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Ágrip 

 

Í !essari ritger" er barnabókin Leyndarmáli! hans pabba eftir #órarin Leifsson 

sko"u" út frá hugmyndum um mannætuna og merkingu hennar. Tæpt er á 

birtingarmyndum mannætunnar í raunveruleikanum, fullor"ins- og barnamenningu 

!ar sem hún sk$tur upp kollinum í $msum myndum og á óvæntum stö"um.  

 Fari" er í saumana á !ví hvernig fjalla" er um menningarleg bannsvæ"i í 

Leyndarmálinu hans pabba á hátt sem höf"ar til barna í gegnum samræ"u texta og 

mynda. Mannætan í Leyndarmálinu er klædd í búning sem hentar barnabók me" 

notkun húmors og fantasíu. #annig er hægt a" fjalla um hryllinginn sem felst í 

mannátinu og táknrænni merkingu !ess án !ess a" hræ"a unga lesendur um of. 

#á er r$nt í táknræna merkingu mannætunnar í Leyndarmálinu. Í bókinni er 

fjalla" um $msan hrylling og vandamál innan fjölskyldna í gegnum mannætuna. 

Margir túlkunarmöguleikar fyrir mannáti" eru til sta"ar í textanum en sú merking sem 

liggur d$pst undir yfirbor"inu er kynfer"isleg misnotkun og sifjaspell. Banni" vi" 

mannáti er, einsog banni" vi" sifjaspellum, grundvallandi bann í samfélaginu. 

Mannáti" er nógu fjarlægt raunveruleika flestra til !ess a" hægt sé a" fjalla um !a" 

me" gróteskum húmor og fantasíu einsog gert er í Leyndarmálinu. Sifjaspellin og 

kynfer"isglæpir gagnvart börnum vekja hinsvegar svo djúpstæ"an vi"bjó" a" erfitt er 

a" fjalla um !au í barnaefni án tilfærslu. Mannáti" er einnig sko"a" í sambandi vi" 

kenningar sálgreiningarinnar og vi"brög" persóna vi" mannátsógninni sko"u". #ar er 

sjónum sérstaklega beint a" mót!róa tveggja kvenpersóna gegn líkamleika sínum. A" 

lokum er tæpt á úrvinnslu hins skelfilega umfjöllunarefnis og !ví hvernig hægt er a" 

skilja vi" lesendur sem og a"alpersónur bókarinnar í öruggri stö"u og kve"a ni"ur !á 

ógn sem vofir yfir í gegnum textann. 
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1. Inngangur 

Barnabók !órarins Leifssonar, Leyndarmáli! hans pabba: Bók handa börnum me! 

foreldravandamál1 sem kom út ári" 2007 er nokku" sérstök. Bókin fjallar um systkini 

og óvenjulegt vandamál #eirra: Pabbi #eirra er mannæta. 

Höfundur bókarinnar, !órarinn Leifsson er myndlistarma"ur og rithöfundur. 

Hann hefur gert skopmyndir, myndskreytt bla"agreinar og barnabækur, m.a. nokkrar 

sögur H. C. Andersens sem komu út ví"a á Nor"urlöndunum.2 !órarinn er me"höfundur 

a" barnasögunni Algjört frelsi sem hann skrifa"i ásamt eiginkonu sinni, rithöfundinum 

Au"i Jónsdóttur. Leyndarmáli! hans pabba er fyrsta bókin sem hann skrifar einn og 

bókin er ríkulega myndskreytt e"a myndl$st3 af höfundinum. Myndir og skrifa"ur texti 

eiga í samræ"u í bókinni og #ó a" textinn gæti au"veldlega sta"i" einn er erfitt a" svara 

#eirri spurningu hvort a" bókin sé skáldsaga e"a myndabók.  

Tveimur árum eftir a" Leyndarmáli! kom út gaf !órarinn út a"ra barnabók; 

Bókasafn ömmu Huldar.4 Bókasafni! er í svipu"um stíl og Leyndarmáli! en #ó er lög" 

meiri áhersla á textann í #eirri fyrrnefndu og jafnframt eru myndskreytingar bæ"i færri 

og minni í sni"um. Myndirnar í Bókasafninu eru svarthvítar en í Leyndarmálinu eru #ær 

í lit og teygja sig flestar yfir stærri flöt á bla"sí"unum. Umfjöllunarefni og mynd-

l$singar barnabóka !órarins eru hryllilegri og skelfilegri en venja er í slíkum 

bókmenntum enda segir á heimasí"u Leyndarmálsins a" bókin sé „hryllingssaga fyrir 

börn“.5 !ó er fari" me" efni" á #ann hátt a" #a" ver"ur ekki of hræ"ilegt fyrir unga 

lesendur, einsog komi" ver"ur a" sí"ar í ritger"inni. Raunar haf"i !órarinn byrja" a" 

fikra sig út á braut hryllingsins í Algjöru frelsi. !ar dreymir a"alsögupersónuna, Tinnu 

trassa, undarlegan draum undir lok bókarinnar. Hana dreymir a" frænka hennar hafi 

komi" inn í herbergi" hennar og „teki" sparibaukinn hennar og skili" eftir rau"bleikan 

lærisbút me" súkkula"isósu“. Á bla"sí"unni á móti drauml$singunni er svo mynd af 

snyrtilega afskornu læri og fótlegg, me" súkkula"isósu og kertum ofan á.6 Sú mynd 

                                                
1  !órarinn Leifsson, Leyndarmáli! hans pabba: Bók handa börnum me! foreldravandamál (Reykjavík: 
Mál og menning, 2007). Hér eftir ver"ur vísa" til #essa verks í meginmáli me" bla"sí"utali innan sviga 
og titillinn alla jafna styttur í Leyndarmáli!. 
2 Heimasí"a Forlagsins <http://www.forlagid.is/?p=14594> [sko"a" 14. apríl 2011]. 
3 Áslaug Jónsdóttir, myndl$sir, notar or"in myndl$sing og myndl$sir enda leggur hún áherslu á a" 
myndirnar séu meira en bara skraut, a" #ær eigi hlut í a" skapa textann. 
4 !órarinn Leifsson, Bókasafn ömmu Huldar (Reykjavík: Mál og menning, 2009). Hér eftir kalla" 
Bókasafni!. 
5 Heimasí"a Leyndarmálsins hans pabba <http://fathersbigsecret.com/is/node/6> [sko"a" 15. apríl 2011]. 
6 Au"ur Jónsdóttir og !órarinn Leifsson, Algjört frelsi (Reykjavík: Mál og menning, 2001), bls. 100-101. 
Draumurinn tengist atri"i fyrr í sögunni #ar sem frænkan reynir a" sannfæra Tinnu um a" kaupa hlutabréf  
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kallast á vi" fyrstu hryllilegu myndina í Leyndarmálinu hans pabba en #a" er mynd af 

afskorinni (e"a –bitinni!) hönd og beini" stendur út úr kjötinu (bls. 35) á sama hátt og á 

umræddri mynd í Algjöru frelsi.  

 

 
 

Til vi"bótar vi" hryllinginn sem afskori" læri" vekur #á er framsetningin á #ví á 

myndinni tengd mat og sælkeraréttum, sérstaklega í ljósi súkkula"isins ofan á #ví. 

Tinna er me" súkkula"iáráttu í bókinni og er á höttunum eftir súkkula"i í gegnum alla 

bókina. !a" má #ess vegna skilja læri" í drauminum sem mannátsfantasíu. Í Algjöru 

frelsi er myndin af lærinu tengd draumi en í Leyndarmálinu skapar !órarinn glettna 

hryllingsfantasíu #ar sem hryllilegir hlutir og atbur"ir eru hluti af raunveruleika 

sögupersónanna. 

Bæ"i í Leyndarmálinu og Bókasafninu vinnur !órarinn me" #jó"sagnaarfinn. 

Betur ver"ur komi" a" #ví hér a" aftan hvernig #etta er gert í Leyndarmálinu.  

Í Bókasafninu reynist Amma Huld vera Gr$la sjálf. !essi Gr$la !órarins er hinsvegar 

ekki bara hætt a" bor"a börn heldur reynist mannát hennar hafa veri" misskilningur 

nota"ur til a" hræ"a börn í burtu frá henni. Ástæ"an fyrir #ví er bókasafn ömmu Huldar: 

Bækur eru „syndsamlegir fjársjó"ir“7 í Bókasafninu vegna #eirrar „hættulegu“ 

#ekkingar sem í #eim er falin. Í me"förum !órarins er Gr$la or"in a" fulltrúa og 

bo"bera #ekkingar í hinni ritsko"u"u og distópísku veröld sem birtist í Bókasafninu. 

                                                                                                                                          
í sér. Frænkan útsk$rir hlutabréfakaupin #annig a" hún fari svo og kaupi rjómatertur fyrir alla peningana 
sem fást fyrir hlutina í henni og svo geta #eir sem eiga hlutana grætt ef #eirra hluti fitnar (bls. 31). 
7 !órarinn Leifsson, Bókasafn ömmu Huldar, bls. 69. 
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Amma Huld me" bók og vindil 

 

!órarinn hefur einnig skrifa" #rjár bækur fyrir SAFT (Samfélag, fjölskylda og 

tækni) og Heimili og skóla, landssamtök foreldra. !essar bækur fjalla um netnotkun 

barna og veita uppl$singar um #ann tækniheim sem börn í dag alast upp í.8 Barnabókum 

!órarins hefur veri" vel teki". Hann hlaut Barnabókaver"laun menntará"s Reykjavíkur-

borgar fyrir Bókasafni! ári" 2010 og Leyndarmáli! hefur #egar veri" #$dd yfir á 

dönsku og #$sku. Einnig hefur #$skt leikhús unni" leikger" upp úr Leyndarmálinu og 

sett leikriti" á svi" auk #ess sem !órarinn hefur hloti" styrk til #ess a" gera kvikmynda-

handrit upp úr Leyndarmálinu ásamt Au"i, konu sinni. 

Systkinin Hákon og Sidda eru a"alpersónur Leyndarmálsins. Hákon segir 

söguna frá sínu sjónarhorni í #átí". Tvær vísbendingar eru gefnar í Leyndarmálinu sem 

benda til #ess a" systkinin séu tvíburar. Í fyrsta lagi #á segir mó"ir #eirra a" #au hafi 

veri" (saman) í maganum á henni á ljósmynd af foreldrunum. Í ö"ru lagi #á eru 

systkinin í sama bekk, sem er óvenjulegt nema #egar um tvíbura er a" ræ"a. !a" er 

aldrei fært í or" í textanum a" systkinin séu tvíburar en #essi atri"i benda bæ"i til #ess. 

!a" vir"ist í fljótu brag"i vera smávægilegt a" #a" sé aldrei fært í or" í textanum a" 

systkinin séu tvíburar. Sú sta"reynd endurspeglar #ó $mis önnur atri"i sem falin eru í 

                                                
8 !órarinn Leifsson, Afmælisveislan, Hrekklaus fer á neti! og Leikurinn (Reykjavík: SAFT og Heimili og 
skóli, 2010). 
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textanum #ó a" #eim sé ekki beint komi" í or". Túlkunarmöguleikar mannátsins í 

textanum eru opnir og í Leyndarmálinu er #annig fjalla" um fleiri hræ"ileg fyrirbæri en 

mannát. Barnabækur geta veri" vettvangur til #ess a" fræ"a börn um erfi" mál og 

mikilvæg me" hjálp texta sem höf"ar til #eirra. Hér ver"ur sko"a" hvernig !órarinn 

notar húmor og fantasíu til a" tala vi" börn um menningarleg bannsvæ"i í bók sinni, 

Leyndarmálinu hans pabba.  

 

2. Mannát sem fyrirbæri í raunveruleika og listum 

 

2.1. Mannát í raunveruleikanum 

Mannát sk$tur ö"ru hvoru upp kollinum í bókmenntum og ö"ru menningarefni.  

!a" afmarkast #ó ekki vi" svi" ímynda"ra atbur"a heldur getur veri" blákaldur 

veruleiki. Mannát hefur veri" stunda" anna" hvort af illri nau"syn og sjálfsbjargar-

vi"leitni e"a af annarlegum hvötum sem samfélagi" fordæmir.  

Vel #ekkt dæmi hins fyrrnefnda átti sér sta" #egar flugvél me" úrúgvæsku 

rúbbíli"i (e. rugby) og a"standendum li"sins brotlenti í Andesfjöllum ári" 1972. !eir 

sem lif"u af brotlendinguna gripu á endanum til #ess rá"s a" éta lík látinna félaga sinna. 

Sem dæmi um hi" sí"arnefnda má nefna bandaríska ra"mor"ingjann Jeffrey Dahmer. 

Dahmer myrti unga menn sem hann tók á löpp á samkomustö"um samkynhneig"ra. 

Hann lét sér ekki nægja a" myr"a mennina heldur haf"i kynmök vi" lík #eirra og 

hluta"i #au svo í sundur og bor"a"i parta af #eim. Eftir a" upp komst um ódæ"i hans 

hélt hann #ví fram a" hann hef"i trúa" #ví a" me" átinu ger"i hann mennina a" hluta af 

sér, en Dahmer vir"ist hafa #já"st af miklum a"skilna"arkví"a eftir skilna" foreldra 

sinna. Me" átinu sá hann til #ess a" „elskhugar“ e"a vi"föng #rár hans myndu aldrei 

yfirgefa hann og a" hann hef"i alltaf valdi" í „sambandi“ #eirra.9 Dahmer stunda"i 

#annig ekki tilviljanakennt mannát heldur var #a" helgisi"ur og gegndi ákve"num 

tilgangi. Me" átinu gat hann sameinast fórnarlömbum sínum á óafturkræfan hátt og 

#annig haldi" #eim hjá sér a" eilífu. Dahmer framkvæmdi bókstaflega #a" sem kristi" 

fólk gerir me" altarisgöngunni. !ar er sérstakt samband #ess og gu"s/Krists ítreka" me" 

#ví a" söfnu"urinn me"tekur líkama og bló" Krists á táknrænan hátt og gerir hann a" 

sér, sig a" honum. 

