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Frá því ég man eftir mér hef ég verið mjög meðvituð um að vera rauðhærð. Einhverra 

hluta vegna bar hárlitinn oft á góma og mörgum fannst virkilega skemmtilegt að sjá 

okkur fjölskylduna saman komna; þrjá rauðhausa og einn sköllóttan. Athyglin sem 

hárlitnum fylgdi var bæði jákvæð og neikvæð. Á fyrstu árum skólagöngu minnar voru 

gerðar nokkrar heiðarlegar tilraunir til að gera litinn að aðhlátursefni en skólafélagarnir 

höfðu sjaldnast erindi sem erfiði. Þó stríðnin væri oftast kæfð í fæðingu var því 

samviskusamlega haldið til haga að ég væri rauðhærð, það væri dálítið furðulegt og alveg 

örugglega óæskilegt. Á sama tíma struku eldri konur á mér kollinn við öll tækifæri og 

dásömuðu hárlitinn í bak og fyrir. Skilaboðin sem mér voru send á þessum árum voru því 

misjöfn, en þess var tryggilega gætt af öllum í kringum mig að ég gleymdi því ekki 

hvernig hárið á mér var á litinn. Eins og gefur að skilja hefur rautt hár því alltaf verið mér 

hugleikið og síðustu ár hef ég lesið allt sem ég hef komist yfir sem skrifað hefur verið um 

rauðhærða.  

Þegar ég fór að huga að ritgerðarefni datt mér því fyrst í hug að gaman væri að 

skoða einhverja rauðhausa í bókmenntum eða fjölmiðlum. Ég hef oft velt fyrir mér þeim 

staðalmyndum sem dregnar eru upp af rauðhærðum, bæði í ritverkum og kvikmyndum, 

enda yfirleitt veitt því sérstaka athygli þegar rauðhærðar persónur komu við sögu. Ég hef 

alltaf haft áhuga á barnabókum og eftir miklar vangaveltur var niðurstaðan sú að skoða 

rauðhærðar stúlkur í barnabókum sérstaklega. Hin eldrauðhærða Lína Langsokkur var 

kærkomin fyrirmynd á mínum yngri árum og mér hefur alltaf þótt dálítið vænt um hana 

þess vegna. 

 Það var mér því bæði ljúft og skylt að skoða rauðhærðar stúlkur í barnabókum, 

bæði með því að rifja upp gömul kynni við nokkrar og komast í kynni við aðrar. Þó að 

Lína Langsokkur1 sé minni kynslóð líklega minnistæðust þá lásu margar stúlkur á mínum 

aldri einnig bókaflokkinn um Fríðu framhleypnu2 – örlítið raunsæislegri nútímaútgáfu af 

Línu. Þessar skemmtilegu stúlkur eru í fersku minni margra en fyrri kynslóðir kannast 

                                                 
1 Um Línu voru upphaflega skrifaðar þrjár bækur sem ýmsar styttri útgáfur hafa síðar verið byggðar á: Lína 

Langsokkur (1948), Lína langsokkur ætlar til sjós (1949) og Lína Langsokkur í Suðurhöfum (1950). 
2 Bókaflokkurinn telur alls átta bækur: Fríða framhleypna (1990), Fríða framhleypna í fríi (1990), 

Svei...Fríða framhleypna (1990), Fríða framhleypna á fullri ferð (1991), Fríða framhleypna kjánast 
(1992), Fríða framhleypna og Fróði (1995), Flott, Fríða framhleypna (1998) og Fríða framhleypna á 
flumbrugangi (1998). 
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líka vel við rauðhærðu sveitastúlkuna Önnu sem bjó í Grænuhlíð.3  Þar sem þær þrjár; 

Lína, Fríða og Anna, eru allar sögupersónur í bókum erlendra höfunda vildi ég skoða 

einhverja rauðhærða sögupersónu af íslenskum uppruna, en þar var ekki um auðugan 

garð að gresja. Um eina, bóndadótturina Sossu, hefur Magneu frá Kleifum þó skrifað 

heilan bókaflokk.4 Þessar fjórar rauðhærðu stúlkur mun ég því skoða, sjá hvað einkennir 

þeirra persónur, hvernig þær skera sig úr og gerir þær að eftirminnilegum stúlkum úr 

heimi barnabókanna. 

 Strax í upphafi ritsmíðanna stóð ég þó frammi fyrir ákveðnu vandamáli. Í leit 

minni að fræðilegum skrifum um rauðhærða greip ég svo að segja í tómt. Ýmislegt hafði 

verið skrifað um rauðhærða en meginþorrinn er á gamansömum nótum, til dæmis hafa 

þónokkrar grínbækur verið skrifaðar fyrir eða um rauðhærða.5 Þau skrif sem til eru 

byggja flest á kenningum um staðalmyndir sem sprottnar eru úr félagsvísindum, en þessar 

kenningar hafa verið notaðar í ýmsum öðrum fræðigreinum, s.s. bókmenntafræði. 

Í upphafi ritgerðarinnar fer ég stuttlega yfir staðreyndir og tölfræði um rautt hár, 

rannsóknir á rauðhærðum og umfjöllun í fjölmiðlum. Ég segi einnig frá upplifun 

rauðhærðra af hárlitnum og hvernig sumir hafa snúist til varnar. Ég segi svo frá þjóð- og 

flökkusögum sem tengjast rauðu hári og hvernig það tengist m.a. kristni. Að þessari 

kynningu lokinni fjalla ég stuttlega um staðalmyndir, áhrif útlits á staðalmyndir og 

hugmyndir um hár. Þessar kenningar notast ég við vegna þess að ég vil skoða hvort 

rauðhærðar stúlkur barnabókanna eiga eitthvað fleira sameiginlegt en hárlitinn; hvort 

persónuleikar þeirra líkjast, hvort hegðun þeirra er svipuð og hvaða hugmyndir aðrir hafa 

um þær. Ég vil því skoða hvort til er staðalmynd rauðhærðra stúlkna í barnabókum og 

svara því hvort, og þá hvernig, rauður hárlitur er notaður til að aðgreina rauðhærða frá 

öðrum. 

 

                                                 
3 Um hana hafa verið þýddar á íslensku þrjár bækur: Anna í Grænuhlíð (1988), Anna í Grænuhlíð 2 (1989) 

og Anna í Grænuhlíð 3 (1990). 
4 Bækurnar eru fjórar: Sossa sólskinsbarn (1991), Sossa litla skessa (1995), Sossa skólastúlka (1997) og 

Sossa sönn hetja (1998). 
5 Sem dæmi má nefna Collins, T. (2006) og Cass, C. (2003). 
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1. Um rauðhærða 
  

1.1.  Staðreyndir og tölfræði 
Fyrstu rauðhausarnir litu dagsins ljós fyrir u.þ.b. 50.000 árum, á svipuðum tíma og 

mennirnir byrjuðu að mála myndir á veggi hella.6 Þó að rauðhærða hafi verið að finna um 

allan heim, meira að segja í Asíu og Afríku, þá er enginn hárlitur eins sjaldgæfur og sá 

rauði, en talið er að aðeins 1% - 2% mannkyns hafi rautt hár.7 Hlufall rauðhærðra er hæst 

í vesturhluta Evrópu, þ.e. á Skotlandi og Írlandi, þar sem allt að 10% þjóðarinnar er með 

rautt hár.8

 Genið sem veldur rauðum hárlit fannst árið 1995. Það er staðsett í sextánda 

litningaparinu og gengur undir nafninu MC1R (e. melanicortin 1 receptor).9 Í flestum 

tilfellum fylgir ljós húðlitur, næmni fyrir útfjólubláum geislum og freknur þessu geni. 

Ástæða þess að rauða hárið er svona sjaldgæft er sú að einstaklingur verður að erfa 

„rauðhærða genið“ frá báðum foreldrum til að hárið á honum verði rautt.10 Þó það eitt og 

sér sé vissulega nógu mikil áskorun fyrir genasamsetningu okkar, þá dugar það ekki til. 

Genið sem veldur rauðu hári er víkjandi og getur þess vegna komið fram í einni kynslóð 

arfberanna, sleppt þeirri næstu en síðan birst á ný í þriðju kynslóðinni.11 

 Síðustu ár hafa sögusagnir um að rauðhærðir muni brátt  deyja út, reglulega skotið 

upp kollinum í fjölmiðlum. Þessar sögur eiga þó ekki við rök að styðjast, heldur voru 

aðeins mistúlkanir á orðum vísindamanna þess efnis að rauðhærðir verði jafnvel enn 

sjaldgæfari í framtíðinni, m.a. vegna þess að genið er víkjandi.12 Engin er hætta er þó 

talin á að rauðhærðir hverfi með öllu. 

 

                                                 
6 Garreau, J. (2002)  
7 Garreau, J. (2002) 
8 BBC NEWS, Scotland (2000) 
9 Garreau, J. (2002)   
10 Collins, T. (2006): 5 
11 Silverman, J. (2008) 
12 Misskilningur þessi var m.a. byggður á skrifum í National Geographic og fyrirtækisins Oxford Hair 

Foundation sem framleiðir m.a. rauðan hárlit.  
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1.2.  Að vera rauðhærður 
Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á mismunandi viðhorfi fólks til hárlitar, auk nokkurra 

sem beindust sérstaklega að rauðhærðu fólk og upplifun þess á óvenjulegum hárlit 

sínum.13 Í rannsóknunum voru tengsl hárlitar og þeirra hugmynda sem fólk taldi hann 

gefa um persónuleika viðkomandi skoðuð. Rauðhærðir töldu aðra eigna þeim ýmis 

persónueinkenni, s.s. skapofsa og undarlegheit, aðeins vegna hárlitarins. Rannsóknirnar 

sýndu einnig fram á að rauðhært fólk telur að komið sé öðruvísi fram við það vegna 

hárlitar síns, sérstaklega í æsku en þó einnig að einhverju leyti á fullorðinsárum. 

