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Ágrip 

Í þessari ritgerð er fjallað um ævintýrið Rauðhetta. Áður en eiginleg athugun á því átti sér 

stað var hugtakið ævintýri skoðað og útskýrt, flokkun og skráning ævintýra sem og 

táknræn merking þeirra skilgreind.  

Til þess að geta greint söguna um Rauðhettu vildum við athuga hvað fræðimenn 

hafa að segja um málfar barnabókmennta og hvernig þau er almennt „matreidd“ fyrir 

börn. Einnig skoðuðum við myndskreytingar bóka. 

Skoðaður var uppruni sögunnar af Rauðhettu, bæði skrásetning Perrault árið 1697 og 

Grimmsbræðra árið 1812 og gerður samanburður á þessum útgáfum. Upprunann töldum 

við mikilvægan í því ljósi að geta rýnt í nýrri útgáfur á íslensku, borið þær saman við 

uppruna sögunnar og gagnrýnt á sanngjarnan hátt.  

Við reyndum að gera tæmandi lista yfir allar þær bækur sem hafa verið gefnar út á 

íslensku um Rauðhettu, eru þær samkvæmt því 47 talsins. 

Í lok ritgerðarinnar bárum við saman margar mismunandi útgáfur sögunnar með texta, 

myndir og kímni sögunnar í huga. Skiptum við þeim upp í þrjú tímabil með þessum hætti: 

bækur gefnar út á árabili 1886- 1959, 1960- 1989 og loks 1990 - 2010. 

Rauðhettusagan virðist breytast hægt og bítandi með tíðarandanum, bæði hvað varðar 

málfar, lengd og myndskreytingar. Greinilega má sjá hvernig bókaútgefendur breyta 

sögunni eftir eigin höfði. 
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Formáli 

Það var á fyrstu önn á Menntavísindasviði Háskóla Íslands í áfanganum Ritun fræðitexta, 

upplýsingatækni og samskipti sem tekist var á við að skrifa fræðilega ritgerð. Upp frá því 

kviknaði áhugi á ævintýrinu um Rauðhettu.  

 

Þegar undirbúningur að þessari ritgerð hófst kom lítið annað til greina en að skrifa um 

Rauðhettu, þá einna helst hvernig barnabækur í dag virðast hafa breyst. Það mætti ætla að 

sögur í dag hafi misst sinn ævintýralega brag með tilkomu mikilla myndskreytinga á 

kostnað texta. Hér má til dæmis nefna eitt ýkt dæmi um útgáfu sögunnar um Rauðhettu, 

en þá er úlfurinn ekkert skelfilegur lengur, hann hræðist sjálfur í sögunni og hleypur á 

dyr. Hvorki amman né Rauðhetta eru étnar.  

 

Við upphaf ritgerðarvinnunnar þræddum við bókasöfn á höfuðborgarsvæðinu og leigðum 

okkur margar útgáfur ævintýrsins um Rauðhettu. Það sem vakti athygli okkar var að 

margar útgáfur sögunnar eru gerólíkar þeirri sem við þekktum sem litlar stúlkur. Ásamt 

því að safna saman mismunandi útgáfum Rauðhettusögunnar leigðum við bækur eftir 

íslenska og erlenda fræðimenn sem hafa fjallað um ævintýri, þjóðsögur og það hvernig 

gott þykir að skrifa barnabækur.  

 

Okkur þótti töluvert erfitt að takmarka skrif okkar við ákveðinn blaðsíðufjölda því af 

miklu var að taka. Við komumst að því að sagan um Rauðhettu virðist með tímanum hafa 

fjarlægst uppruna sinn, þar sem ekkert ljótt virðist mega gerast í barnabókum nútímans.  

Við reyndum eftir fremsta megni að gera ævintýrum skil svo og málfari og 

myndskreytingum barnabókmennta, auk aðalefnis þessarar ritgerðar eða sögunnar um 

Rauðhettu. 
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1. Inngangur 

Ævintýrið um Rauðhettu er flestum kunnugt. Það fjallar um stúlku sem er send af móður 

sinni til ömmu sinnar, sem er heima veik, til að færa henni köku og vín. Mamma 

Rauðhettu biður hana um að halda sig á göngustígnum á leiðinni og hafa hugann allan við 

erindið. Líkt og flestir vita fer hún ekki að orðum móður sinnar og lætur úlfinn ljóta 

glepja sig. Þannig nær hann að sannfæra Rauðhettu um að fara út af veginum og tína 

falleg blóm til að gefa ömmu sinni. Það gerir hann svo hann fái forskot til að fara rakleitt 

til ömmunnar. Þar étur hann hana og dulbýr sig sem ömmu gömlu og þegar Rauðhetta 

kemur inn í húsið étur hann hana einnig. Til allrar hamingju kemur veiðimaðurinn og 

bjargar þeim úr kviði úlfsins. Rauðhetta nær í steina og fyllir kvið úlfsins sem verða 

endalok hans. Það er eitthvað á þessa leið sem við þekkjum söguna, eða hvað? 

Saga Rauðhettu hefur verið munnmælasaga um langa hríð. Upphaflega sagan á þó 

lítið sameiginlegt með þeirri sem þekkt er í dag. Sagan um Rauðhettu hefur tekið miklum 

breytingum allt frá skrásetningu Perraults 1697 og eins frá skrásetningu Grimmsbræðra 

árið 1812. Mikið hefur verið átt við söguþráð og persónur og eins hafa atburðir verið 

teknir út og nýir settir inn eftir hentugleika. Frá fyrstu skrásetningu og til okkar dags 

hefur verið gefinn út á Íslandi fjöldinn allur af Rauðhettusögum, en þær eru eins 

misjafnar og þær eru margar. Sumar þeirra eiga fátt sameiginlegt nema titilinn einan.  

Að þessu sögðu vakna spurningar sem leitast verður við að svara hér. Þær eru einna helst, 

að hvaða marki hefur málfar og texti ævintýrsins um Rauðhettu breyst ef bornar eru 

saman útgáfur frá mismunandi árum? Hafa myndskreytingar breyst í gegnum árin og þá 

hvernig? Hvaða boðskap hefur upprunaleg saga Rauðhettu fram að færa? Hefur þessum 

boðskap verið breytt með tímanum?  

Til þess að geta svarað spurningum sem þessum verðum við að skoða upphaf 

sögunnar, hvernig hana bar að. Eins verður að kynna sér sögunnar til dagsins í dag, til 

þess verða mismunandi útgáfur af Rauðhettu sögunni skoðaðar. 

Til þess að skilja ævintýrið um Rauðhettu verður fyrst að rýna í uppruna ævintýra 

sem slíkra, skilgreiningu og flokkun þeirra. 

Eins ber að athuga hvað fræðimenn segja almennt um málfar barnabókmennta 

sem og myndskreytingar þeirra. 
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2. Ævintýri 

2.1. Skilgreining ævintýra og uppruni þeirra 

Orðið ævintýri (e. adventure) er í raun önnur höfuðgrein þjóðsagna, en ekki er ætlast til 

þess að menn trúi atburðarrás slíkra sagna. Ævintýri er óbundið í tíma og rúmi og það 

sem skiptir meginmáli er hugmyndaflugið. Ævintýri fjalla flest um sameiginleg vandamál 

og hafa þess vegna náð þeirri útbreiðslu sem raun ber vitni (Jakob Benediktsson, 

1998:314). Sömu sögurnar eru til á öllum indóevrópskum tungumálum. Eins eru margar 

þeirra til á arabísku og hebresku (Jakob Benediktsson, 1998:314).  

 

Tengsl ævintýra og bóksagna eru mikil. Ævintýrin voru bókfærð á dögum Forn-Egypta. 

Hér má nefna ævintýri á borð við Þúsund og eina nótt, sem fyrst var ritað á arabísku en 

síðar meir þýdd yfir á Evrópumál. Upprunalega var íslenska orðið ævintýri notað um 

óvenjulega atburði eða frásögn af slíkum atburðum (Jakob Benediktsson, 1998:315). 

 

Í íslenskum miðaldatextum er orðið ævintýri notað sem þýðing af orðinu exemplum 

(dæmi), en það orð var notað yfir stuttar sögur sem var skotið inn í texta, ýmist til 

skýringar eða sem dæmi um ákveðna kenningu eða jafnvel siðboð, öðrum víti til 

varnaðar. Slík dæmi voru fyrst sótt í biblíuna, þar næst í helgisögur og jarteinabækur og 

loks í veraldarlegar frásagnir (Jakob Benediktsson, 1998:315).  

 

Orðið ævintýri eða Kunstmärchen (listrænt ævintýri) er frábrugðið að merkingu því sem 

hér hefur verið fjallað um að því leyti að slík ævintýri eru samin af nafngreindum 

höfundum. Sögusvið þeirra er sótt úr munnlegri geymd en stíll þess ber merki höfundar 

síns. Form slíks ævintýris er til þess gert að tengja saman veruleikalýsingar og ímyndun á 

sinn hátt (Jakob Benediktsson, 1998:316).  

 

Ekki er að fullu vitað hvenær byrjað var að skrásetja ævintýri eða í raun hver uppruni 

ævintýra er. Þær tilraunir sem hafa verið gerðar til að finna frumtexta þeirra hafa ekki 

skilað árangri. Það er þó talið að ævintýri hafi lifað lengi áður en skráning þeirra hófst á 

17. öld. Þekkt ævintýri hafa skotið upp kollinum víðsvegar um heim og eru því til margar 
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útgáfur af einni og sömu sögunni. Minni og söguþráður flakka milli landa og heimsálfa í 

tíma og rúmi (Dagný Kristjánsdóttir, 2001). 

Menn hafa flokkað ævintýri og jafnframt skoðað byggingu þeirra með aðferðum 

formgerðarstefnu, þjóðfræði, sálfræði/sálgreiningar og mannfræði en alltaf virðist vera 

erfitt að ná utan um allt sviðið. Óhætt er þó að segja að atburðarás ævintýra er ólík öðrum 

skyldum bókmenntagreinum.  

Í fæstum tilvikum trúir fólk ævintýrum í smáatriðum, öfugt við helgisögur, þó svo að 

ævintýri séu mun raunverulegri. Ævintýri segja sögur af fólki en helgisögur af guðum. 

Ævintýri hafa þannig ákveðið mynstur sem skilur það frá öðrum frásögnum (Dagný 

Kristjánsdóttir, 2001). 

Kjarni þessa mynsturs í ævintýrum eru áberandi skil milli góðs og ills. Því eru persónur 

ýmist góðar eða vondar og þá gjarnan undirförular. Ævintýri boða ákveðinn boðskap með 

sögu um gott siðferði og að góðmennska borgi sig. Góðmennskan er oftast verðlaunuð á 

meðan illskunni er refsað með einhverjum hætti (Jakob Benediksson, 1998:314-315). 

 

Óhætt er að halda því fram að ævintýri hafi lifað lengi í munnlegri geymd áður en fyrstu 

ævintýrasöfnin voru skráð á blöð. Munnlegar bókmenntir eru þeirri náttúru gæddar að 

sögumaðurinn hefur fullkomið frelsi til að haga sögu sinni eins og hann vill meðan hann 

hefur athygli áheyrenda. Það eina sem hann þarf að gæta að er að fara ekki út fyrir 

þennan ramma sem leyfilegt er í hverju samfélagi fyrir sig. Sögumaður þarf einnig að 

huga að því, þegar hann segir sögur sem eru vel þekktar, að sleppa engum smáatriðum, 

því þá er stutt í reiði áheyrenda, eins og til dæmis barna (Dagný Kristjánsdóttir, 2001). 

 

Femínistar hafa oft haldið því fram að munnleg sagnahefð hafi verið kvennahefð, að það 

hafi gjarnan verið gamlar konur sem sögðu ævintýri. Hins vegar vill Marina Warner 

halda því fram að það sé fráleitt að segja slíkt því hefðir séu jafn ólíkar og þjóðirnar eru 

margar. En hún bætir því jafnframt við að það sé þess virði að raða saman brotum sem til 

eru, til að sjá hvort mynstur ævintýranna sé öðruvísi þegar konur segja frá en karlar 

(Dagný Kristjánsdóttir, 2001). 
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2.2. Skráning og flokkun ævintýra 

Flokka má ævintýri með ýmsum hætti meðal annars eftir söguhetjum, dýraævintýrum, 

endurtekningaævintýrum eða formúluævintýrum. Venjulega er þeim þó skipt upp í flokka 

eftir áhrifum yfirnáttúrulegra afla á atburðarásina. Með þeim hætti greinast ævintýri í tvo 

meginflokka: kynja- eða undraævintýri og skáldsagnir. Aukaflokkar gætu talist til 

ævintýra á borð við helgisagnir og kímileg ævintýri (Jakob Benediktsson, 1998:315).  

 

Jacob Grimm (1785- 1863) og Wilhelm Grimm (1786- 1859) teljast til þekktra höfunda 

ævintýra og þjóðsagna. Þeir höfðu sterka tilfinningu fyrir þjóðerni og rómantík. Þeirra 

helsta afrek var að þeir leituðu uppi skjöl af ósviknum uppruna þýskra hefða sem 

innihéldu ýmist ævintýri, þjóðsögur eða goðsagnir (Dundes, Alan, 1989:7).  