                                                
9 Diehl, Daniel og Mark P. Donnelly, Eat Thy Neighbour: A History of Cannibalism (Stroud: The History 
Press, 2008), bls. 170. 
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A" bor"a neglur e"a a"ra hluta af líkama sínum telst tæknilega einnig vera 

mannát (e"a sjálfsát) #ó a" #a" sé ekki fordæmt sem slíkt. Ein tegund mannáts tengir 

saman á"urnefndar tegundir áts en #a" er fylgju- e"a legkökuát. Slíkt mannát er liti" 

hornauga af flestum enda #ótt #a" sé ekki fordæmt af samfélaginu. Stundum er fylgjan 

#urrku" og mulin í duft sem sett er í hylki og innbyrt, mó"urinni til heilsubótar. Sumir 

kjósa #ó a" matrei"a fylgjuna eftir fæ"ingu og hún er svo bor"u" af mó"urinni sem 

jafnvel deilir henni me" nánustu fjölskyldu sinni.10 Me" #essum hætti er mannátinu og 

sjálfsátinu haldi" innan líkama #eirrar sem framleiddi kjöti" og fjölskyldu hennar.  

Mannát #ekkist einnig hjá ákve"num ættbálkum og mögulegt er a" #a" sé enn#á 

stunda" a" einhverju marki. Sú or"ræ"a sem myndast hefur í kringum hugmyndir um hina 

grimmu og framandi mannætu tengist #ó frekar fordómum og „ö"run“ (e. othering) en 

raunverulegum si"um framandi menningarhópa. Enska or"i" fyrir mannætu e"a „cannibal“ 

á uppruna sinn a" rekja til fyrstu fer"ar Columbusar til Karíbahafsins ári" 1492 en hann 

vir"ist hafa haldi" sig heyra innlenda lei"sögumenn tala um #jó"flokk me" #essu nafni sem 

bor"a"i fólk. Lei"sögumennirnir reyndust hafa sagt „caribes“ en Columbus kalla"i mann-

æturnar „cannibals“ í sk$rslu um fer" sína. Hann haf"i #ó aldrei liti" augum sönnunargögn 

#ess a" mannæturnar væru til.11 !annig æxla"ist #a" a" mannát var ætla" frumbyggjum 

Ameríku í or"ræ"u n$lenduherranna og #eir fordómar ur"u lífseigir.  

Bókmenntafræ"ingurinn Maggie Kilgour, sem hefur m.a. sérhæft sig í mannáts-

fræ"um, segir hinsvegar a" flest n$leg skrif um mannát taki mi" af #ví a" mannætum$tan 

hafi veri" gagnleg hagsmunum n$lenduherranna: Me" #ví a" l$sa innlendum #jó"um sem 

villimannslegum mannætum hafi fengist réttlæting fyrir #ví a" útr$ma #eim og útr$mingin 

jafnvel vir"st nau"synleg.12 Kilgour minnist einnig á #ær kenningar í eftirlendufræ"um sem 

gera #ví skóna a" mannætum$tan hafi beinlínis veri" búin til af n$lenduherrunum til #ess 

a" réttlæta menningarlegt mannát e"a kannibalisma sem fylgir heimsvaldastefnunni (e. 

imperialism).13 !essi stefna tengist #róuninni yfir í hi" kapítalíska vestræna neyslusamfélag 

sem mannát getur einnig veri" táknrænt fyrir. Me" hugsunarhættinum sem birtist í 

                                                
10 Fylgjuát jókst í Ameríku me" auknum heimafæ"ingum á 8. áratugnum og #ar er fylgjunni oft deilt me" 
fjölskyldume"limum. Sumar grænmetisætur líta ekki á fylgjuna sem kjöt og fylgjuát er einnig vinsælt hjá 
#eim sem eru grænmetisætur af si"fer"isástæ"um #ar sem fylgjan er eina fáanlega kjöti" sem d$r hefur 
ekki veri" drepi" fyrir. Shirley Lindenbaum, „Thinking about Cannibalism“, Annual Review of 
Anthropology, 33 (2004), bls. 475-498, bls. 479. 
11 Colás, Santiago, „From Caliban to Cronus: A Critique of Cannibalism as Metaphor for Cuban 
Revolutionary Culture“, Eating Their Words: Cannibalism and the Boundaries of Cultural Identity, ritstj. 
Kristen Guest (Albany: State University of New York Press, 2001), bls. 129-147, bls. 129. 
12 Kilgour, Maggie, „Book Review“, College Literature, 26 (1999), bls. 209-212, bls. 210. 
13 Kilgour, Maggie, „Foreword“, Eating Their Words, bls. vii-viii, bls. vii. 
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hugmyndinni um a" vali" standi á milli #ess „a" éta e"a vera étin/n“ er fengin réttlæting 

#ess a" „gleypa“ a"rar #jó"ir í heilu lagi svo lengi sem #a" #jónar hagsmunum „okkar“.  

Hvernig sem horft er á mannát er ljóst a" í #ví felst einhver merking; a" #a" er 

ekki einungis tilviljunarkennt át á líkama sem er of líkur líkama mannætunnar. 

Mannfræ"ingurinn Peggy Reeves Sanday segir í rannsókn sinni um mannát; Divine 

Hunger: Cannibalism as a Cultural System, a" mannát snúist aldrei bara um a" bor"a. 

Hún heldur #ví fram a" a"almerking mannáts tengist ekki áti heldur „vi"haldi, 

endurn$jun og í sumum tilfellum undirstö"um menningarlegrar ra"ar og reglu“.14 

!annig hafi mannát oft ekki neitt a" gera me" hungur heldur sé #a" tilraun til a" stjórna 

og koma skikk á órei"u heimsins og tilverunnar í gegnum efnisheiminn.15 Mannát vekur 

sérstaklega mikinn óhug í samfélagi okkar og er, ásamt sifjaspellum, einn hryllilegasti 

glæpur sem hægt er a" fremja. Bönnunum vi" mannáti og sifjaspellum ver"ur a" 

vi"halda #ví #au eru, einsog bókmenntafræ"ingurinn Dagn$ Kristjánsdóttir bendir á, 

„hornsteinar si"menningarinnar og mannlegs samfélags“.16  

 

2.2. Mannát í fullor!insmenningunni 

!a" er #ví skiljanlegt a" #essi bönn séu tekin fyrir, bæ"i ljóst og leynt, í $miskonar 

menningarefni. Mannát kemur fyrir í efni einsog hryllingsmyndum og –sögum #ar sem 

#a" vekur oft mikinn óhug.17 Í slíkum textum birtist fjölbreytt úrval mannæta, allt frá 

vampírum til uppvakninga (e. zombie), frá villimannslegum mannætum til mennta"ra 

mannátssælkera einsog Hannibal Lecter í The Silence of the Lambs (1991). Gott dæmi 

um villimannslegar mannætur má finna í kvikmyndinni Cannibal Holocaust (1980). 

Myndin er leikin en var svi"sett sem heimildamynd í augl$singaskyni. Hún fjallar um 

vestræna landkönnu"i sem ver"a fórnarlömb innfæddra mannæta. Myndin vakti mikinn 

                                                
14 Sanday, Peggy Reeves, Divine Hunger: Cannibalism as a Cultural System (Cambridge, New York & 
Melbourne: Cambridge University Press, 1986), bls. 3. „Cannibalism is never just about eating but is 
primarily a medium for nongustatory messages - messages having to do with the maintenance, 
regeneration, and, in some cases, the foundation of the cultural order.“ !$"ingar á beinum tilvitnunum eru 
mínar nema anna" sé teki" fram. 
15 Sama, bls. 6. 
16 Dagn$ Kristjánsdóttir, „Kannski á ófreskjan líka börn“, Tímarit Máls og menningar, 69 (2008), bls. 
123-129, bls. 123. 
17 Áberandi undantekning frá óhugnalegu mannáti eru vampírusögur einsog Sookie Stackhouse serían 
eftir Charlaine Harris #ar sem áherslan hefur a" miklu leyti færst frá hryllileika bitins yfir í freistingu 
#ess. Í Sookie Stackhouse seríunni er biti" or"i" partur af kynlífi á milli vampíra og manna, hi" táknræna 
kynlíf sem felst í bitinu er komi" yfir á raunverulega svi"i" og #ar er stunda" samtímis hi" táknræna 
kynlíf bitsins og raunverulegt kynlíf. 
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hrylling og óhug hjá áhorfendum og var bönnu" í mörgum löndum.18 Rasíska or"ræ"an 

um frumbyggja sem villimannslegar mannætur er mjög sk$r í myndinni #ar sem frum-

byggjarnir eru s$ndir sem hættulegir „hinir“ (e. other) og #a" #ó a" sumir land-

könnu"irnir séu augljóslega grimmdarseggir. 

Bókmenntafræ"ingurinn Matthías Vi"ar Sæmundsson hefur fjalla" um áhrif 

#eirrar me"fer"ar sem s$nd er á líkömum í hryllingsmyndum og #á sérstaklega slægjum 

(e. slasher). Einsog nafn greinarinnar gefur til kynna #á eru líkamar í slægjum skornir 

upp, opna"ir og innihald #eirra afhjúpa". Matthías tekur Jack the Ripper sem dæmi en 

hann var go"sagnakenndur fjöldamor"ingi á Viktoríutímabilinu í Lundúnum. Matthías 

segir Jack hafa:  
 
„[minnt fólk] ö"ru fremur á efnisleika holdsins, a" #a" er kjöt án forms 
#egar allt kemur til alls. Hold sem svipt hefur veri" merkingu og sögu 
vekur ávallt óhug #ví a" líkaminn er bústa"ur okkar, vald og sannleikur. 
!a" sem sundrar táknum hans og formum vekur vi"bjó", andstygg", 
annarleika.“19  
 

Efni sem fjallar um mannát lætur sér ekki nægja a" afhjúpa #ennan „efnisleika holds-

ins“ heldur er vald fórnarlambsins yfir líkama sínum endanlega afmá" me" innlimun 

holds #ess í annan líkama. Tengingin vi" valdi" er gegnumgangandi í flestum túlkunum 

á mannáti og ekki er hægt a" horfa framhjá valdamismun í túlkun á Leyndarmálinu, bók 

!órarins Leifssonar. 

 

2.3. Barnabókmenntir og mannát 

Hægt er a" spyrja sig hvort fyrirbæri sem er jafn miki" tabú og vekur jafn mikinn 

hrylling og mannát eigi eitthvert erindi í barnabækur. !á ber a" líta til #ess a" umfjöllun 

um mannát á sér nokkra sögu í textum sem tengjast börnum e"a voru skrifa"ir fyrir 

börn. Mannát foreldra á börnum kemur til dæmis fyrir í grískum go"sögum, auk forn-  

og mi"aldabókmennta, #ar me" töldum #eim íslensku.20 Fyrirbæri" kemur einnig fyrir í 

mörgum vinsælum al#$"uævint$rum. !a" er tengt vondum stjúpmæ"rum (og ættingjum 

                                                
18 Samkvæmt The Internet Movie Database er mögulegt a" myndin sé sú kvikmynd sem hefur veri" 
bönnu" í flestum löndum en #ví er oft haldi" fram a" #au séu 50 talsins. <http://www.imdb.com/title/ 
tt0078935/trivia> [sko"a" 15. mars 2011]. 
19 Matthías Vi"ar Sæmundsson, „Dimmir draumar: Frá gotneskum hryllingi til líffræ"ilegrar martra"ar“, 
Tímarit Máls og menningar, 51 (1991), bls 21-34, bls. 22. 
20 Sem dæmi má nefna Kronos (einnig #ekktur sem Satúrnus) úr grísku go"afræ"inni. Kronos étur börn 
sín viljandi og hrá. Gu"rún Gjúkadóttir í Atlakvi!u og Procne, bæ"i í frásögn Ovids af Philomenu og 
Procne og ljó"i Chrétien de Troyes sem byggir á útgáfu Ovids, gerast bá"ar sekar um a" drepa og elda 
syni sína í hefndarskini og gefa fe"rum #eirra #á a" bor"a.  
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#eirra) í ævint$rasafni Jóns Árnasonar. !a" sama er uppi á teningnum í ævint$rinu um 

Mjallhvíti #ar sem stjúpan vill fá hjarta Mjallhvítar til átu. Mannát er ómissandi hluti af 

sögunni af Hans og Grétu og Rau"hettu og úlfinum, a" ógleymdum frásögnum af hinni 

íslensku Gr$lu. Mannát er #ví hluti af #jó"sagna- og menningararfi Íslendinga og er 

rótgrói" #ema í $msum vinsælum barnasögum #ó svo a" ekki hafi fari" miki" fyrir 

mannætum í n$jum íslenskum barnabókmenntum seinni ára. Gr$la !órarins í Bóka-

safninu er ekkert einsdæmi #ví í mörgum barnabókum dagsins í dag hefur #essi mann-

ætumó"ir láti" af einkennisatferli sínu einsog kemur fram í umfjöllun Önnu !orbjargar 

Ingólfsdóttur um hana.21  

Mannát kemur einnig fyrir í barnaskáldsögum og myndabókum einsog Robinson 

Crusoe eftir Daniel Dafoe frá 1719 og Where the Wild Things Are eftir Maurice Sendak 

frá 1963. Í Where the Wild Things Are fer a"alsögupersónan, Max, til ævint$ralands 

eftir a" hann hótar mó"ur sinni a" „éta hana“22. !ar búa villtar verur e"a skrímsli (e. 

wild things) sem taka miklu ástfóstri vi" Max. !egar hann ætlar a" yfirgefa skrímslin 

segjast #au elska hann svo miki" a" #au vilji éta hann.23 Í bókinni endurómar leikur sem 

fullor"nir leika oft vi" börn #ar sem #eir #ykjast ætla a" éta #au. Sendak gælir einnig 

vi" mannátshugmyndir í seinni bók sinni In the Night Kitchen frá 1970. !ar lendir a"al-

sögupersónan, Mickey, í ævint$rum í ævint$raheimi nætureldhússins. Hann rennur 

saman vi" hráefnin í eldhúsinu sem eiga a" fara í morgunkökuna og litlu munar a" 

Mickey ver"i eitt af hráefnunum í kökunni. !a" er #ví langt frá #ví a" vera fordæma-

laust a" taka mannát fyrir í barnabók einsog !órarinn gerir í Leyndarmálinu hans 

pabba. 