 Flestir rauðhærðu einstaklinganna upplifðu hárlit sinn á neikvæðan hátt í 

barnæsku. Þeir urðu fyrir stríðni frá jafnöldrum sínum sem leiddi til  minna sjálfstrausts, 

þeim fannst þeir vera öðruvísi og miðpunktur athyglinnar. Þrátt fyrir að flestir rauðhærðra 

myndu eftir að fullorðið fólk, sérstaklega eldri konur, hafi hrósað þeim fyrir hárlit sinn þá 

vógu skoðanir fullorðinna minna á þessum mótandi árum. Viðtöl við rauðhærða hafa sýnt 

fram á að þessi óvelkomna athygli og stríðni hafði augljóslega umtalsverð áhrif á þá, 

bæði sem börn og unglinga, en áhrifin koma einkum fram í minna sjálfstrausti.14

 Stríðni og mismunun í garð rauðhærðra spannar allt frá saklausu gríni til 

alvarlegra misþyrminga, en þær hafa í ákveðnum tilfellum gengið svo langt að sumir vilja 

líkja við kynþáttahatur.15 Sem dæmi um slíkt má nefna rauðhærða fjölskyldu á Englandi 

sem neyddist til að flytja tvisvar vegna ofbeldis og ofsókna sem hún þurfti að þola vegna 

hárlitar síns.16  Alvarlegasta skráða atvikið átti sér stað árið 2003 þegar 20 ára gamall 

maður var stunginn þrisvar í kjölfar rifrildis um rauða hárið hans.17 Í skóla einum á 

Englandi er auk þess árlega haldinn svokallaður „Ginger bashing day“, þar sem ráðist er 

sérstaklega að rauðhærðum.18 Þó svona öfgar séu sem betur fer sjaldgæfar þá hefur 

viðhorf samfélagsins engu að síður töluverð áhrif á líf rauðhærðra einstaklinga. 

 Með tímanum hafa margir rauðhærðir hins vegar snúið þessari neiðkvæðu 

upplifun við, lært að meta hárlit sinn og það hversu mikil áhrif hann hefur haft á mótun 

persónuleika þeirra. Börnum er illa við að vera öðruvísi og stinga í stúf, því í þeirra huga 

                                                 
13 Sjá m.a. Douglas, S. (1996) og Heckert, D.M. og Best, A. (1997) 
14 Heckert, D.M. og Best, A. (1997): 377 
15 Rohrer, F. (2007) 
16 BBC News (2007)  
17 BBC News (2003) 
18 Anderson, E. (2001): 13 
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gildir það eitt að falla í hópinn en eftir því sem við eldumst viljum við hins vegar skapa 

okkur sérstöðu og þá er rauða hárið frekar velkomið.19 Það sem gerði rauðhærða að 

fórnarlömbum í æsku getur þannig veitt þeim jákvæða sérstöðu á fullorðinsárunum og 

algjör viðsnúningur hefur því orðið í sjálfsmynd margra rauðhærðra. Í könnun Redheads 

International sögðust t.a.m. 80% rauðhærðra kvenna vera að öllu leyti ánægðar með hárlit 

sinn.20 Þessi viðsnúningur er eitt af því sem ég mun skoða hjá rauðhærðu stúlkunum 

fjórum. 

 

 

1.3.  Rauðhærðir snúast til varnar 
Vitundarvakning hefur orðið síðastliðna áratugi hvað varðar mismunun ýmissa 

minnihlutahópa og rauðhærðir hafa ekki látið sitt eftir liggja. Á síðustu árum hafa 

ýmiskonar baráttuhópar og talsmenn rauðhærðra skotið upp kollinum. 

 Árið 2007 sýndi BBC3 heimildamynd rauðhærða grínistans Dan Wright sem 

kallaðist „F*** Off, I'm Ginger“. Þar fjallaði Wright um mótsagnakenndar staðalmyndir 

rauðhærðra og sjálfsmynd þeirra. Tilgangur myndarinnar var að fá fólk til að bera 

virðingu fyrir rauðhærðum og koma fram við þá eins og alla aðra, en Wright taldi að það 

gerði fólk ekki.21

 Í grínþáttaröð bresku leikkonunnar Catherine Tate22 birtust reglulega meðlimir 

baráttuhóps rauðhærðra.23 Hópurinn barðist fyrir því að rauðhærðir, sem hafði verið 

útskúfað úr þjóðfélaginu, yrðu aftur samþykktir sem gildir þjóðfélagsþegnar. 

Baráttuhópar rauðhærðra hafa þó sprottið upp víðar en í grínþáttum, því ýmiskonar 

samtök um hagsmuni rauðhærðra er til að mynda að finna á netinu. Sem dæmi má nefna 

Red and proud24, Realm of Redheads25 og íslensku síðuna Rauðhausar26. Að auki 

stofnuðu rauðhærðir nemar við Menntaskólann í Hamrahlíð félagið Rúfus árið 200227 og 

                                                 
19 Heckert, D.M. og Best, A. (1997): 381 
20 Douglas, S. (1996): 116 
21 The Internet Movie Database. F*** Off, I'm Ginger (2007). 
22 Þátturinn kallast „The Catherine Tate Show” 
23 Hópurinn kallaðist „Gingers for Justice”  
24 www.redandproud.com 
25 www.realmofredheads.com 
26 www.raudhausar.com 
27 Morgunblaðið (2002) 
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fimm árum síðar var félag rauðhærra kvenna stofnað í Reykjavík.28 Þó félögin séu 

misjafnlega stór og virk, þá eiga þau öll sameiginlegt að styðja á einhvern hátt við bakið á 

rauðhærðum.  

 

                                                 
28 Fréttablaðið (2007) 
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2.  Rautt hár í sögunni 
 

2.1.  Þjóð- og flökkusögur um rauðhærða 
Það hversu sjaldgæfir rauðhærðir eru, hefur að öllum líkindum leitt til þess að fólk 

sannfærðist um að þeir færðu annað hvort mikla gæfu eða ógæfu og þar af leiðandi er 

ýmsar þjóð- og flökkusögur að finna um rauðhærða. Sú frægasta hérlendis er líklega 

sagan um að Frakkar sem stunduðu veiðar við strendur landsins, hafi stolið rauðhærðum 

strákum og notað þá í beitu.29 Þessa sögu kannast margir Austfirðingar við30 og kemur 

hún til að mynda fyrir í bók Gunnars Gunnarssonar, Fjallkirkjunni. Þar reynir Sigga 

Mens að hræða drenginn Ugga og þegar hann spyr skelkaður hvort Frakkarnir beiti 

mannakjöti, svarar Sigga: 

 
„Aðeins drengjakjöti! Framar öllu kjöti af rauðbirknum fáráðlingum, […] [e]n þeir ættu minnsta 

kosti að geta lógað þeim þokkalega í stað þess að hengja þá upp á afturfótunum og flá þá 

lifandi.“31

 

Víða um heim eru rauðhærðir taldir boða allskyns ógæfu og sumar þjóðir telja þá ógæfu 

sem rauðhærðum fylgi jaðra við gæfuleysi svartra katta.32 Uppi eru margvíslegar tilgátur 

um hver ástæða þessa sé, auk áðurnefndrar kenningar um fæð. Bent hefur verið á Júdas, 

einn þekktasta svikara sögunnar og rauðhærðu víkingarna líka, en seint verður sagt að af 

þeim hafi farið mjög gott orð. Einnig hefur verið bent á að rauðhærðir hafi verið 

sérstaklega sjaldgæfir á gömlu menningarsvæðum Evrópu, þeir hafi þótt sérkennilegir og 

framandi og þar af leiðandi ýtt undir hugmyndir um að þeir væru varasamir á þesssum 

svæðum.33  

 Forn-Egyptar trúðu því að rauðhærðir færðu mikla ógæfu og talið er að þeir hafi 

jafnvel brennt og grafið rauðhærða lifandi til að reyna að útrýma þeim.34 Á nítjándu öld 

trúðu því margir að rauðhærðir væru skipum mjög óheillavænlegir og neituðu því að sigla 

                                                 
29 Símon Jón Jóhannsson (2006)   
30 Frakkar veiddu sérstaklega mikið við austurströnd Íslands. 
31 Gunnar Gunnarsson (1973): 148-149 
32 Símon Jón Jóhannsson (2006)  
33 Símon Jón Jóhannsson (2007): 256. 
34 Collins, T. (2006): 74  
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með rauðhærða farþega. Þess má til gamans geta að Kate Winslet, sem lék aðalsöguhetju 

kvikmyndarinnar um Titanic –  skipið sem átti ekki að geta sokkið – var einmitt 

rauðhærð.  

 Á Korsíku eru innfæddir svo sannfærðir um þá ógæfu sem rauðhærðir færa, að ef 

þú mætir rauðhærðum einstaklingi á förnum vegi áttu að skyrpa og snúa þér við.35 Á 

Englandi eiga menn að varast það að láta skugga rauðhærðrar manneskju falla á sig því 

það færir ógæfu.36 Meira að segja trúðu Írar, ein rauðhærðasta þjóð í heimi, að ógæfa 

fylgdi þér í heilt ár ef fyrsta manneskja sem þú sæir eftir miðnætti á gamlárskvöld væri 

rauðhærð.37  

 

 

2.2.  Rauðbirkin lausaleiksbörn  
Á síðari árum hafa hugmyndir um að rauðhærðar konur séu taldir góðir rekkjunautar38 

reglulega komið fram í fjölmiðlum. Einnig hafa verið gerðar kannanir sem segja þær 

stunda kynlíf oftar en aðrar konur og eiga fleiri rekkjunauta.39 Að sama skapi eru til 

ýmsar flökkusögur um rauðhærðar konur sem tengjast lauslæti.  

