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Ágrip 

Bækur Þorvaldar Þorsteinssonar um Blíðfinn komu út á árunum 1998-2004. För Blíðfinns 

að heiman og leitin eru rauður þráður gegnum allar sögurnar. Þetta eru athyglisverðar 

barnabækur því hugmyndin um blíða og góða álfinn brotnar og myrkari útgáfa af honum 

kemur upp á yfirborðið. Þorvaldur skrifar sögurnar sem ævintýri eða fantasíur en inn í 

Ævintýraskóg Blíðfinns kemur skyndilega raunverulegt barn.  

Bókmenntasvið fantasíunnar nær yfir aragrúa tegunda og mikið hefur verið skrifað 

um fantasíubókmenntir og flokkun á þeim í gegnum tíðina en eitt nýjasta framlag til 

fræðanna er fjórskipting Farah Mendlesohn í bókinni Rhetorics of fantasy (2008). Hún 

skiptir fantasíubókmenntum í fjóra meginflokka: Gáttar-leitarfantasíur (e. portal-quest 

fantasies), altækar fantasíur (e. immersive fantasies), innrásarfantasíur (e. intrusive 

fantasies) og fantasíur á mörkunum (e. liminal fantasies).  

Í þessari ritgerð eru Blíðfinnsbækurnar rannsakaðar út frá kenningum Farah 

Mendlesohn. Fyrst er rætt lítillega um skilgreiningu á hugtakinu ,,fantasía“, og 

áhrifavalda sviðsins, síðan er gerð grein fyrir flokkum Mendlesohn og helstu 

frásagnareinkennum þeirra. Þá er fjallað almennt um Blíðfinnsbækurnar, þar sem 

bakgrunnur Þorvaldar Þorsteinssonar er skoðaður og rætt um myndræna umgjörð 

bókanna. Því næst verða ákveðnir þættir sögunnar teknir til greiningar og 

frásagnareinkenni hennar rædd.  

Sýnt er fram á að ákveðin þemu í gáttar-leitarfantasíum Mendlesohns, komi fyrir 

með endurteknum hætti í Blíðfinnsbókunum. Niðurstaðan er sú að þær séu táknsögur þar 

sem leitin táknar eitthvað annað og meira, þær eru einskonar dæmisögur sem hafa 

kennslufræðilegt gildi fyrir lesendur. Einkenni úr öllum flokkum Mendlesohn er að finna 

í sögunum. Fantasíu á mörkunum (e. liminal) en textinn ber sterk póstmódernísk einkenni. 

Ævintýraheim Blíðfinns sem er altækur (e. immersive) og inn í hann er ráðist (e. 

intrusive). Leitina (e. portal-quest) sem Blíðfinnur leggur af stað í og gæti gert hann heilan 

aftur.  

Síðasta sagan sker sig úr og er túlkuð út frá kristnum vísunum hennar. Skuggi 

Blíðfinns, hans eigin óværa, er það sem brennir skóginn. Ferðalagið á Hafgúunni er 

pílagrímsferð Blíðfinns og Targía heilagur staður þar sem hann leitar innri skilnings. 

Targía er túlkuð sem hreinsunareldur sem Blíðfinnur þarf að ganga í gegnum. Til þess að 

komast inn í Ljósheima, þarf hann að horfast í augu við syndir sínar, iðrast og fá 
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fyrirgefningu. Þegar hann gerir það, deyr hann og kemst á leiðarenda, bernskuparadís 

sína, og sagan um Blíðfinn og barnið getur endurtekið sig.  
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1. Inngangur 

1.1. Hvað er fantasía? 

Það kann að vera dæmigert fyrir bókmenntasviðið ,,fantasíur“ að orðið ,,fantasía“ er í 

hugum margra samheiti yfir ,,hugaróra“, ,,tilbúning“ eða jafnvel ,,bull og vitleysu“ 

(Íslensk orðabók 2007:204). Slíkt gefur til kynna að margir líti á fantasíur sem andstæðu 

við þekkjanlegan veruleika og raunsæja lífsskoðun. Fantasíur eða furðusögur eiga sér 

langa sögu og hafa tekið stöðugum breytingum í gegnum aldirnar. Bókmenntasviðið nær 

yfir aragrúa tegunda og flokka sem öll hafa sín sérkenni. Oft er talað um það sem einkenni 

fantasía að þær gerist í óskilgreindri fortíð þar sem töfrar og furðuverur séu hluti af 

söguþræðinum. Út frá svo einfaldri útskýringu virðist erfitt að átta sig á því hvar mörkin 

liggja, hvað sé fantasía og hvað ekki. En hvernig skilgreinir maður svo víðtækt hugtak?  

Í safnritinu The Cambridge companion to fantasy literature (2012) sem Farah 

Mendlesohn og Edward James ritstýra er fjallað um sögu fantasíubókmennta í fyrsta 

kafla. Þar segir Gary K. Wolfe frá pistli sem Joseph Addison birti í tímariti sínu The 

Spectator á Englandi í júlí 1712. Addison lýsti þar áhugaverðum skáldskap, sem í dag 

myndi sennilega flokkast undir fantasíu: 

Skrifin eru þess eðlis að skáldið missir töluvert sjónar af náttúrunni og 

skemmtir þess í stað ímyndunarafli lesanda með fólki og atburðum 

slíkra persóna sem fæstar eru til í öðru en því sem skáldið hefur gefið 

þeim. Má þar nefna; álfa, nornir, töframenn, djöfla og framliðnar sálir. 

Þess konar skrif kallar Hr. Dryden furðusögur. Þær eru tvímælalaust 

erfiðari viðureignar en almennt getur talist, því að þessu sinni hefur 

skáldið engar fyrirmyndir til að fylgja heldur verður að búa til allt út frá 

hugarfluginu einu saman.1 

 

Addison var ekki að hugsa um neitt í líkingu við fantasíur í  nútímalegum sagnaskilningi 

enda var þekking hans á sviði leikbókmennta og ljóðlistar. Hins vegar væri hægt að skoða 

Addison sem fyrsta gagnrýnandann á ,,sviði fantasíunnar“. Hann notar þó ekki beinlínis 

orðin ,,fantastískur“ (e. fantastic) eða ,,fantasía“ (e. fantasy) heldur talar frekar um 

ímyndunarafl lesanda og hugarflug skáldsins (Wolfe 2012:7). 

Hugtakið ,,fantasía“, var tekið í notkun í kringum 1825, á rómantíska tímabilinu, en 

Viktoríutímabilið (1837-1901) er talið blómaskeið í þróun fantasíubókmennta í Bretlandi 

                                                 
1There is a kind of writing wherein the poet quite loses sight of Nature, and entertains his reader´s 

imagination with the charecters and actions of such persons as have many of them no existence but what 

he bestows on them; such as fairies, witches, magicians, demons and departed spirits. This Mr. Dryden calls 

the fairy way of writing, wich is, indeed, more difficult than any other that depends on the poet´s fancy, 

because he has no pattern to follow in it, and must work altogether out of his own invention (Wolfe 2012:7). 
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(Wolfe 2012:11). Lewis Carroll (1832-1898) skrifaði hina sígildu fantasíu um Lísu í 

Undralandi (1856) á tímabilinu og margar fleiri mætti nefna.2 

1.1.2. J.R.R. Tolkien og C.S. Lewis  

,,Í jarðholu nokkurri bjó hobbiti“.3 Á þessum orðum hefst Hobbitinn (e. The Hobbit, or 

there and back again 1937) eftir J.R.R.Tolkien (1892-1973), einn áhrifamesta 

fantasíusagnahöfund samtímans. Edward James (James 2012:62) bendir á að þær 

fantasíur sem fylgdu í kjölfarið séu allar sprottnar út frá þessari einföldu setningu. Áhrifa 

hins mikla verks hans, Hringadróttinssögu (e. Lord of the Rings, 1937-1949), gætir til að 

mynda víðast hvar í fantasíubókmenntum nútímans. Bækur Tolkiens um föruneyti 

hringsins og hobbitann hafa verið þýddar um heim allan og kvikmyndir sem byggðar hafa 

verið á sögunum njóta enn mikilla vinsælda. 

C.S. Lewis (1898 – 1963) er einna þekktastur fyrir bækur sínar um töfralandið Narníu 

(1950-1956) (e. The Chronicles of Narnia) en þær eru í flokki einhverra ástsælustu 

fantasíusagna sem skrifaðar hafa verið fyrir börn. Þá hafa sögurnar einnig birst reglulega 

á hvíta tjaldinu. Bækur Lewis náðu hins vegar ekki sömu hæðum og bækur Tolkiens. 

Eðlilegt er að tala um þessa höfunda samtímis því þeir voru góðir vinir og hugleiddu báðir 

heim fantasíunnar, þó á ólíkan hátt (James 2012:63). Báðir voru miðaldafræðingar og 

kenndu við háskólann í Oxford. Lykillinn að vináttu þeirra var að þeir höfðu svipaðan 

bakgrunn í lestri ævintýra og fantasíusagna. Þeir höfðu mikið dálæti á vinsælum 

höfundum Viktoríutímans. Einnig sóttu þeir efnivið sinn til Shakespeare, ópera Wagners, 

norrænnar goðafræði, Grimmsævintýra og Íslendingasagna svo fátt eitt sé nefnt (James 

2012:67).  

Tolkiens talaði um sagnaarf heimsins sem ,,cauldron“ eða nornaketil: ,,Þegar talað 

er um sögu sagnanna og þá sérstaklega ævintýranna þá má segja að Súpupotturinn, 

Sagnapotturinn hafi alltaf verið á suðupunkti og í hann hafa bæst jafnóðum nýir bitar, 

girnilegir og ógirnilegir“.4  Í Hringadróttinssögu bjó Tolkien til sagnaheim með ákveðinni 

byggingu og þemum sem þekkja má aftur í fjölmörgum síðari fantasíum annarra höfunda. 

Hans helsta framlag var að gera gjaldgenga hugmyndina um fullgerðan sagnaheim, sem 

                                                 
2Hér má finna yfirlit yfir helstu höfunda og verk Viktoríutímabilsins 

http://www.victorianweb.org/genre/childlit/index.html  
3,,In a hole in the ground there lived a hobbit“ (James 2012:62). 
4,,Speaking of the history of stories and especially of fairy-stories we may say that the Pot of Soup, 

the Cauldron of Story, has always been boiling, and to it have continually been added new bits, dainty and 

undainty“ (Tolkien 1984:125). 

 

http://www.victorianweb.org/genre/childlit/index.html
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lýtur alfarið eigin lögmálum. Þó að Hringadróttinssaga eigi að gerast í forsögu okkar 

heims þá er Miðgarður algjörlega aðskilinn frá bæði sögu og samtíð raunheims okkar. 

Hann er sjálfstæður fantasíuheimur. James segir þessa stöðluðu hugmynd vera svo 

algenga í nútíma fantasíum að skrítið sé að hugsa til þess hvernig þetta hafi verið fyrir 

tíma Tolkiens (James 2012:65).  

Tolkien var ekki aðeins góður sagnasmiður heldur einnig fræðimaður sem setti fram 

hugmyndir sínar um furðusagnir í ritgerðinni ,,On Fairy – Stories“ (1939). Þar segir hann 

að líta megi á Hringadróttinssögu sem risastóra álfasögu. Hann segir að álfasögu eigi 

fyrst og fremst að taka grafalvarlega, og þar með töfrana sem hún geymir: ,,Ef það 

fyrirfinnst háð í sögunni, er eitt alveg víst, að ekki megi hæðast að sjálfum töfrunum“.5 

Eins og gömlu alþýðuævintýrin sem Grimm-bræður söfnuðu verður sagan að vera trú 

sjálfri sér og öllu því sem hún byggir á. Um leið og lesandinn trúir ekki því sem hann les, 

missir sagan marks og töfrar hennar verða að engu. Hún hættir að vera ,,sönn“. Lesandinn 

er dreginn úr hinum fullgerða hliðarheimi og inn í raunheim þar sem hann verður aðeins 

áhorfandi að hinum fjarlæga hliðarheimi. Töfrarnir felast í því að heimurinn sem er 

skapaður sé sannur og samkvæmur sínum lögmálum (James 2012:65):                                                                       

En þar sem furðusögur fjalla  um „hið undursamlega“, þola þær ekki 

ramma eða umbúnað sem gefur það í skyn að öll sagan, þar sem þetta 

kemur fyrir, sé hugarburður eða blekking. Sagan getur, að sjálfsögðu, 

verið svo góð að maður geti leitt rammann hjá sér. Eða hún getur verið 

vel heppnuð og skemmtileg sem saga af draumi. Þannig eru sögur 

Lewis Carroll um Lísu, með drauma-rammanum sínum og 

draumatilfærslum. Vegna þessa (og annars) eru þær ekki furðusögur.6 

 

Narníuheimur Lewis var langt frá því að vera eins nákvæmur og Miðgarður Tolkiens 

enda var Tolkien ekkert alltof hrifinn af kæruleysi vinar síns. Viðbrögð hans voru þessi: 

,,It really won´t do!“ (James 2012:71). Þessi stranga skilgreining meistarans á því hvað 

væri furðusaga, sem og höfundarverk hans sjálfs, átti eftir að hafa mikil áhrif á alla 

fræðilega umræðu um bókmenntasviðið allt, seinni hluta 20. aldar.  