 

2.4. Leyndarmáli! hans pabba og mannátshef!in 

Í Leyndarmálinu er vísa" í $msar eldri mannætufrásagnir, einsog ævint$rin um 

Rau"hettu og úlfinn og Hans og Grétu. !órarinn sn$r #ó á hvolf hlutverkunum í 

mörgum #essara vísana. !egar mannætufa"irinn er kvaddur á fund kennara barna sinna 

breg"ur hann á leik. Hann bankar á hur"ina og kynnir sig svo sem Rau"hettu „me" 

skrækri stelpurödd“ og segist vera „me" köku handa [kennaranum] og smjörstykki sem 

                                                
21 Anna !orbjörg Ingólfsdóttir, „Er hún gamla Gr$la dau"?”, Hrafna"ing: Ársrit íslenskukennara vi! 
KHÍ, 1 (Reykjavík: Rannsóknastofnun Kennaraháskóla Íslands, 2004), bls. 7-19. 
22 Sendak, Maurice, Where the Wild Things Are (New York: Harper Collins Publishers, 1988), ca. bls. 5 
(bókin er ekki me" bla"sí"utali). „I’ll eat you up!“ 
23 Sama, ca. bls. 31. „We’ll eat you up - we love you so“. 
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mamma sendi [hann] me"“ (bls. 39). !a" er svo pabbinn sem missir „a"eins stjórn á 

[sér]“ eftir #ennan hlutverkaleik sinn og étur kennarann (bls. 40).  

Annar vi"snúningur á klassísku ævint$ri birtist í tilraun pabba til a" „tro"a 

Bjössa [börger] inn í bakaraofninn“ (bls. 68). Hér er #a" mannætan sem ætlar a" tro"a 

fórnarlambi sínu inn í ofninn andstætt atbur"arrásinni í ævint$rinu um Hans og Grétu. 

Grétu tekst, einsog kunnugt er, a" koma ókindinni fyrir kattarnef me" #ví a" hrinda 

henni inn í ofninn sem hún haf"i hita" upp til a" elda Hans. Ólíkt #ví sem gerist hjá 

Hans og Grétu #á er Bjössi of stór og feitur til a" pabba takist ætlunarverk sitt og Bjössa 

er bjarga" á sí"ustu stundu af mömmu systkinanna. A"rar vísanir í bókmenntirnar má til 

dæmis sjá í #ví a" pabbinn í Leyndarmálinu rekur upphaf mannátsins í fjölskyldunni til 

afa síns, Vilmundar Bö"vars, sem lenti í skipsbroti og bjarga"ist ásamt helmingi 

áhafnarinnar á fleka. !egar flekann rak a" landi „var enginn eftir á flekanum nema 

Vilmundur Bö"var“ (bls. 44). !essi upprunasaga kallast á vi" eina af fyrstu mannáts-

skáldsögum vestrænnar menningar: Robinson Crusoe. Crusoe lendir í skipsbroti einsog 

Vilmundur en #a" er Crusoe sem er fulltrúi si"menningarinnar og rekur á land á eyju 

#ar sem mannætur fara um í vei"ilei"öngrum sínum. Me" #ví a" láta mannætuna reka á 

land er hlutverkunum snúi" vi" í Leyndarmálinu. 

!a" eru einnig nokkrar mannætuvísanir í Leyndarmálinu #ar sem ekki er snúi" 

vi" hlutverkum. Sjá má pulsuger" pabba sem vísun í rakarann Sweeney Todd sem sá 

samsæriskonu sinni fyrir mannakjöti í bökur sem sú elda"i svo og seldi.24 Í Leyndar-

málinu heldur pabbi úti pulsuvagni í mi"bænum sumarlangt. Pabbi n$tir sér kosti aukins 

straums fer"amanna til borgarinnar og klófestir túristana til #ess a" „skemmt[a] sér vi" 

a" búa til pulsur úr #eim í risastórri hakkavél í kjallaranum“ (bls. 46). Hakkavélin í 

kjallaranum kemur einnig vi" sögu í frásögnum af Sweeney Todd, í #a" minnsta í 

kvikmyndinni frá 2007. Me" pulsuger" sinni og -sölu brei"ir pabbi út mannátsbo"skap 

sinn til óafvitandi neytenda.  

Hugmyndin um hina óafvitandi mannætu vísar sterkt til neyslusamfélagsins #ar 

sem fjarlæg"in á milli #ess sem framlei"ir matinn og #ess sem neytir hans er svo mikil 

a" nánast engin vitneskja er um afur"ina. !egar kemur a" kjöti hefur neytandinn litlar 

                                                
24 Sweeney Todd birtist fyrst í ód$rum framhaldssagnablö"um 1846 og lifir enn í dægurmenningunni. 
Ári" 2007, sama ár og Leyndarmáli! kom út, kom út söngleikjakvikmyndin Sweeney Todd: The Demon 
Barber of Fleet Street í leikstjórn Tim Burton me" Johnny Depp og Helena Bonham Carter í 
a"alhlutverkum. Kvikmyndin er endurger" á söngleik Stephen Sondheim og Hugh Wheeler frá 1979. 
Raunar eru skiptar sko"anir á #ví hvort a" Todd hafi raunverulega veri" til. Höfundar Eat Thy Neighbour 
eru á #eirri sko"un a" Todd hafi veri" raunveruleg manneskja en sögur um hann #róast og veri" sag"ar 
svo oft a" hann hafi í huga flestra breyst í skáldsagnapersónu. Diehl og Donnelly, bls. 68. 
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uppl$singar um vi" hverskonar a"búna" d$ri" lif"i e"a yfir höfu" af hva"a d$ri afur"in 

er. Sú útbrei"sla mannátsins sem birtist í umræddum textum hér a" framan er 

vi"bjó"sleg út af #eim sterku menningarlegu reglum sem st$ra #ví a" „[v]i" bor"um 

ekki #a" sem er of líkt e"a of ólíkt okkur sjálfum“.25 Samt sem á"ur #á togast „óttinn og 

nautnin“ á í hugmyndinni um „[a]" renna saman vi" a"ra manneskju, ver"a ‘sama efni’ 

og hún“. Hugmyndin „fer yfir mörk hins #ekkta, mörkin á milli #ess sem er inni og úti, 

og ver"i hún ekki a" martrö" getur hún or"i" a" al-sælu“ einsog Dagn$ Kristjánsdóttir 

hefur bent á.26  

Máltæki" „#ú ert #a" sem #ú bor"ar“ (#$. „Du bist was du isst“) kemur vi" sögu 

í Leyndarmálinu. Máltækinu er hinsvegar ekki hægt a" snúa vi", #.e. a" ma"ur bor"i 

#a" sem ma"ur er (#.e. mann) án #ess a" #a" “ver"[i] samruni sem fer yfir mörk hins 

#ekkta og leyfilega“.27 !egar mamman í Leyndarmálinu grípur til máltækisins til #ess 

a" hvetja pabbann til a" bor"a matinn sem hún hefur reitt á bor" sn$r pabbi út úr: „Ef 

#a" væri rétt, #á er ég fjögur hundru" mismunandi persónuleikar.“ (bls. 17) 

Röksemdafærsla pabba fyrir #ví a" málshátturinn sé rangur gengur hinsvegar ekki 

fullkomlega upp. !a" sem pabbi bor"ar vir"ist hafa áhrif á persónuleika hans. Pulsurnar 

sem hann gerir úr Sigga s$ru gera fólk sem neytir #eirra „undarlegt“ (bls. 47) og sjálfur 

hættir pabbi a" ganga í ö"rum fötum en nærbuxum á #ví tímabili og fer a" safna skeggi 

(bls. 48). !ar a" auki #á langar hann „helst til #ess a" sparka í strætisvagn e"a hringja í 

einhvern og skammast“ (bls. 37) eftir a" hann gleypir kennarann sem er einmitt #a" sem 

kennarinn ger"i til #ess a" fá útrás fyrir rei"i sína (21-22). Í bókinni hefur matarræ"i" 

#annig au"sjáanlega áhrif á persónuleikann e"a jafnvel ennfremur á tilfinningar. 

Samspil tilfinninga og áts sést einnig í ö"rum persónum bókarinnar og fjalla" ver"ur 

nánar um #etta samspil hér á eftir. 

Pulsuger" pabba kallast einnig á vi" matrei"slu og fæ"u mannátsfjölskyldunnar í 

The Texas Chain Saw Massacre (1974) og framhaldsmyndinni The Texas Chain Saw 

Massacre II (1986). Í fyrri myndinni eru pulsur s$ndar #ar sem #ær eru a" steikjast og 

#ær eru einnig bornar á bor" á heimili slátraranna. !eir slátra ekki lengur nautgripum en 

hafa í sta"inn snúi" sér a" fólki og má #ví gera rá" fyrir a" pulsurnar séu ger"ar úr #ví 

hráefni. Í seinni myndinni er fjölskyldan svo farin a" gera kjötrétt úr mannakjöti sem 

íbúar #orpsins neyta einnig. !annig tekur fjölskyldan virkan #átt í „mannáti í massavís“, 
                                                
25 Dagn$ Kristjánsdóttir, „‘Ég gæti éti" #ig’“, Flög! og fögur skinn, ritstj. Jón Proppé (Reykjavík: 
Íslenska menningarsamsteypan art.is, 1998), bls. 82-93, bls. 89. 
26 Sama, bls. 90. 
27 Dagn$ Kristjánsdóttir, „Kannski á ófreskjan líka börn“, bls. 124. 
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einsog menningarfræ"ingurinn Judith Halberstram or"ar #a",28 sem er hi" sama og 

pabbi gerir í Leyndarmálinu og Sweeney Todd og samsæriskona hans í frásögnum af 

rakaranum frá Fleet Street Lundúnarborgar. 

!órarinn vefur #étt net textatengsla í verkinu, bæ"i me" #ví a" nota skrifa"a 

texta og kvikmyndir sem og myndir og myndlist. Bókmenntafræ"ingurinn Soffía Au"ur 

Birgisdóttir minnist á hinn #étta „[tilvísanagrunn] bæ"i texta og mynda“ og telur #a" 

eina af ástæ"um #ess a" fullor"num lesendum muni ekki lei"ast lestur bókarinnar.29 

Me" textatengslunum sem greind voru hér a" ofan skrifar !órarinn bókina inn í hef" 

mannátsbókmennta og –kvikmynda og jafnframt er verki" tengt vi" túlkunarhef" slíkra 

texta. 

 

3. A!fer!ir til a! takast á vi! hi! hryllilega 

 

3.1. Fantasían 

Mannátssagan í Leyndarmálinu hans pabba er sett fram í bókmenntagrein fantasíunnar 

og #annig er tekist á vi" hi" alvarlega vi"fangsefni: Mannát og mögulegar táknrænar 

merkingar #ess.  

 

 

                                                
28 Halberstram, Judith, Skin Shows: Gothic Horror and the Technology of Monsters (Durham og London: 
Duke University Press, 1995), bls. 147. „large-scale cannibalism“. 
29 Soffía Au"ur Birgisdóttir, „Ærslasaga fyrir börn“, Morgunbla!i! 23. nóv. 2007, bls. 19. 
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!a" er hægt a" sta"setja Leyndarmáli! í flokki fantasía samkvæmt líkani heim-

spekingsins Tzetan Todorov. Todorov flokkar texta sem hreina fantasíu #egar atbur"ir 

eru óútsk$ranlegir, #.e. hvorki yfirnáttúrulegir né raunverulegir (og #á einnig 

skelfilegir). Pabbinn í bókinni étur vissulega fólk, sem er skelfilegt, en hann gleypir #a" 

í heilu lagi, rétt einsog úlfurinn í sögunni af Rau"hettu. !a" ver"ur hvorki útsk$rt sem 

eingöngu skelfilegt og náttúrulegt, né me" trú á hi" yfirnáttúrulega og töfra sem 

Todorov setur sem tvær útgöngulei"ir úr hikinu sem lesandi upplifir á me"an hann getur 

ekki gert upp vi" sig a" hverju hann er vitni. !a" er hi" fantasíska.30 Fantasíur endur-

spegla raunveruleikann #ví #ó a" í #eim gerist hlutir sem ekki geta gerst í raunveru-

leikanum #á er fantasían einungis til í sambandi sínu vi" hi" raunverulega.31  

Í Leyndarmálinu koma fyrir fantasískir atbur"ir en bókin fjallar engu a" sí"ur um 

venjuleg börn sem búa í kunnuglegum heimi og #urfa a" takast á vi" vandamál sem vísa 

í raunveruleikann. 