Flökkusögur sem þekktar eru víða um heim segja annars vegar að börn fæðist 

rauðhærð vegna þess að móðir þeirra hafi stundað kynlíf þegar hún var á blæðingum40 en 

hins vegar af því að hún hafi verið manni sínum ótrú.41 Gamalt amerískt orðatiltæki segir 

„I'm going to beat you like a red-headed stepchild“42 en þær barsmíðar hljóta að vera 

mjög slæmar því í orðatiltækinu felst tvöföld fordæming. Annars vegar er gengið út frá 

því að stjúpbarn sé ekki eins velkomið og líffræðilegt afkvæmi foreldranna. Í þokkabót  

er barnið síðan rauðhært, en margar heimildir eru til um að rauðhærð börn séu ekki álíka 

kærkomin og önnur.  

                                                 
35 Collins, T. (2006): 74 
36 Douglas, S. (1996): 109 
37 Collins, T. (2006): 73 
38 Símon Jón Jóhannsson (2007): 256 
39 Mbl.is (2006) og Daily Mail (2006) 
40 Collins, T. (2006) og Johansen, E. (2005) 
41 Símon Jón Jóhannsson (2007): 256 
42 Collins, T. (2006): 47 
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Rautt hár hefur jafnvel verið talið merki um siðferðislega úrkynjun og Hitler 

lagðist t.a.m. alfarið gegn hjónaböndum tveggja rauðhærðra einstaklinga vegna þess að 

hann taldi afkvæmi þeirra verða óeðlileg.43

 

 

2.3.  Rautt hár í kristni 
Í kristinni trú tengdist rauði liturinn eldi, djöflinum og helvíti. Þess vegna trúðu kristnir 

menn því um aldir að rauðhærðar konur væru í bandalagi við djöfulinn og þær ætti að 

brenna.44 Líklega orsakar þessi trú kristinna manna líka tengsl rauða hárlitarins og svika, 

sem koma fram í túlkun Biblíunnar.  

 Í verki Michelangelo í Sixtínsku kapellunni er Eva til dæmis með brúnt hár þegar 

hún tekur við ávexti frá höggorminum en eftir að hún hefur borðað ávöxtinn, svikið Guð 

og verið vísað úr Eden breytist hár hennar og verður rautt.45 Um myndskreytingar í 

dómkirkju heilags Páls í London er sömu sögu að segja, en þar verður hár Evu einnig 

rautt eftir að þeim Adam hefur verið vísað úr Eden.46

 Alræmdasti svikari Biblíunnar, Júdas, hefur einnig birst rauðhærður í túlkun 

listamanna mjög lengi þó ekkert í Biblíunni gefi til kynna að hann sé öðruvísi en hinir 

lærisveinarnir í útliti.47 Tilgátur hafa verið settar fram um að þessi birtingarmynd Júdasar 

sé afsprengi hugmynda um að rauðhærðir séu óútreiknanlegir og þeim sé ekki 

treystandi.48

                                                 
43 Johansen, E. (2005) 
44 Collins, T. (2006): 23 
45 Collins, T. (2006): 24 
46 Johansen, E. (2005) 
47 Mellinkoff, R. (1982) 
48 Collins, T. (2006): 49, 69 
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3.  Staðalmyndir 
 

3.1.  Hvað eru staðalmyndir? 
Þegar við hugsum um samfélagið sem við búum í og fólkið sem við umgöngumst frá degi 

til dags, þá köllum við fram í huga okkar ákveðnar myndir fólks, þ.e. staðalmyndir. 

Þessar myndir byggjum við á trú okkar og reynslu af ákveðnum einstaklingum og 

þjóðfélagshópum.49 Eins og gefur að skilja er mikill munur á upplifun og túlkun manna á 

milli og því mætti ætla að ólíklegt væri að afmarkaðar hugmyndir um staðalmyndir yrðu 

að viðteknum hugmyndum. Sú er þó raunin þar sem ákveðnir þjóðfélagshópar og jafnvel 

almenningur í heild sinni, getur gert hópi fólks sem eitthvað eitt á sameiginlegt, upp 

ákveðna eiginleika. Slíkar hugmyndir geta orðið mjög útbreiddar vegna umfangsmikilla 

áhrifa frá sameiginlegum þáttum samfélagsins, s.s. frá orðræðu annars fólks, umhverfinu 

og ekki síst fjölmiðlum.50  

Þær myndir sem við sjáum af fólki í hinum ýmsu miðlum, sama hvort þær eru á 

skjá eða blaðsíðu, verða að myndum sem sitja eftir í höfðum okkar.51 Þessar myndir 

köllum við fram síðar, alhæfum á forsendum þeirra og gerum því stórum hópum fólks 

upp skoðanir, hegðun, persónulega eiginleika og fjölda annarra þátta, án þess að hafa 

nokkuð raunverulegt til að byggja þessar hugmyndir á. Þannig má segja að við sviptum 

fólk mannlegu eðli þess og gerum það í staðinn að fulltrúa þess hóps sem við ætlum að 

það tilheyri.52 Fyrir slíkt athæfi erum við oft sögð lúta stjórn staðalmynda og við jafnvel 

kölluð fordómafull. Staðreyndin er hins vegar sú að okkur er mjög eðlilegt að mynda 

okkur skoðanir á fólki í umhverfi okkar, jafnvel þó við þekkjum það lítið eða ekkert. Það 

er einmitt helst þá sem við grípum til staðalmynda. Með þessu móti getum við búið okkur 

til nokkurs konar leiðbeinandi reglur sem auðvelda okkur að meta fólk og líklega hegðun 

þess.53 Þetta er nauðsynlegt í félagslegum samskiptum okkar við hópa af ókunnugu fólki 

og mikilvægt að hafa í huga að staðalmyndir eru þannig ekki alltaf neikvæðar. Í þeim 

                                                 
49 Þessi reynsla þarf ekki að byggja á raunverulegum samskiptum okkar sjálfra. Hún getur til að mynda 

byggt á því sem við sjáum í sjónvarpi.  
50 Mackie, D. M., Hamilton D. L., Susskind J. og Rosseli F. (1996): 42-43 
51 McKee, K. B. (2003): 159 
52 Enteman, W. F. (2003): 16 
53 Zebrowitz, L. A. (1996): 81 
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geta falist bæði jákvæðir og neikvæðir eiginleikar, eins og koma mun fram í 

umfjölluninni um stúlkurnar síðar. 

 

 

3.2.  Áhrif útlits á staðalmyndir 
Þegar við virðum fyrir okkur ókunnugan einstakling er eðlilegt að við gerum okkur strax 

einhverjar hugmyndir um hann eða myndum okkur skoðanir á honum, en á hverju 

byggjum við þær?  

Útlit er það fyrsta sem við tökum eftir og einnig það fyrsta sem við nefnum þegar 

við erum beðin að lýsa einhverjum.54 Það er því rökrétt að við reynum að búa okkur til  

mynd af einstaklingi sem við þekkjum ekki út frá útlit hans, fyrstu upplýsingunum sem 

okkur tekst að afla um hann. Við söfnum upplýsingum um ókunnuga einstaklinga vegna 

þess að við teljum þær geta nýst okkur í ýmsum félagslegum aðstæðum.55

Þegar við sjáum einstakling sem hefur ákveðið útlit eignum við viðkomandi 

tiltekin einkenni.56 Við skipum einstaklingnum í hóp með fólki sem aðeins þarf að eiga 

með honum eitt sameiginlegt útlitseinkenni og drögum síðan þá ályktun að allir sem 

tilheyra staðalmyndahópnum hafi til að bera þessi sömu persónueinkenni. Útlit skipar 

þess vegna stóran þátt í tilurð staðalmynda og þannig ákvarðast margir staðalmyndahópar 

af útlitslegum einkennum fólks einum saman.  

Ýmsar rannsóknir hafi verið gerðar á tengslum útlits og staðalmynda, en þær 

fjalla að stærstum hluta um aldur, kyn, kynþátt og einnig um fegurð.57 Í þessum 

rannsóknum hefur verið sýnt fram á að útlit skipar stórt hlutverk í tilurð staðalmynda. 

Allt bendir til þess að „náttúrulegir þættir“, þ.e. þau útlitseinkenni sem einstaklingar 

fæðast með, hafi meira vægi þegar við flokkum þá í staðalmyndahópa en aðrir þættir.58 

Einn þess konar „náttúrulegra þátta“ er rautt hár. 

                                                 
54 Zebrowitz, L. A. (1996): 83 
55 Zebrowitz, L. A. (1996): 81 
56 Zebrowitz, L. A. (1996): 81 
57 Sem dæmi um slíkar rannsóknir má nefna: Brewer, M. B., Dull, V. og Liu, L. (1981), Hoffman, C. og 

Hurst, N. (1990),  Eagly, A.H., Ashmore, R.D., Makhijani, M.G. & Longo, L.C. (1991). og Crosby, F., 
Bromley, S. og Saxe, L. (1980).  

58 Zebrowitz, L. A. (1996): 80 
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Samskonar hegðun er eitt af því sem við eignum þeim sem hafa sömu 

útlitseinkenni og þannig teljum við þá sem líta eins út líklega til að sýna samskonar 

hegðun. Auk þess teljum við persónueinkenni fólks með óvenjuleg útlitseinkenni vera 

öfgakenndari en þeirra sem líkjast meirihlutanum.59 Sem dæmi um óvenjulegt 

útlitseinkenni má til að mynda nefna rautt hár og því hættir okkur til að eigna öllu 

rauðhærðu fólki samskonar hegðun sem oft á tíðum verður að teljast ansi öfgakennd. 

  Nokkrar rannsóknir hafa einnig verið gerðar á staðalmyndum af fólki sem 

almenningur telur ljótt eða fallegt. Niðurstöðurnar sýna að fallegt fólk fær mun jákvæðari 

viðtökur ókunnugra en þeir sem eru ólaglegri vegna þess að í augum ókunnugra er 

ófríðum eignaðir neikvæðir persónueiginleikar.60 Þetta myndmál er þekkt úr 

bókmenntum, það er að stilla upp andstæðunum góðu og vondu, og þá er góða persónan 

falleg en sú vona ljót.61 Gott dæmi um þetta er myndabókin Lata stelpan.62 Í bókinni 

segir af stúlkunni Grétu, sem nágrannararnir segja lata og leiðinlega vegna þess að hún 

þrífur hvorki sjálfa sig né húsið sitt. Hún kemur einnig illa fram við köttinn, sem nótt eina 

fær nóg af öllu saman og flýr að heiman ásamt öllum húsgögnunum og húsinu sjálfu. 

