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Ágrip 
Markmið ritgerð þessarar er að skoða þróun persónusköpunar í raunsæislegum bókaflokkum 

ætluðum stúlkum sem standa á mörkum æsku og kynþroskaskeiðisns. Bækurnar eru ellefu 

talsins, sú elsta frá 1959 og sú nýjasta frá 2012 eða rúmlega 60 ára tímabil. Mæðgum er 

sérstakur gaumur gefinn sem og hvernig þeirra samband hefur þróast í barnabókmenntum á 

þessu tímabili. Mæðgnasambönd geta verið erfið og tekið á, sérstaklega á kynþroskaskeiði 

stúlkna. Sérstök áhersla er lögð á persónusköpun í bókunum og eiginleikar sögupersónanna 

flokkaðir eftir karllægum eða kvenlægum gildum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að 

mæðgnasambönd hafa breyst á tímabilinu og hlutur mæðra í bókmenntum hefur stækkað á 

kostnað feðranna. Mæðgnasambönd virðast vera meira á jafnréttis grundvelli og 

valdahlutföllin hafa riðlast. Einnig er áhugavert að  karllæga eiginleika er mun oftar að finna í 

kvenskáldpersónum og öfugt, karlpersónur búa oftar yfir kvenlegum gildum. 



1 

 

 

 

Inngangur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar eru stúlkur í raunsæjum barnabókaflokkum og samband þeirra 

við mæður sínar. Bókaflokkarnir eru Kötlubækurnar eftir Ragnheiði Jónsdóttur, Sitji guðs englar 

þríleikurinn eftir Guðrúnu Helgadóttur og bækurnar um Aþenu eftir Margréti Örnólfsdóttur. 

Hér verður farið í saumana á þremur bókaflokkum þar sem fylgst verður með stúlkum á 

aldrinum níu til sautján ára, ásamt því að litið er nánar á samtíma þeirra og umhverfi. 

Persónusköpun í barnabókmenntum er eitt megin viðfangsefni ritgerðarinnar, hvernig mála 

höfundarnir upp dætur og mæður. Efni ritgerðarinnar er að kanna hvernig persónusköpun 

hefur breyst í tímans rás og er þá sérstaklega litið til sambands stúlknanna við mæður sínar, 

þetta flókna samband sem hefur verið höfundum umfjöllunarefni frá ómuna tíð. 

Bókaflokkarnir sem verða í sviðsljósinu hér eru frá mismunandi tímaskeiðum en eiga þó 

sitthvað sameiginlegt. Flokkarnir eru allir samdir af konum. Höfundarnir eiga það enn fremur 

sameiginlegt að koma frá alþýðu- eða millistéttaheimilum og „hljóta þannig að hafa aðra sögu 

að segja – í bókstaflegri merkingu – en karlmenn úr sömu stéttum“ (Dagný Kristjánsdóttir, 

1979:10). Allir bækurnar fjalla um stúlkur sem eru að vaxa upp í samtíma sínum og takast á við 

raunsæ vandamál, og teljast því hversdagshetjur. 

Í bókunum öllum koma fyrir flókin mæðgnasambönd af ýmsu tagi, en allar eiga 

stúlkurnar það sameiginlegt að þurfa að taka ábyrgð á mæðrum sínum og vera fullorðni aðilinn 

í sambandinu á einhverjum tímapunkti. Marianne Hirsch prófessor við Columbia-háskólann 

skrifaði bók um hið flókna samband mæðra og dætra1 „Kvenrithöfundar skrifa allt öðruvísi en 

karlrithöfundar um samband mæðra og dætra. Textarnir eru mun mótaðri og nákvæmari 

lýsingar á nálægðinni, fálætinu, ástríðunni og ofbeldinu sem er svo oft ríkjandi í sambandi 

þeirra. Afskaplega persónulega nánd en um leið mjög almenn“ (Hirsch, Marianne, 1989:204). 

Það vissulega ólgar ójafnvægi og bækurnar fjalla á margan hátt um óskýr mörk milli hins 

fullorðna og barns í þessum bókaflokkum. Rannsóknarspurningin er því hvernig er sambandi 

þessara mæðgna háttað, hver er ábyrgi aðilinn í bókunum, er það móðirin eða stúlkan, er 

                                                 
1 „Female writer´s accounts of the mother-daughter bond are the most articulate and detailed expressions of its 

intimacy and distance, passion and violence, that we can find; they are the most personal and at the same time 

the most universal“ 



ábyrgðarhlutverkum umturnað í þessum bókaflokkum og hafa hlutverkin eitthvað breyst í 

tímans rás? 

Fyrst verða bókaflokkarnir kynntir ásamt því að rýnt verður í sjónarhorn 

aðalpersónunnar og byggingu bókanna. Við skoðum upphaf íslenskra barnabóka og hvenær 

hugtakið unglingur varð til. Hugtakið raunsæi er gaumgæft og tenging þess við bókaflokkana. 

Fræðikonan Maria Nikolajeva mun skipa heiðurssess í umfjölluninni, því fáir hafa rannsakað 

jafn ítarlega og hún persónusköpun í barna- og unglingabókmenntum. Fjallað verður um 

kenningar Mario Jacoby sem heldur því fram að með komu kristninnar hafi nornir í ævintýrum 

tekið við slæmu og óæskilegum hliðum kvenna og þar með talið mæðra. Persónusköpunin í 

bókunum er borin saman og þó mæðgnasambandið verði í brennidepli, verða tengsl við 

aðalpersónanna við aðrar aukapersónur einnig rannsökuð.  

  



1. Þrír bókaflokkar fyrir ungar stúlkur 

Af bókasflokkunum þremur skal fyrst nefna Kötlubækurnar sem Ragnheiður Jónsdóttir 

rithöfundur skrifaði. Þær bækur urðu fimm talsins og voru gefnar út frá 1959 til 1967 þegar 

Katla kveður kom út. Fylgst er með Kötlu frá ellefu ára aldri fram yfir unglingsárin. Hún býr 

fyrst með einstæðri móður sinni, Ingunni, sem þarf að vinna myrkranna á milli til að sjá fyrir 

sér og dóttur sinni. Móðirin er greinilega þunglynd og það bitnar á Kötlu. Hún er hlýtt barn og 

góð stúlka sem gerir allt sem mamma hennar segir, þangað til hún hittir Svölu vinkonu sína 

sem mun hafa djúpstæð áhrif á hana. Þegar líður á bókaflokkinn kynnist móðir Kötlu manni og 

eignast með honum barn. Katla eignast líka stjúpbróður, Einar, og þeim verður vel til vina. Við 

horfum líka til Svölu vinkonu hennar, þær nánast alast upp saman og spegla sig hvor í annarri. 

Annar Bókaflokkurinn sem tekin er til umfjöllunar er þríleikur Guðrúnar Helgadóttur 

sem hófst á bókinni Sitji Guðs englar en hún kom út árið 1983 og naut strax mikilla vinsælda. 

Hér er horfið aftur í tímann og sagan hefst á stríðsárunum þegar breskir hermenn settu svip 

sinn á mannlífið í Reykjavík. Það sem skilur þennan bókaflokk frá hinum er að aðalsöguhetjan 

er ekki alltaf sú sama þó þær komi úr sömu fjölskyldu, systur sem koma hver með sitt 

sjónarhornið. Í fyrstu bókinni er það hin alvarlega og ábyrga Heiða, sem er aðalsöguhetjan og 

við sjáum lífið og tilveruna frá hennar sjónarhorni. Saman í hring kom svo út árið 1986. Lóa-

Lóa er hér í sviðsljósinu og hún hefur allt aðra lífsýn en Heiða, eldri systir hennar, tekur 

hlutunum léttar og er kátari. Abba hin, þriðja systirin, lokar síðan hringnum í Sænginni minni 

yfir frá árinu 1987. Hún er kölluð Abba hin til aðgreiningar frá ömmu sinni, Ingibjörgu sem hún 

heitir í höfuðið á. Móðirin hér er draumlynd og lætur sig hverfa inn í draumaheim rómantískra 

bókmennta, fjarri ábyrgð og áhyggjum. Hún á það til að haga sér eins og óábyrgur unglingur og 

neitar að horfast í augu við hversdagsleikann. Móðirin sýnir einnig greinileg merki um depurð 

og stelpurnar þekkja hana ekki öðruvísi en ólétta. 

Bækurnar um Aþenu eftir Margréti Örnólfsdóttur eru fulltrúar 21. aldarinnar. Aþena – 

ekki höfuðborgin, kom út árið 2009. Aþena – Hvað er málið með Haíti? árið 2010 og svo 

tveimur árum síðar, 2012, kom út Aþena – að eilífu, kúmen! Ekki er útséð um að fleiri bækur 

fylgi í kjölfarið. Aþena er alin upp af einstæðri móður, Heiðu, fyrstu sjö ár ævi sinnar og eru 

þær því mjög nánar. Mamma hennar kynnist svo manni og fer að búa og eignast með honum 

soninn, Tuma. Seinna eignast Aþena litla systur og í lok bókaflokksins er hún komin í 

kjarnafjölskyldumynstur. Móðirin hér er til staðar þegar á reynir en hefur sína djöfla að draga, 



sérstaklega samband hennar við sína eigin móður sem er nánast ekkert. Aþena og Heiða eru 

miklar vinkonur og jafningja samband virðist vera á milli þeirra. 

Katla og Aþena eru titilpersónur sinna bókaflokka og gengið er út frá að stúlkubörn lesi 

bækurnar og samsvari sig við aðalpersónurnar. Í Sitji guðs englar þríleiknum er skipst á 

aðalhlutverkum og sama fjölskyldan séð frá ólíkum sjónarhornum, þó allar séu 

aðalpersónurnar stelpur. Raunsæisbókmenntir, hvort sem þær eru fyrir börn eða fullorðna, 

reyna að henda reiður á raunverulegum heimi, þeim sem við lifum í og eru því í andstæðu við 

þann ævintýraheim sem við þekkjum úr þjóðsögum og ævintýrum, þar sem ekki er mikið um 

raunverulegar bóndadætur sem máttu strita og fá að launum óbreytta bóndasyni. 