Ævintýri hlutu ekki almenna viðurkenningu fyrr en safn Grimmsbræðra var gefið út í 

ritinu Kinder- und Hausmärchen 1812-1816 (Jakob Benediktsson, 1998:315). Þannig 

gáfu þeir fyrstir manna út þjóðsögur sem vísindaleg gögn og lögðu grunn að því hvernig 

safna má efni saman úr munnlegri geymd. Settu þeir fram þá kröfu að ritað væri 

nákvæmlega niður það sem sögumaður segði án mikilla breytingu á sögunni (Jón Hnefill 

Aðalsteinsson, 1982:125-126). Þó svo að þeir hafi sett fram slíka kröfu breyttu þeir 

hinsvegar sögunum sjálfir eftir eigin geðþótta og gengu stundum svo langt að blanda 

tveimur ólíkum sögum saman í eina (Jón Hnefill Aðalsteinsson, 1989:237).  

H.C. Andersen (1805- 1875) er þekktur ævintýrahöfundur. Hann var talinn jarðbundnari 

en vígamenn rómantísku stefnunnar sem gerðu alþýðleg ævintýri (Jakob Benediktsson, 

1998:316). Sögur H.C. Andersen standa nær hefðbundnum ævintýrum en mörg þeirra 

hafa kaldhæðnislegan blæ og er málið litríkt. Allar götur síðan hafa sögur H.C. Andersens 

orðið einskonar fyrirmynd barnaævintýra. Ævintýri lifa áfram í barnabókmenntum, í 

vísindaskáldsögum í breyttri mynd sem og í furðusögum eða fantasíum en þar má nefna 

höfund á borð við J.R.R. Tolkein (Jakob Benediktsson, 1998:316). 

Finnsku þjóðsagnafræðingarnir Karle Krohn (1863- 1933) og Antti Aarne (1867- 1925) 

voru forsprakkar nýrrar rannsóknarstefnu í þjóðsagnafræði. Aðferð þeirra gekk út á að 

safna saman afbrigðum hverrar sögu um sig og bera þau saman og greina eftir 

landfræðilegu og sögulegu samhengi þeirra. Eftir þessa ítarlegu rannsókn komust 

fylgjendur þessarar stefnu að þeirri niðurstöðu að hægt væri að sýna nokkurn veginn fram 
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á upphaflega gerð hverrar sögu um sig og hvernig og hvers vegna hún hafi breiðst út og 

hlotið ýmis afbrigði. Seinna gerði Antti Aarne skrá yfir afbrigði og gerðir ævintýra og 

þjóðsagna. Þar var gerðum þjóðsagna skipt í bókstafs- og töluröð eftir efni (Jón Hnefill 

Aðalsteinsson, 1989:245).  

2.3. Táknræn merking ævintýra 

Ýmsir sálfræðingar hafa reynt að túlka goðsagnir og ævintýri á sama veg og þeir gera 

með drauma. Er uppruni þeirrar túlkunar fyrst komin frá Sigmund Freud. Hann taldi 

undirmeðvitund okkar geyma tilfinningar og reynslu sem hefði verið bæld niður og 

þannig gerð útlæg úr meðvitundinni. Í draumum birtist þetta síðan í dulargervi sem er 

náskylt goðsögnum og ævintýrum (Guðrún Bjartmarsdóttir, 1988:19). Einn þeirra sem 

hefur velt fyrir sér táknrænni merkingu ævintýra er Bruno Bettelheim. Hann skrifaði 

bókina, The Uses of Enchantment, The Meaning and Importance of Fairy Tales, þar sem 

hann leggur áherslu á mikilvægi ævintýra fyrir persónuleikaþróun barna og unglinga. 

Bettelheim telur ævintýrið vera heim í hnotskurn, brottför söguhetjunnar og prófraunir 

táknrænar fyrir þroska barnsins. Barnið samsamar sig á vissan hátt söguhetjunni. Eins 

telur Bettleheim að hinn góði endir ævintýra stuðli að bjartsýni og lífstrú. Hinn 

grimmilegi endir ævintýra telur hann að veiti börnum útrás bældra hvata (Guðrún 

Bjartmarsdóttir, 1988:19-20).  

Ævintýri fjalla oft um unglingsstúlkur sem eru bældar og jafnan kúgaðar af stjúpu sinni, 

jafnvel hraktar að heiman líkt og má sjá í sögunni um Mjallhvíti. Eins hefur í 

lífsreynslusögum seinni tíma borið á ljótum frásögnum af samböndum mæðra og dætra, 

þar sem móðurinni er líkt við harðstjóra eða jafnvel kúgara og henni hugsuð þegjandi 

þörfin. Slíkar tilfinningar eru taldar ljótar og því bældar niður af samviskunni. En þessar 

tilfinningar fá hins vegar útrás í ævintýrum sem gefur á sama tíma von um bjartari tíma.  

Þær andstæður sem persónusköpunin myndar mætti skoða sem tákn í ævintýrum. Í raun 

og veru endurspeglar slíkt hið tvöfalda eðli manneskjunnar (Guðrún Bjartmarsdóttir, 

1988:20).  

Hlutur kvenna í sagnahefðinni virðist ekki hafa verið minni en hlutur karla, líkt og sjá má 

í þjóðsagnasafni Sigfúsar Sigfússonar, en þar eru fleiri sögur hafðar eftir konum en 

körlum. Í safni hans var í flestum tilvikum getið heimildarmanna (Guðrún 

Bjartmarsdóttir, 1988:22).  
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Ætla má að flestir telji svo að þjóðfræði tilheyri fortíðinni og þeirri sveitamenningu sem 

ríkti hér á árum áður. Enn í dag er mannfólkið þó ekki hætt að segja sögur. Sumar verða 

hins vegar aldrei meira en slúðursögur en aðrar, líkt og flökkusögur sem breiðast um 

landið, hafa ákveðna persónu og stað sér til sannleiksgildis. Síðarnefndu sögurnar eru því 

oft teknar trúanlegar og jafnvel birtar opinberlega með ýmsum hætti. En ef glöggt er 

skoðað stendur sagan ekki föstum fótum (Guðrún Bjartmarsdóttir, 1988:23).  

Nú á dögum endurspegla sögur líkar ævintýrum fordóma manna gagnvart öllum þeim 

sem eru öðruvísi en eðlilegt þykir sem viðmið (Guðrún Bjartmarsdóttir, 1988:25). 
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3. Málfar barnabókmennta 

Lestur barnabóka hefur áhrif á þroska barna, tjáningu þeirra, hugsunarhátt, ímyndunarafl 

og tilfinningatengsl milli sögumanns og barns. Ef sögumaður sýnir hlustendum sínum 

einlægni og jafnvel trúnað getur hann leitt þá í gegnum hvers konar þrengingar. Náið 

samband milli sögumanns og hlustenda er nauðsynlegt af þessum ástæðum (Silja 

Aðalsteinsdóttir, 2005:99). 

Horfa þarf á nokkra eiginleika þegar valin er góð barnabók og þá einna helst tvo þætti: 

annars vegar bækur sem ná að vekja með auðveldum hætti áhuga barna og að viðhalda 

honum sem og hins vegar sá eiginleiki að bókin skarti áberandi og fallegum myndum sem 

henta söguþræðinum vel og dýpkar þannig söguna (Cullinan, Bernice E., 1994:80). 

 

3.1. Saga íslenskra barnabókmennta 

Silja Aðalsteinsdóttir telur að fyrsta barnabókin sem gefin var út á Íslandi árið 1780 hafi 

verið Barnaljóð eftir Vigfús Jónsson. Loftur Guttormsson dregur það í efa þar sem sú bók 

er í raun og veru ekki barnabók heldur bók með kristilegum heilræðisvísum. Hins vegar 

svarar Silja því á þann veg að einhvers staðar þurfi upphafið að vera og telur þessa bók 

ágæta til þess (Silja Aðalsteinsdóttir, 2005:9). Ef litið er til Hávamála má sjá hvernig 

höfundur hvetur stúlkur til að treysta á sjálfar sig, að smjaðra ekki og að selja ekki sóma 

sinn fyrir fé. Hins vegar hvetur höfundur stúlkur að hreykja sér ekki hærra en viðkomandi 

ræður við en að vera stolt af því sem hún þó hefur. Eins ber henni að taka ekki of hart á 

syndum annarra því svipað gæti allt eins hent hana sjálfa á lífsleiðinni (Silja 

Aðalsteinsdóttir, 2005:10).  

Á Íslandi á 18. öld skemmtu börn sér með heimilisfólki við að hlusta á rímur, kvæði og 

þjóðsögur. Slíkar sögur voru oft á tíðum ósiðsamleg ævintýri, tröllasögur um sómalitlar 

eða ótrúlegar athafnir. Á þessum árum var ekki gert upp á milli þeirra sagna sem börn 

fengu að heyra og þeirra sem fullorðnir hlýddu á (Silja Aðalsteinsdóttir, 2005:11). 

Um aldamótin 1900 byrjuðu margir kennarar að semja barnabækur til þess eins að hafa 

gott lesefni fyrir nemendur sína. Seinna fór svo að bera á því að kennarar sömdu heilu 

skáldsögurnar sem innihéldu sálræn og félagsleg átök. Slíkt átti að gefa börnum yfirsýn 
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yfir flókið samfélag þeirra og þá vaxandi borgaramenningu sem varð til á þeim tíma 

(Silja Aðalsteinsdóttir, 2005:11). 

Árið 1907 gaf Sigurbjörn Sveinsson (1878- 1950) út fyrstu frumlegu barnabókina sem hét 

Bernskan. Sú bók er sögusafn og eru sögurnar barnslegar, einlægar og kómískar. Þær eru 

skrifaðar á einföldu máli sem eldist vel og ekki of siðvandar eða langdregnar (Silja 

Aðalsteinsdóttir, 2005:12-13).  

Bækur sem gefnar voru út á íslensku á 19. öld voru allflestar þýðingar eða eftirhermur af 

erlendum bókum og gerðar af einstaklingum sem áttu það sameiginlegt að búa erlendis 

eða hafa búið þar, þá helst í Danmörku. Það sem efst var í huga þeirra var að íslensk börn 

fengju að upplifa það sama og börn í útlöndum. Hins vegar voru bækurnar þó mestan part 

siðvandar og leiðinlegar að undanskildum sögum eftir H.C. Andersen sem Jónas 

Hallgrímsson (1807- 1845) þýddi (Silja Aðalsteinsdóttir, 2005:11). 

 

3.2. Hvernig er málfarið „matreitt” í barnabókum almennt? 

Rödd sögumanns í barnabókum skiptir miklu máli og þá aðallega að hann nái til 

lesandans. Það skiptir ekki öllu hvað er sagt heldur hvernig það er sagt og við hvern það 

er mælt sem ákvarðar hvort um barnabók sé um að ræða. Sögumaður þarf að bera 

virðingu fyrir lesendum sínum (Silja Aðalsteinsdóttir, 2005:81).  

Barbara Wall fjallar um svonefnt tvöfalt ávarp (double address), þar er gert ráð fyrir bæði 

ungum og gömlum lesanda, sem hún segir einkenna barnabækur jafnvel enn í dag. En 

slíkt kann að hljóma eins og talað sé niður til ungs hlustanda. Í dag hefur bæst við þetta 

tvöfalda ávarp hið einfalda ávarp (single address) en það gerir þá kröfu að sögumaður 

barnabóka taki sér stöðu hjá ungum hlustanda sínum og sé einlægur. Oft virðast frásagnir 

barnabóka einfaldar og einlægar með misjafnlega dulinn boðskap. 

Einnig fjallar Wall um þriðju frásagnartæknina sem hún kallar tvíþætt ávarp (dual 

address) þar sem í raun hin tvö ávörpin sameinast í ofangreint. Í sögum með þessari 

tækni er sögumaðurinn einlægur jafnt við börn sem og fullorðna, hlustendur fylla inn 

listrænar eyður eftir aldri og reynslu. Dæmi um bækur með tvíþættu ávarpi eru bækur 

eftir Stefán Jónsson (Silja Aðalsteinsdóttir, 2005:82). 
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Walls setur fram líkan sem hún byggir á líkani Seymours Chatman. Líkan Walls fjallar 

um mikilvægi sambandsins milli sögumanns og hlustanda. Þar gerir hún ráð fyrir fjórum 

aðilum í hverri frásögn auk tveggja aðila utan hennar. 

 

Frásögn 

 

Raunverulegur höfundur > söguhöfundur > (sögumaður) > (hlustandi) > innbyggður lesandi > raunverulegur lesandi 

     Tafla 1. (Silja Aðalsteinsdóttir, 2005:83). 

 

Í barnabókmenntum þar sem barn eða unglingur er notaður sem sögumaður má næstum 

alltaf sjá skýr merki á bak við hann um söguhöfund sem ákveður til að mynda hvað þurfi 

að útskýra. Oft má finna nærveru söguhöfundar í þriðju persónu frásögn þótt erfiðara 

verði þar að greina á milli sögumanns og höfundar. Af samspili þessara fjögurra aðila 

sem nefndir voru hér að ofan má sjá hvort bókin er ætluð börnum eða fullorðnum (Silja 

Aðalsteinsdóttir, 2005:84).  

