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Efniságrip 

 

Ritgerðin fjallar um Vísnabókina sem fyrst var gefin út árið 1946. Hún hefur margsinnis verið 

endurútgefin og enn í dag nýtur hún mikilla vinsælda. Símon Jóh. Ágústsson valdi vísurnar í 

bókina en Halldór Pétursson gerði myndirnar. Í ritgerðinni er leitast við að svara þeirri 

spurningu hvað geri bókina að einni vinsælustu og söluhæstu íslensku barnabók frá upphafi. 

Spurt er að því hvort textinn eða myndirnar séu mikilvægari í þeim efnum en niðurstaðan er 

sú að báðir þættirnir taki jafnan þátt í sköpun listaverksins. Leitt er í ljós að myndirnar eru 

ekki aðeins skraut við textann heldur eru þær merkingarbærar og krefjast lesturs líkt og 

textinn.  

Fyrsti hlutinn fjallar um barnabækur og íslenskar ljóðabækur fyrir börn. Auk þess er 

þar rætt um tilurð Vísnabókarinnar og íslenskt samfélag á stríðsárunum þegar menn óttuðust 

áhrif erlendra barna- og unglingabóka. Annar hlutinn snýr að boðskap og þema bókarinnar en 

þar er einnig fjallað um birtingarmyndir kynjanna og áhuga barna á kveðskap eftir kynjum. 

Vitnað er í Símon Jóh. Ágústsson sem kannaði áhuga grunnskólabarna á kveðskap og túlkaði 

niðurstöðurnar eftir kynjum.  

Þriðji hlutinn er sá viðamesti og fjallar um efni Vísnabókarinnar. Annars vegar er 

textinn tekinn fyrir og hins vegar myndirnar en loks er samspil þessara tveggja miðla skoðað 

og hugmyndir nokkurra fræðimanna kynntar. Fjallað er um það hvernig texti og myndir geta 

vakið hugsanatengsl og haft mismunandi áhrif á fólk. Höfundar beita fjölbreyttri tækni við 

merkingarsköpun og stýra áhrifum verka sinna að vild. Ljóðskáld beita til dæmis 

endurtekningum, andstæðum og háði en myndlistamenn nýta sér ljós og skugga, þykkt línu 

og ólík sjónarhorn. Hins vegar hafa höfundar ekki fullt vald yfir verkum sínum því túlkunin 

er alltaf í höndum þess sem horfir eða les.  
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Inngangur 

 

Í ár eru liðin 66 ár síðan Vísnabókin var fyrst gefin út. Í gegnum tíðina hafa ýmsar 

breytingar verið gerðar á bókinni en árið 2009 var hún gefin út í nákvæmri eftirmynd 

frumútgáfunnar. Frá fyrstu tíð hefur Vísnabókin verið ein vinsælasta og mest selda 

barnabók landsins. Hún er ekki aðeins dýrmætur menningararfur heldur sígilt listaverk sem 

höfðar til hverrar kynslóðar barna á eftir annarri. Símon Jóhannes Ágústsson valdi vísurnar 

í bókina en myndirnar eru eftir Halldór Pétursson. Vísnabókin vekur hlýjar tilfinningar og 

góðar minningar hjá stórum hluta þjóðarinnar. Margir hafa setið í kjöltu foreldra sinna og 

skoðað bókina sem þeir síðan hafa lesið fyrir börn sín og barnabörn. Yfirbragð hennar er 

ákaflega þjóðlegt og flestar myndirnar sýna íslensk húsdýr eða börn að leik í fallegri 

náttúru landsins. Líkt og Margrét Tryggvadóttir hefur bent á er yfirleitt sól og sumar í 

íslenskum myndabókum þrátt fyrir að slíkt blíðviðri sé lesendum þeirra ekki sérstaklega 

kunnugt.
1
 Vísnabókin er þar engin undantekning en þó má á stöku stað sjá myrkur, regn og 

kulda. Sömu sögu er að segja um efni vísnanna sem yfirleitt er yndislega sakleysislegt og 

ýtir undir fyrrnefndar hlýjar tilfinningar. Inn á milli eru hins vegar vísur um Grýlu, drauga 

og annan óhugnað með myndum sem geta auðveldlega hrætt börn.  