 Í hefðbundnum gömlum ævintýrum eru söguhetjurnar yfirleitt yngstar, einbirni eða 

munaðarlausar. Í nútímabókmenntum eru þær oft elstar og með mikla ábyrgðartilfinningu 

(Nikolajeva Maria, 2002:37). Aðalpersónurnar hér eru einmitt elstar og ábyrgðafullar, bera oft 

á tíðum heiminn á herðum sér. Bókaflokkarnir sem hér eru til umfjöllunar eru ætlaðir 

stálpuðum stúlkum sem eru að ganga í gegnum sitt mesta þroskastig, kynþroskann. Eitt verður 

þó að hafa í huga að það eru fullorðnar konur sem miðla þessum sögum til okkar, eins og þær 

telja að stálpaðar stúlkur hugsi. Allar gerast sögurnar í Reykjavík þó eitthvað sé um ferðalög yfir 

borgarmörkin og þá eru þau bara til að undirstrika hversu mikil borgarbörn aðalsöguhetjurnar 

eru. Það er mikilvægt að muna segir Nikolajeva að bókmenntapersónur eru hugarsmíð, ekki 

lifandi manneskjur; þær hafa ekki sjálfstæðan vilja, þær þurfa ekki að hegða sér rökrétt né falla 

undir viðurkenndar sálfræðikenningar. Það ber því að forðast að greina þessar persónur eins 

og um lifandi einstaklinga væri að ræða eins og til dæmis “hann gerði svona og svona því hann 

langaði til þess”. Í stað þess væri rétt að spyrja hvers vegna höfundurinn hefur valið að láta 

persónuna hegða sér á ákveðinn hátt, einnig þegar honum hefur tekist að skapa persónu sem 

er trúverðug (Nikolajeva Maria, 2001:66). 

  



2. Unglingurinn í skóginum 

Íslenskar barnabókmenntir eiga ekki svo langa sögu. Vitneskjan um að börn væru til, ekki bara 

litlar fullorðnar manneskjur hér á landi kom með upplýsingunni. Barnaljóð eftir séra Vigfús 

Jónsson komu út 1739, ljóð sem hann orti handa dóttur sinni 1739. Árið 1780 gaf systursonur 

Vigfúsar, Jón Eiríksson, ljóðin út í Kaupmannahöfn. Ljóðin eru nokkurs konar lífsregluvísur sem 

eru enn þann dag í dag vinsælar aðferðir í miðlun efnis til barna (Silja Aðalsteinsdóttir, 

1981:39). Barnabækur hafa þó alltaf endurspeglað raunveruleika hvers tíma fyrir sig. Umgjörð 

sögunnar varpar ljósi á væntingar og vonir þeirra sem söguna segja. 

Fyrirbrigðið unglingur er tiltölulega nýtt í mannkynssögunni og þá sérstaklega 

hérlendis. Fram að þeim tíma voru einungis til börn og fullorðnir. Ungt fólk fór að vinna eða var 

sent í sveit og sárafáir fóru í framhaldsskóla á fyrri hluta tuttugustu aldar. Uppreisn unglinga á 

sér oft rætur í neðri stigum þjóðfélagsins, til að mynda pönkbylgja unglinga úr 

verkamannastétt í Englandi. Jazz og rokk voru líka tónlist ungs fólks og blökkufólks úr 

fátækrahverfum Norður-Ameríku eftir heimstyrjöldina síðari og liður í baráttu þeirra 

síðarnefndu við að losna undan yfirráðum hvíta mannsins. Bítlarnir ungu komu líka með krafti 

inn í hefðbundna dægurtónlist þeirra tíma og umturnuðu öllu. Unglingar búa oft yfir sterka 

réttlætiskennd, þeir sjá veröldina í svart/hvítu en eru að sama skapi frjóir í hugsun. 

Bækur sem sérstaklega voru skrifaðar fyrir unglinga komu fram á tuttugustu öldinni hér 

á landi þegar kennarar úr Austurbæjarskóla ullu hneyksli með skrifum sínum fyrir börn og 

unglinga. Margrét Tryggvadóttir bókmenntafræðingur gerir upp fyrstu skref þessarar 

bókmenntagreinar á Íslandi í Íslensk bókmenntasaga, fimmta bindi og segir gagnrýnendur hafa 

litið niður á þessa grein, en eins og alltaf svarar markaðurinn og almenningur vildi þessar 

bækur. Þær voru í efstu sætum sölulista bóka en til að byrja með voru fáir höfundar sem 

kveiktu á þessari frábæru markaðshugmynd (Margrét Tryggvadóttir, 2006:353). Vinsælt varð 

að skrifa um unglinga í vanda og hvers konar örðugleika sem venjulegir unglingar takast á við 

þegar hormónabúskapurinn tekur völdin og fullorðnir skilja mann alls ekki, til þessa hóps 

myndu bókaseríurnar sem hér um ræðir höfða til. 

  



3. Raunsæ speglun í barna- og unglingabókmenntum 

Upphaf raunsæisstefnunnar er rakið allt til forn Grikkja. Aristóteles talaði um eftirlíkingu lífsins 

– mimesis - í riti sínu Um Skáldskapalistina. Þar fjallaði hann einnig um kaþaris eða þá 

sálarhreinsun sem fólk upplifði í áhorfi sínu á harmleiki, „Skáldin fást við að líkja eftir mönnum 

í virku lífi...“ (Aristóteles, 1997:47). Að geta samsvarað sér með persónu sem gengur í gegnum 

hluti sem þú ert að ganga í gegnum eða gætir lent í þá ertu að horfast í augu við 

raunveruleikann. Í harmleikjunum voru áhorfendur þó yfirleitt að horfa á eitthvað sem var 

fjarri þeirra raunveruleika, vandamál konung og guða. Þó er óhætt að segja að 

raunsæisbókmenntir fjalli einmitt um þessa eftirlíkingu á raunveruleikanum, eins og við sjáum 

hann í hvert sinn í samhengi við samtímann. 

 Fyrrnefnd Nokolajeva, prófessor við Cambridge háskólann, fer vel yfir hinar stöðluðu 

persónur í raunsæis barnabókum og flokkar þær eftir einkennum og gjörðum í bókunum The 

Rhetoric of Character in Children´s Literatur og Börnebogens Byggeklodser. Okkar aðalpersónur 

myndu allar falla í „Low Mimetic Characters“ eða lágreistar eftirhermupersónur. Í þennan flokk 

fara venjuleg börn sem eru að eiga við hversdagsleg vandamál. Þau búa á hefðbundnu heimili 

og eiga við raunveruleikann á sínum forsendum (Nikolajev, Maria, 2002:36-37), eins og þær 

Katla, Aþena og systurnar þrjár.  

Nokolajeva segir að börn sem aðalpersónur í raunsæisbókmenntaverkum séu 

tiltölulega ný af nálinni. Í gegnum tíðina hafi börn bara alls ekki verið neitt venjuleg, Anna í 

Grænuhlíð og Tom Sawyer langt í frá að vera venjuleg börn. Elsta dæmi um 

raunveruleikabarnahetju telur Nokolajeva vera Lauru í bókaflokknum Húsið á sléttunni sem 

komu út á fjórða og fimmta áratug síðustu aldar. Þá hafi líka komið mikið af 

raunsæisbarnahetjum upp úr heimstyrjöldinni síðari vegna allra hörmunga sem stríðið hafði í 

för með sér. Mæður og börn neyddust til að horfast í augu við að feður kæmu ekki til baka og 

breytt fjölskyldumynstur varð staðreynd í hinum vestræna heimi (Nikolajev Maria, 2002:36-

37). 

Hér á landi voru það kennarar í Austurbæjarskóla fyrir seinna stríð, um 1930, sem 

lögðu grunninn að félagslega raunsæjum barna- og unglingabókum hér á landi. „Þessir 

höfundar voru ekki að hugsa um að framleiða hentugt lestrarefni handa börnum, þeir vildu 

glæða bókmenntaáhuga barnanna með því að bjóða þeim vel gerðar skáldsögur með 

sálrænum og félagslegum átökum, þeir vildu gefa börnum yfirsýn yfir samfélag sitt sem varð 



sífellt flóknara með iðnvæðingu, vaxandi borgarmenningu...„(Silja Aðalsteinsdóttir, 1981:151). 

Miklar samfélagsbreytingar urðu á þessum árum og fullvíst að kennarar við Austurbæjaskóla 

hafi séð sitt og hvað. Silja Aðalsteinsdóttir segir í bókinni Íslenskar barnabækur að höfundar 

eins og Stefán Jónsson og Ragnheiður Jónsdóttir sem voru kennarar við Austurbæjarskóla hafi í 

bókum sínum speglað vel þann raunveruleika sem blasti við ungu fólki í hinni ungu stórborg 

Reykjavík. Erfitt var að alast upp á mölinni, þar sem rætur foreldranna voru í sveitinni. 

Höfundar vildu gera ungum lesendum grein fyrir því að börn úr undirstéttum væru ekki minna 

virði en önnur. Það væri merkileg reynsla og þroskandi að vera lágstéttarbarn (Silja 

Aðalsteinsdóttir, 1981:17). Eftir 1960 kom út bylgja barnabóka sem lýstu tilveru barns með 

einstæðu foreldri. Sjaldan voru feðurnir þó í því hlutverki. Fráskilið foreldri átti greiðari aðgang 

í raunsæisbarnabókmenntir því það var staða sem mörg börn áttu auðvelt með að samsvara 

sig við (Nikolajeva Maria, 2002:119). Bækurnar um Kötlu koma einmitt út á þessu tímabili og 

þar er hún að vinna sig úr erfiðum skilnaði foreldra sinna. 

Nýraunsæi kom svo til landsins með hippakynslóðinni sem umbylti frásagnarmáta í 

barnabókum og skilgreindi uppá nýtt (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981:323). Í nútímabókmenntum 

er minni áhugi á því hvað persónurnar taka sér fyrir hendur, en þeim mun meiri áhersla á innri 

hvatir persónanna, á hugsanir þeirra og líðan. Í barnabókum nútímans eru foreldarnir oft 

vandamálið, hvað þeir eru að hugsa er börnunum oft hulin ráðgáta og það sem verst er, er að 

þau eru tilfinningalega og andlega fjarverandi (Nikolajeva Maria, 2001:91). Þetta er staðreynd 

sem blasir við alls staðar í hinum vestræna heimi, uppalendur hafa um margt annað að hugsa 

en börn í flóknum heimi nútímans. 

  



4. Greiningar Nikolajeva 

Maria Nikolajeva hefur flokkað eiginleika hefðbundinna skáldsagnapersóna eftir 

kynhlutverkum, eins og tafla 1 sýnir: 

 

Menn/drengir Konur/stúlkur 

Sterkur Sætar 

Valdamikill Bældar 

Grimmir Blíðar 

Árásagjarnir Hlýðnar 

Metnaðargjarnir Fórnfúsar 

Verndarar Nærgætnar 

Sjálfstæðir Viðkvæmar 

Athafnasamir Háðar öðrum 

Hugsa stórt Hugsa 

Tafla 1 - Greining Nikolajeva 

  

Hér eru hefðbundin gildi kynjanna höfð að leiðarljósi, stelpur eru sætar, strákar eru 

sterkir. Nikolajeva tekur fram að í flestum tilfellum fellur ekki nein persóna eingöngu í 

kvenlægu eiginleikana en þessi listi sýnir okkur þó kynjaskiptingu sem við könnumst við 

(Nikolajeva Maria, 2002:68).  