Þegar Gréta fer að leita eigna sinna, snúa húsgögnin hins vegar á hana og þvo hana hátt 

og lágt. Upp frá því tekur Gréta upp nýja siði; hún verður skyndilega dugleg og þrifin. Á 

þeim fjölda mynda sem prýða bókina sést berlega að Gréta er rauðhærð, allt þar til 

vinnusemin og hreinlætið nær tökum á henni. Hún verður hin samviskusama húsmóðir 

sem öllum vill gera gott og öllum þykir vænt um. Þá verður hár hennar skyndilega svo 

gullið að ekki vottar fyrir rauðum blæ á því lengur. Eins og ég sýni hér á eftir eru 

rauðhærðu stúlkurnar hvað eftir annað settar í sæti þeirra ljótu (jafnvel bæði að innan sem 

utan) á sama tíma og ljóshærðum og fallegum stúlkum, svo sem systrum eða vinkonum, 

er stillt upp sem andstæðunni. Rauðhærðu stúlkurnar eru auðvitað hvorki sérstaklega 

vondar né ljótar, heldur eru þeim eignaðir miður eftirsóknarverðir persónueiginleikar. 

 

 

                                                 
59 Zebrowitz, L. A.  1996: 85 
60 Little, A. C., Burt, D. M. og Perrett, D. I. 2006: 1116 
61 Dion, Berscheid og Walster. 1972: 289 
62 Ludvik, E. 1989. 
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3.3.  Hugmyndir um hár 
Hárið er eitt þeirra útlitseinkenna okkar sem er einna mest áberandi og flestir taka fyrst 

eftir. Hár skipar stóran sess í sjálfsmynd fólks, hvernig það skilgreinir sjálft sig og því 

hvernig við skilgreinum það.63 Auk þess á það þátt í þeirri mynd sem við höfum af okkur 

sem hluta af hópi.64 Hárlitur getur auðveldlega leitt til sköpunar staðalmynda, enda 

kannast flestir við sögusagnir um vitsmunaskort ljóshærðra kvenna og ljóskubrandara 

sem sagðir eru á þeirra kostnað. Stúlkur virðast ótrúlega snemma á lífsleiðinni verða mun 

uppteknari af hári sínu en drengir og hár hefur einnig meiri áhrif á sköpun sjálfsmyndar 

hjá stúlkum.65

Rautt hár er afgerandi útlitseinkenni, bæði vegna þess að það er sjaldgæft og 

vegna þess að það er áberandi. Við áðurnefndar rannsóknir á rauðhærðum hafa þeir sagst 

vera meðvitaðir um að ákveðnar staðalmyndir hafa verið dregnar upp af þeim, enda kallar 

rautt hár á athygli – sama hvort mönnum líkar það betur eða verr. Staðalmyndir 

rauðhærðra einkennast meðal annars af því að þeim er ætlaður skapofsi, órökrétt 

upphlaup, fíflalæti og undarlegheit.66 Þessi persónueinkenni hafa auðvitað ekkert með 

útlit að gera en eru þó eignuð rauðhærðum, eins og um ákveðna dýrategund sé að ræða.67 

Bent hefur verið á myndræn tengsl (e. metaphorical associations) hárlitarins og skapsins, 

þ.e. að staðalmyndin um að rauðhært fólk sé skapheitt sé tilkomin vegna myndrænna 

tengsla við „eldheita“ rauða hárlitinn (e. fiery color).68 En skapofsinn er ekki það eina 

sem loðir við rauðhærða fólkið og virðast staðalmyndirnar vera örlítið ólíkar, bæði eftir 

kyni og aldri. 

                                                 
63 Heckert, D.M. og Best, A. (1997): 365 
64 Synnott, A. (1987): 410 
65 Synnott, A. (1987): 383 
66 Heckert, D.M. og Best, A. (1997): 372-373 
67 Þessir eiginleikar minna t.d. á hvernig ólíkum tegundum hunda eru eignaðir ólíkir eiginleikar.  
68 Zebrowitz, L. A. (1996): 106 
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4. Rauðhærðu stúlkurnar 

 

4.1.  Rauðhærðir eru öðruvísi 
Það er augljóst, strax á upphafsblaðsíðum bókaflokkanna, að þær Anna í Grænuhlíð, 

Sossa, Lína Langsokkur og Fríða framhleypna eru sko engar venjulegar stúlkur. Þær eru, 

eins og flestir rauðhærðir í raunveruleikanum, reglulega minntar á óvenjulegan hárlit 

sinn69 og eru meðvitaðar um það að þær eru öðruvísi, strax frá unga aldri. Samfélagið 

hefur ákveðnar hugmyndir um hvernig þær eru, eða eiga að vera, vegna þess að þær eru 

rauðhærðar. Þær fá því snemma að kynnast ýmsum hugmyndum sem aðrir hafa um þær 

og rauða hárlitinn. En á hvaða hátt eru þær öðruvísi? 

Þekkt stílbragð úr bókmenntum er að stilla upp andstæðum til þess að undirstrika 

eða árétta eitthvað.70 Þetta er gert hvað eftir annað í bókunum um rauðhærðu stúlkurnar, 

meðal annars til að sýna hversu einstaklega óvenjulegar þær eru. Í kringum þær allar 

virðast alltaf vera einhverjar aukapersónur, vinir eða syskini, sem eru eins eðlileg og 

hugsast getur. Bestu vinir Önnu, Línu og Fríðu eru allt afskaplega venjulegir krakkar sem 

virðist með eindæmum ófrumlegir og hugmyndasnauðir í samanburði við þær stöllur. Það 

sama má segja um Siggu, þá systur Sossu sem er næst henni í aldri og hún miðuð við. 

Það, að stilla undarlegu persónunni upp við hlið einhvers sem gæti ekki verið venjulegri, 

er þekkt stílbragð úr mörgum tegundum bókmennta.71 Ímyndunaraflið eða hugmyndirnar 

eru því ekki að þvælast fyrir vinum og systkinum, en það getur verið erfitt að vera ekki 

sjálfum sér nógur. Bestu vinir Línu, systkinin Tommi og Anna, eru til að mynda afar 

venjulegir og ófrumlegir einstaklingar sem verða að treysta algjörlega á Línu til að hafa 

ofan af fyrir sér. Eins og Tommi segir við systur sína, þá „gerist alltaf eitthvað 

skemmtilegt, þegar Lína er með“72. Þau systkini muna varla eftir því hvernig  þau léku 

sér áður en Lína flutti í næsta hús og geta ekki hugsað sér að vera án hennar. 

Þetta stílbragð andstæðanna er notað á fleiri vegu í bókunum. Ekki er nóg með að 

rauðhærðu stúlkurnar séu stórfurðulegar í samanburði við ofur eðlilega vinina eða 

systkinin, heldur eru þær líka óhlýðnar. Leikfélagarnir reyna eftir fremsta megni að spila 
                                                 
69 Heckert, D.M. og Best, A. (1997) 
70 Jakob Benediktsson (ritstj.) (1983): 19 
71 Katrín Jakobsdóttir (2008): 48 
72 Lindgren, A. (1971): 59 
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eftir reglum hinna fullorðnu og hlýða því sem þeim er sagt. Tommi og Anna eru til 

dæmis „fádæma góð, vel upp alin og einstaklega hlýðin börn“73 –  allt sem Lína er ekki. 

Á sama tíma, þá geta rauðhærðu stúlkurnar ekki stillt sig um að vera á skjön við flestar 

hugmyndir fullorðna fólksins og gleyma oft á tíðum alveg að fara eftir fyrirmælum. Sossa 

segir til að mynda að það sé bara „ómögulegt að fara eftir öllu sem fullorðnafólkið segir 

manni“74 þó systkini hennar reyni það oftast. 

Þess að auki er rauða hárinu oft stillt upp sem andstæða þess sem er fallegt. Á 

meðan talað er um hversu fallegt bæði ljóst og dökkt hár er, þá er talað um rautt hár sem 

andstæðu þess. Þetta kemur sérstaklega skýrt fram í sögunni um Önnu í Grænuhlíð, en 

þar segir til að mynda í lýsingu á Önnu: „[e]f hún hefði bara verið ofurlítið bústnari og 

rjóðari í kinnum þá mundi hún, þrátt fyrir rauða hárið, hafa boðið af sér góðan þokka.“75 

Hin ljóshærða Sigga, fallega og þæga systir Sossu, segir eitt sinn þegar spurt er hver úr 

systkinahópnum Sossa sé: „Þessi með ljóta hárið”. 76 Um Stínu eldri systur sína segir 

Sossa svo: „Ég veit að Stína er falleg og góð en ég er ljót og leiðinleg.“77  

Á þennan hátt er rauðhærðu stúlkunum stillt upp sem andstæða þess venjulega, 

góða og fallega. Þeim líkar ekki vel við þessar hugmyndir sem samfélagið hefur um þær, 

það er að þær séu skrýtnar, óþægar og ljótar, en þessar hugmyndir gera þær engu að síður 

að sinni sjálfsmynd og afsaka eða útskýra jafnvel ákveðna hegðun og persónueiginleika 

sína með rauða hárlitnum. 

 

 

4.2. Logandi hárið er ljótt og erfitt 
Eins og áður segir hafa margir rauðhærðir átt erfitt með að sættast við hárlit sinn í æsku 

vegna þeirra óvelkomnu athygli sem hann kallar oft á.78 Þetta kannast rauðhærðu 

stúlkurnar ágætlega við og eru tvær þeirra mjög uppteknar af hárinu sínu. Þær hafa miklar 

áhyggjur af því hvað rauði liturinn sé ofboðslega ljótur. 

