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 Ágrip 

Bækurnar um Blíðfinn eftir Þorvald Þorsteinsson vöktu töluverða athygli þegar þær 

komu út á árunum 1998-2004. Þorvaldur semur þær sem ævintýri eða fantasíur og í 

þessari ritgerð er fjallað um þær út frá þeirri spurningu hvaða öfl berjist um í Blíðfinni. 

Hann er munaðarlaus, finnur ekki jafnvægi í lífinu og lendir í margs konar ævintýrum 

og vandræðum. 

 Í upphafi ritgerðarinnar er fjallað lítillega um barnabækur á Íslandi fram að 

þeim tíma þegar bækurnar um Blíðfinn komu út. Síðan eru nokkrir þættir í sögunni 

teknir til greiningar og lagður grunnur að samanburði við kenningar Carls Gustav Jung 

um skuggann. Jung segir að hverri manneskju fylgi skuggi sem hún verði að horfast í 

augu við til að þroskast. Þetta eru hinar myrku hliðar sálarlífsins sem hver og einn 

verður að horfast í augu við. Geri hún það ekki nái skugginn yfirhöndinni og stjórninni 

yfir manneskjunni. Einstaklingurinn verði að gangast við sínum eigin tilfinningum og 

samþykkja að reiðin og heiftin sé innra með honum sjálfum en ekki í umhverfinu. 

 Að endingu er leitast við að svara þeirri spurningu hvort bækurnar séu 

barnabækur en sú spurning sprettur af því að Þorvaldur notar mikið bæði tvöfalt og 

tvíþætt ávarp sem gerir að verkum að textinn er að hluta ætlaður fullorðnum lesendum. 
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Inngangur 

Í þessari ritgerð er fjallað um sögurnar um Blíðfinn eftir Þorvald Þorsteinsson og spurt 

hvaða öfl berjist um í Blíðfinni. 

 Í fyrsta kafla er höfundurinn Þorvaldur Þorsteinsson kynntur og farið yfir 

helstu verk hans á sviði bókmennta og myndlistar. 

 Annar kafli fjallar um barnabækur á Íslandi og þróun þeirra. Þar kemur fram að 

á þeim tíma þegar Þorvaldur byrjaði að skrifa bækurnar um Blíðfinn var að kvikna 

áhugi á Íslandi, sem ekki hafði verið um nokkuð langa hríð, á fantasíum fyrir börn. 

 Þriðji kafli er greining á bókunum fjórum þar sem skoðaðir eru þættirnir 

sjónarhorn, persónur, tungumál og myndmál. Í ljós kemur að bækurnar eru sagðar á 

þann hátt að skrifað er fyrir börn og fullorðna samtímis. 

 Í fjórða kafla eru kynntar kenningar sálfræðingsins Carls Gustav Jung um 

skuggann og bækurnar bornar saman við þær. Kanadíski rithöfundurinn og 

fræðimaðurinn Ursula Le Guin fjallar um kenningar þessar í grein sinni The Child and 

the Shadow. Kenningarnar ganga út frá því að allar manneskjur eigi sér skugga sem 

þær þurfi og verði að horfast í augu við til að öðlast þroska. Við skoðun og samanburð 

reynast sögurnar um Blíðfinn falla vel að kenningunum og niðurstaðan er sú að vandi 

Blíðfinns sé að hann horfist ekki í augu við sinn eigin skugga sem tekur þá völdin og 

stjórnar honum. 

 Fimmti kafli fjallar um þá spurningu hvort bækurnar um Blíðfinn séu 

barnabækur. Spurningin vaknar þegar höfð er í huga hin mikla notkun höfundar á 

tvíþættu ávarpi, þ.e. að höfundur talar bæði til barna og fullorðinna sem lesenda en 

ekki síður þar sem hann notar tvöfalt ávarp þar sem talað er um börn. Þegar höfð eru í 

huga orð höfundarins um tilganginn með gerð sögunnar og tengsl hennar við ævintýrin 

er niðurstaðan sú að sagan sé ekki eingöngu fyrir börn heldur einnig fullorðna lesendur 

líkt og gömlu ævintýrin. 

 Síðasti kaflinn er samantekt þar sem farið er yfir niðurstöður ritgerðarinnar. 
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1. Höfundur bókanna um Blíðfinn 

Þorvaldur Þorsteinsson höfundur bókanna um Blíðfinn er fæddur árið 1960 á 

Akureyri. Hann stundaði myndlistarnám á Akureyri og við nýlistadeild MHÍ og lauk 

framhaldsnámi í myndlist í Hollandi árið 1989. Þorvaldur hefur verið mjög virkur á 

sviði myndlistar, leiklistar og ritlistar allt frá því hann lauk námi. Honum hafa hlotnast 

viðurkenningar og verðlaun af ýmsum toga bæði fyrir myndlist og ritstörf. Hann var 

forseti Bandalags íslenskra listamanna á árunum 2004 – 2006.  

 Á myndlistarsviðinu hefur Þorvaldur haldið fjölda einkasýninga og einnig tekið 

þátt í fjölmörgum samsýningum. 

 Hann hefur gert handrit fyrir sjónvarp, útvarp og leikhús. Fyrir verkið And 

Björk og course hlaut hann Grímuna sem leikskáld ársins 2003 og var verkið sett á 

svið í nokkrum löndum. 

 Á bókmenntasviðinu liggja mörg verk eftir Þorvald bæði fyrir börn og 

fullorðna. Skilaboðaskjóðan og bækurnar fjórar um Blíðfinn eru þekktastar 

barnabókanna. Skilaboðaskjóðan kom út 1986 með myndum eftir Þorvald og leikgerð 

Þorvaldar úr sögunni var sett á svið í Þjóðleikhúsinu árið 1993. Bækurnar um Blíðfinn 

komu út á árunum 1998-2004. Fyrir fyrstu bókina um Blíðfinn Ég heiti Blíðfinnur en 

þú mátt kalla mig Bóbó hlaut hann Barnabókaverðlaun fræðsluráðs Reykjavíkur. 

Leikgerð eftir bókunum um Blíðfinn var sett á svið Borgarleikhússins árið 2001 í 

leikgerð Hörpu Arnardóttur. Bækur Þorvaldar hafa verið þýddar á mörg tungumál og 

notið mikilla vinsælda. 

 Þorvaldur stofnaði fyrirtækið MyPodket Productions ásamt Helenu Jónsdóttur 

og framleiðir kvikmynda- og leikhúsefni. Auk þessa veitir hann fræðslumiðstöðinni 

Kennsla.is forstöðu. 

(Stuðst var við vefsíðurnar www.100.bokmenntir.is og www.kennsla.is.)  

 

 

 

 

http://www.100.bokmenntir.is/
http://www.kennsla.is/
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2. Barnabækur á Íslandi 

Í uppvextinum eru börn mjög háð hugmyndum hinna fullorðnu um hvað sé þeim fyrir 

bestu. Þetta á ekki síður við um sögur og bókmenntir en aðra þætti í lífi þeirra. 

Hugmyndir hinna fullorðnu um velferð barna hafa síðan breyst í tímans rás og 

sveiflast með kenningum og hugmyndum sem uppi hafa verið á hverjum tíma. Fyrr á 

öldum varðveittust sögur í munnlegri geymd, kynslóð fram af kynslóð hér á landi. 

Þegar prenttæknin kom til sögunnar og bækur tóku að berast til Íslands varð sú 

breyting að fullorðna fólkið gat lesið sögur fyrir börnin af bókum þó svo munnlega 

geymdin væri líka til staðar í frásögum og héldi þeim lifandi í bókaleysi fátækra 

heimila. Smám saman hefur bókin tekið yfir og sennilega er skáldsagan sú tegund 

bókmennta sem íslensk börn lesa hvað mest en barnaljóð það sem þau hlusta mest á.

 Áður fyrr hafði íslenska þjóðin mikla skemmtun af rímum og þjóðsögum á 

kvöldvökum. Þessu efni sem hafði að hluta fallið í gleymsku var farið að halda að 

börnum landsins í lok síðustu aldar. Hannes Finnsson biskup (1739-1796) kallaði 

þessa sagnaskemmtun „siðgæðisins ólyfjan og eitur”. Aftur á móti taldi 

sálfræðingurinn Bruno Bettelheim að heimur ævintýranna væri nokkurn veginn það 

hollasta sem borið væri á borð fyrir börn. Hann taldi að þau kenndu börnum að ekkert 

fengist án baráttu. Einnig taldi hann að ytri átök söguhetja ævintýranna endurspegli 

innri átök manneskjunnar á leið til þroska (Silja Aðalsteinsdóttir 1999a:11). 

 Í óbirtu handriti að bókinni Bókabörn segir Dagný Kristjánsdóttir (2011) að 

rómantíska stefnan hafi fyrst hugmyndastrauma komið með þá hugmynd að besti tími 

lífsins væri bernskuárin og að bernskan ætti að vera hamingjusöm (Dagný 

Kristjánsdóttir 2011:4). Rousseau hafi kennt að barnið stæði nær náttúrunni en hinir 

fullorðnu og það segði sig sjálft að „frumstæðar sögur“ eins og ævintýri og þjóðsögur 

hentuðu börnum best af öllu lesefni, svo og dýrasögur. H.C. Andersen hafi verið einn 

af fyrstu höfundunum sem lét ekki aðeins dýrin heldur allt sem honum datt í hug tala 

og finna til (Dagný Kristjánsdóttir 2011:8). Dagný segir frá þýðingu Jónasar 

Hallgrímssonar á ævintýri H.C. Andersen „Kærestefolket“, sem Jónas kallar Legg og 

skel, og samanburði Silju Aðalsteinsdóttur á frumtextanum og þýðingunni. Þar komi 

fram að Jónas víki hvað eftir annað frá frumtextanum. Hann staðfæri ævintýrið og 

breyti leikföngunum, skopparakringlunni og boltanum, í leikföng fátækra barna, legg 
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og skel. Svo bæti hann við einni aukapersónu, ryðgaðri sylgju, sem líka sé að fara á 

fjörurnar við hina ættgöfugu skel sem heldur vilji giftast hinum gula fífli í 

hlaðvarpanum (Dagný Kristjánsdóttir 2011:8-9). Í smásögum Jónasar Hallgrímssonar 

sem upphaflega voru ævintýri skrifuð fyrir fullorðna og börn eins og ævintýri H.C. 

Andersen er fyrsta prósa fyrir íslensk börn að finna. 

 Á síðustu öld urðu miklar breytingar á barnabókmenntum á Íslandi. Í byrjun 

aldarinnar bjó mikill meirihluti þjóðarinnar enn í sveitum. Baðstofumenningin með 

upplestri á vökunni var enn við lýði og börnin hlustuðu á sama efni og fullorðna fólkið 

þar sem lítið framboð var af lesefni sérstaklega ætlað börnum. Þær fáu bækur sem völ 

var á voru þýðingar úr erlendum málum, eða eins og Silja Aðalsteinsdóttir segir í 

sögulegu yfirliti barnabóka, „íslenskar barnabækur“ sem voru í raun líka þýðingar eða 

stælingar á erlendum ritum enda höfðu aðstandendur þeirra oft búið lengi erlendis, 

einkum í Danmörku (Silja Aðalsteinsdóttir 1999a:11). 

 Með breyttum þjóðfélagsháttum og flutningum fólks í þéttbýli breyttist líf 

flestra barna á þann veg að þau tóku ekki eins ríkan þátt í störfum fullorðna fólksins 

og verið hafði í sveitinni. Með þessum breyttu aðstæðum tóku börn að lifa sínu eigin 

lífi og aðstæður sköpuðust fyrir bækur sérstaklega ætlaðar börnum (Silja 

Aðalsteinsdóttir 1999a:12). Silja segir að höfundur fyrstu frumlegu barnabókarinnar 

hafi verið Sigurbjörn Sveinsson (1878-1950). Það var Bernskan og kom hún út árið 

1907. Ári síðar kom önnur bók út með sama titli. Í formála að fyrri bókinni segir 

höfundur að hann skrifi hana til að bæta úr þeirri þörf sem sé fyrir alíslenskar 

barnabækur. Sigurbjörn varð síðar kennari og skrifaði fleiri bækur sem fjölluðu 

margar um bernskuna og veltir Silja því fyrir sér hvort sú staðreynd að 

bernskuminningar skipa stóran sess í íslenskri barnabókahefð sé hugsanlega fyrir áhrif 

frá Sigurbirni. 

 Margir höfundar tóku upp þráðinn og skrifuðu barnabækur í anda hans. Annar 

meginstraumur íslenskra barnabóka á rót sína að rekja til „prakkara- og 

ævintýrasagna“ en upphafsmaður þeirra var Jón Sveinsson eða Nonni (1857-1944) 

(Silja Aðalsteinsdóttir 1999a:12-13). Í framhaldinu komu sögur um líf barna í sveit og 

bæ samtímans sem var alger nýlunda. Fyrsta útgáfan af því tagi var Barnasögur sem 

Hallgrímur Jónsson skólastjóri (1875-1961) gaf út árið 1910. Fleiri höfundar þessara 

sagna voru kennarar sem voru öðrum þræði að semja hentugt lestrarefni fyrir börnin 
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þegar skólaganga var orðin lögbundin í landinu. Þar má nefna Ármann Kr. Einarsson 

og hjónin Jennu og Hreiðar Stefánsson (Silja Aðalsteinsdóttir 1999a:15). 

 Miklar breytingar urðu á högum barna í landinu og raunar einnig fullorðna 

fólksins við þéttbýlis- og borgarmyndun tuttugustu aldarinnar. Líf barnanna var mjög 

ólíkt þeirri bernsku sem foreldrarnir höfðu átt sem börn og því flóknara fyrir þá að 

leiðbeina börnum sínum. Börnin urðu því að einhverju marki að læra sjálf að fóta sig í 

samfélagi þéttbýlisins. Á sama tíma urðu miklar breytingar á prósaskáldskap á Íslandi 

og þótti fullorðna fólkinu sá skáldskapur ekki vera fyrir börn. Þetta telur Silja að geti 

verið ástæða þess að nauðsyn þótti til að semja bækur sérstaklega fyrir börn og 

unglinga og aðskilja þar með bókmenntir ungra lesenda og fullorðinna (Silja 

Aðalsteinsdóttir 1999a:16-17). 

 Í seinni heimstyrjöldinni komu miklir peningar inn í landið og almenningur 

hafði meiri fjárráð en áður hafði verið. Á sama tíma jókst bókaútgáfa mjög hratt eða 

eins og Silja segir: „svo hratt að allar hömlur brustu“ (Silja Aðalsteinsdóttir 1999a:17). 