 

Skipta má sögumönnum upp í þrjár gerðir; alvitran sögumann, unga söguhetju sem talar í 

fyrstu persónu og sögumann með takmarkað sjónarhorn. Ef þessar gerðir eru skoðaðar 

nánar má lýsa alvitrum sögumanni á þá leið að hann segir í raun söguna löngu eftir að 

hún á sér stað. Hann veit hvað gerist áður en það gerist og einnig hvað hefur gerst síðan. 

Sögumaðurinn þekkir allar aðstæður og þekkir atburðarásina vel (Silja Aðalsteinsdóttir, 

2005:84-85).  

 

Unga söguhetjan sem talar í fyrstu persónu er orðin algengari frásagnartækni en áður. 

Slíkur sögumaður hentar vel í barnabókum því hann nær sambandi við lesendur eða 

hlustendur sína. Í sögunni er tilbúin persóna sem auðvelt þykir að samsama sig við og 

hún lokkar lesendur inn í söguna þegar vel tekst til. Traust milli sögumanns og lesanda er 

mikið og allri tortryggni gagnvart nýstárlegum heimi bókarinnar er þannig eytt. En hins 

vegar getur sögumaður takmarkað frelsi höfundarins til þess að miðla upplýsingum (Silja 

Aðalsteinsdóttir, 2005:88). 
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Þriðja gerð sögumanns er sú sem hefur takmarkað sjónarhorn en slíkur sögumaður er 

algengasta gerðin í barnabókum. Slíkur sögumaður er mitt á milli þess sem alvitur er og 

þess sem talar í fyrstu persónu. Hann gefur takmarkað sjónarhorn í þriðju persónu 

frásögn. Stundum veitir hann sér aðgang að fleiri persónum. Með þessu hætti hefur hann 

alla þræði í hendi sér líkt og strengjabrúðumeistari. Hann getur séð söguhetjur sínar að 

utan og innan, komið á framfæri því sem hann vill og beðið með annað sem hann vill 

ekki gefa upp strax. Hinsvegar þarf höfundur ennþá að velja texta sínum ákveðna rödd 

(Silja Aðalsteinsdóttir, 2005:91). 

 

Fræðimenn hafa jafnan sagt að helsti vandi barnabóka stafi af því að fullorðnu fólki finnst 

að þær eigi að vera lesendavænar fremur en höfundavænar. Þær eigi einnig að vera 

lokaður texti sem hefur að geyma öll svör. Höfundur bókarinnar þurfi að hafa unnið 

heimavinnuna fyrir lesanda sinn, skilja og túlka hana, öfugt við fullorðinsbækur. Lokaðar 

bækur krefjast engrar vinnu af lesanda sínum en jafnframt gefa þær ekki mikið í aðra 

hönd. Fullorðinsbækur eiga að vera opinn texti fullur af listrænum eyðum fyrir lesandann 

að túlka (Silja Aðalsteinsdóttir, 2005:98). 

Góðar barnabækur teljast þær sem nýta sér með markvissum hætti einstaka möguleika 

sögumannstækninnar til að komast að sál lesenda sinna með sögunni. Jafnframt eru 

þessar bækur bestu þroskatækin sem hægt er að hugsa sér (Silja Aðalsteinsdóttir, 

2005:100). 
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4. Myndskreytingar barnabókmennta 

Stór þáttur í sjónrænni upplifun er skynjun mannsins á heiminum. Myndir hafa sitt eigið 

tungumál og hefur maðurinn alltaf notað myndir sem boðtæki þeirra hluta sem ekki er 

hægt að lýsa á annan hátt. Myndmálið miðlar viðhorfum og hugmyndum samfélagsins 

ekki síður en tungumálið (Aðalnámskrá grunnskóla. Listgreinar, 2007).  

Oftar en ekki er fyrsta upplifun barna á sögu að hún er lesin fyrir þau upp úr myndabók. 

Myndskreyttar bækur spanna skalann frá því að vera einungis myndir í það að vera bækur 

lítillega skreyttar myndum (Cullinan, Bernice E., 1994:80).  

Þegar velja á myndskreytta bók er gott að hafa í huga að bókin þarf geta vakið áhuga 

barna, eins þarf myndefni hennar að vera vandað (Cullinan, Bernice E., 1994:80). 

Myndabækur líkt og aðrar sögubækur þurfa að vera vandaðar, bera sterka persónusköpun, 

hafa aðlaðandi söguþráð sem og að hafa vandað og gott málfar. Eins þurfa myndabækur 

að bera myndir sem tengjast söguþræðinum og dýpka þannig söguna (Cullinan, Bernice 

E., 1994:82). 

Skipta má myndabókum upp í fjóra flokka eftir því sem fram kemur í grein Torben 

Gregersen, Smábarnabókin frá árinu 1974. Bendibækur skipa fyrsta flokk hans. Slíkar 

bækur eru með stakar myndir án samhengis við texta eða myndir þar sem enginn texti er 

fyrir hendi. Myndasögur koma þar næst en slíkar bækur segja söguna með eða án texta. 

Með aðstoð mynda gætu börnin sjálf sagt söguna eins og hún birtist þeim. Þriðja flokkinn 

skipa bækur sem eru ríkulega myndskreyttar, sem fela í sér lítinn texta en mikilfenglegar 

myndir. Í raun væri hægt að læra textann utanbókar með aðstoð myndanna. Í fjórða 

flokknum og jafnframt þeim síðasta skipta myndir litlu máli. Þar er mikill texti og segja 

myndir hennar ekki söguna einar og sér (Silja Aðalsteinsdóttir, 1982:231).  

 

Eftir árið 1970 tók að fjölga útgáfum barnabóka eftir íslenska höfunda. Bækurnar áttu að 

höfða til yngstu lesendanna sem jafnvel höfðu ekki hafið skólagöngu (Silja 

Aðalsteinsdóttir, 1982:240). Myndabækur eftir Íslendinga eru ekki ýkja margar og fæstar 

þeirra komast af án texta, jafnvel þó svo að sá hinn sami semji hvort tveggja. Myndirnar 

eru því aldrei nema til hálfs við textann eða minni hluti bókarinnar (Silja Aðalsteinsdóttir, 

1982:239).  
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5. Rauðhetta 

Sagan um stúlkuna með rauðu hettuna, sem fer með körfu af mat og drykk til ömmu 

sinnar sem er veik heima, er eitt vinsælasta ævintýri sem til er. Í Frakklandi hefur sagan 

fengið viðurnefnið Litla rauða siðferðisgæslan (Le Petit Chaperon Rouge) en í Englandi 

ber sagan svipað nafn og hér heima, eða Rauðhetta litla (Little Red Riding Hood). 

Fræðimenn á sviði þjóðsagna greina þessa þjóðsögn sem Aarne-Thompson sögugerð 333 

(Dundes, Alan, 1989:ix).  

Þó svo að útgáfur bæði Perrault (1628- 1703) og Grimmsbræðra séu þekktastar meðal 

almennings þá inniheldur munnleg frásögn sögunnar ítarlegri smáatriði sem ekki koma 

fram hjá þeim. En samt sem áður telja fræðimenn að bæði Perrault og Grimmsbræður hafi 

gert henni nægileg skil í rituðu máli (Dundes, Alan, 1989:xi). 

 

5.1. Uppruni Rauðhettu – skrásetning Perrault 

Elsta þekkta evrópska útgáfa Rauðhettu sögunnar virðist vera skrásett af Perrault og gefin 

út árið 1697. Víðfrægur misskilningur hefur verið uppi um að Grimmsbræður hafi verið 

fyrstir til að skrásetja söguna. Þetta ártal sýnir hið gagnstæða. Í því ljósi verður að teljast 

mikilvægt að skoða útgáfu Perrault til að sjá þróun sögunnar til okkar dags.  

Fræðimenn virðast hafa komist að þeirri niðurstöðu að Perrault hafi ekki samið söguna 

um Rauðhettu heldur hafi hann í raun aðlagað sögu sína að franskri sögu sem var þá 

vinsæl munnmælasaga. En það gefur til kynna að sagan sé eldri en ártalið 1697 segir til 

um. Hversu gömul sagan er í raun og veru veit enginn (Dundes, Alan, 1989:3). 

Í útgáfu Perrault af Rauðhettu endar sagan þannig að Rauðhetta er drepin af úlfinum, ólíkt 

því sem tíðkast í ævintýrum í munnlegri geymd. Ef aðalpersónan er kvenkyns, bjargar 

hún annað hvort sjálfri sér eða að henni er bjargað af karlkynshetju. Þar sem saga Perrault 

endar á þennan hátt er hægt að geta sér til um að hann hafi stytt upprunalegu söguna sem 

þegar var til í munnlegri geymd. Venjulega boðuðu sögur í munnlegri geymd aldrei 

fróðleik, siðdóm eða væmið siðgæði. Ef útgáfa Perrault er skoðuð má hins vegar sjá 

boðskap með kaldhæðnislegum tón þar sem höfundur segir fólki að passa sig á vinalegum 

úlfum. Það gefur til kynna að Perrault hafi verið að reyna að snúa við munnlegri 

ævinýrasögu í bókmenntalega þjóðsögu (Dundes, Alan, 1989:3). 
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Saga Perrault er, í lauslegri þýðingu höfunda, eitthvað á þessa leið: 

Einu sinni var ung sveitastelpa, sú fegursta sem nokkur hafði séð. Móðir hennar sá ekki 

sólina fyrir henni. Ömmu hennar þótti þó enn vænna um hana, og bjó til litla rauða 

hettu handa henni, sem fór henni svo vel að alls staðar sem hún fór var hún þekkt undir 

nafninu Rauðhetta. Einn dag hafði móðir Rauðhettu verið búin að baka nokkrar kökur 

og kallar síðan á hana. 

„Farðu og athugaðu hvernig hún amman þín hefur það því mér hefur borist til eyrna að 

hún sé lasin. Farðu með köku og þessa litlu skál af smjöri til hennar.“  

Rauðhetta lagði strax af stað að húsi ömmu sinnar sem bjó í öðru þorpi.  

Á leið sinni gegnum skóginn mætti hún stóra ljóta úlfinum. Hann hefði gjarna viljað éta 

hana en þorði það ekki vegna skógarhöggsmanna sem voru við vinnu í skóginum. 

Hann spurði hana hvert hún væri að fara. Vesalings barnið sem vissi ekki að það væri 

hættulegt að stoppa og hlusta á úlfa, sagði: „Ég er að fara til ömmu minnar og ég ætla 

að færa henni köku og skál af smjöri sem móðir mín sendi mig með.“ 

„Býr hún langt í burtu?“ spurði úlfurinn. 

„Ó já,“ svaraði Rauðhetta, „Hún býr handan við mylluna sem þú sérð þarna fyrir neðan 

hæðina og húsið hennar er það fyrsta í þorpinu.“ 

„Jæja þá,” sagði úlfurinn, „ég held ég fari og heimsæki hana líka. Ég fer þennan stíg og 

þú tekur þennan stíg og við skulum athuga hvort okkar verður á undan.“  

Úlfurinn hljóp eins hratt og fætur toguðu eftir styttri stígnum á meðan stúlkan hélt 

áfram göngu sinni eftir lengri stígnum. Á leið sinni skemmti Rauðhetta sér með því að 

safna saman hnetum, hlaupa eftir fiðrildum og lykta af villiblómum sem hún fann.  

Úlfurinn var ekki lengi að komast að húsi ömmu.  

Hann bankaði. Bank, bank. 

„Hver er þar?“ 

„Þetta er barnabarn þitt, hún Rauðhetta,“ sagði úlfurinn með skærri dulbúinni röddu, 

„og ég kom með köku og litla skál af smjöri sem gjöf frá mömmu.“ 

Amman var í rúminu og leið ekki vel. Hún hrópaði til hans: „Togaðu í húninn og þá 

fellur lokan niður.“ 

Úlfurinn togaði í húninn og hurðin opnaðist. Því næst stökk hann á gömlu konuna og át 

hana á augabragði þar sem hann hafði verið án matar í rúmlega þrjá daga.  

Eftir það lokaði hann dyrunum, lagðist hann upp í rúm ömmu gömlu og beið eftir 

Rauðhettu.  

Skömmu seinna kom hún og bankaði. Bank, bank. 

„Hver er þar?“ 

Rauðhettu brá í fyrstu við að heyra rámu rödd úlfsins en hugsaði svo með sér að amma 

hennar hlyti að vera með slæmt kvef. Hún svaraði því: „Þetta er barnabarnið þitt, hún 

Rauðhetta litla og ég færi þér köku og litla skál af smjöri frá móður minni.“ 
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Úlfurinn mýkti málróm sinn og kallaði til hennar: „Togaðu í húninn og þá fellur lokan 

niður.“ 

Rauðhetta togaði í húninn og hurðin opnaðist. Þegar úlfurinn sá hana koma inn faldi 

hann sig undir rúmábreiðunni.  

„Settu kökuna og smjörskálina á borðið,“ sagði hann, „og komdu upp í rúm til mín.“ 

Rauðhetta klæddi sig úr kápunni en þegar hún skreið upp í rúm varð hún furðulostin að 

sjá hvernig amma hennar leit út í náttkjólnum sínum.  