Ritgerðin skiptist í þrjá meginkafla en níu undirkafla. Fjallað verður um bakgrunn 

Vísnabókarinnar og ljóðabókaútgáfu fyrir íslensk börn. Þá verður farið yfir inntak 

bókarinnar í grófum dráttum og hvatinn að útgáfu verksins kannaður. Sums staðar má sjá 

trúar- og siðferðisboðskap en skemmtigildi virðist þó ráða meiru ásamt þeirri hugsjón að 

varðveita hinn dýrmæta kveðskap og kenna hann komandi kynslóðum. Fjallað verður um 

hlutfall kynjanna í bókinni og mismunandi áhuga drengja og stúlkna á skáldskap 

samkvæmt könnun Símonar Jóh. Ágústssonar.  

Tungumálið er áhugavert að skoða því sumar vísnanna eru ævafornar og ólíklegt að 

nokkurt barn nútímans skilji til hlítar. Hins vegar þurfa lesendur ekki endilega að skilja 

hvert orð og það getur verið gott og þroskandi að venjast gamalli orðnotkun auk þess sem 

Vísnabókin gegnir mikilvægu hlutverki í varðveislu tungumálsins. Eitt einkenni barnabóka 

er að þær eru gjarnan tvíradda þar sem þær „tala“ bæði til barna og fullorðinna. Með þá 

staðreynd í huga er athyglisvert að kanna skilaboð Vísnabókarinnar til fullorðinna lesenda. 

Geta þeir ef til vill lesið annað og meira á milli línanna en börnin og höfða aðrir hlutir eða 

annars konar húmor til þeirra?  

                                                 
1
 Margrét Tryggvadóttir. 1999a. „Setið í kjöltunni.“ Raddir barnabókanna: Greinasafn. Silja Aðalsteinsdóttir 

(ritstj.). Mál og menning, Reykjavík: bls. 118. 
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Almennt virðist orðinu skipað ofar myndinni í nokkurskonar virðingarstiga sem list- 

og sjónmenningarfræðingar sætta sig illa við. Þeir álíta myndefni læsilegt rétt eins og texta.  

Greint verður frá hugmyndum nokkurra fræðimanna hvað þetta varðar en meðal þeirra eru 

Úlfhildur Dagsdóttir og Roland Barthes. Nokkrar opnur í Vísnabókinni verða teknar 

sérstaklega fyrir og skoðaðar með það í huga hvaða atriði listamaðurinn hefur ákveðið að 

myndskreyta og hvort sumar vísurnar séu ef til vill myndrænni en aðrar. Sýnt verður fram á 

að myndirnar, sem ýmist fylgja textanum eða eru á skjön við hann, eru ekki síður 

mikilvægar í merkingarsköpun listaverksins en vísurnar sjálfar.  

Megintilgangur þessarar ritgerðar er því að greina efni Vísnabókarinnar og svara 

eftirfarandi spurningum: Hvers vegna er Vísnabókin eins vinsæl og raun ber vitni? Eru það 

vísurnar sem helst höfða til lesenda? Hvaða tilgangi þjóna myndirnar, eru þær einungis 

skraut við textann eða eru þær lykillinn að vinsældum Vísnabókarinnar?  
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1. Útgáfa Vísnabókarinnar og sögulegur bakgrunnur 

 

Nýjasta útgáfa Vísnabókarinnar (gefin út 2009) lætur ekki mikið yfir sér við hlið 

litskrúðugra barnabóka nútímans. Hún er hvít og bundin inn í sterkan pappa með fallegri 

mynd á kápunni. Myndin er svarthvít með rauðum lit sums staðar og sýnir móður að lesa 

fyrir tvö börn (mynd 1). Titill bókarinnar er bogadreginn og í sama rauða lit. Fyrsti 

útgefandi Vísnabókarinnar var Ragnar Jónsson hæstaréttarlögmaður og vinur Símonar. 

