsvegar eru það geiturnar og vinna afans  sem 

gleðja Heidi í dæmi k.  

Það má halda því fram að hjá afa í fjöllunum finnist Heidi í fyrsta sinn að hún sé 

komin heim. Það sem gleður hana mest er að hlusta á vindinn flauta í grenitrjánum 

(Spyri, [Á.á.]-f, bls. 24). Þótt henni líði vel og gráti næstum aldrei er hún mjög 

viðkvæm fyrir óláni annarra. Þegar hún áttar sig á því að amma Peters sé blind fer hún 

að hágráta og erfitt reynist að hugga hana (Spyri, [Á.á.]-f, bls. 47). Hún verður mesta 

gleði ömmunnar í lífinu því hún heimsækir gömlu konuna og segir henni frá alls konar 

atburðum. 
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(l) „Was hat es für ein gutes Herz und wie kann es so kurzweilig erzählen!“ ([Á.á.]-

f, bls. 49). 

(m) „Brjóstgóð er hún, og hvað hún segir skemmtilega frá“ (1934, bls. 66). 

 

Samt finnur Heidi ekki bara til með fólki heldur gerir líka það sem hún getur til að 

hjálpa því. Þegar hún reynir að telja afa sinn á að gera við húsið þar sem amma Peters 

býr sýnir hún mikla ákveðni. 

 

(n) „Das hat mir kein Mensch gesagt, ich weiß es selbst“, entgegnete Heidi, „denn 

es hält alles nicht mehr fest, und es ist der Großmutter angst und bang, wenn sie 

nicht schlafen kann und es so tut, und sie denkt: ,Jetzt fällt alles ein und gerade auf 

unsere Köpfeʼ. […] Morgen wollen wir gehen und ihr helfen; gelt Großvater, wir 

wollen?“ ([Á.á.]-f, bls. 50). 

(o) „Það hefir enginn maður sagt það, en þetta er hægt að sjá sjálf,“ svaraði Heiða. 

„Amma er svo hrædd, þegar hún getur ekki sofið og heyrir allt braka í kringum sig; 

hún heldur, að allt hrynji ofan á þau. […] Við förum á morgun til hennar, afi, er 

ekki svo?“ (1934, bls. 67). 

 

Þessi ákveðni eða stundum þrjóska sést einnig þegar hún er komin til Frankfurt, 

þar sem hún neitar að læra að lesa, því að Peter sagði henni að það væri of erfitt. Auk 

þess er hún hugmyndarík og lætur sem stafirnir séu dýr, þess vegna segir kennarinn að 

hún sé „etwas exzentrisch, aber anderseits doch wieder bei richtigem Verstand“ 

([Á.á.]-f, bls. 93) eða í þýðingu Laufeyjar „dálítið skrítin, en fullt vit hefði hún“ (1934, 

bls. 132). Í ensku þýðingunni er aftur á móti sleppt málsgreininni  þar sem kennarinn 

tekur afstöðu til Heidi. 

Þar sem fröken Rottenmeier hefur gert Heidi lífið mjög erfitt, en um það verður 

fjallað seinna, verður Heidi mjög öguð og hrædd við að sýna tilfinningar sínar. Það má 

segja að hún sé að kafna í borginni án fjallanna sinna og að henni líði eins og í búri 

(1934, bls. 71): 

 

(ó) Nach Tisch saß Heidi jeden Tag ein paar Stunden lang ganz allein in seinem 

Zimmer und regte sich nicht, denn daß es in Frankfurt verboten war, nur so 

hinauszulaufen, wie sie es auf der Alm getan, das hatte es nun begriffen und tat es 

nie mehr (Spyri, [Á.á.]-f, bls. 90). 
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(p) Eftir miðdegisverðinn sat Heiða á hverjum degi tvær stundir alein í herbergi 

sínu hreyfingarlaus, því að henni var bannað að hlaupa út. Eins og hún var vön 

uppi á fjallinu – það skildi hún og fór eftir því (Spyri, 1934, bls. 128). 

(r) After dinner Heidi had to sit alone in her room for a couple of hours (Spyri, 

[Á.á.]-a, bls. 100). 

 

Munur á dæmum ó, p og r er sá að í ensku þýðingunni er því sleppt að Heidi skilji 

hvernig hún á að haga sér; að vissu leyti gefst hún upp og lesandinn fær enga innsýn í 

huga hennar né skilning á tilfinningum hennar við þessar aðstæður. Annars staðar í 

sögunni sést samt vel að hún hugsar lítið um sjálfa sig, en verður miður sín að missa 

hvít rúnnstykki sem ætluð voru ömmu Peters. Á eftirfarandi dæmi má sjá á lýsingu á 

viðbrögðum Heidi hvernig henni er innanbrjósts, þegar fröken Rottenmeier uppgötvar 

rúnnstykki sem Heidi hefur safnað handa ömmu Peters: 

 

(s) Aber nun warf sich Heidi an Klaras Sessel nieder und fing ganz 

verzweiflungsvoll zu weinen an, immer lauter und schmerzlicher, und schluchzte 

einmal ums andere in seinem Jammer auf: „Nun hat die Großmutter keine Brötchen 

mehr. Sie waren für die Großmutter, und nun sind sie alle fort, und die Großmutter 

bekommt keine!“ und Heidi weinte auf, als wollte ihm das Herz zerspringen 

([Á.á.]-f, bls. 94). 

(t) Nú stóðst Heiða ekki lengur mátið; hún fleygði sér niður á gólfið hjá stól Klöru 

og fór að hágráta. Og hún grét hærra og hærra: „Nú eru engin hveitibrauð til handa 

ömmu! Hún átti að fá þau öll saman – nú er þeim fleygt í burtu, og amma fær 

engin!“ (1934, bls. 133). 

(u) Then Heidi in despair flung herself down on Claraʼs chair and broke into a wild 

fit of weeping. She kept sobbing out at intervals: „Now grandmotherʼs bread is all 

gone! They were all for grandmother, and now they are taken away, and 

grandmother wonʼt have one“ (Spyri, [Á.á.]-a, bls. 103). 

(ú) Nagle Heidi padła przy fotelu Klary na podłogę i zaczęła rozpaczliwie płakać, 

coraz gwałtowniej i żałośniej, powtarzając wśród łkań:  

- Teraz Babka już nie dostanie bułeczek! One były dla babci Piotrka! (Spyri, 2011, 

bls. 86). 

 

Þegar dæmi s-ú eru borin saman er ekki aðeins hægt að kanna hvernig atvikinu er 

lýst heldur einnig hvernig Heidi talar. Í fyrstu þremur dæmunum eru samsvarandi 

lýsingar á gráti Heidi. Á pólsku segir hún aftur á móti bara tvær setningar og lesandi 
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fær ekki eins sterka tilfinningu fyrir vonbrigðum hennar. Lýsingin á hegðun Heidi er 

miklu áhrifameiri í frumtextanum en í þýðingunum. 