„Elsku amma,“ hrópaði hún „hvað þú ert með stóra handleggi?“ 

„Því betra að faðma þig barnið gott.“ 

„Elsku amma, en hvað þú ert með stórar fætur.“ 

„Þeim mun betra á ég með að hlaupa, barnið gott.“ 

„Elsku amma, en hvað þú ert með stór eyru.“ 

„Þeim mun betra á ég með að heyra, barnið gott.“ 

 „Elsku amma, en hvað þú ert með stór augu.“ 

„Þeim mun betra á ég með að sjá , barnið gott.“ 

„Elsku amma, en hvað þú ert með stórar tennur.“ 

„Þeim mun betra á ég með að borða þig!“ 

Með þessum orðum stökk vondi úlfurinn upp og gleypti Rauðhettu í einum munnbita 

(Hér er vísað til Alan Dundes 1989, þýtt af höfundum ritgerðar). 

 

5.2. Uppruni Rauðhettu – skrásetning Grimmsbræðra 

Í sögusafni Grimmsbræðra Kinder- und Hausmarchen árið 1812 birtist fyrsta útgáfa 

þeirra af Rauðhettu. Þeir héldu því fram að uppruna sögunnar væri að finna hjá ólærðum 

þýskum bónda en gagnrýnendur eru því ósammála. Grimmsbræður reyndu að sameina 

margvíslegar útfærslur sögunnar í munnlegri geymd og koma þeim saman í eina. Fyrir 

þann tíma hafði sagan aldrei fengið þá mynd sem þeir settu á hana (Dundes, Alan, 

1989:8).  

Vinskapur var milli Hassenpflug fjölskyldunnar og Grimmsbræðra en húsmóðirin þar á 

bæ var af frönskum Húgenotta ættum en það átti eftir að valda þeim bræðrum talsverðum 

vanda þegar þeir vildu halda í heiðri þýsku þjóðerni sagnanna. Neyddust þeir til að fella 

hluta sagnanna niður vegna þessa (Þorsteinn Thorarensen, 1986:36).  

Skrásetningar þeirra bræðra af sögunni voru upprunalega tvær frá árinu 1812. Önnur 

þeirra var fengin frá Jeanettu Hassenpflug og hin þeirra frá Mariu systur hennar. Lék vafi 

á því hvort sagan um Rauðhettu fengi að tilheyra sögusafni þeirra þar sem álíka saga var 
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þegar þekkt í Frakklandi. Einnig hafði verið flutt leikrit þar sem lagt var út af sögunni 

árið 1800 (Þorsteinn Thorarensen, 1986:36).  

Með tilkomu skrásetningar Grimmsbræðra endurheimti sagan hefðbundinn ævintýraendi 

þar sem söguhetjan er ekki drepin heldur er henni bjargað. Því hafa flestar útgáfur 

sögunnar sem gefnar hafa verið út til þessa dags stuðst við skrásetningu þeirra (Dundes, 

Alan, 1989:8).  

Margir telja að upprunaleg skrásetning Grimmsbræðra af Rauðhettu sé eitt frægasta 

ævintýri sem gefið hefur verið út. Ástæðan er sú að saga þeirra er vel samin. Útgáfur 

annarra sem segjast skrifa í anda Grimmsbræðra hafa því miður verið styttar, þær hafa því 

orðið andlausar og innihaldinu verið gerð fátækleg skil (Þorsteinn Thorarensen, 1986:36). 

 

Saga Grimmsbræðra er á þessa leið: 

Einu sinni var lítil stúlka, ljómandi falleg og ljúf að lundarfari. Öllum, sem kynntust 

henni, þótti vænt um hana. En þó þótti engum jafnvænt um hana og ömmu hennar. Gamla 

konan lét sér annarra um það en allt annað að gleðja litlu stúlkuna. Og gera henni allt það 

til gamans, sem í hennar valdi stóð. Einu sinni saumaði hún ljómandi fallega húfu úr 

rauðu flosi og gaf henni. Húfan fór litlu stúlkunni svo vel, að hún bar hana ætíð síðan og 

vildi ekki annað höfuðfat nota. Þess vegna var stelpan jafnan kölluð Rauðhetta. 

Svo bar við einn góðan veðurdag, að mamma Rauðhettu sagði við hana: ,,Eins og þú 

veist, þá er hún amma þín svo lasin, að hún getur ekki komið hingað til okkar. Ég ætla 

því að láta kökur og vínflösku í körfuna þá arna, og svo ætla ég að biðja þig að fara með 

hana til ömmu þinnar. Ég veit, að henni mun þykja vænt um það. En mundu mig um að 

vera stillt og siðprúð og hafa ekki hönd á neinu í stofunni hennar, og gleymdu ekki að 

heilsa henni ömmu þinni hæversklega og skilaðu kveðju minni til hennar. Og farðu nú 

varlega, svo þú dettir ekki og brjótir flöskuna. Þá fær amma þín ekkert vín!“ 

,,Ég skal muna þetta allt mamma mín“, svaraði Rauðhetta. Hún staðfesti þetta loforð með 

því að kyssa mömmu sína. Síðan lagði hún af stað. En amma hennar átti heima úti í 

skógi, og var hér um bil hálfrar stundar gangur úr þorpinu, þar sem Rauðhetta átti heima, 

heim til ömmu hennar. 

Þegar Rauðhetta kom inn í skóginn, mætti hún úlfi. En hún hafði enga hugmynd um það, 

hvað úlfurinn er slyngur og viðsjáll, og þess vegna var hún ekkert smeyk við hann. 

 -,,Góðan daginn, Rauðhetta!“ sagði úlfurinn. 

 -,,Sæll vert þú, úlfur!“ sagði Rauðhetta. 

 -,,Hvert er verið að fara svona snemma dags?“ 

 -,,Ég er á leiðinni til ömmu minnar.“ 

 -,,Hvað er það, sem þú hefur undir svuntunni þinni?“ 
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-,,Það er karfa með kökum og víni. Hún mamma mín var að baka í gær, og nú er 

ég að færa ömmu ofurlítið af kökum og víni, henni til hressingar, því að hún er 

lasin.“ 

-,,Hvar býr hún amma þín, Rauðhetta litla?“ spurði úlfurinn og gerði sér upp 

sakleysislegan málróm. 

-,,Það er svo sem stundarfjórðungs gangur þangað, -húsið hennar stendur rétt hjá 

eikunum þrem, sem ég veit, að þú kannast við,“ svaraði Rauðhetta litla. 

Úlfurinn hugsaði nú með sér, að mikið myndi hún Rauðhetta litla verða ljúffengur biti og 

miklu mýkri undir tönn en gamla konan hún amma hennar. En kænsku yrði hann að beita, 

ef honum ætti að takast að hremma þær báðar.  

Hann varð nú Rauðhettu samferða spölkorn og talaði við hana og sagði: 

,,Nei, líttu á fallegu blómin, sem vaxa hér allt í kringum okkur. Hvers vegna lítur 

þú ekki í kringum þig? Ég er viss um, að þú tekur ekki einu sinni eftir unaðslega 

fuglasöngnum, sem hljómar úr öllum áttum.“ 

Rauðhetta litla leit nú upp og tók þá fyrst eftir því, hversu dýrlegt var um að litast í 

skóginum. Sólargeislarnir gægðust bjartir og broshýrir í gegnum laufið á trjánum og 

blikuðu á blómskrúðinu á jörðinni. Henni kom þá í hug, að það myndi eflaust gleðja 

ömmu hennar, að hún færði henni fallegan blómavönd. Og enn var svo skammt áliðið 

dags, að öllu var óhætt, þó að hún tefðist dálitla stund við að tína blóm. En alltaf sýndist 

henni þau blómin fegurst, sem lengra voru í burtu, og hún varð svo áköf í að tína blómin, 

að hún var komin langt frá veginum, áður en hana varði. En úlfurinn tölti stystu leið heim 

að húsi gömlu konunnar og barði þar að dyrum. 

 -,,Hver er þar?“ spurði gamla konan. 

-,,Það er ég hún Rauðhetta litla,“ svaraði úlfurinn. ,,Hún mamma mín sendi mig 

til þín með kökur og vín. Opnaðu fyrir mér amma mín!“ 

-,,Lyftu upp lokunni, -dyrnar eru ólæstar; ég er svo lasin, að ég kemst ekki 

fram,“ svaraði amma. 

Úlfurinn opnaði þá dyrnar, stökk umsvifalaust að rúmi gömlu konunnar og gleypti hana. 

Hann fór síðan í fötin hennar, setti upp nátthúfuna, lagðist síðan fyrir í rúminu og dró 

rekkjutjöldin vandlega fyrir. 

Nú víkur sögunni aftur að Rauðhettu. Meðan þessu fór fram heima í húsi ömmu hennar, 

var hún að tína blóm af miklu kappi úti í skóginum, og það lá við, að hún gleymdi bæði 

ömmu sinni og erindinu, svo var hún niðursokkin í að tína blómin. En þegar hún var búin 

að tína fangið fullt af fallegustu blómunum, sem hún hafði komið auga á, rankaði hún við 

sér og flýtti sér heim að húsi ömmu sinnar. Henni þótti kynlegt, að útidyrnar stóðu opnar 

upp á gátt. Og þegar hún kom inn í stofuna, greip hana einhver ósjálfráður ótti. Hún gat 

ekki gert sér grein fyrir, hvernig á þessu stóð, því að henni hafði alltaf þótt svo undur 

gaman að því að heimsækja ömmu sína og vera hjá henni. En þegar hún bauð gömlu 
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konunni góðan daginn, fékk hún ekkert svar. Hún gekk þá að rúminu hennar og dró 

tjöldin til hliðar. Í rúminu lá amma hennar og hafði dregið nátthúfuna niður á nefið og var 

þar að auki eitthvað svo undarleg í framan. 

-,,Æ, amma mín! Hvernig stendur á því, að eyrun á þér eru orðin svona stór?“ 

spurði Rauðhetta litla undrandi. 

 -,,Ég er orðin svo heyrnasljó. En nú heyri ég miklu betur til þín en áður.“ 

 -,,Augun í þér eru líka miklu stærri en þau voru. Hvernig stendur á því?“ 

 -,,Það er til þess, að ég sjái þig betur, hróið mitt.“ 

 -,,Ósköp eru hendurnar á þér orðnar stórar, amma mín,“ sagði Rauðhetta litla. 

 -,,Satt er það, -en það er nú til þess, að ég eigi hægara með að faðma þig.“ 

-,,En amma mín! Skelfing er að sjá, hvað munnurinn á þér orðin stór og ljótur!“ 

sagði Rauðhetta og horfði hissa og hrædd framan í ömmuna sína. 

 -,,Þeim mun hægra á ég með að gleypa þig!“ 

Og um leið hljóp úlfurinn fram úr rúminu og gleypti vesalinginn hana Rauðhettu 

litlu. 

Hann var þá orðinn vel saddur og fleygði sér upp í rúmið. Brátt steinsofnaði hann og fór 

að hrjóta svo afskaplega, að hroturnar heyrðust út. Veiðimaður, sem átti leið fram hjá 

húsinu, heyrði hroturnar, nam staðar og tautaði fyrir munni sér: ,,Hvernig skyldi standa á 

því, að kerlingin hrýtur svona ógnarlega? Það er best, að ég líti inni til hennar, því þetta 

getur ekki verið einleikið.“ –Hann fór síðan inn í húsið og sá úlfinn sofandi í rúmi gömlu 

konunnar. ,,Lengi er ég búinn að eltast við þig þrjóturinn þinn,“ varð veiðimanninum að 

orði, þegar hann sá, hvar úlfurinn lá, ,,en nú skalt þú ekki ganga mér úr greipum.“ Hann 

miðaði síðan byssu sinni á úlfinn og ætlaði að skjóta hann, þar sem hann lá sofandi. En þá 

datt veiðimaðurinn í hug, að hugsanlegt væri, að úlfurinn hefði gleypt gömlu konuna. Og 

það væri ekki ómögulegt, að hún væri enn lifandi í maganum á úlfinum, svo að hann gæti 

bjargað henni. Hann hætti því við að skjóta úlfinn, en risti hann á kviðinn með sveðju, 

sem hann bar við belti sér. Hann sá brátt á rauða húfu, og þegar ristan var orðin nægilega 

stór, kom Rauðhetta út um hana bráðlifandi.- ,,Ósköp var ég orðin hrædd,“ varð henni 

fyrst að orði, ,,því það var svo voðalega dimmt í maganum á úlfinum.“ Veiðimaðurinn 

stækkaði enn skurðinn og náði gömlu konunni eftir litla stund, og var hún lifandi, en 

aðframkomin og gat varla náð andanum. Rauðhetta fór nú út og safnaði í flýti saman 

nokkrum stórum steinhnullungum og lét þá í magann á úlfinum. En þegar hann vaknaði 

og ætlaði að hlaupa á brott, steyptist hann á hausinn- því steinarnir ultu fram og aftur 

innan í honum- og hann steinrotaðist. 