                                                 
73 Lindgren, A. (1970): 8 
74 Magnea frá Kleifum (1995): 6 
75 Montgomery, L.M. (1988): 11 
76 Magnea frá Kleifum (1995): 73 
77 Magnea frá Kleifum (1997): 51 
78 Heckert, D.M. og Best, A. (1997): 377 
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 Af rauðhærðu stúlkunum fjórum hefur Anna í Grænuhlíð mestar áhyggjur af 

rauða hárinu. Hún virðist trúa því statt og stöðugt að liturinn komi í veg fyrir að hún geti 

nokkurn tímann orðið falleg og hann valdi beinlínis allri hennar óhamingju. Þegar Anna 

hittir fósturföður sinn í fyrsta sinn segir hún honum frá því hversu hræðilegt sé að vera 

rauðhærður. 

 
„Já, það er rautt,” sagði hún hnuggin á svip, „alveg eldrautt. Skiljið þér nú hvers vegna ég get ekki 

orðið virkilega hamingjusöm? Það getur enginn sem er rauðhærður. Mér er alveg sama þó ég sé 

freknótt og mögur og gráeyg. Ég get hugsað mér að það sé allt orðið umbreytt. Ég get ímyndað 

mér að ég hafi bjartan og fallegan hörundslit og yndisleg, blá augu en ég get alls ekki talið mér trú 

um að hárið sé öðruvísi en það er. Og þess vegna finnst mér stundum að ég muni aldrei framar 

geta litið glaðan dag. En hvað það hlýtur að vera dásamlegt að vera falleg!”79

 

Hárliturinn virðist plaga Önnu að mörgu leyti. Hún telur að rauði liturinn geri hana ekki 

eins vænlegt stjúpbarn og spyr verðandi stjúpmóður sína hvort þau hjónin hefðu ekki 

frekar viljað taka hana að sér ef hún hefði hnotubrúnt hár.80 Ekki nóg að henni finnist 

hárliturinn gera hana ljóta, heldur setur hann henni takmarkanir og segist Anna t.a.m. alls 

ekki geta klæðst uppáhaldslitnum sínum, rósrauðum, vegna þess að hann fari rauðhærðu 

fólki engan veginn.81 Þegar Anna fréttir af stúlku á svipuðum aldri á næsta bæ, spyr hún 

strax hvort hún sé nokkuð rauðhærð líka, en slíkrar bölvunar óskar hún engum. „Það er 

nógu þungbært að vera sjálf rauðhærð þó að það sé bót í máli að þurfa ekki alltaf að horfa 

á það. En ef vinkona mín væri rauðhærð! Það gæti ég ekki afborið.“82

Sossa er líka ósátt við hárið sitt, ekki aðeins við hárlitinn heldur líka krullurnar. 

Hún er sannfærð um að hún sé ljót og rauði hárliturinn hræðilegur, enda eru systkini 

hennar dugleg að segja henni að hún sé ófríð. Í fyrsta sinn sem Sossa kemur í kaupstaðinn 

segir kaupmannsfrúin við hana: „Mikið yfirtak hefurðu fallegt hár, blessað barn.“ Þetta 

finnst Sossu mjög furðuleg yfirlýsing, enda vön því að heyra gagnstæðar lýsingar á 

hárinu og því alls ekki sannfærð um að kaupmannsfrúin fari með rétt mál. „Aldrei hefur 

                                                 
79  Montgomery, L.M. (1988): 14 
80  Montgomery, L.M. (1988): 19 
81  Montgomery, L.M. (1988): 28 
82  Montgomery, L.M. (1988): 44 
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nokkrum dottið í hug fyrr að segja að hárið á mér sé fallegt. Enda er það ljótt, það veit ég 

mætavel.”83  

 Orð systkinanna stuðla augljóslega að laskaðri sjálfsmynd Sossu, en hún er sú 

eina sem hefur rautt hár á bænum. „Ég hef alltaf vitað að ég er ljót. Systkini mín hafa sagt 

mér það svo oft að það fer ekki á milli mála.“84. Það eru fleiri sem minna hana á hárlitinn 

og hún er meðal annars nokkrum sinnum kölluð „rauðtoppa“.85 Sossu er umhugað um 

þennan ólukkans hárlit og skrifar ævintýri í stílabókina sína sem fjallar um rauðhærða og 

freknótta prinsessu. Sögunni lýkur vel, eins og ævintýra er siður, en prinsessan „fór upp í 

Paradís til englanna, fékk gullhár og losnaði við freknurnar.“86 Það er eðlilegt að Sossu 

þyki gyllt hár ákjósanlegt, því hún er stöðugt borin saman við Siggu litlu systur sína. Hún 

er næst Sossu í aldri, stillt og góð – að minnsta kosti á yfirborðinu – og auðvitað 

ljóshærð. 

 Fríða framhleypna virðist ekki vera mjög meðvituð um hárlitinn sinn og í rauninni 

er aldrei minnst sérstaklega á hann í bókunum um hana. Henni er þó meinilla við hárið 

sitt, sem mamma hennar fléttar alltaf. Hárið veldur því ákveðnum vandamálum í hennar 

lífi en að þeim kem ég betur í næsta kafla. 

 Lína Langsokkur er sú eina af þessum rauðhærðu söguhetjum sem hefur engar 

áhyggjur af hárlitnum heldur fagnar honum, enda ákaflega bjartsýn og jákvæð að eðlisfari 

og því ekki vön að hafa óþarfa áhyggjur af neinu.87 Rauði liturinn kemur þó reglulega til 

tals í bókunum um Línu. Þegar henni er lýst í upphafi bókarinnar Lína Langsokkur ætlar 

til sjós segir hvernig hún myndi koma þér fyrir sjónir ef þú hittir hana:   

 
„[Þ]á mundirðu hugsa sem svo að hún væri freknóttasta og rauðhærðasta telpan, sem þú hefðir séð 

á ævinni. En síðan mundirðu hugsa sem svo, að raunar væru freknur og rautt hár smámunir einir,  

sérstaklega þegar maður væri svo iðandi af fjöri sem þessi hnokki.“88 

 

                                                 
83 Magnea frá Kleifum (1991): 93 
84 Magnea frá Kleifum (1991): 32 
85 Magnea frá Kleifum (1991): 24-25 
86 Magnea frá Kleifum (1995): 79 
87 Sumir hafa meira að segja viljað ganga svo langt að telja hana vera ofurmenni (þ. übermensch) 

Nietzsches: Tholander, M. (2001) 
88 Lindgren, A. (1971): 6 
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Þrátt fyrir að Lína telji hárlit sinn ekki valda sér neinum vandræðum, þá er hún reglulega 

minnt á að hún sé rauðhærð. Fullorðið fólk notar rauða hárlitinn hvað eftir annað í 

niðrandi merkingu þegar það talar til hennar og tvinnar það oft saman við önnur 

skammar- eða blótsyrði, t.d. með því að kalla hana „rauðhært telpuhimpi”89, 

„rauðtoppu”90 og „ólukkans rauðhærðan bjána”91. Það lætur Lína hins eins og vind um 

eyru þjóta, því hún er stolt af rauða hárinu sínu og reyndar ekki síður af freknunum, sem 

oftast eru óhjákvæmilegur fylgifiskur rauða hársins. Eftir að Lína hefur dvalið um tíma í 

Suðurhöfum og safnað freknum, segir hún:  
 

„Þessi ferð hingað verður sérstök fegrunarráðstöfun fyrir mig. [...] Ég er jafnvel fallegri og 

freknóttari en nokkru sinni áður. Ef þetta heldur svona áfram, þá verð ég blátt áfram 

ómótstæðileg.“92  

 

Þannig talar Lína um eigin fegurð, öfugt við hinar stúlkurnar og óvenjulegt útlitið virðist 

ekki hafa skaddað sjálfsmynd hennar mikið – enda magt óvenjulegra í hennar fari en 

hárliturinn. Lína er líka dugleg að snúa hlutunum sér í hag og eitt sinn gengur hún fram 

hjá snyrtivörubúð þar sem hún sér í glugganum auglýsingu fyrir krem sem á stendur 

„Þjáist þér af freknum?“. Lína fer inn í búðina og tilkynnir afgreiðslukonunni að hún 

þjáist ekki af freknum. Þegar konan bendir henni á að það geti varla verið þar sem andlit 

hennar sé þakið freknum segir Lína: „Rétt, rétt [...]. En ég þjáist ekki af þeim. Ég og þær 

erum beztu vinir.” Hún kallar svo til konunnar áður en hún gengur út úr búðinni: „En ef 

þér getið náð í einhvern bræðing, sem eykur freknur, megið þér senda mér heim sjö til 

átta krukkur.”93 Þannig fagnar Lína útlitseinkennum sínum, öfugt við hinar stúlkurnar og 

lifir í sátt við þau strax frá upphafi. Viðhorf Línu minnir því óneitanlega meira á viðhorf 

fullorðinna rauðhausa sem hafa sæst við hárlit sinn og fagna þeirri sérstöðu sem hann 

veitir þeim.94 Það er ekki að undra að rauðhærðu stúlkurnar séu meðvitaðar um hárlit 

sinn, þar sem fólkið í umhverfi þeirra minnir þær stöðugt á hann og sjaldnast í jákvæðu 

samhengi, en það er fleira við hárið en beinlínis liturinn sem plagar þær sumar. 

                                                 
89 Lindgren, A. (1973): 101 
90 Lindgren, A. (1970): 24 
91 Lindgren, A. (1973): 93 
92 Lindgren, A. (1973): 105 
93 Lindgren, A. (1971): 18 
94 Heckert, D.M. og Best, A. (1997): 381 
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4.3.  Tvær rauðar fléttur 
Athyglisvert er að sjá að rauðhærðu stelpurnar fjórar eru alltaf með hárið greitt í tvær 

fléttur. Þessi hárgreiðsla fellur misjafnlega í kramið hjá stúlkunum og eru bæði Fríða og 

Sossa mjög uppteknar af því hvað flétturnar séu ljótar.  