Aftur á móti var vöruskortur og því var bókin handhæg gjafavara. Fyrir vikið var þessi 

tími góður fyrir íslenska höfunda. En þeir gátu ekki annað eftirspurn og þýddar bækur 

urðu mun fleiri en þær íslensku. Í samkeppninni tóku íslenskir höfundar það ráð að 

keppa við erlendar sögur með því að semja svipaðar sögur, þ.e. spennusögur, 

ástarsögur og aðrar afþreyingarbókmenntir. Smám saman tóku þær yfir og segir Silja: 

„„Gullöld“ íslenskra barnabóka stóð kannski ekki nema áratug, 1933-1945, en hún var 

tvo áratugi í viðbót að fjara smám saman út. Fullyrða má enn í dag að aldrei hafi 

jafnmargir góðir rithöfundar skrifað fyrir börn og unglinga en á árunum milli 1935 og 

´60 ... Íslenskar barnabókmenntir risu ekki almennilega úr þessu roti fyrr [en] eftir 

1980.“ (Silja Aðalsteinsdóttir 1999a:18). 

 Silja segir að afþreyingarbókmenntirnar hafa ýmist verið spennusögur eða 

fallegar sögur úr sveitinni og boðskapur þeirra hafi verið að betra væri að búa í sveit 

en þéttbýli. Í kringum árið 1970 breyttist þetta hratt með nýrri stefnu í 

barnabókmenntum, sem stundum er kölluð skandinavíska bylgjan. Höfundar skrifuðu 

margar bækur í hennar anda. Þær höfðu jákvæðari viðhorf til þéttbýlis og veruleika 

barnanna. Í þeim var fjallað um misrétti í samfélaginu, jafnrétti kynjanna og fleiri 

samfélagsleg deilumál þess tíma. Að sama skapi hvarf sveitin nánast úr barnabókunum 

og samtíminn eða hversdagslegar athafnir urðu meginviðfangsefni höfunda. Eins og 
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Silja segir eru viðfangsefnin: „... börn á dagheimilum og leikskólum, börn að byrja í 

skóla, börn einstæðra foreldra, börn sem eignast systkin eða þurfa að fara á sjúkrahús; 

börn með vandamál, helst ekki stór og umfram allt afmörkuð, en þó umtalsverð.“ 

(Silja Aðalsteinsdóttir 1999a:19). 

 Á áttunda áratugnum koma fram ævisögur í flokki bóka fyrir fullorðna þar sem 

höfundar rifja upp erfiða æsku og uppeldisaðstæður og má þar nefna bækurnar Fátækt 

fólk (1976) eftir Tryggva Emilsson og Undir kalstjörnu (1979) eftir Sigurð A. 

Magnússon. Silja segir að þessir straumar hafi fljótlega einnig orðið sýnilegir í 

barnabókum. Hreiðar Stefánsson skrifaði bókina Grösin í glugghúsinu (1980) þar sem 

ljóst er að Hreiðar sjálfur er fyrirmynd aðalpersónunnar Garðars. Aðrir höfundar 

fylgdu í kjölfarið, t.d. Magnea frá Kleifum og Guðrún Helgadóttir (Silja 

Aðalsteinsdóttir 1999a:21). 

 Í lok níunda áratugarins sást upphaf bylgju fantasíubókmennta sem eins konar 

mótvægi við raunsæistímabilið. Um þetta tímabil segir Silja í grein sinni: 

 Undanfarinn rúman áratug hefur þjóðsagnakennt efni og fantasía aukist í 

 bókum handa 8-12 ára börnum, sjálfsagt bæði fyrir erlend áhrif frá bókum 

 og bíómyndum, og sem viðbrögð við nýraunsæinu sem mörgum fannst hefta 

 ímyndunaraflið. Þessum sögum má skipta upp í tvo flokka, þær sem gerast 

 aðallega í hversdagslegum veruleika sem fær líf og lit af einu ævintýralegu 

 fyrirbæri, og þær sem gerast algerlega í fantasíuheimi (1999:30). 

Silja bætir við að henni finnist takast best til þegar klassísk mótíf eða íslensk þjóðtrú 

séu notuð á frumlegan hátt. Ýmsir höfundar glíma við þetta form og má þar nefna 

Aðalstein Ásberg Sigurðsson sem skrifaði meðal annars út frá sögum um dverga og 

Kristínu Steinsdóttur sem skrifaði um drauga og galdrakarla (Silja Aðalsteinsdóttir 

1999a:30-33). 

 Inn í þetta bókmenntalega umhverfi kom fyrsta bókin um Blíðfinn og ævintýra- 

eða fantasíuveröld hans árið 1998 og áhugavert er að skoða hvaða leiðir Þorvaldur 

Þorsteinsson valdi að fara í frásögninni. 
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3. Sagan um Blíðfinn 

Þegar bækur hafa fengið jafn góðar viðtökur og bækurnar um Blíðfinn er freistandi að 

ætla að þær búi yfir einhverju sem sérstakt getur talist og vert er að skoða nánar. Við 

lesturinn finnur lesandinn sterkt fyrir nálægð sögumannsins frá upphafi og einnig 

virðist höfundi takast að gera persónusköpun, notkun tungumálsins og 

ævintýraheiminn að einni heild. 

 Í þessum kafla er bygging sögunnar skoðuð og þeir þættir sem eru mikilvægir í 

túlkun sögunnar og leit að kjarnanum. 

 Bækurnar um Blíðfinn eru fjórar: Ég heiti Blíðfinnur en þú mátt kalla mig 

Bóbó (1998), Ert þú Blíðfinnur?Ég er með mikilvæg skilaboð (2000), Blíðfinnur og 

svörtu teningarnir – ferðin til Targíu (2002), Blíðfinnur og svörtu teningarnir – 

Lokaorrustan (2004).
1
 

 Í viðtali við Silju Aðalsteindóttur segir Þorvaldur að upphaflega hafi hann ekki 

hugsað sér að framhald yrði á fyrstu bókinni. En þegar til kom hafi hann flýtt sér að 

skrifa aðra bókina til að komast í að skrifa tvær síðustu bækurnar en efnið í þær sögur 

hafi þá þegar verið tilbúið (Silja Aðalsteinsdóttir 2005:15-16). 

 Í fyrstu bókinni kynnist lesandinn Blíðfinni sem er lítill vinalegur strákur. Þó 

hann sé sagður karlkyns í bókunum sýnir útlit hans á bókarkápum fíngert andlit sem 

minnir jafn mikið á stelpu eins og strák. Lesandinn fær tilfinningu fyrir einhvers konar 

kynleysi þegar myndirnar eru skoðaðar. Hann býr einn í litla húsinu sínu og hefur 

unun af að rækta garðinn sinn. Hann vill hafa lífið í föstum skorðum og óttast flest 

sem óþekkt er. Foreldrar hans eru látnir en hann sækir styrk til þeirra með því að 

setjast á hauginn rétt hjá húsinu sínu. 

 Blíðfinnur á vini sem leiðbeina honum þegar á þarf að halda. Spekingurinn er 

þar fremstur í flokki en eini raunverulegi vinurinn sem hann á er tuskudúkka sem 

Kirsa vinkona Blíðfinns hafði átt. Kirsa hvarf og ekkert hefur spurst til hennar. Einn 

daginn birtist barn sem verður hluti af lífi Blíðfinns honum til óblandinnar ánægju. 

Smælkið birtist síðan jafn snögglega og barnið og saman eiga þau góðar stundir. En 

barnið hverfur líka og í sorg sinni er Blíðfinnur staðráðinn í fara og finna það. Hann 

                                                           
1
 Hér eftir verður vísað til Blíðfinnsbókanna með rómverskum tölum I-IV og blaðsíðutali í sviga eftir hverja 

tilvitnun. 
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leggur upp í ferðalag sem felur í sér þrautir sem hann verður að yfirstíga og baráttu við 

hættuleg öfl. Hann finnur ekki barnið í leiðangrinum en þegar hann kemur heim í lok 

bókarinnar sér hann það á haugnum en þá er það orðið gömul manneskja. Saman 

komast þau að því að með því að treysta Orkunni og hlusta á hjarta sitt fer allt vel að 

lokum. 

 Í ritdómi um þessa bók segir Silja Aðalsteinsdóttir (1999b:143) að þetta sé 

þroskasaga Blíðfinns og að þroskasagan sé sá þáttur sögunnar sem skipti mestu máli. 

Það má til sanns vegar færa að talað sé um þroskasögu í þessari fyrstu bók um 

Blíðfinn. Hann kemur reynslunni ríkari heim úr leiðangrinum. En málin eru ekki 

svona einföld þegar hinar bækurnar þrjár eru komnar til viðbótar með öll sín ævintýri 

og óvænta atburði. 

 Í byrjun annarrar bókar virðist lífið í jafnvægi hjá Blíðfinni, hann vökvar 

garðinn sinn og steikir grjónagrautslummur. Hann fer í könnunarleiðangur inn í 

skóginn og gengur þá fram á þrjá slasaða dverga. Hann kemur þeim heim í húsið sitt, 

hjúkrar þeim og þeir verða vinir hans. Þessa bók má einnig skoða sem þroskasögu, 

Blíðfinnur blindast af orðum illgjarns narra, trúir illu upp á vini sína dvergana án þess 

að sannreyna það sjálfur en kemst síðan að því að hann hafði svikið vini sína. Hann 

kemur heim fullur iðrunar, eftirsjár og löngunar til að bæta fyrir gjörðir sínar. 

 Tvær síðustu bækurnar eru ein saga, engin lausn er í lok þriðju bókar og sú 

fjórða hefst þar sem þeirri þriðju lýkur. Eins og í tveimur fyrstu bókunum er lífið í 

jafnvægi í upphafi þriðju bókar, Blíðfinnur bíður eftir vini sínum fuglinum en fljótt 

skipast veður í lofti og hlutirnir gerast hratt. Atburðir þessarar sögu eru mun 

ofsafengnari en í hinum fyrri, reiði, heift og hatur eru þær tilfinningar sem Blíðfinnur 

finnur mest fyrir og er hvattur til að rækta. Honum er talin trú um að hann eigi mjög 

bágt og verði að ná fram hefndum fyrir allt sem hann hefur misst. Að lokum horfist 

hann í augu við sinn eigin raunveruleika en atburðarásin endar með því að Blíðfinnur 

deyr. Hann verður að lokum að játa sig sigraðan eftir öll ferðalögin, átökin, baráttuna 

við sjálfan sig, samferðafólk og verur af ýmsum toga. 

 Þegar heildarmyndin er komin í lok bókanna er tæplega hægt að tala um 

þroskasögu, þar sem Blíðfinnur deyr í lokin gjörsigraður og útkeyrður eftir öll 

ævintýrin. Þrátt fyrir það hefur hann dregið lærdóm af allri þeirri reynslu sem 

ævintýrin hafa leitt hann í – en of seint. Spurningin sem eftir stendur er þá sú hvað það 
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er sem gerir Blíðfinni erfiðast fyrir í lífinu. 

 

3.1. Sjónarhorn 

Frásagnarmáti í sögunni er óvenjulegur og gefur henni sérstakt yfirbragð. Sagan er 

sögð í 3. persónu og sögumaðurinn er alvitur og þó nokkuð ágengur. Hann segir 

lesandanum gjarna að nú hefði verið gott fyrir Blíðfinn að vita hvað eigi eftir að gerast 

og nokkrum sinnum grípur hann inn í og biður lesandann um aðstoð. Þorvaldur segist 

ekki hafa nema takmörkuð tök á framvindu sögunnar. Hann segir svo frá í viðtalinu 

við Silju: 

 Ég var sjálfur í svo miklu uppnámi þegar Smælkið dó að ég vissi ekki mitt 

 rjúkandi ráð. Þó að ég þekkti söguna kom þetta mér algerlega á óvart. Ég fylgdi 

 Blíðfinni upp á fjallið og sá svo sem ekkert hvernig hann kæmist í gegnum 

 þetta. Þegar að því kom að hann ætlaði að fara að kasta sér fram af og enginn 

 mætti til þess að hjálpa, hvernig sem ég skimaði fram af brúninni, þá var í 

 alvörunni ekkert annað ráð en kalla til lesenda og biðja þá um hjálp (2005:21). 

Þegar Silja spyr Þorvald í framhaldi af þessu hvort þessi frásagnaraðferð hafi þá komið 

alveg af sjálfu sér játar Þorvaldur því og segir að hún sé eins og ein persóna sögunnar. 

Í raun má segja að með þessum orðum staðfesti Þorvaldur að sögumaðurinn sé 

sjálfstæð persóna í sögunni. 

 Silja segir í grein sinni í Raddir barnabókmenntanna að mikilvægt sé að gera 

greinarmun á raunverulegum höfundi og söguhöfundi, vitundinni sem stýrir verkinu. 

Það sé rithöfundurinn sem pikki á tölvuna, hann búi til persónur sem honum líkar e.t.v. 

misvel við og byrji þá að vinna á móti þeim óbeint í textanum til að stjórna samúð eða 

andúð sögulesandans – sem líka er falin stærð í textanum. Þessi samúð og/eða andúð, 

trúverðugleiki eða óáreiðanleiki sem söguhöfundur eigni persónunni þurfi ekki að vera 

meðvituð hjá hinum raunverulega höfundi og því segja höfundar stundum að 

„persónurnar hafi tekið af þeim völdin“. Silja fjallar um líkan Seymours Chatman sem 

gerir ráð fyrir fjórum ímynduðum aðilum í hverri frásögn auk tveggja lifandi 

einstaklinga, þ.e. raunverulegs höfundar og raunverulegs lesanda: 

Söguhöfundur  → sögumaður → hlustandi → innbyggður lesandi 
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Á sama hátt og mikilvægt sé að gera greinarmun á raunverulegum höfundi og 

söguhöfundi segir Silja að einnig sé mikilvægt að gera greinarmun á söguhöfundi, sem 

alltaf sé á svipuðum aldri og raunverulegur höfundur, og sögumanni hvort sem hann sé 

barn eða fullorðinn. Sögumaðurinn eigi þá röddina sem heimti athygli okkar um leið 

og við byrjum að lesa bók þó að söguhöfundur ákveði hvað hún segi efnislega (Silja 

Aðalsteinsdóttir 1999a:83). 

 Á orðum Þorvaldar hér á undan má sjá hvernig hann leitast við að búa til 

gagnvirkt samband söguhöfundar og sögumóttakanda annars vegar og sögumanns og 

sögulesanda hins vegar. Oft og iðulega talar sögumaðurinn beint til lesenda í sögunni 

og þeir verða með honum í liði. Í þessu skini nota höfundur og sögumaður nokkurs 

konar undirfyrirsagnir í upphafi hvers kafla. Kaflar hafa eingöngu númer í bókunum 

en þessar, oft og tíðum löngu undirfyrirsagnir eru notaðar af hugkvæmni og skapa 

spennu og óþreyju eftir framhaldinu. Í fyrstu bókinni er þessu þó þannig farið að 

fyrirsagnirnar segja mest til um hvað gerist í hverjum kafla ásamt loforðum um spennu 

og svolítinn hrylling. Í annarri bókinni ber meira á að eitthvað óþekkt sé falið í 

fyrirsögninni og sögumaður noti orðalag sem dregur lesandann enn frekar inn í söguna 

sem þátttakanda. Dæmi um þetta er fyrirsögn 12. kafla: „Hér fer heldur en ekki að 

kárna gamanið. Nú þarf Blíðfinnur á öllum okkar stuðningi að halda“ (II:72). Annað 

dæmi er fyrirsögn 14. kafla: „Hér verðum við vitni að því hvernig Blíðfinnur lætur 

glepjast af lúalegum blekkingum og verðum að sætta okkur við að geta ekkert gert 

honum til hjálpar“ (II:82). 