 Aþena og Katla eru kynntar strax á fyrstu síðum bókanna en systrunum kynnumst við 

þegar líður á bókaflokk Guðrúnar. Lesandinn fylgist svo með þroska þeirra í gegnum bækurnar. 

Oft er gott að skilgreina persónur út frá því sem þær eru ekki. Aðalpersónurnar í bókunum eru 

ekki strákastelpur líkt og Anna í Grænuhlíð eða Georg í Fimm fræknu. Þær eru ekki prakkarar 

né ævintýraprinsessur. Katla er alvarleg ung stúlka með marga bagga á bakinu. Hún vill ná langt 

og læra og komast eins langt frá að líkjast móður sinni og hægt er, hún ber því fleiri eiginleika 

drengja en stúlkna. Þó hún sé bæði hlýðin og fórnfús, þá er hún einnig verndari, 

metnaðargjörn, sjálfstæð og hugsar stórt. Heiða er sæt þó hún geti vissulega verið grimm og 

þá helst við móður sína. Lóa-Lóa er sjálfstæð og viðkvæm, Abba hin er hrifnæm og 

athafnasöm. Aþena ber einkenni úr báðum flokkum. Hún er blíð, bæld, hlýðin og háð öðrum ... 

þangað til hún ákveður að óhlýðnast móður sinni þá gerist hún grimm, hugsar stórt, sjálfstæð 

og athafnasöm, en allt eru þetta karllægir eiginleikar skv. Kenningu Nikolajevu. 



Mikilvægt er fyrir lesendann að geta samsamað sér við aðalsögupersónuna sem glíma 

við vandamál og hversdag sem lesandinn þekkir vel. Persónurnar í bókunum eru ýmist flatar, 

grunnar, breiðar, djúpar. Mótspilari stelpnanna, eða spegillinn sem þær spegla sig í í 

þroskaferlinu er misjafn eftir bókum. Katla tekur mið af vinkonu sinni Svölu, systurnar hver af 

annarri og Aþena horfir mest til móður sinnar. 

  



5. Ævintýrastjúpur og raunsæismæður 

Stjúpur og nornir eru rótgrónir illvirkjar í ævintýrum. Þær ýta söguhetjum út í hættufarir og að 

takast á við alls konar hindranir. Börn hafa í gegnum tíðina samsamað sér með ævintýrahetjum 

líkt og með söguhetjum í raunsæisbókmenntum. Steven Swann Jones prófessor við Cal State, 

Los Angeles, greinir ævintýri og sagnir í þrjá flokka eftir aldri lesenda- eða áheyrendahópsins í 

bókinni The Fairy Tale –The Magic Mirror of Imagination. Fyrsti hópurinn eru yngstu 

áheyrendurnir. Þeir samsama sér í einföldustu gerðir ævintýra og með söguhetjum sem eru á 

svipuðum aldri og þau. Hans og Gréta er gott dæmi um slíkt ævintýri. Annar hópurinn eru 

unglingar, þeir samsama sér með hetjum sem eru á svipuðum aldri og þeir þurfa að takast á 

við svipuð vandamál, þ.e. fara frá foreldrum og marka sér svæði í veröldinni, Hans klaufi er gott 

dæmi um ungan mann sem þarf að fullorðnast og takast á þrautir ýmiskonar til að skapa sér 

stöðu sem fullorðin einstaklingur. Þriðji hópurinn er svo unga fólkið sem farið er að heiman og 

þarf að horfast í augu við barneignir og heimilishald (Swann, S.S. 1995:23-25). Móðirin er í 

stjúpu/nornar hlutverki í þessum raunsæisverkum, hrindir ákveðnum þroska af stað sem er 

nauðsynlegur til að takast á við lífið líkt og nornir í ævintýrunum. Þær beita yfirleitt ekki 

líkamlegum krafti heldur nota þær sínar dökku hliðar, sem vissulega hafa verið eignaðar 

stjúpum og nornum. 

Mario Jacoby sálfræðingur ásamt öðrum fræðimönnum gaf út bókina Witches, Ogres, 

and the Devil´s Daughter. Í þeirri bók er talað um hið illa í ævintýrum sem hefur verið mörgum 

sálfræðingnum umfjöllunarefni. Jacobi byggir sínar kenningar á geðlækninum Carl Gustav Jung 

sem skoðaði vel samband meðvitundar og dulvitundar. Í bókinni fjallar hann um nornir í 

ævintýrum sem hinar illu hliðar konunnar og þær hafi komið með kristindómnum, þar áður 

voru gyðjur oft bæði vondar og góðar. Þegar María mey kom til sögunnar var ekkert pláss fyrir 

neikvæða eiginleika og þeir því yfirfærðir á nornir og í sumum tilfellum stjúpmæður. 

Nornirnar/mæðurnar gleypa strákana, vita alltaf betur en stelpurnar og bæla niður sjálfsmynd 

þeirra með yfirþyrmandi visku. Jacoby telur að mörg ævintýri sem fjalla um átök við nornir, 

fjalli í raun um að brjótast undan ofurvaldi móðurinnar. Ævintýrin fjalla því um að sigrast á 

nornum eða dökku hliðum móðurinnar. Erfiðasti hlutinn er þó að sætta sig við bæði dökku og 

ljósu hliðarnar í sjálfum sér. Ástin er það hreyfiafl sem getur losað dætur undan álögunum eða 

dökkum hliðum nornar/móður. Jacoby tekur sem dæmi Garðabrúðu, hún nær að strjúka úr 

turninum sem nornin/móðirin lokaði hana inni í með krafti ástar sinnar á prinsinum (Jacoby 



Mario, 1992:205,213,214). 

Í köflunum hér á eftir verða mátaðar kenningar Nikolajeva um kvenlæga og karllæga 

þætti á persónunum í bókaköflunum og kannað hvort hafa þær búi frekar yfir karllægum eða 

kvenlægum eiginleikum. Dökku og ljósu hliðarnar í mæðgunum eru skoðaðar og hvort 

mæðurnar nýti sér dökku hliðar sínar til þess að hvetja stúlkurnar til að taka nauðsynlegt 

þroskastökk, úr barni í unglingsstúlku. 

  



6. Mæður og dætur  

Bækurnar um Kötlu eru í þriðju persónu og hún sér um að miðla sögunni til lesendans. 

Mamma Kötlu spilar stórt hlutverk í bókunum og því telst hún til miðlægra persóna. Ein tegund 

af erkitýpum í barnabókmenntum er hið stranga og ofverndandi foreldri. Nikolajeva telur að 

þrátt fyrir að foreldrar eða aðrir uppalendur séu mikilvægasta fólkið í lífi barns í veruleikanum, 

leiki foreldrar í barnabókmenntum sjaldan stórt hlutverk í þróun og þroska aðalpersóna. Ef þeir 

gera það á annað borð er það neikvætt hlutverk, þeir hefta barnið andlega og líkamlega og 

koma þannig í veg fyrir vöxt og sjálfstæði (Nikolajeva Maria, 2002:115,117). Þessa niðurstöðu 

er auðvelt að heimfæra upp á Ingunni, móður Kötlu sem er snillingur í að koma inn 

samviskubiti hjá dóttur sinni. Ef Ingunn er sett inn í töflu Nikolajev hér að ofan, má sjá að hún 

ber næstum eingöngu neikvæða eiginleika úr báðum hópum, hún er grimm, árásargjörn, bæld 

og háð öðrum, þ.e. dóttur sinni. 

Í Sitji guðs englar er Heiða í aðalhlutverki. Sögurnar eru sagðar í þriðju persónu, frá 

sjónarhóli þriggja systra sem dubbaðar eru upp sem aðalpersónur í hverri bók fyrir sig. Hér er 

sögumaður yfir um og allt um kring, en lesandinn fær þó stundum að gægjast inn í hug 

stelpnanna. Móðir stúlknanna, Aðalheiður er flöt persóna og hefur eingöngu eiginleika úr 

kvenlega dálknum, hún er blíð, sæt, fórnfús, nærgætin og hugsar lítið eins og dóttir hennar 

bendir á.  

  Heiða, móðir Aþenu, reynir af veikum mætti að stjórna en þær eru í raun samstíga í 

þroskanum, amman, móðirin og dóttirin. Heiða hefur vissulega eiginleika úr báðum flokkum, 

hún er sterk, metnaðargjörn, verndandi, hugsar stórt og er athafnasöm. En um leið er hún 

sæt, blíð og viðkvæm en það er einungis þegar hún er ólétt. Í bókinni kynnumst við Aþenu sem 

segir okkur frá lífi sínu í fyrstu persónu. Aþena hefur alist upp hjá einstæðri móður til sjö ára 

aldurs, fram að því voru þær bara tvær einar. Það er fyrirkomulag sem er býsna algengt á 21. 

öldinni og örugglega margar stelpur sem geta samsamað sér við aðalpersónuna. Móðirin hér 

er heilsteypt og Aþena getur treyst á hana. Hún reynir að vera sanngjörn en hefur þó ræður 

hún ekki við það að samband hennar við sína eigin móður, litar hennar gjörðir. Heiða er djúp 

persóna og varpar ljósi á þetta flókna mynstur sem oft vill vera hjá mæðgum. Hún er klettur 

Aþenu og eina fyrirmynd. 

6.1 Ábyrgð 

Í bókaflokkunum er áberandi hvað dæturnar þurfa að bera ábyrgð á móður sinni og þeirra 



sambandi. Þær eru oft fullorðni aðilinn í sambandinu og þurfa að taka fullorðins ákvarðanir því 

mæðurnar færa ábyrgðina meðvitað og ómeðvitað yfir á þær. Móðir Kötlu er helsta ástæða 

vanlíðunar Kötlu: „Aleigan mín“, hvíslar hún, og röddin titrar af niðurbældum gráti“ 

(Ragnheiður Jónsdóttir, 1959:10). Mamma Kötlu er hér í fyrstu bókinni að jafna sig eftir skilnað 

við föður Kötlu og má segja að sá bati komi hægt og sígandi. Katla tekur fulla ábyrgð á móður 

sinni í bókunum og virðast þær mæðgur vera fastar í því mynstri. „Katla horfir á eftir mömmu 

sinni, og hana tekur sárt, að hún skuli þurfa að vinna svona mikið. [...] Það var öðruvísi áður en 

pabbi fór. Þá var mamma heima allan daginn og hafði tíma til að sauma fína kjóla handa henni 

og fallega púða og veggteppi“ (Ragnheiður Jónsdóttir, 1959:10). Ragnheiður tekur þó á 

raunsæjan hátt á veruleika margra skilnaðarbarna því, skilnuðum fjölgaði jafnt og þétt, þeir 

voru 496, árið 1951 en 1.088 árið 1976 (meðaltalstölur á fimm ára tímabili) sem er meira en 

100% aukning samkvæmt tölum Hagstofunnar (hagstofan.is 2015). 