Hann rak bókaforlagið Hlaðbúð í tvo áratugi og þótti vandlátur og smekkvís líkt og Símon.
2
 

Eftirfarandi auglýsing frá Hlaðbúð er úr Útvarpstíðindum frá árinu 1946:  

 

Í bók þessa hefur Símon Jóh. Ágústsson, -prófessor, safnað hinum gömlu 

barnagælum, þulubrotum, stefjum, rímleikum og fjölda af barnavísum 

góðskáldanna. Allir minnast hinna undarlegu og heillandi töfra hinna fornu 

barnaljóða, sem þeir námu í bernsku. En í ys og þys borgarlífsins eru margir 

hinir gömlu húsgangar nú að glatast ungu kynslóðinni. Bókin mun í senn 

rifja upp fyrir hinum fullorðnu kærar minningar, sem tengdar eru vísum 

þessum, og verða börnum og ungmennum til yndis og þroska. Á þessum 

tímum þegar erlend áhrif flæða yfir þjóðina og leitast við að hertaka 

barnssálirnar, - er þjóðleg barnabók meira virði en flesta grunar. Þessar 

barnavísur, fornar og nýjar, eru ofnar úr ást og reynslu þeirra kynslóða, sem 

land vort hafa byggt frá öndverðu, og munu þær enn reynast ungu 

kynslóðinni hið bezta veganesti. Ritið er skreytt  mjög mörgum myndum, 

sem gerðar eru við hæfi barna og verða munu til að vekja athygli þeirra og 

festa þeim í minni efni og anda þessara gömlu vísna.
3
  

 

Fleiri auglýsingar eru í sama dúr og setningar eins og „Bókin sem hverju barni er gefin“ og 

„Bókin sem börnum er jafnan fyrst gefin“ er algengt að rekast á þegar flett er í gegnum 

íslensk blöð. Vísnabókin er mikið keypt til gjafa og algengt virðist að gefa hana í sængur- 

og skírnargjafir. Samt er hún ekki ætluð ákveðnum aldurshópi heldur nær hún til mjög 

ungra barna og fram eftir grunnskólaaldri. Bókin selst í um þúsund eintökum á ári
4
 og hefur 

jafnan notið mikillar hylli. Þjóðin virðist hafa sameinast um að þykja vænt um Vísnabókina 

enda eru bæði myndirnar og vísurnar einstaklega vandaðar. Efnið er fjölbreytt og spannar 

                                                 
2
 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir. 2006. „Vísnabókin sextug.“ Tímarit Máls og menningar  67, 4. Mál og 

menning, Reykjavík: bls. 42-43. 
3
 „Vísnabókin.“ 1946. Útvarpstíðindi  9, 19: bls. 454. 

4
 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir. 2006: bls. 41. 
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margar aldir því einn höfundanna er Egill Skallagrímsson sem uppi var á 10. öld. Alls eru 

tuttugu og þrír höfundar tilgreindir í bókinni og flestir löngu látnir. Símon hefur valið sígilt 

efni í stað þess að leita til yngri skálda en hann taldi samtímaefni úreldast fljótt og hefur 

líklega fundist slíkt efni nógu aðgengilegt annars staðar.
5
 Einnig hefur hann eflaust valið 

töluvert af þeim vísum sem hann þekkti sjálfur sem barn.  

Vísnabókin breyttist töluvert á milli ára áður en hringurinn lokaðist og hún var gefin 

út í upprunalegri mynd eða þeirri sem hér er sérstaklega skoðuð. Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir skrifaði grein um Vísnabókina sem birtist í Tímariti máls og menningar þegar 

liðin voru sextíu ár frá fyrstu útgáfu bókarinnar. Þar gerir hún ítarlega grein fyrir 

breytingum sem urðu á máli og myndum í gegnum tíðina. Hér verður ekki gerð sérstök 

grein fyrir þessari þróun en til gamans skulu nefnd nokkur atriði. Til dæmis birtist gátan um 

úlfinn, lambið og heypokann í annarri útgáfu bókarinnar ásamt mynd. Myndin kom 

lesendum á óvart því hún stangaðist á við vísuna þar sem bóndi mátti ekki flytja bæði 

lambið og heypokann yfir lækinn samtímis eins og hann gerir á myndinni. Seinna var þetta 

leiðrétt líkt og myndin af Grýlu sem fékk á sig hófa í stað sauðskinnsskóa. Letri, litum og 

fleiru var breytt á milli útgáfa, ekki síst eftir að bókaforlagið Iðunn tók við henni árið 1973. 