Heimþrá Heidi verður óbærileg og heilsa hennar versnar að því leyti að hún missir 

matarlyst, gengur í svefni og verður máttfarin. Þegar hún fer heim til að ná aftur heilsu 

er ekki aðeins sagt frá líkamlegum bata hennar heldur einnig þeim andlega. Auk þess 

verður hún að lítilli húsfrú sem sér um kofa afans. Eftirfarandi samanburðardæmi sýna 

að lýsingin á dugnaði við húsverkin er ítarlegri í frumtextanum en í íslensku 

þýðingunni. Það er erfitt að merkja sérstaklega hverju var sleppt í íslensku þýðingunni 

þar sem þýðandinn umorðaði og stytti textann: 

 

(v) Seit das Heidi wieder daheim beim Großvater war, kam ihm hier und da etwas 

in den Sinn, woran es vorher nicht gedacht hatte. So machte es jetzt alle Morgen 

mit großer Anstrengung sein Bett zurecht und strich solange daran herum, bis es 

ganz glatt aussah. Dann lief es in der Hütte hin und her, stellte jeden Stuhl an 

seinen Ort, und was etwa da und dort herumlag oder –hing, das kramte es alles in 

den Schrank hinein. Dann holte es einen Lappen herbei, kletterte auf einen Stuhl 

hinauf und rieb so lange mit seinem Lappen auf dem Tische herum, bis dieser ganz 

blank war. Wenn dann der Großvater wieder hereinkam, schaute er wohlgefällig 

um sich und sagte etwa: „Bei uns istʼs jetzt immer wie Sonntag, das Heidi ist nicht 

vergebens in der Fremde gewesen“ ([Á.á.]-f, bls. 170).  

(x) Síðan Heiða kom heim til afa síns, hugsaði mikið og um margt, er henni hafði 

ekki komið til hugar áður. Á hverjum morgni bjó hún vel upp rúmið sitt. Svo tók 

hún til í kofanum og sópaði. Síðan náði hún í bursta og þvoði borðið, svo að það 

varð skjannahvítt. Þegar afi kom inn, litaðist hann um með ánægjusvip og sagði 

„Nú er alltaf eins og sunnudagur hjá okkur; Heiða hefir ekki verið til einskis að 

heiman“ (1935, bls. 16). 

 

Eins og afi bendir á lærði Heidi mikið á meðan hún var í Frankfurt. Hún sýnir 

samt einnig fljótlega að það sem hún lærði snýst ekki aðeins um húsverkin, heldur 

varð hún þroskuð, skilningsrík og hjálpsöm manneskja. Þegar læknirinn, sem sendi 

hana heim frá Frankfurt, kemur í heimsókn eftir að hafa misst dóttur sína, tekur Heidi 

að sér hlutverk sálfræðings eða prests og kennir lækninum að fela allt í hendur Guðs. 

Á eftirfarandi dæmi má sjá að trúarlegt samtal þeirra er miklu styttra í íslensku 

þýðingunni en í frumtextanum, en skáletrað er það sem var sleppt. 
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(y) „O, o!“ rief das Heidi ganz fröhlich aus. „Hier hat man gar nie ein trauriges 

Herz, nur in Frankfurt.“ Der Herr Doktor lächelte nur ein wenig; aber das ging 

schnell vorüber. Dann sagte er wieder: „Und wenn einer käme und alles Traurige 

aus Frankfurt mit hier heraufbrächte, Heidi; weißt du da auch noch etwas, das ihm 

helfen könnte?“ 

„Man muß nur alles dem lieben Gott sagen, wenn man gar nicht mehr weiß, was 

machen“, sagte das Heidi ganz zuversichtlich. 

„Ja, das ist schon ein guter Gedanke, Kind“, bemerkte der Herr Doktor. „Wenn es 

aber von ihm selbst kommt, was so ganz traurig und elend macht, was kann man da 

dem lieben Gott sagen?“ […] Es suchte seine Antwort in seinen eigenen 

Erlebnissen. „Dann muß man warten“, sagte es nach einer Weile mit Sicherheit, 

„und nur immer denken: jetzt weiß der liebe Gott schon etwas Freudiges, das dann 

nachher aus dem anderen kommt; man muß nur noch ein wenig still sein und nicht 

forlaufen. Dann kommt auf einmal alles so, daß man ganz gut sehen kann, der liebe 

Gott hatte die ganze Zeit nur etwas Gutes im Sinn gehabt; aber weil man das 

vorher nocht nicht sehen kann, sondern immer nur das furchtbar Traurige, so 

denkt man, es bleibe dann immer so.“  

„Das ist ein schöner Glaube, den mußt du festhalten, Heidi“, sagte der Herr Doktor 

([Á.á.]-f, bls. 179). 

(ý) „Hérna er hjartað aldrei fullt af sorg,“ sagði Heiða ákveðin. Það er bara í 

Frankfurt.“ 

Læknirinn brosti lítið eitt. „En ef nú einhver kæmi – sem hefði allar sorgirnar frá 

Frankfurt meðferðis, - þekkir þú þá nokkuð, Heiða mín, sem gæti hjálpað honum?“ 

„Þegar einhver veit ekki hvað hann á að gera, þá á hann að segja guði frá því öllu,“ 

svaraði barnið með trúnaðartarusti. 

„Þetta er fögur hugsun, og hana átt þú að varðveita,“ mælti læknirinn (1935, bls. 

30).  

 

Í texta Johönnu Spyri er Heidi orðin svo kristin að hún er reiðubúin að skilja við 

hamingjusama lífið sitt í Ölpunum til að styðja lækninn og koma með honum til 

Frankfurt að ósk hans. Til allrar hamingju skiptir hamingja telpunnar hann meira máli 

([Á.á.]-f, bls. 187). Heidi tekur svo að sér hlutverk kennara og kennir Peter að lesa 

eftir að hafa lært það sjálf hjá ömmu Klöru í Frankfurt. Hún gerir það ekki bara fyrir 

hann, heldur líka fyrir ömmu hans því þá getur hann lesið sálma sem gleðja ömmu 

mikið ([Á.á.]-f, bls. 201). 
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Ofantalin dæmi sýna að Johanna Spyri mótaði persónu Heidi og þroska hennar 

alla söguna – bæði andlega og hvað trú hennar varðar. Þetta lærir hún í Frankfurt auk 

þess að geta bjargað sér við húsverkin. Að þessu leyti verður Heidi eins konar 

fyrirmynd fyrir lesendur sem geta lært af henni. Hinsvegar er Heidi mikið náttúrubarn 

og ber mikla virðingu fyrir fjöllum, dýrum og plöntum, en hún lífir sannarlega sælulífi 

í Ölpunum. Upplifun hennar af Frankfurt er lýst sem fangelsi, en þannig eru lesendur 

hvattir til að skoða sína eigin tengingu við náttúruna. 

Í næsta undirkafla verður skoðað hvort þessi þróun skili sér í aðrar útgáfur sem var 

lýst í ritgerðinni.  

6.2.2.2. Þróun Heidi í öðrum útgáfum 

Þegar lýsingar á söguhetjunni í frumtextanum og í endursögnum eru bornar saman þarf 

að hafa í huga að frumtextinn er mun lengri en endursagnirnar. Auk þess eru myndir í 

myndabókum, kvik- og teiknimyndum mikilvægur hluti af persónulýsingu. 

Ein endursögn sker sig úr hinum, þar sem þróun Heidi er lýst á slíkan hátt að 

lesandi finnur til með henni, en endursögnin er eftir Ilse Bintig. Höfundurinn myndar 

skýr textatengsl, þar sem hún vitnar til texta Johönnu Spyri. Sem dæmi má nefna að 

afinn segir um Heidi að hún hafi opin augu og eyru sem er gott. Þar er talað um Heidi 

á jákvæðan hátt, að hún hlusti á afa sinn og hversu dugleg hún er að hjálpa honum.  