 Katla þrettán ára kom út árið 1962. Hér er Katla orðin eldri en enn eru sömu vandamál til 

staðar. Hún er þó búin að eignast stjúpföður og stjúpbróður. Í bókinni eignast hún svo lítinn 

bróður. Strax á fyrstu síðu er Katla með samviskubit, „Ég skal gera eitthvað", flýtir Katla sér að 

segja og skammast sín nú fyrir að hafa setið yfir æfingunum, þegar mamma hennar er í rúminu 

og Einar verður að hugsa um matinn" (Ragnheiður Jónsdóttir, 1960:7). Katla er mjög alvarleg 

ung stúlka og vill hlýða móður sinni og er með sífellt samviskubit vegna hennar. „Katla er 

þakklát fyrir, hvað allir eru góðir og skilningsríkir, og hún hjálpar mömmu sinni af fremsta 

megni þessa daga, sem eftir eru" (Ragnheiður Jónsdóttir, 1964:28). Katla er hér uppskrift af 

góðri og gegnri stúlku á fyrri hluta sjöunda áratugarins. 

Í bókinni verður Katla mjög veik, stendur ekki undir sér en fer þó í píanótíma til 

föðurömmu sinnar. Pabbi hennar er á staðnum og sér hvað er í gangi og kemur Kötlu heim til 

Ingunnar. Þegar búið er að koma Kötlu fyrir í rúminu sínu kemur móðir hennar inn og á erfitt 

með að hemja sig. „Heldurðu, að það sé léttara að fá það framan í sig á þennan hátt", segir 

mamma og Katla sér, að hún berst við grátinn, þó að hún reyni að stilla sig" (Ragnheiður 

Jónsdóttir, 1960:140). Ingunn berst við grátinn, ekki útaf veikindum dóttur sinnar heldur vegna 

þess að Katla, rænulaus, neyðir hana til að horfast í augu við fyrrverandi eiginmann sinn. 

Ingunn samþykkir þó meiri umgangsrétt milli þeirra feðginanna í lok bókarinnar. Katla er 

ábyrgðin uppmáluð og þarf að vera fullorðni aðilinn í þessu mæðgnasambandi því móðirin 

þroskast ekki neitt. 



Heiða í Sitji guðs englar er klár, ábyrgðarfull og flýr til fjölskyldu í næsta húsi þar sem 

bara er einn sonur fyrir þegar lætin eru of mikil á heimilinu. Mamman er glöð þegar pabbinn 

er í landi. Þess á milli liggur hún og les ástarsögur, sem sagt hagar sér eins og unglingur. Heiða 

tekur mikla ábyrgð á mömmu sinni og gerir margt til að létta undir með henni. Mamman er 

síólétt og þó hún sé góð þá hagar hún sér oft mjög barnalega. „Mamma er þreytt og ekki oft 

glöð“ (Guðrún Helgadóttir, 1983:45). Ábyrgðarleysið er sett krúttlega upp en ef við skoðum 

þessa hegðun betur þá er þetta yfirfæring ábyrgðar yfir á Heiðu og systur hennar. Drengirnir, 

sem reyndar eru í algjöru aukahlutverki virðast bara leika sér og stríða öðrum, eitthvað sem 

systurnar eru ekki hrifnar af og Heiðu, ímynd hins ábyrga, myndi ekki láta koma sér til hugar að 

gera. 

Aþena – Hvað er málið með Haíti? kom út 2010. Í þessari bók verður Heiða ófrísk og fer 

að haga sér öðruvísi en vanalega, „[é]g stökk á hana og faðmaði hana hlægjandi að mér, því 

auðvitað var ég ekkert annað en hoppandi og húrrandi glöð. Bara svolítið hissa. En mamma ... 

fór að hágráta. Ekki bara smágráta, eins og fullorðið fólk lætur sér nú yfirleitt nægja svona fyrir 

framan börnin sín“ (Margrét Örnólfsdóttir, 2010:13). Hér taka hormónarnir völdin og mamman 

hagar sér eins og barn, viðkvæm og full af kvenlægum eiginleikum. 

6.2 Valdahlutverk  

Katla og Svala kemur út árið 1964. Hér er áherslan á þeim vinkonum sem spegla sig hvor í 

annarri og bæta hvor aðra upp. Ingunn virðist samt hafa tekið skref afturábak í þroska því hún 

segir, „Hvar hefurðu verið allan þennan tíma, barn?" (Ragnheiður Jónsdóttir, 1964:12) þegar 

Katla er að laumast til að eiga stundir með föðurfólkinu. Því enn þarf Katla að stelast og tipla á 

tánum í kringum móður sína þrátt fyrir smá eftirgjöf og þroska í fyrri bók. Kötlu langar að fara 

til Englands með Svölu vinkonu sinni en veit hreinlega ekki hvernig hún á að koma orðum að 

því við Ingunni, „Einar lítur til Kötlu, eins og hann búist við, að hún grípi nú tækifærið og tali við 

mömmu sina. En þetta er ekki auðvelt. Katla tímir ekki að ergja mömmu, þegar hún er í góðu 

skapi, og ekki þýðir að biðja hana, þegar hún er í slæmu skapi" (Ragnheiður Jónsdóttir, 

1962:14). Við svona mömmur er ekki gott að eiga. Loksins þegar Katla hefur sig í að spyrja 

móður sína, gerir hún hið mesta drama úr því, „Þið eruð ekki að hugsa um, þó að ég missi 

hjálpina" segir Ingunn (Ragnheiður Jónsdóttir, 1962:18). Hún snýr öllu upp á sig og sína 

líðan,"“Mér skilst, að þetta sé allt klappað og klárt og rétt til málamynda að verið er að nefna 

það við mig," segir Ingunn" (Ragnheiður Jónsdóttir, 1962:19). Ingunn er skáldskaparpersóna 



sem er eigingjörn og sjálfhverf. 

 Í London kaupir Katla föt handa litla bróður sínum og mamma hennar „... segir, að hún 

hafi yfirleitt gert mjög góð kaup" (Ragnheiður Jónsdóttir, 1962:75). Katla hefði getað staðið sig 

betur, hún hefði getað keypt aðeins betra. Til að undirstrika að Katla er ekki að ímynda sér 

neitt varðandi afstöðu Ingunnar til föðursins þá má benda á eina setningu þegar líða fer að 

lokum bókarinnar, „Þú hugsar meira um að gleðja hann en mig," segir mamma, og henni er 

orðið þungt" (Ragnheiður Jónsdóttir, 1962:141). Móðirin setur sig í samkeppni við föðurinn um 

athygli dótturinnar, og Katla stendur, meðvitað og ómeðvitað með föður sínum. Ingunn er 

mjög djúp persóna með marga djöfla að draga. Í mastersritgerð sinni Móðurímynd í íslenskum 

skáldsögum tekur Soffía Auður Birgisdóttur fyrir ásamt öðrum þekktum sögupersónunum, 

Þóru frá Hvammi sem er hugarsmíð Ragnheiðar Jónsdóttur, eins og Katla. Hún segir samband 

Þóru og móður hennar ekkert sérlega náið, ekki frekar en samband Kötlu við Ingunni móður 

sína. Móðir Þóru dregur úr löngun hennar til að lesa, „Hún reynir aldrei að nálgast hana 

(móðurina), sýnir engar hlýjar tilfinningar í hennar garð, m.ö.o. sýnir engin heilbrigð merki 

þess að óska blíðu móður sinnar" (Soffía Auður Birgisdóttir, 1989:66). Það sama er uppi á 

teningnum í bókunum um Kötlu, en á móti má segja að móðirðin reynir heldur ekki að nálgast 

dóttur sína á neinn hátt. 

Móðirin í þríleik Guðrúnar er ólétt einu sinni enn, um það er ekkert rætt á heimilinu, 

Heiða sér það bara. „Hún hafði vitað í dálítinn tíma, að mamma var orðin ólétt enn einu sinni. 

Hún gat ekki skilið þetta. Það var ekkert pláss fyrir fleiri í húsinu og þau yrðu bara ennþá 

fátækari. Þetta var áreiðanlega pabba að kenna, hugsaði hún og beit saman tönnunum 

(Guðrún Helgadóttir 1983:23). Hér er greinileg gremja útí pabbann sem hagar sér eins og 

krakki þegar hann er í landi, sýnir enga ábyrgð frekar en móðirin. Hún sýnir þó móður sinni 

mikla vorkunn og skilur ástand hennar, „[v]eslings mamma var oft þreytt núna. Barnið í 

maganum á henni var alltaf að stækka (Guðrún Helgadóttir, 1983:45). 

Saman í hring kom út árið 1986. Hér er Lóa-Lóa, litla systir Heiðu, í aðalhlutverki. Hún 

er meiri skvetta en Heiða, opnari og ekki eins ferköntuð. Lóa-Lóa spyr spurninga sem erfitt er 

að svara, „[m]ömmu þýddi ekkert að spyrja um svona óvenjulega hluti. Þá horfði hún 

annaðhvort út í loftið eða sendi mann eitthvert“ (Guðrún Helgadóttir, 1986:8). Heiða er þó sú 

eina sem þorir að spyrja mömmu sína útí hvernig þetta eigi eiginlega vera með yngsta bróður 

hennar, nýji strákurinn, sem þá var orðin tveggja ára, „[á] ekkert að skíra krakkann? sagði 

Heiða? og horfði reiðilega á sænska blaðið og mömmu“ (Guðrún Helgadóttir, 1986:12). Lóa-



Lóa hefur ekki mikið áliti á þessum lestri öllum í móður sinni, sem gefið er í skyn að hafi 

eingöngu verið afþreyingarbókmenntir. Börnin hefðu þó væntanlega ekki haft meiri þolinmæði 

fyrir lestri á fagurbókmenntum. 

Heiða í Aþenubókunum tekur nútímalega á vandamálum sem koma upp, enda 

félagsráðgjafi og hefur væntanlega þurft að eiga við ýmislegt í sinni vinnu. „Hvað gerðist? Spyr 

mamma og mér til undrunar er hún ekki reið, eiginlega bara slegin og áhyggjufull“ (Margrét 

Örnólfsdóttir, 2012:214). Þetta segir hún þegar vinkona Aþenu er búin að raka hárið af höfði 

Aþenu. Katla hefði væntanlega ekki fengið þessi viðbrögð hjá móður sinni, hefði Svala tekið 

upp á þessum ósköpum. Samtími okkar er vissulega víðsýnni og fordómalausari en áður.  

6.3 Þunglyndi 

Ingunn móðir Kötlu sýnir svo ekki sé um villst ákaflega mörg merki um depurð, „Mamma horfir 

á hana, og henni verður orðfall. Svo fleygir hún sér niður í stól í forstofunni og grætur með 

þungum ekka“ (Ragnheiður Jónsdóttir, 1959:21). Abba hin er í aðalhlutverki í síðustu bókinni, 

Sænginni yfir minni. Abba hin bregður sér í hlutverki trúðsins til að reyna að gleða mömmu 

sína, „[v]eistu hvað ég ætla að gera, mamma? sagið Abba hin. Hún horfði á mömmu, en 

mamma sagði ekki neitt. Ég ætla að setja blóm hjá okkur. Og hvar ætlarðu að fá þau? spurði 

mamma, ekki vitund glöð“ (Guðrún Helgadóttir, 1987:45). Katla gerir þetta líka í bókum 

Ragnheiðar, skúrar og tekur til því hún veit sem er að óreiða getur orðið kveikja að þunglyndi. 