Anna Þorbjörg segir í greininni að í nýrri myndum Halldórs sé gjarnan meira líf og línurnar 

mýkri. Auk þess segir hún myndirnar að sumu leyti hafa breyst í takt við tímann þó að 

gamli stíllinn héldist í megindráttum. Klæðnaður fólksins breyttist lítillega og pabbarnir 

urðu síðhærðari á áttunda áratugnum. Þegar sjöunda útgáfa Vísnabókarinnar kom út árið 

1983 var að mörgu leyti snúið til baka og bókin höfð líkari því sem hún var í upphafi og 

sömu sögu er að segja um allar útgáfur hennar síðan þá. Árin 1976 og 1977 komu út 

hljómplötur með lögum við texta úr Vísnabókinni í útsetningu Gunnars Þórðarsonar. Auk 

þess eru nokkur frumsamin lög þeirra Gunnars og Björgvins Halldórssonar á plötunum sem 

urðu ákaflega vinsælar.
6
    

Í næstu undirköflum verður farið yfir bakgrunn Vísnabókarinnar. Fyrst verður 

fjallað um muninn á barnabókum og öðrum bókum en síðan sagt frá barnaljóðum á Íslandi 

fyrir tilkomu Vísnabókarinnar. Um miðja öldina þótti mikil þörf á góðum bókmenntum 

fyrir börn en þá var erlend afþreyingarmenning tekin að berast til landsins með stríðsgróða. 

Að lokum verður sagt frá lýrískum skáldskap og hvers konar ljóð höfða til barna. 

 

 

 

                                                 
5
 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir. 2006: bls. 45. 

6
 Sama: bls. 46-51. 
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1.1 Mikilvægi barnabóka 

Um muninn á barnabókum og öðrum bókum sagði Símon Jóh. Ágústsson: „Mörkin milli 

barna, unglinga, ungfullorðinna manna og fullorðinna eru óafmörkuð og óglögg og eykur 

það á þann vanda að skýrgreina bækur og bókmenntir handa börnum og unglingum.“
7
 

Á 17. öld var fyrst farið að gefa út bækur með efni sem ætlað var ungu fólki. Um 

var að ræða ævintýri og dæmisögur sem gengið höfðu í munnmælum um aldir og þróast á 

ólíkan hátt eftir löndum.
8
 Síðan má segja að barnið hafi verið „uppgötvað“ á 18. öld en 

fyrir þann tíma höfðu börn frekar verið álitin „lítið fullorðið fólk“.
9
 Börn fóru úr því að 

vera sjálfsögð og hafa lítið fjárhagslegt gildi yfir í að hafa ómetanlegt tilfinningalegt gildi 

fyrir foreldra sína.
10

 Staða barna tekur stöðugum breytingum og nú er barnið orðið 

miðpunktur athyglinnar í stað þess að standa í skugga hinna fullorðnu.
11

 

Skiptar skoðanir eru um það hvort barnabókmenntir hafi einungis uppeldisgildi og 

teljist því ekki til fagurbókmennta eða hvort þær standi jafnfætis öðrum bókmenntum og 

því sé jafnvel óþarfi að flokka þær sérstaklega. Vert er þó að greina barnabókmenntir frá 

öðrum bókmenntum vegna sögulegs og félagslegs samhengis þeirra, tengsla við menntun 

og vegna hins innbyggða lesanda, þ.e.a.s. hins ímyndaða lesanda sem höfundur skrifar 

fyrir. Barnabækur þurfa hins vegar ekki endilega að vera einfaldari en aðrar bækur eða 

undirskipaðar þeim frá listrænu sjónarmiði. Þær eru einfaldlega öðruvísi og búa yfir sinni 

eigin fagurfræði.
12

 Símon Jóh. Ágústsson (1904-1976) sem var sálfræðingur og mikill 

áhugamaður um bókmenntir fyrir börn hafði nokkra vantrú á efni sem sérstaklega var 

skrifað fyrir börn en taldi margt af því þó hafa listrænt gildi. Hann varaði foreldra við því 

að búa börnum sínum einungis slíkt efni og sagði það geta hamlað þroska þeirra.
13

 Við val 

sitt á efni í Vísnabókina virðist Símon hafa haft það í huga að vísurnar væru fjölbreyttar, 

sígildar og ekki allar samdar sérstaklega fyrir börn. Hins vegar eru flestar vísurnar léttar og 

auðskildar auk þess sem myndirnar gera þær aðgengilegar fyrir unga lesendur eða 

hlustendur.  