Einnig er áhersla lögð á náttúruást Heidi, sérstaklega gagnvart geitunum og hversu 

vel henni líður í Ölpunum. Hún deilir einnig matnum með Peter og hefur almennt góð 

áhrif á aðra, t.d. ömmu Peturs, því hún biður afa að gera við húsið hennar og ver 

einnig miklum tíma með henni. Auk þess eru breytingarnar sem verða á framkomu afa 

gagnvart íbúum þorpsins og öfugt af völdum Heidi.  

Í endursögn Brigitte Noder í íslenskri þýðingu Óskars Ingimarssonar er 

persónulegri þróun Heidi einnig lýst mjög vel. Frá því að hún kemur til afans sýnir hún 

frumkvæði með því að finna sér sjálf rúm á nýja heimilinu, en einnig með því að 

stinga upp á að afi geri við hús ömmu Peters (hér Geita-Péturs). Hún getur líka verið 

ákveðin, t.d. gagnvart frænku sinni þegar Dete dregur hana með sér á lestarstöðina: 

„Ég heimta að þú sleppir mér undir eins!“ (Noder og Spyri, 1988a, bls. 10). Hún er 

aftur á móti mjög trúgjörn og um leið og frænkan lofar því að hún geti komið aftur 

með gjöf handa ömmu sættir hún sig við ferðina án þess að andmæla. Heidi er einnig 

heiðarleg og segir t.d. satt um aldur sinn þegar Dete reynir að ljúga að fröken 

Rottenmeier. Eftir að fröken Rottenmeier bannar henni að fara aftur heim verður hún 
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„fölari með hverjum degi sem leið“ (Noder og Spyri, 1989a, bls. 21). En svo kennir 

amma Klöru henni að biðja til Guðs og það hjálpar henni við heimþrána eins og í 

frumtextanum. Auk þess lærir hún „allt í einu“ að lesa og fær bók í verðlaun frá 

ömmu. Þegar á líður ágerist heimþráin og Heidi fer að ganga í svefni en þá kemur 

heimilislæknirinn (hér Classen læknir) henni til bjargar, tekur „skjálfandi stúlkuna 

föðurlega við hönd sér“ og róar hana (Noder og Spyri, 1989d, bls. 11) og skipar svo 

vini sínum, herra Sesemann, að senda hana heim til að henni líði, betur sem og gerist. 

Í endursögn Peter Stamm er Heidi lýst sem duglegri stelpu, en hún sýnir hinsvegar 

miklu minna frumkvæði en í texta Spyri. Sem dæmi má nefna að afi stingur upp á 

heyrúminu hennar og á einnig hugmyndina að viðgerðum á húsi ömmu Peters. Einnig 

er sleppt athugasemdum afans um að Heidi sé klár. Eins er miklu sleppt um Peter og 

því sjást ekki áhrif Heidi á hann, þegar hún mútar honum með mat til að hann berji 

ekki geitina. Einnig er því sleppt hvað hún leggur mikið á sig við að kenna honum að 

lesa.  

Það mætti skrifa heila ritgerð um persónuleika Heidi í mismunandi kvikmyndum, 

því útgeislun leikkvennanna hefur mjög mikil áhrif á upplifun áhorfenda á Heidi. Auk 

þess er sögunni afar mikið breytt í kvikmyndum og tímafrekt að bera birtingarmynd 

aðalpersónunnar saman við frumtextann. Þetta á sérstaklega við um teiknimyndir, því 

teiknuð Heidi getur gert ýmislegt sem leikkona getur ekki, t.d. svifið á skýjum yfir 

Dörfli. 

Þegar teknir eru saman undirkaflar um lýsingu á þróun söguhetjunnar þarf að 

skoða hvaða markhóp og hlutverk höfundar þýðinga, endursagna eða efnis á skjá hafa 

í huga við gerð sinna verka. Það má segja að í gegnum röð endursagna og þýðinga sé 

horfið frá uppeldishlutverkinu sem var mikilvægt í frumtextanum. Hlutverk stelpna í 

samfélaginu hefur breyst á hundrað árum og gildin sem finnast í frumtextanum þykja 

e.t.v. ekki við hæfi í samfélaginu löngu seinna. Þó virðist ótalmargt í Heidi falla vel að 

gildum dagsins í dag – góðsemin, styrkur hennar og sjálfstæði og að hún koðnar niður 

þegar hún „er í búri“ í Frankfurt, þá ekki endilega út af því einu að hún saknar 

Alpanna, heldur þráir hún líka frelsi frá svo fastmótuðum siðferðiskröfum.  

Í umfjölluninni um persónuleika Heidi var nefnt að trúin er mikilvægur þáttur í lífi 

hennar. Í barnabókmenntum nútímans fara höfundar mun varlegar í sakirnar við að 

koma trúarlegum boðskap á framfæri, þess vegna verður sérstakur undirkafli helgaður 

breytingum á þessum trúarlega þætti í mismunandi útgáfum textans. 
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6.3 Hugmyndafræði 

Eins og nefnt var áður var Heidi á sínum tíma mikið uppeldistæki. Með Heidi sér til 

fyrirmyndar var börnum kennt að biðja til Guðs, treysta á að hann heyri bænir þeirra 

og að fyrirætlanir hans um líf þeirra séu góðar þótt hann setji hindranir í veg fyrir þau 

á lífsleiðinni. Á meðan Heidi býr hjá afa sínum leyfir hann henni ekki að fara í skólann 

og fer ekki með hana í kirkju og því þekkir hún ekki Guð. Hún finnur aftur á móti 

hugarró í náttúrunni. 

Þegar það kemur í ljós að Heidi hefur ekki beðið bænir frá því að hún var kornung 

og að þá hafi það verið amma hennar sjálfrar sem bað með henni, tekur amma Klöru 

að sér trúaruppeldi Heidi (Spyri, [Á.á.]-f, bls. 108). Heidi vill ekki segja ömmunni frá 

vanlíðan sinni og er því ráðlagt að leita alltaf til Guðs. Og þegar Heidi er að gefast upp 

á Guði hvetur amman hana til að halda áfram. Í frumtextanum kemur trúarlegur 

boðskapur oftast fram í samtölum og þar sem þau eru löng minna þau á predikanir. 

Skoðum dæmi: 

 

(a) „Ich habe alle Tage das Gleiche gebetet, manche Woche lang, und der liebe 

Gott hat es nie getan.“ 

„Ja, so gehtʼs nicht zu, Heidi! Das mußt du nicht meinen! Siehst du, der liebe Gott 

ist für uns alle ein guter Vater, der immer weiß, was gut für uns ist, wenn wir es gar 

nicht wissen. Wenn wir aber nun etwas von ihm haben wollen, das nicht gut für 

uns ist, so gibt er uns das nicht, sondern etwas viel Besseres, wenn wir fortfahren 

so recht herzlich zu ihm zu beten, aber nicht gleich weglaufen und alles Vertrauen 

zu ihm verlieren. Siehst du, was du nun von ihm erbitten wolltest, das war in 

diesem Augenblick nicht gut für dich, der liebe Gott hat dich schon gehört, er kann 

alle Menschen auf einmal anhören und übersehen, siehst du, dafür ist der liebe Gott 

und nicht ein Mensch wie du und ich. Und weil er nun wohl wußte, was für dich 

gut ist, dachte er bei sich: Ja, das Heidi soll schon einmal haben, wofür es bittet, 

aber erst dann, wenn es ihm gut ist, und sowie es darüber recht froh werden kann. 