Abba hin finnur líka fyrir kaldlyndum hliðum móður sinnar líkt og Katla. Hér er Heiða að tala 

við móður sína, „[m]amma sagði hún, ég held að Abba sé með hita. Mamma heyrði ekki til 

hennar. Hún sat úti í horni og las í bók“ (Guðrún Helgadóttir, 1987:116). Gjörsamlega 

áhugalaus um umhverfið sitt, börnin og raunveruleikann. Hér finnur lesandinn fyrir 

undirliggjandi þunglyndi sem ekki er tekið á, sjálfsagt vegna samtíma sagnanna, því um 

stríðsárin var þunglyndi ekki svo auðveldlega greint og þá sérstaklega ekki í konum.  

6.4 Góða mamma... 

Í bókunum um Aþenu eru öðruvísi móðurlýsingar en við höfum áður haft, „[m]amma skrökvar 

oft til þess að láta öðrum líða vel. Það er eitt af því sem gerir hana svo góða „(Margrét 

Örnólfsdóttir, 2009:6). Stundum verður maður að hliðra sannleikanum aðeins til að öllum líði 

vel. Mamma Aþenu, Heiða, er sjálfstæð ung kona, sem vel getur staðið á eigin fótum. Hún er 

margræð og skemmtileg, djúp og langt í frá að vera að sækjast eftir einhverri fullkomnun. 

Aþena sér mömmu sína í mjög kímnu ljósi og kemur með kaldhæðnislegan húmor sem beint 



er að henni, „[þ]að er akkúrat eitthvað svona sem gleður hana svo mikið – átök og vandamál 

sem fá farsælan endi af því að málin eru rædd af skynsemi. Henni veitir sannarlega ekki af 

upplyftingu þessa dagana“ (Margrét Örnólfsdóttir, 2010:181). Þetta sjónarhorn hefðum við 

væntanlega ekki séð í bókum Ragnheiðar, enda allt annar samtími sem um er að ræða.  

Aþena er stolt af Heiðu, móður sinni, það er undirliggjandi í öllum bókunum. „Ég er nú 

einu sinni dóttir hennar móður minnar – við erum töffarar. Og við gerum brjálaða hluti“ 

(Margrét Örnólfsdóttir, 2010:212), sem er snarboruleg yfirlýsing. Þær geta nú gert ýmislegt 

þegar þær taka sig saman. „Vá, hún er sko alveg komin til baka. Mamman sem ég átti áður en 

hún varð ólétt og rugluð. Þessi duglega og stundum pínulítið hættulega ákveðna kona“ 

(Margrét Örnólfsdóttir, 2010:261). 

6.5 Uppreisn gegn mæðraveldi 

Katla er dugleg að reyna að komast upp úr sínu ákveðna hlutverki, hún vill mennta sig og verða 

móðurbetrungur í einu og öllu, getur ekki stillt sig um að finna fyrir ergelsi gagnvart móður 

sinni endrum og sinnum. Í eftirfarandi tilvitnun sitja mæðgurnar í kirkju og það er verið að 

skíra litla bróður Kötlu: „Kötlu verður litið til mömmu sinnar á meðan á athöfninni stendur. 

Getur verið, að hún sé að gráta núna, þegar hún ætti að vera glöð?" (Ragnheiður Jónsdóttir, 

1960:73). Katla skammast sín fyrir móður sína, tilfinning sem margar unglingsstúlkur geta 

samsamað sér við.  

Heiða í Sitji guðs englar finnur líka fyrir þessari skömm, „[é]g harðbanna ykkur að koma 

nálægt þessum her, sagði hún rauð í framan af reiði. „Heiða starði á mömmu. Hún hafði aldrei 

heyrt mömmu tala um svona mál. Satt að segja hafði hún alltaf haldið að mamma læsi bara 

örlagasögur og hugsaði ekki mikið“ (Guðrún Helgadóttir, 1983:104,105). Heiða kemur hér upp 

um sig og sína sýn á móður sína, móðir Heiðu kemur henni á óvart með því að hafa sterka 

skoðun á máli sem var í miklum brennidepli á stríðsárunum. 

Lóa-Lóa í Saman í hring þarf að horfast í augu við þá staðreynd að fullorðið fólk 

skrökvar og það sem meira er, það vill að börnin taki þátt í því. „Aldrei skal ég taka mark á 

fullorðnu fólki...“ (Guðrún Helgadóttir, 1986:140). Hér gerir Lóa-Lóa þögla uppreisn gegn 

móður sinni „og nú var mamma öskureið útí hana. Mamma sem var alveg eins og Lóa-Lóa, hún 

þoldi ekki æsing. „Aldrei skildi hún segja orð um þetta meir“ (Guðrún Helgadóttir, 1986:137). 

Lóa-Lóa er friðsemdarmanneskja og þolir illa læti. 

Öll svik komast upp um síðir og Aþena þarf að horfast í augu við móður sína eftir að 



hafa farið á bak við hana með ömmu sinni. „Ég verð ekki eldri! Mamma rýkur á fætur og fórnar 

höndum um leið og hún ranghvolfir í sér augunum“ (Margrét Örnólfsdóttir, 2009:98). 

Mamman sýnir mikið frekar líkamleg einkenni en andleg í reiði sinni. „Nú þarf ég að takast á 

við hana bálreiðu mömmu mína. Mamma hefur auðvitað fullan rétt á því að vera örg út í mig 

en smátt og smátt byrjar reiðin að krauma í mér líka. Ég hefði aldrei farið á bak við hana ef hún 

hefði ekki verið svona ótrúlega ósanngjörn“ (Margrét Örnólfsdóttir, 2009:189). Aþena leyfir sér 

að vera örg og reið útí móður sína, eitthvað sem hefði verið óhugsandi í Kötlu bókunum þar 

sem allt kraumar undir niðri. 

Amma Aþenu býður henni að koma til sín til Ameríku en enn er þykkt í Heiðu, hún er 

ekki alveg á því að leyfa afkvæmi sínu að fara svona langt, „(þ)að var ekki auðvelt fyrir mömmu 

að gefast upp en hún gat auðvitað ekki eyðilagt það fyrir mér að fara til Ameríku, ég hefði 

aldrei fyrirgefið henni það“ (Margrét Örnólfsdóttir, 2010:18). Hér spilar Aþena út korti sem 

hefur oft verið tengt við hið mjúka, kvenlega, hin milda stjórnun kvenna sem er ekki háreist en 

þó oft á tíðum fullhugsuð. 

Mæðurnar eiga stæðsta hlutann í þroska aðalpersónanna, það er eins og það á að vera. 

Þær nota vald sitt, bæði sínar dökku og ljósu hliðar, til þess að að því megi verða samanber Ja. 

Móðir Kötlu veit allt miklu betur og er dugleg að bæla niður hverskyns upphlaup hjá dóttur 

sinni. Mamman í Sitji guðs englar er ekki með þessa stjórnunartakta enda með meiri hóp í 

kringum sig til að deila sinni visku. Við eigum erfitt með að fyrirgefa mæðrum þunglyndi, 

afskiptaleysi og hormónasveiflur, allt er þetta neikvæðir og kvenlegir þættir. Mæður sem 

eyðileggjandi vald er mjög áberandi í bókunum um Aþenu, Kötlu og systurnar, þær standa í 

vegi fyrir einhverju skemmtilegu, pabbarnir hafa ekkert um það að segja.  

  



7. Dætur feðra sinna 

Í bókinni Katla gerir uppreisn eru foreldar Kötlu nýskilin og Ingunn ekki búin að ná sér eftir það 

erfiða ferli. Katla saknar pabba síns óskaplega og allra þeirra skemmtilegu stunda sem fylgdu 

veru hans í lífi hennar, því móðir hennar bannar þeim að talast við. „Hann kenndi henni mörg 

falleg lög og skrýtnar vísur, en mamma vildi aldrei syngja með þeim. Hún var ekki glöð, þó að 

pabbi væri glaður, og hún grét líka þá, alveg eins og núna (Ragnheiður Jónsdóttir, 1959:8). 

Ingunn stendur í vegi fyrir að samband þeirra Kötlu og föður hennar nái að þroskast og dafna. 

Katla upphefur líka föður sinn og getur ekki fundið honum neitt til foráttu. Ingunn þroskast þó 

eitthvað og leyfir jafnvel pabba Kötlu að heimsækja hana þó henni sé í raun ekki vel við það. 

„Þarna sérðu hvað mamma er góð" (Ragnheiður Jónsdóttir, 1960:147), segir Katla við pabba 

sinn sem svarar reyndar engu. 

Pabbinn í þríleiknum Sitji guðs englar er skemmtilega djúp og margræð persóna sem 

mætir þó andúð frá tengdamóður sinni sem býr hjá þeim. Amman gefur það margoft í skyn í 

bókunum að hann sé ekki nógu góður fyrir dóttur sína, „...en henni fannst samt að mamma 

hefði ekki átt að giftast sjómanni, eða þá að minnsta kosti einhverjum öðrum sjómanni en 

pabba (Guðrún Helgadóttir, 1983:13). Í hefðbundnum stelpusögum, segir Nikolajeva, eru 

foreldrarnir oftast fyrirmyndir. March systurnar í Little Women líta upp til mömmu sinnar og 

pabbinn – sem er yfirleitt fjarverandi – er nánast hálfguð í þeirra augum (Nikolajeva Maria, 

2001:91). Þessi athugasemd Nikolajeva á mjög vel systurnar þrjár í sögum Guðrúnar. Mamman 

og amman stjórna heimilinu af mikilli röggsemi, pabbinn fer á sjóinn og er lítið heima við. 

Annar kafli til að mynda ber heitið „Og pabbi kom heim og allt fór úr skorðum“ (Guðrún 

Helgadóttir, 1983:12). Það er nefnilega það sem faðirinn stendur fyrir í þessari sögu, allt er 

vanafast og gengur sinn vanagang, þangað til pabbi kemur heim og þá breytist allt umhverfi og 

fólk. Pabbinn er í raun og veru gestur á sínu eigin heimili vegna mikillar fjarveru. „Ég er að fara 

um borð, sagði pabbi þegar hann fór, og þá fannst krökkunum hann vera að fara heim til sín. 