                                                 
5 ,,If there is any satire present in the tale, one thing that must not be made fun of, is the magic itself“ 

(James 2012:65). 
6But since the the fairy-story deals with „marvels“, it cannot tolerate any frame or machinery 

suggesting that the whole story in which they occur is a figment or illlusion. The tale itself may, of course, 

be so good that one can ignore the frame. Or it may be successful and amusing as a dream-story. So are 

Lewis Carroll´s Alice stories, with their dream-frame and dream-transitions. For this (and other reasons) 

they are not fairy-stories.“ (J.R.R. Tolkien 1984:117).  
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Mikið hefur verið skrifað um frásagnaraðferðir fantasíunnar frá því að Tolkien setti 

fram sínar kennningar. En hér verður farið beint í það að fjalla um Farah Mendlesohn og 

hennar framlag til umræðunnar um fantasíubókmenntir.   

1.2. Farah Mendlesohn  

Eitt nýjasta framlag til fræðanna er fjórskipting Farah Mendlesohn í bókinni Rhetorics of 

fantasy (2008). Hún gefur leitina að einni skilgreiningu á fantasíuhbókmenntum upp á 

bátinn. Sjálf rökstyður hún að skipta megi fantasíubókmenntum í fjóra meginflokka: 

Gáttar-leitarfantasíur (e. portal-quest fantasies), altækar fantasíur (e. immersive 

fantasies), innrásarfantasíur (e. intrusive fantasies) og fantasíur á mörkunum (e. liminal 

fantasies).  

Í inngangi bókarinnar kemur fram að henni sé ekki ætlað að búa til reglur. 

Tilgangurinn með flokkuninni sé ekki að koma með endanlega skilgreiningu á 

fantasíubókmenntum né heldur að fella þær í fastar skorður. Mendlesohn leggur áherslu 

á að skoða tungumálið og mælskufræðina. Hún segir markmið sitt vera að reyna skilja 

formgerð þessarar bókmenntagreinar með því að skoða frásagnareinkenni textanna og því 

rannsakar hún rúmlega tvö hundruð nútímafantasíur í bók sinni. Hún skoðar með hvaða 

hætti höfundar byggja fantasíuheim sinn í sögunni, hvort söguhetjur séu nú þegar af þeim 

heimi eða hvort þær gangi inn í hann með einhverjum hætti. Viðbrögð persóna þegar þær 

komast í snertingu við furðuna eru einnig mikilvæg. Hún segir það geta verið vendipunkt 

fyrir flokkunina hvort það séu einstakar manneskjur eða furðufyrirbæri sem ferðast milli 

heima. Mendlesohn skoðar m.a. tungumálið í flokkun sinni, sjónarhorn sögumanns og 

hvernig samband höfundar og lesanda birtist í textanum. Hún telur fantasíur vera það svið 

innan bókmenntafræðinnar sem reiði sig hvað mest á ,,díalektíkina“ milli höfundar og 

lesanda. Formsins vegna sé sambandið þar á milli einkar mikilvægt ef að undrið/furðan 

(e. sense of wonder), eigi að skila sér í textanum (Mendlesohn 2008: xii-xiv).  

Gáttarfantasíur (e. portal fantasies) og leitarfantasíur (e. quest fantasies) eru 

keimlíkar í uppbyggingu og framsetningu. Sögur sem flokkast sem leitarfantasíur, 

flokkast einnig sem gáttarfantasíur. Gáttarfantasía í sinni einföldustu merkingu felur í sér 

inngöngu söguhetju í furðuheim í gegnum gátt eða einhverskonar hlið. Í flokk gáttar-

leitarfantasía (e. portal-quest fantasies) setur Mendlesohn hina klassísku sögu C.S. Lewis 

um Ljónið, nornina og skápinn (1950). Í gáttarfantasíum komast einstaklingar fram og til 

baka meðan furðan eða töfrarnir eru ,,hinum megin“ og leka ekki í gegn (Mendlesohn 

xix:2008). Til að mynda geta börnin í sögu Lewis: Peter, Susan, Edmund og Lucy farið 
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frá Englandi til Narníu og aftur heim en talandi ljónið Aslan í Narníu getur ekki farið til 

heimkynna barnanna. Gáttarfantasíur reiða sig á að söguhetjur öðlist lærdóm með 

inngöngu í annan veruleika. Tungumálið í þessum sögum er gjarnan vandað, ítarlegt og 

lýsandi en lesendur slást í för með söguhetju þar sem þeir fara í skoðunarferð um 

landslagið. Sögumaður sér til þess að ekkert fari framhjá lesanda á ferðalaginu. 

Gáttarfantasíur eru nær alltaf sögur sem snúast um leitina og takmarkið sem þarf að ná. 

Gáttarfantasíur snúast um inngöngu (e. entry), umskipti (e. transition) og landkönnun (e. 

exploration). Leitarfantasíur sem gerast í fullgerðum sagnaheimi falla vel að munstri 

gáttarfantasíunnar því að hetjan á eitthvert erindi í gegnum gáttina að öðrum veruleika. 

Vanalega þegar við heyrum talað um ,,gátt“ í gáttarfantasíum, er gert ráð fyrir því að hún 

sé áþreifanleg, (skápur, hlið o.s.frv.) og farið sé á milli ,,okkar“ heims og furðuheims. Á 

sama hátt er hægt að segja að gáttin í klassískum leitarsögnum sé ósýnilegur þröskuldur í 

hinum fullgerða sagnaheimi sem dregur línu milli þess veruleika sem söguhetjan þekkir 

og þess sem hún þekkir ekki. Í klassískum leitarsögnum fer söguhetjan úr sínu kunnuglega 

umhverfi með því að fara yfir þröskuldinn þar sem hún stígur inn í heim sem er henni 

ókunnugur. Furðan (e. fantastic) er þá í fyrstu fjarlæg eða að minnsta kosti óaðgengileg 

fyrir söguhetjuna. Í förinni að heiman kemst hún loks í snertingu við furðuna og aflar sér 

nægar þekkingar í könnunarleiðangrinum til þess að takast á við það sem bíður hennar á 

nýjum vettvangi. Ein allra þekktasta leitarfantasían, Hringadróttinssaga Tolkiens, fellur 

inn í þetta munstur og er því í flokki gáttar-leitarfantasía (Mendlesohn 2008:xix-xx).  

Í altækri fantasíu (e. immersive fantasies) eru lesendur herteknir og færðir í lokaðan 

heim þar sem persónur og lesendur kippa sér ekkert upp við yfirnáttúrulegar verur af 

einhverju tagi. Allt virðist vera fullkomlega náttúrulegt og eðlilegt. Við sitjum á öxl 

söguhetju þar sem við höfum aðgang að því sem hún sér og heyrir. Þörfin fyrir útskýringar 

er ekki til staðar og leiðsögn sögumanns óþörf. Við göngum ekki inn í altæku fantasíuna 

því gert er ráð fyrir að við séum hluti af henni. Fantasíuheimurinn er innsiglaður og aldrei 

má efast um tilvist hans né atburði. Innrás getur einkennt altækar fantasíur en innrásin 

sjálf getur þá ekki verið furðan. Það er vegna þess að sögusviðið sjálft gerist í sjálfstæðum 

fantasíuheimi og er nú þegar fantastískt í eðli sínu. Lykilatriði fyrir altæku fantasíuna er 

að furðan (e. the fantastic) sé aldrei framandi né ókunnug í augum persóna líkt og er hjá 

persónum gáttar-leitarfantasía (Mendlesohn 2008:xx-xxi).  

Furðan í innrásarfantasíunni (e. intrusive fantasies) veldur algjörri ringulreið en það 

getur verið ófreskjan í bakgarðinum eða álfurinn sem leitar aðstoðar. Hún er skelfileg en 

líka undraverð og veldur persónum óöryggi án þess að þær færist úr stað. Fantasía og 
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,,veruleiki“, eru gjarnan skýrt afmörkuð í þessum sögum. Sögusviðið er þá raunheimur af 

einhverju tagi þar sem jafnvægi ríkir. Þessu jafnvægi er svo raskað með innrás sem á 

rætur sínar í furðuheimi. Vegna þess að sagan gerist í ,,okkar“ heimi sem lesandi þekkir, 

einkennist frásögnin af sífellri undrun. Bæði lesandi og söguhetjan eiga erfitt með að 

venjast þeim breytingum sem furðan hefur í för með sér. Það er ólíkt því sem tíðkast hjá 

lesendum og söguhetjum gáttar-leitarfantasía sem aðlagast nýjum aðstæðum þegar komist 

er í tæri við furðuna. Innrásarfantasían reiðir sig á að spennunni og undruninni sé 

viðhaldið með stigmagnandi hryllingi. Algengt er að mörkin séu milli raunheims og 

furðuheims í þessu formi þar sem furðuvera stígur inn í raunheim. Aftur á móti getur verið 

innrás innan altæku fantasíunnar og þegar það gerist gilda sömu reglur um afmörkun. 

Þrátt fyrir að sagan gerist í fullgerðum hliðarheimi er skýr lína milli þess sem telst vera 

staðbundinn veruleiki söguhetjunnar og milli innrásarinnar og ringulreiðarinnar sem hún 

veldur. Hvort heldur sem er þá verður að vinna sigur á boðflennunni í innrásarfantasíum 

svo allt komist aftur í sitt fyrra horf (Mendlesohn 2008:xxi-xxii).  

Fantasía á mörkunum (e. liminal fantasies) er áhugaverð tegund fantasía vegna þess 

hve sjaldgæf hún er. Þetta eru flóknar fantasíur sem fær bæði lesendur og persónur til þess 

að efast um aðstæður og hvað sé náttúrulegt eða yfirnáttúrulegt. Sá sagnaheimur sem 

byggður er í sögunni inniheldur töfrana eða að minnsta kosti möguleikann á þeim. 

Lesendum eru gefnar vísbendingar um að sagan gerist í okkar heimi og að furðan sé rétt 

handan við hornið. Persónur eiga þess kost að fara yfir í fantasíuheiminn í gegnum gátt 

en kjósa gera það ekki. Furðufyrirbæri geta aftur á móti lekið í gegnum gáttina og ættu í 

raun að valda innrás og óreiðu en gera það ekki endilega. Það eru viðbrögð persóna og 

lesanda við furðunni sem gefa tóninn fyrir fantasíuna (Mendlesohn 2008:xxiii-xxiv).  

Nokkrir af helstu sérfræðingum nútímans eru allir sammála um að 

fantasíubókmenntir séu byggðar á hinu ómögulega. Hér á eftir verður stuðst við flokkun 

og vangaveltur Farah Mendlesohn sem virðast falla vel að viðfangsefni ritgerðarinnar, 

Blíðfinnsbókum Þorvaldar Þorsteinssonar.  

2. Bækurnar um Blíðfinn 

2.1. Um höfund 

Inni á bókmenntavef Borgarbókarsafnsins (2000) er fjallað um Þorvald Þorsteinsson (7. 

nóvember 1960 – 23. febrúar 2013) og helstu verk hans á sviði mynd- og ritlistar. 

Þorvaldur ólst upp á Akureyri og sótti menntun sína að mestu í myndlistarskóla, bæði hér 
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heima og í Amsterdam. Í innleggi sínu á vefnum undir yfirskriftinni ,,frá höfundi“, segist 

Þorvaldur hafa þráð ungur að verða rithöfundur en gengið brösuglega að feta þann veg til 

að byrja með. Hann taldi fyrir víst að það skipti meira máli á Íslandi að segja hlutina 

,,rétt“, heldur en að hafa yfir höfuð eitthvað merkilegt að segja. Eftir stutta dvöl við 

íslenskunám í HÍ veturinn 1981-1982 ákvað Þorvaldur að leggja rithöfundardrauminn á 

hilluna og hefja nám við nýlistadeild Myndlista- og handíðaskóla Íslands. Þaðan lauk 

hann prófi 1987. Þar byrjaði hann að skrifa, ekki sem ,,penninn“ sem hann langaði að 

vera eins og hann segir sjáfur, heldur sem sá „skissublýantur“ sem hann hafi verið. Og í 

gervi ,,myndlistarskussans“ sem engar reglur kann og ekkert hefur lesið sér til gagns, 

tókst honum að lauma sér bakdyramegin inn á rithöfundabrautina.  

Þorvaldur starfaði jöfnum höndum sem myndlistarmaður og rithöfundur. Hann hélt 

margar einkasýningar og tók þátt í fjölmörgum alþjóðlegum myndlistarviðburðum og 

sýningum víða um heim. Hann fékkst við kennslu, flutti fyrirlestra og hélt námskeið hér 

á landi og erlendis auk þess að semja fjölda leikverka fyrir svið, útvarp og sjónvarp. 

Þorvaldur skrifaði bækur fyrir bæði fullorðna og börn, og barnabækur hans nutu mikilla 

vinsælda. Fyrsta barnabók hans, Skilaboðaskjóðan (1986), hlaut mikið lof en Þorvaldur 

sá sjálfur um myndskreytingu. Sagan var síðan sett á svið í Þjóðleikhúsinu sem söngleikur 

árið 1993 við góðar undirtektir. Skilaboðaskjóðan er póstmódernísk barnabók. Hún er 

sjálfssaga, eða metaskáldskapur en það er skáldskapur sem vinnur markvisst úr eldri 

skáldskap. Jón Yngvi Jóhannsson hefur fjallað ítarlega um hana í umfjöllun sinni um 

textatengsl sögunnar í Raddir barnabókanna (Jón Yngvi Jóhannsson 1999:137-152).  