Varð nú heldur en ekki fögnuður í koti ömmu gömlu. Veiðimaðurinn fló nú feldinn af 

úlfinum og hafði með sér heim. Gamla konan borðaði kökurnar og drakk vínið, sem 

Rauðhetta hafði fært henni, og varð brátt hress og frísk. En Rauðhetta hét því, að hún 

skyldi aldrei framar hlaupa út af veginum í skóginum, þegar hún væri ein á ferð, né gera 
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annað það, sem mamma hennar bannaði henni (Hér er vísað til Theodórs Árnasonar 

1924:26-32). 

 

5.3. Samanburður á útgáfum Perrault og Grimmsbræðra 

Eins og lesa má af útgáfunum tveimur er mikill munur þar á. Útgáfa Perault af sögunni er 

uppfull af kímni og tvíræðum skilaboðum sem endar með því að Rauðhetta er gleypt með 

húð og hári af úlfinum. Grimmsbræður reyna með sinni útgáfu sögunnar að varðveita 

uppruna þjóðsagnatexta alþýðunnar í landinu. En þeirra útgáfa endar með því að 

veiðimaðurinn sker upp kvið úlfsins og bjargar þannig Rauðhettu og ömmunni. En sú 

útgáfa er einna þekktust (Tatar, 1999:328).  

Krafa samfélagsins um fræðslugildi barnabókmennta var farin að aukast til muna þegar 

Grimmsbræður skráðu sína útgáfu af sögunni. Menntunarkerfið var byrjað að mótast á 

þeirra tímum en slíkt var ekki á tímum Perrault. Fræðslu- og uppeldisgildið í sögu 

Grimmsbræðra er það að börn ættu að draga þann lærdóm að það borgaði sig ekki að 

óhlýðnast móður sinni og þeim reglum sem hún setti. Á þessum tíma lagði kirkjan áherslu 

á að mæta þörfum barna hvað varðaði menntun. Bókalestur átti með þeim hætti að 

uppfylla uppeldisleg markmið og áttu bækur að vera fræðandi og leiðbeinandi á sama 

tíma. Á tímum Grimmsbræðra voru fjölskyldugildin sterkari en á tímum Perrault. Tengsl 

fjölskyldna og uppeldisreglna voru nú greinileg í samfélaginu og fullorðnir taldir 

mótunaraðilar barna og báru ábyrgð á lífi þeirra. Eins ber meira á umhyggju Grimms 

bræðra fyrir heilsufari ömmunnar en hjá Perrault (Tatar, 1999:321- 331).  

Sögurnar eiga þó eitt sameiginlegt, það er að Rauðhetta virðist ekki þurfa bera ábyrgð á 

gjörðum sínum (Tatar, 1999:6).  

6. Mismunandi útgáfur Rauðhettu á Íslandi 

Fyrsta útgáfa sögunnar um Rauðhettu sem rituð var á íslensku var gefin út í 

Kaupmannahöfn árið 1886. Ekki er skráður þýðandi að þeirri útgáfu. Árið 1924 þýddi 

Theodór Árnason söguna en hún er skráð í fyrsta hefti Grimmsævintýra. Síðan þá hafa 

verið gefnar út að minnsta kosti fjörtíu og fimm gerðir af sögunni hér á landi. Þær bækur 

eru ýmist í anda Grimmsbræðra, í ævintýrasöfnum undir formerkjum Grimmsbræðra eða 

sér útgáfum, en í sumum þeirra hefur innihald sögunnar breyst verulega.  
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6.1. Listi yfir Rauðhettu - útgáfur á íslensku 

Hér má sjá allar þær bækur sem gefnar hafa verið út á íslensku sem ýmist bera heiti 

Rauðhettu eða hafa að geyma söguna um Rauðhettu í safnritum.  

 

1. Rauðhetta. (Án árs). Freysteinn Gunnarsson íslenskaði. Setberg, Reykjavík. 

 

2. Rauðhetta. (Án árs). Theodór Árnason íslenskaði. Prentsmiðjan Leiftur, 

Reykjavík. 

 

3. Rauðhetta. (Án árs). Theodór Árnason íslenskaði. (Útgefanda ekki getið). 

 
4. Rauðhetta. 1886. Kaupmannahöfn.  

 

5. Rauðhetta. Æfintýri handa börnum. 1920. (Þýðanda ekki getið). Bókaverzlun 

Sigurjóns Jónssonar, Reykjavík. 

 

6. Rauðhetta. 1938. Theodór Árnason íslenskaði. Ólafur Erlingsson, Reykjavík. 

 

7. Rauðhetta. 1939. Theodór Árnason íslenskaði. Leiftur, Reykjavík.  

 

8. Grimmsævintýri 1. 1944. Theodór Árnason íslenskaði. Prentsmiðjan Leiftur h.f, 

Reykjavík. 

 

9. Grimmsævintýri 1. 1956. Theodór Árnason íslenskaði. Prentsmiðjan Leiftur h.f, 

Reykjavík. 

 

10. Rauðhetta litla – mynda og litabók. 1957. (Þýðanda ekki getið). Útgefandi ekki 

þekktur. 

 

11. Átta ævintýri Grimms. 1957. (Þýðanda ekki getið). Útgefandi ekki getið. 

 

12. Rauðhetta tónar og tal. 1960. Stefán Jónsson íslenskaði. Ingvar Helgason, 

Reykjavík. 

 

13. Rauðhetta. 1961.  

 

14. Átta ævintýri Grimms. 2. útgáfa. 1962. (Þýðanda og útgefanda ekki getið). 

 

15. Nýja ævintýra bókin: átta Grimmsævintýri. 1967. (Þýðanda ekki getið). Bókabúð 

Böðvars, Hafnarfjörður. 

 

16. Rauðhetta. 1970. Jón Sæmundur Sigurjónsson íslenskaði. 

Siglufjarðarprentsmiðja, Siglufjörður. 

 

17. Rauðhetta. 1971. (Þýðanda ekki getið). Bókabúð Böðvars, Hafnarfjörður. 
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18. Nýja ævintýrabókin: átta Grimmsævintýri. 2. útgáfa. 1975. (Þýðanda ekki getið). 

Bókabúð Böðvars, Hafnarfjörður. 
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6.2. Samanburður á nokkrum útgáfum Rauðhettu  

Á þessum lista má sjá hve vinsælt ævintýrið um Rauðhettu er í raun og veru. Fyrstu 

skrásettu söguna á íslensku er að finna á Þjóðdeild Þjóðarbókhlöðunnar. Er hún þar sögð 

vera frá árinu 1886, tvö eintök eru til af sömu bókinni og segja fræðingar safnsins að því 

megi treysta.  

Þar sem útgáfurnar spanna yfir meira en eitt hundrað ára tímabil mun þeim hér verða 

skipt upp í þrjú minni tímabil. Nokkrum sögum í hverjum flokki verða gerð skil. Í lokin 

verður síðan stuttur samanburður gerður á öllum sögunum með tilliti til breytinga í tíma 

og rúmi. 
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Í þeim útgáfum sem hér verða skoðaðar er ávallt miðað við fyrstu útgáfu þeirra 

Grimmsbræðra þar sem sú útgáfa virðist vera rauði þráðurinn í gegnum aðrar útgáfur sem 

gefnar hafa verið út hér á landi og höfundar rita flestir undir þeim formerkjum. 

 

6.2.1. Útgáfur á árunum 1886 – 1959 

Fyrsta sagan um Rauðhettu á íslensku var gefin út í Kaupmannahöfn árið 1886. Hefst hún 

á fallegri lýsingu af Rauðhettu og hvernig móðir hennar sendir hana til ömmu sinnar. 

Úlfurinn gleypir bæði ömmuna og Rauðhettu, veiðimaðurinn ristir úlfinn á hol og bjargar 

þeim út og fyllir síðan maga úlfsins af steinum, hann vaknar og ætlar frá að hverfa en 

magi hans er of þungur svo hann fellur niður og er þar með dauður. Sagan endar þó ólíkt 

upprunalegu sögu Grimmsbræðra eins og lesa má hér: 

 

Þegar Rauðhetta kom heim til mømmu sinnar og sagði henni frá Því Þegar hún mætti 

úlfinum í skóginum og hvernig hann hefði tælt hana til að tína blómin, til Þess að hann 

gæti stokkið á undan henni til ømmu gømlu, Þá varð mamma hennar heldur en ekki 

hrædd. En Þó varð hún miklu hræddari, Þegar hún heyrði, að Rauðhetta litla hefði verið 

í kviði úlfsins, Þar sem hún hefði að øllum líkindum verið enn þann dag i dag, ef 

veiðimaðurinn hefði ekki komið og frelsað hana. Hún varð gløð yfir Því, að hafa litlu 

stúlkuna sína hjá sjer, og varð Rauðhetta nú að lofa mømmu sinni því, að fara aldrei 

framar út af rjetta vegi (Rauðhetta 1886:1). 

 

Þessi endir prýðir einnig útgáfu sögunnar frá árinu 1920 (Rauðhetta, 1920:15-16). 

 

Bæði í útgáfu frá árinu 1938 sem Theodór Árnason íslenskaði og í Grimmsævintýri 1 sem 

einnig var íslenskað af Theodóri en gefið út 1944, er söguþráðurinn nær orðréttur 

samkvæmt upprunalegu útgáfu Grimmsbræðra. Sagan hefst á lýsingu á fallegu Rauðhettu 

og endar með því að Rauðhetta lofar að óhlýðnast aldrei framar orðum móður sinnar. 

Söguþráðurinn er sá sami (Theodór Árnason, 1938; Theodór Árnason, 1944). 

Hins vegar ef skoðuð er útgáfa frá árinu 1957 sem ber nafnið Rauðhetta litla- mynda og 

litabók má sjá blæbrigðamun, hann er einna helst falinn í upphafi sögunnar. En hér að 

ofan hafa allar útgáfurnar byrjað á lýsingu á Rauðhettu. Þessi útgáfa hefst ólíkt þeim og 

hljóðar á þessa leið: 
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,,Eins og þú veizt, Rauðhetta litla, þá er hún amma þín lasin“, sagði mamma hennar. ,,Og 

nú langar mig til að biðja þig að skreppa til hennar og færa henni körfu á ýmsu góðu í“ 

(Rauðhetta litla- mynda og litabók, 1957:1). 

 

Eins er ólíkt með fyrri útgáfum, sem og þeirri upprunalegu sem miðað er við hér, 

að þegar Rauðhetta hefur svarar móður sinni um að hún skuli glöð fara til ömmu 

sinnar er sagt frá því sem í körfuna góðu fór: 

 

Hún valdi rjóðustu eplin, þroskuðustu perurnar og stærstu kökuna til að senda mömmu 

sinni (Rauðhetta litla- mynda og litabók, 1957:1-2). 

 

Söguþráðurinn heldur sér þar til grjót er sett í kvið úlfsins og sagan endar með þessum 

orðum: 

 

Skógarhöggsmaðurinn náði svo í nokkra steinhnullunga og setti í kviðarholið á hræinu, 

batt utan um það kaðli og dró út í tjörn, svo að tryggt væri, að vondi úlfurinn gerði ekki 

meira illt af sér en orðið var (Rauðhetta litla- mynda og litabók, 1957:11). 

 

Veiðimaðurinn er orðinn að skógarhöggsmanni, Rauðhetta nær ekki í steinana, úlfurinn 

dettur ekki um koll vegna þunga og drepst og er síðan fláður heldur dregur 

skógarhöggsmaðurinn hann út í tjörn. Þar með er boðskapi sögunnar í raun eytt. Því jú 

boðskapurinn verður að teljast sá að maður eigi ekki að óhlýðnast (Rauðhetta litla- 

mynda og litabók, 1957). 

6.2.2. Útgáfur á árunum 1960 – 1989 

Útgáfa frá árinu 1960 ber heitið Rauðhetta tónar og tal. Í sögunni sem svipar mjög til 

uppruna síns frá 1812 er Rauðhetta þó send með uppáhaldskökur ömmu sinnar til hennar, 

í stað víns og köku. Eins er skógarhöggsmaður í þessari útgáfu í stað veiðimanns. 

Rauðhetta sækir ekki steinana heldur gerir skógarhöggsmaðurinn það sjálfur. Amman 

faðmar Rauðhettu að sér og gleðitár streyma niður vanga hennar. Loks endar sagan á því 

að þau þrjú drösla úlfinum í sameiningu niður að tjörn og henda honum í hana. Þar sekkur 

hann til botns (Stefán Jónsson, 1960). 
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Þar sem sagan endar á þennan veg verður sá er hlustar að hafa þá færni að geta dregið 

ályktun um boðskap hennar þar sem hann kemur ekki fram í lokin líkt og í upprunalegu 

útgáfunni. 