Hjá þeim var hann bara gestur. Og eins og alltaf þegar gestir koma, fór heimilislífið úr skorðum, 

þegar hann var þar. Enda hegðaði hann sér ekki eins og annað fólk þegar hann var í landi“ 

(Guðrún Helgadóttir, 1983:12). Pabbinn og mamman eru vissulega ástfangin og haga sér alltaf 

eins og nýástfangnir unglingar, hegðun sem hinni elstu Heiðu finnst óásættanleg, „Svona, 

snautiði nú út, sagði pabbi og ýtti öllu liðinu út um dyranar. Hvort sem hann átti það eða ekki. 

Ég þarf að tala við hana mömmu“ (Guðrún Helgadóttir, 1983:18). Þetta eru stílbrögð sem 



Guðrún er snillingur í, lauma inn einhverju fyrir fullorðna fólkið sem er að lesa sögurnar fyrir 

börnin. 

Pabbinn er drykkjumaður en alltaf skemmtilegur og börnin dýrka hann, „[a]llan tímann 

meðan pabbi var á sjónum voru amma og mamma að spara, sjá um að allir væru hreinir og 

þægir og færu á réttum tíma í rúmið. Þegar pabbi kom heim fór þetta allt úr skorðum. Af 

ýmsum ástæðum“ (Guðrún Helgadóttir, 1983:13-15). Mamman varð enn meiri unglingur og 

pabbinn gaf þeim pening og lét sig svo hverfa á kvöldin. „Hvar er pabbi? spurði Heiða. Hann 

skrapp bara í bæinn, sagði mamma. Skrapp! sagði Heiða. Ég veit hann kemur fullur“ (Guðrún 

Helgadóttir, 1983:30). Mamman hylmir yfir með pabbanum eins og við þekkjum alltof vel úr 

raunveruleikanum. 

Pabbi var farinn á sjóinn. „Hann hafði aldrei verið heima á jólunum, svo að Heiða 

myndi“ (Guðrún Helgadóttir, 1983:75). Raunveruleiki sem íslensk börn þekktu vel á þessum 

árum, feður fóru á sjóinn og voru þar sama hvaða hátíðir voru. Faðir systrannaer með mjög 

mjúka nærveru og hlýja það litla sem hann kemur heim til sín. Hann flokkast klárlega í 

kvenlæga dálkinn hjá Nikolajeva, blíður, nærgætinn og viðkvæmur. 

 Aþena hefur ekkert samband við sinn blóðföður og sambandið við stjúpföður virkar 

grunnt en hann er þó að reyna að nálgast hana. „Ég á líka kurteislegt samband við pabba, en 

mestan partinn gleymi ég bara að hann sé til. Mér hefur eiginlega alltaf fundist ég eiga bara 

mömmu“ (Margrét Örnólfsdóttir, 2009:9). Margrét Örnólfsdóttir tekur af mikill næmni á 

viðkvæmu sambandi stjúpföðurs og stjúpdóttur „Hefur þú eitthvað betra að gera? spyr hann 

snúðugt og glápir á mig með munninn fullan af fiski í raspi. Ég finn að mamma spennist upp, 

eins og hún gerir alltaf þegar eitthvað kemur upp á milli okkar Halldórs“ (Margrét Örnólfsdóttir, 

2009:59). Þetta er raunveruleiki á mjög mörgum heimilum þar sem púsla þarf saman og 

samræma fjölskyldur.  

  Pabbi Kötlu virðist efnaður. Hann er með samviskubit vegna framhjáhalds síns og leyfir 

mömmunni að ráðskast með samverustundir þeirra Kötlu, sem eru engar nema í felum. Hann 

er greinilega vanur feluleikjum og þrífst kannski á þeim. Það er samt greinilega gott á milli 

Kötlu og pabba hennar og hún hugsar með hlýju til samverustunda þeirra. Blóðpabbi Aþenu 

kemur lítið við sögu og Aþena sækir lítið í hann, þekkir hann ekki neitt og virðist ekki sakna 

hans mikið. Henni dugar alveg mamma. Hún á ágætt samband við fósturföður sinn en það er 

ekki mikið byggt á tilfinningum.  

 Við fyrirgefum pöbbunum afskiptaleysi, alkahólisma og framhjáhald. Karlar mega mikið 



frekar, halda framhjá, vera alkar og taka ekki ábyrgð. Konur fara ekki svo glatt á svig við þessar 

reglur samfélagsins án þess að fá að heyra um það. Með feðurna í þessum bókum er merkilegt 

að lítil sem engin þróun virðist vera þar. Þó er það nú svo í nútímanum að pabbar eru mjög 

áberandi í uppeldi barna sinna, mun meira en var, hvort sem þeir eiga heima hjá þeim eður ei. 

Algengasta formið fyrir skilnaðarbörn núna er að börn eigi tvö heimili og skipti sér á milli. Í 

þessum bókum er það fjarlægur möguleiki. Kannski mun kynslóðin sem við erum að ala upp 

núna taka þetta með í reikninginn í komandi skrifum fyrir börn og unglinga. 

  



8. Ömmur og afar 

8.1 Ömmur sem verða alltaf mömmur 

Mæðgnasambönd halda áfram að vera flókin þó við vöxum úr grasi og í bókaflokkunum öllum 

eru ömmur sem leika stórt hlutverk. Hér er það móðuramma Kötlu: „Mamma og amma eru 

báðar með tárin í augunum, þegar þær líta hvor á aðra, og amma er alltaf að tala um, hvað 

mamma sé þreytt, og hvað lífið sé erfitt hjá mörgum“ (Ragnheiður Jónsdóttir, 1959:58). Þetta 

er hjartasár lýsing og raunveruleiki margra á tuttugustu öldinni sem komu úr sveitinni í 

borgina, þar sem allt átti að vera svo gott.  

Í Aþenubókunum eru flókin mæðgnabönd. Heiða, móðir Aþenu, á einmitt í 

vandræðum með móður sína. Hér eru gömul vandamál sem banka upp á. Móðuramma Aþenu 

hafði skilið Heiðu eftir hjá foreldrum sínum og haldið til Ameríku að elta drauminn um frægð 

og frama. Þetta gerir það að verkum að þær talast ekki við. Amman fer að færa sig upp á 

skaftið til að nálgast Aþenu í gegnum Facebook, notar tæknina, þær fara að hafa samband án 

vitundar mömmunnar sem nagar Aþenu því þær eiga gott og traust mæðgnasamband. Allt fer 

þó vel að lokum og nokkurs konar sættir nást í afmæli Aþenu: „Mamma er komin og þær 

horfast í augu. Móðir og dóttir sem hafa ekki sést í 15 ár“ (Margrét Örnólfsdóttir, 2009:218). 

Kannski er þetta nútíminn og fortíðin að horfast í augu með framtíðinni! Langt er í að grói um 

heilt hjá þeim mæðgum, Heiðu og móðurömmu Aþenu. Hér er Aþena að bíða eftir símtali frá 

ömmu sinni: „Hún er vonandi ekki horfin eina ferðina enn, segir hún með vott af hæðni í 

röddinni“ (Margrét Örnólfsdóttir, 2010:229). Hæðnin getur bjargað okkur stundum. Mamma 

Aþenu getur ekki staðist mátið og svarar hæðnislega vegna þess að Aþena treystir móður 

hennar, eitthvað sem hún hefur aldrei getað gert. 

Silja Aðalsteinsdóttir fjallar um sögur Guðrúnar í Guðrúnarhúsi. Hún segir móðurömmu 

systranna í Sitji guðs englar kyrrstæða erkitýpu. Hún sé með sífelldar áhyggjur, fordómfull og 

ferköntuð, hafi lélega sjálfsmynd, hrædd við allt og alla, bara mjög leiðinleg persóna, annað en 

eiginmaður hennar (Silja Aðalsteinsdóttir, 2005:160). Víst er að feður og afar í þessum 

bókaflokkum fá skemmtilegri frásagnir og meiri liti. 

Amma Aþenu er líka vel sköpuð persóna. Rósí frá Ameríku er flott skvísa: „Ég glápi á 

Rósí eins og ég hafi uppgötvað nýja dýrategund þar til hún er komin alveg til mín. Og þegar 

hún leggur hendurnar á axlirnar á mér og brosir við mér með öllu andlitinu, líður mér eins og 

ég sé að bráðna innan frá“ (Margrét Örnólfsdóttir, 2009:129). Þetta er nánast eins og lýsing úr 



rómantískum bókum Heiðu, móðurinnar í Sitji guðs englar. Amma Aþenu er skemmtileg þó 

hún sé meingölluð og þannig er oft um blandaðar persónur. 

8.2 Tengdamæður 

Tengdamæður eru erfiðar viðfangs í bókaflokkunum þremur. Hér eru Katla og Abigael, 

tengdmóðir Ingunnar að fara að sofa, „Farðu undir eins að hátta, Katla," segir Ingunn byrst og 

býður svo þurrlega góða nótt. „Það er víst ráðlegast að hlýða," segir Abigael brosandi. 

„Mömmu þinni fellur víst ekki meira en svo við mig, þó að ég hafi aldrei mér vitandi stigið á 

hennar strá,". „Mamma er stundum í vondu skapi," segir Katla" (Ragnheiður Jónsdóttir, 

1962:107). Abigael á þónokkur gullkorn í bókunum, hér er hún að tala við föður Kötlu: „Ég er 

hrædd um, að móðir hennar sé ekkert hrifin af að sleppa henni við mig", segir Abigael. „Ég lít 

svo til, að hún eigi stundum eitthvað erfitt með skapið, eins og þið þekkið sjálfsagt betur en 

ég. En fæst orð hafa minnsta ábyrgð" (Ragnheiður Jónsdóttir, 1962:77). Hægt er að tala um 

erkitýpuna „tengdamóðir“ því svona eru þær í öllum bókunum. Lævísar, móðgunargjarnar, 

slúðurgjarnar og illmælgnar, svo sannarlega hinar dekkstu hliðar nornarinnar/móðurinnar. 

Aþenubækurnar eru heldur ekki lausar við óþolandi tengdamæður, „[j]á, þú ert svo 

sannarlega dóttir hennar móður þinnar, sjaldan fellur eplið og allt það“ (Margrét Örnólfsdóttir, 

2010:211). Eins og sést er þetta ekki hrós, heldur meinhæðin kona að svara barni. 

Fermingarveisla Aþenu er framundan og margt að gera fyrir hana, „[e]n ég velti því fyrir mér 

hvort skipti mömmu meira máli, að halda almennilega veislu fyrir mig, frumburðinn, eða að 

vinna stríðið við Lillu“ (Margrét Örnólfsdóttir, 2012:85). Lilla er tengdamóðirin sem á í stöðugri 

baráttu við tengdadóttur sína um völdin. 