Óttalegir atbur"ir og dau"i eru oft á dagskrá í fantasíum fyrir börn. Til dæmis  

hefst Bró!ir minn Ljónshjarta eftir Astrid Lindgren á dau"a bró"ur a"alpersónunnar, 

Snú"s. Dau"inn er #ar a" auki yfirvofandi í gegnum allt verki" sem gerist a" mestu leyti 

í hættulegum fantasískum heimi. Í Bró!ur mínum Ljónshjarta er lesandanum haldi" í 

hikinu, á mörkum hins fantasíska nánast til enda sögunnar #ví lesandinn veit ekki me" 

vissu hvar og hvenær Snú"ur deyr. Í sögunum sjö um Harry Potter eftir J. K. Rowling 

liggur dau"inn einsog rau"ur #rá"ur gegnum verki". Harry er útvalinn á dau"astundu 

mó"ur sinnar og hann getur ekki lifa" óhultur á me"an Voldemort, sjálfskipa"ur 

erkióvinur hans, lifir. Bókmenntafræ"ingurinn Maria Tatar fjallar um fantasíur í bók 

sinni Enchanted Hunters og segir:  

 
„Ævint$ri og fantasíur svi"setja háska og s$na hrylling, en #au s$na líka 
alltaf útgöngulei" sem leyfir börnunum a" kanna tilvistarlegar rá"gátur 
sem eru mun meira truflandi ef #ær fá a" vera ósk$rar og ókanna"ar heldur 
en ef #ær fá á#reifanlegt form í frásögn.“32  
 

Systkinin í Leyndarmálinu rá"a fram úr vandamálinu sem #au standa frammi fyrir, upp 

a" #ví marki sem #a" er #eirra vandamál. !au geta í raun ekki gert meira en a" horfast í 

                                                
30 Todorov, Tzetan, The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre, #$". Richard Howard 
(Ithaca: Cornell University Press, 1973), bls. 24-25. 
31 Sama, bls. 20. 
32 Tatar, Maria, Enchanted Hunters: The Power of Stories in Childhood (New York & London: W. W. 
Norton & Company, 2009), bls. 86. „Fairy tales and fantasy enact perils and display horrors, but they also 
always show a way out, allowing children to explore great existential mysteries that are far more 
disturbing when they remain abstract and uncharted rather than take the concrete form of a story.“ 
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augu vi" vandamál fö"urins og láta í ljós #á sta"reynd a" fíkn hans er óásættanleg í 

#eirra augum. !a" er skrefi" sem börnin taka #egar #au standa frammi fyrir fö"ur sínum 

og leggja spilin á bor"i" sem er lausn bókarinnar, ekki „mannætume"fer"in“ sem 

fa"irinn fer a" lokum sjálfviljugur í.  

Barnabókmenntir bjó"a upp á gri"asta" #ar sem börn geta tekist á vi" hættur og 

teki" á freistingum hins illa sem hins gó"a samkvæmt skrifum Tatar.33 Sem fantasía 

tekur Leyndarmáli! hans pabba á raunverulegum ógnum sem börnum getur stafa" af 

fullor"num, og #á ekki síst foreldrum sínum. Raunverulegri ógn er l$st á táknrænan hátt 

me" hjálp óhugna"arins sem felst í mannátinu og mannátsógninni. Svo vitna" sé aftur í 

Tatar #á segir hún einnig a" fyrir flest börn séu bækur ekki flóttalei" heldur frekar skjól 

#ar sem hægt er a" finna persónur sem vert er a" fylgjast me". Sí"an snúist lesturinn um 

„a" vera vitni a" #ví hvernig persónurnar taka á ágreiningi, hættum og ævint$rum sem 

séu oft ekki til sta"ar í raunveruleikanum, sem betur fer“.34 Leyndarmáli" í Leyndar-

málinu er nógu fjarstæ"ukennt til #ess a" geta tæplega veri" raunverulegt vandamál sem 

börn #urfa a" kljást vi". !a" er hinsvegar táknrænt fyrir $mis önnur vandamál sem vita" 

er a" börn #urfa a" lí"a fyrir einsog nánar ver"ur fari" í hér a" ne"an. 

Bókmenntafræ"ingurinn Rosemary Jackson hefur skrifa" um fantasíuna út frá 

kenningum sálgreiningarinnar í bók sinni Fantasy: The Literature of Subversion frá 

1981. Hún bendir á a" hi" fantasíska samsvari fyrsta stiginu í #róunarmódeli sál-

greinandans Sigmund Freud; stiginu #ar sem barni" gerir ekki greinamun á sjálfu 

sér/sjálfinu og ö"rum. Í hugmyndum Freuds er gert rá" fyrir a" barni" fæ"ist inn í 

ástand sem einkennist af a"greiningarleysi (e. undifferentiation); #a" upplifir hvorki skil 

á milli sín og annarra né mun á sjálfinu og ö"rum. Fantasían hefur ákve"na tilhneigingu 

til a" brjóta upp byggingu (e. structures) og færist #annig nær a"greiningarleysi sem er 

a" sögn Rosemary Jackson eitt a"aleinkenni fantasíunnar.35  

Samkvæmt kenningum Jackson rekur fantasían sló" #ess sem hefur veri" #agga" 

og fali" í menningunni. Hún kallar fantasíuna „bókmenntir #rárinnar“, #ar sem reynt sé 

a" bæta upp skort og eftirsjá eftir #ví sem menningin sviptir okkur. !essa #rá segir hún 

beinast a" #ví sem upplifa" er sem missir og fjarvera.36 Í leyndarmálinu birtist greinileg 

#rá í neyslu en um lei" stendur mannátsógnin fyrir samruna vi" líkama foreldris, sem 
                                                
33 Sama, bls. 12. 
34 Sama, bls. 18. „to witness how they manage the conflict, peril, and adventure that are often – thankfully 
– missing from real life.“ 
35 Jackson, Rosemary, Fantasy: The Literature of Subversion (London & New York: Methuen, 1981),  
bls. 72. 
36 Sama, bls. 3-4. „a literature of desire“. 
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samsvarar á"urnefndu stigi í #róunarmódeli Freud. Fantasían og mannát eiga #a" sam-

eiginlegt a" rjúfa mörk. Fantasían r$fur mörkin á milli hins raunsæja og hins ómögulega 

e"a fantasíska og mannáti" á milli sjálfsins og umheimsins. Um lei" gerir sálgreiningar-

túlkunin #a" a" verkum a" í bá"um fyrirbærunum felst ákve"in #rá eftir #ví a" snúa 

aftur e"a hverfa aftur á stig sem er li"i". Hi" fantasíska birtir #annig #rá í a"greiningar-

lausa tilveru frumbernskunnar. Mannætuógn innan fjölskyldunnar, einsog sú sem fyrir 

kemur í Leyndarmálinu, vísar einnig til frumbernskunnar og tímabilsins fyrir fæ"ingu 

barnsins. Mannát foreldris á barni stendur fyrir #rána og hættuna sem felst í #ví a" 

sameinast aftur líkama foreldris, ö"rum líkamanum sem barni" spratt úr í upphafi.  

Í mannáti felst öfug fæ"ingarmynd, sérstaklega #egar um er a" ræ"a át foreldris á barni; 

„a" bor"a e"a éta stendur fyrir öfuga fæ"ingu, líkamlegt eignarhald í gegnum inn-

limun“.37 Freud og Otto Fenichel, samtímama"ur hans, fjöllu"u bá"ir um „óttann vi" a" 

vera étinn“ af foreldri samkvæmt Maria Tatar en hún kallar foreldrana „hin raun-

verulegu tröll í lífi barna“.38 Ótti barna vi" a" vera étinn tengist næstum alltaf sterkum 

foreldraímyndum a" hennar mati, foreldrum sem „vir"ast ósigrandi í stær" sinni og 

valdi“.39 Í innlimuninni birtist bæ"i ógn og freisting enda spila #rá og hætta saman í 

persónu mannætunnar. 

Jackson heldur #ví fram a" fantasían virki á tvo vegu, annarsvegar geti hún sagt 

frá, s$nt og sett fram #rána og hinsvegar vísa" #ránni burt sé hún #ess e"lis a" hún ógni 

menningarlegri rö" og reglu og fram#róun. Í mörgum tilfellum segir hún fantasíur virka 

á bá"a vegu í einu.40 Leyndarmáli! hans pabba s$nir óleyfilegar #rár og ítrekar mörkin 

jafnframt #annig a" #ær eru kve"nar ni"ur. Menningarlegu bannsvæ"in sem birtast í 

mannátinu og sifjaspellunum eru tekin fyrir og s$nt er fram á lei"ir út úr a"stæ"um sem 

börn rá"a ekki endilega vi". 

 

3.2. Húmor og gróteska 

Húmor er önnur a"fer" sem notu" er til #ess a" au"velda samræ"una um hi" hryllilega í 

Leyndarmálinu. Í bókinni er aldrei langt í húmorinn og $mislegt er a" finna bæ"i í 

skrifa"a textanum og myndl$singunum sem kitlar hláturtaugar bæ"i fullor"inna og 

                                                
37 Warner, Marina, No Go the Bogeyman: Scaring, Lulling and Making Mock (London: Vintage, 2000), 
bls. 56. „The act of eating represents an inverted birthing: biological ownership through incorporation.“ 
38 Tatar, Maria, Off with Their Heads!: Fairy Tales and the Culture of Childhood (Princeton: Princeton 
University Press, 1992), bls. 191. „the real ogres in a child’s life“. 
39 Sama, bls. 205. „seemingly invincible in their stature and power“. 
40 Jackson, bls. 3-4. 
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barna. Húmorinn birtist me"al annars í textatengslunum #ar sem hlutverkum er snúi" 

vi" einsog fjalla" var um hér a" framan.  

Húmorinn í bókinni tengist oft líkamanum, sumt af honum er gróteskt. Prumpu-

húmor er gegnumgangandi í verkinu, til dæmis er #ri"ja myndskreyting bókarinnar af 

rassi sem stendur upp úr sjó og leysir vind einsog hvalur. Steratrölli" og í#rótta-

frömu"urinn Ívar bang-bang er mögulega skopstæling á Magnúsi Scheving og/e"a 

ö"rum í#róttafrömu"um sem hafa hagnast á #ví a" selja börnum og ö"ru fólki vörur 

me" ímynd sinni. Ívar er me" prumpusk$ á bá"um myndunum af sér. 

 

  
 

Enn frekari prumpuhúmor kemur fram #egar pabbi sleppur frá refsingu dómsins me" 

kraftinum sem br$st úr i"rum hans og hann fl$gur í burtu á prumpinu. Myndin af pabba 

sem fl$gur um háloftin einsog sprungin bla"ra og myndin #ar sem hann er útblásinn af 

gasi í fangaklefanum, #ar sem líkami hans tekur upp stóran hluta myndflatarins eru 

fyndnar í fáránleika sínum. !essi gróteski húmor dregur athygli a" líkamanum og 

líkamleika mannsins. Í Leyndarmálinu notar !órarinn gamalkunna a"fer" gróteskunnar 

til a" fást vi" hryllilegt vi"fangsefni sitt me" húmor og hlátri. Einsog Marina Warner 
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hefur bent á #á hefur hi" gróteska „or"i" vi"urkennd, ef ekki ríkjandi, a"fer" til a" 

takast á vi" hættuna sem ste"jar a" tilveru okkar og velfer"“.41 

Í gríninu í Leyndarmálinu er einnig fólgin samfélagsádeila. Hún felst me"al 

annars í l$singunni á Ívari bang-bang. Anna" dæmi sem finna má um samfélagsádeilu í 

textanum er tímariti" „Sé! og svelt“ sem vísar au"sjáanlega til tímaritsins Sé! og heyrt 

sem vi" #ekkjum úr íslenskri menningu. Gríni" er ekki bara útúrsnúningur á nafni raun-

verulega tímaritsins heldur dregur #a" einnig fram í dagsljósi" #á óe"lilegu útlitsd$rkun 

sem svo oft birtist í fjölmi"lum og sést me"al annars í Sé! og heyrt-stúlkum sem oft eru 

fáklæddar.  

!a" er líka húmor fólginn í tilraun pabba til yfirbóta eftir a" hann sleppur frá 

dau"adómnum. !á ætlar hann aldeilis a" gera betrumbætur á matarvenjum sínum: „Ég 

er hættur a" bor"a hrátt kjöt og gleypa fólk í heilu lagi. Nú ætla ég bara a" bor"a vel 

matreitt mannakjöt, eins og si"a" fólk.“ (bls. 108) Hér er brug"i" á leik me" hugmyndir 

um tengsl menningar og matar sem tengist hugmyndum mannfræ"ingsins Claude Levi-

Strauss um #a" sem hann „telur skilja á milli manna og d$ra“:  
 
[M]ennirnir umbreyta hráefninu me" #ví a" nota hitagjafa í sta" #ess a" 
bor"a #a" hrátt eins og d$rin. Í hvert skipti sem ma"urinn breytir hráefni 
sínu í ætilegan mat stendur hann frammi fyrir tvíe"li sínu, klofinn á milli 
#arfa líkamans e"a náttúrunnar og #arfa sálarinnar e"a menningarinnar. Og 
#annig markar framlei"sla matarins inngöngu mannsins í si"menninguna.42 
 

Eldun matarins er hinsvegar langt frá #ví a" vera nóg til a" veita mannætunni inngöngu 

inn í si"menninguna #ví enn mikilvægara bann er broti" í mataræ"i hennar. Rétturinn 

sem pabbi hyggst matrei"a í hinum „gagngeru endurbótum á lífi [sínu]“ er „[m]annsrass 

me" smjörsósu“ (bls. 108). Á myndskreytingu á bla"sí"unni á móti l$singunni á 

fyrirhuga"ri lífstílsbreytingu fö"urins sést slefandi pabbi hræra í potti me" 

myndskreytta uppskrift a" réttinum til hli"sjónar. Hann er umkringdur fjölskyldunni 

sem s$nir engin merki vel#óknunar á breyttum lífstíl pabba. A"alhráefni" í réttinn er 

lögregluma"urinn Viddi nikótín sem er s$ndur bundinn og kefla"a"ur á stól fyrir mi"ri 

myndinni. Myndin vekur óhug en #ó er einnig fólginn húmor í #essari misheppnu"u 

tilraun pabba til a" vera „eins og si"a" fólk“ (bls. 108). 