Þorvaldur skrifaði fjórar bækur um álfinn Blíðfinn á árunum 1998-2004. Bækurnar 

vöktu mikla athygli og hafa verið þýddar á fjölda tungumála. Sögurnar voru jafnframt 

settar á svið í Borgarleikhúsinu árið 2001. Fyrir fyrstu bókina, Ég heiti Blíðfinnur en þú 

mátt kalla mig Bóbó, hlaut Þorvaldur Barnabókaverðlaun fræðsluráðs Reykjavíkur. 

2.2.   Um Blíðfinnsbækurnar 

Vinsældir sögunnar við útgáfu koma ekki á óvart. Hún hefur áhrif á hvern þann sem les 

hana eða heyrir enda eru tilfinningar sem berjast um í hverju mannsbarni hafðar að 

leiðarljósi.  

Blíðfinnsbækurnar eru fjórar og hafa fyrstu tvær upphaf, miðju og endi en síðustu 

tvær mynda eina tvískipta sögu: Ég heiti Blíðfinnur en þú mátt kalla mig Bóbó (1998), 
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Ert þú Blíðfinnur?Ég er með mikilvæg skilaboð (2000), Blíðfinnur og svörtu teningarnir 

– ferðin til Targíu (2002), Blíðfinnur og svörtu teningarnir – Lokaorrustan (2004). 7  

Í samtali við Silju Aðalsteinsdóttur í Ævintýrin fjalla um kjarna mennskunnar (2005) 

segir Þorvaldur að heimur Blíðfinns hafi verið staðfestur og kortlagður í fyrstu bókinni. 

Hann hafi ekki ætlað sér að gera fleiri bækur. Fljótlega eftir fyrstu bókina hafi hann fengið 

hugmynd að sögu sem hefði ekki hentað sem framhald af þeirri fyrstu svo hann flýtti sér 

að semja aðra bókina en skrifaði síðan þá þriðju og fjórðu um nýju hugmyndina 

(2005:16). Þessi nýja hugmynd Þorvaldar er áhugaverð því um augljósa breytingu er að 

ræða á söguhetjunni Blíðfinni. Hugmyndin um blíða, sæta álfinn brotnar og mun myrkrari 

útgáfa af honum stígur fram. 

Þorvaldur hefur valið að myndskreyta Blíðfinnsbækurnar ekki sjálfur heldur fela 

Guðjóni Ketilssyni, myndlistarmanni, það verk. Kápumyndirnar eru dökkar og 

sérkennilegar barnabókakápur. Fíngert og barnslegt útlit Blíðfinns gerir myndgervingu 

hans margræða og ef ekki væri fyrir karlkynsnafnið Blíðfinnur væri erfitt að átta sig á 

hvort um stelpu eða strák væri að ræða. Í greininni „Mér finnst yndislegt að skrifa fyrir 

börn“ (2005) fjallar Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir um myndabækur og segir að samspil 

texta og mynda geti skipt máli fyrir sjónarhorn, textatengsl, vísanir og annað (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir 2005:34-37). Þrátt fyrir að Blíðfinnsbækurnar flokkist ekki sem 

dæmigerðar myndabækur þá skipta myndirnar og kortin í bókunum miklu máli.  

Samkvæmt Mendlesohn gaf J.R.R. Tolkien fordæmi um að nota kort í 

leitarfantasíum þar sem landslagið sem farið er yfir í leitinni er sýnt svo að hægt sé að 

nota kortið til að rekja söguna á bakvið atburðina. Kortið segir ekki aðeins til um hvað 

muni gerast heldur kallar fram forvitni lesandans um það sem gerðist fyrir löngu, áður en 

sagan hófst, en geymir upplýsingar sem eru mikilvægar fyrir hann (Mendlesohn 2008:14). 

Eins og í sögunum um Blíðfinn þar sem lesendur geta fylgt Blíðfinni í draumnum hans í 

upphafi fyrstu bókar og séð hvar Kirsa, vinkona hans, týndist. Síðar í sögunni sjá þeir að 

Blíðfinnur er kominn á sömu slóðir. Heimskortið gerir lesendum kleift að fylgja Blíðfinni 

um landslagið. Á því sést m.a. þegar Blíðfinnur er villtur. Í leit sinni að barninu reynist 

honum erfitt að finna hvar hann er staddur. Hann veit ekki að hann stefnir beint í átt að 

Yllifjalli þar sem nornirnar búa: 

                                                 
7 Til einföldunar, þegar þörf er á, verður hér eftir vísað í bækurnar með rómverskum tölum I-IV og 

blaðsíðutali í sviga eftir hverja tilvitnun. 
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[...],,Hvað heitir hæðin?“ Smælkið hafði einhverjar efasemdir. ,,Það... 

það er ekki alveg ljóst... það er gat í kortinu þar sem nafnið hefur verið. 

Þetta er svo gamalt kort, skilurðu“(I:49). 

Nákvæmar myndir framan á kápunum skýra frásögnina enn 

frekar fyrir lesendum og gefa tóninn fyrir andrúmsloftið í 

sögunni. Um mátt mynda og greiningu á þeim fjallar Ásta 

Svanhvít Sindradóttir (2018) í B.A. ritgerð sinni.8 Þar segir 

hún frá myndrænum lyklum sem William Moebius smíðaði 

sem hjálpartæki fyrir lesendur til þess að nota við túlkun og greiningu mynda. Þegar 

lyklum Moebiusar er beitt á kápumyndir Blíðfinnsbókanna er hægt að átta sig betur á 

þeim. 

Í fyrstu og annarri bókinni er þriðju persónu sjónarhorn þar sem áhorfandi er fyrir 

utan söguheiminn og horfir eins og guð niður á hnattlaga veröldina en Blíðfinnur horfir í 

áttina að honum. Einn af lyklum Moebiusar er staðsetning og stærð persónu á mynd. Eins 

og sést á þessum kápum er Blíðfinnur sýndur fyrir miðju á fyrstu kápunni og í nærmynd. 

Hann horfir beint í augu lesanda, ákveðinn og sjálfstæður. Á annarri kápunni er Blíðfinnur 

út við jaðarinn og hann er hafður lengra í burtu. Hann horfir kringum sig en ber hönd fyrir 

augu eins og hann sé blindaður af sól eða villtur.  

Samkvæmt Moebius er staða persónu sem sýnd er stór og í nærmynd oftast betri og 

sterkari en persónu sem er sýnd lítil og í fjarlægð. Jafnframt gefur það vísbendingu um 

að persóna hafi ekki jafn mikla möguleika ef hún er höfð á jaðrinum eins og persóna sem 

er stór og staðsett fyrir miðju (Ásta Svanhvít Sindradóttir 2018:22-23). Myndirnar sýna 

því að staða Blíðfinns hefur veikst í bók tvö, hann er ekki lengur eins öruggur og fyrsta 

kápan sýnir.  

                                                 
8 Sótt í Skemmu af http://hdl.handle.net/1946/29436 9.1.2019 

http://hdl.handle.net/1946/29436
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Þá geta lyklar ramma, lögunar og lína gefið margt til kynna. Rammi utan um mynd 

gerir myndina oft fjarlægari lesendum en mynd sem er rammalaus. Ramminn er eins og 

gluggi sem lesendur gægjast inn um en fá ekki óheftan aðgang að verkinu eða heimi þess. 

Rammar geta verið missýnilegir en umhverfi persónunnar getur myndað ramma utan um 

hana innan söguheimsins. Náttúrulegar og mjúkar línur í ramma draga fram 

öryggistilfinningu og vellíðan hjá lesendum. En sléttir, harðir fletir, hvöss horn og oddar 

geta táknað lífshættu eða erfiðar tilfinningar (Ásta Svanhvít Sindradóttir 2018:23-24). Ef 

hægri brún framan á kápu tvö er skoðuð nánar sést hvernig Blíðfinnur stígur út úr ramma 

umhverfis myndina og setur höndina fyrir sig á meðan skuggi, sem ef til vill er af lesanda, 

fellur á hann. Kannski er þetta gert til að styrkja veruleikablekkingu lesanda sem 

skyggnist inn í heim furðuveru sem verið er að raungera. Þegar línur eru skoðaðar á 

báðum kápunum sést enn og aftur hvar öryggistilfinningin er mun meiri á fyrri kápunni 

þar sem landslagið er miklu fíngerðara og mýkra heldur en á seinni kápunni. Þar eru fletir 

harðgerðari og lögð er áhersla á hvöss horn fjalla og trjátoppa.   

Litir í fyrri kápunni eru dekkri á meðan það eru ljósari litir í þeirri seinni, fyrir utan 

skuggann. Þá flýgur svört skelkuð óheillakráka yfir húsi Blíðfinns. Hefðbundin túlkun á 

litum samkvæmt Moebius er sú að dökkir litir gefi til kynna rugling eða vonbrigði á                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

meðan ljósir litir tákni tilhlökkun eða uppgötvun (Ásta Svanhvít Sindradóttir 2018:24).  

Í þriðju og fjórðu bókinni horfir áhorfandi beint í hnakkann á Blíðfinni þar sem hann 

er annars vegar á leið um borð í Hafgúuna og hins vegar inni í Musterinu. Í báðum 

tilvikum horfir Blíðfinnur út á hafið og áhorfandi sér það sem hann sér. 

Hér er Blíðfinni stillt eins upp á báðum kápunum en sögusviðið hefur breyst. Sólin á 

myndunum gefur til kynna að tími hefur liðið og á hárum Blíðfinns sést að hann hefur 

elst. Litir á fyrri myndinni eru aðeins dekkri og skýjaðri meðan seinni myndin er skærari 

og léttskýjaðri þrátt fyrir eitt þungbúið ský. Þá eru merki um erfiðar tilfinningar á seinni 

kápunni þar sem brotin hvelfing Musterisins myndar oddhvassan ramma utan um Blíðfinn 
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og ennfremur sjást ótal rammar á myndinni sjálfri, bæði á veggjum og á sléttum, hörðum 

flísunum. Þegar bækurnar eru svo lesnar kemur í ljós að myndskreyting þeirra er engri 

tilviljun háð og nær Guðjón Ketilsson að kalla fram sterk áhrif hjá lesanda þegar texti og 

myndir eru settar í samhengi.   

Í stíl póstmódernískra barnabóka er veruleikablekking frásagnarinnar rofin með 

aftan- eða neðanmálsgreinum (tölumerkingum) höfundar sem skýrir hitt og þetta fyrir 

lesanda framhjá  persónunum. Í fyrstu bókinni eru aftanmálsgreinar en í hinum þremur 

eru þær sem neðanmálsgreinar.   

Kaflarnir hafa ekki ákveðin heiti en eru númeraðir og við hvern þeirra er lítil 

svarthvít mynd innan í hringlaga ramma sem lesendur gægjast 

innum eins og skráargat. Fyrir neðan hverja mynd er 

kaflafyrirsögn en hlutverk hennar er að segja frá innihaldi 

kaflans og koma ákveðnum skilaboðum til lesenda. Í síðasta 

kafla hverrar bókar er að finna ákveðinn boðskap en í honum á 

að felast lærdómur, bæði fyrir söguhetjuna Blíðfinn og fyrir 

lesendur. 

Dagný Kristjánsdóttir fjallar um byggingu barnabóka í grein sinni ,,Börn þurfa sögur 

og sögur þurfa börn“(2005). Þar segir hún að barnabækur séu oft nefndar í tengslum við 

ævintýri og þjóðsögur en hvort tveggja var sagnaskemmtun hér áður fyrr, ætluð bæði 

börnum og fullorðnum. Dæmigert munstur í bókunum tekur mið af ferðalagi/þroskasögu; 

heima – farið að heiman – ævintýri  – heimkoma. Hetjan fer út í heim sem er spennandi 

og hættulegur en snýr aftur til síns heima eftir að hafa sigrast á þrautum og aflað sér nýrrar 

þekkingar. Þá er ,,leitin“ eitt algengasta minnið í barnabókum og baráttan milli góðs og 

ills í fantasíum (Dagný Kristjánsdóttir 2005:19-21). Allt þetta einkennir 

Blíðfinnsbækurnar. Hér á eftir verða ákveðnir þættir sögunnar teknir til greiningar og 

frásagnareinkenni hennar tekin til skoðunar og umræðu. Markmið ritgerðarinnar er að 

rannsaka Blíðfinnsbækurnar út frá kenningu Farah Mendlesohn um fjórskiptingu 

fantasíubókmennta. 

3. Blíðfinnsbækurnar: Greining 

3.1 Bygging 

Blíðfinnur finnur barn í garðinum sínum en það hverfur einn góðan veðurdag. Leitin að 

því myndar rauðan þráð gegnum allar sögurnar. Dæmigert munstur leitarsagna tekur mið 

af ferðalagi/þroskasögu;  heima – farið að heiman – ævintýri  – heimkoma. Þegar 



16 

 

Blíðfinnsbækurnar eru skoðaðar í heild sinni sést ákveðið munstur í byggingu þeirra. Í 

ljósi þess að Þorvaldur hafði ekki hugsað sér neitt framhald til að byrja með er áhugavert 

að skoða byggingu fyrstu sögunnar eina og sér. Þegar það er gert er má sjá ákveðin þemu 

sem Mendlesohn fjallar um í gáttar-leitarfantasíum. Þar er förin að heiman eitt af 

megineinkennunum.   