Nauðsynlegt er að lesa upphátt fyrir börn. Ekki einungis vegna þess að það hvetur 

þau til að læra að lesa sjálf heldur eykur upplestur orðaforða þeirra, málskilning og áhuga 

                                                 
7
 Símon Jóh. Ágústsson. 1972a. „Hugleiðingar um barna- og unglingabækur og hlutverk þeirra.“ Menntamál 

45,4: bls. 144. 
8
 Silja Aðalsteinsdóttir. 1984. Bókmenntakver Máls og menningar. Mál og menning, Reykjavík: bls. 11.  

9
 Dagný Kristjánsdóttir. 2011. „Íslensk barnabókmenntasaga.“ Veffyrirlestur um barnabókmenntir, fluttur í 

tilefni af 100 ára afmæli Háskóla Íslands á vegum Hugvísindastofnunar, Reykjavík. [sótt: 10.06.2012] 
10

 Chris Jenks. 1996. Childhood. Routledge, London og New York: bls. 60.  
11

 Sama: bls. 65 
12

 Maria Nikolajeva. 2005. Aesthetic Approaches to Children´s Literature. The Scarecrow Press, Lanham, 

Maryland: bls. xvii. 
13

 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir. 2006: bls. 44. 



 

6 
 

svo ekki sé talað um ánægjuna sem af honum hlýst.
14

 Líklega eiga flestir góðar 

bernskuminningar sem tengjast bókum. Í öllum skrifum sínum um börn og bækur lagði 

Símon Jóh. Ágústsson áherslu á að það væri nauðsynlegt að bjóða börnum alltaf upp á 

vandað efni. Hann sagði menn aldrei á ævinni verða fyrir eins djúpum og varanlegum 

áhrifum frá bókum og í barnæsku. Jafnframt sagði hann innlifunarhæfileika barna ríkari en 

fullorðinna og að engir lesendur væru þakklátari en börn. Þess vegna taldi hann mikilvægt 

að velja gæðaefni fyrir þau.
15

 Silja Aðalsteinsdóttir, sem hefur skrifað sögu íslenskra 

barnabóka, tekur í sama streng og segir barnabækur gefa lesendum sínum smekk fyrir 

bókmenntum. Börn sem hlusti á eða fái í hendurnar gott lesefni snemma á ævinni, í lausu 

máli eða bundnu, búi að því ævinlega.
16

 

 

1.2 Ljóðabókaútgáfa fyrir íslensk börn  

Áður en Vísnabókin kom út árið 1946 hafði engin myndskreytt ljóðabók fyrir börn verið 

gefin út á Íslandi sem innihélt bæði vinsælar barnagælur, kvæði og þjóðlög eftir þekkta 

höfunda.
17

 Fyrsta bókin sem skrifuð var og gefin út fyrir íslensk börn var reyndar ljóðabók. 

Hún er eftir Vigfús Jónsson, kom út í Kaupmannahöfn árið 1780 og heitir Barnaljóð. 

Vigfús orti ljóðaflokkinn handa dóttur sinni rúmum 40 árum áður. Efnið einkennist af 

gamalli uppeldisstefnu um siðprýði og skynsemi en ljóðið er ort undir fornyrðislagi og 

minnir gjarnan á Hávamál.
18

 

Ýmsir Íslendingar ortu ljóð út frá dæmisögum Esóps og þeirra bestur var Páll 

Vídalín (1667-1727). Dæmisöguvísur eftir hann birtust fyrst í Lestrarkveri handa heldri 

manna börnum sem Rasmus Rask gaf út í Kaupmannahöfn árið 1830.
19

 Gefin voru út ljóð 

eftir höfunda eins og Theodóru Thoroddsen, Jónas Hallgrímsson og Sigurð Júl. 

Jóhannesson sem greinilega voru samin með börn í huga en fyrsta þjóðskáldið sem gaf út 

sérstaka ljóðabók handa börnum var Jóhannes úr Kötlum. Jólin koma með myndum eftir 

Tryggva Magnússon var gefin út árið 1932 og er vinsæl enn í dag rétt eins og fleiri bækur 

Jóhannesar. Tómas Guðmundsson og Steinn Steinarr  fetuðu í fótspor hans og gáfu út 

ljóðabækur fyrir börn. Tómas orti um Mjallhvíti og dvergana sjö árið 1941 og tveimur 

árum seinna komu út ljóð Steins um tindáta í síðari heimsstyrjöldinni. Myndskreytingar við 

ljóð Tómasar eru úr smiðju Walt Disney en Nína Tryggvadóttir gerði myndirnar við ljóð 