Denn wenn ich jetzt tue, was es will, und es merkt nachher, daß es doch besser 

gewesen wäre, ich hätte ihm seinen Willen nicht getan, dann weint es nachher und 

sagt: ,Hätte mir doch der liebe Gott nur nicht gegeben, worum ich bat, es ist garni 

nicht so gut, wie ich gemeint habe.ʻ Und während nun der liebe Gott auf dich 

niedersah, ob du ihm auch recht vertrauest und täglich zu ihm kommest und betest 

und immer zu ihm aufstehest, wenn dir etwas fehlt, da bist du weggelaufen ohne 

alles Vertauen, hast nie mehr gebetet und hast den lieben Gott ganz vergessen. 
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Aber siehst du, wenn einer es so macht und der liebe Gott hört seine Stimme gar 

nie mehr unter den Betenden, so vergißt er ihn auch und läßt ihn gehen, wohin er 

will. Wenn es ihm aber dabei schlecht geht und er jammert: ,Mir hilft aber auch gar 

niemand!ʻ dann hat keiner Mitleiden mit ihm, sondern jeder sagt zu ihm: ,Du bist ja 

selbst vom lieben Gott weggelaufen, der die helfen konnte!ʻ Willst duʼs so haben, 

Heidi, oder willst du gleich wieder zum lieben Gott gehen und ihn um Verzeihung 

bitten, daß du so von ihm weggelaufen bist, und dann alle Tage zu ihm beten und 

ihm vertrauen, daß er alles gut für dich machen werde, so daß du auch wieder ein 

frohes Herz bekommen kannst?“ (Spyri, [Á.á.]-f, bls. 112). 

(á) „Ég bað daglega um það sama – í margar vikur – og Guð hefir ekkert gert.“ 

 „Þú mátt ekki missa kjarkinn, Heiða! Guð er góður faðir allra – það veistu. Hann 

veit allt af, hvað okkur er fyrir bestu, þó að við ekki skiljum það. Þegar við svo 

viljum, að hann gefi okkur eitthvað, sem ekki er til góðs, þá veitir hann okkur það 

ekki – heldur eitthvað annað, sem er óendanlega miklu betra, ef við að eins höldum 

áfram að biðja hann vel. Við megum ekki undir eins gefast upp og hætta að treysta 

honum. Það, sem þú baðst um, hefir ekki verið þér til góðs einmitt núna – en Guð 

hefir áreiðanlega heyrt til þín – hann heyrir til allra og sér alla – allt af. Hann er 

Guð, en ekki maður eins og þú og ég. Hann hefir ef til vill hugsað: Heiða skal 

seinna fá það, sem hún biður um núna, en ekki fyrri en það verður henni til góðs, 

og hún getur glaðst af því af öllu hjarta. Því, ef ég bænheyri hana núna og hún 

seinna finnur, að það hefði verið betra, að ég hefði ekki gert að vilja hennar, þá 

grætur hún og segir: Ó, að Guð hefði ekki veitt mér það, sem ég bað um; það er alls 

ekki eins gott og ég hélt það vera. Og nú, þegar Guð lítur niður til þín, til að sjá, 

hvort þú treystir honum og leitar til hans daglega, þegar eitthvað er að, þá snýr þú 

baki að honum og gleymir honum. Hver maður, sem þannig fer að ráði sínu, hann 

verður að ganga götu sína einsamall. Og til einskis er að kvarta á eftir; hann hefir 

fyrirgert allri aðstoð. Viltu hafa það þannig, Heiða mín góða, - eða viltu snúa þér til 

Guðs aftur og biðja hann að fyrigefa, að þú vantreystir honum?“ (Spyri, 1934, bls. 

162). 

 

Á dæmum a og á sjáum við strax að ræða ömmunnar er styttri í íslensku 

þýðingunni en í frumtextanum. Það stafar af því að þýðandinn umorðar og styttir 

þannig textann en dregur þó ekki úr gildi inntaksins. 

Í kjölfarið tekur Heidi hvatningu ömmu Klöru til sín og þegar hún má loksins fara 

heim er hún fyrst og fremst þakklát Guði fyrir að hafa leyft henni heimkomuna. 

Skoðum dæmi: 
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(b) Heidi stand mitten in der Herrlichkeit, und vor Freude und Wonne liefen ihm 

die hellen Tränen die Wangen hinunter, und es mußte die Hände falten und in den 

Himmel hinaufschauen und ganz laut dem lieben Gott danken, daß er es wieder 

heimgebracht hatte und daß alles, alles noch so schön sei und noch viel schöner, als 

es gewußt hatte, und daß alles wieder ihm gehöre. Und Heidi was so glücklich und 

so reich in all der großen Herrlichkeit, daß es gar nicht Worte fand, dem lieben 

Gott zu danken (Spyri, [Á.á.]-f, bls. 141). 

(d) Hún krosslagði hendurnar, leit til himins og þakkaði Guði hástöfum fyrir það, 

að hafa leitt sig heim aftur – og fyrir það, að allt var miklu fallegra en hana hafði 

minnt að það væri. Heiðu fannst hún vera rík og hamingjusöm, en gat ekki í orðum 

lýst því, hve þakklát hún væri (Spyri, 1934, bls. 204). 

(ð) Es lag da mit gefalteten Händen, denn zu beten hatte Heidi nicht vergessen 

(Spyri, [Á.á.]-f, bls. 152). 

(e) Hún lá með spenntar greipar, því að hún hafði ekki gleymt kvöldbæninni sinni 

(Spyri, 1934, bls. 220). 

 

Dæmin b-e sýna að bænir eru orðnar fastur hluti af daglegu lífi Heidi. Samkvæmt 

ritningunni heldur góður kristinn maður trú sinni ekki fyrir sig heldur hjálpar öðrum að 

tengjast Guði. Þetta er einmitt það sem Heidi gerir. Síðasti kafli fyrri hluta bókar 

Johönnu Spyri er helgaður iðrun afans. Í kjölfar þess að Heidi vill frekar kaupa 

nýbökuð rúnnstykki handa ömmu Peters en rúm handa sjálfri sér sannfærir Heidi afa 

sinn um að hún þurfi þess ekki, því Guð hafi gefið henni allt sem hún þarfnast. Þegar 

Heidi spyr afa hvort þau eigi að biðja saman héðan í frá, óttast hann að Guð hafi 

gleymt honum. Þá les Heidi biblíusöguna um soninn sem fór frá föður sínum og eyddi 

fé hans, en faðirinn tók fagnandi á móti honum þegar hann ákvað að snúa aftur heim. 

Eftir að hafa rætt söguna við Heidi og beðið Guð um fyrirgefningu fer afinn að lifa 

kristilegu lífi.  

Afinn er samt ekki sá eini sem verður fyrir áhrifum af kristniboði barnsins. Eins og 

nefnt hefur verið hjálpar Heidi einnig lækninum að leita til Guðs í erfiðleikum og 

minnir Klöru á gildi úthalds í því að biðja. Áhugavert er í viðbrögðum þeirra sem 

Heidi predikar yfir að þótt sum kunni að vera í vafa taka þau boðun hennar mjög vel 

og snúa aftur til Guðs. Ekki má gleyma því að þau eru öll eldri en hún, en samt þykir 

ekkert skrítið að lítil telpa kenni þeim gildi trúarinnar. Þau eru jafnvel mjög þakklát 

fyrir afskipti hennar. 
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(é) „Ja gewiß, Heidi, du hast recht, und ich bin froh, daß du mich noch erinnerst; 

vor lauter Freude hätte ich es fast vergessen“ (Spyri, [Á.á.]-f, bls. 248). 