 

                                                
41 Warner, No Go the Bogeyman, bls. 67. !$"ing #essarar tilvitnunar er fengin frá Dagn$ju 
Kristjánsdóttur, „Kannski á ófreskjan líka börn“, bls. 124. 
42 Dagn$ Kristjánsdóttir, „‘Ég gæti éti" #ig’“, bls. 85. 
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Húmorinn er stór hluti af #ví jafnvægi sem í bókinni er. Me" hjálp húmorsins er 

#ess gætt a" ekki sé fari" of langt út í hryllinginn og um lei" a" ekki sé veri" a" #ylja 

yfir börnunum l$singar á hættum og ógnum heimsins. Me" hjálp húmorsins ver"ur til 

lei" svo hægt sé a" ná til barnanna me" #au br$nu skilabo" sem í bókinni felast. 

 

4. Hvers vegna á a! skrifa um mannát í barnabók í nútímanum?  

Eldri ævint$ri og #jó"sögur hafa mögulega spegla" raunverulegan hrylling, sérstaklega 

á tímum hungursney"ar, strí"a og sjúkdómsfaraldra.43 Einsog fram hefur komi" hér a" 

framan er merking mannáts #ó d$pri og táknrænni en svo a" #a" sé einföld birtingar-

mynd matarskorts e"a annarra ógna vi" líkamann. Hi" hryllilega umfjöllunarefni kallar 

á nánari sko"un á #ví af hverju mannætan sk$tur upp kollinum í barnabók sem skrifu" 

er undir lok gó"ærisins á Íslandi. Bókin er gefin út #egar hungur var langt #ví frá a" 

vera raunveruleiki flestra íslenskra barna. !ar a" auki er dau"inn ekki atbur"ur sem 

íslensk börn #urfa oft a" horfa upp á e"a upplifa. Nokkrar kynsló"ir íslenskra barna hafa 

vaxi" úr grasi án #ess a" hungur og dau"i séu partur af daglegu lífi #eirra. Warner hefur 

bent á a" áhuginn á „vonda kallinum“ (e. predatory bogeyman), sem er gjarnan mann-
                                                
43 Tatar, Off with Their Heads!, bls. 49. 
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æta, hafi ekki minnka" #rátt fyrir auknar lífslíkur barna. Merking hans hafi #ess í sta" 

færst frá #ví a" vera lífshætta yfir í a" vera kynfer"isleg hætta.44 

Í mannætusögunni í Leyndarmálinu á sér sta" samræ"a vi" börn um $msar 

hættur sem a" #eim geta ste"ja" í nútíma#jó"félagi okkar og ekki síst innan kjarna-

fjölskyldunnar, sem á a" vernda #au og sk$la. !ó svo a" vi" stærum okkur stundum af 

#ví a" hafa skapa" kapítalískt velmegunarsamfélag #ar sem lögreglan sér um a" vernda 

gó"borgara frá ó#okkum sem hírast á ja"ri samfélagsins, #á eru enn framdir alvarlegir 

glæpir í hjarta samfélagsins. Í Leyndarmálinu er einmitt $ja" a" gagnsleysi lögreglunnar 

og #ar me" kerfisins í mörgum alvarlegum málum. Á me"an pabbi ve"ur uppi í mann-

átsæ"inu #á er lögreglan „of upptekin a" eltast vi" vasa#jófa e"a róa ni"ur drykkfellda 

óeir"arseggi til a" kippa sér upp vi" fáeinar tilkynningar um mannshvörf“ (bls. 45-46). 

Kjarnafjölskyldan getur veri" skjól fyrir allskonar glæpi, bæ"i andlega og 

líkamlega; glæpi sem framdir eru gagnvart maka e"a börnum. Veruleikinn er sá, a" #ó 

a" #a" sé #ægilegra a" ímynda sér ógnir sem koma a" utan, er enn líklegra a" #ær komi 

#a"an sem vi" eigum síst von á #eim. Mannætan getur „afhjúpa" myrkri" í hjarta 

nútímasamfélags og minnt okkur á a" si"menningin felur sínar eigin tegundir villi-

mennsku“.45 Í Leyndarmálinu er #a" reyndar ekki bara pabbi sem s$nir af sér villi-

mennsku og grimmd, hún er alltumlykjandi í samfélaginu einsog sést til dæmis á 

refsingunni sem hann er dæmdur til; a" falla fram af #aki hæstu blokkar bæjarins. !a" 

er sjálft yfirvaldi" sem vill láta mannætuna „ver"a a" kjötfarsi“ (bls. 97). Í Leyndar-

málinu er fjalla" táknrænt um $msa glæpi sem hægt er a" fremja í skjóli fjölskyldunnar 

og samfélagsleg mörk sem ekki má rjúfa. 

 

4.1. Nautnir munnsins, matur og kynlíf.  

Sundurgreining mannsins á milli #ess sem er „ætt“ e"a „óætt“ er alltaf menningarleg.46 

Banni" vi" mannáti fellur undir #ennan menningarlega tilbúning enda vir"ist #a" ekki 

beinlínis vera hættulegt a" bor"a fólk #ó a" tilhugsunin um #a" veki mikinn vi"bjó". 

Tengsl matar og kynlífs eru einnig menningarleg og koma fram í matrei"slu sem og 

                                                
44 Warner, No Go the Bogeyman, bls. 38. 
45 Kilgour, Maggie, „Cannibals and Critics: An Exploration of James de Mille’s Strange Manuscript“, 
Mosaic: A Journal for the Interdisciplinary Study of Literature, 30 (1997), sótt af <http://proquest.umi 
.com/pqdweb?did=11371677&sid=1&Fmt=3&clientId=58117&RQT=309&VName=PQD> [sko"a" 17. 
mars 2011]. „The image of the cannibal thus serves the satiric function of revealing the heart of darkness 
within contemporary society, reminding us that civilization conceals its own forms of savagery.“ Me" 
or"alaginu „heart of darkness“ vísar Kilgour í nóvellu Joseph Conrad me" sama nafni frá árinu 1902 #ar 
sem mannætur koma vi" sögu. 
46 Dagn$ Kristjánsdóttir, „‘Ég gæti éti" #ig’“, bls. 85. 
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bókmenntum og kvikmyndum. „[N]autnin yfir gó"um mat og tengsl matar, kyns og 

kynlífs hefur aldrei veri" neitt leyndarmál“.47 Át, matur og merking hans varpa ljósi á 

nokkur mikilvæg atri"i í Leyndarmálinu. Bæ"i í go"sögum og ævint$rum getur #a" a" 

gleypa eitthva" í sig veri" myndhverfing fyrir kynlíf.48 Marina Warner segir kynfer"is-

legt mótíf „vonda karlsins“ í ævint$rum hafa veri" til sta"ar sí"an Perrault kynnti #a" til 

sögunnar í útgáfu sinni af Rau"hettu. Sí"an #á hafi #a" or"i" mun ágengara í menning-

unni og lita" mjög frásagnir um a" éta og vera étinn.49 

 Enda #ótt fa"irinn gleypi fólk í heilu lagi er hann ekki sá eini sem s$ndur er í 

öfgafullu áti í textanum. Systkinin eru „matarmi"u"“ í daglegu lífi sínu; #au hugsa oft 

um mat og eru alltaf til í a" bor"a. Söguma"ur spyr til dæmis kennarann hvort #au 

systkinin megi „fara a"eins fyrr heim. !a" ver"a nefnilega hamborgarar og franskar í 

matinn“ (bls. 26). Börnin háma einnig í sig mat og drykk yfir tölvuleikjum (bls. 28). 

Bjössi besti vinur #eirra er á vissan hátt tvífari fö"urins, #eir bera sama nafn og át 

Bjössa er jafn taumlaust og fö"urins ef eitthva" er a" marka holdafar hans og hugsanir. 

!egar Ívar bang-bang reynir a" fá börnin til a" hreyfa sig og einbeitir sér sérstaklega a" 

Bjössa situr sá sí"arnefndi sem fastast og #a" eina sem upp úr honum kemur er 

tilkynning #ess efnis a" hann vilji fá hamborgara og franskar (bls. 51). Bjössi er einnig 

kyrfilega tengdur vi" mat, át og neyslu me" vi"urnefni sínu: Bjössi börger, e"a einsog 

Dagn$ Kristjánsdóttir k$s a" íslenska #a": Bjössi borgari.  

 Börnin eru einnig s$nd vi" neyslu tölvuleikja og #ar me" s$ndarveruleika. !ar 

eru #au í vægast sagt ofbeldisfullum ham. Sidda gengur frá bró"ur sínum í skotleik 

#egar hann „[ney"ist] til a" fara til dyra“. Hún lætur sér ekki nægja a" „[höggva hann] í 

átta hluta og [dreifa] bitunum út um ví"an völl“ #ví hún heldur áfram a" „murka úr 

[honum] líftóruna í tölvuleiknum og [lítur] ekki einu sinni upp“ (bls. 29). !essi $kta 

neysla barnanna á mat og ofbeldisfullri af#reyingu endurspeglar neyslusamfélagi". Í 

bókinni Cannibal Culture eftir Deborah Root er mannætan sko"u" sem myndhverfing 

fyrir vestræn neyslusamfélög.50 Mannætan er #á fulltrúi fyrir #rá neyslusamfélagsins, 

#rá sem ekki er hægt a" se"ja: „Neysla er vald, og hæfileikinn til a" neyta óhóflega og 

                                                
47 Sama, bls. 89. 
48 Warner, Marina, From the Beast to the Blonde: On Fairy Tales and Their Tellers (London: Vintage, 
1995), bls. 259. 
49 Warner, No Go the Bogeyman, bls. 38. 
50 Goldman, Marlene, „Margaret Atwood’s Wilderness Tips: Apocalyptic Cannibal Fiction“, Eating Their 
Word, bls. 167-183, bls. 174. 
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af ásettu rá"i ver"ur girnilegasti #áttur valdsins.“51 Át barnanna og tölvuleikirnir setja 

#au í stö"u valdhafa og geranda. Í gegnum neysluna hafa #au vald yfir eigin líkama á 

me"an hættan af mannætufö"urnum vofir yfir #eim. Sá sem étur er virkur. Aftur á móti 

er #a" sem éti" er (e"a sú/sá sem étin/n er) óvirkt (e"a óvirk/ur) einsog fórnarlömb 

fö"urins sem hverfa um lei" og hann innbyr"ir #au. Me" átinu ö"last systkinin virka 

stö"u sem er mikilvæg sökum #eirrar ógnar sem #au lifa vi". Um lei" er neysla 

barnanna á mat há" #ví a" foreldrarnir (hin vinnandi mó"ir í tilfelli tvíburanna) sjái 

#eim fyrir matnum. 

Börnin í Leyndarmálinu hafa sífellda #örf fyrir mat og snemma í bókinni ver"ur 

#róunin sú a" fæ"an sem #au neyta er í öllum tilvikum skyndibitafæ"i, draumafæ"a 

barna og eitthva" sem #au vildu eflaust neyta á hverju kvöldi í sta" #ess a" bor"a hef"-

bundnari og a" öllum líkindum hollari heimilismat. Meginhluta bókarinnar er maturinn 

sem nefndur er pizzur, hamborgarar og franskar, pulsur, kleinuhringir og ís - allt matur 

sem oftar en ekki er stolist í e"a bor"a"ur til tilbreytingar. !essi matur er #annig tengdur 

vi" forbo"nar nautnir. Oft hefur veri" bent á samband matar og kynlífs í barnabók-

menntum #ar sem kynfer"islegar #rár barnanna birtast í nautnum munnsins og áti.52 

Í neyslusamfélaginu er valdi" fali" í neyslunni, einsog kom fram hér a" ofan og 

#ví er einnig hægt a" sjá neyslu barnanna, bæ"i á mat, drykk og af#reyingarefni sem 

tilraun til a" ö"last stö"u valdhafans, e"a a" minnsta kosti a" ná a" hafa eitthva" vald 

yfir sér og örlögum sínum. !a" má einnig sjá neysluna sem vi"brög" vi" öllu róti á 

tilfinningum, #rá, forvitni, gle"i, kví"a og ótta: Fjölskyldan ætlar meira a" segja a" 

bor"a morgunmat yfir aftöku fjölskyldufö"ursins í sjónvarpinu (bls. 99). !a" myndi 

ver"a #eim „ofvi"a“ a" fara á aftökusta"inn. Í sta"inn hafa mamma og Sidda „lagt fínan 

morgunmat á bor"i" til hei"urs pabba: Spæld egg, beikon, rista" brau", sultu, jógúrt og 

ávaxtasafa“ (bls. 98-99). Söguma"ur tekur fram a" hann hafi ekki haft neina matarlyst 

en hafi samt sem á"ur skellt brau"i í ristina (bls. 99). Áti" er lei" til #ess a" halda stjórn 

yfir líkamanum og a"stæ"um sínum. !ó svo a" tilhugsunin um yfirvofandi dau"a 

fö"urins veki ekki hungur hjá sögumanni ætlar fjölskyldan samt a" halda stjórn me" #ví 

a" bor"a á me"an aftakan fer fram. 