                                                 
14

Susanna Ekström og Britt Isaksson. 1999. Bildglädje & Läslust. En bok for alla, Falun: bls. 3. 
15

 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir. 2006: bls. 44. 
16

 Silja Aðalsteinsdóttir. 1984: bls. 9. 
17

 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir. 2006: bls. 41. 
18

 Silja Aðalsteinsdóttir. 1981. Íslenskar barnabækur 1780-1970. Mál og menning, Reykjavík: bls. 39. 
19

 Sama: bls. 206-207. 
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Steins.
20

 Á árunum 1930-32 komu út söngvahefti fyrir grunnskóla, Skólasöngvar I-III. Þar 

er kveðskapur af þyngri gerðinni, sálmar og ættjarðarljóð, fyrirferðameiri en barnaljóðin.
21

 

Sagan af Gutta og sjö önnur ljóð eftir Stefán Jónsson kom út árið 1938 og hefur oft verið 

gefin út síðan en myndirnar í þeirri bók eru eftir Tryggva Magnússon
22

 Árið 1943 gaf Kári 

Tryggvason út Fuglinn fljúgandi, kvæði handa börnum og öðrum fuglavinum.  

Þar með hefur verið stiklað á stóru yfir útgáfu barnaljóða fyrir tíma 

Vísnabókarinnar en upp úr 1930 fór útgáfa barnabóka svo mjög vaxandi að Silja 

Aðalsteinsdóttir kallar áratugina tvo í kjölfarið blómatíma íslenskra barnabóka.
23

 Um miðja 

öldina kom út fjöldi bóka fyrir börn eftir innlenda sem og erlenda höfunda en ekki var 

öllum jafn vel við hina erlendu fjöldaframleiðslu sem virtist ætla að ná yfirhöndinni á  

markaðnum. 

 

1.3  Erlend áhrif 

Ein afleiðing þess að farið var að gefa út bækur í mörgum löndum í einu til að lækka 

kostnaðinn við útgáfuna var sú að sérkenni þjóða þurrkuðust nánast út. Til þess að 

barnabækur höfðuðu til krakka um allan heim var farið að teikna umhverfi og persónur 

þannig að sögurnar gerðust hvergi. Lesendur gera kröfu um ákveðna staðsetningu í 

barnabókum og því hafa margir erlendir höfundar verið gagnrýndir fyrir fjölþjóðavæðingu 

sína.
24

 Hér á landi hefur þróunin hins vegar verið önnur og heimur íslenskra barnabóka er 

ennþá ótrúlega íslenskur.
25

 Vísnabókin er dæmi um bók sem gæti hvergi annars staðar átt 

heima bæði hvað varðar myndir og texta. Íslensku dýrin, klæðnaður fólksins og náttúran á 

myndunum hafa yfir sér þjóðlegan blæ rétt eins og margar vísnanna. 

Um og eftir síðari heimsstyrjöld jókst ritun barnabóka mjög á Íslandi en það gerði 

einnig þýðing erlendra barnabóka og samkeppnin var hörð. Silja Aðalsteinsdóttir segir 

íslensku höfundana hafa gefist upp þegar erlendu bækurnar, einkum afþreyingarsögur,  

báru þá ofurliði. Töluvert var skrifað um hina miklu aukningu á bókaútgáfu eftir að 

peningar tóku að streyma inn í landið í stríðinu. Margir voru uggandi yfir hinni firrtu 

fjöldaframleiðslu sem farin var af stað og töldu börn ekki hafa gott af erlendum 

uppbótarbókum þar sem söguhetjurnar gætu allt. Símon Jóh. Ágústsson var einn þeirra sem 

skrifaði um málið og hann sagði þýddu bækurnar „syndaflóð erlendra áhrifa“.
26

  

                                                 
20

 Silja Aðalsteinsdóttir. 1981: bls. 208-215. 
21

 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir. 2006: bls. 42. 
22

 Silja Aðalsteinsdóttir. 1981: bls. 213. 
23

 Sama: bls. 13. 
24

 Margrét Tryggvadóttir. 1999b. „Yfirlit yfir útgáfu íslenskra myndabóka.“ Raddir barnabókanna: 

Greinasafn. Ritstj. Silja Aðalsteinsdóttir. Mál og menning, Reykjavík: bls. 45. 
25