(f) „Alveg rétt, Heiða mín, gott að þú minntir mig á það, ég var nærri búin að 

gleyma því af tómri gleði!“ (Spyri, 1935, bls. 126). 

 

Þótt þessi kristilega boðun sé öll þýdd í íslensku þýðingunni frá 1934 ratar hún 

ekki öll í endurskoðuðu útgáfuna 1975. Ofangreint atriði um rúmið skilar sér, þar sem 

afi segir að Heidi eigi peningana og geti gert það sem hún vill við þá. Svo koma þrjú 

bandstrik og ný málsgrein þar sem afi segir Heidi að klæða sig fallega, því þau séu á 

leiðinni í kirkju. Bíblíusögunni og samtali afans og Heidi um hana var sleppt (1975, 

bls.139). Trúarlegum samræðum Heidi við Klöru og lækninn er hins vegar ekki sleppt 

í endurútgáfunni frá 1959. Það þyrfti að skoða betur þær hugmyndafræðilegu 

breytingar sem urðu á milli þýðingarinnar frá 1934 og endurútgáfanna.  

Þegar aðrar útgáfur eru skoðaðar með tilliti til trúarlegs innhalds kemur strax í ljós 

að í flestum þeirra  er þeim boðskapnum sleppt, t.d. í XXL-útgáfunni þar sem amma 

Klöru sér að Heidi líður illa og þess vegna er henni leyft að fara heim. Í endursögnum 

Ilse Bintig og Birgitte Noder er hlutverk ömmu Klöru einnig takmarkað við 

lestrarkennslu. Í endursögn Peter Stamm voru breytingarnar ennþá meiri, því ömmu 

Klöru er algjörlega sleppt. Þessar breytingar hafa mikil áhrif á uppbyggingu 

sögupersónunnar Heidi. Í fyrsta lagi er henni ekki kennt neitt um Guð, þar sem amma 

Klöru er horfin úr sögunni. Í öðru lagi lærir Heidi að lesa og skrifa fljótlega eftir komu 

sína til Frankfurt, þótt það hafi verið mjög erfitt fyrir hana í frumtextanum. Einnig er 

sleppt áhrifum hennar á afann sem urðu til þess að hann tók aftur trúna. 

Endursagnir Anne de Graaf og Jakobs F. Ásgeirssonar voru ekki undirlagðar 

hugmyndafræðilegri hagræðingu af þessu tagi. Dæmi g úr endursögn Anne de Graaf 

mætti bera saman við dæmi a og á og þá kemur í ljós að trúarleg samtöl í 

frumtextanum eru mun lengri og ítarlegri en í endursögninni. Í dæmi h má aftur á móti 

lesa einu samræður Heidi við ömmu um Guð en það kemur úr endursögn Jakobs: 

 

(g) „Og biðurðu hann á hverju kvöldi að gera þig hamingjusama á ný?“ 

„Nei, ekki lengur. Það þýðir ekkert. Guð hlustar ekki á mig. Hann hefur líka svo 

mikið að gera að hugsa um alla aðra hér í Frankfurt. Ég bað sömu bænarinnar á 

hverju kvöldi í margar vikur en ekkert gerðist.“ 
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„Hlustaðu nú vel á mig. Ég ætla að segja þér dálítið mjög mikilvægt. Guð er 

kærleksríkur faðir sem veit hvað er okkur fyrir bestu. Ef við biðjum hann um 

eitthvað sem við höfum ekki gott af lætur hann það ekki eftir okkur. Þess í stað 

lætur hann okkur fá eitthvað betra ef við höldum áfram að treysta honum og biðja 

hann. Hann hefur heyrt bæn þína. Hafi hann ekki svarað henni strax er það vegna 

þess að þetta er ekki rétti tíminn til að bænheyra þig. Hann fylgist með þér og þegar 

þú hættir að biðja hann sýndi það að þú trúir ekki á hann. Ef illa fer geturðu bara 

sjálfri þér um kennt af því að þú snerir baki við Guði“ (Graaf og Spyri, 1990, bls. 

43). 

(h) „Hvað er að, Heiða mín?“ „Ég get ekki sagt það neinum,“ segir Heiða með tárin 

í augunum. „Jæja, vina mín, ef þú getur ekki sagt fólki frá því hvað amar að þér, þá 

áttu að biðja Guð á himnum um að hjálpa þér,“ segir amma Klöru og þurrkar tárin 

af kinnum Heiðu. Þegar Heiða er komin aftur upp í herbergið sitt spennir hún 

greipar og biður Guð að hjálpa sér að komast sem fyrst heim í fjallakofann til afa 

(Jakob F. Ásgeirsson og Spyri, 2011, bls. 82). 

 

Í tveimur af þeim þremur kvikmyndum sem voru skoðaðar nánar, þ.e. 

kvikmyndinni með Shirley Temple, svissnesku myndinni frá 1952 og japönsku 

teiknimyndinni, var trúarlegt innihald í lágmarki. Í svissnesku útgáfunni hvetur amma 

Klöru Heidi litlu til að læra að lesa, en þar eru engin samtöl um Guð, hvorki milli 

þeirra né milli Heidi og afa hennar. Þess í stað eru það presturinn og þorpsbúarnir sem 

telja afann á að koma í kirkju um leið og Heidi er komin frá Frankfurt. Það er líka 

þrýstingur frá kennara og presti sem kemur afa til að skipta um skoðun í kvikmyndinni 

með Shirley Temple. Áður en Heidi fer til Frankfurt segir afi henni dæmisöguna af 

týnda syninum og næsta dag fara þau saman í kirkju. 

Um breytingarnar í japönsku teiknimyndinni segir leikstjórinn: 

 

Another change we made was to the aspect of Christianity in the story. In 

my opinion, all of Spyriʼs works seem to overly emphasize that faith in God 

makes good things happen. Though sympathizing with Spyriʼs good will, 

we decided to carefully reduce the religiuos tone and the Christian message 

that are unfamiliar to the Japanese people (Takahata, 2004, bls. 203). 
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Í kjölfar þess er hlutverk ömmu Klöru að „frelsa anda“ stelpnanna eins og 

Takahata orðar það. Amman sér um að Heidi og Klara skemmta sér vel, fer með þær í 

gönguferðir og sýnir Heidi leyniherbergi í húsinu. 

Í þessum undirkafla var sýnt fram á að því hlutverki frumtextans að fræða lesendur 

um mátt Guðs og bæna var haldið í íslensku þýðingunni og einnig í sumum 

endursögnum. Hinsvegar hefur lengd endursagna eða samfélagslegar aðstæður í 

markmenningu áhrif á hvernig trúarlegu inntaki hefur verið breytt eða hvort því hefur 

alveg verið sleppt í ofangreindum marktextum. Það mætti líka halda því fram að 

útgefendur barnabókmennta þurfi að vara sig á trúarboðskap tiltekinna bóka í 

markaðssetningu og sölu, því mörg samfélög vilja skýran aðskilnað kirkju eða 

trúarbragða og ríkis (e. secular state). 