8.3 Afar 

Afar og ömmur eru oft mikilvæg í barnabókmenntum, sérstaklega ef foreldrarnir eru ekki að 

standa sig eins vel og þeir ættu að gera (Nikolajeva Maria, 2001:91). Aðalsöguhetjur þurfa ekki 

allar að vera hlaðnar og aukapersónur ekki alltaf flatar. Hlaðnar eða marglaga persónur hafa 

marga ólíka eiginleika, bæði neikvæða og jákvæða. Þær eru fullþroskaðar sem manneskjur og 

við kynnumst þeim þegar líður á söguna þó við getum ekki alltaf séð fyrir hvernig þær bregðast 

við (Nikolajeva Maria, 2002:131). Afar í bókaflokkunum eru svo sannarlega í mikilvægum 

hlutverkum. Afi Kötlu í móðurætt er sá sem skilur hana best og sá sem hún leitar til, „Kötlu 

finnst alltaf, að afi viti um tilfinningar hennar, þó að hann minnist ekki á það, og það er 

þægilegt að vera í návist hans“ (Ragnheiður Jónsdóttir, 1962:37). 



 Afinn í Sitji guðs englar er einnig margræður og skemmtilegur karakter. Hann segir 

börnunum sögur og bíar þau í svefn á hverju kvöldi. „Bölvuð skepnan mín, sagði hann og 

klappaði henni á kinnina. Abba hin ljómaði af gleði, eins og alltaf þegar afi sagði eitthvað 

fallegt við hana“ (Guðrún Helgadóttir, 1983:11). Afinn, blindur og gallaður eins og hann er, 

bókstaflega stekkur út úr bókunum, sjálfsagt best skrifaða persónan í bókinni. Afinn er líka sá 

sem stelpurnar leita til ef eitthvað bjátar á. Heiða fær martröð eina nóttina og „hrökk upp með 

svo mikinn hjartslátt, að hún varð að skríða upp í hjá afa og segja honum drauminn. Afi gat 

róað hana“. (Guðrún Helgadóttir, 1983:27). Afinn hefur þó verið heilmikið upp á kvenhöndina 

á sínum sokkabandsárum en svo slasaðist hann og varð mjög skakkur og skældur eftir það, 

„[ö]llum fannst það sorglegt nema kannski ömmu. Amma var eiginlega bara fegin, því að þá 

hætti hann að vera alltaf hjá henni Önnu í Brekkunni“ (Guðrún Helgadóttir, 1983:24). 

Ömmur og afar eru áberandi í bókaflokkunum öllum en standa fyrir sitt hvorn hlutinn. 

Afarnir eru mjúkir, skemmtilegir, góðir og hlýir, skjólin sem stúlkurnar í Sitji guðs englar 

bókaflokknum og Katla leita til þegar eitthvað bjátar á. Afarnir hafa til að bera kvenlæga þætti 

eingöngu samkvæmt töflu Nikolajevu. Ömmurnar standa fyrir leiðindum, fullkomnunaráráttu, 

slúðri, öfund og tuði, sem eru allt neikvæðir þættir. Katla og systurnar leita til afa ef þær þurfa 

úrlausn á málum eða einhvern til að hugga sig. Þessar meingölluðu persónur, amman í Aþenu 

og afinn í Sitji guðs englar eru lang eftirminnilegustu persónurnar, hafa mikla dýpt með sínum 

augljósu göllum en líka kostum, þau eru ekki fullkomin og hafa tekið rangar ákvarðanir en samt 

er yfir þeim sjarmi og góðleiki, „[e]n í kvöld skulum við njóta lífsins. Let´s boogie! hrópar hún 

glaðlega“ (Margrét Örnólfsdóttir, 2009:135). Hver vill ekki eiga svona skemmtilega ömmu? 

  



9. Vináttan og ástin 

Í greininni Börn þurfa sögur og sögur þurfa börn eftir Dagnýju Kristjánsdóttir fjallar hún um 

persónur í barnabókum og segir að minnið um vináttu milli barna sé í raun jafngamalt 

barnabókum (Dagný Kristjánsdóttir, 2005:21). Vinfengi er rauði þráðurinn í barna- og 

unglingabókum, vinátta þar sem aðalpersónan nær að þroskast og fullorðnast með mótleikara. 

Aðalpersónur eru oft í byrjun bókanna einmana og leiðar eða finna fyrir tómleika, það vantar 

fyllingu í líf þeirra. Þá er kynntur aðili til sögunnar sem breytir öllu viðhorfi þeirra til lífsins, sem 

dæmi má nefna Ronju ræningjadóttur þegar hún hittir Birki og Bellu þegar hún hittir Edward í 

Ljósaskiptunum. Katla þarf á Svölu að halda til að rétta af tilveru sína. Heiða og Abba hin í Sitji 

guðs englar kynnast aðilum sem breyta öllu í lífi þeirra. Heiða er skotin í stráknum sem býr við 

hliðina á þeim, þó hann sé talsvert eldri en hún. Hann biður hana að skottast eftir sígarettum 

fyrir sig, „Heiða hljóp svo hratt, að fæturnir á henni sáust varla. Hún vildi gera allt sem Birgir 

Björn bað hana um“ (Guðrún Helgadóttir, 1983:37). Abba hin fær sinn mótleikara í síðustu 

bókinni í vinkonu afa, Agnesi nokkurri leirlistakonu. „Abba hin starði á Agnesi dolfallin. Hún er 

alveg eins og drottning, hugsaði hún“ [...]„Öbbu litlu fannst sem alltaf væru jólin eftir að Agnes 

kom í líf þeirra!“ (Guðrún Helgadóttir, 1987:99). Lóu-Lóu dugar alveg systur sínar, „Heiða fór að 

hlægja. Lóu-Lóu hitnaði alveg í brjóstinu við að heyra Heiðu hlægja“ (Guðrún Helgadóttir, 

1986:71). 

 Jacobi heldur því fram að oft þurfi sterkasta aflið, ástina, til að draga úr álögum 

móðurinnar, svo stúlkur geti slitið á naflastrenginn og orðið sjálfstæðar. Þessu til sönnunar 

talar hann um Garðabrúðu og Mjallhvíti, sem losna ekki undan álögunum sem vonda stjúpan 

lagði á þær fyrr en prinsinn birtist og bjargar þeim (Jacoby, Mario 1992:211). Í þessum 

bókaseríum er það vináttan og ástin sem verður til þess. Katla fær loksins kjark til að horfast í 

augu við ofríki móður sinnar, fær styrk frá Svölu, sinni bestu vinkonu, til að gera uppreisn. 

Heiða þroskast mikið þegar Birgir Björn ferst á sjónum, hennar fyrsta ást. Abba hin finnur 

staðgengil móður sinnar í Agnesi. Lóa-Lóa stækkar og þroskast við mótleik systra sinna. Aþena 

gerir uppreisn þegar hún fer að fara á bak við móður sína með að hitta ömmu Rósý, hún er ekki 

tilbúin að missa þessa nýfengnu vináttu. 

  



10. Raunveruleikinn  

Í bókunum um Kötlu er greinilegur stéttarmunur. Föðuramma hennar kennir á píanó og býr í 

fallegu húsi. Pabbi hennar er giftur aftur, komu sem er óperusöngkona og heima hjá þeim er 

allt bjart og fallegt. Hér kemur einnig fram menntunarmunur og minnimáttarkennd, 

„[m]amma getur vel kennt mér dönsku, þó að hún sé ekki stúdent“, segir Katla (Ragnheiður 

Jónsdóttir, 1959:39). Katla enn og aftur í vörn fyrir mömmu sína, ekki svo mikið vegna 

hátternis hennar heldur stéttar.  

  Katla er söm við sig í síðustu bókinni, lærir og lærir, stritar og stritar. Ásbjörn, stjúpfaðir 

Kötlu, og Ingunn fara út að skemmta sér eitt kvöld. Þegar þau koma heim aftur er Svala heima 

hjá Kötlu og hjónin fara að útlista kvöldið fyrir þeim. „Þau dást mikið að söngnum, og Ingunn 

hefur orð á, að einn af söngvurunum sé verulega laglegur, þrátt fyrir litarháttinn. (...)“Aldrei 

hefði ég getað orðið ástfangin af svertingja“, segir Ingunn“ (Ragnheiður Jónsdóttir, 1964:111). Í 

þessari bók reynir Ragnheiður að taka á vaxandi kynþóttafordómum í þjóðfélaginu. Málið er 

nefnilega að Svala vinkona Kötlu er ástfangin af einum slíkum úti í hinni stóru Ameríku. Hér á 

pabbi Kötlu stórleik og miðlar sínu fordómaleysi, „heldurðu, að Svala sé alvarlega hrifin af þeim 

svarta?“ (Ragnheiður Jónsdóttir, 1964:108). 

Ef horft er til kvenlægra og karllægra gilda virðist faðir Kötlu standa fyrir hinu mjúka og 

móðir hennar fyrir hinu harða. Ingunn er köld, skipunarglöð, hörð og með fordóma. Pabbi 

hennar er mjúkur, hæglátur, hlédrægur og fordómalaus. Mamma Kötlu virðist ekki þróast neitt, 

hún stendur fyrir allt það sem er neikvætt og leiðinlegt, samanber fordóma. Pabbinn er aftur 

móti víðsýnni og spyr hvort vinkonu hennar sé einhver alvara með þann „svarta“. 

Í síðustu bók þríleiks Guðrúnar, Sænginni minni yfir, verður mamman ólétt öðru sinni, 

af sínu áttunda barni. „Ekki þykir ömmu gaman að fá enn eitt barn. Ekki heldur mömmu“ 

(Guðrún Helgadóttir, 1987:11). Þetta er sár lýsing á raunveruleika sem blasir við en öllu er þó 

tekið með jafnaðargeði. Störf húsmóðurinnar eru heldur ekki skemmtileg, „[m]amma var að 

staga í háleist og leit öðru hverju mæðulega á sokkahrúguna fyrir framan sig“ (Guðrún 

Helgadóttir, 1987:17). Guðrún er að taka á kvenréttindamálum og samtímavandamálum á 

mjúkan hátt án þess að úr verði predikun, „Abba vissi alveg að hana langaði ekki vitund til að 

sjóða milljón krukkur af sultu. Hana langaði áreiðanlega miklu meira til að halda áfram með 

bókina, sem hún Gyða í Þórukoti lánaði henni“ (Guðrún Helgadóttir, 1987:44). Góð 

samfélagslýsing hjá Guðrúnu um líf verkakvenna á stríðsárunum og sýnir mikið raunsæi. 