 Margrét Tryggvadóttir. 1999a: bls. 117. 
26

 Silja Aðalsteinsdóttir. 1981:bls. 245. 
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Margir þeirra rithöfunda sem óttuðust erlenda afþreyingarmenningu og töldu hana 

bjóða börnum upp á afskræmdan veruleika reyndu að sporna gegn þróuninni með því að 

skrifa um liðna tíð. Þeir vildu viðhalda samhenginu í íslenskri menningu með því að rifja 

upp lífshætti sem þeir sjálfir ólust upp við og þannig urðu íslenskar barnabókmenntir fullar 

af fortíðarþrá og ást á landsbyggðinni.
 27

 Símon Jóh. Ágústsson lagði lestrarkönnun fyrir 

10-14 ára börn á höfuðborgarsvæðinu árið 1965. Þar kom í ljós að ættjarðarást í kveðskap 

höfðaði lítið til barnanna.
28

 Athyglisvert hefði verið að kanna muninn á viðhorfi barna til 

ættjarðarljóða annars vegar í höfuðborginni og hins vegar á landsbyggðinni. Að sögn 

Símonar hafði hann ekki mannafla né fjármuni til að leggja könnunina fyrir víðar en í 

Reykjavík. Hann ímyndaði sér þó að einhver munur væri á skoðunum barnanna eftir búsetu 

því í strjálbýli hefðu þau ekki aðgang að jafn fjölbreyttu úrvali af bókum, leiksýningum eða 

kvikmyndasýningum.
29

 Einnig tók hann fram að honum hefði ekki verið kleift að greina 

afstöðu barna eftir stéttum, félagslegum aðstæðum eða menningu foreldra þeirra.
30

 Allt 

þetta væri áhugavert að kanna en ekki síður að leggja könnunina aftur fyrir í dag og sjá 

hvort börn nútímans hafa annan smekk á skáldskap en þá.  

Um aldamótin 1900 bjó mestur hluti þjóðarinnar enn í torfbæjum. Á þriðja 

áratugnum fjölgaði íbúum Reykjavíkur um helming og þeir voru orðnir um 28.000 árið 

1930.
31

 Borgin stækkaði jafnt og þétt en með hernáminu tók íslenskt samfélag 

stakkaskiptum. Þá er talað um að barnamenning hafi orðið til í þéttbýli en börn og 

unglingar hrifust mjög af ýmsu því sem hingað kom á stríðsárunum. Reynt var að halda í 

þjóðlega siði og skólahald miðaðist við að krakkar gætu dvalist í sveit sumarlangt. 

Skólunum lauk fyrir sauðburð og kennsla hófst aftur eftir réttir á haustin.
32

 Þannig þekktu 

börn þessa tíma sveitina betur en börn nútímans þó að þau byggju í borg. Símon hefur vitað 

sitthvað um smekk barna áður en hann gerði könnunina og í Vísnabókinni eru engin 

ættjarðarljóð þó mörg séu náttúruljóð og mjög íslensk. Auk þess eru vísurnar fjölbreyttar 

og stuttar, gjarnan bara erindi úr lengri ljóðum.  

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Silja Aðalsteinsdóttir. 1981: bls. 247. 
28

 Símon Jóh. Ágústsson. 1972b. Börn og bækur: Lestrarbókakönnun. Bókaútgáfa Menningarsjóðs, 

Reykjavík: bls. 215. 
29

 Sama: bls. 9. 
30

 Sama: bls. 397. 
31

 Jakob F. Ásgeirsson. 2000. 20. öldin: Brot úr sögu þjóðar. Nýja bókafélagið, Reykjavík: bls. 65. 
32

 Símon Jóh. Ágústsson. 1972b: bls. 137. 
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1.4 Börn og bundið mál 

Bundið mál fyrir börn hefur lítið verið rannsakað samanborið við óbundið.
33

 Munurinn á 

ljóðum handa börnum og fullorðnum hefur aldrei verið skýr. Vissulega eru sum ljóð 

sérstaklega ætluð yngstu kynslóðinni en flest okkar bestu ljóðskálda hafa ort ljóð við allra 

hæfi.
34

 Í Vísnabókinni má til dæmis lesa verk eftir Jónas Hallgrímsson, Jón Thoroddsen og 

Benedikt Gröndal sem hafa enga skírskotun til barna.  