Í næsta undirkafla verður athugað hvernig frumtextanum var breytt til að verja 

börnin fyrir niðrandi ummælum um söguhetjuna. 

6.4 Velferð barna 

Í þessum undirkafla verða nokkur atvik í sögunni um Heidi skoðuð til að athuga hvaða 

orðalag er notað þegar Heidi hagar sér ekki eftir fyrirmælum fullorðinna. Það eru 

einkum tvær konur, Dete frænka og fröken Rottenmeier, sem eru strangar við 

söguhetjuna. Atvikin verða skoðuð í þeirri röð sem þau gerast í frumtextanum og 

athugað hversu niðrandi  orðalag er notað í tilteknum útgáfum. 

Þegar Heidi fer fyrst til afa síns er hún í öllum kjólunum sínum og þar af leiðandi 

mjög heitt. Þegar hún skilur fötin eftir í grasinu og hleypur frjálslega um á 

undirkjólnum er frænka hennar (í dæmi á einnig kölluð „systir“) ekki ánægð: 

 

(a) „Du Unglückstropf!“ rief die Base in großer Aufregung. „Was kommt dir denn 

in den Sinn, warum hast du alles ausgezogen? Was soll das sein?“[…] „Ach, du 

unglückliches, vernunftloses Heidi, hast du denn auch noch gar keine Begriffe?“ 

jammerte und schalt die Base weiter. […] (Spyri, [Á.á.]-f, bls. 16). 

(á) „Heiða, upp á hverju hefirðu tekið, barn? Hvað er að sjá þig? Hvar eru báðir 

kjólarnir þínir og sjalklúturinn? […] „Óþekktaranginn þinn!“ hrópaði Tóta 

ergilega. […] „Mikill kjáni ertu, Heiða, að nota ekki betur vit, sem Guð hefir gefið 

þér,“ sagði systir hennar í ávítunarróm (Spyri, 1934, bls. 17). 

(b) „Was fällt dir nur ein die schönen Sachen auszuziehen, die ich dir gekauft 

habe? Du bist ein undankbares Kind“ (Bintig og Spyri, 2002, bls. 9). 

(d) „Enga vitleysu“ (Jakob F. Ásgeirsson og Spyri, 2011, bls. 13). 
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Ofannefndum dæmum eru þannig raðað að í dæmi a er að finna grófasta 

orðbragðið en í d það mildasta. Í frumtextanum spyr Dete frænka hvort Heidi hafi 

misst vitið, en í íslensku þýðingunni hefur hún vit en notar það ekki vel að mati 

frænkunnar. Í dæmi b beinist gagnrýnin að því að Heidi sé ekki þakklát fyrir fötin 

sem frænka hennar gaf henni, fyrst hún skilur þau eftir. 

Þegar Heidi neitar að koma með Dete frænku til Frankfurt, segir Dete við 

systurdóttur sína: 

 

(ð) „Sei doch nicht so dumm und störrig wie eine Geiß; denen hast du´s wohl 

abgesehen? Begreif´doch nur: jetzt ist der Großvater bös; du hast´s gehört, daß er 

gesagt hat, wir sollen ihm nicht mehr vor Augen kommen, er will es nun haben, 

daß du mit mir gehst, und jetzt mußt du ihn nicht noch böser machen. […]“ (Spyri, 

[Á.á.]-f, bls. 59). 

(e) „Vertu ekki heimsk og stöð eins og geithafur, þú hefir víst lært það af þeim. Þú 

hlýtur að skilja það, að nú er afi reiður. Þú heyrðir sjálf, að hann sagðist ekki vilja 

sjá okkur framar. Hann vill að þú komir með mér, þú mátt ekki gjöra hann enn 

reiðari. […] (Spyri, 1934, bls. 80). 

 

Það er mjög niðrandi að segja að stelpa sé heimsk eins og geit. Í íslenskri 

þýðingu (e) er því haldið inni. Hinsvegar var þessari líkingu sleppt í nokkrum 

útgáfum, t.d. í endursögn Ilse Bintig.  

Annað dæmi um niðrandi orðalag um Heidi kemur frá fröken Rottenmeier. 

Um leið og Heidi kemur á heimili herra Sesemann lendir hún í vandræðum því 

frökenin er óánægð með nafn telpunnar og aldur hennar. 

 

(é) „Jungfer Dete, ist das Kind einfältig oder schnippisch?“ […] 

„Es ist aber nicht einfältig und auch nicht schnippisch, davon weiß es gar nichts; es 

meint alles so, wie es redet“ (Spyri, [Á.á.]-f, bls. 64). 

(f) „Er telpan heimsk eða ókurteis?“ 

„Hún er hvorki heimsk né ókurteis, hún er aðeins hreinskilin (Spyri, 1934, bls. 91). 

(g) „Ist das Kind immer so schnippisch?“ „Es ist nicht schnippisch, es sagt nur 

alles, was es denkt […]“ (Bintig og Spyri, 2002, bls. 37). 

(h) „Er stúlkan svona heimsk eða ókurteis?“ „Hún er hvorki heimsk né ókurteis. 

Hún segir bara eins og er“ (Noder og Spyri, 1988a, bls. 13). 
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(i) „Ertu með ósvífni, stelpa?“ (Jakob F. Ásgeirsson og Spyri, 2011, bls. 49). 

 

Í dæmum é-i sjáum við tvær útfærslur á móðgunum fröken Rottenmeier. 

Annaðhvort er Heidi að hennar mati „heimsk eða ókurteis“ (é, f, h) eða bara ókurteis 

(g, i). Hugsanlega þótti Ilse Bintig og Jakobi F. Ásgeirssyni of niðurlægjandi að fröken 

Rottenmeier kallaði Heidi heimska. 

Þegar Heidi verður til þess að kettlingar koma inn á heimilið vill frökenin refsa 

henni fyrir óhlýðni: 

 

(í) „Adelheid“, begann sie mit strengem Ton, „ich weiß nur eine Strafe, die dir 

empflindlich sein könnte, denn du bist eine Barbarin, aber wir wollen sehen, ob du 

unten im dunklen Keller bei Molchen und Ratten nicht so zahm wirst, daß du dir 

keine solchen Dinge mehr einfallen lässest“ (Spyri, [Á.á.]-f, bls. 89). 

(j) „Aðalheiður,“ sagði hún byrst, „eitt áttu skilið, sem ef til vill gæti tamið þig – og 

það er það, að láta þig ofan í dimma kjallarann til músanna og rottanna – svo þér 

detti aldrei í hug, að gera neitt líkt þessu framar“ (Spyri, 1934, bls. 126). 

(k) „Aðalheiður,“ byrjaði hún ströng í rómumnum, „ég þekki aðeins eina refsingu 

sem er nógu hörð fyrir þig. Mér þykir líklegt að þú munir sjá að þér og finnir ekki 

upp fleiri óþokkabrögðum, ef þú ert látin hírast í dimmum kjallara hjá rottum og 

pöddum.“ (Noder og Spyri, 1989a, bls. 16) 

(l) „Aðalheiður! […] Nú ferð þú í dimma kjallarann og skalt dúsa þar hjá rottunum 

og skordýrunum þangað til þú lærir að hegða þér.“ (Jakob F. Ásgeirsson og Spyri, 

2011, bls. 74) 

 

Þetta er hörð refsing og beinlínis ofbeldi og því hefur henni verið dálítið breytt í 

þýðingu. Í frumtextanum á Heidi að hírast í kjallara með salamöndrum og rottum (í), 

en músum og rottum í íslenskri þýðingu (j). Í endursögn Birgitte Noder (k) og í 

nýjustu íslensku endursögninni (l) eru það rottur og pöddur/skordýr sem eiga að hræða 

Heidi (til hlýðni?). Salamöndrum er væntanlega breytt vegna þess að engar 

salamöndrur eru á Íslandi og segja því íslenskum lesendum lítið. Í dæmunum j-l vekur 

einnig athygli að í engu þeirra var þýtt orðið „Barbarin“, sem merkir „villimaður“ eða 

„barbari“ og vísar aftur til trúarlega innihaldsins sem fjallað var um í fyrri undirkafla. 