 

Í útgáfu Rauðhettu frá árinu 1975 hefst sagan eins og í upprunalegu gerðinni. Þó er 

Rauðhetta er ekki send með kökur og vín til ömmu sinnar heldur með egg, smjör og 

kökur. Atburðarásin er hins vegar eins og í upprunalegu útgáfunni, þó mikið stytt. Ekki er 

um veiðimann að ræða í sögunni heldur skógarvörð sem heyrir hroturnar í úlfinum og 

ákveður að athuga hvað sé þarna á ferð. Úlfurinn reynir að bíta skógarvörðinn sem grípur 

um háls úlfsins og snoppungar hann á trýnið. Hann sker loks gat á magann og Rauðhetta 

og amma gamla koma báðar lifandi út. Skógarvörðurinn sækir steina og fyllir maga hans 

en ekki Rauðhetta. Þegar úlfurinn rankar við sér fer hann niður að á til að fá sér að drekka 

og dettur út í sökum þunga síns og drukknar. Sögunni lýkur loks á því að þau þrjú dansa 

af gleði og um leið hugsar Rauðhetta með sér að hún skuli aldrei aftur óhlýðnast móður 

sinni (Freysteinn Gunnarsson, 1975). 

 

Útgáfan frá árinu 1978 sem ber það sérstaka heiti Rauðhetta ’78 er mjög frábrugðin 

upprunalegu sögunni. Hefst hún þó með svipuðum hætti, en Rauðhetta er svo send á stað 

með ávaxtasafa og jólaköku í stað vínsins og kökunnar. Þegar inn í skóginn er komið og 

samræður við úlfinn eiga sér stað, sannfærir hann Rauðhettu um betri leið til ömmu 

sinnar með orðunum:  

 

,,Þú gengur bara hægt og stillt eins og þegar þú ferð í skólann, það er gaman að dvelja um 

stund í skólanum“ (Guðrún Guðjónsdóttir, 1978:12). 

 

Úlfurinn fer í beinu framhaldi rakleitt heim til ömmu gömlu og er atburðarásin þar með 

afar ólíkum hætti en í upprunalegu sögunni. Úlfurinn rekur ömmuna framúr rúminu og 

inn í eldhús og heimtar mikið kjöt, atburðarásin er þannig: 

 

Sem betur fór átti amma nóg kjöt í búri sínu. Hún dró nú fram fjórar áleggspylsur, og þrjú 

stór bjúgu, og hvarf allt þetta á augabragði ofan í úlfinn. Þá kom hún með nokkrar 

niðursuðudósir og lét þær á eldhúsborðið, síðan flýtti hún sér að ná í dósahníf, sem var í 

skúffu undir borðinu. Hún skar nú upp dósirnar, hverja af annarri, og hvolfdi úr þeim í 
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stóra skál, og setti fyrir úlfinn, en hann át áfram með mestu græðgi. Síðustu tvær dósirnar 

gleypti hann óuppteknar þar sem amma var orðin uppgefin í hendinni. Loks var úlfurinn 

saddur. Hann fór nú inn í stofu og klæddi sig í náttföt ömmu og lét nátthúfuna hennar 

alveg niður að augum. Síðan fór hann upp í rúm hennar og dró rekkjutjöldin fyrir 

(Guðrún Guðjónsdóttir, 1978:16-17). 

 

Rauðhetta kemur loks heim til ömmu sinnar. Hún sér að amman er eitthvað undarleg 

útilítandi og spyr hana um það. Síðasta spurningin sem hún varpar fram er um hið skrítna 

útlit munnsins. Úlfurinn svarar á þá leið að það sé til að geta gleypt stóra kjötbita, ekki 

Rauðhettu. Úlfurinn stekkur loks fram úr rúminu og ýlfrar heil ósköp og fer aftur í bólið, 

sofnar og hrýtur hátt. Veiðimaðurinn heyrir þetta og gengur inn í húsið. Sér hann úlfinn 

liggja fyrir í rúminu og verður hann glaður að hafa fundið hann. Veiðimaðurinn vorkennir 

hins vegar úlfinum og sker hann upp til að lina þjáningar hans. Þegar hann er búinn að 

opna kvið úlfsins kemur út úr honum allt það sem hann hafði étið. Veiðimaðurinn gerir 

að sárum hans og sótthreinsar þau. Úlfurinn ásamt hinum þremenningunum settist við 

eldhúsborðið þar sem þau snæða það sem Rauðhetta hafði átt að færa ömmu sinni. Sagan 

endar á því að þau urðu öll bestu vinir og Rauðhetta hugsar með sér að hún skuli aldrei 

fara út af veginum og inn í skóg, eftir að mamma hafi bannað henni það (Guðrún 

Guðjónsdóttir, 1978). 

Þar sem sagan er afar undarleg er boðskapur hennar ekki skýr. Þó að Rauðhetta megi ekki 

óhlýðnast var í raun aldrei nein hætta á ferð þar sem úlfurinn át engan og þau urðu öll 

vinir í lokin.  

 

Í bæði Grimms-ævintýri (2. hefti.) frá árinu 1986 sem og í Tíu Grimms-ævintýri frá árinu 

1989, má sjá vandaðar útgáfur af ævintýrinu. Eru þær svo til orðréttar samkvæmt 

upprunalegu útgáfunni (Þorsteinn Thorarensen, 1986. Þorsteinn frá Hamri, 1989). 

 

Í útgáfu frá árinu 1987 er sagan með svipuðum hætti og upprunalega sagan að 

undanskyldum þeim miklu styttingum sem textinn hefur orðið fyrir. Í sögunni er þó 

skógarhöggsmaður í stað veiðimanns, eins endar sagan á annan veg. Endir sögunnar er 

þannig að skógarhöggsmaðurinn dregur dauða úlfinn út úr litla húsinu og setjast þau þrjú 

niður og fá sér að borða. Endir sögunnar er því ekki til að ýta undir boðskap hennar 

(Rauðhetta. Bækur fyrir byrjendur, 1987). 
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Í útgáfu frá árinu 1988, er söguþráðurinn líkur upprunanum. Þó má geta þess að lýsingar í 

sögunni eru orðnar nútímalegri. Aldur Rauðhettu er gefinn upp, skógarhöggsmaðurinn er 

ekki veiðimaðurinn heldur faðir hennar og þorpsbúar eru sagðir hræddir við hin villtu dýr 

skógarins og því hafi móðir hennar varað hana við. 

Ólíkt hinni upprunalegu sögu Grimmsbræðra étur úlfurinn ekki ömmuna þar sem hann 

vildi fyrst éta Rauðhettu. Taldi hann hana gómsætari og vildi því geyma ömmuna þar til 

seinna og læsti hana á meðan inni í skáp. Eftir að hann borðar Rauðhettu fer hann út í 

horn til að liggja á meltunni og sofnar þar. Faðir Rauðhettu á leið framhjá og þar segir 

amman frá því sem gerst hafði. Faðir Rauðhettu ætlar að drepa úlfinn þegar hann heyrir 

hana æpa inn í maga hans og bjargar henni. Því næst segir faðir hennar henni að hlaupa til 

þorpsins og láta þorpsbúa vita að þeir þurfi ekki að óttast úlfinn lengur. Faðirinn fyllir 

kvið úlfsins af steinum og gengur frá sárum hans. Loks vaknar úlfurinn þyrstur, ætlar 

niður að vatni til að drekka, dettur út í og drukknar (Þorsteinn frá Hamri, 1988). 

Lýkur sögunni með þessum hætti: 

 

Nú ríkti farsæld og friður í skóginum og menn gengu ósmeykir til vinnu sinnar. Og 

Rauðhetta litla átti góða daga. Henni var nú ljóst hvernig úlfar voru í eðli og háttum, en 

sem betur fór varð enginn slíkur á vegi hennar eftir þetta (Þorsteinn frá Hamri, 1988). 

 

6.2.3. Útgáfur á árunum 1990 - 2010 

Útgáfur þessa tímabils eru alls tuttugu talsins samkvæmt því sem hér verður komist næst. 

Ekki verður fjallað um þær allar hér en reynt að draga upp heildstæða mynd af þessu 

tímabili. 

 

Árið 1992 voru gefnar út að minnsta kosti þrjár sögur um Rauðhettu. Tvær þeirra eru afar 

líkar, greinilegt er að önnur bókin er stytt útgáfa hinnar. Ætla má að hún sé gerð fyrir 

yngri börn, en hún er harðspjalda bók. Báðar þessar bækur eru líkar upprunalegu sögunni 

fyrir utan að ekki er talað um veiðimann heldur veiðivörð sem drepur úlfinn áður en hann 

bjargar Rauðhettu og ömmu. Ekkert er minnst á örlög úlfsins, fyrir utan dauða hans. 
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Engir steinar eru settir í kvið hans eða hann fláður (Óskar Ingimarsson, 1992; Saponaro, 

Sabina. 1992). 

Þriðja sagan gefin út þetta ár er í safninu Tíu Grimms-ævintýri. Þar má sjá vandaða útgáfu 

sögunnar í anda uppruna síns, eina atriðið sem ekki er líkt upprunalegu sögunni er að 

úlfurinn er ekki fláður. Annars er allt með líkum hætti og í lok sögunnar dregur Rauðhetta 

þann lærdóm að hún skuli aldrei óhlýðnast móður sinni aftur (Þorsteinn Thorarensen, 

1992).  

 

Í útgáfu sem ber heitið Húsið hennar Rauðhettu litlu frá árinu 1997, er sagan að miklu 

leyti stytt þó að atburðarásin sé svo til hin sama. Sagan hefst þó ekki á lýsingu á 

Rauðhettu og ekki er greint frá því að amman sé veik. Heldur hefst sagan svona: 

 

,,Hér er matur handa ömmu,“ segir mamma við Rauðhettu litlu. ,,Farðu nú og haltu þig á 

aðalveginum.“ ,,Ég skal gera það, mamma. Vertu sæl, “ segir telpan (Hersteinn Pálsson, 

1997).  

 

Atburðarásin er síðan með svipuðum hætti þegar úlfurinn hittir Rauðhettu sem og þegar 

hann gleypir bæði ömmuna og Rauðhettu. En þegar veiðimaðurinn kemur til sögunnar er 

ekki sagt af hverju hann fer inn til húsið, heldur er sagan þannig: 

 

En veiðimaðurinn, sem á leið hjá, drepur úlfinn, sker á magann á honum og ömmu og 

Rauðhettu er borgið. ,,Höldum veislu með te og smákökum!“ segir amma (Hersteinn 

Pálsson, 1997). 

 

Þetta eru lokaorð sögunnar og því má segja að ekki sé talað um boðskap sögunnar í lokin.  

 

Bókaútgáfan Krydd í tilveruna gefur út Rauðhettu með lyftimyndum árið 2001. Sagan 

hefst á stuttri lýsingu af stúlkunni sem er send með matarkörfu til veikrar ömmu sinnar. 

Ekki er minnst á kökur eða vín heldur einungis góðgæti. Þegar hún er komin út í skóg 

hittir hún fyrst skógarhöggsmanninn sem ítrekar viðvörun móður hennar, að fara ekki út 

af veginum og tala ekki við ókunnuga. Því næst hittir hún úlfinn og ræða þau saman. 

Hann flýtir sér heim til ömmunnar og læsir þar gömlu konuna inn í skáp og flýtir sér í 
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bólið hennar. Rauðhetta kemur og spyr spurninganna um hið skrítna útlit ömmu sinnar. 

Þar næst gerist þetta: 

 

Veslings Rauðhetta! Hún heyrði úlfinn gnísta tönnum um leið og hún hljóp að dyrum....... 

og beint í fangið á skógarhöggsmanninum vini sínum. Hann var kominn til að athuga 

hvort ömmu liði betur. Skógarhöggsmaðurinn rak úlfinn á dyr og hleypti ömmu síðan út 

úr skápnum. Og nú vissi Rauðhetta hver var munurinn á vinum og ókunnugum (Bryant, 

Robyn, 2001). 

 

Á þennan hátt endar sagan. Þó að hún hafi tekið miklum breytingum frá uppruna sínum 

kemur fram boðskapur um að tala ekki við ókunnuga og er það gert ljóst að Rauðhetta 

hafi dregið lærdóm af því. Þessi boðskapur er þó ekki í upprunalegu sögunni. Þar er 

einungis kennt hversu mikilvægt er að hlýða mömmu sinni (Bryant, Robyn, 2001). 

 

Í útgáfu sem ber heitið Fegurstu Grimms-Ævintýri frá árinu 2002, er um að ræða afar 

vandaða útgáfa sögunnar. Upprunalegri útgáfu Grimmsbræðra virðist fylgt frá upphafi til 

enda og svo til orðrétt. Fær boðskapur sögunnar gott svigrúm og endar sagan á þennan 

veg: 

 

Á meðan var litla stúlkan að hugsa með sér ,,Aldrei, aldrei á maður að víkja út af rétta 

veginum, allra síst þegar mamma hefur varað mann við því (Esterl, Arnica, 2002). 

  

Árið 2004 kom út önnur útgáfa Rauðhettusögunnar. Hefst hún með svipuðum hætti. 

Rauðhetta er þó ekki með kökur og vín, heldur er hún send til ömmu sinnar með kökur og 

ávexti. Atburðarásin er þó hin sama. Amman er gleypt en hins vegar nær úlfurinn ekki að 

gleypa Rauðhettu því hún nær að smeygja sér bak við stól og hrópar þar hástöfum á hjálp. 

Faðir hennar, sem staddur var út í skógi að höggva tré, heyrir í henni og kemur dóttur 

sinni til hjálpar. Hann drepur úlfinn með einu höggi. Sagan endar loks með þeim hætti að 

amman kemur skríðandi út úr kviði úlfsins þeim til mikillar furðu. Því má eins segja að 

hér hafi boðskapurinn misst marks (Stefán Júlíusson, 2004). 