 Annað atriði sem höfundur eða sögumaður dregur fram í fyrirsögnum er líðan 

og viðbrögð persónanna í sögunni. Fyrsta fyrirsögn bókarinnar er: „Varðpúkinn verður 

fyrir undarlegri reynslu um miðja nótt og kynnist splunkunýrri hlið á sjálfum sér“ 

(II:5). Fleiri þætti dregur sögumaðurinn fram með fyrirsögnum sem vert er að nefna 

svo sem það að segja má að Blíðfinnur viti minna en sögumaðurinn og lesandinn. 

 Í greininni Börn þurfa sögur og sögur þurfa börn fjallar Dagný Kristjánsdóttir 

(2005:27) um þetta atriði. Hún notar hugtakið sjónbeining (focalization) og segir það 

mjög nýtilegt í umræðum um barnabókmenntafræði. Samkvæmt henni vísar hugtakið 

einfaldlega til þess að það þurfi ekki að vera sá sami sem tali og sem horfi í textanum. 

Sá sem segi frá geti búið til síu fyrir augu persónu þannig að persónan sjái og skilji 

minna en lesandinn. Augum hans sé beint að því sem gerist. Sögumaðurinn getur líka 
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búið til slíka síu fyrir sjálfan sig og skipt um sjónbeiningu, beint sýn textans frá einni 

persónu til annarrar til að gefa lesanda upplýsingar á bak við persónuna. Þegar 

sjónbeining sé færð og þegar síur séu notaðar geti lesandinn byrjað að skynja 

upplýsingar og túlkunarmöguleika sem geti verið heillandi þó að þeir séu kannski ekki 

alltaf aðgengilegir. Það rými sem opnist í þessum flóknari sjónarhornaskiptum og 

klofningi sé hið bókmenntalega rými textans, vísanir og textatengsl og annað 

samhengi sem sé alltaf að einhverju leyti virkt í barnabókum af því einfaldlega að 

sögumaðurinn sé alltaf eldri og lífsreyndari en þær persónur sögunnar sem hann segir 

frá og augað sem sér (Dagný Kristjánsdóttir 2005:26-27). 

 Þetta má glöggt sjá í bókunum. Blíðfinnur er oftar en ekki hálf ruglaður í 

ríminu og veit ekki af þeim hættum sem sögumaður leyfir lesandanum að fylgjast 

með. Í annarri bókinni horfir Bókavarðan á eftir leitarhópnum sem hafði ekki 

þolinmæði til að hlusta á ruglingslegt tal hennar:  

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

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

 fara að gerast heima hjá Blíðfinni. Hún ætlaði að sjá til þess að dvergarnir 

 sneru strax við til að bjarga því sem bjargað yrði. En sjálfsagt hefði slík 

 afskiptasemi lítið hjálpað því bækur láta ekki snúa svo auðveldlega á sig, auk 

 þess sem bókavarðan vissi innst inni að hún ætti ekkert með að vera að krukka 

 í annarra sögur. Þó hún væri búin að lesa endinn og litist ekkert á hann (II:92). 

Eitt augljósasta dæmið um sjónbeiningu í bókunum er í síðustu sögunni. Blíðfinnur og 

lesandinn eru vissir í sinni sök alla söguna um að Otti sé óvinur og vilji drepa Blíðfinn 

og vini hans. Hann hafi eytt skóginum og þar með öllu sem Blíðfinni er kærast. Undir 

lok sögunnar þegar Blíðfinnur loks hittir Otta kemur hið sanna í ljós, Otti hafði verið 

að gera allt sem í hans valdi stóð til að bjarga öllum undan eldinum. 

 Forspá er eitt atriði sem Þorvaldur notar eins og má sjá í kaflafyrirsögn 19. 

kafla: „Kaflinn byrjar frekar illa en tekur svo óvæntan snúning til hins betra. En svo er 

þetta ekki alveg svona einfalt“ (II:114). Í síðustu sögunni, þriðju og fjórðu bók, talar 

höfundur meira til fullorðinna lesenda, fyrir ofan höfuðið á ungum lesendum má segja, 

og kemur það meðal annars fram í kaflafyrirsögnum. Í þriðju bók er dæmi um þetta í 

upphafi 10. kafla: „Í þessum kafla segir frá dularfullri heimsókn í Hafgúuna og þeim 
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Helsingjabræðrum að norðan“ (III:61). Einnig í upphafi 11. kafla: „Hér fáum við að 

sjá sjóræningjaskipstjórann í essinu sínu. Ekki góður kafli fyrir þá sem unna fögru 

orðalagi“ (III:65). Hér notar höfundur tvíþætt ávarp þ.e. að börn og fullorðnir eru 

ávarpaðir í sömu andránni. Dagný segir um þetta að tvíþætt ávarp sé þegar innbyggði 

lesandinn sé bæði barn og fullorðinn, þegar sagan gerist á það mörgum plönum að 

barnið geti notið hennar með hinum fullorðna lesanda sem skilur söguna mögulega allt 

öðrum og dýpri skilningi (Dagný Kristjánsdóttir 2005:28). 

 Þorvaldur notar neðanmálsgreinar einnig sem höfundur og sögumaður til að ná 

tengslum við lesandann og þá fyrst og fremst hinn fullorðna lesanda. Hann beitir þeim 

á óvenjulegan þar sem ekki er venjan að þær séu notaðar í skáldskap heldur eingöngu í 

fræðilegum textum. Í fyrstu bókinni eru þessir textar allir aftast í bókinni en í hinum 

þremur eru þeir neðanmáls á þeirri síðu þar sem tilvitnunarnúmerið er. Seinni aðferðin 

er bæði aðgengilegri og skemmtilegri auk þess sem líklegra er að þessir textar verði 

hluti af lestrinum. Þeir eru að stórum hluta vísanir yfir í raunheiminn á einhvern hátt 

eins og vikið verður nánar að í kaflanum um myndmál í sögunni. 

 Í fyrirsögn lokakafla hverrar bókar segir að síðasti kaflinn fái að tala fyrir sig 

sjálfur. Hugsanlega hefur höfundur viljað með því gefa lesandanum svigrúm til eigin 

túlkunar á niðurstöðum bókarinnar. Um leið má velta fyrir sér hvort fyrirsagnir 

annarra kafla séu þá tæki söguhöfundar til að stjórna lestri og viðhorfum lesandans á 

meðan á lestri stendur. Í það minnsta talar sögumaður oft beint til lesandans í gegnum 

fyrirsagnirnar og kemur á framfæri skoðunum sínum og áliti á ýmsum þáttum 

sögunnar. 

 

3.2. Persónur 

Blíðfinnur er aðalpersóna í öllum bókunum fjórum. Eins og áður segir er hann 

barnsleg vera sem vill halda í veröld og áhyggjuleysi bernskunnar. Hann notar öll 

tækifæri sem bjóðast til að hugsa um blómin, hann brosir framan í sólina, bakar 

lummur og heldur veislu einn á haugnum hjá föður sínum og móður (II:16). Hann 

þráir alltaf sama drauminn, afturhvarf til bernskunnar og leikinn með barninu. Barnið 

fylgir Blíðfinni þó það hverfi frá honum, alla söguna er hann að leita að því og saknar 

þess. Strax í upphafi kemur fram að Blíðfinnur er ragur og hræddur við allt óþekkt. 
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Barnið vill aftur á móti kanna ókunnar slóðir og á endanum fer hann með því inn í 

skóginn. Lesandinn kynnist barninu ekki nema sem leikfélaga Blíðfinns og síðar þess 

sem hann leitar og saknar. 

 Kirsa er góð vinkona Blíðfinns og líkt og barnið leika þau sér saman og kanna 

heiminn í kringum húsið og Hólinn. Hún hefur einnig þörf fyrir að fara lengra en 

Blíðfinnur og einn daginn kemur hún ekki til baka. En Blíðfinnur á Ræfilinn 

tuskudúkkuna hennar Kirsu. Smælkið birtist öllum að óvörum snemma í sögunni, 

agnarlítil vera sem hefur oftar en ekki ráð við ógnum þeim sem mæta Blíðfinni og 

fylgir honum í gegnum allt það sem býður þeirra á erfiðri vegferð ævintýranna. Hann 

virðist ekki hafa þessa sterku þörf til að fara í langa könnunarleiðangra og hann er sá 

sem Blíðfinnur hefur samskipti við á svipuðu reki og hann er sjálfur (I:13-14). 

 Aðrar persónur í fyrstu sögunni eru ýmist vinveittar Blíðfinni eða óvinveittar, 

hjálplegar eða ekki, góðar eða vondar. Sólin er ein persóna sögunnar sem fylgir 

Blíðfinni í gegnum þykkt og þunnt, fylgist með honum og er vinur hans. Hún hefur 

áhyggjur af honum, virðist sjá að hann er ekki eins sjálfbjarga og hann þyrfti að vera í 

þeim aðstæðum sem hann þarf að takast á við. Hún vill gera allt sem í hennar valdi 

stendur til að vernda hann. 

 Spekingurinn er gamall og talinn mjög vitur. Auðséð er í upphafi sögunnar að 

Blíðfinnur treystir honum vel og leitar til hans. Spekingurinn gefur honum góð ráð um 

að fara varlega og vera ekki að þvælast neitt að óþörfu. Blíðfinnur hefur mikla trú á 

speki hans en tekur að malda í móinn þegar Spekingurinn segir honum að það þýði 

ekkert að ætla að breyta því að barn sem birtist muni hverfa og komi ekki aftur. Hann 

hafi sagt Blíðfinni þetta allt saman en Blíðfinnur ekki trúað sér. Enda segir 

Spekingurinn eins og eldra fólk segir enn í dag: „Alltaf sama sagan með þetta ungviði“ 

(I:29). Blíðfinnur vill fara og finna barnið og Smælkið vill að þau leiti í skóginum. 

Spekingurinn segir að það sé mjög vond hugmynd því þar séu miklar hættur og segir 

Blíðfinn ekki muni sleppa lifandi frá Pyttinum, nornunum í Yllirunnunum, déskotans 

Klóbítunum og Akademónunum í Háskahelli. Og þó hann myndi vinna þessi 

ógnarfyrirbæri fyndi hann aldrei barnið því það segði sagan (I:30). 

 Í þessari ræðu kynnir Spekingurinn hina vondu og hættulegu óvini sem 

Blíðfinnur þarf að takast á við í þeim leitarleiðangri sem í hönd fer. Á leiðinni eru 

ferðalangarnir varaðir við þessum ógnum en Blíðfinnur er ekkert á því að gefast upp 
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(I:39). Vandinn við Pyttinn og Klóbítana er að ekki er hægt að vera viss um hvar þeir 

munu skjóta upp kollinum, þeir eru á hreyfingu. Og Pytturinn sogar til sín öll hljóð þar 

sem hann er á ferð. En í miðjum Pyttinum býr samt góðhjartaður Drullumalli sem 

hefði gjarnan viljað aðstoða Blíðfinni í leitinni en fyrir misskilning verða báðir 

hræddir og Drullumalli lætur sig hverfa ofan í Pyttinn og Blíðfinnur verður af þeirri 

aðstoð sem hann hefði þó svo mjög viljað þiggja (I:42-43). 

 Á sama tíma kemur Hlunkurinn og kynnir sig. Hann segist vita allt en 

leiðbeiningar hans eru nokkuð loðnar. Blíðfinnur er staðráðinn í að trúa því sem 

Hlunkurinn segir, þrátt fyrir mótbárur Smælkisins, eða látast sem hann trúi þeim: 

„Hann þorði bara ekki að viðurkenna að hann hafði ekki hugmynd um hvað 

Hlunkurinn hafði verið að segja þeim. Það getur verið erfitt að skilja svona 

hámenntaða Hlunka, jafnvel þó að þeir leggi sig fram við að einfalda mál sitt. Alveg 

gjörsamlega“ (I:44-47). Drullumalli er seinheppinn og ráð Hlunksins ekki mjög 

haldgóð en báðir eru þeir vinveittir Blíðfinni og hefðu svo gjarna viljað verða honum 

að liði. 

 Blíðfinnur kynnist hjálpsemi Gúbbanna þegar hann hrapar eftir könnunarflugið 

og vaknar í laufsátu. Merla, sem er stödd í Gúbbabyggðinni, segir að þetta hafi bjargað 

lífi hans. Gúbbarnir hafa sérstaka ánægju af öllu sem tengist mat og matargerð. 

Blíðfinnur uppgötvar að hann hefur týnt uppskriftinni að lummunum og vill strax fara 

af stað og finna Smælkið og Ræfilinn. Merla segir að hann muni ekki rata einn og 

hann sér að það muni vera satt (I:56-65). 

 Enn einu sinni fann Blíðfinnur til vanmáttar síns. Bara ef einhver vildi hjálpa 

 honum. Bara ef hann gæti beðið einhvern að ... Nei. Hann kunni ekki að biðja 

 um hjálp. Hann var vanur að gera alla hluti sjálfur eftir að pabbi hans og 

 mamma fóru frá honum. Og það voru ekki svo margir hlutir sem hann gerði 

 (I:65). 

Merla kemur síðan og bíður honum að þau fari með honum og þá finnur hann að hann 

er ekki einn. Í þeirri ferð gera Klóbítarnir árás og vilja fyrst og fremst ná Merlu. 

Blíðfinnur fær óvæntan kraft og þor til að bjóða þeim byrginn og með aðstoð hnífsins 

Rostfrey hrekur hann Klóbítana á flótta. Þeir hræðast fátt meira en eggvopn (I:70-73). 

 Blíðfinnur á eftir að takast á við Akademónana sem búa í hellum og sjúga 
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orkuna úr þeim sem þeim tekst að lokka til sín með söngli. Blíðfinnur er með 

varhnetur sem verja þann sem borðar þær fyrir töfrum Akademónanna. Hann var líka 

með annað varnartæki, gömlu bókina sem móðir hans hafði gefið honum. Akademónar 

standast nefnilega ekki gamlar bækur og þessi verður Blíðfinni til bjargar en Smælkið 

deyr (I:97-101). 

 Í fyrstu bókinni eins og hinum þremur er skugginn persóna sem læðist milli 

trjánna og fylgist með Blíðfinni. Í þessari bók er honum lýst sem dökkleitri veru, 

dularfullri skuggaveru, dökkklæddri veru og mildum skugga. Á einum stað segir að 

þessi vera sé full samúðar og hvísli hljóðlausum töfraorðum. 