                                                
51 Root, Deborah, Cannibal Culture: Art, Appropriation, & the Commodification of Difference (Boulder: 
Westview Press, 1996), bls. 9. Marlene Goldman bendir á #essa tilvitnun í „Margaret Atwood’s 
Wilderness Tips“, bls. 174. „Consumption is power, and the ability to consume excessively and willfully 
becomes the most desirable aspect of power.“ 
52 Dagn$ Kristjánsdóttir, „Kannski á ófreskjan líka börn“, bls 124-5. 
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Í raun rennur mannáts#rá fö"urins og #rá barnanna í öfgafullt át a" einhverju 

leyti saman í bókinni. Í tvö skipti sem pabbi étur einhvern í bókinni er #a" aflei"ing af 

#rá barnanna. Minnst hefur veri" á bæ"i tilvikin hér a" ofan. !a" fyrra er #egar 

systkinin bi"ja um a" fá a" fara heim til a" fá hamborgara og franskar, kennarinn 

rei"ist, Sidda „[stendur] uppi í hárinu á [honum]“ (bls. 21) af afar réttmætum ástæ"um 

en kennarinn rei"ist enn#á meira og heimtar fund me" fö"ur systkinanna. Sá fundur 

ver"ur svo til #ess a" kennarinn er étinn. Sí"ara dæmi" er #egar söguma"ur rifjar upp 

#egar pabbi gleypti Ívar bang-bang. Áti" átti sér sta" eftir a" börnin í bekknum tóku 

undir me" söng Bjössa börger um „hamborgara og franskar“ (bls. 52). Ívar brást 

neikvætt vi" #rá barnanna og kröfu #eirra í óhollan mat. Á ganginum mætti hann svo 

Birni Bö"vari og „jós úr skálum rei"i sinnar“ á"ur en Björn át hann (bls. 52). Í bá"um 

tilfellum er #rá barnanna svara" me" neikvæ"um vi"brög"um fullor"inna sem ver"a 

svo til #ess a" #eir sem brug"ust #annig vi" eru étnir af fö"urnum. Séu atri"in sko"u" í 

#ví ljósi má sjá mannát fö"urins sem nokkurskonar uppfyllingu óska og #rár barnanna. 

Um lei" kemur greinilega fram í bókinni a" fa"irinn, sem stendur fyrir óleyfilegar #rár 

barnanna, má ekki fá a" leika lausum hala.  

Samruni ástands og neyslu fö"ursins og barnanna kemur einnig fram á mynd af 

pabba #ar sem hann liggur á sófanum á me"an börnin eru í hinum ofbeldisfulla tölvu-

leik og hafa veri" a" bor"a ruslfæ"i allan daginn (bls. 31). !a" er rannsóknarlögreglu-

ma"urinn Viddi nikótín sem truflar systkinin í „alsælunni“ (bls. 31), #a" eru hinsvegar 

ekki bara börnin sem eru í alsæluástandi heldur einnig pabbi #eirra sem liggur mettur og 

fullnæg"ur á sófanum eftir a" hafa éti" kennarann kvöldi" á"ur. Á #essari sömu mynd 

má einnig sá einu #r$stnu kvenmenn heimilisins. Bá"ar eiga #ær sér sta" á myndum á 

veggjum heimilisins. Annarsvegar hangir #ar uppi Nakta Maja (sp. La maja desnuda), 

frægt nektarmálverk Fransisco Goya53 af Maju sem liggur nakin á hvítum pú"um, me" 

ávalar línur mja"ma, mittis og brjósta einstaklega áberandi. Hinsvegar er #a" ljós-

myndin af foreldrunum a" dansa #ar sem líkami mó"urinnar er áberandi og hefur ávalar 

línur. Nánar ver"ur viki" a" merkingu #essarar myndar af foreldrunum hér aftar, í 

kaflanum um flóttalei"ir og mót#róa tveggja kvenpersóna bókarinnar. 

                                                
53 Goya mála"i einnig #ekkt málverk af Satúnusi/Kronosi a" bor"a börnin sín sem pr$"ir forsí"u 
bókarinnar Eating Their Words og er teki" til umfjöllunar í No Go the Bogeyman, bls. 48-51. 
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Myndin af foreldrunum a" dansa birtist bæ"i í metaformi á veggnum á myndinni af 

pabba í sófanum og hún pr$"ir einnig saurblö" bókarinnar, #á í fullri stær". Me" #ví a" 

birta myndina í fullri stær" á saurblö"unum í upphafi bókarinnar ö"last hún aukna 

merkingu og vægi. 
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Á myndinni af pabba í sófanum er mó"irin á ljósmyndinni önnur af tveimur #r$stnu 

konum me" afhjúpa"a líkama sem hanga uppi á veggjunum. !annig er alsælu-

/fullnægingarumhverfi pabba og systkinanna skreytt me" #essum #r$stnu kvenlíkömum. 

!ar sem óleyfileg #rá, sem er a" miklu leyti kynfer"isleg, birtist í mannátinu er 

athyglisvert a" sko"a tvö atri"i #ar sem söguma"ur bókarinnar upplifir #rár sem eru 

óvi"eigandi e"a ruglandi. Í fyrsta lagi má nefna kaflann #ar sem lögregluma"urinn 

Viddi nikótín kemur í heimsókn til a" rannsaka mor"i" á kennaranum sem pabbi 

gleypti. Viddi dregur eitthva" upp úr vasanum og hugsanir sögumanns sem fylgja eru á 

#essa lei": „!etta var glær plastpoki, jafnvel pulsupakki. Ég fann a" ég var or"inn 

svangur aftur.“ !a" eru hinsvegar ekki neinar pulsur í pokanum, heldur hönd hins 

gleypta kennara (bls. 34). Hér vekur mannakjöt upp #rá og hungur hjá sögumanninum, 

hann er ekki hafinn yfir óleyfilegar #rár frekar en fa"irinn. 

Hitt atri"i" sem vert er a" sko"a var"andi banna"ar #rár í sögumanninum er 

#egar hann gerir sér grein fyrir #ví a" hann ber einhverjar óvæntar tilfinningar til 

eineltisseggjarins Bertu bleiku. Tilfinningunum er komi" til skila í textanum án #ess a" 

#ær séu skilgreindar, enda hefur söguma"urinn ef til vill ekki forsendur til #ess a" skilja 

tilfinningarnar sem hann upplifir. Hann finnur „una"slega lykt eins og af #úsund 

hunangskrukkum“ #egar Berta horfir í augun á honum og hann „kitla[r] í magann lengi 

á eftir. Eins og [hann] hef"i gleypt brjála" fi"rildi“ (bls. 64). Fi"rildi í maganum er 

#ekkt myndmál fyrir ást e"a rómantíska #rá. Tilfinningin er hinsvegar n$ hjá sögu-

manninum og vekur upp óvænta spurningu sem hann beinir til systur sinnar: „Ætli ég sé 

mannæta?“ (bls. 64) Hér eru mörkin á milli rómantískrar #rár og mannátshungurs ósk$r. 

Textinn bendir á hin óljósu mörk á milli ólíkra tegunda hungurs sem eru tengdar í or"i 

sem og á bor"i. !ráin er einnig tengd vi" fö"urinn #ví söguma"ur veltir #ví fyrir sér 

„hvort pabba li"i svona í maganum rétt á"ur en hann gleypti einhvern“ og hvort fa"irinn 

finni líka „lykt af hunangi“ (bls. 64). 

  

4.2. Kynfer!isleg misnotkun og sifjaspellaógnin 

Í ljósi kynfer"islegra tenginga matar og áts ver"ur a" sko"a mannátsógnina sem 

börnunum í Leyndarmálinu stafar af fö"ur sínum einnig sem sifjaspellaógn. Sú ógn 

beinist líklega meira a" sögumanninum, Hákoni, heldur en systur hans. !annig er mál 

me" vexti a" #ó svo a" pabbinn eigi a" hafa bor"a" „fólk í alls konar störfum og á 

öllum aldri“ (bls. 77) hneigist hann áberandi til karlmanna í áti sínu eftir #ví sem sjá má 
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af texta bókarinnar.54 Einsog Dagn$ Kristjánsdóttir bendir á í umfjöllun sinni um 

Leyndarmáli! seilist pabbinn of langt í græ"gi sinni #egar hann ræ"st á Bjössa börger, 

besta vin systkinanna: „Nær #eim er ekki hægt a" höggva og #a" skelfir #au.“55 Hættan 

sem felst í #ví a" eiga mannætufö"ur er augljós; hann gæti bor"a" börnin sín. Hungur 

Björns Bö"vars er hömlulaust og ef vinir systkinanna eru ekki óhultir fyrir honum gætu 

#au or"i" möguleg fórnarlömb. Sidda bi"lar á einum sta" til pabba síns um a" hætta a" 

bor"a fólk og bendir á a" hann gæti bor"a" #au systkinin „í ógáti“ einhvern daginn (bls. 

42). !egar pabbi ræ"st á Bjössa, nafna sinn, finnst systkinunum nóg komi" og leita sér 

hjálpar utan fjölskyldunnar. Í ljósi á"urnefndra tengsla matar og kynlífs og #ess a" vísa" 

er til #esskonar tengsla í textanum, einsog kom fram hér a" framan, #á er ljóst a" um 

lei" og ógnin fer a" beinast a" systkinunum er hún or"in a" sifjaspellaógn. !etta er 

hinsvegar svo hræ"ilegt umfjöllunarefni a" #a" ver"ur a" fjalla um #a" á táknrænan hátt 

e"a tilfærslu (e. displacement) me" ö"rum hryllingi sem er mun fjær #ví a" vera 

raunveruleg ógn vi" börn en sifjaspellaógnin. 

 „Leyndarmáli"“ í Leyndarmálinu hans pabba vísar á marga vegu til kynfer"is-

legrar misnotkunar. Kynfer"isleg misnotkun á börnum veldur varanlegum áhrifum á 

#au, til dæmis me" #unglyndi sem getur $tt undir offitu #egar #au nálgast fullor"ins-

árin.56 Bjössi börger er holdgervingur offitu í textanum og hann bregst einmitt vi" öllu 

róti á tilfinningum me" hugsunum um mat e"a me" áti. !egar kynfer"isleg misnotkun á 

börnum á sér sta" er valdbeitingunni oft haldi" leyndri me" #ví a" telja börnunum trú 

um a" #au ver"i a" halda öllu sem vi"kemur hinu „sérstaka sambandi“ leyndu. 

Ní"ingurinn telur barninu trú um a" leyndarmáli" #eirra megi enginn annar vita um. 

!egar afbrotama"urinn er hluti af fjölskyldu barnsins, e"a tengdur #ví á annan hátt svo 

a" #a" ber traust til hans, er #ögn #olandans trygg" á #ennan hátt. Leyndarmálin ver"a 

svo til #ess a" ní"ingarnir komast upp me" ódæ"i sín í langan tíma og a" #eir geta (og 

gera) misnota" fjölda barna án #ess a" nokkur segi frá #ví sem gengur á. !egar afbrota-

ma"urinn er sjálfur í fjölskyldu barnsins, einsog er tilfelli" í Leyndarmálinu, er ekki 

                                                
54 Allar nafngreindar persónur sem pabbi étur e"a gerir tilraun til a" éta í bókinni eru karlkyns: Magnús, 
Siggi, Ívar, Bjössi börger og Viddi. !egar mannáti pabba er velt upp er mögulegt fórnarlamb einnig 
karlkyns: „Ætli nokkur taki eftir #ví #ó a" einhver Baddi blikksmi"ur hverfi?“ (bls. 77) !ar a" auki er 
skórinn sem finnst í maga pabba vi" röntgenmyndatöku karlmannsskór. Í eina skipti" sem pabbi veltir 
upp hugmyndinni um a" bor"a kvenpersónu er #a" undir neikvæ"um formerkjum: „Ekki myndi ég vilja 
bor"a #essa Bertu beinagrind. […] Ekki einu sinni í eftirmat“ (bls. 61). 
55 Dagn$ Kristjánsdóttir, „Kannski á ófreskjan líka börn“, bls. 126. 
56 Wilson, Debra Rose, „Health Consequences of Childhood Sexual Abuse“, Perspectives in Psychiatric 
Care, 46 (2010), sótt af <http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1943891251&sid=2&Fmt=3&clientId 
=58117&RQT=309&VName=PQD> [sko"a" 15. apríl 2011]. 
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bara um kynfer"islega misnotkun a" ræ"a heldur einnig um anna" grundvallandi bann 

e"a tabú sem eru sifjaspell. 

 Í mars 2011 var stutt barnamyndband, #ar sem teki" er á $msum hættum 

var"andi kynfer"islega misnotkun á börnum, sent öllum skólum landsins og birt á 

netinu. Markmi" myndbandsins er a" börn ver"i me"vitu" um sín eigin mörk og valdi" 

sem #au hafa yfir eigin líkama. Myndbandi" kallast „Leyndarmáli"“ og eitt a"alatri"i" í 

umfjölluninni er #a" a" sum leyndarmál séu gó" en önnur séu vond.57 Valdi" sem 

fullor"nir hafa yfir börnum er nefnilega ekki alltaf nota" til gó"s. Systkinin í Leyndar-

málinu hans pabba eru ánæg" me" a" eiga skemmtilegan pabba „sem er alltaf heima a" 

segja brandara“ einsog Hákon bendir á, og er bæ"i „fyndinn“ og „töff“ (bls. 65). 

Hinsvegar afsakar #a" ekki hvernig hann misnotar vald sitt einsog systkinin eru a" byrja 

a" átta sig á. Svar Siddu vi" lofi bró"urins um pabba afhjúpar breytt vi"horf #eirra: 

„Fannst #ér líka fyndi" #egar vi" #urftum a" #rífa hakkavélina í kjallaranum?“ (bls. 65) 

!annig er #ví komi" til skila a" fullor"nir mega ekki misnota vald sitt yfir börnum og 

láta #au gera eitthva" sem #au vilja ekki gera og eiga ekki a" #urfa a" gera. Í #essu felst 

einnig sta"festing á #ví a" sum mæri má ekki stíga yfir. 