Nútíma gáttar-leitarfantasíur gera kröfu um ákveðin umskipti hjá söguhetju (e. 

transition) og jafnframt kröfu um landkönnun (e. exploration). Þá hafa leitarfantasíur, sem 

gerast í fullgerðum fantasíuheimi, tileinkað sér formgerð og frásagnartækni 

gáttarfantasía. Umskipti í lífi söguhetju verða þegar hún kannar hið nýja landsvæði og 

kemst í snertingu við furðuna. Í leiðangrinum aflar hún sér þekkingar til að takast á við 

það sem bíður hennar á nýjum vettvangi. Mendlesohn segir eina muninn á þessum 

fantasíum vera í hvaða formi gáttin sé. Í gáttarfantasíum er inngangurinn inn í furðuheim 

áþreifanlegur og sýnilegur. Í leitarfantasíum er hann aftur á móti ósýnilegur þröskuldur 

eða landamæri sem söguhetjan fer yfir þegar hún stígur inn í heim furðunnar. 

 Eins og hefur komið fram þá er Hringadróttinssaga í flokki gáttar-leitarfantasía. 

Sagan gerist í fullgerðum sjálfstæðum fantasíuheimi (e. full secondary world) en þrátt 

fyrir það flokkar Mendlesohn hana ekki með altækum fantasíum. Hringadróttinssaga 

fylgir nefnilega munstri og formgerð gáttar-leitarfantasía: Hobbitinn Fróði fer frá 

Héraðinu (e. The Shire), litlu öruggu samfélagi sem hann skilur og þekkir og út í veröld 

Miðgarðs (e. Middle earth) sem er honum ókunnug, ógnandi og geymir furður sem eru 

honum framandi. Ef saga sem gerist í sjálfstæðum heimi á að flokkast undir altæka 

fantasíu verður hún að innihalda söguhetju sem þekkir veröld sína það vel að ekkert sé 

henni framandi, að mati Mendlesohn. Hún flokkar til dæmis aðra sögu Tolkiens, 

Silmerillinn (e. The Silmarillion 1977) sem altæka fantasíu, því þar þekkja persónur 

veröldina eins og lófann á sér (Mendlesohn 2008:2-3). Mendlesohn bendir þó á að með 

Hringadróttinssögu hafi Tolkien komist nálægt því að gera altækan fantasíuheim. 

Heimskort Miðgarðs er teiknað af mikilli nákvæmni og sýnir heimsmynd í smáatriðum 

sem hefur að geyma menn, furðuverur, ókunn lönd og ólík tungumál svo dæmi séu nefnd. 

En um leið og Tolkien skrifaði Héraðið inn á kortið hafi hann búið til aðra innri veröld 

sem rammar inn heimkynni hobbitanna. Héraðið er þekkjanlegur veruleiki þeirra og hefur 

sýnilega dýpt. Á ferð sinni um Miðgarð skilur Fróði aldrei fyllilega heiminn heldur sér 

aðeins hlutina á yfirborðinu (Mendlesohn 2008:67). Af þessum sökum er 

Hringadróttinssaga í flokki gáttar-leitarfantasía. Galdrakarlinn í Oz  (e. The Wizard of 

Oz 1900) og fleiri síðari gáttarfantasíur hafa allar einkenni leitarfantasía og innihalda 
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ferðalagið sem persónur þurfa að fara í og takmarkið sem þær leitast við að ná 

(Mendlesohn 2008:2-3). Mendlesohn segir ferðalagið gefa aðalpersónunni möguleika á 

því að þroskast og rými til þess að fullorðnast (e. coming of age) (Mendlesohn 2008:7). 

 Þessi bygging á vel við fyrstu söguna um Blíðfinn. Hann býr í húsinu sínu í 

fjallshlíðum Himinlægja við jaðar Ævintýraskógarins. Garðyrkjustörf og 

lummusteikingar Blíðfinns eiga huga hans allan, ásamt reglulegum heimsóknum að leiði 

foreldra sinna við Hólinn. En lengra fer hann ekki. Ævintýraskógurinn er stóra 

heimsmyndin en húsið, garðurinn og  svæðið í kringum Hólinn mynda lítinn heim sem 

Blíðfinnur hrærist í. Hann þekkir hvern krók og kima og vill vera í öryggi og áhyggjuleysi. 

Hann hræðist að fara inn skóginn og heiminn handan Hólsins. Þegar barnið spyr hann 

hvenær þau fari út í skóg verður hann smeykur:  

[...]hann ætlaði aldrei að fara út fyrir sinn litla heim. Þar leið honum vel. 

Þarna úti leyndust allar heimsins hættur og alls kyns félagskapur af 

óheppilegra taginu. Þar gerðust auk þess undarlegir atburðir sem best 

voru geymdir í sögum og draumum. En hér heima við var lífið í föstum 

skorðum og snerist um leik og ljúfan starfa[...] (I:18). 

 

Þegar barnið hverfur, stígur Blíðfinnur yfir þröskuldinn og gengur inn í skóginn. Inn í 

heim sem hefur alltaf verið honum svo fjarlægur. En með tímanum lærir hann á töfra 

hans: ,,Blíðfinnur hafði reyndar ekki tekið eftir því sjálfur hvað hann hafði lært margt nýtt 

[...]“(I:90). Hann kunni að bregðast við nýjum aðstæðum án þess að örvænta og var orðinn 

hinn hæfasti skógarbúi: ,,Leitin kenndi honum að skerpa skilningarvitin og innsæið 

þannig að hann heyrði ekki lengur andardrátt sjálfs síns einan, heldur eins og andardrátt 

alls skógarins. Sjálfs lífsins.“(I:91).  

Blíðfinnur og Fróði eiga það sameiginlegt að yfirgefa heimkynni sín og fara í 

könnunarleiðangur um ókunn lönd þar sem þeir leitast við að ná takmarki sínu. Þeir verða 

fyrir hindrunum sem gefa þeim svigrúm til þess að þroskast og öðlast nýja reynslu. Þegar 

þeir snúa til baka til síns heima geta þeir dregið lærdóm af ferðalaginu.  

Þegar Blíðfinnur snýr aftur heim til sín sér hann barnið á Hólnum en það er orðið 

gamalt og lúið. Barnið segir Blíðfinni að það hafi horfið þegar það fullorðnaðist, heimur 

þess lokaðist og það steig yfir í heim hinna fullorðnu. Þar hafi það alltaf saknað einhvers 

sem það vissi ekki hvað var. Þegar barnið sem var orðið gamalmenni hafði setið í 

almenningsgarði við stóra styttu: ,,[...]þessa sem er af gamla ráðherranum okkar...já eða 

svona risa[...]“ (I:112), hafi það loks fundið leið sína aftur til Blíðfinns og hætt þessum 

fullorðinsleik. Sagan endar á því að barnið deyr ánægt og fer yfir í Ljósheima sem er 

staður fyrir framliðna, einskonar himnaríki. Blíðfinnur lærir að: ,,[...]litlum verum er ekki 
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ætlað að skilja allt“(1:114) en með því að treysta Orkunni og hlusta á mildu röddina sem 

talaði í hjarta hans myndi allt fara vel að lokum. 

Úlfhildur Dagsdóttir segir grein sinni Í fylgd barnsins, að heimur Blíðfinns sé 

ævintýraheimur bernskunnar. Hann búi yfir eigin tilveru sem sé ekki síður hættuleg en 

veruleikinn utan hans (Úlfhildur Dagsdóttir 1999:19). Meðan Blíðfinnur leitar barnsins í 

mörg ár í skóginum, leitar barnið að honum langt fram á fullorðinsár í sínum veruleika. 

Það er þó ekki fyrr en maðurinn leyfir sér verða barn aftur sem það finnur Bóbó sinn.  

Í lok sögunnar sjá lesendur smávegis inn í heim barnsins. Fantasíuheimur Blíðfinns 

lekur því inn í hann koma gjarnan börn úr mannheimum. Spekingurinn, ævagamall, vitur 

álfur, sem býr í garðinum hans Blíðfinns, hefur orð á því við hann: ,,Sagan segir að svona 

barn birtist fyrirvaralaust einn góðan veðurdag og dvelji þangað til [...] það hverfur aftur 

“ (I:15). Ef við skoðum hlutina út frá öðru sjónarhorni er hægt að gera ráð fyrir að 

inngangurinn eða gáttin yfir í heim Blíðfinns sé í gegnum hinn opna og fordómalausa 

huga barnsins. Við kynnumst þó aðeins barninu sem leikfélaga Blíðfinns og þess sem 

hann leitar og því er heimur þess ekki í brennidepli í frásögninni. Hins vegar getur það 

skipt máli þegar kemur að flokkun fantasíunnar. Altæka fantasían reiðir sig til að mynda 

á að ekki séu neinar gáttir milli tveggja heima. 

Mendlesohn bendir á að altækar fantasíur innihaldi stundum innrás en þó sjaldnast 

gáttar-leitarfantasíur. Þrátt fyrir að barnið sé furðulegt í augum Blíðfinns þá vekur innrás 

þess gleði en ekki ringulreið: ,,[...] hann vissi ekki hvað þetta var en hann vissi að það 

hlaut að vera gott“(I:9). Furðan verður að valda óreiðu og ringulreið til að teljast sem 

innrásarfantasía (Mendlesohn 2008:xxi-xxii). Ef sagan væri sögð í mannheimum og 

álfastrákurinn Blíðfinnur birtist í heimi barnsins sem væri söguhetjan, og gerði það 

dauðhrætt væri um innrásarfantasíu að ræða.  

Silja Aðalsteinssdóttir spyr Þorvald hvort Blíðfinnur sé tákngervingur glataðar 

bernsku sem leitar mannsins sem týndi henni. Eða tákngerð mannsævi þar sem bernskan 

sé áhyggjulaus unaðstími og ævi mannsins frá þeim tíma villugjörn leit að hinni horfnu 

hamingju. Þorvaldur svarar á þessa leið: ,,[...]hann hlýtur að standa fyrir hvort tveggja. 

Ævintýrið sem leitar barnið uppi er í eðli sínu eilíft en af því það er höfundur sem fjallar 

um það þá endar það með því að verða æviferill með sínu upphafi og endi“(Silja 

Aðalsteinsdóttir 2005:16). Þegar bækurnar eru tengdar saman verður til þroskasaga, saga 

sem spannar ævi Blíðfinns.  

Í sögu tvö finnur Blíðfinnur þrjá dverga í garðinum sínum. Farandleikararnir og 

ljóðunnendurnir Söðull, Vöðull og Engumlíkur í leikflokknum Hlátur og grátur eru 
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slasaðir eftir árás narra, ljótra grimmálfa með beittar tennur sem elska að kvelja dverga 

og kæfa líf. Narrarnir vilja koma Blíðfinni fyrir kattarnef, því hann er fullur af ljósorku 

og hana hræðast narrarnir mest. Spariklæddur foringi narranna, Berklar, telur dvergunum 

trú um að Blíðfinnur sé týndur í skóginum og sendir þá að leita að honum. Berklar fær 

Blíðfinn til þess að trúa öllu illu uppá dvergana og byrlar honum ólyfjan. Blíðfinnur missir 

mátt og lund hans þyngist og hann sekkur dýpra í myrkur þunglyndisins.  

Þrátt fyrir að leit dvergana komi fyrir í sögunni ber hún einkenni innrásarfantasíu. 

Það þarf að sigra boðflennuna til þess að koma öllu aftur í sitt fyrra horf. Þrátt fyrir að 

Þorvaldur noti svipaða frásagnaraðferð þá er þessi bók frábrugðin hinum að sumu leyti. 

Mendlesohn segir að margt líkt sé með gáttar-leitarfantasíum og innrásarfantasíum en 

munurinn felist einna helst í viðbrögðum persóna við hinu framandi og það endurspegli 

tungumálið. 

Í gáttar-leitarfantasíum er heimur furðunnar framandi fyrir lesenda og söguhetju 

þangað til þeir læra á hann með könnunarleiðangri og aðlagast nýjum aðstæðum.  

Í innrásarfantasíum venjast persónurnar hins vegar aldrei furðunni og hún vekur því 

stanslausa undrun, það er einna helst vegna þess að gert er ráð fyrir því að innrásir séu 

oftast gerðar í raunheimi af einhverju tagi (Mendlesohn 2008:xxii).  

Persónur altækra fantasía þurfa ekki hins vegar ekki að venjast furðunni, sama hvort 

þær séu sjálfar af heimi fantasíunnar eða ekki. Furðan er þeim hvorki fjarlæg né framandi 

af því að hún er hluti af umhverfi þeirra og heimssýn.  

Mendlesohn telur hins vegar algengt að innan altækrar fantasíu geti verið innrás sem 

knýi frásögnina áfram. Altæka fantasían gerir ráð fyrir því að heimurinn sé normið, bæði 

fyrir lesendur og persónur, eða sama „röðin af ályktunum“ (e. set of assumptions) 

(Mendlesohn 2008:xx). Innrás innan altæks heims getur vel gerst að sögn Mendlesohn. 

Innrásin veldur algjörri ringulreið í þessu formi. Söguhetjan er svipt öryggi sínu án þess 

að hún færist úr stað. (Mendlesohn 2008:xxii). Innrásin raskar venjubundnu lífi persóna. 

Það þarf að sigra þessa boðflennu og senda hana aftur þangað sem hún kom. Þegar hún 

fer kemst allt aftur í sitt fyrra horf (Mendlesohn 2008:115).  