 Á þessu má sjá að í bókinni eru bæði góðviljaðar verur og illgjarnar. Hinar 

illgjörnu eru grimmar og gera það sem þarf til að ná þeim árangri sem þær ætla sér. 

Þær sem eru velviljaðar Blíðfinni eru krúttlegar og góðhjartaðar en sumar seinheppnar 

og/eða klaufalegar. Að þessu leyti eru þær þó nokkuð líkar Blíðfinni sjálfum. 

Klaufaskapurinn verður stundum vegna þess að þær geta ekki viðurkennt að þær viti 

ekki svörin við öllum hlutum og rugla bara einhverja vitleysu. Með þessu gera þær 

oftar en ekki meira ógagn en gagn og verða Blíðfinni því engin hjálp. 

 Varðpúkinn er fyrsta persónan sem kynnt er til sögunnar í annarri bókinni. 

Hann er harður í horn að taka á yfirborðinu og heilsar dvergunum í leikhópnum Hlátur 

og grátur ekki mjög glaðlega. En leikhópurinn tekur vel á móti honum og „honum 

hlýnar á alveg nýjum stöðum í hjartanu ...“ (II:8). Eftir vel heppnaða leiksýningu 

langar varðpúkann að segja eitthvað fallegt en hann kann það ekki. Að endingu stynur 

hann upp að hann langi til að hjálpa. Þeir skuli ekki fara lengra í þessa átt og ekki hafa 

hátt. Narrarnir séu hættulegir og þoli ekki ljós. Dvergar óttast mjög narrana sem kvelja 

dverga og kæfa það líf sem aðrir telja fagurt (II:11-12). Enda kemur í ljós að narranum 

þykir nafnið hans Blíðfinns viðbjóðslega eitthvað blítt og bjakk (II:14:15). Önnur 

persóna sem virðist líða líkt og varðpúkanum er krákan. Hún gerir grín að Blíðfinni 

þar sem hann situr á Hólnum með súkkulaði og lummur og spjallar við móður sína og 

föður. Krákunni finnst þetta í raun ekkert fyndið því hún veit vel hvað það þýðir að 

vera einstæðingur og hún skilur einstæðingsskap Blíðfinns. En Blíðfinni leiðist ekki 

oft þó hann sé einn, hann finnur sér alltaf eitthvað að dunda við (II:16:17). 

 Á einni göngunni um garðinn sinn finnur hann brotið ljósker sem reynist vera í 

eigu leikhópsins sem Varðpúkinn gefur leiðbeiningarnar en hópurinn samanstendur af 
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Söðli, Vöðli og Engumlík. Á meðan Blíðfinnur er á spjalli við Skvampinn fá 

dvergarnir heimsókn slóttugs narra sem dulbýr sig sem embættisfígúru (II:36-43). 

Hann er illa innrættur eins og aðrir narrar og lýgur að dvergunum að Blíðfinnur sé í 

vanda staddur í skóginum. Og þeir leggja upp í björgunarleiðangur. Stuttu seinna 

kemur Blíðfinnur heim og hittir þar veru sem kveinkar sér mikið eftir að dvergarnir 

hafa ruðst yfir hana á leið sinni í gegnum hliðið. Veran kynnir sig sem yfirlækni, 

Berklar að nafni, og með klækjum fær hann Blíðfinn til að trúa því að dvergarnir séu 

farnir og það með hans mestu gersemar. 

 Sagan snýst um þessar persónur og hvernig nörrunum tekst að fá Blíðfinn til að 

trúa öllu illu upp á vini sína og velgjörðarmenn. Narrarnir ná honum algerlega á sitt 

vald, eitra huga hans og líkama. Blíðfinnur er trúgjarn og hégómlegur og lætur 

illgjarnar verur stjórna sér þrátt fyrir að hans innri rödd segi stundum annað. 

 Nokkrar aðrar persónur eru í bókinni sem allar hafa sitt hlutverk við að bjarga 

málunum. Krákan hefur þegar verið nefnd en að auki kemur skjaldbakan við sögu, 

sprettálfurinn, hráálfar, hnakkar og Bókavarðan. Bókavarðan er einmitt velviljuð vera 

sem veit ýmislegt sem gæti komið þeim að gagni en getur ekki komið því til skila þar 

sem hún talar svo ruglingslega, hún setur orðin í hverri setningu í stafrófsröð. Hana má 

setja í flokk með Hlunknum sem ekki gerir neitt gagn þrátt fyrir þekkingu sína vegna 

þess að þær geta ekki gert sig skiljanlegar. 

 Eins og í fyrstu bókinni er skugginn á ferðinni og nú er honum lýst með 

tilfinningum: „Hann vissi ekki að á þessari stundu fylgdist áhyggjufull skuggavera 

með honum að baki trjánna“ (II:56). Í bókarlok er Blíðfinnur á heimleið og 

Litlisprettur reynir eins og hann getur að fylgja honum eftir en getur það ekki: „En 

Blíðfinnur heyrði ekkert. Hann var kominn langleiðina heim til sín með höfuðið fullt 

af mikilvægum hugsunum. Blíðfinnur sá heldur ekki dularfullu skuggaveruna sem 

stóð að baki stórra trjáa og beið þess þolinmóð með ástúð í augum að hann sæi að sér. 

Elsku Blíðfinnur sem vildi svo vel“ (II:122). 

 Í upphafi síðustu sögunnar vaknar Blíðfinnur og undirbýr daginn. Hann á von á 

að þrösturinn fari að koma til að verpa í garðinum og ætlar að taka vel á móti honum. 

En þá finnur hann reykjarlykt og þar með dynja öll ósköpin yfir sem sagan fjallar 

síðan um. Dyrgill kemur í loftköstum til hans og segir honum að þeir verði að komast í 

skjól þar sem Hinirnir séu á leiðinni og þeir þyrmi engum (III:12-13). Dyrgill þessi 
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fylgir Blíðfinni alla söguna og þrátt fyrir að Blíðfinnur geri stundum lítið úr honum og 

vináttunni við hann í samskiptum við aðra er hann vinur Blíðfinns í raun. Þegar þeir 

hafa komið sér í skjól fyrir eldinum berja Otti og menn hans húsið utan til að fullvissa 

sig um að Blíðfinnur sé ekki heima og brenni inni. 

 Skógurinn brennur allur og vængirnir hans Blíðfinns líka. Þeir félagarnir leggja 

af stað til að hefna. Skipulagður er leiðangur til að ná hefndum á Hinunum og Svartur 

og Blíðfinnur, eða Blý-Finnur eins og hann er nú kallaður, eru skipaðir 

leiðangursstjórar til Targíu. Síðan bætast við persónur þegar til borgarinnar er komið, 

t.d. Röðreglan, gistlarnir og söguslóðarnir og einnig þær sinna störfum sínum af 

kostgæfni svo daglegt líf geti gengið eðlilega. Blíðfinnur uppgötvar að lífið í borginni 

snýst að miklu leyti um hans eigin sögu. Borgarbúar sinna ferðamönnum sem eru 

komnir til að skoða sögusvið sögunnar um Blíðfinn og margir eru komnir til að leika 

sjálfan Blíðfinn og aðrar helstu persónurnar í sögunni. Þegar hann segist vera 

Blíðfinnur hlær Röðreglan að honum og segir hann líklega þann allra lélegasta sem 

komið hafi til að spreyta sig á hlutverki Blíðfinns og síðan sé annað og verra. Hann sé 

allt of gamall til að geta leikið Blíðfinn (IV:39-40). Á endanum kemst Blíðfinnur að 

sannleikanum um skógarbrunann og Otta sem er ekki sá óvinur sem Blíðfinnur taldi 

hann vera og eins og segir í sögunni: „Á nokkrum augnablikum hafði tilverunni verið 

snúið á hvolf og allt sem var svart orðið hvítt“ (IV:100). 

 Í þriðju bókinni, sem gerist að mestu í sjóferðinni, er skugginn á skipinu 

Hafgúunni. Skugginn af skipinu teiknar risastór form á hafflötinn (IV:84). „En 

risastór, blásvartur skuggi líður hljóðlaust upp úr dimmasta djúpinu og nálgast okkur 

þar sem við liggjum með augun klemmd aftur. Risastór skuggi með átta kolsvarta 

arma og tennur sem bíta“ (IV:91). 

 Þegar bækurnar hafa allar verið lesnar og persónusköpun skoðuð í heild kemur 

í ljós að óvinveittar eða hættulegar persónur eru þær sem eru ólíkar Blíðfinni að flestu 

leyti. Klóbítarnir eru grimmir, Akademónarnir lifa á því að sjúga orkuna úr fólki og 

Narrarnir eru gargandi ljótir grimmálfar sem ekkert vita ánægjulegra en kvelja dverga 

og kæfa líf. 

 Vinveittar og góðar verur eru aftur á móti flestar nokkuð líkar Blíðfinni. 

Smælkinu, Kirsu, Merlu, Dyrgli og Skvampinum er lýst sem góðlegum og 

góðhjörtuðum. Þessar verur styrkja og hugga Blíðfinn. Flestar persónurnar sem eru 
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með í leiðangri síðustu sögunnar eru lúsiðnar og trúar sínu eins og Blíðfinni er í raun 

lýst. Varðpúkinn og Krákan eru einmana og reynast Blíðfinni vel þegar þörf er á. 

 Þær persónur sem hafa einhverja sérþekkingu eða sérstaka hæfileika virðast 

ekki eiga létt með að aðstoða Blíðfinn þrátt fyrir alla þekkinguna og mikinn vilja til að 

aðstoða hann. Eins og fram hefur komið tekst Drullumalla ekki að koma því sem hann 

veit til Blíðfinns. Eins er það með Bókavörðuna og Hlunkurinn ruglar bara þó svo að 

hann stryki sér um hökuna og væri svo greindarlegur að Blíðfinnur færi næstum því 

hjá sér að hafa annan eins viskubrunn fyrir framan sig þá duga ráð hans skammt (I:45).

 Persónurnar sem eru fulltrúar þekkingar í sögunni eru illgjarnar og kjánalegar 

og eiga ekki auðvelt með að leysa þau mál sem upp koma en þær góðviljuðu tengjast 

tilfinningum og sköpun, s.s. leiklist, ljóðlist eða matargerð. Skilaboð Þorvaldar til 

barna með þessari persónusköpun í sögunni eru þá líklega að betra sé að treysta þeim 

sem eru með báða fæturna á jörðinni og hafa visku sína úr daglegu lífi og umhverfi en 

þeim sem telja sig hafa mikla þekkingu, treysta á bækur og bókvit og halda að þar séu 

svör við öllum hlutum. Til að farnast vel í lífinu sé mikilvægt að fylgja tilfinningum 

sínum, hlusta á þær og rækta. Að mikilvægara sé að efla sköpunarkraftinn sem býr 

innra með okkur öllum en að treysta á lærðar staðreyndir fræðanna sem reynast ekki 

alltaf þær lausnir sem okkur er sagt. Og fyrir einstaklinginn sjálfan sé mikilvægt að 

muna að góð tengsl við sjálfan sig og tenging við eigin tilfinningar er að öllum 

líkindum grunnurinn að lífshamingjunni. 

 

3.3. Tungumál 

Þorvaldur hefur á valdi sínu að skrifa góðan og lifandi texta. Tungumálið í bókunum 

er fjölbreytilegt, fullt af kímni og skemmtilegheitum. Textinn er blanda stuttra 

frásagna og samtala og blanda af talmálssniði og ritmálssniði. Hann notar málsniðin 

saman svo úr verður ein heild. Sum samtölin gætu verið úr handriti að leikriti. Í þriðju 

bókinni er Blíðfinnur að komast að því að skógurinn hans hefur brunnið og þar segir: 

„Blíðfinnur krækti gleraugunum varlega á sig aftur og leit í kringum sig. Hann 

stirðnaði upp. „Ónei! Sérðu, dyrgill!? Skógurinn minn er ... Ó! Þetta er ... Óóó nei! 

Þetta er svo skelfilegt! Þetta er svo ... ægilegt!““ (III:23). Hér er svo sannarlega um 

óhefðbundinn ritmálsstíll að ræða. 



 

 

 Anna Snæbjörnsdóttir  19 

 

 Óvæntir orðaleikir eru fullorðnum lesendum (og reyndar ungum líka) hinn 

mesti ánægjuauki og eins og vænta má er rím og stuðlun ekki langt undan þegar 

íslenskur rithöfundur leikur sér að tungumáli sínu. Dæmi um þetta er í þriðju bókinni 

þegar dyrgillinn aðstoðar Blíðfinn við að finna felustað á heimili Blíðfinns. Dyrgillinn 

hefur lyft gólfhleranum áður en Blíðfinnur nær að segja svo mikið sem „Púff og úff í 

skúffu“. Í neðanmálsgrein segir að þetta væri Spekingurinn vanur að segja þá sjaldan 

Blíðfinnur spyrði hann einhvers sem hann ætti ekki svar við (III:15). 

 Á nokkrum stöðum notar Þorvaldur nokkurs konar runuorð sem eru fyndin og 

haganlega saman sett. Þetta eru nafnorð sem fela í sér hugsun sem alla jafna er sögð í 

heilli setningu. Hér má nefna dæmi úr annarri bókinni þar sem Blíðfinnur steikir 

grjónagrautslummur og hitar súkkulaði og setur allt saman, ásamt gamla rósótta 

bollanum sínum, í nógugottveðurtilaðdrekkasunnudagssúkkulaðiðútikörfuna sína 

(II:15). Annað dæmi er í þriðju bókinni þar sem dyrgjan Hrífa situr við borðið sitt 

undir daufum olíulampa og leggur genguruppáfimmtánárafrestinemaþúsvindlir-kapal 

(III:36). Eins og sjá má er atburðarás í gangi sem athygli lesandans beinist að en þessi 

skemmtilegu orð koma líkt og í framhjáhlaupi eins og krydd sem stráð er yfir heildina. 