Heimþráin tekur völdin og Heidi reynir að flýja af heimili herra Sesemann. Hún 

verður á vegi fröken Rottenmeier: 
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(m) „Nichts fehlt dir, gar nichts, du bist ein ganz unglaublich undankbares Ding, 

und vor lauter Wohlsein weißt du nicht, was du noch alles anstellen willst!“ […] 

„Barmherzigkeit. Das Kind ist übergeschnappt!“ rief Fräulein Rottenmeier aus und 

stürzte mit Schrecken die Treppe hinauf, wo sie sehr unsanft gegen den Sebastian 

rannte, der eben hinunter wollte. „Holen Sie auf der Stelle das unglückliche Wesen 

hinauf!“ rief sie ihm zu […] (Spyri, [Á.á.]-f, bls. 91). 

(n) „Þú ert ótrúlega vanþakklát stelpa; þú hefir það einmitt svo gott, að þú veist 

ekki, hvað þú átt að finna þér til!“ […] „Hamingjan hjálpi mér! Barnið er vitskert!“ 

æpti ungfrú Rottenmeier og þaut í ósköpum upp stigann, en rakst þar á Sebastian, 

sem var rétt í því að fara niður. „Sæktu vesalings skinnið niður og farðu upp með 

hana,“ kallaði hún til hans […] (Spyri, 1934, bls. 129).  

(o) „Du undankbares Geschöpf! In diesem Haus wird dir alles geboten, was sich 

ein Kind nur wünschen kann.“ […] „Mach dich nicht lächerlich […] „Bringen Sie 

das Kind sofort in sein Zimmer! Es redet, als sei es im Kopf nicht ganz richtig“ 

(Bintig og Spyri, 2002, bls. 59). 

(ó) „Þig skortir bókstaflega ekki neitt, þú ert bara ótrúlega vanþakklát stelpa sem 

veit ekki af hverju hún á að finna upp á af eintómri vellíðan!“ (Noder og Spyri, 

1989a, bls. 18). 

(p) „Hvað segirðu? Langar þig heim? Hvað heldurðu að herra Sesemann segi? Og 

hvað um Klöru? Ertu svona vanþakklát? Hefurðu nokkurn tíma fengið svona mikið 

að borða og sofið í svona góðu rúmi? […] Drottinn minn dýri, […] stelpan er orðin 

hringlandi vitlaus.“ Svo segir hún við Sebastian: „Farðu með þennan hræðilega 

krakka inn í herbergið sitt […]“ (Graaf og Spyri, 1990, bls. 36). 

(r) „Hver ert þú að flækjast? […] Þú ert eins og umrenningur til fara!“ […] Hvað í 

ósköpunum ertu að rugla, barn! […] Svona, komdu þér strax upp í herbergið þitt!“ 

(Jakob F. Ásgeirsson og Spyri, 2011, bls. 77). 

 

Í dæmum m-p er undirstrikað að Heidi sé vanþakklát en orðin sem fröken 

Rottenmeier notar yfir Heidi eru misjafnlega hörð. Heidi er kölluð „stelpa“ í 

frumtextanum (m), íslensku þýðingunni (n), endursögn Noder (p), en „vera“ í 

endursögn Ilse Bintig (o). Hinsvegar er hún „umrenningur“ í endursögn Jakobs (r). 

Það er einnig mikill munur á því að kalla barn „unglückliche Wesen“ (vesalings veru) 

eins og Heidi er kölluð í frumtextanum (m) eða „vesalings skinnið“ (n) og „barn“ (o,r) 

eða meira að segja „hræðilegan krakka“ eins og gert er í endursögn Anne de Graaf (p).  

Miðað við dæmin hér að ofan sést að þýðendur og höfundar endursagna hafa ólík 

börn í huga þegar þeir þýða eða skrifa. Þess vegna orða þeir ekki alltaf eins hvernig 
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Dete frænka eða fröken Rottenmeier tala við Heidi til að hlífa lesendum við 

óþægilegum eða niðrandi ummælum. 

Tvær útgáfur skera sig frá hinum hvað velferð eða vernd barna varðar,  XXL-

útgáfan og endursögn Peter Stamm. Í fyrri bókinni, sem er ætluð yngri lesendum, tala 

persónur almennt ekki saman, þannig að fröken Rottenmeier gefst ekki færi á að vera 

leiðinleg við Heidi. Í texta Stamm er fröken Rottenmeier ekki heldur eins vond við 

Heidi og í frumtextanum, en hún bannar telpunni samt að gráta og hótar því að annars 

taki hún af henni bækurnar. Klara útskýrir fyrir Heidi að fröken Rottenmeier sé ströng 

en ekki vond kona.  

Eins og nefnt var áður er erfiðara að bera saman tiltekin atriði í myndefni, þar sem 

sögunni sjálfri hefur verið töluvert breytt. Engu að síður  þarf að koma fram að í 

myndinni með Shirley Temple er fröken Rottenmeier óvenju vond við Heidi. Hún 

rykkir í hana og hrindir henni en auk þess rænir hún henni og ætlar að gefa hana 

sígaunakonu.  

Í svissnesku myndinni frá 1952 er fröken Rottenmeier ströng, refsar Heidi með því 

að láta hana standa í skammarkróknum og bannar hún Dete frænku, sem er eldabuska 

á heimili herra Sesemann, að umgangast Heidi. Þegar Heidi reiðist frænku sinni fyrir 

að hafa farið með hana til Frankfurt fer Klara að gráta og þá grætur fröken 

Rottenmeier líka og segist ekki geta meira og að hún sé bara mannleg. 

Takahata bendir á að persóna fröken Rottenmeier í anime-teiknimyndinni sé 

þannig úr garði gerð að börnin verði hrædd við hana. Hann breytir hins vegar endinum 

og lætur hana koma með Klöru upp í fjöllin (44. þáttur). „Since the child audience had 

already watched the beginning of the series and knew a lot about the mountain, we 

wanted the children to have an advantage over Miss Rottenmeier and have a good 

laugh. Consequently, I think this saved Miss Rottenmeier“ (Takahata, 2004, bls. 203). 

Eftir að hafa skoðað hagræðingar á texta Johönnu Spyri verður næsti kafli 

helgaður samantekt á niðurstöðum og hugmyndum um frekari rannsóknir á þessu 

sviði.  
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7. Lokaorð 

Eins og titill ritgerðinnar vísar til hefur Heidi eftir Johönnu Spyri farið langar leiðir í 

mismunandi áttir vegna þýðinga á mörg tungumál, endursagna, kvikmynda, 

teiknimynda og alls kyns varnings sem  aðdáendur sögunnar um litlu munaðarlausu 

telpuna geta nálgast. Ekki má heldur gleyma því að sagan á rætur lengra aftur í tímann, 

í smásögunni um Adelaide eftir Hermann Adam von Kamp. 