Það er það sem gerist í annarri bókinni um Blíðfinn. Þar höfum við innrás innan 

altækrar fantasíu. Fantasíuheimur Blíðfinns hefur lokast og verður með því altækur og 

heimur barnsins aldrei til umræðu né sýnis. Bæði Blíðfinnur og lesandi þekkja veröldina 

eins og hún er. Ekkert kemur okkur á óvart enda kynntumst við henni í fyrstu bókinni og 

fyrir okkur lesendur er hún ,,röð af ályktunum“. Í bók eitt var ósýnilegur veggur milli 

jaðars skógarins og enda garðsins en í bók tvö er sá veggur brotinn. Sögumaður gefur 
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jafnvel til kynna að allt sé breytt þegar Blíðfinnur finnur dvergana. Hann fer lengra en 

hann er vanur: ,,Áður en hann áttaði sig almennilega var hann kominn í enda garðsins þar 

sem sjálfur skógurinn byrjaði. Þar ætlaði hann að snúa við af gömlum vana þegar undarleg 

stuna barst undan stóru, gömlu tré[...] gamall ótti við skóginn og hættur hans læddist um 

hjartað andartak[...]“ (II:18). ,,Gamall ótti“, sem þýðir að hann er ekki lengur til staðar. 

Þessi breyting er gerð sýnileg með samanburði á kortunum í bókunum.  

Á fyrra kortinu sést hvernig svæðið í kringum Hólinn hefur verið rammað inn með 

hringlaga landamærum sem skilja að skóginn og heimili Blíðfinns. Á seinna kortinu er 

slík afmörkun ekki lengur til staðar.  

 

Þegar innrás á sér stað innan altæku fantasíunnar verða mörkin að vera skýr milli 

þess sem telst vera eðlilegt og óeðlilegt að sögn Mendlesohn. Þeim veruleika sem 

söguhetjan og lesendur þekkja er umturnað og snúið á hvolf þegar innrásin er gerð 

(Mendlesohn 2008:xxii).  

Narrarnir gera innrás á heimili Blíðfinns. Þeir eru í garðinum og Berklar veldur 

algjörri ringulreið með því að senda dvergana burt og byrla Blíðfinni ólyfjan. Blíðfinnur 

er sviptur öryggi sínu þrátt fyrir að vera heima hjá sér. Hann hættir að hugsa um blómin 

sín og allt er farið úr skorðum. 

Þegar bókarkápan er skoðuð að 

framan og aftan sjást tvær 

skuggaverur inni í húsinu og ein 

bakvið tré í garðinum. Það glittir 

jafnframt í Berklar í sparifötunum 

undir sólhlíf. Heildarmynd 

kápunnar er mjög óþægileg sjón fyrir lesendur því þeir hafa vanist þeirri útópíu sem 

byggir heiminn í kringum Hólinn. Það þarf að vinna sigur á nörrunum og að lokum tekst 

það þegar ljósið sigrar myrkrið.  
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Þrátt fyrir að sögumaður sé alvitur í bókunum, þá fylgjum við yfirleitt Blíðfinni. Í 

þessari bók kynnir Þorvaldur til sögunnar nýjar og nýjar persónur. Við fylgjum 

dvergunum í einum kafla en krákunni eða álfinum Litlaspretti í þeim næsta og kannski 

Blíðfinni þar á eftir. Mendlesohn segir að höfundar geri þetta stundum í þessu formi til 

þess að auka spennu og hrylling. Allt sé þetta gert til þess að halda ónota tilfinningunni 

svo lesandi nái ekki að koma sér nógu vel fyrir (Mendlesohn 2008:xxii). 

Í þriðju bókinni brennur Ævintýraskógurinn til ösku og útópían hrynur. Heimili 

Blíðfinns og griðastaður auk dýrmætra tengsla hans við fortíðina eru rofin. Vængir  

Blíðfinns sviðna af en honum er naumlega bjargað af dvergnum Dyrgli sem fer með hann 

í kjallara hússins. Blíðfinnur óttast um líf sitt og biður Orkuna um huggun síðustu 

andartök sín. Hann biður líka foreldra sína að vera til taks þegar hann kemur til þeirra en 

miðað við brunann býst hann við miklu öngþveiti við ferjuna yfir í Ljósheima (III:19). 

Þegar Blíðfinnur uppgötvar rústirnar: ,,[...]var engu líkara en eldurinn væri kominn inn í 

hann sjálfan og æddi um líkamann allan“ (III:25). Hershöfðinginn Otti og Hinir eru sagðir 

sökudólgarnir. Blíðfinnur og Dyrgillinn fara því saman í strandbæinn Margarð þar sem 

Blíðfinnur verður að stríðshetjunni Blýfinni. Saman ásamt skrautlegri áhöfn sigla þeir á 

sjóræningjaskipinu Hafgúunni í átt til Targíu, borgar Otta og Hinanna, til að fara í stríð 

og hefna skógarins. 

 Þorvaldur Þorsteinsson segir það hafa verið óumflýjanlegt að brenna heim Blíðfinns. 

Hann hafi viljað skapa ,,mótíf“, svo sterkt að það réttlæti langt ferðalag sem yrði ekki 

endurtekning á ferðalaginu um skóginn. Í fyrstu bókinni hafði Blíðfinnur val en ekki í 

þeirri þriðju. Þorvaldur líkir þessu við þegar við mennirnir lendum í áfalli. ,,Við reynum 

þá að átta okkur á því fyrir hvað við stöndum og hvert hlutverk okkar er“ (Silja 

Aðalsteinsdóttir 2005:22).  

Mendlesohn segir hugmyndina um að persónur fari í ákveðna för, lendi í ævintýrum 

og haldi á vit örlaga sinna vera rótgróna í gáttar-leitarfantasíum. Þrátt fyrir að nútíma 

leitarfantasíur séu ekki endilega ætlaðar sem ,,táknsögur“, þá ganga þær flestar, ef ekki 

allar, út frá sambærilegum táknrænum gildum og finna má í sögu Johns Bunyans frá árinu 

1678. Krossgangan: úr þessum heimi: til hins ókomna: draumvitran (e. The pilgrim´s 

progress). Mendlesohn segir þá bók hafa haft gífurleg áhrif á formgerð leitarfantasía. 

Leitin er þá ákveðið ferli. Það sem leitað er að, er í raun táknmynd fyrir eitthvað annað 

og meira. Hin raunverulega umbun sem persóna fær þegar leitinni er lokið og takmarkinu 

er náð felst í siðferðislegum þroska og lærdómi frekar en efnislegum ávinningi 

(Mendlesohn 2008:3).  
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Blíðfinnur veit hvar Targía er samkvæmt kortinu. Aðalmarkmiðið er að komast 

þangað til að sigra Otta: ,,Þegar hugurinn er allur við áfangastaðinn en ekki ferðalagið 

sjálft, vilja jafnvel æsilegustu sjóferðir verða tilbreytingarsnauðar[...]“ (III:74). Í 

Krossgöngu Bunyans leitast pílagrímurinn eftir því að komast til borgarinnar Celestial. 

Hann veit hvar hún er en aðalatriðið er að komast þangað í gegnum margar þrautir. Sama 

má segja um margar nútíma leitarfantasíur þar sem markmiðið er að komast til 

borgarinnar (Mendlesohn 2008:4). Þrátt fyrir tilbreytingarsnauða sjóferð er sálarlíf 

Blíðfinns í brennidepli og þrautirnar sem þarf að yfirstíga eru sálrænar en reiðin gerir 

hann máttfarnari: ,,Ég má vera reiður! Ég missti allt, og vængina líka!“(III:86). Dyrgillinn 

segir að þrátt fyrir að hafa misst mikið hafi hann alltaf átt sjálfan sig. Núna sé hann hins 

vegar að týna sér með því að brenna það sem eftir væri af sálarfrið sínum, upp til agna.  

Blíðfinnur heyrir í brjósti sínu að Orkan er að reyna ná til hans: ,,Hvert fór ég? Hvar 

er Blíðfinnur?“(III:89). Blíðfinn langar að finna sjálfan sig aftur áður en það verður of 

seint en veit ekki alveg hvar hann sjálfan er að finna. Þegar Blíðfinnur kemur til Targíu 

áttar hann sig á því að hann enginn hefur fylgt honum í stríðið og bókin endar þannig að 

Blíðfinnur situr einn á strönd í ókunnugu landi.  

Fjórða bókin gerist að mestu í Targíu þar sem Blíðfinnur er orðinn gamall maður. 

Hann er lentur í eigin sögu þar sem götur eru nefndar eftir vinum hans á Hafgúunni og 

leikarar í borginni leika atburði úr sögunum um hann.  Í lok bókar hittir Blíðfinnur Otta, 

sinn mesta óvin, á gistihúsi Svörtu teninganna. Otti er gamall maður sem er alveg jafn 

týndur í sálinni sinni og Blíðfinnur. Otti og félgar, eða hinir, voru sendir yfir hafið til þess 

að aðstoða skógarbúa við að reyna ráða niðurlögum eldsins en mistókst. Vinir Otta urðu 

eldinum að bráð og Otti endaði einn á ströndinni í Targíu, allslaus og sorgmæddur eftir 

að hafa misst allt sem skipti máli í lífinu eins og Blíðfinnur. Otti biður Blíðfinn jafnvel 

fyrirgefningar á að hafa ekki bjargað honum. Það var því aldrei neinn óvinur. Otti segir 

jafnframt við Blíðfinn: ,,Þú vissir það ekki, en það var óværa úr þínum eigin skógi sem 

kveikti í. Á mörgum stöðum[...]“(IV:100). Veröld Blíðfinns er snúið á hvolf og tárvotur 

þakkar hann Otta fyrir að berjast við eldinn í skóginum sínum (IV:101). Blíðfinnur líður 

út af og Otti heldur á honum niður að bryggju. Blíðfinnur fer með Hafgúunni aftur til 

baka yfir hafið. Þegar skipið nálgast land sér Blíðfinnur fagurgrænan skóg fullan af lífi. 

Áður en hann deyr hugsar Blíðfinnur um hvort reiðiverkurinn hafi ekki aðeins verið 

mótmæli lítils óttaslegins líkama sem langaði ekki að fullorðnast. Smágerðs búks sem 

fannst sárt að sjá ævintýraskóginn sinn hverfa og saknaði fjölskyldu og vina: ,,Kannski 

var reiðin ekkert annað en máttleysi þess sem vantaði sárlega pabba og mömmu til að 
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leiða sig út í lífið?“(IV:107). Blíðfinnur deyr og á vængjum sínum flýgur hann yfir í 

Ljósheima, heim í skóginn sinn. Inn í eilífðina þar sem hann hittir foreldra sína og vini 

aftur.  

Sagan sem þessar bækur mynda endurspeglar enn og aftur förina að heiman og 

leitina. Heimur Blíðfinns brennur og hann fer ekki í stríð við annan en sjálfan sig. Þrátt 

fyrir að vera Blýfinnur á yfirborðinu er hann í raun ekkert annað en lítill strákur, með 

reiðina í farteskinu, sem ratar ekki heim í hjartað sitt. Blíðfinnur varpar ábyrgð sinni á 

heimsendinum yfir á Otta og utanaðkomandi árásaraðila en ætti í rauninni að líta í eigin 

barm. Hann leyfir reiðinni og hatrinu að taka völdin og eldurinn innra með honum 

hlutgerist í eldinn í skóginum.  

Þegar Þorvaldur er spurður að því hvort það sé sami Blíðfinnur í öllum bókunum, 

svarar hann játandi: ,,Sami kjarninn“. Þorvaldur segist jafnframt ekki hafa skipulagt 

lokabindið. ,,Eina sem ég vissi þegar ég lagði upp í seinasta hlutann var að ég yrði að 

skila Blíðfinni heim og ég vissi að hann ætti eftir að fara gegnum ansi mikið andlegt 

ferðalag“ (Silja Aðalsteinsdóttir 2005:22-23).  

Fyrsta sagan og síðasta sagan snúast um förina að heiman og leitina. Hins vegar lærir 

Blíðfinnur eitthvað mikilvægt í hverri sögu. Þá er hægt að sjá augljósar hliðstæður við 

táknsögu Bunyans í sögunum um Blíðfinn þegar fleiri þættir sögunnar eru teknir til 

greiningar í næstu köflum.  

3.2. Forspá og frásagnaspeglar 

Í sögunum er mikið um forspá og birtist hún einna helst í draumum og í frásagnaspeglum.  

Í fyrstu bókinni dreymir Blíðfinn um að fljúga inn í skóg á slóðir þar sem Kirsa, besta 

vinkona hans týndist. Síðar í bókinni er hann kominn á sömu slóðir þegar hann kynnist 

Merlu sem reynist vera Kirsa í Gúbbabyggðinni. Draumarnir geta því spáð fyrir um 

framtíðina. Þeir geta líka verið áþreifanlegir eins og kemur í ljós á ströndinni í Targíu 

þegar Blíðfinnur vaknar með laufblað í hendinni eftir draumkennt útsýnisflug yfir borgina 

og skilur ekki hvað hafi gerst, hvað væri veruleiki og hvað draumur (IV:26). Þetta 

stílbragð Þorvaldar að nota draumana sem forspá er algengt í nútíma gáttar-

leitarfantasíum að sögn Mendlesohn. Hún segir að í sögu Bunyans hafi draumarnir verið 

fyrirboðar eða einhverskonar andleg gjöf til persónu sem taka eigi góða og gilda. 