 Fríða einfaldlega hatar að vera með fléttur. „Fléttur eru það vitlausasta sem hægt 

er að vera með [...] og á hverjum morgni berst hún hatrammri baráttu við mömmu sína til 

að sleppa við flétturnar. En án árangurs.“95 Fríðu finnst flétturnar ákaflega barnalegar og 

of stelpulegar. Dag einn fær Fríða sig fullsadda af fléttunum og klippir þær af. Tilfinning 

er góð.  
 

Ó, hvað þetta var yndislegt. Léttirinn var ótrúlegur og Fríða gat ekki stillt sig um að hrista kollinn 

fram og aftur, aftur og fram. Það var svo yndislegt að hafa ekki lengur neinar fléttur sem 

sveifluðust  og slógust í augun á henni þegar hún hristi höfuðið. Hún stóð lengi og hristi kollinn.96

 

Sossa hefur miklar áhyggjur af því að þetta rauða hár hennar sem stendur alltaf út í loftið 

geti orðið til þess að hún komist ekki að sem vinnukona, eins og systur hennar hafa sagt 

henni. Sossa læðist því eitt sinn með skæri út í fjós. Þar klippir hún alla hárlokkana sem 

standa út úr fléttunum þar til eftir verða aðeins örmjó skott. „Nú þarf [mamma] ekki að 

basla við hárstrýið á mér framar, héðan af verður það slétt og fínt í fléttunum eins og á 

öðrum stelpum. Og nú get ég ekki orðið subba.“97 Þó allar áhyggjur Sossu af hárinu sínu 

séu ekki leystar með þessari snyrtingu, þá kallaði athæfið fram tímabundna gleði því  

henni fannst hún vera á réttri leið. 

 Lína er ekki með neinar venjulegar fléttur í sínu hári. Sterkasta manneskja á 

jörðinni,98 fléttar hárið sitt svo fast að flétturnar standa beint út í loftið. Þessi óvenjulega 

hárgreiðsla hæfir hinni sérstöku og frjálslegu Línu auðvitað einkar vel og varð strax í 

upphafi að einskonar vörumerki hennar. 

 

 

 
                                                 
95 Nielsen, L. (1990) (1): 11 
96 Nielsen, L. (1990) (2): 14 
97 Magnea frá Kleifum (1991): 31 
98 Lindgren, A. (1971): 11 
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4.4.  Uppátækjasamir sveimhugar 
Allar eru rauðhærðu stúlkurnar fyrirferðamiklar persónur. Þær eru ákveðnar, forvitnar, 

hugmyndaríkar og uppátækjasamar. Þessir eiginleikar eru ekki alltaf vinsælir meðal 

annarra, sérstaklega ekki fullorðinna. Rauðhærðu stúlkunum er, eins og áður segir, hvað 

eftir annað stillt upp við hlið hlédrægra og þægra stúlkna. Samanburður rauðhærðu 

sveimhuganna og fyrirmyndarstúlknanna, verður þeim fyrrnefndu sjaldnast hagstæður. 

Um þetta eru þær meðvitaðar og þó þær reyni allar að haga sér eins og fullorðna fólkið 

ætlast til að þær geri, að minnsta kosti við hátíðleg tækifæri, þá reynist það oftar en ekki 

þrautin þyngri. Það er jafnvel næsta ómögulegt þegar maður er rauðhærður.  

Anna í Grænuhlíð er uppátækjasöm og hugmyndarík og lendir oftar en ekki í 

vandræðum á sínum yngri árum vegna hugdetta sinna. Anna þarf mikið pláss og henni 

líður vel í sveitinni þar sem hún hefur frelsi. Hún vill helst vera úti að kanna heiminn og 

segir að inni sé ekkert „svigrúm fyrir ímyndunaraflið“99. Þó Anna sé vissulega 

góðhjörtuð stelpa sem vill vera fósturforeldrum sínum til sóma, þá er hún uppátækjasöm 

og mikill hrakfallabálkur. Þegar hún reynir sem mest að vera góð stúlka gengur allt á 

afturfótunum. Hún á til að láta skapið hlaupa með sig í gönur og skammast í fullorðnu 

fólki.100 Í eitt margra skipta sem Anna óskapast yfir hárlitnum sínum segir hún: 

 
„[Þ]egar ég sé mig í speglinum veit ég fyrir víst að ég get aldrei orðið falleg. [..] Þá verð ég heldur 

að reyna að vera ósköp góð, en það get ég víst aldrei orðið heldur.“101

 

Þannig getur Anna hvorki orðið falleg né hagað sér vel, allt vegna þess að hún er 

rauðhærð. En Anna er ekki ein um að hafa fjörugt ímyndunarafl, því Sossa er dugleg við 

að hafa ofan af fyrir sér með allskyns uppátækjum. Henni líður oft illa vegna þess að hún 

er sannfærð um að hún sé bæði „lítil og ljót“102, en Sossa deyr ekki ráðalaus því í hvert 

skipti sem hún stendur fyrir framan spegilinn og grettir sig birtist vinkona hennar, Setta. 

Tilkoma Settu er mikið gleðiefni fyrir Sossu því nú er hún ekki lengur „ljótasti krakkinn á 

                                                 
99 Montgomery, L.M. (1988): 10 
100 Montgomery, L.M. (1988): 49 
101 Montgomery, L.M. (1988): 14 
102 Magnea frá Kleifum (1991): 6 
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bænum“, 103 Setta er enn ljótari. Á þennan hátt reynir Sossa að bæta stöðu sína, en það er 

ekki aðeins útlitsins vegna sem Sossu finnst vera þörf á úrbótum. Skapmunir hennar 

valda henni einnig vandræðum og þegar hún ræður ekki lengur við þá er gott að geta bent 

á skessuna Settu. Þannig ýtir Sossa frá sér vandamálum, kemur sér úr kringumstæðum 

sem henni þykja óþægilegar og flýr þannig raunveruleikann, en þetta gera börn oft í 

slíkum aðstæðum.104

Sossa á það til að láta ímyndunaraflið og fíflalætin hlaupa með sig í gönur og hún 

er sífellt sökuð um að segja skröksögur. Það tekur Sossa nærri sér því hún er, eins og hún 

segir, aðeins að segja frá því sem hún sér inni í sér.105 Sossa óhlýðnast oft foreldrum 

sínum og þeir, ásamt eldri systkinum hennar eru stöðugt að minna hana á að hemja sig og 

skap sitt. Sossa ber samt ekki ein ábyrgð á óhlýðninni og það er ekki skrýtið að henni 

finnist erfitt að hlýða þegar það situr stundum lítill púki á öxlinni á henni: 
 

„[Þ]á sest litli púkinn með halann og hornin á öxlina á mér og hvíslar og hvíslar svo hátt að ég 

kemst ekki hjá því að heyra til hans [...] Verndarengillinn minn situr á hinni öxlinni en ég heyri 

ekki til hans fyrr en á kvöldin þegar ég er háttuð og er að lesa bænirnar og faðirvorið. Þá hunskast 

púkinn loksins burt og lætur mig í friði. Ég ræð ekkert við óhræsið. Hann kemur og fer þegar 

honum þóknast.“106

 

Fríða er ekki sögð framhleypin að ástæðulausu. Hún er hvatvís, hugdjörf og framkvæmir 

oftast allar frumlegu hugmyndir sínar án mikillar umhugsunar. Fríða er skapmikil og á 

það meira að segja til að vera hortug. Hún bölvar og blótar svo mikið „að hún tekur ekki 

einu sinni eftir því þegar hún lætur út úr sér blótsyrði“.107 Fríðu finnst skemmtilegt að 

fíflast og „ætti skilið gullverðlaun fyrir vitleysu“.108 Henni líkar illa að sitja á sér og 

reyna að haga sér eins og dama. Hún getur það vissulega, en hún vill það bara sjaldnast. 

 

                                                 
103 Magnea frá Kleifum (1991): 36 
104 Brynja Baldursdóttir og Helga Kjaran (1999): 205-206 
105 Magnea frá Kleifum (1991): 8-9 
106 Magnea frá Kleifum (1995): 13 
107 Nielsen, L. (1992): 18 
108 Nielsen, L. (1998) (1): 57 
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Fríða getur verið bæði þæg og kurteis ef hún vill. Hún veit líka hvernig maður á að haga sér 

þannig að fullorðna fólkinu finnist að hún sé vel upp alin. Gallinn er bara sá að það er alltaf 

eitthvað sem hún getur ekki stillt sig um að gera.109

 

Þó rauðhærðu stúlkurnar séu allar uppátækjasamar þá slær engin þeirra Línu Langsokk 

við. Lína hefur gríðarlega fjörugt ímyndunarafl og lætur sér sífellt detta eitthvað 

skemmtilegt í hug. Þar sem Lína ræður sér sjálf og er algjörlega óháð fullorðnu fólki, 

peningum og í reynd raunveruleikanum, þá halda henni engin bönd. Hún getur gert það 

sem hún vill, hvenær sem hún vill, hvernig sem hún vill. Uppátæki Línu falla oft í grýttan 

jarðveg hjá fullorðna fólkinu þó hún skilji oft á tíðum sjálf ekki hvers vegna. „Ég reyni 

svo vel sem ég get, en ég verð þess oft vör, að fólki finnst ég ekki haga mér vel.“110 Lína 

meinar alltaf vel og hefur „hjarta úr gulli“.111 Fyrirmyndarstúlkan Anna er oft gerð að 

einskonar samvisku Línu. Hún leiðbeinir henni samkvæmt reglum fullorðna fólksins 

þegar uppátækin eru orðin helst til frumleg. Lína lætur þó sjaldnast undan úrtölum Önnu, 

sem á endanum fylgir oftast með, enda miklu skemmtilegra að taka þátt en haga sér eins 

og fullorðna fólkið vill. 