 

Árið 2006 er gefin út önnur saga um Rauðhettu undir þeim formerkjum að hér sé „sígilt 

ævintýri endursagt í gullfallegri útgáfu. Litlir lesendur nálgast söguna með því að snerta 
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klæði söguhetjunnar framan á bókinni“ (Klara Geirsdóttir, 2006). Þessi útgáfa hefur þó 

tekið miklum stakkaskiptum frá upprunanum, þó hún sé kynnt sem „sígilt ævintýri“. 

Sagan hefst á þessa leið: 

 

Dag einn bakaði kona skógarvarðarins köku og bað litlu telpuna sína, hana Rauðhettu, að 

fara með kökuna til ömmu sinnar því að hún væri með slæmt kvef og lægi í rúminu 

(Klara Geirsdóttir, 2006). 

 

Þetta upphaf sýnir að þarna er mamman orðin kona skógarvarðarins. Sagan heldur áfram 

með svipuðu sniði þar sem Rauðhetta hittir úlfinn í skóginum og þau ræða málin. Þegar 

úlfurinn hefur kvatt Rauðhettu flýtir hann sér heim til ömmu gömlu og er atburðarásin þar 

á þessa leið: 

 

Þegar amma sá stóra, ljóta úlfinn ryðjast inn varð hún svo hrædd að hún hentist fram úr 

rúminu og faldi sig í fataskápnum. Úlfurinn setti nátthúfuna hennar ömmu á sig og skreið 

upp í hlýtt rúmið hennar. Fljótlega kom Rauðhetta og flýtti sér að rúmi ömmu sinnar. 

Þegar hún ætlaði að kyssa ömmu sína sá hún að amma var eitthvað skrýtin (Klara 

Geirsdóttir, 2006). 

 

Spurningarnar líkt og koma í upprunalegu sögunni eru með svipuðum hætti og eru því 

ekki endurteknar hér. En þegar úlfurinn svarar gerist þetta: 

 

Rauðhetta litla varð svo hrædd að hún hrópaði eins hátt og hún gat. Pabbi hennar, 

skógarvörðurinn, heyrði í henni, greip stóru byssuna sína og hljóp undir eins heim til 

ömmu gömlu. Þegar hann kom þangað sá hann hvar stóri, ljóti úlfurinn stökk út um 

gluggann og flýði inn í skóginn. Skógarvörðurinn hraðaði sér á eftir honum. Þegar amma 

skreið út úr fataskápnum og sá að Rauðhetta var óhult varð hún svo glöð að hún sagði 

Rauðhettu að nú væri góður tími til að fá sér hressingu og bragða á gómsætu kökunni sem 

Rauðhetta hefði komið með (Klara Geirsdóttir, 2006). 

 

Á þennan hátt endar sagan einnig hér. Því má eins segja að sagan hafi misst boðskap sinn 

líkt og aðrar útgáfur sem hafa þennan endi. 

 

Í Sígildum ævintýrum, sem komu út árið 2007, má sjá mikið breytta sögu af þessu vinsæla 

ævintýri. Hefst þó sagan eins, fyrir utan lýsingu á Rauðhettu sjálfri en henni er sleppt. 
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Sagan hefst í raun í næstu frásögn þegar mamma tilkynnir Rauðhettu að amman sé veik 

og Rauðhetta er send af stað með körfu. Í körfunni eru þó ekki kökur og vín heldur 

ávextir og matur. Í skóginum er sagan með svo til óbreyttu sniði, þó heldur stytt. En 

sagan tekur stakkaskiptum þegar úlfurinn kemur heim til ömmu gömlu. Er atburðarásin á 

þessa leið: 

 

,,Ert þetta þú“, Rauðhetta mín, kallaði amma. – ,,Ó, hvað ég er glöð að heyra í þér. 

Gjörðu svo vel og komdu inn“. Og úlfurinn gekk inn til ömmu í öllu sínu veldi. Þegar 

amma Rauðhettu sá úlfinn féll hún í yfirlið. Um leið heyrði úlfurinn eitthvert þrusk fyrir 

utan dyrnar og lokaði ömmu inni í klæðaskáp. Úlfurinn hentist upp í rúmið og beið stutta 

stund. Úlfurinn hugsaði og hugsaði. – ,,Ef til vill eru þetta veiðimennirnir eða kannski er 

þetta Rauðhetta. Það er best að bíða og sjá til hvað gerist. – Hvort sem þetta eru 

veiðimennirnir eða Rauðhetta er best að vera við öllu búinn. Ég fer í náttföt ömmu“. 

,,Amma“, kallaði Rauðhetta. – ,,Komdu inn“, svaraði úlfurinn (Þórir S. Guðbergsson, 

2007). 

 

Rauðhetta líkt og hin hefðbundna saga segir til um kemur inn og ræðir við úlfinn um hið 

skrítna útlit ömmunnar og úlfurinn býr sig undir að éta hana. Þá gerist ólíkt upprunalegu 

sögunni þetta: 

 

Rauðhetta æpti af skelfingu. Hún vissi hvorki af ömmu gömlu inn í klæðaskápnum né 

veiðimanninum fyrir utan húsið. Úlfurinn vissi af ömmu, en hafði ekki hugmynd um 

veiðimanninn. Veiðimaðurinn ruddist inn um dyrnar og sá bæði úlfinn og Rauðhettu. 

Hann hafði leitað úlfsins í margar vikur og fagnaði því að finna hann loksins. Úlfurinn 

stökk hæð sína af hræðslu. Hann hafði aldrei séð veiðimanninn með byssu. Hann hentist 

út um dyrnar í náttfötum ömmunnar og sást aldrei framar. Amma Rauðhettu sem sat föst í 

klæðaskápnum hrópaði og kallaði og Rauðhetta flýtti sér að opna skápinn. Amma 

faðmaði Rauðhettu glöð og kyssti hana (Þórir S. Guðbergsson, 2007). 

 

Sagan endar þó á því að Rauðhetta sér hvað hún hafði gert rangt og amma hennar segir 

hana hafa lært mikið (Þórir S. Guðbergsson, 2007). 
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6.3. Samspil mynda og texta Rauðhettu-bókanna 

Hér á eftir verður fjallað um samspil mynda og texta í mismunandi Rauðhettu útgáfum. 

Verður miðað við þær útgáfur sem fjallað var um í kaflanum hér á undan. Eins verður 

þeim skipt upp með sama hætti og áður, í þrjú tímabil 

 

6.3.1. Samspil mynda og texta á árunum 1886 - 1959 

Útgáfan frá árinu 1886 er prýdd mörgum fallegum myndum. Eru þær ýmist í lit eða svart-

hvítu. Myndirnar er lýsandi en uppsetning þeirra er til þess fallin að hægt væri að 

misskilja tímasetningar atburðarrásarinnar. Til dæmis má sjá mynd af Rauðhettu banka á 

dyr ömmu sinnar áður en úlfurinn bankar á þær. Eins speglar úlfurinn sig þegar hann er 

klæddur í klæði ömmunnar eftir að Rauðhetta hefur talað við hann í rúmi ömmunnar. Það 

má þó segja að myndirnar einar og sér gætu sagt söguna ef þær væru settar upp með 

örlítið breyttu sniði. Það eina sem vantar er mynd af því er þegar úlfurinn gleypir 

ömmuna (Rauðhetta, 1886). 

 

Í útgáfunni frá árinu 1938 sem fjallað var um hér að ofan eru einungis fimm myndir í allri 

sögunni. Myndirnar eru þó skýrar en gefa á engan hátt til kynna atburðarás sögunnar 

(Theodór Árnason, 1938). Sömu sögu má segja um bókina Grimms ævintýri 1. Þar er 

einungis ein mynd í allri sögunni (Theodór Árnason, 1944). Í báðum bókunum eru 

myndirnar svarthvítar. 

 

Útgáfan frá árinu 1957, Rauðhetta litla- mynda og litabók, hefur að geyma skýrar myndir. 

En þar sem þetta er að auki litabók er hver opna prýdd sömu myndinni, þ. e. að önnur er 

lituð og hin er auð fyrir barnið að lita. Því er í raun hægt að segja að ekki sé nægt pláss 

gefið fyrir atburðarásina í heild sinni. Það vantar myndir inn á milli til þess að hægt sé að 

segja að myndirnar án texta gætu sagt söguna einar og óstuddar (Rauðhetta litla- mynda 

og litabók, 1957). 

6.3.2. Samspil mynda og texta á árunum 1960 – 1989  

Í bókinni Rauðhetta tónar og tal frá árinu 1960 má sjá fallega myndskreytingu á flestum 

síðum bókarinnar. Ekki væri hægt fyrir ungan lesanda að skoða þær einungis til að grípa 



 39 

atburðarásina né boðskap hennar. Tímaröð mynda er ekki með öllu rétt og eins vantar 

margar lýsandi myndir svo slíkt væri gerlegt (Stefán Jónsson, 1960).  

 

Útgáfa Rauðhettusögunnar frá árinu 1975 hefur að geyma lýsandi og skýrar myndir á öllu 

síðum bókarinnar. Eins og í fyrri umfjöllun um bókina er sagan ekki að öllu leyti lík 

uppruna sínum. Má þó segja að myndirnar segi alfarið söguna eins og henni eru gerð skil 

í bókinni. Ungur lesandi sem ekki hefur náð fullkomnum tökum í lestri gæti skoðað 

myndirnar og skilið söguþráð hennar. Myndirnar líkt og sagan eru fallegar og ekkert ljótt 

kemur fram á þeim (Freysteinn Gunnarsson, 1975). 

 

Í bókinni Rauðhetta ’78 sem og í Grimms- ævintýri (2.hefti) má sjá þrjár myndir auk 

forsíðumyndar. Myndirnar eru svart- hvítar teikningar. Geta þær á engan hátt lýst þeirri 

atburðarás sem á sér stað né gefið textanum aukna dýpt (Guðrún Guðjónsdóttir, 1978; 

Þorsteinn Thorarensen, 1986). 

 

Í útgáfu frá árinu 1987 sem Skjaldborg gefur út sem og í útgáfu Forlagsins frá árinu 1988 

eru myndirnar lýsandi og litskrúðugar. Þær eru settar upp í rétta tímaröð og settar þannig 

fram að upplifunin skilar sér til þess er skoðar (Rauðhetta. Bækur fyrir byrjendur, 1987; 

Þorsteinn frá Hamri, 1988). 

 

Í Tíu Grimms- ævintýri frá árinu 1989 gætu myndirnar einar og sér sagt söguna og gert 

henni góð skil. Myndirnar eru vandaðar, litskrúðugar og mjög lýsandi. Hver mynd 

spannar heila opnu og getur hver sem sér þær upplifað atburðarásina (Þorsteinn frá 

Hamri, 1989).  

 

6.3.3. Samspil mynda og texta á árunum 1990 - 2010 

Á þessu tímabili má sjá mikla aukningu í myndskreytingum. Engin bók á tímabilinu er án 

mynda. Bækurnar tvær frá árinu 1992, sem Óskar Ingimarsson þýddi, hafa báðar að 

geyma afar lýsandi og fallegar myndir. Þær eru þó ólíkar að því leyti að önnur þeirra er 

harðspjaldabók, sem höfðar því til yngri markhóps, en hin hefur að geyma lengri texta og 
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jafnframt fleiri myndir. Hvor um sig segir þó sína sögu með mikilli prýði (Óskar 

Ingimarsson, 1992; Saponaro, Sabina. 1992). 

 

Þriðja sagan frá árinu 1992, Tíu Grimms- ævintýri, hefur að geyma fáar en lýsandi 

myndir. Myndirnar eru þó ekki nægilega margar til að lýsa atburðarásinni að fullu eins og 

hún birtist í textanum sjálfum (Þorsteinn Thorarensen, 1992). 

 

Húsið hennar Rauðhetta litlu sem kom út árið 1997 er svokölluð bendibók. Hún 

inniheldur stuttan og hnitmiðaðan texta og auk hans eru nokkur orð úr textanum tekin og 

myndir settar við. Dæmi um slíkt er epli, auk orðsins er mynd af fallega rauðu epli. Eins 

eru skýrar myndir sem lýsa atburðarásinni vel. Má segja að þetta sé ætlað yngsta 

markhópi lesenda (Hersteinn Pálsson, 1997). 

 

Bókaútgáfan Krydd í tilveruna gaf út Rauðhettusöguna með lyftimyndum árið 2001. 

Myndirnar eru skemmtilegar fyrir augað þar sem þær koma fyrir í þrívíðu formi. Þó geta 

þær ekki einar og sér rakið þá atburðarás sem á sér stað í sögunni (Bryant, Robyn, 2001). 

 

Í útgáfu frá árinu 2002, Fegurstu Grimms-Ævintýri, má sjá sömu teikningarnar og prýða 

blaðsíður bókarinnar Tíu fegurstu Grimms- ævintýri frá árinu 1992 (Esterl, Arnica, 2002). 