Draumarnir eru þá ákveðið verkfæri í byggingunni, með spádóms- eða forsagnargildi, 

öfugt við nútímahugsun um drauma um að þeir séu hugarórar sem eigi ekkert skylt við 

veruleika (Mendlesohn 2008:18).  
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Í greininni Deiligaldur Elíasar (2006) fjallar Jón Karl Helgason um metaskáldskap (e. 

metafiction) en það er skáldskapur sem fjallar um skáldskap. Í umfjöllun Jóns Karls 

útskýrir hann hugtakið frásagnarspegill (fr. mise en abyme) út frá skilgreiningum Luciens 

Dällenbach. Frásagnarspegill er sérhver innri spegill í sögu sem endurspeglar alla 

frásögnina með einfaldri, endalausri „villandi" (eða þversagnarkenndar) endurtekningar 

(Jón Karl Helgason 2006:107-108). Frásögnin felur sem sagt í sér sína eigin eftirmynd í 

minna formi, einskonar vasaútgáfu af sjálfri sér. Speglunaraðferð birtist með ýmsum hætti 

í Blíðfinnsbókunum. Til dæmis í myndum, ljóðum og hlutum. Til að mynda er að finna 

frásagnarspegil í vísum Skvampsins en hann er svampur sem dregur til sín bæði vatn og 

vitneskju hvert sem hann fer. Skvampurinn flytur þriggja vísna kvæði fyrir Blíðfinn um 

það sem hefur gerst og það sem á eftir að gerast. Blíðfinnur skilur ekki gátur Skvampsins 

og getur því ekki tekið vísurnar sem víti sér til varnaðar: 

Þú valdir síðar vágest einn sem vin og kaust að treysta því sem byrlar 

þér og brigslar þeim sem björg er í [...]þú eitt sinn sjóði áttir þrjá sem 

aldrei þraut en kaust þó samt að fleygja þeim í fúlan pytt[...](II:40-41).  

Vísurnar fela í sér söguna í smækkaðri mynd og gefa því til kynna það sem gerist. Eins 

og Katrín Jakobsdóttir nefnir í grein sinni Sigur ljóssins (2001:27-28) þá vísar formið í 

íslenskan menningararf. Samruni ljóða og óbundins máls er algengur í fornbókmenntum 

og Íslendingasögum en kvæði Skvampsins minnir á draum Flosa í Njálu. Kvæðið boðar 

skelfingu og miklar hremmingar fyrir Blíðfinn og reynist forspáargildið töluvert.  

Í 15. kafla í bók tvö kynnumst við Bókavörðunni en hún er bókasafnsvörður og sér 

um að raða númeruðum og merkum ritum á réttar greinar. 

Kaflinn hefst á þessum orðum: ,,[...]Djúpt inn í skóginum, 

ekki langt frá þeim stað þar sem leitarflokkurinn Hátt og lágt 

er staddur þessa stundina, er einhver að stelast til að lesa 

þessa bók, reyndar ekki í fyrsta skipti, og er rétt í þessu að 

ljúka 14. kafla.“ (II:88). Fyrir ofan kaflanúmerið er mynd 

sem sýnir Bókavörðuna lesa bókina Ert þú Blíðfinnur? Ég 

er með mikilvæg skilaboð. ,,Hún vissi alveg að hún mátti ekki laumast í bækur meðan þær 

voru að gerast[...]“ (II:91). Bæði mynd og texti eru frásagnarspeglar. 

Dúkurinn í sögunni er annar frásagnarspegill. Hann hefur að geyma söguþráð 

bókarinnar í útsaumsmyndunum: ,,[...] Undrandi og ringlaður horfði Blíðfinnur á söguna 

afhjúpast í iðandi myndum fyrir framan sig“ (II:117).   
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Síðasta bókin er hreinræktuð saga um sögu og gott dæmi um póstmóderníska sögu 

þar sem óljós mörk skáldskapar og veruleika eru hugleidd. Blíðfinnur gengur um götur 

borgarinnar og hittir leikara í hlutverkum úr sögunum um hann sjálfan og fer að efast um 

hvort hann sjálfur sé raunverulegur (IV:39). Mendlesohn segir eitt af einkennum fantasía 

á mörkunum (e. liminal fantasies) vera augnablikið þegar lesendur og persónur efast um 

hvað sé raunverulegt og hvað sé fantasía (Mendlesohn 2008:184). En eins og Silja 

Aðalsteinssdóttir (Silja Aðalsteinsdóttir 2005:24) bendir á, þá er sagan um Blíðfinn alltaf 

að gerast. Hún gerist í hvert sinn sem við lesum hana eða heyrum og í hvert sinn sem nýir 

aðdáendur koma til Targíu og leika hlutverk úr henni.  

3.3. Sjónarhorn 

Frásagnaraðferð Þorvaldar Þorsteinsonar í Blíðfinnsbókunum er mjög sérkennileg. Sagan 

er sögð í þriðju persónu og rödd sögumannsins er fyrirferðarmikil frá upphafi. Ungir og 

aldnir lesendur eru leiddir í gegnum atburðarás sögunnar af sögumanni sem tekur sér 

stöðu við hlið þeirra. Formið líkist því formi sem Mendlesohn fjallar um í gáttar-

leitarfantasíum. Hún segir huglægan hátt (e. diegetic mode) vera einkennandi fyrir þessa 

tegund fantasía. Sögumaður gerir samantekt á atburðum, lætur í ljós skoðanir sínar á 

persónum og hugsunum þeirra o.s.frv. (Mendlesohn 2008:20). Mendlesohn segir 

jafnframt að gáttar-leitarfantasíur séu yfirleitt þriðju persónu frásagnir með alvitrum 

sögumanni (Mendlesohn 2008:1).  

Sögurnar um Blíðfinn eru þannig. Rödd sögumannsins er hugulsöm og 

traustvekjandi og kemur það meðal annars fram í kaflafyrirsögnum eða textum sem opna 

hvern kafla með því að kynna efni hans fyrir lesanda: ,,Þessi kafli er allt í senn; 

dularfullur, blautur og sorglegur. En samt svo sérkennilega jákvæður þegar upp er staðið“ 

(III:118).  

Sögumaður er huglægur og sterkar lýsingar hans vekja samúð eða andúð hjá lesanda. 

Dæmi: ,,Þeir voru orðnir svo aðframkomnir af þreytu að þeir tóku ekki eftir því að 

varðpúki stóð allt í einu gleiður fyrir framan þá ...“ (II:6), eða: ,,Þetta var dauðaöskur 

skógarins sjálfs“ (III:22). Mendlesohn segir að einn helsti munur á sögumanni altæku 

fantasíunnar og gáttar-leitarfantasía sé sá að sögumaður gáttar-leitarfantasía tali oft við 

lesandann eins og hann sé viðstaddur þegar sagan er sögð (Mendlesohn 2008:1). Þetta 

sést vel í sögunum um Blíðfinn.  

Alla jafna stendur sögumaður fyrir utan frásögnina en getur breytt um sjónarhorn og 

fært sig nær frásögninni eins og hann sé staddur á sögusviðinu og taki lesendur með sér. 
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Þessi aðferð er notuð meira í seinni tveimur bókunum heldur þeim fyrri. Dæmi: ,,Við 

færum okkur örlítið nær með Blíðfinni til að freista þess að kíkja inn um gluggann þegar 

við tökum eftir skilti sem hangir yfir dyrum“ (IV:49). Sögumaður biður einnig beinlínis 

um þátttöku lesenda sem eru börn. Í fyrstu bókinni ætlar Blíðfinnur að binda enda á líf 

sitt eftir að Smælkið, vinur hans, deyr í baráttu við Akademóna, sem eru illar orkusugur. 

Blíðfinnur er þá látinn heyra í barninu þó hann heyri ekki í þeim fullorðna sem les söguna: 

[...]við verðum að reyna koma vitinu fyrir vin okkar! Halló! Hvað ertu 

að gera, Blíðfinnur?[...] Æi, við verðum að kalla hærra! 

Blíðfinnur![...]Þú verður að hlusta, Blíðfinnur![...]Ekki gera þetta!![...] 

Í stað þess að hrapa niður í þverhnípið lætur Blíðfinnur sig falla á mjúka 

jörðina fyrir aftan sig.[...]Hann hafði heyrt í barninu“(I:104-105).  

Sögumaður talar líka stöku sinnum beint við lesendur og þá gjarnan í formi spurninga 

sem beinast að ungum lesanda: ,,Í þessum kafla gerast undarlegustu atburðirnir líklega í 

hjarta Blíðfinns. Eða hvað finnst þér?“ (III:44). Mendlesohn segir að algengt sé að 

höfundar tali beint til lesanda síns þegar þörf er á að ræða túlkun á hlutunum frekar en um 

atburðina sjálfa (Mendlesohn 2008:20).  

Þorvaldur segir frásagnaraðferðina hafa orðið til af sjálfu sér og vera eins og eina 

persónu bókarinnar. Sjálfur hafi hann verið í uppnámi þegar Smælkið dó: ,,[...]Það varð 

eitthvað að gera[...] Þó að ég þekkti söguna þá kom þetta mér algerlega á óvart[...]“(Silja 

Aðalsteinsdóttir 2005:21-22). 

Silja Aðalsteinsdóttir bendir á það í Raddir barnabókanna að greinarmun verði að 

gera  á milli raunverulegs höfundar og söguhöfundar. Þó að rithöfundurinn pikki á tölvuna 

þá er önnur sjálfstæð vitund á ferðinni í verkinu sem stjórnar lestri sögunnar. Sú vitund 

kallast söguhöfundur eða hinn innbyggði höfundur. Hann er ósýnilegur í textanum en 

birtist ef til vill best í þögnum og misræmi innan textans, sem persónur sjá ekki en 

lesandinn getur túlkað. Og stundum grefur sögumaður markvisst undan túlkunarvaldi sínu 

eins og hér: ,,Þessi fullyrðing á ekki við neinar ritaðar heimildir að styðjast og dvergarnir 

tjáðu sig aldrei, svo vitað sé, um hvað raunverulega gerðist þessa nótt. Hér er því um 

hreina tilgátu hjá skrásetjara sögunnar að ræða og dæmigert fyrir hina svokölluðu 

,,fagmennsku“ hans að leyfa sér að setja þetta fram sem staðreynd“ (II:96). Í 

neðanmálsgreinum eins og þessum birtist sögumaður sem ,,skrásetjari sögunnar“.  

 Þá er alltaf gert ráð fyrir innbyggðum lesanda, það er væntingin um lesanda sem er 

innbyggð í textann. Fyrir þennan lesanda er sagan mótuð á sinn sérstaka hátt (Silja 

Aðalsteinsdóttir 1999:83).  Í sögunum eru lesendur  til dæmis varaðir við því að vera einir 
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við lesturinn: ,,Hér er heill kafli undirlagður af nörrum og því vissara fyrir lesandann að 

vera ekki að þvælast í honum einsamall“ (II:94). Hér er beinlínis höfðað til barnsins um 

að lesa með fullorðnum. 

Þegar sögumaður gerir ráð fyrir bæði ungum og gömlum lesanda kallast það ,,tvöfalt 

ávarp“. Þá talar hann gjarna til hins fullorðna um barnið á jákvæðan eða neikvæðan hátt 

(Dagný Kristjánsdóttir 2005:28). Dæmi um tvöfalt ávarp í textanum er þegar 

Spekingurinn talar við Blíðfinn eftir að barnið hverfur: ,,Þetta er það sem ég vissi allan 

tímann,[...]Alltaf sama sagan með ykkur, þetta ungviði“(I:29). Þarna er skírskotun til hins 

fullorðna gáfumanns sem hneykslast á vitleysunni í barninu.  

,,Tvíþætt ávarp“ er þegar innbyggði lesandinn beinir máli sínu bæði til barns og 

fullorðins. Sagan gerist þá á mörgum plönum svo að barnið getur notið hennar með hinum 

fullorðna lesanda sem skilur söguna mögulega allt öðrum og dýpri skilningi. Tvíþætta 

ávarpið sést stundum í neðanmálsgreinum. Blíðfinnur veltir til dæmis fyrir sér af hverju 

Spekingurinn kallaði ,,hressingaræfingarnar“, Jógaæfingar. Sjálfur hélt hann að að þær 

væru nefndar eftir skógarbirninum Jóga (IV:26). 

Þá er líka að finna vísanir í mannkynssöguna með vísunum sem börn skilja varla og 

augljóslega verið að tala þar til hins fullorðna lesanda. Sem dæmi má nefna vísun í 

Florence Nightingale þegar Berklar kynnir sig fyrir Blíðfinni og segist vera yfirlæknir: 

,,[...]Þú veist...konan með lampann“(II:57). 

3.3.1.  Sjónbeining 

Hugtakið sjónbeining (e. focalization) vísar til þess að það þurfi ekki alltaf að vera sá 

sami sem talar og sá sem horfir í textanum. Sögumaður getur búið til síu fyrir augu 

persónu þannig að hún sjái og skilji minna en lesandi (Dagný Kristjánsdóttir 2005:27). 

Þessari aðferð er beitt í textanum en oft og tíðum vita lesendur meira en Blíðfinnur. 

Þeir sjá gjarnan það sem hann sér ekki: ,,Og það sem Blíðfinnur sá ekki, þó að við fáum 

að sjá það, var hvernig þessi dularfulla vera faðmaði hann að sér og strauk honum blíðlega 

um kollinn[...]“(I:72).  