 Nöfn á verum og stöðum í bókunum eru ýmist alger tilbúningur sem ekki er 

hægt að sjá í fljótu bragði að eigi sér beina tengingu í íslenskuna eða á hinn bóginn að 

mjög auðvelt er að sjá tengingar við tungumálið. Af nægu er að taka í þessu sambandi 

og verða aðeins nokkur dæmi tekin hér. Þar skal fyrst til taka nafn aðalpersónunnar 

Blíðfinnur sem síðan breytist í Blý-Finnur. Í þessu tilfelli er bæði leikur með orðin og 

merkinguna. Ætlað eðli persónunnar skín í gegnum bæði nöfnin. Þessir og Hinir gætu 

vísað til okkar eilífu baráttu við flokkun og fordóma. Orkan er óútskýrt afl eða 

fyrirbæri í sögunni en hugrenningatengsl lesandans beinast að andlegri eða guðlegri 

orku. Ljósheimar verða í huga lesandans eins konar himnaríki. Leikhópurinn Hlátur 

og grátur vísar í hugum okkar til einkennismerkis leiklistarinnar, þar sem grímurnar 

tvær birtast, önnur brosandi og hin grátandi. Narrarnir narra, Rostfrey er hnífur,  

Prikið er kjánaprik, Berklar hefur hættuleg áform og ekki má gleyma Bókavörðunni 

sem býr yfir þeim einstaka eiginleika að hún raðar orðum setninganna sem hún segir í 

stafrófsröð. Einorðurnar eru þeim eiginleika gæddar að vegna smæðar sinnar geta þær 

aðeins lært eitt orð hver en saman geta þær myndað flóknar setningar. 

 Norðlenskur framburður kemur við sögu í þriðju bókinni. Þar eru bræður að 
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norðan á vakt í Hafgúunni en eru of uppteknir af teningaspili og vita ekki fyrri til en 

þeir heyra umgang í skipinu. Í samtali bræðranna í kjölfarið má glöggt sjá að 

framburður Þróa er mjög harður og raddaður en Dæsa linur og myndi sennilega 

flokkast undir latmæli. Meðal annars segir Þrói: „Mér fannst ég sjá fant að hantéra 

pjönkur í poka“. Og Dæsi svarar: „Mæddi seja mé a þa sé einke viddleysa“ (III:63). Sá 

grunur gæti læðst að lesanda að Norðlendingurinn Þorvaldur geri hér góðlátlegt grín 

að sveitungum sínum eða þeirri miklu áherslu sem við Íslendingar leggjum á 

tungumálið okkar. Nokkru seinna í sömu bók biðst skrásetjari meira að segja 

afsökunar á orðalagi Þróa þar sem hann sé að norðan en þá segir Þrói um listmálara að 

hann sé einhver lunknasti kúnstmálari allra tíma. Máli sumsé fígúratíft og blandi 

meistaralega (III:93). 

 Myndlistin og gúbbíska koma við sögu þegar Gúbbinn Háraldur les upp 

ákvörðun í fyrstu bókinni og er hún rituð á laufblað. Í bókinni er ákvörðunin birt á 

laufblaði á gúbbísku og þýðing ÞÞ síðan eins og laufblað í laginu: 

„Af. 

Algjörlega. 

Sérstöku tilefni þess. 

Að við erum hér saman. 

Komin tilkynnist hér með. 

Alveg hiklaust og fyrirvaralaust. 

Að minnismerkið okkar verður. 

Afhjúpað enda ljóst að það. 

Var reist á sínum tíma. 

Til að minnast fræ. 

Kilegs sigurs. 

Blíðfinns. 

Í gær.“ 

Þýðing úr gúbbísku: ÞÞ  

(I:83).  

 Hér hafa verið tínd til nokkur atriði varðandi notkun tungumálsins í bókunum 
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en af nógu er að taka og ljóst að Þorvaldur notar málið á skapandi hátt. 

 

3.4. Myndmál 

Í ævintýrum og fantasíum getur höfundur losað sig frá þeim raunveruleika sem hann 

og lesendur búa í og látið ímyndunaraflið leika lausum hala að vild. Allt er mögulegt 

og í þeim sögum er oft ríkulegt myndmál. Sagan um Blíðfinn er ævintýri eða fantasía. 

Þorvaldur hugsaði og skrifaði söguna fyrir börn en talar þó um leið til allra aldurshópa 

með tvíþættu ávarpi. Eins og fram hefur komið hafði raunsæistímabil ríkt í 

barnabókmenntum en bylgja fantasíunnar var á leiðinni þegar hann hófst handa við að 

skrifa söguna um Blíðfinn. 

 Persónugervingar eru áberandi þáttur í ævintýrum og í sögunni um Blíðfinn 

hafa svo til öll fyrirbæri sem koma við sögu einhverja mannlega eiginleika þó að þeir 

séu ef til vill ekki að fullu mannlegir þar með. Lesandinn finnur að Blíðfinnur hefur 

sömu eiginleika og hann sjálfur en allar aðrar persónur, verur og fyrirbæri eru flóknari 

og þiggja ýmislegt af hendi höfundar sem hann sækir í heim ævintýra eða fantasíu. Því 

sagan gerist í fantasíuheimi þar sem lesandinn stígur inn í heim Blíðfinns og heldur til 

í heimi sögunnar og flakkar ekki á milli raunheims og fantasíuheims. Aftur á móti eru 

vísanir margar sem vísa til ólíkra þátta okkar menningarheims. Í þeim er oftar en ekki 

talað til fullorðinna lesenda þar sem ekki er sennilegt að börn hafi þekkingu á þeim 

atriðum sem vísað er til en þó má reikna með að þau leggi sína merkingu í hlutina eftir 

sem áður og geti haft ánægju af. Hér á eftir verða nefnd nokkur dæmi um vísanir en 

langt frá því að allt verði tíundað sem finna má í sögunni. 

 Mörg atriði má nefna þar sem vísað er til samfélagslegra þátta í okkar 

raunheimi. a) Eitt þeirra er heiti hnífsins góða Rostfrey (I:34) sem vísar til þýsku 

áletrunarinnar „rostfrei“ á stálhnífum sem sagðir eru ryðfríir. b) Á öðrum stað segir frá 

því að vel til hafður herramaður stígur inn í garðinn hans Blíðfinns og er sagður í 

nýpressuðum fötum og gljáandi spariskóm. En í neðanmálsgrein segir að ekki sé vitað 

hvort um sé að ræða Iðunnar skó eða enska skó (II:48). Þorvaldur sem ólst upp á 

Akureyri man sennilega vel eftir hinum ágætu Iðunnarskóm sem algengir voru hér á 

landi á síðustu öld. c) Söðull, Vöðull og Engumlíkur földu gersemar undir leynitré og 

segir í neðanmálstexta að leynitré sé náskylt reynitré og sé þeirrar náttúru að það sem 
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lagt sé undir krónu þess hverfi (II:108). d) Annað dæmi sem tengist tungumálinu er 

þegar Blíðfinnur ákveður að liðka sig með teygjuæfingum eftir að hafa fengið sér 

blund. Þá segir í neðanmálsgrein að hann hafi aldrei spurt Spekinginn, sem kenndi 

honum þessar æfingar, hvers vegna hann kallaði þær Jógaæfingar. Sjálfur hallaðist 

hann hins vegar að því að þær væru nefndar eftir skógarbirninum Jóga, sem mamma 

sagði honum stundum sögur af fyrir svefninn (IV:25-26). e) Enn eitt dæmi um leik að 

tungumálinu er þegar Blíðfinnur fer í útsýnisferð í hestvagni. Vagninn er dreginn af 

húðarjálki sem virðist vera orðinn mjög leiður. Síðan segir í neðanmálsgrein: 

„Hesturinn var reyndar með svo augljós þunglyndiseinkenni að hann var kominn með 

skeifu á munninn“ (IV:67). f) Þegar Blíðfinnur er kominn til Targíu hittir hann veru 

með „áberandi dinglandi limaburð“ og í lok afar myndrænnar lýsingar á útliti verunnar 

segir að ofan á öllu sitji splunkuný og spegilgljáandi einkennishúfa. Í neðanmálsgrein í 

framhaldi af lýsingunni segir að húfan hefði minnt Blíðfinn á norðlenska stúdentshúfu, 

hefði hann hugmynd um hvað stúdentshúfa væri. Sem hann hafði ekki. Hvað þá 

norðlensk. (IV:36). Líkt og með Iðunnarskóna tengist þetta sennilega uppruna 

höfundar. g) Í Targíu er vera sem kallar sig Röðreglu og gerir krefjandi handarsveiflu 

upp að derinu á húfunni sinni (IV:37). Lögreglan í okkar samfélagi hefur það hlutverk 

að halda öllu í röð og reglu og því er þetta heiti ekki síðra en það sem við erum vön. h) 

Konan með lampann er nefnd til sögunnar og í neðanmálsgrein segir að þessi skúrkur 

hafi lesið eitthvað um sögu læknisfræðinnar (II:57). Hér er vísað til Florence 

Nightingale og sá sem reynir að láta ljós sitt skína er Berklar yfirlæknir. Eins og 

glöggt má sjá er önnur vísun í nafni yfirlæknisins eða til sjúkdóms sem lagði marga 

Íslendinga að velli á síðustu öld. 

 Á nokkrum stöðum er vísað til trúar og þjóðtrúar í samfélagi okkar. Í þeim 

fræðum er margt á huldu og því verður stundum stutt í fordóma. Þegar tekist er á við 

að greina og kryfja fordóma og hræðslu okkar við hið óþekkta ber á góma er gjarna 

talað um okkur og hina. Oftar en ekki er þessi umræða í tengslum við fjarlæg 

samfélög, siði þeirra og menningu. i) Þorvaldur lætur: „... ákaflega dularfullar verur 

sem allir óttast, fáir hafa séð og enginn þekkir“ (III:6) hreinlega heita „Hinirnir“. j) 

Foreldrar Blíðfinns eru látnir og hann fer til að heilsa upp á pabba og mömmu í 

haugnum á Hólnum. Hann veit auðvitað að þau eru ekki í haugnum heldur inni í 

Ljósheimum (I:14). k) Þegar Kirsa, einn besti vinur, hvarf og sumir sögðu að hún 
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hefði verið kölluð til mikilvægra erinda á vegum Orkunnar vildi Blíðfinnur ekki trúa 

því (I:13). Lesandinn tengir þessi atriði strax við Guðsmynd okkar, himnaríki og 

legstað. l) Þegar Blíðfinnur er kominn á gistiheimilið Svörtu teningarnir er gefin lýsing 

og skýring á verum þeim sem gistlar nefnast: „Gistlar eru ákaflega gestrisnir hótelálfar 

sem fá iðulega nokkur bitastæð hlutverk í sögum, einkum ferðasögum. Hlýlegt viðmót 

þeirra er hins vegar ekki talið þeim eiginlegt heldur er stimamýktin oft rakin til 

sektarkenndar vegna forvera þeirra, sem sagður er hafa neitað Maríu og Jósef um 

gistingu á sínum tíma“ (IV:51-52). 

 Forspáin er ríkur þáttur í þjóðtrú okkar Íslendinga og hennar má sjá stað í 

sögunni. Hún tengist því sem áður hefur verið fjallað um, sjónarhorni og samspili 

sögumanns og höfundar. m) Dæmi um þetta er víða að finna í kaflaheitum en einnig í 

sjálfum textanum líkt og segir í annarri bókinni: „Hefði Blíðfinnur hins vegar áttað sig 

á þó ekki væri nema hluta af því sem verið var að reyna að segja honum, þá hefði hann 

líklega aldrei þurft að lenda í þeim skelfilegu hremmingum sem framundan voru“ 

(II:41). n) Á einum stað segir að það þyki óbrigðult gæfumerki á öllum betri 

sjóræningjaskipum að lemja þann sem fyrstur sjái land. Þótt menn muni ekki lengur 

hvers vegna þá þorir enginn að vera fyrstur til að sleppa því (III:102). Nokkuð ljóst er 

að þetta vísar til ýmissa stórra og smárra atriða í hjátrúnni okkar. Við sláum í tré og 

segjum 7-9-13, til að minnka líkurnar á því að eitthvað illt hendi okkur en vitum í raun 

ekki af hverju við gerum þetta, það þykir einfaldlega vissara. 

 Við Íslendingar erum stoltir af tungumálinu okkar og menningararfinum. Þegar 

stoltið verður mikið getur verið stutt í fordóma og dómhörku. o) Vísun í fordóma á 

okkar tímum má sjá þegar sagt er frá því í neðanmálsgrein að Dyrglar séu af dvergaætt 

en hafi ekki lagt mikið upp úr því að kynna sig meðal manna. Þeir hafi t.d. ákveðna 

skömm á dvergunum sjö fyrir að hafa „lent í teiknimyndunum“ (III:12). m) Í sögunni 

um Blíðfinn er Bókavarðan að setja nokkur rit á réttar greinar og sennilega er ekki 

tilviljun hvaða bækur hún handfjatlar. Hún stingur „398.2 Jón“ á sinn stað á grein 

„398 Þjóðsögur“ (II:90), færir sig síðan yfir á greinina „400 Tungumál“ og setur 

bókina „413 Hal“ á sinn stað (II:92). Blíðfinnur hittir Akademóna sem: „... eru þekkt 

vandamál í öllum skógum og geta brugðið sér í flestra kvikinda líki. Þeir eru einkum 

hættulegir leitandi og hugmyndaríkum sálum með mikla lífsorku“ (I:117). Úlfhildur 

Dagsdóttir (1999:19) ræðir þessar verur í umfjöllun um bókina og segir að greinilega 
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séu þeir skyldir henni og öðrum þeim sem fjalli um bækur. Og hún sé ekkert sár. 

Akademónarnir standast ekki fornar bækur og eina slíka á Blíðfinnur. Móðir hans 

hafði sagt honum að hún væri svo gömul að sennilega skildi enginn fornlískuna sem 

hún væri skrifuð á (I:99-100). Sennilegt er að hér vísi höfundur til þeirrar áherslu sem 

þjóðin leggur á mikilvægi þeirra fornu rita sem við eigum frá fyrri öldum og einungis 

sérfræðingar í fornum fræðum eru færir um að lesa úr að nokkru gagni. q) Á öðrum 

stað virðist höfundur beina orðum sínum til þeirra sem fjalla um og flokka bókmenntir 

okkar tíma. Blíðfinnur er á leið í skoðunarferð með leiðsöguvagni og slíkum vagni 

fylgir söguslóði. Um þá segir að þeir séu leiðsögudvergar sem hafi sérhæft sig í sögum 

af Blíðfinni og svoleiðis ævintýrum. Þeir hafi lengi haft lögverndað einkaleyfi á túlkun 

sinni en eigi þó í sífelldu stríði við alls kyns óuppdregna ævintýraunnendur, einkum 

börn, sem leggi gjarnan annan skilning í sögurnar en þeir (IV:66). r) Notkun á 

kveðskap í sögunum minnir á fornar sögur þjóðar okkar þar sem í frásögum skiptast á 

bundið og óbundið mál. Í leiksýningunni í síðustu bókinni er vísum fléttað inn í 

leiksýningu leikhópsins sem Blíðfinnur fylgist með. Vísurnar eru hluti verksins og sú 

fyrsta vísar til sjálfrar Völuspár og einnig til þess þegar skáld fluttu drápur fyrir 

konunga og aðra fyrirmenn: 

   Hljóð bið eg alla að hafa þegar, 

   horfendur mína stóru og smáu, 

   upp vil ég ljúka sagnasjóði 

   er sögur geymir í enni háu 

   (IV:76). 