 

 

4.5.  Síblaðrandi stelpuskott 
Rauðhærðu stúlkunum finnst fátt skemmtilegra en að tala og satt best að segja eiga þær 

það allar til að tala út í eitt. Þær eru meðvitaðar um þennan eiginleika sinn, sem hinir 

fullorðnu líta á sem löst, og þegar Anna hittir verðandi fósturföður sinni í fyrsta sinn segir 

hún við hann: „Ég er ævinlega síblaðrandi [... e]n þér skuluð bara segja til og þá skal ég 

þegja eins og steinn.“112 En þær stúlkur tala ekki bara mikið. Þær eiga það nefnilega til að 

ýkja og jafnvel ljúga óhikað. Það er ýmislegt í heimi stúlknanna sem þeim líkar miður vel 

og það er því freistandi fyrir þær að hverfa í annan hugarheim, þó ekki sé nema 

stundarkorn, með ýkjum sínum og lygasögum – heim sem hentar þeim mun betur en sá 

raunverulegi. 

                                                 
109 Nielsen, L. (1990) (1): 21 
110 Lindgren, A. (1970): 92 
111 Lindgren, A. (1973): 64 
112 Montgomery, L.M. (1988): 13 
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 Sossa á oft erfitt með að halda aftur af sér og er sífellt minnt á að litlar stelpur eigi 

ekki að blaðra, heldur eigi þær að hlusta á fullorðna fólkið. Sossu gengur misjafnlega að 

hlusta og þegar mikið liggur við flæða orðin einfaldlega út úr henni. „Eins og oft áður 

tala ég áður en ég hugsa. [...] Ég gríp fyrir munninn á mér svo hann þagni“113, segir hún. 

Sífellt blaður Sossu kemur henni hvað eftir annað í vandræði og hún er oft skömmuð fyrir 

að skrökva, enda hugsar hún eitt sinn: „Það liggur við að ég sé hrædd við hve vel mér 

gengur að skrökva.“114 Það er þó ekki að undra að hún skrökvi stundum, því henni líkar 

tilbúni heimur sinn oftast mun betur en sá raunverulegi. 

 Það sama á við um Fríðu. Hún hreinlega getur ekki stillt sig um að tala. „Þvert á 

móti stendur orðaflaumurinn stöðugt út úr henni og sjaldnast hugsar hún sig um áður en 

hún talar.“115 Fríða svarar fyrir sig, jafnvel fullorðnu fólki – „þegar það á það skilið“116, 

enda hefur Fríða ríka réttlætiskennd og er fljót að láta heyra í sér, telji hún á sér brotið. 

 Lína Langsokkur er mikill spunameistari. Hún getur, við hvaða tækifæri sem er, 

spunnið upp heilu sögubálkana, enda er sannleikurinn ekki heilagur í hennar huga. Lína 

tekur engu sem sjálfsögðum hlut, „efast alltaf, spyr alltaf gagnrýninna spurninga og 

skekur þannig grundvallarstoðir siðmenningarinnar.“117 Hún er meðvituð um þessa 

skrökáráttu sína en getur þó stundum ekki hamið sig. Þegar fullorðnir spyrja Línu 

einhvers sem viðbúið væri að henni reyndist erfitt að svara romsar Lína upp úr sér 

allskyns frumsömdum sögum sem trúlega byggja á ímyndaðri reynslu hennar af 

fjarlægum löndum. Búast mætti við því að þessi skáldskapur gæti einhvern tímann komið 

Línu í hann krappann, en svo er þó ekki. Hún er fljót að snúa sig út úr ógöngum sem hún 

kemur sér í og svo virðist sem fáir taki ýkjusögum hennar illa upp. Eitt sinn ætlar Anna 

þó að skamma Línu fyrir að skrökva, en Tommi bróðir hennar er þá fljótur að setja ofan í 

við hana: „Þú veizt þó vel, að Lína skrökvar ekki á venjulegan hátt. Hún bara finnur upp 

á svo mörgum skrítnum hlutum.“118 Þannig afsakast skáldskapur Línu. Hún má segja 

ýkjusögur og ævintýri, enda eðlilegasti hlutur að fíflast og vera undarlegur þegar maður 

er rauðhærður. 

                                                 
113 Magnea frá Kleifum (1995): 20 
114 Magnea frá Kleifum (1995): 60 
115 Nielsen, L. (1998) (1): 57- 58 
116 Nielsen, L. (1991): 10 
117 Katrín Jakobsdóttir (2008): 49 
118 Lindgren, A. (1971): 108 
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4.6.  Hárið tekið í sátt 
Eins og fyrr hefur verið greint frá sýna rannsóknir sýna að flestir rauðhærðir taka hárið í 

sátt þegar unglingsárunum lýkur og slíkur viðsnúningur endurspeglast í sjálfsáliti 

rauðhærðu stúlknanna sem áður höfðu verið ósáttar við hárlitinn.119 Sífellt fleiri hrósa 

þeim fyrir fallegan hárlit og með tímanum læra þær að meta litinn – sem þó virðist ekki 

vera eldrauður hjá þeim öllum lengur, heldur kastaníubrúnn. 

 Anna heldur fast í sögusagnir um að hárlitur fólks geti breyst með aldrinum og 

óskar þess heitt og innilega að smám saman verði hár hennar brúnt. En Önnu reynist erfitt 

að bíða og reynir því m.a. að lita á sér hárið með svörtum lit. Sú tilraun skilar ekki 

tilætluðum árangri þar sem klippa verður allt hárið, sem varð grænt, af Önnu. Við þetta 

verða þó ákveðin kaflaskil í þroskasögu Önnu, þar sem hún lærir að meta rauða hárið sitt. 

„Ég hélt, að ekkert gæti verið ljótara en rautt hár en grænt hár er tíu sinnum 

andstyggilegra.“120 Anna gerir sér grein fyrir því að eftir allt saman þykir henni vænna 

um rauða hárlitinn en hún gerði sér grein fyrir.  

 
 „Ég hélt ekki að ég væri upp með mér af hárinu á mér af því að það var rautt. En nú fyrst finn ég 

að ég hef alltaf undir niðri verið hreykin af hvað það var mikið og liðaðist vel.“121  

 

Anna þarf ekki að örvænta því í upphafi annarrar bókarinnar hefur hárlitur hennar breyst 

og orðið brúnni. Þar segir: „Sólin kastaði gullnum bjarma á þykka, liðaða hárið sem vinir 

hennar kölluðu kastaníubrúnt, en óvinir hennar rautt.“122 Önnu gengur illa að sætta sig 

við hárlitinn og er ennþá viðkvæm fyrir athugasemdum um hann, jafnvel þó hár hennar sé 

orðið brúnleitt. Ef einhver segir það vera rautt, þá móðgast Anna verulega. Anna hittir 

t.a.m. eitt sinn fyrir konu sem sagðist hafa haldið að hún væri dökkhærð en sjái það nú að 

hún sé með rautt hár. Þá hugsar Anna:  
 

                                                 
119 Heckert, D.M. og Best, A. (1997): 381 
120 Montgomery, L.M. (1988): 116 
121 Montgomery, L.M. (1988): 117-118 
122  Montgomery, L.M. (1989): 5 

 24



„Ég hafði strax andúð á henni. En svo sagði ég við sjálfa mig að það væri barnaskapur að láta sér 

gremjast þó einhver segði að ég væri rauðhærð. Janet hefur eflaust aldrei heyrt talað um 

kastaníubrúnt hár.”123

 

Skömmu eftir að Anna hefur loksins sæst við þennan mesta óvin sinn, hárlitinn, þá 

breytist hann. „[E]ldrauði liturinn virtist vera horfinn af hárinu og allra fallegasta brún 

slikja komin í staðinn.“124 Þetta líkar Önnu gríðarlega vel og gleðst mikið þegar vinkonur 

hennar segjast hafa tekið eftir litabreytingunum. Þegar Anna, nú með kastaníubrúnt hár, 

horfir til baka segir hún:  

 
„Ég get ekki annað en hlegið þegar mér dettur í hug hve miklar áhyggjur ég hafði af hárinu á mér 

og freknunum. En ég ætti samt ekki að hlægja því að þá skyggði þetta ekki lítið á gleði mína. Nú 

eru freknurnar horfnar að mestu og fólk er svo vingjarnlegt að segja að hárið á mér sé fallega 

brúnt.“125

 

Með tímanum fer Sossu einnig að þykja vænna um rauða hárið sitt. Þegar hún eignast 

lítinn bróður viðurkennir hún að skárra sé að hafa rautt hár en ekkert hár, eins og litli 

bróðir.126 Í bæjarferð Sossu dáist kaupmannsfrúin að hárlitnum hennar og þó Sossa sé 

fyrst um sinn sannfærð um að sú yfirlýsing frúarinnar sé algjör fjarstæða þá leyfir hún 

henni að losa hárið úr fléttunum og binda í það borða. Þegar Sossa lítur í spegil hrekkur 

hún við.  

 
„Upp að hálsi er ég sama gamla Sossan, en höfuðið þekki ég varla. Þarna liðast rauða hárið mitt 

niður á axlir með hvíta slaufu sína í hvorri hlið. Ég er hreint ekkert ljót, svei mér þá. Ég er bara 

snotrasta stelpa.“127

 

Fósturafi Sossu reynir að hughreysta hana og segir henni að sjálfur hafi hann verið 

eldrauðhærður og freknóttur. Sossu þykir strax vænt um hann og hugsar að verst sé að 

„skeggið er orðið grátt og hárið farið“.128 Þegar Sossa er orðin 18 ára og er að gera sig 

                                                 
123  Montgomery, L.M. (1990): 135 
124 Montgomery, L.M. (1988): 129 
125 Montgomery, L.M. (1988): 182 
126 Magnea frá Kleifum (1991): 59 
127 Magnea frá Kleifum (1991): 97 
128 Magnea frá Kleifum (1995): 76 
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tilbúna fyrir brúðkaupið sitt er ekki lengur talað um rauða hárið hennar, heldur sagt við 

hana að „þessu mikla kastaníubrúna hári [megi hún] vera hreykin af“.129

 Þær stöllur Fríða og Lína hafa, eins og áður segir, ekki miklar áhyggjur af 

hárlitnum og þurfa því ekki að fást við það verkefni að reyna að sættast við hann. 