Sögumaður getur líka búið til síu fyrir sjálfan sig í textanum og hann getur skipt um 

sjónbeiningu. Sýn textans beinist frá einni persónu til annarrar til að gefa lesanda 

upplýsingar á bak við persónuna. Þegar sjónbeining er færð og síur notaðar getur lesandi 

skynjað upplýsingar og túlkunarmöguleika sem geta verið heillandi þó að þeir séu ekki 

alltaf aðgengilegir (Dagný Kristjánsdóttir 2005:27). Bókavarðan veit til dæmis meira en 
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sögumaður og lesandi vegna þess að hún er „flokkunarfræðingur“ og talar í stafrófsröð 

skilja Söðull, Vöðull og Engumlíkur ekki bofs af því sem hún segir:  

Hún hafði ætlað að segja þeim allt það sem krákan vissi og allt það sem 

við vitum og líka svolítið hræðilegt sem við vitum ekki enn, en er rétt í 

þessu að gerast heima hjá Blíðfinni.[...]auk þess sem bókavarðan vissi 

innst inni að hún ætti ekkert með að vera krukka í annarra sögur. Þó hún 

væri búin að lesa endinn og litist ekkert á hann (II:92). 

Besta dæmið um sjónbeiningu er þegar Otti reynist ekki vera óvinurinn. Sögumaður talar 

opinskátt um það hvað hann viti og viti ekki svo að  lesendur efast aldrei um 

trúverðugleika hans, þess vegna kemur þetta á óvart. Dagný Kristjánsdóttir (Dagný 

Kristjánsdóttir 2005:27) bendir á að það rými sem opnast í svo flóknum 

sjónarhornaskiptum sé hið bókmenntalega rými textans, vísana og textatengsl og annars 

samhengis sem er oftast að einhverju leyti virkt í barnabókum. Einfaldlega vegna þess að 

sögumaður er alltaf eldri og lífsreyndari en persónur sögunnar sem hann segir og augað 

sem sér.  

Ef það sem hér hefur verið sagt er tekið saman má sjá að sögumaður fyrstu 

Blíðfinnsbókarinnar er alvitur en takmarkar vitneskju sína þegar honum sýnist svo og 

felur hana og/eða afhjúpar á víxl. Hann er ágengur við lesanda og talar beint við hann og 

hvetur til þátttöku hans í textanum. Veruleikablekking er kerfisbundið rofin og textinn 

fellur þannig undir póstmódernískan texta í gerð sinni. 

3.4. Persónur 

Eitt af einkennum gáttar-leitarfantasía er fjöldi persóna sem söguhetjur hitta á ferðalaginu. 

Hinsvegar fæst ekki meiri vitneskja um þessar persónur frekar en tréð sem gengið er 

framhjá (Mendlesohn 2008:12). Í sögunum um Blíðfinn er listinn langur yfir þær 

persónur, furðuverur og náttúrufyrirbæri sem bregður fyrir en hafa ekki stórvægileg áhrif 

á megininntak sögunnar. Það eru þó ákveðnir persónuhópar sem tengjast Blíðfinni á 

einhvern hátt sem vert er að skoða út frá því hvort þeir styrkja eða vinna gegn þroska hans 

og leitinni að barninu. En eins og áður sagði þá snúast gáttar-leitarfantasíur ekki um 

efnislegan ávinning söguhetju að leit lokinni heldur þroska og lærdómi. Leit Blíðfinns 

felur í sér stanslausa sjálfsskoðun og leit að sálarfriði.  

Í fyrstu er tilhugsunin um að fara út fyrir garðinn lamandi fyrir Blíðfinn. Hann saknar 

Kirsu vinkonu sinnar og óttast að barnið hljóti sömu örlög (I:18). Þegar barnið hverfur 

lætur Spekingurinn í ljós staðreyndir sem mæla gegn því að Blíðfinnur fari í slíka hættuför 

enda væru litlar líkur á því að hann fyndi barnið. Smælkið, lítil vinaleg vera og vinur 
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Blíðfinns, elskar hins vegar ævintýri og hvetur Blíðfinn til að leita í skóginum en því 

langar til að: ,,[...]sjá allan heiminn“ (I:32). Á ferðalaginu er Smælkið förunautur 

Blíðfinns og rödd skynseminnar.  Það getur verið sammála ákvörðunum vinar síns en líka 

verið efins eins og þegar kemur að ráðleggingum Hlunksins, feitri furðuveru, sem þau 

hitta á leið sinni um skóginn. Hann blaðrar út í eitt og segist vita allt um ,,badd-nið!“ en 

veit í raun ekkert og slettir skönkum sínum í allar áttir á kortinu. Smælkið grunar að 

Hlunkurinn viti ekki um barnið en Blíðfinnur skammar það fyrir að vera svona vitlaust 

og hlusta ekki nógu vel á þá sem vita sínu viti. Í rauninni þorði Blíðfinnur ekki að 

viðurkenna sitt eigið skilningsleysi á Hlunknum: ,,Það getur verið erfitt að skilja svona 

hámenntaða Hlunka“ (I:47).  

Önnur furðuvera, leðjulegur Drullumalli, hefði getað sagt Blíðfinni og Smælkinu 

mikilvægar fréttir af barninu en því miður hljóma skilaboð hans eins og stríðsöskur og 

hann lætur sig hverfa (I:43).  

Spekingurinn, Hlunkurinn og jafnvel Drullumalli í fyrstu sögunni eru af sama toga 

og Skvampurinn og Bókavarðan í annarri sögunni. Þetta eru vitringar sem reyna eftir 

fremsta megni að koma mikilvægum upplýsingum til söguhetjanna en mistekst. Þrátt fyrir 

vitneskju sína flækja þeir mál sitt svo að enginn skilur þá. Það er þekkt minni í gáttar-

leitarfantasíum að söguhetjur fái ráðgjöf frá einhverjum/einhverju sem býr yfir æðri 

vitsmunum. Þessir vitsmunir geta birst á ólíkan hátt, hvort sem leiðsögnin er andleg, 

heilög eða komin frá furðuveru eða manneskju. Það er svo undir söguhetjunni komið 

hversu vel hún hlustar á fyrirmælin. (Mendlesohn 2008:4). 

Það er oft sem Blíðfinnur þarf á leiðsögn að halda og sérstaklega í erfiðum aðstæðum. 

Í  samskiptum við vini sína nær Blíðfinnur að leita inn á við og fá svörin við flóknum 

spurningum.  

Blíðfinnur veit ekki hvort hann sé lífs eða liðinn þegar hann brotlendir í 

Gúbbabyggðinni en hann er umkringdur mildu suði sem minnir hann helst á lýsingar 

Spekingsins á Ljósheimaröddunum fögru. ,,Svo það var þá svona að deyja og fara inn í 

Ljósheima. Hann hafði alltaf haldið að það yrði líkara ferðalagi“ (I:57). Raddirnar koma 

hins vegar frá góðlegum Gúbbum, litlum loðboltum sem elska matargerð, og 

álfastelpunni Merlu sem hjálpa honum að ná fyrri kröftum. 

Blíðfinnur finnur til vanmáttar síns í Gúbbabyggðinni. Smælkið er týnt og hann hefur 

brugðist því. Hann var vanur að gera allt sjálfur eftir að foreldrar hans dóu og hann á erfitt 

með að biðja um hjálp. Þegar Merla og Gúbbarnir bjóða fram aðstoð sína veit Blíðfinnur 

að hann er: ,,[...] þá ekki einn, eftir allt saman“ (I:66).  
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Merla hefur séð barnið í skóginum en segir Blíðfinni það ekki til að byrja með, heldur 

segir honum að hætta að leita, því það sé horfið að eilífu. Blíðfinnur eigi frekar að gerast 

höfðingi Gúbbanna við hlið Merlu (I:77). Með óbærilegan söknuð í hjartanu getur 

Blíðfinnur ekki gleymt barninu. Honum finnst ósköp erfitt að lifa svo hann leyfir sér að 

verða lítill og máttvana og leitar inn á við. Hann langar að vera hjá Merlu en vill finna 

Smælkið og barnið: ,,Hann lokaði augunum og bað Orkuna að hjálpa sér. Hann bað líka 

pabba og mömmu í Ljósheimum að veita sér góð ráð[...] (I:80). Blíðfinnur tekur ákvörðun 

um að dvelja ekki í Gúbbabyggðinni og Merla segir honum frá barninu sem hún sá og 

biðst fyrirgefningar á að hafa skrökvað. Blíðfinnur fyrirgefur henni því hann skildi hvað 

hún var að tala um: ,,[...] hann hafði oft reynt að hafa áhrif á gang mála með 

smávægilegum lygum en aldrei orðið verulega ágengt (I:85). 

Sólin í sögunum hefur áhyggjur af Blíðfinni og stendur með honum í gegnum súrt 

og sætt en hún á það til að skína skærar á uppáhaldsvin sinn þegar hún sér hann á vappi í 

garðinum: ,,[...]hann fann sólina kyssa sig mjúklega aftan á hálsinn. Vinkona hans hafði 

ekki yfirgefið hann þrátt fyrir allt. Henni þótti þá ef til vill vænt um hann þó hann væri 

ekki fullkominn nema rétt öðru hverju“ (II:124).  

Krákan í sögu tvö er einnig í hlutverki samúðar. Hún veit hvað það er að vera 

einstæðingur eins og Blíðfinnur og hefur áhyggjur af honum. Hún vill vara dvergana við 

en fær eiturör narranna í brjóstið. Krákan kemur skilaboðum til Litlaspretts en hann er 

svo tindilfættur að hann nær ekki í skottið á dvergunum.  

Í sögunum bregður fyrir dökkleitri veru eða skugga sem heldur sig milli trjánna í 

skóginum. Skugginn fylgist með Blíðfinni og hvíslar hljóðlausum töfraorðum til hans 

þegar eitthvað bjátar á. Blíðfinnur er lamaður af hræðslu þegar hann mætir Klóbítunum, 

skelfilegra skrípa sem urra og bíta, en þá er eins og einhver tali inni í honum og honum 

eflist kraftur (I:72). Blíðfinnur áttar sig á því að allt fari vel svo lengi sem hann hlusti á 

röddina sem talar í hjarta hans. 

Í byrjun sögu tvö er skuggaverunni lýst sem ,,skugganum góða“ (II:17) sem fylgir 

Blíðfinni og er honum til halds og trausts. Þegar Berklar birtist í garðinum fylgist 

skugginn áhyggjufullur með og reynir að ná til hans: ,,[...]gættu þín Blíðfinnur, gættu þín 

vel!“ (II:56). En því miður hlustar Blíðfinnur ekki nógu vel. Hann er hégómlegur og fellur 

fyrir smjaðri Berklars og þykist fær í flestan sjó. Það er dæmigert fyrir Blíðfinn sem vill 

oft og tíðum ekki sjá það slæma því hann er einfaldur og bernskur í hjarta. Á skyrtu 

Berklars eru blóðblettir en: ,,Blíðfinnur vildi ekki að þeir væru þarna svo hann sá þá 

ekki“(II:86). Eftir að Blíðfinnur er leystur úr narraálögum, þakkar hann ekki dvergunum, 
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vinum sínum, fyrir hjálpina heldur rekur þá burt, hamslaus af bræði. Blíðfinnur fær á 

tilfinninguna að hann hefði verið að gera eitthvað rangt: ,,Hann vissi bara ekki hvað“ 

(II:124). Þegar birtan frá dúknum baðar allt í ljósi hverfa narrarnir í birtuna. Berklar 

hverfur hins vegar ekki í birtuna, heldur í skuggann inn á milli trjánna. Þar sem hann 

fylgdist með því sem gerðist úr öruggri fjarlægð. Skuggaveran sem Blíðfinnur sér í lok 

bókar líkist Berklari og verður í raun táknmynd fyrir myrkrið sem býr í Blíðfinni. 

Blíðfinnur lærir að: ,,[...]stundum er nauðsynlegt að horfast í augu við[...] það sem hann 

vildi helst ekki þurfa að horfast í augu við. Þó það væri þarna. Eins og þessi skuggi sem 

beið hans[...]skuggi hans sjálfs[...]“(II:125).  

Um skuggann fjallar Anna Snæbjörnsdóttir (2011) í B.A. ritgerð sinni.9 Þar skoðar 

hún Blíðfinnsbækurnar með hliðsjón af skuggakenningum Carls Jungs. Jung segir skugga 

fylgja hverri manneskju og hún verði að horfast í augu við hann til að þroskast. Skugginn 

er hin hlið sálarlífsins, hin dökka hlið forvitundarinnar. Ef skugganum er afneitað fer hann 

að beina athygli eiganda síns út á við og segir honum að aðrir séu skrímslið en ekki hann 

sjálfur. Til þess að geta lifað raunverulegu lífi verður sá hinn sami að viðurkenna hatrið 

og illskuna sem býr innra með honum. Leitin liggur inn á við og út aftur. Þrátt fyrir að 

vera óttalegur getur skugginn verið, leiðsögumaður eigandans til sjálfsþekkingar, til þess 

takmarks að þroskast, á leiðinni til ljóssins (Anna Snæbjörnsdóttir 2011:25-26). Innri átök 

Blíðfinns verða alltaf meiri og meiri þegar líða tekur á sögurnar. Eftir að hafa gefið 

skugganum sínum lítinn gaum í sögu tvö nær skugginn völdum á Blíðfinni í þriðju 

sögunni og Blýfinnur kemur upp á yfirborðið. Otti segir Blíðfinni að bruninn hafi verið 

vegna óværu í skóginum en þar er skugginn að verki. Blíðfinnur kennir öllum öðrum um 

hvernig fyrir honum er komið en þar er hans eigin skuggi að verki sem varpað hefur verið 

yfir á umhverfið.  