 

4.3. Flóttalei!ir og mót"rói kvenpersóna 

Líkamleiki er fyrirfer"amikill í Leyndarmálinu en hann er einnig hættulegur. Áhersla er 

á líkamlegu gríni og áti, einsog á"ur hefur komi" fram. Margar persónur eru einnig 

tengdar mat e"a annarskonar neyslu me" nöfnum sínum og vi"urnefnum, einsog minnst 

var á hér a" framan. !a" er til dæmis raunin me" Bjössa börger og önnur dæmi eru 

lögreglukonan Kleinhildur Hringsdóttir, sem gefur börnunum a" sjálfsög"u kleinu-

hringi, Viddi nikótín og Siggi s$ra. Bjössi börger er einnig áberandi líkamlegur #ví hann 

#jáist greinilega af offitu. Einsog kom fram hér a" ofan getur veri" tenging á milli offitu 

og kynfer"islegs ofbeldis í æsku og #a" er #ví hægt a" tengja vaxtarlag Bjössa vi" kyn-

fer"islega ógn. Hin persónan sem hefur hva" mest áberandi líkama og líkamleika er 

pabbi. Pabbinn er afar líkamlegur í Leyndarmálinu, bæ"i stór og d$rslegur. Ennfremur 

er hann sá líkami sem hótar a" gleypa alla a"ra. Í honum sameinast #ættir sem Marina 

Warner segir a" séu samtengdir: skepnuskapur/d$rse"li (e. bestiality), mannát og 

erótík.58 

                                                
57 „Leyndarmáli"“, Réttindi barna, framlei"andi (Reykjavík, 2011) <www.reykjavik.is/leyndarmalid> 
[sko"a" 22. mars 2011]. 
58 Warner, From the Beast to the Blonde, bls. 302.  
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Tvær persónur í textanum eru í áberandi andstö"u gagnvart líkamleikanum, 

jafnvel væri hægt a" segja a" #ær séu „aflíkama"ar“ e"a „aflíkami“ sig í bókinni. !essar 

persónur eru mamman og Berta bleika. 

 

4.3.1. Mamma 

 Mó"irin er andstæ"a hins líkamlega yfir#yrmandi fö"ur. Sumir nágrannarnir 

halda a" mamman sé draugur; óá#reifanleg afturganga. „Ólíkamleiki“ hennar birtist 

einnig í starfi hennar, hún er símasölukona, #.e. hún á samskipti vi" fólk án #ess a" 

líkami hennar sé s$nilegur, me" röddinni einni. Til #ess a" kóróna #a" allt saman #á 

selur mamma dót sem fólk #arf ekki á a" halda og samkvæmt sögumanni segir pabbi a" 

hún „[vinni] vi" a" selja fólki drauma“ (bls. 15), sem er enn eitt óá#reifanlegt fyrirbæri. 

Mamman er svo næstum fjarverandi #egar hún vinnur, #ó a" hún sé heima: „Mjúk 

röddin í mömmu [rennur] saman vi" stö"ugan ni"inn frá hra"brautinni. [Systkinin geta] 

au"veldlega gleymt #ví a" hún [sé] heima“ (bls. 15).  

 Snemma í bókinni hættir mamma a" búa til mat, lífsnau"synlegan efnivi" fyrir 

líkama barna hennar og fer a" kaupa tilbúinn mat í sta" #ess a" matrei"a sjálf. !essi 

#róun helst í hendur vi" græ"gi fö"urins í mannakjöt og #róunin hjá mó"urinni tengist 

#ví #egar afbrot fö"urins koma upp á yfirbor" textans. Mamma hættir a" búa til mat 

eftir a" hún setur pabba í stofufangelsi, sem er hennar árangurslausa tilraun til #ess a" 

stö"va mannát hans. Hún reynir a" láta pabba hætta „ósi"num“ me" #ví a" gefa honum 

ekki færi á a" hitta fólk sem hann gæti bor"a". !egar mó"irin hættir a" elda undirstrikar 

#a" a" bor"haldi" sameinar ekki fjölskylduna og mó"irin tengist ekki aftur vi" hina 

nærandi fæ"ur fyrr en dau"adómur fö"urins nálgast. 

Í gegnum bókina er mó"irin andhverfa fö"urins og hans mikla líkama. Líkami 

mó"urinnar er líti" s$ndur á teikningunum; hún er $mist hokin, me" krosslag"ar hendur 

e"a hulin á annan hátt. Á mörgum myndunum nær líkami hennar bara upp á bla"sí"una 

frá bringu og ekki sést votta fyrir kvenlegum línum hjá henni. Birtingarmynd mó"ur-

innar í gegnum textann er andstæ" #eirri mynd af henni sem birtist á ljósmyndinni af 

foreldrunum a" dansa. !essi mynd er birt hér a" framan og minnst var á hana í sam-

bandi vi" alsælumynd pabba og systkinanna #ar sem ljósmyndin hangir á veggnum.  

Í alsælumynd pabba og systkinanna eru líkamar mömmu og Nöktu maju Goya partur af 

umgjör"inni og líkamar beggja kvennanna eru mjúkir og áberandi í kvenleika sínum.  

Á #essari ljósmynd af foreldrunum a" dansa birtist afar ólík mynd af mó"urinni en sú 

sem er gegnumgangandi í textanum; ljósmyndin á veggnum er eina myndin af 
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mó"urinni #ar sem líkami hennar er áberandi. Á ljósmyndinni er mamma me" áberandi, 

stór, kringlótt og útstæ" brjóst og #a" skín í beran magann á milli bolarins og pilsins. 

Líkami fö"urins á #essari sömu mynd er hinsvegar klæddur í jakkaföt svo líkami hans 

er vel hulinn. Á ljósmyndinni er fa"irinn einnig töluvert minni í sni"um en sá pabbi sem 

birtist í gegnum textann, yfir#yrmandi í stær" sinni og #ar a" auki í röndóttum nær-

buxum einum fata. Líkami mó"urinnar í gegnum bókina birtist einnig sem algjör 

andstæ"a vi" persónu Kleinhildar á myndunum. Kleinhildur hefur mikil og stór brjóst 

og líkama sem er s$ndur og minnir á mó"urina á ljósmyndinni af foreldrunum.  

Í frásögninni er hinn kvenlegi líkami mó"urinnar einsog hann birtist á ljósmyndinni 

ekki lengur til sta"ar og #au fa"irinn hafa a" vissu leyti skipt um hlutverk #egar kemur 

a" líkamleika. 

 

4.3.2. Berta bleika 

Berta bleika er barn mannæta og á #a" sameiginlegt me" tvíburunum hans 

Björns Bö"vars. Í sí"asta kafla Leyndarmálsins; „Paradís“, fer pabbi í me"fer" á 

„mannætume"fer"arstofnun“ #ar sem systkinin hitta Bertu bleiku aftur og komast a" 

#essu leyndarmáli hennar. Berta haf"i, einsog systkinin, reynt a" láta foreldra sína hætta 

mannátinu. Fyrst voru vi"brög" hennar vi" mannáti foreldra sinna a" leggja önnur börn 

í einelti, einsog systkinin fengu a" finna fyrir. !etta ofbeldi sem hún beitir er aflei"ing 

af ofbeldinu sem hún #arf a" búa vi". Sí"an hætti hún „alveg a" bor"a líka“ (bls. 118). 

Berta sn$st gegn áti foreldra sinna, sem bor"a me"al annars vinkonur hennar, me" #ví 

a" svelta sig. 

!essi vi"brög" Bertu eru ekki hungurverkfall heldur sjúkdómurinn lystarstol. 

Berta #róar me" sér afbrig"ilegt vi"horf og venjur #egar kemur a" mat, rétt einsog 

foreldrar hennar. „‘Lystarstol’ er sjúkdómur sálar og líkama, óhemju flókinn og erfi"ur, 

og hann er kvennasjúkdómur. Yfirleitt veikjast stúlkur af #essum sjúkdómi á kyn#rosk-

aaldri unglingsáranna.“59 Í dag er reyndar ekki liti" á sjúkdóminn sem kvennasjúkdóm 

#ó a" #a" séu fleiri stúlkur en drengir sem veikjast af honum. Dagn$ Kristjánsdóttir 

sty"st einnig vi" umfjöllun norska ge"læknisins Svein Haugsgjerd sem segir eftirfarandi 

um sjúkdóminn: “Sú sem #jáist af lystarstoli er hrædd vi" tengsl, hrædd vi" a" vera há" 

einhverjum, hrædd vi" kynfer"i og hrædd vi" a" ver"a fullor"in og ver"a eins og 

                                                
59 Dagn$ Kristjánsdóttir, Kona ver!ur til: Um skáldsögur Ragnhei!ar Jónsdóttur fyrir fullor!na 
(Reykjavík: Bókmenntafræ"istofnun Háskóla Íslands, Háskólaútgáfan, 1996), bls. 238. 
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mamma.”60 Á bak vi" lystarstoli" er hræ"sla vi" kynfer"i og #roska og #a" er flóttalei" 

frá breytingum, líkamlegum sem andlegum, sem fylgja kyn#roskanum. Lystarstol hefur 

veri" túlka" „út frá kenningum Freuds og álitin bein tengsl á milli lystarstols og kyn-

hvatar kvenna. Lystarstoli" er #á lei" til a" bæla kynhvötina og ekki a" fur"a #ó a" 

sjúkdómurinn herji sér í lagi á stúlkur á kyn#roskastigi. Svelti" er #á eins konar 

ör#rifará" stúlkunnar til a" stemma stigu vi" umbreytingu líkamans, afturkalla #a" a" 

ver"a kona“.61 

Tenging lystarstols vi" mannáti" er #ví einnig á #ví táknræna svi"i #ar sem 

mannáti" táknar sifjaspell. Túlkanir á sjúkdómnum sem mót#róa gagnvart kyn-

#roskanum eru svo einnig studdar me" sta"reyndinni a" „[s]túlkur sem or"i" hafa fyrir 

kynfer"islegri misnotkun á unga aldri geta einnig brug"ist vi" á sama hátt“.62 Lystar-

stoli" virkar #annig sem tilraun stúlkna til a" halda sér úr sjónmáli karlmanna, #ar sem 

#ær hljóta a" lenda sem fullgildar kynverur.63 Berta reynir #annig a" „aflíkama“ sig í 

mót#róa gagnvart hinum yfirvofandi glæp og sifjaspellaógninni sem yfir henni vakir. 

Berta er virk í mót#róanum, virkari heldur en mó"ir systkinanna sem er „aflíkömu"“ í 

gegnum textann, en gerir #a" ekki sjálf og me"vita". 

Á mynd sem nær yfir hluta af heilli opnu er megrunarklíkunni sem Berta stjórnar 

í krafti smæ"ar sinnar stillt á móti systkinunum og Bjössa börger (bls. 62-3). Atri"i" 

gerist í ísbú" #ar sem fulltrúar átsins eru „a" skófla ísnum í [sig ...] me" bá"um höndum 

og allar tegundir í einu“ (bls. 61). !a" eru #ó sérstaklega strákarnir sem vir"ast hafa 

sleppt af sér beislinu á myndinni, #eir eru a" tro"a í sig og eru me" ís út um allar kinnar, 

ólíkt Siddu. Ísbú"in me" öllu tilheyrandi; ísvél, kúluísbor"i og augl$singa-plakötum 

fyrir söluvöruna (misvafasöm reyndar, á einu #eirra stendur; „Taste shit in a cone“ en 

#a" er kannski frekar ætla" fullor"num lesendum en börnum sökum enskunnar), fyllir 

bakgrunn sí"unnar sem systkinin og Bjössi pr$"a. Á sí"unni á móti er svo klíka Bertu 

me" au"an bakgrunn. Berta vir"ist í gegnum bókina, einsog á myndinni, fullnægja 

sínum munnlegu hvötum me" tyggigúmmíi; í #ví er engin næring en #a" getur róa" 

hungurtilfinningar. 

 

                                                
60 Sama, bls. 239. 
61 Ragna Gar"arsdóttir, „Flög" og fagurt flesk: Um táknkerfi matarins í kvenlegum hryllingsfantasíum“ 
(Útdráttur ger"ur af Dagn$ju Kristjánsdóttur úr BA-ritger" Rögnu Gar"arsdóttur: „Hryllingur, matur og 
kvenleikinn. Um táknkerfi matar í kvenlegum hryllingsfantasíum“, júní 1997), Flög! og fögur skinn, bls. 
113-118, bls. 115. 
62 Sama, bls. 115. 
63 Sama, bls. 115. 
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Andstæ"urnar sem teflt er saman á opnunni eru sk$rar. Á myndinni af #essum ólíku 

hópum skarast #eir einungis me" #ví a" rassinn á Bjössa börger nær a"eins yfir á 

bla"sí"una #ar sem mjónurnar eru og Berta hvílir fótinn á honum. Öfgarnar á holda-

farinu; offitan og listarstoli", geta bá"ar tengst kynfer"isglæpum sem börn hafa #urft a" 

#ola einsog fram kom hér a" framan. Í #essum tveimur hópum koma fram birtingar-

myndir ólíkra vi"brag"a vi" sama vandamálinu e"a sömu ógn. !a" eru Berta og Bjössi 

sem eru ofurseld öfgunum í vi"brög"um sínum. Kyn persónanna á #átt í vi"brög"unum 

sem koma fram í bókinni einsog sést á kynjaskiptingu hinna ólíku öfga. 

 

4.4. Vald og a!rir glæpir 

Enda #ótt mannáti" í Leyndarmálinu hafi sk$rar skírskotanir til sifjaspella og 

kynfer"isglæpa er ekki hægt a" segja a" táknræn merking #ess sé einskor"u" vi" #á 

glæpi. Mannáti" er nefnilega táknrænt fyrir $msa a"ra fjölskylduglæpi og er nógu opi" 

til a" börn sem glíma vi" $mis vandamál geta fært mannáti" yfir á sitt vandamál, og #á 

sérstaklega „foreldravandamál“. Upphafssetning bókarinnar; „Flestar fjölskyldur eiga 

sér leyndarmál“ (bls. 9), gefur til kynna a" börn sem kljást vi" foreldra- og fjölskyldu-

vandamál geti samsama" sig vi" söguhetjur bókarinnar. 