Málunum er öfugt farið hjá Önnu og Sossu. Þær ganga í gegnum það sama og margir 

rauðhærðir gera, þ.e. sættast hægt og rólega við hárlitinn. Hann virðist enda ekki vera  

alveg eins eldrauður og áður. Það rennur líka smám saman upp fyrir Önnu og Sossu að 

þær þurfa ekki að læra að sættast við hárlitinn einan og sér, heldur er hann aðeins hluti af 

stærra vandamáli.  

 

 

4.7.  Litnum um að kenna? 
Þegar þær Anna í Grænuhlíð og Sossa hafa loksins sæst við rauða hárið er ljóst að það 

olli í rauninni ekki öllum þeirra vandamálum, eins og þær vildu oft halda fram. Þær 

stöllur hafa gert rauða hárið að orsökinni, en það er ekki bara rauða hárið sem gerir þær 

öðruvísi. 

 Sagan um Önnu hefst þar sem hún hitti verðandi fósturforeldra sína, eftir að hafa 

þvælst á milli munaðarleysingjaheimila. Hún er í þeirri vonlausu stöðu að vera 

„rauðhærða stjúpbarnið“ sem fjallað er um í kafla 2.2., en ekki er nóg með að Anna mæti 

aðeins því mótlæti sem felst í því að eiga engan að, heldur kemur í ljós að verðandi 

fósturforeldrar hennar hafa óskað eftir dreng. Hjónin á bænum eru orðin gömul og þurfa 

aðstoð við búskapinn. Þau vilja fá dreng því þau gera sjálfkrafa ráð fyrir að stúlka geti 

ekki aðstoðað á sama hátt og drengur getur. Mótbyrinn sem Anna mætir í upphafi er þar 

af leiðandi mikill og ekki undarlegt að hún óski þess stundum að hún sé strákur. Fljótlega 

kemur þó í ljós að stúlkan Anna er einmitt það sem gömlu hjónin þurfa, því þó þau geri 

sér ekki grein fyrir því sjálf, þá þurfa þau miklu meira á andlegum stuðningi að halda en 

verklegum. Það er einmitt hlutverkið sem Anna tekur að sér, enda ætlaðist enginn til þess 

að hún yrði verkleg hjálparhönd fósturföður síns – hún er jú stúlka.130 Þegar stúlkurnar 

mæta mótlæti eins og munaðarleysi eða skorti á umhyggju, þá flýja þær raunveruleikann 

                                                 
129 Magnea frá Kleifum (1998): 143 
130 McQuillan, J. og Pfeiffer, J. (2001) 
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og tómið inni í sér með því að varpa vandamálunum eitthvert annað. Anna vill því ekki 

halda því fram að hún sé öðruvísi af því að hún er munaðarlaus, heldur vegna þess að hún 

sé rauðhærð. 

 Vandamál Sossu eru af örlítið öðrum toga. Þó foreldrar hennar séu vissulega til 

staðar, þá upplifir hún ákveðna höfnun frá sínum nánustu. Á stóru heimili þar sem fátækt 

er mikil er „[e]nginn tími til leikja, lestrar, hvað þá dagdrauma.“131 Hin tápmikla, 

fróðleiksþyrsta og hugmyndaríka Sossa fellur því ekki alveg að þeim föstu skorðum sem 

eru á bænum. Henni finnst hún oft á tíðum misskilin og skorta ást og umhyggju frá þeim 

sem hún helst óskar, sérstaklega pabba sínum. „[Pabbi] segir alltaf að ég sé öðruvísi en 

hinir krakkarnir, og þá meinar hann alls ekki að ég sé betri en þau. Nei, alveg 

þveröfugt!“132 Á sama hátt og Anna ýtir munaðarleysinu frá sér, þá telur Sossa sig vera 

öðruvísi af því að hún sé rauðhærð, með öllum þeim persónueinkennum sem því fylgir, 

en ekki af því að pabbi hennar sýni henni ekki næga alúð. 

 Þó það sé vissulega erfitt að vera munaðarlaus eða eiga foreldra sem sýna manni 

ekki næga umhyggju, þá getur fjarvera þeirra fullorðnu líka veitt ákveðið frelsi. Lína 

Langsokkur er ekki algjörlega munaðarlaus. Mamma Línu er vissulega látin en pabbi er 

sprelllifandi. Hann siglir hins vegar á skipi sínu um Suðurhöf og er því ekki til staðar 

fyrir Línu, sem þó býr við peningalegt öryggi hans vegna. Þetta stílbragð, að fjarlægja 

foreldrana úr sögunni, er þekkt úr mörgum barnabókum og þjónar því hlutverki að frelsa 

söguhetjuna og gera hana sjálfstæða.133 Þannig er Lína vissulega öðruvísi en aðrir 

krakkar í sögunni, því hún býr ein og sér um sig sjálf. Engu að síður er það bara eitt af því 

sem gerir Línu öðruvísi og virðist ekki plaga hana mikið. Í augum hinna sögupersónanna 

er hún aðallega öðruvísi vegna þess hve sterk hún er, hugmyndarík og uppátækjasöm. 

Hið hálfgerða munaðarleysi er algjört aukaatriði. 

 

                                                 
131 Brynja Baldursdóttir og Helga Kjaran (1999): 201 
132 Magnea frá Kleifum (1991): 102 
133 Russel, D. L. (2000): 169 
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Samantekt og umræður  
Markmið mitt með þessari umfjöllun var að komast að því hvort einhverjar staðalmyndir 

væru til af rauðhærðum stúlkum í barnabókum. Ég vildi kanna hverjar þær staðalmyndir 

væru og hvort, og þá hvernig, rauði hárliturinn væri notaður til aðgreiningar. Ég vildi 

skoða rauðhærðar sögupersónur sem flestum væru kunnar en einnig a.m.k. eina 

sögupersónu úr smiðju íslensks höfundar. Þær Anna í Grænuhlíð, Lína Langsokkur, Fríða 

framhleypna og Sossa urðu því fyrir valinu. Ég fjallaði um baráttu stúlknanna fjögurra 

við þennan áberandi hárlit, athyglina og þær fyrirfram ákveðnu hugmyndir annarra sem 

honum fylgir. Ég skoðaði hvernig þeim var stillt upp sem andstæða hinnar venjulegu, 

góðu og fallegu sögupersónu og skoðaði aðra þætti sem einkenna persónuleika þeirra, svo 

sem uppátækjasemi, hugmyndaflug, þörf fyrir að ýkja og jafnvel skrökva. Þar að auki 

fjallaði ég um hvernig þær sættust við hárið en voru um leið að læra að sættast við 

eitthvað allt annað og miklu meira en það að vera með rautt hár. 

Við teljum útlitið geta sagt okkur eitthvað um persónueiginleika fólks og þar sem 

hár er eitt af sýnilegustu útlitseinkennum okkar skipar það stóran sess í tilurð margra 

staðalmynda. Rauðhærðum eru eignuð ákveðin persónueinkenni, svo sem skapofsi, 

órökrétt upphlaup, fíflalæti og undarlegheit. Ég skoðaði hvernig þessi einkenni áttu við 

persónueiginleika Önnu, Línu, Fríðu og Sossu í þeirri von að sjá hvort og þá á hvaða hátt 

staðalmyndirnar hefðu skilað sér inn í barnabækurnar.  

Greinilegt er að ákveðnir þættir í persónusköpun þeirra rauðhærðu stúlkna í 

barnabókum sem hér hafa verið til umræðu eru keimlíkir. Þrátt fyrir að ýmislegt í ytra 

umhverfi sögupersónanna fjögurra sé gjörólíkt þá eiga þær stöðluð persónueinkenni 

sameiginleg. Allar eru þær fyrirferðamiklar persónur; hugmyndaríkar, uppátækjasamar og 

tala mikið. Höfundar sagnanna virðast því ekki víkja langt frá þeim staðalmyndum 

rauðhærðra sem fjallað var um í upphafi og halda mætti því fram að þeir séu í raun að 

staðfesta þá fordóma um rauðhærða. Mér þykir ljóst að höfundarnir hafa valið rauða 

hárlitinn til að ýta enn frekar undir sérstöðu stúlknanna og aðgreina þær og 

persónueinkenni þeirra frá hinum persónum sagnanna.  

Umfjöllunin sem rauðhærðir hafa fengið í vísindasamfélaginu er ekki mikil en 

stór hluti hennar er á broslegum nótum. Fræðilegar rannsóknir á hugmyndum annarra um 

rauðhærða og því hvaða áhrif rauður hárlitur hefur á þá sem hann bera, eru ekki margar. 
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Þær eiga þó flestar sameiginlegt að þeir sem standa að rannsóknunum eru sjálfir 

rauðhærðir. Þó þessir rannsakendur þekki viðfangsefnið af eigin raun og geti því 

auðveldlega samsvarað sig því, þá má líka færa fyrir því rök að þetta geti haft neikvæð 

áhrif á marktækni slíkra rannsókna. Hugsanlega hafa rauðhærðir rannsakendur fyrirfram 

mótaðar hugmyndir um niðurstöður rannsókna sinna á rauðhærðum. 

Ljóst er því að margt áhugavert á enn eftir að skoða í tengslum við rauðhærða í 

bókmenntum. Margir kannast t.a.m. við hugmyndina um rauðhærðu hrekkjusvínin,134 en 

það væri athyglisvert að kanna hvort hún á við rök að styðjast í barnabókum. Einnig væri 

fróðlegt að skoða hvað einkennir rauðhærðar konur í bókmenntum, en um þær eru til 

ýmsar hugmyndir eins og sagt var frá í kafla 2.2. Auk þess væri áhugavert að skoða nýjar 

rauðhærðar persónur sem sést hafa í sjónvarpsþáttum og kvikmyndum. Af nógu er 

augljóslega að taka í rannsóknum á rauðhærðum. 

                                                 
134 „Hrekkjusvín eru eiginlega eingöngu strákar á aldrinum 12-14 ára, oftast rauðhærðir en það er þó ekki 
algilt.” (Friðrik Erlingsson (1992) Benjamín dúfa. Vaka-Helgafell hf., Reykjavík.) 
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