Um borð í Hafgúunni reynist Dyrgillinn góður vinur og rödd skynseminnar. Það er 

hann sem reynir að hafa vit fyrir Blíðfinni og minnir hann á hver hann er. Með hjálp hans 

áttar Blíðfinnur sig á því að hann verði að horfast í augu sjálfan sig og sínar eigin 

ákvarðanir (III:89). 

Í Targíu verður leit Blíðfinns að Otta táknmynd einhvers annars og meira. Blíðfinnur 

þráir það sem áður var. Hann hugsar um góðu minningarnar og sumrin endalausu með 

barninu og Smælkinu (IV:24). Hann saknar litla saklausa Blíðfinnsins sem ætlaði aldrei 

út fyrir garðinn sinn. Drengsins sem þekkti ekki Klóbíta, Akademóna, Narra, Otta né 

                                                 
9 Sótt í Skemmu af http://hdl.handle.net/1946/8319 13.1.2019 

http://hdl.handle.net/1946/8319
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Hina. Kynnin af þessu illþýði höfðu breytt honum (IV:42-43). Blíðfinnur áttar sig á að: 

,,[...]besta leiðin til að gleyma því sem maður saknar er að hugsa um það sem maður 

leitar,“(IV:22). Í framhaldinu hugsar Blíðfinnur um orð föður síns fyrir ferðina inn í 

Ljósheima.  

Við mamma þín erum hluti af þér. Þess vegna sérðu okkur ekki ... ekki 

nema þú horfir inn í hjartað þitt. Þar sérðu okkur og alla aðra sem þér 

þykir vænt um. Og allt þetta sem þú hefur ekki ennþá kynnst. Í sjálfum 

þér. Það bíður þín allt...[...]Leiðin inn í Ljósheima...hún liggur um þitt 

eigið hjarta, elskulegi Blíðfinnur...Við sjáumst...þar (IV:47).  

Blíðfinnur hugsar mikið til foreldra sinna þegar hann er hræddur eða í vandræðum.  

Þrátt fyrir að foreldrar hans séu dánir eru þau mikilvægar persónur í sögunum. Blíðfinnur 

skynjar návist þeirra og tiplar jafnvel framhjá rúminu þeirra á morgnana, ,,rétt eins og þau 

lægju þar ennþá[...]“(I:9). Þó foreldrar séu fjarverandi í barnabókum leika þeir samt stórt 

hlutverk í þeim. Barnið er frjálst og getur lagt út í hvaða ævintýri sem það vill en um leið 

þarfnast það ástar og handleiðslu hins fullorðna (Dagný Kristjánsdóttir 2005:25). Í 

Blíðfinnssögunum birtast þeir sem andleg leiðsögn en Blíðfinnur sækir sér reglulega styrk 

þeirra með því að tengjast Orkunni. Góði skugginn táknar eflaust nærveru elskandi 

uppalanda eða jafnvel foreldranna í vitund Blíðfinns.  

Þorvaldur segir Orkuna koma að innan og vera ljós. Dökkleita veran í skóginum eigi 

að vera skuggaleg en líka hlýleg því að þetta sé Blíðfinnur sjálfur, hans sterkasti kraftur. 

Blíðfinnur sækir í skuggann sinn eins og við mennirnir gerum ósjálfrátt þegar við erum 

að missa tengslin því aðeins með því að horfast í augu við skuggann og viðurkenna hann 

sem hluta af sér getur maðurinn orðið heill. Ef Blíðfinnur hefði gert það fyrr, í stað þess 

að leyfa skugganum að vaxa, þéttast og verða hættulegri, hefði skógurinn aldrei brunnið 

og vinir hans ekki orðið að þjást jafn mikið. 

Í byrjun 15. kafla undir lok síðustu bókar segir: ,,Við fylgjum Blíðfinni í leitinni að 

einhverjum sem veit að hann er til í alvörunni! Kafli sem óhætt er að mæla með við týndar 

sálir“ (IV:83). Sem gamall maður þá leitar Blíðfinnur að staðfestingu á eigin tilvist og að 

barninu í sjálfum sér. Þessa staðfestingu finnur hann í Musterinu í Targíu: ,,Hann var 

kominn á áfangastað. Hann var búinn að finna ljósmóður sjálfrar bænarinnar (IV:84)“. 

Inni í kapelluhvelfingunni undir: ,,[...]alsjáandi auga Birtingarinnar“(IV:84), fær 

Blíðfinnur svör við bænum sínum. Hann er umvafinn Ljósheimaröddunum fögru sem fara 

líkt og ljós inn í hjartað hans. Hann hittir líka litla stúlku sem þekkir hann. Hún segist 

elska ævintýri og viti þess vegna hvernig sagan um Blíðfinn endar, á því að hann deyr. 
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Stúlkan aðstoðar Blíðfinn á lokametrunum og hughreystir hann um að allt fari vel að 

lokum: ,,Nú ferð þú aftur heim í skóginn þinn[...]þar er allt horfið inn í eilífðina“ (IV:105).  

Það er svo loks hjá Otta sem Blíðfinnur gengst við reiðinni og sársaukanum hjá sjálfum 

sér. Hann ratar heim í hjartað sitt og kemst á leiðarenda inn í Ljósheima þar sem hann 

verður eilífur og hittir foreldra sína og alla sem honum þykir vænt um.  

Af þessu má sjá að ákveðnar persónur eru Blíðfinni hliðhollar og hjálpsamar meðan 

aðrar eru illar og reyna að gera út af við hann og það sem hann stendur fyrir. Blíðfinnur 

lærir mest á reynslunni sem hann fær í samskiptum við persónur sem hafa sama kjarna og 

hann. Þetta eru vinveittar verur sem eru kærleiksríkar, skapandi, hjálpsamar og duglegar 

en jafnvel seinheppnar og því að mörgu leyti líkar Blíðfinni. Þar má til dæmis nefna 

Smælkið, Gúbbanna, Litlasprett, Krákuna, Merlu/Kirsu, Hlunkinn, Skvampinn, 

Dyrgilinn, dvergana og í lokin Otta. Vitringar eins og Hlunkurinn og Skvampurinn eru af 

góðum vilja gerðir en seinheppnir og hjálpin í þeim verður minni en ella. Illar verur eins 

og Klóbítar, Narrar og Akademónar eru andstæður við Blíðfinn. Þetta eru myrkarverur 

sem kæfa líf. Narrarnir hata allt það sem Blíðfinnur stendur fyrir: ,,Viðbjóðslega 

eitthvað...blítt og bjakk!(II:15). Akademónar eru nöturlegar verur sem búa í myrkum 

hellum og sjúga orkuna úr hugmyndaríkum sálum. Þeir ná að sjúga orkuna úr Smælkinu 

en það verður Blíðfinni til lífs í baráttunni við þá að að hafa með sér ævaforna bók en 

hana geta Akademónar ekki staðist. En í henni er nefnilega ,,Fornlíska“, sem er eldgömul 

útgáfa af tungumáli og þykir þess vegna fínni en nútímaútgáfan (1:117).  

Það er ekki um að villast að persónur sem eru akademískar í eðli sínu og fulltrúar 

þekkingar í sögunni eru illar eða seinheppnar þegar finna þarf lausn á málunum. 

Góðviljaðar persónur eru dálítið krúttlegar, duglegar og hjálpsamar tilfinningaverur sem 

elska skapandi list af einhverju tagi, svo sem leiklist, ljóðlist eða matargerð. Þorvaldur 

Þorsteinsson komst sjálfur bakdyramegin inná rithöfundabrautina með sköpunargáfuna 

að vopni eftir að hafa gefist upp á akademíunni. Þorvaldur taldi að bækur sem virkilega 

skiptu börn máli séu þær sem hafa þann tilgang æðstan að kynna þau fyrir sjálfum sér. 

Ævintýrin væru eilíf því þau fjölluðu um kjarna mennskunnar (Silja Aðalsteinsdóttir 

2005:23). 

Skilaboð hans í sögunum eru kannski þau að ekki sé hægt að læra á lífið með því að 

hlusta á allt það sem stendur í bókunum. Heldur þarf að hlusta á innsæið og fylgja 

tilfinningum sínum þegar glíma þarf við vandamál við erfiðar aðstæður. Í stað þess að 

þykjast vita eitthvað eigum við að vera óhrædd að leita leiðsagnar og vera óhrædd við að 

gera mistök, því þannig lærum við af reynslunni. Það er hluti af því að vera manneskja en 
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rétt eins og Blíðfinnur þá langar okkur alltaf til að vera góð og taka réttar ákvarðanir en 

getum það ekki alltaf (II:125).  

3.5. Túlkun og niðurstöður 

Þemu í gáttar-leitarfantasíum, sem Mendlesohn fjallar um, koma fyrir með endurteknum 

hætti í Blíðfinnsbókunum. Förin að heiman og leitin endurspegla þessar sögur. Ferðalagið 

er ekki aðeins andlega erfitt fyrir söguhetjuna Blíðfinn heldur einnig fyrir lesendur sem 

geta séð sjálfa sig í aðstæðunum. Þessar sögur mynda í heildina þroskasögu Blíðfinns sem 

spannar æsku hans og þangað til hann kemst á gamalsár. Blíðfinnur skilur ekki alltaf allt 

sem á vegi hans verður en sættir sig við að litlum verum sé ekki ætlað að skilja allt. Það 

er þess vegna ekki fyrr en undir lokin þegar hann er orðinn gamall maður sem hann áttar 

sig á öllu saman, ranghugmyndum og flótta frá sjálfum sér og deyr sáttur með ró í hjarta 

og hringrás alls lífs í skóginum hefst að nýju.  

Þrátt fyrir að frásagnareinkenni gáttar-leitarfantasía (e. portal-quest) séu mest 

áberandi í sögum Þorvaldar, rúma þær líka hinar þrjár frásagnaraðferðinar sem 

Mendlesohn fjallar um í flokkun sinni. Þar á meðal fantasíu á mörkunum (e. liminal) en 

mörkin milli skáldskapar og raunveruleika verða óljós í fjórðu bókinni en texti bókanna 

ber sterk póstmódernísk einkenni. Ævintýraheimur Blíðfinns er altækur (e. immersive) 

og inn í hann er ráðist (e. intrusive). Blíðfinnur leggur af stað í leitina að því sem getur 

gert hann heilan aftur. Leitin verður bæði þungbær og hörmuleg af því að Blíðfinnur 

heldur leyndu fyrir bæði sjálfum sér og öðrum, upplýsingum sem hefðu getað sagt okkur 

fyrr að skugginn hans, myrka hliðin, reiði, hatur, hégómagirnd og hroki, væru orsökin 

fyrir því að heimur hans hrynur.  

Þrátt fyrir alla þá atburði og persónur sem bregður fyrir í sögunum eru þær táknsögur, 

einskonar dæmisögur sem lesendur geta dregið lærdóm af. Eins og svo algengt er þá hafa 

barnabækur kennslufræðilegt gildi en eins og Þorvaldur segir sjálfur, þá er mikilvægt að 

þær kynni börn fyrir sjálfum sér.  

Í annarri sögunni fáum við að kynnast skuggahlið Blíðfinns sem hefur vaxið og 

verður svo mótíf fyrir þriðju söguna. Þær snúast um sorgina, reiðina og hatrið sem brýst 

út þegar Blíðfinnur lendir í áfallinu í eldsvoðanum. Tvisvar sinnum í sögunum heldur 

Blíðfinnur að hann sé dáinn og á leiðinni í Ljósheima. Í fyrra skiptið þegar hann lendir í 

Gúbbabyggðinni og hugsar hvort leiðin inn í Ljósheima væri líkari ferðalagi. Í seinna 

skiptið er það í kjallaranum með Dyrglinum en þar býst hann við miklu öngþveiti við 

ferjuna yfir í Ljósheima.  
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Hægt er að túlka hugmynd Þorvaldar að síðustu sögunni um Blíðfinn út frá kristinni 

myndlíkingu. Heiftin í Blíðfinni verður til þess að hans eigin óværa, skuggaskrímsli, 

brennir skóginn. Ferðalagið á Hafgúunni verður ákveðin pílagrímsferð og Targía heilagur 

staður þar sem Blíðfinnur leitar innri skilnings. Þennan innri skilning finnur hann síðan í 

Musterinu, undir auga Birtingarinnar, en Musteri er hús drottins samkvæmt kristinni trú. 

Leiðin inn í Ljósheima liggur inn um hjarta Blíðfinns en hann ratar ekki þangað fyrr en 

hann horfist í augu við syndir sínar, iðrast og fær fyrirgefningu. Því megi líkja Targíu við 

hreinsunareldinn sem Blíðfinnur þarf að ganga í gegnum. Þegar Blíðfinnur sættist við 

örlög sín og fyrirgefur sjálfum sér og Otta er hann reiðubúinn til að deyja og fer með 

ferjunni yfir í Ljósheima. Áður en hann deyr veit hann að reiðiverkurinn var aðeins 

mótmæli þess sem langaði ekki að fullorðnast og líta í eigin barm og horfast í augu við 

eigin gjörðir. Blíðfinnur öðlast nýtt líf eins og fuglinn Fönix eftir hafa brunnið í eldi reiði 

og sorgar og flýgur heim í Ævintýraskóginn sinn þar sem ný ævintýri hefjast og sagan 

um Blíðfinn og barnið endurtekur sig. 
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