%mis önnur vandamál og leyndarmál skjóta upp kollinum í bókinni. Alkóhól-

ismi og dæmdur glæpama"ur í fjölskyldu eru vandamál sem koma fyrir á fyrstu 

bla"sí"u textans. Sí"ar í textanum koma fram fulltrúar ofbeldis og fíkniefna. Kennari 

krakkanna er ekki bara skapstór og rei"ur í skólastofunni heldur tekur hann rei"ina út í 

formi heimilisofbeldis, á konu sinni. Ofbeldi" er ekki einu sinni fali" fyrir umheiminum 

#ví söguma"ur veit a" kona kennarans „[ver"ur] alltaf a" ganga me" dökk sólgleraugu 
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til a" fela gló"araugun sem [kennarinn gefur] henni“ (bls. 22). Eiturlyfjaneytandinn 

Siggi s$ra stendur svo fyrir a"ra fíkn. Í bókinni birtist einnig ofbeldi sem krakkarnir 

beita hvert anna" auk #ess sem Berta mis#yrmir líkama sínum me" átröskuninni. Lestir 

einsog ofát, reykingar, brenglu" s$n samfélagsins á útlit kvenna og ofuráhersla á 

hreyfingu koma einnig fyrir í bókinni. !annig er bo"i" upp á fjölbreytt úrval af 

vandamálum sem börn geta samsama" sig vi" í gegnum lesturinn.  

Sum #essi vandamál hafa beina tengingu vi" mannáti" me" #ví valdamisræmi 

sem í #eim felast. Mannáti" er #ar me" táknrænt fyrir $msa a"ra lesti. !a" er reyndar 

ekki nóg me" a" mannáti" sé táknrænt fyrir a"ra glæpi heldur innbyr"ir mannætan í 

textanum suma holdgervinga #essara glæpa sem koma fyrir og freistar #ess a" innbyr"a 

a"ra. Mannætan í textanum inniheldur #annig í bókstaflegri merkingu bæ"i heimilis-

ofbeldissegginn og eiturlyfjaneytandann og gerir #ar a" auki tilraun til a" innbyr"a 

ke"jureykingarmanninn.  

Fa"irinn hefur au"sjáanlega töluvert vald í krafti stær"ar sinnar og stö"u í 

fjölskyldunni. Börnin reyna a" fá hann til #ess a" hætta a" bor"a fólk og Sidda segir á 

einum sta" vi" hann eftir a" ódæ"i" hefur veri" frami": „Æ, pabbi ... #urftir"u endilega 

a" éta hann?“ (53) !a" hefur hinsvegar engin áhrif á heg"un fö"urins. !ögnin sem ríkir 

innan fjölskyldunnar um leyndarmáli" og #a" vi"horf a" vandamáli" eigi heima innan 

fjölskyldunnar endurspeglar valdi" sem fa"irinn hefur yfir fólki sínu #rátt fyrir ítreku" 

brot. 

 

4.5. Fylgifiskurinn me!virkni  

Anna" a"alumfjöllunarefni bókarinnar tengist enn einni hli" valds sem er fyrirbæri" 

me"virkni. Me"virkni er oft aflei"ing annarra vandamála. Me"virkni getur birst í #ví a" 

hylmt er yfir me" vandamálum annarra, einsog öll fjölskylda fö"urins gerir #anga" til 

systkinin fara til lögreglunnar og ljóstra öllu upp. Me"virkni getur einnig birst í 

ákve"inni afneitun #ess a" nokku" vandamál sé til sta"ar. Mó"irin er holdgervingur 

me"virkninnar í Leyndarmálinu. !a" kemur vel fram í réttarhöldunum yfir fö"urnum 

#egar mó"irin grætur #a" a" hafa ekki „geta" fylgst betur me" honum“ (bls. 89). Á 

sama sta" segir hún einnig a" hún hafi alltaf haldi" „a" hann myndi lagast af sjálfum sér 

me" tímanum“ (bls. 89). Me"virkni tengist oft vandamálum og leyndarmálum. 

Vandamál og leyndarmál sem eru umvafin #ögn hafa auk #ess sterka táknræna mann-

átseiginleika einsog afhjúpast til dæmis vel í #ví a" stundum er tala" um a" #au éti fólk 

upp a" innan. Systkinin í bókinni, einsog væntanlega raunveruleg börn sem búa vi" 
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„foreldravandamál“, alast upp í umhverfi #ar sem me"virkni er rá"andi. !au #urfa a" 

rísa upp gegn hinu me"virka vi"horfi sem birtist sk$rast í afneitun mó"urinnar á #ví a" 

nokku" sé a" á heimilinu. Börnin rísa me" #ví upp gegn valdinu sem foreldrarnir hafa. 

!a" er ekki leynt fari" me" tenginguna vi" me"virkni, einsog sjá má á heimasí"u 

bókarinnar #ar sem er hlekkur á útsk$ringu vísindavefsins á fyrirbærinu. Auk #ess er 

bókinni l$st sem sögu „um raunveruleg vandamál sem margir krakkar búa vi" – 

togstreituna um hvenær eigi a" #egja og hvenær eigi a" segja frá.“64 Me" ö"rum or"um, 

hvenær #urfi a" rísa upp á móti valdi foreldra og fullor"inna séu #eir a" misbeita #ví. 

Togstreitan í hinni me"virku fjölskyldu birtist vel í hugsunum Hákons #egar fjölskyldan 

stendur frammi fyrir #ví a" pabbi ætlar sér ekki raunverulega a" breyta um lífstíl eftir a" 

hafa sloppi" frá dau"adóminum:  

 
„Vi" #ög"um öll og ég fann hvernig kökkurinn kom upp í hálsinn. Hvernig 
tárin spruttu fram í augun. Og um lei" vissi ég a" eins var ástatt um Siddu 
og mömmu. A" vi" höf"um haldi" í okkur allt of lengi. A" allt #etta fólk 
sem pabbi haf"i bor"a" var grafi" djúpt innan í okkur og #a" var sko 
ekkert ánægt me" gang mála. Ekki baun.“ (bls. 108-110)  
 

Glæpir foreldranna og fíkn #eirra bitna nefnilega ekki bara á #eim sjálfum heldur hafa 

áhrif á fjölskylduna alla. Fórnarlömb fö"urins eru beinlínis „grafi[n] djúpt innan í“ 

fjölskyldunni allri (bls. 110). Einsog Sidda bendir Hákoni á #egar hann segir a" #a" 

myndu vera svik a" tilkynna lögreglunni um fö"ur #eirra #á eru #a" líka svik vi" börnin 

a" #urfa a" lifa í svona umhverfi: „[A" #au geti] aldrei veri" eins og önnur börn [og a" 

#au #urfi] alltaf a" fela allt?“ (bls. 65) Hildur Lillendahl Viggósdóttir segir í umfjöllun 

sinni um bókina a" „enginn [græ"i] á a" vi" #egjum yfir misgjör"unum á heimili okkar. 

Ekki heldur #eir sem fremja #ær“.65 Sú athugasemd Hildar er fyllilega réttmæt #ví 

ánægjulegt fjölskyldulíf og samskipti eru há" #ví a" einn e"a fleiri einstaklingar haldi 

ekki hinum í heljargreipum me"virkni og fíknar. Leyndarmáli! s$nir glögglega fram á 

#etta skilyr"i gó"s fjölskyldulífs. 

 

5. Úrvinnsla hins erfi!a umfjöllunarefnis 

Leyndarmáli! hans pabba er „gó"“ fantasía ef svo má a" or"i komast. Í bókinni er hi" 

vi"kvæma og erfi"a vi"fangsefni me"höndla" af leikni me" hjálp húmors. Ennfremur er 

                                                
64 Heimasí"a Leyndarmálsins hans pabba <http://fathersbigsecret.com/is/node/6> [sko"a" 22. mars 
2011]. 
65 Hildur Lillendahl Viggósdóttir, „Hræ"ileg bók og full af sannleika: Leyndarmáli! hans pabba eftir 
!órarin Leifsson“, Börn og menning, 23 (2008), bls. 22. 



 
 

35 

lesandinn leiddur í gegnum hörmungar og hrylling en fær í lokin farsælan endi. Lok 

bókarinnar benda #eim börnum sem hana lesa á a" til sé lausn á $msum foreldravanda-

málum og skili" er vi" persónurnar í betri stö"u en í upphafi bókar. A" #ví marki sem 

gó"ur endir er mögulegur í slíkri sögu #á er hann til sta"ar í Leyndarmálinu: Börnin 

hafa horfst í augu vi" fö"ur sinn og vandamál hans og fjölskyldunnar og sí"an leita" sér 

hjálpar. Hvort a" pabbi fellur aftur í sama fari" eftir me"fer"ina er ekki á ábyrg" 

barnanna og #au munu væntanlega ekki hylma aftur yfir me" honum.  

Breytingunni á stö"u barnanna er me"al annars komi" til skila me" breytingu á 

litarhafti #eirra og svipbrig"um. !egar leyndarmáli" er hva" mest #rúgandi í bókinni er 

ákve"inn drungi og #ungi í litarhafti #eirra og svipbrig"um. !a" er breyting frá fyrstu 

myndinni af systkinunum me" pabba #ar sem #au brosa a" bröndurum hans a" #eirri 

stundu #egar Viddi birtist á heimilinu, í rigningu, a" rannsaka fyrsta mannát fö"urins 

sem sagt er frá í bókinni. Frá innkomu Vidda eru svipbrig"i barnanna alvarleg og #eim 

stekkur ekki bros. !etta nær hámarki á myndinni #egar aftaka fö"urins á a" fara fram 

(bls. 100) en heldur áfram fram a" myndinni #egar börnin ney"a fö"ur sinn til a" takast 

á vi" vandamál sitt, me" hjálp mó"urinnar, og setja honum úrslitakosti (bls. 110-111). 

!a" er jafnframt á #eirri mynd #ar sem fa"irinn er s$ndur hafa ummyndast í pöddu í 

augum sögumanns/fjölskyldunnar á hátt sem vísar til Hamskipta Franz Kafka.  

 

 
 

Eftir a" fjölskyldan ákve"ur a" takast á vi" leyndarmáli" hans pabba og kemur honum í 

me"fer" léttir yfir svip systkinanna og litarhafti á myndinni af #eim á me"fer"ar-

heimilinu #ar sem #au hitta Bertu sem einnig lítur mun betur út (bls. 119). Í lok bókar 

birtir aftur yfir börnunum og í textanum er #ví l$st hvernig #au stíga inn í birtuna og 

fegur" heimsins á #essum tímapunkti: „!a" var fyrst núna sem vi" tókum eftir #ví 
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hversu heitt sólin skein á okkur. [...] Fegurri plöntur og blóm höf"um vi" aldrei augum 

liti".“ (bls. 115) Kaflaheiti" „Paradís“ (bls. 114) á ekki einungis vi" sta"inn heldur #á 

möguleika sem framtí" barnanna hefur í för me" sér #egar ógninni hefur veri" aflétt.  

 

6. Lokaor! 

Börnin í Leyndarmálinu eru ekki a"eins a" stíga inn í heim hinna fullor"nu heldur líka 

inn í n$ja stö"u valdhafans. !essu valdi fylgir einnig sú ábyrg" a" vir"a samfélagsleg 

mörk og gerast ekki afbrotamenn einsog foreldrarnir. !a" kemur fram undir bláenda 

bókarinnar a" börnin geti nú „gert #a" sem [#au] lysti […] meira a" segja gerst 

[mannætur]“ (bls. 120). Bannsvæ"in sem mörku" eru í gegnum söguna eru nau"synleg 

til #ess a" tryggja áframhald kjarnafjölskyldunnar. Mannát á afkvæmum sínum, 

sifjaspell og önnur brot sem tengd eru vi" mannáti" í gegnum bókina standa í vegi fyrir 

e"lilegri fram#róun kynsló"anna. Í lok bókarinnar er hi" vandme"farna vald a" færast 

yfir í hendur barnanna me" tilheyrandi ábyrg" og möguleikum. Í gegnum bókina er 

mannætunni úth$st úr lífi fjölskyldunnar, tilveru barnanna og persónu #eirra – #au 

munu beisla sínar #rár svo #ær fái ekki a" valda usla einsog fa"irinn nær alla söguna.  

Leyndarmáli! hans pabba leynir á sér #egar kemur a" innihaldi, rétt einsog 

mannætufa"irinn. Mannætan er í e"li sínu fyrirbæri sem ey"ir mörkum og í #eim 

eiginleika felst hætta og freisting. Í gegnum mannætuna nær Leyndarmáli! a" fjalla um 

mörg alvarleg umfjöllunarefni. Mannætan hefur fjölbreytta sk$rskotun til ógna sem a" 

okkur ste"ja og óleyfilegra #ráa sem #arf a" hafna #ví samfélagi" sam#ykkir #ær ekki. 

Mörg #eirra umfjöllunarefna sem tekin eru fyrir í Leyndarmálinu eru svo ó#æginleg a" 

erfitt er a" fjalla um #au, sérstaklega í efni sem ætla" er börnum. Me" mannætusögu 

sinni nær !órarinn Leifsson a" eiga í samræ"u vi" börn um $msa glæpi sem #au eru 

varnarlaus fyrir. Bókin nær einnig a" vera fyndin og spennandi fyrir lesendur á barns-

aldri, sem og #á eldri.  

!a" er einnig mikilvægt fyrir bókina a" fjölskyldufa"irinn, sem er vissulega 

ófreskjan í bókinni, endurheimtir mannleika sinn sem hann missir tímabundi" í augum 

sögumanns og fjölskyldunnar einsog sést á myndinni á bla"sí"unni hér a" framan. 

Bókin gerir #a" ljóst a" #eir sem fremja glæpi séu líka manneskjur og a" oft liggi 

eitthva" leyndarmál á bak vi" illar gjör"ir einsog einelti og ofbeldi. Í samfélaginu sem 

vi" lifum í finnast færri framandi mannætur en hversdagslegar og #a" er víst a" #ær eru 

langt frá #ví a" vera útdau"ar. 
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