Eins og áður segir er þessi upptalning ekki tæmandi en gefur nokkra mynd af vísunum 

og myndmáli í sögunni. 

 Við þetta er því að bæta að káputeikningar eru lýsandi myndir af Blíðfinni og 

sýna að nokkru það sem á daga hans drífur í hverri bók. Kápan á fyrstu bókinni sýnir 

Blíðfinn í sínu nánasta umhverfi horfa nánast beint á teiknarann. Framan á annarri 

bókinni er umhverfið stærra svæði og nú horfir hann út í fjarskann. Á þriðju bók sér 

aftan á Blíðfinn þar sem hann er á sjó og sér til lands, sennilega Targíu. Og á fjórðu 

bókinni sér einnig aftan á Blíðfinn á strönd og sólin sendir geisla sína til hans. 
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4. Kenning Carls Gustav Jung um skuggann 

Í grein sinni The Child and the Shadow skrifar Ursula Le Guin um kenningar Carls 

Gustav Jung um skuggann. Hún segist hafa fengið áhuga á að kanna hvort þær geti 

varpað ljósi á ævintýri H.C. Andersen sem fjallar um skuggann. Hún telur að 

kenningarnar eigi mikið erindi við flesta listamenn. 

 Carl Gustav Jung (1875 – 1961) var sálfræðingur og lagði fram kenningar um 

erkitýpurnar sem við berum öll með okkur í sálarfylgsnunum. Ein þeirra er skugginn 

sem fylgir hverjum einstaklingi. Hann telur egóið hluta af sjálfi hverrar manneskju. 

Þann hluta þess sem allir eru meðvitaðir um. Hann segir egóið snúast kringum sjálfið 

líkt og jörðin um sólu. Sjálfið sé mun stærra en egóið og að einstaklingurinn deili því 

með öllum mönnum, jafnvel öllum lifandi verum og sé hugsanlega tengill þeirra við 

guðdóminn. Með þessu segir Jung að manneskjurnar séu allar líkar í grunnatriðum, að 

sálarlíf okkar allra hafi sömu tilhneigingar og útlit (configurations) líkt og við höfum 

öll lungu og bein. Manneskjur hafi svipuð útlitseinkenni, hugsi á líkan máta og búi yfir 

sömu tilfinningum sem þéttast í mynstrum sem hann kallar erkitýpur. 

 Jung segir allar manneskjur vera part af alheiminum. Egóið, meðvitundin, viti 

þetta og að henni sé mikilvægt að samsama sig einhverju stærra en hún er sjálf. Ef 

egóið sé veikt fyrir eða það finni ekki betri tengingu tengi það við 

almenningsmeðvitund eða fjöldameðvitund (collective consciousness) sem Jung telur 

vera eins konar samnefnara allra litlu egóanna sem safnast saman. Þar sé sameinast um 

hluti eins og dýrkun, græðgi, tísku og stefnur af ýmsum toga sem skorti raunverulega 

samkennd. Egó sem samþykki þessi tómlegu svæði verði hluti einmanalegrar 

fjöldahreyfingar. Til að forðast þetta verði einstaklingurinn að leita inn á við, frá 

fjöldanum að upptökunum eða uppsprettunni í sjálfum sér. Jung segir að með því 

tengist einstaklingurinn dýpri sviðum sínum. Hann kallar þessi svið sameiginlegt 

meðvitundarleysi (collective unconscious) og þar mætist manneskjurnar í sönnu 

samfélagi lista, fegurðar og kærleika. 

 Jung segir að hver einstaklingur finni sína leið að þessu markmiði með því að 

horfa til baka og fylgja sínum eigin skugga. Skugginn er hin hlið sálarlífs (psyche) 

hverrar manneskju, hin dökka hlið forvitundarinnar (pre-conscious mind). Hann tekur 

dæmi úr sögunni og bókmenntunum og segir að skuggann sé t.d. Cain, Caliban, 
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skrímsli Frankenstein´s, Mr. Hyde, hinn illgjarni Lúsifer, hann er tvífarinn, úlfurinn, 

varúlfurinn, björninn og tígurinn í mörg þúsund ævintýrum. Hann stendur á 

þröskuldinum á milli meðvitundar manneskjunnar og dulmeðvitundar. 

Einstaklingurinn mætir honum í draumum sínum í formi systur, bróður, vinar, 

skrímslis, óvinar eða leiðtoga (leiðsögumanns). Hann er allt sem manneskjan vill ekki 

og getur ekki samþykkt í sínu meðvitaða sálarlífi, allir þeir eiginleikar og allar þær 

tilhneigingar sem hafa verið bældar, afneitað eða ekki verið notaðar. 

 Jung segir að allir hafi skugga og því minna sem hann hafi verið meðtekinn í 

meðvitundarlíf (conscions) einstaklings því dekkri og þéttari verði hann. Því minni 

athygli sem hann fái því meiri ógn geti hann orðið í sálarlífi einstaklingsins. Skuggi 

sem ekki fær athygli fer að beina athygli eiganda síns út á við og segir eiganda sínum 

að aðrir séu skrímslið en ekki hann sjálfur, t.d. allir ókunnugir, allir kommúnistar, allir 

kapítalistar. Til þess að lifa raunverulegu lífi verði einstaklingurinn að viðurkenna að 

hatrið og illskan búi með honum sjálfum. Leitin liggur inná við og út aftur, niður og 

upp aftur. Skugginn getur þannig verið, þó óttalegur sé, leiðsögumaður til 

sjálfþekkingar, til þess takmarks að þroskast, á leiðinni til ljóssins. Það er ekki auðvelt 

en með því að horfast í augu við sinn eigin skugga axlar manneskjan örlítinn hluta af 

óteljandi óleystum vandamálum nútímasamfélags og því hlýtur það að vera þess virði 

(Le Guin 1989:2-3). 

 

4.1 Átök Blíðfinns við sjálfan sig 

Í þessum kafla er fjallað um söguna um Blíðfinn út frá kenningum Carls Jung um 

skuggann og þroska hverrar manneskju. Áður en að því kemur er sagan skoðuð með 

einkenni þroskasögu í huga. Innri barátta og merki um þunglyndi hjá Blíðfinni verða 

sömuleiðis skoðuð. 

 Eins og fram hefur komið töluðu gagnrýnendur um fyrstu bókina um Blíðfinn 

sem þroskasögu hans eftir að hún kom út; Blíðfinnur er heima í rólegheitum, verður 

fyrir sorg, fer að heiman í leiðangur í leit að lausn en finnur ekki það sem hann leitar 

að. Samt sem áður sættist hann við lífið og kemst að ákveðinni niðurstöðu: „Hann 

skildi ekki allt sem borið hafði fyrir hann og vissi ekki hvað af því hafði verið draumur 

og hvað veruleiki. En honum fannst það bara allt í lagi. Blíðfinnur hafði lært að litlum 
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verum er ekki ætlað að skilja allt. En hann vissi hins vegar að með því að treysta 

Orkunni og hlusta vel eftir hinni mildu rödd sem talaði í hjarta hans, þá færi allt á 

besta veg að lokum“ (I:114). 

 Þannig lýkur fyrstu bókinni en þegar allar bækurnar eru lesnar í samhengi fær 

sú hugsun Blíðfinns, að hann skilji ekki allt, meira vægi en þegar fyrsta bókin stendur 

ein. Það verður einmitt til þess að hann lætur glepjast í upphafi annarrar bókar og 

svíkur vini sína dvergana. Undir lok þeirrar bókar þegar Blíðfinnur hefur horfst í augu 

við eigin mistök hugsar hann: „Úff! Það var ekkert smáræðis erfitt að vera til og skilja 

allt og gera allt rétt. Það var eiginlega ekki hægt að vera svoleiðis nema stutta stund í 

einu. Örstutta. Og svo gerði maður tóma vitleysu þess á milli“ (II:124). 

 Síðasta sagan er átakamest og tekur mikla orku frá Blíðfinni og þegar honum er 

að verða ljóst hvert samhengi atburðanna er segir: „Í hvert skipti sem hann lokaði 

augunum byrjuðu hugsanirnar að herja á hann. Kannski höfðu þessar tilfinningar sem 

hann hélt að rækju hann áfram aldrei verið þarna í alvörunni? Ef til vill var 

reiðiverkurinn sem safnaðist einu sinni í bakið á honum ekki raunverulegur reiðiverkur 

heldur mótmæli lítils óttaslegins líkama sem langaði ekki að fullorðnast ... Kannski var 

reiðin ekkert annað en máttleysi þess sem vantaði sárlega pabba og mömmu til að 

leiða sig af stað út í lífið?“ (IV:106-107). 

 Þegar öll kurl eru komin til grafar hefur Blíðfinnur sem sagt ekki komist að 

niðurstöðu um lífið og sjálfan sig en er þó farinn að efast um að það sé mikilvægast 

sem hann hefur talið vera það hingað til, þ.e. að hefna fyrir það sem aðrir hafa gert á 

hlut hans. En þá er það orðið of seint og hann deyr og fer í ferðalagið til Ljósheima. 

Þessi efi sem sjá má í hugsunum Blíðfinns í lok sögunnar bendir til að hann sé ekki 

búinn að draga þann lærdóm af atburðunum að flokka megi sögu hans alla sem 

þroskasögu. 

 Stóran hluta ævinnar er Blíðfinnur þunglyndur og dapur. Þegar svo er ástatt hjá 

einstaklingi eiga neikvæðir þættir tilverunnar greiðan aðgang að hugsunum og gerðum 

og taka jafnvel stjórnina. Blíðfinnur er dapur yfir missi foreldra sinna, Kirsu, 

Smælkisins og barnsins. Hann gerir sér grein fyrir að hann getur ekki endurheimt 

foreldra sína en fer af stað og ætlar að finna barnið. Þegar það finnst ekki og Smælkið 

deyr missir hann alla lífslöngun og er við það að svipta sig lífi með því að kasta sér 

fram af kletti. Hér er alvarlegasti þáttur þunglyndis á ferð, þegar sú hugsun er efst í 
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huga einstaklings að taka líf sitt. En Blíðfinnur nær að hlusta á sína innri rödd sem er 

rödd barnsins og hann snýr við reynslunni ríkari, ekki fullsáttur við lífið en sáttur við 

að skilja það ekki allt. 

 Í annarri bókinni er gleði hans mikil þegar hann kemur heim aftur eftir þær 

miklu hættur og ævintýri sem hann lendir í og heyrir að dvergarnir eru komnir aftur og 

hann finnur að hann fær annað tækifæri eins og segir í bókarlok. 

 Síðasta sagan er sú átakamesta, Blíðfinnur fer í mikinn hefndarleiðangur eftir 

að hann lætur telja sér trú um að hann eigi og hljóti að hefna skógarins og vængjanna 

sem hann missti í skógarbrunanum. Aftur trúir hann því sem aðrir segja að honum sé 

fyrir bestu og lætur stjórnast af þeim röddum. Hann trúir öllu því versta um fólk sem 

býr í fjarlægu landi og hann hefur aldrei séð og reyndar ekki þeir heldur sem segja frá 

en allir vita að eru stórhættulegir og eiri engu eða eins og Jung segir: „Skuggi sem 

ekki fær athygli fer að beina athygli eiganda síns út á við og segir eiganda sínum að 

aðrir séu skrímslið en ekki hann sjálfur“. Blíðfinnur rekur skugga sinn burt í stað þess 

að takast á við hann og taka hann inn í sjálfan sig og þekkja hann. Hann ræktar með 

sér hatur og hefndarhug og sýnir vini sínum dyrglinum lítilsvirðingu. Á sama hátt og í 

annarri sögunni kemst hann að því í lok bókar að hann hafði látið ginnast af 

neikvæðum öflum en nú á hann ekki afturkvæmt heim í húsið sitt heldur deyr hann og 

fer til Ljósheima. 

 Í síðustu sögunni eru mestu átökin ásamt sterkustu og neikvæðustu 

tilfinningunum. Hefndin er sterkur þáttur í sögunni og vofir sífellt yfir og eins og alltaf 

reynist hún eyðandi afl. Líta má á þessi þrjú átakatímabil í lífi Blíðfinns sem þrjú 

veikindaköst þess sem glímir við þunglyndi. Hver glíma eða lægð verður dýpri en sú á 

undan þar sem ekki er tekist á við veikindin á þann hátt að raunverulegur bati geti 

orðið. Blíðfinnur nær ekki bata, hann kemur aftur heim í tvö skipti en hin eiginlega rót 

vandans er enn til staðar, þ.e. hann tekst ekki á við missinn, einmanaleikann, 

trúgirnina, fordómana, reiðina og hefndarhuginn. Því endar síðasta ferð Blíðfinns á 

þann veg að hann á ekki afturkvæmt í litla húsið sitt. 

 Sagan um Blíðfinn ber með sér mörg einkenni kenninga Jung um skuggann og 

nú verður skoðað hvort í henni sé að finna einhverja samsvörun og um leið skýringu á 

lífi hans og dauða. Athyglinni er beint að nokkrum þáttum í kenningu Jung. Í fyrsta 

lagi er leitað að skugganum sem Blíðfinnur vill ekki horfast í augu við, í öðru lagi er 
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skoðað í hvaða átt hinn ófullnægði skuggi beinir Blíðfinni og í þriðja lagi hvernig 

skugganum er lýst. Síðast er skoðað hvort Blíðfinnur horfist í augu við sinn eigin 

skugga og hvort hann sættist við hann og sjálfan sig. 

 Blíðfinnur saknar foreldra sinna og sleppir ekki af þeim hendinni þó þeir séu 

látnir. Eins saknar hann Kirsu, barnsins og Smælkisins. Hann er einn og saknar, það 

virðist vera hans vandi sem hann horfist ekki í augu við. Vinir hans birtast honum í 

gervi smávera sem líkjast honum sjálfum að mörgu leyti, eru litlar, krúttlegar og 

vinalegar. Allar þessar verur teyma Blíðfinn lengra út í veröldina en hann í raun hefur 

kjark til eða langar til. Kirsa fer með hann út fyrir garðinn, barnið út í skóginn og 

Smælkið síðan um allan skóginn og fjöllin. Eftir því sem hann fer lengra og oftar í 

ferðalög eflist honum kjarkur og þor en hann missir alla þessa vini sína og reiði hans 

vex. Skugginn hans dökknar og eflist og verður á endanum sú ógn sem Jung talar um 

og verður honum næstum að aldurtila á klettinum. 

 Í sögunni er skuggavera sem læðist um og fylgist með Blíðfinni en hann sér 

hana ekki eða tekur ekki eftir henni. Henni er lýst sem dularfullri, dökkleitri veru bak 

við tré, hinum megin við runna. Hún er full samúðar og veit svo margt um barnið, 

dökkleit vera sem kemur út milli trjánna og hvíslar hljóðlausum töfraorðum í litla 

titrandi hjartað. Þessi skuggi er vinalegur, hjálpsamur, fullur samúðar og fylgir 

Blíðfinni eftir allt ferðalagið. Ef til vill er hann einhvers konar nærvera móðurinnar 

dánu sem vakir yfir Blíðfinni. Það að hún tilheyrir neikvæðu ríki skuggans þýðir að 

Blíðfinnur hefur ekki samþykkt eða sætt sig við dauða hennar og afneitar honum. Hún 

getur þannig hvorki hjálpað honum né yfirgefið hann. 