Í öðrum kafla þessarar ritgerðar var lagður fræðilegur grunnur að því að fjalla um 

breytingar sem voru gerðar á texta Johönnu Spyri, sem kallaður hefur verið 

„frumtexti“. Meðal hugtakanna sem þar voru rædd var markhópur barnabókmennta og 

að hann hefur breyst í tímans rás. Athugun á þýðingum, endursögnum og myndefni 

staðfestir að útgefendur hafa aðlagað útgáfur sínar að þörfum barna í sínum samtíma 

eða a.m.k. lagað þær að ímynd barnsins sem þeir höfðu í huga. Sem dæmi má nefna að 

í íslenskum auglýsingum frá 1934 þóttu 13 myndskreytingar mikið. Endursagnir Ilse 

Bintig og Anne de Graaf eru hins vegar dæmi um það að myndskreytingar eru 

jafnmikilvægar og textinn eða jafnvel mikilvægari. Þessi þróun þar sem texti er styttur 

og bækur gerðar að myndabókum sýnir aðlögun að ákveðnum markhópi sem útgefandi 

hefur í huga en eru ekki síður tákn um tæknilega þróun í prentverki. 

Aðlögun textans eða sögunnar, t.d. hugmyndafræðilegar breytingar í ótal 

endursögnum og kvikmyndum, hefur valdið því að sagan af Heidi gleymdist ekki. 

Þegar skoðuð er staða Heidi í íslensku bókmenntakerfi frá 1934, þegar hún var fyrst 

gefin út á íslensku, má sjá að alltaf hefur verið í boði einhver ný endursögn, kvikmynd 

eða leikrit í útvarpinu. Í kjölfar þess hefur sagan alltaf verið sígildur og fastur hluti af 

kerfinu. Þó má alls ekki halda því fram að frumtextinn hafi ekki gleymst, því honum 

hefur verið breytt svo mikið að fæstir þekkja söguna af honum eða vita í raun og veru 

hvernig honum var breytt. Þar af leiðandi mætti staðhæfa að endursagnirnar hafi 

bjargað Heidi sem sögu en ekki textanum sjálfum. 

Í ritgerðinni var einnig fjallað mikið um hagræðingu frumtextans. Hægt væri að 

rökstyðja hana með aðlögun að markhópi eða hugmyndum um velferð barna, en 

breytingar í þágu lesenda og vanvirðing gagnvart frumtextanum, sem leiðir einnig til 

hagræðingar, eru ekki það sama. Skiljanlegt er að niðrandi athugasemdum um og við 

Heidi skuli vera sleppt, því viðhorf til uppeldis hefur mikið breyst frá 1880. Hinsvegar 

nýta útgefendur sér stöðu frumtextans sem allir þekkja og margir elska til að selja sem 

flest eintök af bókum sem tilheyra ekki alltaf háum gæðaflokki og nota upplýsingar 

um höfundinn á vafasaman hátt. Meðvitað eða ómeðvitað afvegaleiða þeir lesanda eða 
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áhorfanda með því að kynna endursögn sem texta saminn af Johönnu Spyri, þ.e. sem 

þýðingu. Eftir að hafa skoðað fleiri útgáfur af Heidi kom í ljós að fæstir birta 

upplýsingar á heiðarlegan hátt svo að lesandi viti strax hverskonar texta hann fær í 

hendurnar. Með „á heiðarlegan hátt“ er átt við að á kápu eða forsíðu komi fram hver 

hafi endursagt og myndskreytt textann, en einnig hver er höfundur frumtextans, eins 

og gert var í endursögn Peter Stamm. 

Mismunandi aðferðir við birtingu upplýsinga en einnig það hvernig 

sögupersónunni Heidi er breytt af mismunandi listamönnum eru dæmi um að sagan 

Heidi er orðin eign okkar allra og við getum breytt henni eftir þörfum. Þetta á við um 

útlit Heidi, þegar hári hennar er breytt úr stuttu, dökku og hrokknu í sítt, slétt og ljóst. 

Sömuleiðis sést tengsl milli verka varðandi klæðnað hennar, t.d. birtist rauður kjóll 

yfir gulum bol, sem margir þekkja frá Heidi í japönsku anime-teiknimyndinni, einnig í 

endursögn eftir Peter Stamm.  

Flestir hafa ekki aðeins ákveðna ímynd af Heidi heldur einnig ímynd af Sviss sem 

birist í öllum útgáfum sem sælu- og náttúruland. Það er jafnvel hægt að fara í Heidi-

tengt frí til Sviss og heimsækja svonefnt Heidiland, þar sem hægt er að upplifa 

„alvöru“ lífsstíl Heidi. Japanska anime-útgáfan veldur því að þessi áfangastaður er afar 

vinsæll, ekki síst af Japönum. 

Eftir að hafa skoðað hagræðingu í framantöldum útgáfum á Heidi vaknar spurning 

um þörf á endurþýðingu frumtextans á íslensku og hvernig hún ætti að vera. 

Hugsanlega væri textinn of langur til að miða hann við ólæs börn, en áhugavert væri 

að gefa út bók bæði fyrir eldri börn og fullorðna sem gætu ekki síður notið 

hjartnæmrar sögunnar en einnig hins fallega stíls höfundar. Hinsvegar þyrfti að meta 

hvort slík þýðing myndi seljast. Fjármunir eru oft sterk rök fyrir útgáfu endursagna, 

því þær seljast oftast. Ekki má alhæfa að endursagnir séu slæmar og hafi neikvæð áhrif 

á stöðu frumtextans. Hinsvegar má ekki slaka á kröfum um gæði þeirra. Þess verður að 

gæta að upplýsingar um höfund frumtextans og endursagnarinnar komi fram, en einnig 

að nafn þýðanda sé birt á réttan og heiðarlegan hátt, svo að lesandinn geri sér glögga 

grein fyrir því að hann keypti eða er að lesa endursögn. 

Varðandi hagræðingu á Heidi og fleiri barnabókum vakna miklu fleiri spurningar 

sem áhugavert væri að skoða í frekari rannsóknum. Ein spurninganna er hvernig 

kvenkyns persónum er breytt í þýðingum og endursögnum milli tungumála og 

menningarheima. Hægt væri að styðjast við femínískar kenningar til að athuga þau 

menningarlegu öfl sem hafa áhrif á ímynd sögupersóna. 
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Sömuleiðis væri brýn þörf á rannsóknum á kvikmyndum byggðum á sígildum 

barnabókmenntum. Hægt væri að skoða upplýsingabirtingu í þeim og hversu langt 

breytingar á upprunalegu sögunum nái, en einnnig hvernig sögupersónum er breytt til 

að aðlaga þær að ríkjandi skáldskaparfræði tiltekins kerfis. 

Höfundur ritgerðarinnar vonast til þess að geta opnað á umræðu um hagræðingu 

barnabóka. Einnig þarf að gera meiri kröfur um gæði endursagna, þ.e. hvað texta og 

myndskreytingar varðar, því barnið fær ekki alltaf í hendur vandaða bók. Ennfremur 

vonast höfundur til þess að þegar á líður verði meiri virðing  borin fyrir frumtextum, 

höfundum þeirra en einnig lesendum, því þeir eiga rétt á heiðarlegum upplýsingum um 

textann sem þeir fá í hendurnar.  
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