 

Bókin frá árinu 2004 ber með sér mikinn Disney blæ. Má nefna að úlfurinn er klæddur 

fallegum fötum auk þess sem hann gengur á tveimur fótum. Myndirnar lýsa þó 

atburðarásinni sem slíkri þó að ,,ljótu“ hlutir sögunnar séu ekki sýndir á mynd. Eins er 

texti sögunnar mjög takmarkaður og bæta því myndirnar upp textann (Stefán Júlíusson, 

2004). 

 

Útgáfa Skjaldborgar frá árinu 2006 er harðspjalda bók. Hefur hún að geyma forsíðu þar 

sem upphleypt klæði Rauðhettu eru fyrir lesandann að snerta. Myndir bókarinnar lýsa 

söguþræði bókarinnar vel. Amman sést inni í skáp og á annarri mynd getur maður greint 

hræðslu og angist Rauðhettu. Textinn er stuttur, en hvort um sig gæti í raun staðið eitt og 

sér. Verður því að teljast jafnvægi milli mynda og texta (Klara Geirsdóttir, 2006). 
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Í Sígildum ævintýrum frá 2007 má líta greinargóðar og litríkar myndir sem gætu sagt 

söguna einar og sér. Textinn er í raun óþarfur ef myndirnar eru skoðaðar eingöngu. Ekki 

er því haldið hér fram að textinn sé lélegur, heldur er einungis verið að lýsa myndunum 

sem slíkum (Þórir S. Guðbergsson, 2007). 

6.3.4. Frásagnatækni í Rauðhettubókunum 

Segja má að allar þær útgáfur sem skoðaðar hafa verið hér að framan eigi það 

sameiginlegt að vera skrifaðar af sögumanni með takmarkað sjónarhorn. Má segja að 

hann sé eins og strengjabrúðumeistarinn sem hefur alla þræði í hendi sér. Hann hefur 

kosti hins alvitra sögumanns sem og ungu söguhetjunnar sem talar í fyrstu persónu (Silja 

Aðalsteinsdóttir, 2005:91, sjá 3. kafla). 

Þó má sjá hvernig textainnihald dregst saman með árunum og myndir verða æ meira 

áberandi í útgáfunum. 

6.4. Húmor eða alvarleiki í sögunni 

Fræðimenn telja að Perrault hafi aðallega beint sögum sínum til barna hefðarfólks, þar 

sem hann vissi að hann næði ekki til síns markhóps nema í gegnum þau. Braut hann upp 

ævintýraformið til þess að höfða til foreldra barnanna sem hann vissi að væru að lesa 

sögurnar fyrir börn sín. Kímni textans og þau slæmu endalok eru án efa rituð með 

fullorðna áheyrendur í huga. Í sögum Perrault má sjá tvíræð skilaboð með 

kynferðislegum tilvísunum sem og kaldhæðni og jafnvel háð (Tatar 1999:324). Ætla má 

að börn sjái úlfinn sem skepnu sem ætlaði að gleypa Rauðhettu líkt og textinn gefur til 

kynna en foreldra skildu myndlíkingu Perrault um manninn sem tælir saklausa 

sveitastelpu í rúmið til sín. 

 

Grimmsbræður voru undir þrýstingi foreldra og kirkjunnar að styðjast við hefðbundna 

þjóðsagnaarfleifð er þeir gáfu út sína Rauðhettusögu, þar sem fjölskyldu- og 

uppeldisgildin voru sterkari á þeim tíma. Þegar þar var komið sögu var búið að aðgreina 

börn frá fullorðnum, þar sem þarfir hvors hóps voru ólíkar. Þótti þeim því nauðsynlegt að 

haga sögunni á þann veg að börn skildu hana. Því rituðu þeir söguna út frá sjónarhorni 

barnsins (Tatar, 1999:328). Boðskapur móður Rauðhettu er greinilegur í útgáfu þeirra 

eins og hér má sjá: 
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,,En mundu mig um að vera stillt og siðprúð og ekki hafa hönd á neinu í stofunni hennar, 

og gleymdu ekki að heilsa henni ömmu þinni hæversklega og skilaðu kveðju minni til 

hennar. Og farðu nú varlega, svo að þú dettir ekki og brjótir flöskuna. Þá fær hún amma 

þín ekkert vín.“ (Hér er vísað til Theodórs Árnasonar 1924:26-32). 

 

Í þessu stutta broti má sjá hvernig sagan hefur tekið á sig nýja mynd; úr því að vera með 

kynferðislegum undirtón í sögu sem hefur að geyma umbun og refsingar (Tatar 

1999:329). 

Þó þeir hafi reynt að aðlaga sögur sínar með þessu móti voru enn atburðir í sögunni sem 

foreldrum gæti þótt óviðeigandi. Brugðu þeir því á það ráð að setja aðvörunarorð í 

formála annarrar útgáfu sinnar. Þar eru foreldrar beðnir um að meta hvort sagan sé 

viðeigandi fyrir börn þeirra (Tatar, 1999:328).  

 

Rauðhettusagan hefur birst í ýmsum útgáfum og er mikill blæbrigðamunur á þeim. Hins 

vegar verður að teljast að sagan eins og hún birtist í bókin Ormagull sé ein sú afleitasta. 

Er þræði sögunnar haldið, en innihald hennar hefur tekið miklum breytingum. Heitir 

sagan þar Rauðhetta og úlfurinn, amman, kennarinn og litla gula hænan og er hún eftir 

Eirík Brynjólfsson. Saga er í senn skopútgáfa af Rauðhettusögunni sem og litlu gulu 

hænunni. Þannig er sagan sett í nútímalegan blæ og skólagöngu stúlkunnar blandað í 

hana. Amman þarf lyf og sælgæti, hins vegar hittir hún líkt og í upprunalegu sögunni 

úlfinn en ekki út í skógi heldur á göngustíg á leið til ömmu sinnar, eftir að hafa hitt litlu 

gulu hænuna á strætisstoppistöð. Úlfurinn er þó látinn éta bæði ömmuna og Rauðhettu en 

þeim til bjargar kemur kennari Rauðhettu en ekki veiðimaður.  

Sögunni lýkur á með þessum orðum:  

 

Til að gera langa sögu stutta eru hér sögulokin:  

Kennarinn var gerður að skólastjóra af því hann hafði reynst Rauðhettu svo vel. Amman 

var sett á elliheimili. Rauðhetta lauk stúdentsprófi með sóma og er í háskólanum að læra 

viðskiptafræði. En litla gula hænan stofnaði bakarí. Þannig lýkur svo þessari sögu sem 

sýnir svo ekki verður um villst að skólinn er góður og að kennarinn er besti vinur 

barnanna. Og að litlar gular hænur eru ekki allar sem þær eru séðar (Eiríkur Brynjólfsson, 

1994:48). 
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6.5. Var meira krafist af börnum áður fyrr en nú er gert? 

Á tímum uppruna sögunnar skipti í raun ekki máli hversu gamall lesandinn eða 

hlustandinn var, því sögur voru gefnar út með tilliti til hefðarstéttarinnar og litið var á 

börn sem lítið fullorðið fólk sem átti vel að geta hlustað á sögurnar eins og þær komu 

fyrir (Tatar 1999:318). Grimmsbræður reyndu þó að fara mildari höndum um boðskap 

sögunnar því þeir höfðu þarfir barna í fyrirrúmi (Tatar 1999:321).  

Sjá má hvernig texti sögunnar, í þeim útgáfum sem skoðaðar hafa verið hér að ofan, hefur 

verið styttur til muna og eins hafa myndskreytingar tekið yfir. Jafnframt hefur atburðarás 

sögunnar verið gerð falleg og án allrar grimmdar þó svo að Rauðhetta sé étin í mörgum 

þeirra. Þá er til að mynda ekki sýnd mynd af þeim atburðum sem þykja ljótir.  

Kröfur til barna hafa breyst með tímanum. Nú í dag skipa myndir stóran sess á kostnað 

texta. Má ætla að sögustundir sem slíkar séu mun styttri í dag en þær voru á árum áður.  

Þó skal tekið fram að bækur sem gefnar eru út undir formerkjum Grimmsævintýra og eru 

í slíkum söfnum eru mun ítarlegri sögur og jafnvægi er á milli mynda og texta.  

Þannig má álykta að minni kröfur séu gerðar til barna í dag en var á árum áður. 
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7. Samantekt  

Sagan um Rauðhettu eins og hún birtist okkur nú í nútímaútgáfum á fátt skylt með því 

ævintýri sem Grimmsbræður gáfu út. Hvorki frásagnarstíll né atburðarrás líkjast 

upprunalegu sögunni. Bókum sem þessum mætti líkja við málverk málað með sömu litum 

og leiðbeiningum en útkoman yrði ólík. Ekkert þeirra væri eins en samt væri því haldið 

fram að þetta væri allt eitt og sama verkið.  

Bókahöfundar og útgefendur virðast ganga út frá því að Grimmsbræður séu höfundar 

sögunnar þó vitað sé að þeir eru það ekki. Ætla mætti að bækur sem gefnar eru út undir 

ákveðnum formerkjum þyrftu að standast ákveðna skilmála, til dæmis að vera líkar 

uppruna sínum. En hvar skyldu mörk breytinganna liggja? Er það þegar sagan hefur 

fengið nýja atburðarás eða er það þegar hún hefur vikið frá uppruna sínum hvað texta 

varðar. Sagan virðist hafa vikið frá uppruna sínum að það miklu leyti að erfitt er að kalla 

sumar útgáfurnar ævintýri lengur.  

 

Samfélagslegar breytingar hafa áhrif á þróunina, þar sem sögum er hagrætt eftir ríkjandi 

gildum og tíðaranda hverju sinni með þeim afleiðingum að börn nú til dags munu 

sennilega aldrei fá að kynnast upprunalega Rauðhettuævintýrinu, þar sem ekkert má 

misbjóða þeim. Háskinn, illskan, óttinn, ógnin og jafnvel sigurtilfinningin er tekin út úr 

sumum útgáfum. Myndirnar taka völdin og því er erfitt um vik að lýsa þeirri stórfenglegu 

atburðarás sem átti sér stað í upprunalegu sögunni. 

Grimmsbræður lögðu áherslu á að það væri foreldranna að vega og meta efnið. Þeir voru 

hreinlega hvattir til þess að ritskoða söguna áður en hún væri lesin. Því sem þeim þótti 

óviðeigandi gætu þeir sleppt að lesa. 

Nú til dags er þetta ekki í höndum foreldra heldur í höndum útgefenda, þeir breyta 

sögunni eftir því sem hentar hverju sinni og gerir það hana lítilfenglegri, bæði hvað 

varðar málfar og annað innihald. 
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8. Lokaorð 

Litla stúlkan með rauðu hettuna sem hóf ferðalag sitt á miðöldum hefur fengið að sæta 

miklum breytingum og hefur ekkert um það að segja sjálf. Í sögu Perrault er Rauðhetta 

blekkt af úlfinum og dvelur í kvið hans í rúm hundrað ár þar til Grimmsbræður frelsa 

hana þaðan.  

Ævintýri enda ávallt á því að kvenhetju er bjargað. Líkt og prinsinn kemur og kyssir 

Þyrnirós kemur hér til sögunnar veiðimaður sem bjargar Rauðhettu úr kvið úlfsins. 

Rauðhetta er þó klók og beitir brögðum og fær þannig að eiga lokaathygli í sögunni. Hún 

nær í steina til að fylla maga úlfsins. En er slíkt enn til staðar í dag? Rauðhetta er orðin 

svo ósjálfbjarga oft á tíðum að hún getur ekki náð í steina eða er það kannski bara 

úlfinum að kenna því hann er orðinn svo latur að hann nennir ekki að éta Rauðhettu 

lengur og hvað þá ömmu gömlu. Betra þykir að geyma hana inn í skáp eða láta hana elda 

fyrir sig.  

 

Þó að miður þyki að sagan um Rauðhettu hafi tekið slíkum stakkaskiptum sem raun ber 

vitni er ekki hægt að koma í veg fyrir það. Sama gildir um tungumál okkar. Það tekur 

sífellum breytingum í tíma og rúmi. Samfélagsbreytingar virðast ráða því hvernig sagan 

eigi að vera hverju sinni. Ekki er hægt að banna slíka þróun þar sem enginn er skráður 

höfundur sögunnar. Því leyfa útgefendur sér að umsemja söguna en vilja oft á tíðum 

halda í þá hugmynd að sagan sé í anda Grimmsbræðra.  

Þó að tíminn kalli fram ýmsar breytingar viljum við til dæmis ekki að tungumál okkar eða 

málfar deyi út, eins viljum við ekki að ævintýri eða þjóðsögur með ríka hefð glati töfrum 

sínum. Ævintýri og þjóðsögur ætti ekki að meðhöndla sem „ódýrar“ barnabækur. 

 

Það verður að teljast miður að börn í dag fái ekki að njóta gamalla sagnahefða. Málfar 

verður að vera uppbyggjandi og örvandi í góðu jafnvægi við myndir. Hvorugt má taka 

yfirhöndina svo að ímyndunarafl barna fái að njóta sín. Teljum við nauðsynlegt að halda í 

gömul og góð gildi hvað varðar sögur á borð við Rauðhettu. Ekki þarf að nútímavæða 

allt. Börn mega upplifa ótta og heyra ,,ljótar“ sögur án þess að þau beri skaða af.  
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