 Eins og Jung segir verður skugginn dekkri og þéttari ef hann fær ekki athygli. 

Mun meiri ógn stafar af skugganum í annarri bókinni en í fyrstu bókinni. Vinátta 

Blíðfinns við dvergana er sönn og reyndar svo góð að þegar narrarnir spyrja Berklar 

hvers vegna hann hefði látið dvergana taka allt þetta dót með í leiðangurinn til bjargar 

Blíðfinni svarar hann því til að ekki hafi veitt af því þetta hafi verið svoddan herjans 

vinátta. Eins og Jung segir þarf skugginn sífellt sterkari meðul til að takast ætlunarverk 

sitt. Berklar ætlar sér að telja Blíðfinni trú um að dvergarnir séu óvinir hans með því 

að láta þá fara með allar helstu gersemar hans. Við endurfundina trúir Blíðfinnur ekki 

sögu dverganna og ræðst á þá með óbóta skömmum og er mjög ógnandi. Þegar hann 

horfir á eftir þeim finnst honum að eitthvað sé rangt við þetta en ýtir þeirri hugsun frá 
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sér. Narrarnir ráðast á Blíðfinn og hann verður mjög undrandi þegar hann kemst að því 

að Berklar er í liði með þeim á móti honum. Þeir gera allt til að hann sjái ekki dúk 

foreldra sinna því þar með er vinna þeirra ónýt. En sagan birtist honum í ljósinu í 

miðjum dúk foreldra sinna. Hann sér sjálfan sig og söguna alla en sér þó ekki allt því 

að: „Litla hjartað hans fylltist svo fljótt af sorg yfir því sem dúkurinn hafði að segja að 

það var við það að springa. Og þess vegna tók hann það til bragðs að klemma augun 

sín fast aftur, löngu áður en dúkurinn hafði náð að sýna honum alla söguna“ (II:118). 

Að klemma augun aftur eru dæmigerð viðbrögð Blíðfinns, hann vill ekki sjá, horfast í 

augu við það að illskan býr í honum sjálfum og hún er ekki að fara neitt. Þegar sýnin 

hverfur er Blíðfinnur fullur eftirsjár og verður því mjög glaður þegar dvergarnir birtast 

aftur í garðinum. Narrinn er í raun talsmaður grimmdarinnar og ofsóknaræðisins sem 

býr með Blíðfinni. Hann viðurkennir þetta ekki nema að litlu leyti og horfist ekki í 

augu við raunveruleikann og sínar eigin tilfinningar. 

 Jákvæðu skuggaverunni er lýst á annan hátt í þessari bók en þeirri fyrstu. Hún 

er áhyggjufull um miðbik bókar en undir lokin bíður hún þolinmóð með ástúð í augum 

þess að Blíðfinnur sjái að sér. 

 Í lok annarrar bókar hefur Blíðfinnur ekki fundið jafnvægi í sálinni og því má 

segja að skugginn hafi enn sterk ítök í lífi hans. Kenningar Jung um þéttingu skuggans 

kemur vel fram í síðustu sögunni. Skógarbruninn verður vegna óværu í skógi 

Blíðfinns segir Otti þegar þeir Blíðfinnur ræða saman í lok sögunnar. Skugginn er þá 

valdur að brunanum og notar hann til að fá Blíðfinn í lengra ferðalag en áður á 

forsendum sem eru grimmari en áður. Þetta rímar líka við kenningar Jung um að 

skugginn beini athygli eigandans út fyrir sjálfan sig og sjái aðra sem hættur og 

skrímsli. 

 Dyrgillinn kemur og segir Blíðfinni að Otti sé einn sá allra hættulegasti sem 

hægt sé að hugsa sér og hann sé foringi Hinanna sem búi hinum megin við hafið. 

Dyrgillinn er lítil og vinaleg smávera eins og Blíðfinnur en nú er það Blíðfinnur sem 

fær dyrgilinn með sér í ferðina í gegnum brunninn skóginn. Hann ætlar að finna skip 

til að sigla og vinna á Hinunum. Dyrglinum lýst ekkert á þetta en Blíðfinnur hlustar 

ekki á hann og úr verður leiðangurinn á Hafgúunni yfir hafið þar sem Blíðfinnur er 

orðinn Blý-Finnur. „Þetta hljómar eitthvað svo rétt ...“ (III:45), hugsar Blíðfinnur og 

heldur jafnvel að þetta hafi alltaf verið nafnið hans. Hann gengst upp í athyglinni sem 
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hann fær fyrir að eiga bágt, hégómagirnd og sjálfsmeðaumkun bætast við reiðina og 

hatrið og hann hlustar lítið á dyrgilinn þar til hann spyr Blíðfinn hvort hann hafi litið í 

spegil nýlega. Þegar Blíðfinnur gerir það kemst hann að því að hann er orðinn gamall. 

 „Hann grunaði að hann mundi ekki hafa úthald í mikið lengra ferðalag. Eða 

fleiri hugsanir. Hann varð að horfast í augu við eitthvað sem hann skildi ekki, en skipti 

samt öllu máli. Eitthvað sem snerist um hans eigin ábyrgð, hans eigin ákvarðanir. 

Eitthvað óþægilegt á þessu augnabliki en svo óendanlega frelsandi um alla framtíð. 

Hann vissi svosem ekkert, en nóg til þess að taka fyrstu sjálfstæðu ákvörðunina í 

langan tíma. Hann ákvað að gefa því gaum sem dyrgillinn hafði sagt“ (III:89). Hér 

verða ákveðin vatnaskil hjá Blíðfinni, hann tekur ábyrgð á orðum sínum og gjörðum. 

Hann má samt ekki svíkja Svart og Blý-Finn, allir treysta á hann. Þegar Svartur 

viðurkennir að hann hafi lofað dyrglinum að passa Blíðfinn flæðir kærleikurinn um 

hann á ný. 

 Strax á fyrstu síðum fjórðu bókar er komin meiri ró yfir líf Blíðfinns og hún 

einkennir það sem eftir er af sögunni. Hann kemst að því að Targía er róleg borg og 

íbúar hennar friðsemdarfólk. Ýmsar minningar sækja á hann tengdar sumrum með 

barninu og Smælkinu. Hann rifjar upp stundina þegar faðir hans fer inn í Ljósheima og 

segir honum að allt verði í lagi. Að leiðin inn í Ljósheima liggi um hans eigið hjarta. 

Hann byrjar með öðrum orðum að syrgja foreldrana í þess konar frásögnum sem sætta 

eftirlifendur við dauða ástvina. Fallegasta fiðrildi sem hann hefur séð flögrar hjá og 

hann uppgötvar að það er hjartafiðrildi og kemur alla leið innan úr Ljósheimum. Hann 

uppgötvar musterið með sólarspegilinn sem hefur svo sterkt endurkast að það getur 

blindað hann á fluginu. Hann mætir Otta og kemst að því að hann er ekki sá óvinur 

sem haldið var. Nú fá hugsanir Blíðfinns nýja merkingu þar sem hann veltir fyrir sér 

þeim möguleika að þessar tilfinningar sem hann hélt að knúðu sig áfram hafi aldrei 

verið þarna í alvörunni. Reiðiverkurinn hafi verið mótmæli lítils líkama sem vildi ekki 

verða fullorðinn. Skugginn er að missa vald sitt á honum og hann byrjar að líta inn á 

við inn í sitt eigið hjarta og vinna í sorg sinni. Í lok bókar flýgur hann upp af 

Hafgúunni og tekur stefnuna hærra og lengra, innar og ofar, þangað sem ævintýrin 

eiga öll upptök í einu hjarta. 

 Blíðfinnur gengst við reiðinni og sársaukanum hjá sjálfum sér, horfist í augu 

við skuggann sinn og skugginn hverfur inn í hann og fær viðurkenningu sem hluti af 
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honum. Í öllum sögunum eru öldungar og þeir virðast vita að þetta brölt í honum sé 

ekki til neins. Spekingurinn, sólin, öldungurinn, Háraldur, gamall gúbbi, gamall fugl, 

allir virðast þeir hafa horfst í augu við skuggann sinn og lifa í sátt við sig sjálfa. 

 Eftir að hafa skoðað söguna með skuggakenningu Jung í huga sést að 

samsvörunin er mikil. Segja má að sennilega sé sagan um Blíðfinn skrifuð með 

kenninguna í huga eða jafnvel út frá henni. Þorvaldi tekst á trúverðugan hátt að tengja 

saman meginþætti kenningarinnar í sögunni. 
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5. Eru bækurnar um Blíðfinn barnabækur? 

Mikið hefur verið rætt og ritað um hvernig sögur séu bestar fyrir börn og togast þar á 

tvö meginsjónarmið þ.e. kennslufræðileg og fagurfræðileg. Eins og komið hefur fram 

hafa ýmis önnur sjónarmið haft betur í barnabókmenntum í gegnum tíðina. Bæði hefur 

verið tekist á um ytra form sagnanna s.s. hlutverk raunsæis og fantasíu í 

barnabókmenntum og einnig innihald, þ.e. hvort bækur eigi að vera uppeldistæki, 

fræðsla eða skemmtun. Í þessum kafla verður lítillega rýnt í þessa umræðu og skoðað 

hvort og þá hvernig hún rímar við bækurnar um Blíðfinn og greininguna á þeim hér að 

framan. 

 Í grein sinni Börn þurfa bækur og bækur þurfa börn fjallar Dagný 

Kristjánsdóttir um sérkenni barnabóka. Þar segir hún meðal annars að sumir telji 

algeran óþarfa að tala sérstaklega um barnabækur þar sem góð fullorðinsbók sé einnig 

góð barnabók. Þeir hinir sömu segi að aðgreiningin sé komin frá bókaútgefendum til 

að búa til markað fyrir söluvöru. Aðrir segi að barnabækur skilji sig frá 

fullorðinsbókum á skýran og afgerandi hátt (Dagný Kristjánsdóttir (2005:17-18). 

 Í öðrum kafla hér að framan segir að börn séu háð því sem fullorðnir telja að 

þeim sé fyrir bestu á hverjum tíma. Hinn fullorðni væri varla að skrifa bók um börn og 

fyrir börn nema að hann bæri hag barnanna fyrir brjósti á einn eða annan hátt. Sumir 

rithöfundar segist ekki skrifa meðvitað fyrir börn sem innbyggða lesendur heldur fyrst 

og fremst fyrir sig sjálfa og þá kannski barnið í sér, það barn sem þeir eitt sinn voru 

(Dagný Kristjánsdóttir 2005:18). Ef til vill má lesa þetta viðhorf út úr svörum 

Þorvaldar þegar Silja Aðalsteinsdóttir spyr hann hvort hann hafi hugsað sér að til væri 

einn Blíðfinnur á hvert barn og Þorvaldur svarar: „Gott ef ekki er.“ Og Silja spyr 

áfram: „Að við ættum öll í bernsku okkar eigin Blíðfinn?“. Og Þorvaldur svarar: „Ekki 

bara það, það er ekki bara til Blíðfinnur á barn heldur heill ævintýraheimur. Hann er til 

vegna þess barns, í því barni og er það barn. Ég skipulagði þetta ekki, heldur er þetta 

bara svona“ (Silja Aðalsteinsdóttir (2005:16). Svör Þorvaldar benda til að hann skrifi 

fyrir barnið í okkur öllum og þá ekki síður okkur fullorðna fólkinu. 

 Rússnesk/sænski barnabókafræðingurinn Mariu Nikolajeva skiptir viðhorfum 

fullorðinna til barnabóka í fjóra flokka og fjallar Dagný um þessa skiptingu. Hún er 

þessi: 
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1  Hefðbundin, uppeldisfræðileg viðhorf; barnabækur sem hægt er að nota sem 

 uppeldistæki eru góðar. 

2 Lestrar- og sálfræðileg viðhorf; allar bækur sem börn kunna að meta eru góðar. 

3 Bókmenntaleg viðhorf; góð barnabók er líka góð fyrir fullorðna. 

4 Fagurfræðileg viðhorf; góð barnabók hefur sína eigin sérstöku eiginleika. 

 

Síðan segir Dagný að eftir að hafa rætt hverja afstöðu fyrir sig komist Maria 

Nikolajeva að þeirri niðurstöðu að best sé að meta barnabækur eftir mælikvörðum sem 

liggja sem næst þeim mælikvörðum sem við notum á fullorðinsbækur. Þó með 

nokkrum mjög mikilvægum viðbótum sem hún gerir síðan grein fyrir (Dagný 

Kristjánsdóttir 2005:19). Dagný vitnar í kanadíska barnabókmenntafræðinginn Perry 

Nodelman sem hefur lýst endalausu tvítogi barnabókanna á milli þess að vilja verða 

fullorðinn en ekki vera fullorðinn, á milli þess að læra að þekkja heiminn og halda um 

leið sakleysi sínu, að fara að heiman en halda áfram að eiga heimili. Eiginlega allar 

barnabækur eiga það sameiginlegt að sögurnar endi vel og það hefur meira að segja 

verið sagt að þetta sé sjálft viðmiðið um það hvort bók eigi að flokkast sem barnabók. 

Ekki er þetta einhlítt fremur en aðrar fastar reglur um barnabækur. Eitt er að enda sögu 

á rökréttan hátt eða „réttan“ hátt formlega en það þurfi ekki að vera sálfræðilega 

„réttur“ eða jákvæður endir. Spurning sé þá hvort bók endi vel (Dagný Kristjánsdóttir 

2005:21). 

 Annað einkenni barnabóka er leitin í víðasta skilnings orðsins. Einnig segir að 

baráttan milli góðs og ills einkenni oft fantasíubækur. Í bókunum um Blíðfinn er leitin 

eitt aðalatriðið og Blíðfinnur leggur mikið á sig í leit að barninu og einnig við að finna 

Otta. Síðan er spurningin hvort leit Blíðfinns hafi ekki allan tímann hverfst um hann 

sjálfan eins og túlkunin á sögunni út frá kenningum Jung bendir til. Ekki vantar að 

barátta sé milli góðs og ills í bókunum um Blíðfinn. Skuggakenningar Jung sjá um að 

Blíðfinnur er í sífelldri baráttu við sjálfan sig þar til í lokin að hann öðlast skilning og 

frið – en of seint. 