11. Niðurstöður og lokaorð 

Í öllum bókum þessara þriggja bókaflokka þurfa stelpurnar að bera ábyrgð á mæðrum sínum á 

einn eða annan hátt og vera fullorðni aðilinn þegar á reynir. Soffía Auður tekur í sama streng í 

mastersritgerð sinni Móðurmynd í íslenskum skáldsögum „[d]æturnar þurfa á hinn bóginn 

oftast að samsama sig móðurinni. Þeim er ætlað sama hlutverk og henni í framtíðinni: Að 

verða mæður og sinna störfum móðurinnar“ (Soffía Auður Birgisdóttir, 1989:14). Katla ber 

fulla ábyrgð á þunglyndi móður sinnar. Mamman í Sitji guðs englar heldur sig meira til hlés en 

er samt síólétt og stelpurnar bera ábyrgð á yngri systkinum. Aþena ber ábyrgð á því að tengja 

aftur saman mömmu sína og ömmu sem hafa ekki talað saman svo árum skiptir. Pabbarnir eru 

stikkfrí í öllum bókaflokkunum og bera enga beina ábyrgð. Mikilvægt er þó að hafa í huga 

sjónarhornið þegar greina á sögupersónurnar. Í öllum bókaflokkunum horfum við á lífið og 

tilveruna út frá aðalpersónunni. Við höfum bara þeirra orð fyrir hvernig aukapersónurnar haga 

sér, þó ýmislegt sé gefið í skyn með beinni ræðu annarra persóna í bókinni.  

  Mamma Kötlu þarf að vinna myrkranna milli, hún er bitur og þunglynd, það leynir sér 

ekki enda hagar hún sér eins og uppskrift af þunglyndissjúklingi sem tekur ekki á sínum 

málum. Lætur Kötlu bera of mikla ábyrgð á henni sjálfri og hennar líðan, eins og vinkona Kötlu, 

Svala, bendir réttilega á. Ingunn gerir það sem hún getur í því að koma samviskubiti inn hjá 

dóttur sinni og Katla getur aldrei hagað sér rétt. Mamman er mjög köld og sýnir Kötlu litla hlýju 

sem er í raun hennar mesti löstur, þrátt fyrir augljós veikindi. Hún er hrædd um hana og 

dugleg að banna henni, en það er lítið talað um faðmlög og hlýju. Ingunn þróast þó eitthvað í 

rétta átt þó hún eigi erfitt með að hætta gömlum siðum. Í bókunum er tekist á við ýmis 

þjóðfélagsmein, stéttaskiptingu, skilnaði sem fóru ört vaxandi og fordóma. Í Kötlubókunum 

finnur lesandinn vel fyrir samtíma sem er liðinn þar sem einstæðar mæður áttur erfitt 

uppdráttar. Ingunn á þrátt fyrir allt samúð lesendans sem gleðst yfir bættum hag hennar. 

Sitji guðs englar bókaflokkurinn gerist um 1945. Fjölskyldan er af lægri stéttum, vinstri 

sinnuð og allir búa í einni kös, amma, afi, mamma, pabbi og börnin sex til átta. Mamman er 

góð en dregur sig til hlés frá uppeldinu til að lesa ástarsögur, með bumbuna útí loftið. 

Stelpurnar hafa mikla áhyggjur af þessi barnamergð og skilja lítið í þessu, því mamman er ekki 

einu sinni glöð yfir viðbótunum, alla vega til að byrja með. Mamman sefur mikið þegar hún er 

ólétt og lítið hægt að treysta á hana. Stelpurnar virðast þó eiga í góðum tilfinningalegum 

tengslum við móður sína. Heiða, Lóa-Lóa og Abba hin þroskast allar og þróast, verða eldri og 



spegla sig í hvor annarri þó ólíkar séu. Guðrún tekur á raunsæislegan hátt á samtíma 

bókarinnar, en gerir það óskaplega pent eins og henni er lagið. Andstaða við herinn kemur frá 

móðurinni, því faðirinn virðist ekki hafa skoðun á veru hans í landinu. Sögusamúðin er hjá 

móðurinni með öll þessi börn og alla þessa ábyrgð sem kannski vex henni yfir höfuð. Líklega er 

hún að bjarga geðheilsu sinni með því að hverfa í heim bókanna, þó það bitni á börnunum. 

Guðrún er snillingur í að skrifa tvíræða texta og hefur börn og fullorðna á valdi sínu. 

Aþena á í góðu sambandi við móður sína, þær eru nánar, enda voru þær tvær einar í 

heiminum fyrstu sjö ár ævi hennar. Þær virðast hafa alið hvor aðra upp. Mamman er menntuð, 

félagsráðgjafi, og gift bankamanni. Eitthvað er verið að taka á samfélagsmeinum þó það sé 

mun minna en í hinum bókaflokkunum, ein vinkona sem virðist ekki hafa það nógu gott, 

annars eru allir í ágætum málum. Amma hennar og mamma talast ekki við. Amma hennar 

yfirgaf móður hennar þegar hún var lítil til að elta frægðardrauma til Ameríku og skildi hana 

eftir hjá foreldrum sínum. Þar eru mörg málin sem ekki hefur verið tekið á, enda skilur Aþena 

mömmu sína vel en vill mynda tengsl við þessa spennandi ömmu í Ameríku. Hér er hún 

fullorðni aðilinn og lætur þær tala saman. Heiða er dregin sterkum og ákveðnum línum sem 

hin menntaða, sjálfsörugga, einstæða móðir sem þarf ekki á nokkrum að halda. Hún er samt 

ósköp viðkvæm og brothætt þegar hún er ólétt og þar sér Aþena að mamma hennar er bara 

ekki eins mikill töffari og hún vill vera láta. Með því að láta þá grímu falla, verða þær mæðgur 

enn nánari. 

Samt er óhætt að segja að mæður séu að styrkjast sem sögupersónur. Ef þetta er 

þróunin í raunsæisstúlknabókmenntum og við gefum okkur að ákveðið pláss sé fyrir 

fyrirmyndir, þá hlýtur móðirin, sem er farin í auknu mæli að taka á sig bæði kvenlægar og 

karllægar hliðar, að stækka á kostnað föðursins. Stúlkurnar sýna allar mjög þroskaða og ábyrga 

hegðun, Katla heimtar að mennta sig og við það ögrar hún móður sinni. Systurnar í Sitji guðs 

englar taka fram fyrir hendurnar á móður sinni og passa að þetta stóra heimili gangi upp. 

Aþena lætur móður sína stíga mikið þroskaskref í átt að sáttum við sína eigin móður, með því 

siglir hún fram úr henni í þroska. 

 Í bókaflokkunum sem hér eru til umfjöllunar er greinilegur raunsæisblær. Þær taka á 

meinum samtímans og stinga á kýlum, skáld eiga að gagnrýna samtíma sinn og sýna hann í 

réttu og stundum ýktu ljósi. Það má segja að Ragnheiði, Guðrúnu og Margréti hafi tekist það 

ætlunarverk sitt en er þó mun sýnilegra í fyrstu tveimur bókaflokkunum, Kötlubókunum og 

þríleik Guðrúnar. Ef við mátum helstu persónur bókaflokkana við flokkun Nikolajevu hér að 



ofan á persónum í barnabókmenntum er greinilegt að Katla á meira heima í drengjaflokknum 

og systurnar í Sitji guðs englar falla í kvenlæga flokkinn. Aþena er blandaðri. Mamma Kötlu á 

mun betur heima í karllæga hópnum og pabbi hennar er mun kvenlægari með sína mildu 

nærveru og fjarveru. Móðir Heiðu, Lóu-Lóu og Öbbu hinnar fellur klárlega í kvenlæga hópinn 

en það gerir líka faðir þeirra. Heiða, móðir Aþenu, er blanda og ætli það sé ekki þróunin í 

raunsæis barna- og unglingabókum. Afinn í Sitji guðs englar er blanda af þessum tveimur 

flokkum sem og Rósý, amma Aþenu. Það er e.t.v. uppskriftin af góðri sögupersónu. Pabbarnir 

allir og afarnir eiga heima í hinum mjúka kvenlæga hluta á meðan sumar mæður búa frekar 

yfir karllægum gildum. Persónuflokkun Nikolajevu ýtir enn frekar undir þá niðurstöðu mína að 

persónur í íslenskum stúlknaseríum þurfi að skoða betur, þær falla ekki alveg inn í staðalgildi. 

Ömmur sem stoppa í sokka og segja sögur er ekki að finna í þessum bókum. Tengdamæðurnar 

eru illmælgnar og í stöðugri samkeppni við tengdadætur sínar.  

Ástin eða vináttan er það ofurafl sem nær að slíta Kötlu og Aþenu frá ofurvaldi hinna 

kvenlægu eiginleika mæðra þeirra, dökku hliða mæðranna, næstum eins og endurfæðing. Eiins 

og í öllum fæðingum, þá er ferlið erfitt en þess virði. Heiða, Lóa-Lóa og Abba hin ganga líka í 

gegnum þetta með hjálp ástar og vináttu þó það sé ekki jafn mikill miðdepill sagnanna. Aþena 

og Katla eru lengi einar með mömmum sínum en það gæti skýrt hversu samangrónar þær eru. 

Hvatapersóna Aþenu er amma hennar sem er áhugavert í sjálfu sér, þar sem Heiða, mamma 

hennar og Rósý geta ekki talast við en þar höfum við annað mæðgnasamand sem ljáir 

sambandi Aþenu og móður hennar meiri dýpt í sögunum. Kenning Jacoby um vald ástarinnar 

og væntumþykjunnar gengur upp. Ástin lær aðalpersónunum kraft til að slíta sig frá móður 

sem vill vera við stjórnvölin. Þær eru ekki að gera þetta af illum hug, þær vita bara betur. Með 

þessu eru mæður að hjálpa dætrum sínum að slíta á naflastrenginn. Þó það líti út fyrir að vera 

grimmt, er það öllum fyrir bestu. Dýrin í náttúrunni nota nákvæmlega sömu aðferð við fá 

börnin sín úr hreiðrinu, þau ýta börnunum frá sér, með líkamlegum krafti, svo þau geti orðið 

sjálfstæð. Hjá mannverum væri því ekki vel tekið og því nota mæður dökku andlegu hliðar 

sínar. Er þá uppreisn dætranna að undirlagi mæðranna og kannski ekki eins mikil 

sjálfstæðisyfirlýsing og við héldum í fyrstu? Katla gerir vissulega uppreisn, heil bók í 

bókaflokknum fjallar um það, en það er eingöngu vegna ofríkis móður sem ýtir henni út á þá 

braut. Aþena gerir uppreisn gegn sinni móður, vegna þess að móðir hennar er ósanngjörn og 

sérhlífin, vill láta syndir mæðranna ganga niður allan stigann. Systurnar gera uppreisn gegn 

sinnuleysi móðurinnar. Að slíta sig frá móður, hvernig sem þær eru, er erfitt og þroskandi ferli, 



sem fer fram yfirleitt þegar stálpaðar stúlkur eru að breytast í ungar konur, þetta tekst þeim 

öllum vel sem er gott, eðlilegt og ætti að vera sjálfsagt. Mæðgnasambönd geta tekið á og eru 

mun erfiðari en feðgnasambönd en þær eru heimastöðin, og víst er að samband mæðra og 

dætra heldur áfram að vera flókið og á stundum erfitt, en eins og Aþena segir einhvers staðar 

þá höfum við ekkert val, best að reyna að gera það besta úr stöðunni! 
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