 Persóna Blíðfinns er mikið unnin af hendi höfundar sögunnar og það má með 

sanni segja að það sé „sóun á sögunni“ ef ekki er rætt um Blíðfinn sem persónu í 

sambandi við túlkun á sögunni. Í raun má segja að öll umræða um söguna missi marks 

ef sú umræða er ekki með í túlkun og greiningu á sögunni um Blíðfinn. Í sögunum um 
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Blíðfinn er alltaf talað um hann í karlkyni en lýsingar á honum eru samt sem áður 

stelpulegar og áhugamálin hans eru „kvenleg“ ef farið er eftir þeim skilgreiningum 

sem hafa verið viðteknar um aldir. Eins er það með líðan hans í hlutverkum sínum í 

sögunni. Hann gengst upp í því að vera Blý-Finnur um stund en fer síðan að sakna 

gamla Blíðfinns og verður mjög ánægður þegar misskilningurinn hefur verið leiðréttur 

þó reyndar hafi honum stundum líka þótt gott að vera svona reiður. Kynið hans er 

órætt að vissu leyti og Þorvaldur því trúr nýjum hugsunarhætti, þ.e. að skapa ekki 

klisjupersónu. Segja má að foreldrar Blíðfinns leiki stórt hlutverk í bókunum. Hann 

saknar þeirra mjög og verkefni hans í sögunni er að vinna úr þessum söknuði. Og þá er 

enn ótalið það sem mörgum finnst það meginatriði sem skilur barna- og 

unglingabækur frá fullorðinsbókum. 

 Silja Aðalsteinsdóttir gerir grein fyrir því að margir telji hið tvöfaldaða tiltal 

höfundarins í textanum vera það sem einkenni texta barnabóka mest af öllu. Bækur 

með „einföldu ávarpi“ séu barnvænar, þar taki sögumaður sér stöðu hjá hlustanda og 

tali við börn um börn. „Tvöfalt ávarp“ sé það þegar sögumaður geri ráð fyrir bæði 

ungum og gömlum lesanda og tali þá gjarna til þess fullorðna um barnið, kannski á 

góðlegan eða niðrandi hátt. „Tvíþætt ávarp“ sé hins vegar þegar innbyggði lesandinn 

sé bæði barn og fullorðinn og sagan gerist á það mörgum plönum að barnið geti notið 

hennar með hinum fullorðna lesanda sem skilji söguna mögulega allt öðrum og dýpri 

skilningi (Dagný Kristjánsdóttir 2005:28). Þetta er áberandi í sögunni um Blíðfinn og 

nokkuð augljóst að höfundurinn hefur verið sér meðvitaður um notkun á þessari 

frásagnaraðferð. En á stundum talar hann yfir höfuð ungra lesenda, talar um þá en ekki 

við þá og það myndum við varla sjást gerast í bók sem ætluð væri fullorðnum 

lesendum. Um þetta var fjallað hér að framan í tengslum við stöðu og samspil 

höfundar, sögumanns og lesanda. 

 Í seinni hluta greinar sinnar The Child and the Shadow fjallar Ursula Le Guin 

um að hún telji að bestu fantasíur sem samdar hafa verið séu um ferðalagið sem skuggi 

hverrar manneskju leiðir hana í. Að þær séu um ferðalagið til þroska og fantasían sé 

eitt besta formið til að lýsa bæði hættum og umbunum þess. Ferðalagið snúist ekki 

eingöngu um sálfræðilega hluti heldur sé líka á ferðinni siðferðilegur þáttur sem snúist 

oft um baráttu góðs og ills, ljóss og skugga og þar sé ekkert einfalt mál á ferðinni. 

 Í ævintýrunum er ekkert rétt eða rangt, viðmiðin eru önnur en í 
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raunveruleikanum, engar fastar reglur um hvað prinsar og prinsessur geri. Sem dæmi 

tekur Ursula Le Guin ævintýrið um Hans og Grétu. Í raunveruleikanum ýtir lítil stúlka 

ekki eldri konu inn í bakaraofn en í ævintýrunum er það samþykkt. Nornin og Gréta 

séu ekki persónur í venjulegum skilningi heldur sálfræðilegir þættir (factors). Þetta 

skilji börn vel, jafnvel betur en fullorðnir þar sem hugur þeirra sé ekki orðinn fullur af 

vanabundnum hugmyndum. 

 Hið illa birtist ekki sem andstæða hins góða í ævintýrunum heldur eru þessir 

þættir samofnir. Hetjurnar sjá hvað er rétt að gera þar sem þær sjá heildina en ekki 

eingöngu hvað er gott og hvað illt. Þær hegða sér ekki eftir ákveðnum reglum heldur 

fara eftir sinni eigin sannfæringu eða vissu. Ursula segir það skoðun sína að ævintýri 

og fantasíur séu betri leið til að segja börnum sögur en „vandamálabækur“ þar sem 

börnum er sagt hvað lífið sé erfitt og veröldin ósanngjörn, þar séu þau ekki leidd í 

gegnum ferli lausna heldur sé svarið að finna á öftustu síðunum. Staðreyndin sé sú að 

allar manneskjur þurfi að takast á við lífið og það sem því fylgir alla ævina. Hún segir 

að um leið og börn þurfi vernd þá hafi þau þörf fyrir sannleikann. Leiðin til að fjalla 

um sannleikann við börn sé að tala um hinn innri mann hverrar manneskju, okkar 

innsta sjálf. Það að þroskast sé að verða við sjálf og það takist ekki ef börn séu látin 

búa við falskt öryggi eða upplifa að aðstæður séu vonlausar og enga lausn að finna. 

Manneskjan þurfi á þekkingu að halda og þar með þekkingu á sjálfri sér. Hún þurfi að 

horfast í augu við skuggann sinn, læra að stjórna honum og þiggja leiðsögn hans. 

Ursula telur fantasíur vera tungumál innra lífs manneskjunnar og því góðar sögur til að 

segja börnum og fullorðnum (Le Guin, Ursula 1989:4–6). 

 Silja Aðalsteinsdóttir spyr Þorvald Þorsteinsson í viðtalinu árið 2005 til hvers 

barnabækur séu. Hann svarar að hann haldi að þær séu til þess að kynna litlar 

manneskjur fyrir þeim stóra heimi sem í þeim búi – fremur en að gera þær færar um að 

standa sig í samfélaginu, kenna þeim umferðarreglurnar eða fara á sjúkrahús (Silja 

Aðalsteinsdóttir 2005:25). Með þessu segir Þorvaldur að með sögum sínum vilji hann 

aðstoða börn við að auka sjálfsþekkingu sína og þar með að öðlast aukinn þroska. Og 

hann heldur áfram: 

 Með fullri virðingu fyrir pedagógískum barnabókum þá sýnist mér á öllu að 

 bækur sem virkilega skipta börn máli séu þær sem hafa þann æðstan tilgang að 
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 kynna þau fyrir sjálfum sér. Að því leyti hljóta barnabækur alltaf að vera 

 afsprengi ævintýranna því ástæðan fyrir því að ævintýrin eru eilíf er að þau 

 fjalla um kjarna mennskunnar (Silja Aðalsteinsdóttir 2005:25). 

Skoðanir Þorvaldar eru í takt við þær hugmyndir sem voru á sveimi á þeim árum þegar 

sagan um Blíðfinn kom út árin 1998–2004. Á tímum þegar höfundar barnabóka voru 

að dusta rykið af ævintýrunum í barnabókunum og setja það í nýtt samhengi fyrir börn 

þess tíma. Hann gengur út frá að börn geti nýtt sér flókinn texta á sínum forsendum og 

heldur áfram í viðtalinu við Silju og segir að góðar barnabækur byggi á þeim 

raunveruleika sem við eigum en höfum ekki sjálfkrafa aðgang að af því að það sé svo 

margt annað sem við séum upptekin við að skynja. Þær séu til þess að gefa lesendum 

sínum á öllum aldri skemmtilega og nothæfa lykla sem leynist á botni pyttsins og 

gangi að fjársjóðnum (2005:25). 

 Þessi orð hans ríma einnig við skoðanir Ursulu Le Guin hér að framan. Þar 

birtist sama viðhorf til þess sem boðskapur bókmenntanna geti gert fyrir börn og eigi 

að gera fyrir börn. 

 Þorvaldur segir að fyrsta hugmynd að Blíðfinni sjálfum hafi orðið til í stuttri 

kveðju til vinkonu hans. Einnig hafi hann verið að finna minnismiða með persónum og 

eiginleikum þeirra sem hann hafi rissað á í gegnum tíðina en síðan gleymt. Mörgum 

árum seinna komi þær í ljós í tiltekt í kössum. Silja spyr hann hvort ævintýraheimur 

Blíðfinns hafi þá verið mun lengur að þróast með honum en útgefnar bækur segi til um 

og Þorvaldur svarar: „Já. Svona heimur verður ekki til á fáeinum vikum, hann er 

afsprengi einhverrar meðvitundar og fantasíu sem á sér margra ára sögu“ (Silja 

Aðalsteinsdóttir 2005:14-15). 

 Heimurinn sem Þorvaldur býr til í bókunum um Blíðfinn skilur eftir margar 

spurningar hjá lesandanum varðandi þroska einstaklinga ekki síst siðferðisþroska, 

samskipti meðal manna og mat á ýmsum þáttum mannlífsins. Margt í þessum heimi 

Þorvaldar hlýtur að vera þó nokkuð flókið fyrir börn að skilja og þegar Silja spyr 

Þorvald hvort hann haldi að börn skilji hvað hann sé að fara með þessum árekstri 

skáldskapar og veruleika í lokabindinu, hvort þau fylgi honum svarar Þorvaldur: „Nei, 

og það skiptir engu máli. Ég hef alltaf trúað því að málið snúist frekar um skynjun en 

skilning, og þau skilja þetta á sinn hátt. Þau missa örugglega af mörgu í bókunum 
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vegna þess að þau hafa ekki nægan þroska og skilning til að ná því, en á móti kemur 

að þau ná mörgu sem fullorðnir lesendur – þar á meðal ég – missa af“ (Silja 

Aðalsteinsdóttir 2005:23). 

 Á sama hátt og Ursula leitaði sem fullorðin manneskja að dýpri skilningi á 

sögu H.C. Andersen um skuggann er hugsanlegt að íslensk börn eigi eftir að leita 

dýpri merkingar á ferðalagi Blíðfinns en þau geta lesið úr textanum sjálfum. 

 Nokkuð öruggt getur talist að höfundar barnabóka skrifi vegna löngunar til að 

skapa eitthvað gott og uppbyggilegt fyrir börnin. Þorvaldur lýsir því hvað hann leggur 

mikla áherslu á að rétta börnum texta sem getur aðstoðað þau á leiðinni til þroska. 

Haft er eftir honum hér að framan að ævintýrin séu eilíf þar sem þau fjalli um kjarna 

manneskjunnar og að góðar barnabækur eigi að gefa lesendum sínum á öllum aldri 

skemmtilega og nothæfa lykla sem leynist á botni pyttsins og gangi að fjársjóðnum 

(Silja Aðalsteinsdóttir 2005:25). 

 Þorvaldur skrifar söguna á þann hátt að hann hugsar hana fyrir börn en talar 

samt sem áður mjög sterkt og ákveðið líka til fullorðinna lesenda. Sagan er ævintýri 

eða fantasía og í samtölum um söguna tengir hann hana við ævintýrin og 

hugmyndafræðina sem þeim tengjast. Á þeim tíma sem ævintýrin komu fram voru þau 

ætluð bæði börnum og fullorðnum. Þegar þetta samhengi er skoðað og tengt við 

aðalinntak sögunnar um Blíðfinn og yfirlýst verkefni höfundarins með því að skrifa 

söguna er niðurstaðan sú að sagan sé ekki eingöngu fyrir börn heldur lesendur á öllum 

aldri eins og sígildu ævintýrin. Að góð barnabók eigi líka fullt erindi til fullorðinna 

lesenda. Hinn siðferðilegi og þroskasálfræðilegi boðskapur sem sagan hefur fram að 

færa er í raun ekki bundinn neinu ákveðnu aldurskeiði. 
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Lokaorð 

Spurningin sem liggur til grundvallar þessari ritgerð er: Hvaða öfl berjast um í 

Blíðfinni? Hvað er það sem stjórnar því að hann dregst aftur og aftur inn í erjur og 

svíkur vini sína og nær ekki að sættast við sjálfan sig og lífið? Þessari spurningu er 

leitast við að svara út frá kenningum Carls Gustav Jung. 

 Fjallað er um barnabækur á Íslandi í gegnum tíðina og tengsl bókanna um 

Blíðfinn við þá sögu. Þar kemur meðal annars fram að raunsæisbókmenntir og 

fantasíur hafa komið fram til skiptis í barnabókum eins og öðrum bókmenntum. 

Bækurnar um Blíðfinn komu út á árunum 1998-2004 inn í bylgju fantasíubókmennta 

sem hófst í lok níunda áratugarins. 

 Greining á sögunni leiðir í ljós að höfundurinn beitir ýmsum 

frásagnaraðferðum við að ná fram því yfirbragði sem einkennir persónur sögunnar og 

andrúmsloftinu sem svífur yfir í sögunni. Má þar nefna neðanmálsgreinar, 

sjónbeiningu, tvöfalt ávarp og tvíþætt ávarp. 

 Fjallað er um kenningar Jung um skuggann og vandi Blíðfinns skoðaður með 

tilliti til þeirra. Í ljós kemur að bækurnar falla vel að kenningunum. Þar sem Blíðfinnur 

tekst ekki á við skuggann sinn verður hugur hans sífellt myrkari. Þau öfl sem berjast 

um í honum eru hans eigin tilfinningar sem hann horfist ekki í augu við og afneitar. 

Hann viðurkennir ekki reiðina, einmanaleikann og söknuðinn eftir foreldrum sínum. 

Eins og skuggakenningarnar fela í sér vex skugginn og nær stjórninni yfir eigandanum 

ef hann afneitar honum og það gerist hjá Blíðfinni. Óuppgerð vanlíðan og reiði leiðir 

hann sífellt lengra á braut haturs og depurðar. Hin mildari öfl sem reyna að beina 

honum á aðrar brautir megna ekki að ná athygli hans því skugginn vex og hefur betur. 

Í lok sögunnar færist ró yfir Blíðfinn, hann tekur að sjá umhverfið og sjálfan sig í nýju 

ljósi og gengst við sínum eigin tilfinningum. En þá er það orðið of seint og Blíðfinnur 

deyr í sögulok. 

 Að endingu er spurt hvort bækurnar um Blíðfinn séu barnabækur. Eftir að hafa 

skoðað orð Þorvaldar um tilgang hans með því að skrifa bækur fyrir börn svo og tengsl 

sögunnar við sígildu ævintýrin er niðurstaðan sú að sagan sé bæði fyrir börn og 

fullorðna lesendur. Sagan er ævintýri eða fantastía sem beinir orðum sínum að börnum 

og fullorðnum og talar á ólíkan máta til ólíkra aldurshópa á sama hátt og ævintýrin 

hafa gert í gegnum tíðina. 
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