Lýrík er heiti á einni af þremur höfuðgreinum fagurbókmennta en hinar tvær eru 

epík og dramatík. Orðið lýrík tengist tónlist þar sem lyra merkir strengjahljóðfæri á grísku 

og er gjarnan kveðin eða sungin við undirleik. Bragfræði í lýrískum skáldskap, sem kallast 

á íslensku ljóðrænn skáldskapur, minnir einnig mjög á lögmál tónlistar. Íslensk lýrík á 

rætur sínar í forngermönskum og norrænum kveðskap sem virðist, ólíkt hinum klassíska, 

lítið sem ekkert mótaður af tónlist og lýtur öðrum lögmálum í bragfræði. Í Eddukvæðunum 

birtist lýríkin til dæmis í epískri og dramatískri framsetningu sem og í siðrænum boðskap. 

Um og eftir siðaskipti verður lýríkin mun fjölbreyttari en áður, eflaust fyrir aukin erlend 

áhrif. Þá fara að verða til sálmar, ástarljóð, gamankvæði og lausavísur en einnig þulur, 

barnagælur og fleira. Með rómantísku stefnunni verður lýríkin höfuðgrein íslenskra 

bókmennta.
35

 Hin þjóðlega íslenska rómantík tengdist sjálfstæðisbaráttunni sterkum 

böndum og ljóð Jónasar Hallgrímssonar mörkuðu tímamót í íslenskum kveðskap með því 

að skapa „nýtt gildismat á ljóðrænni fegurð“.
36

 Sjö ljóð í Vísnabókinni eru eftir Jónas og á 

hann flest ljóð einstakra skálda í bókinni. Vísnabókin kom út í kjölfar sjálfstæðisbaráttu 

Íslendinga og með það markmið að varðveita gömul kvæði og kenna börnum vandaðan 

skáldskap. Því er ekki skrýtið að þar komi nafn Jónasar oftar en einu sinni fyrir.  

Í Vísnabókinni eru 113 ljóð eða titlar: þjóðvísur, þulur, gátur, vögguvísur og fleira. 

Vísurnar eru hefðbundnar og fylgja yfirleitt bragfræðireglum hvað varðar hrynjandi og 

ljóðstafi. Í flestum þeirra má sjá rím og þá oftast endarím. Ef til vill höfðar það einna best 

til barna og vísur eins og ferskeytlur eru stuttar og auðveldar að læra auk þess sem þær eru 

gjarnan fyndnar eða barnslegar. Endurtekningar eru algengar og ekki síst í vögguvísunum 

enda geta endurtekin orð orkað eins og sefandi taktur á hlustendur. Sem fyrr segir eru 

mörkin milli ljóða fyrir börn og fullorðna oft óskýr en sá þáttur sem helst aðgreinir þessa 

flokka hlýtur að vera umfjöllunarefnið. Meginefni Vísnabókarinnar eru vísur um börn sem 

lifa áhyggjulausu lífi og um dýrin í náttúrunni. Nánar verður fjallað um ljóðin í þriðja kafla 

                                                 
33

 Maria Nikolajeva. 2005: bls. vii.  
34

 Silja Aðalsteinsdóttir. 1981: bls. 204. 
35

 Jakob Benediktsson (ritstj.). 2008. Hugtök og heiti í bókmenntafræði. Bókmenntafræðistofnun Háskóla 

Íslands. Mál og menning, Reykjavík: bls. 174. 
36

 Sama: bls. 224. 
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og einstaka vísur teknar fyrir. En fyrst skal farið stuttlega yfir þá hugmyndafræði sem 

Vísnabókin endurspeglar, boðskap hennar og þema. 
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2. Skilaboð og innihald Vísnabókarinnar 

 

Eitt af því sem einkennir góðar barnabækur er að þær sýna börnunum virðingu. Þær gera 

ekki lítið úr þeim og eru ekki heldur gegnumsýrðar af siðaboðskap. Mikil áhersla á boðskap 

og uppeldi á kostnað skemmtunar getur auðveldlega fælt lesendur frá. Einnig eru 

barnabækur gjarnan gagnrýndar fyrir fordómafullan hugsunarhátt þar sem staða kynjanna 

er stöðluð og aðeins einn kynþáttur sýndur eða gerður æðri öðrum. Ef til vill væri hægt að 

finna neikvæðar hliðar á öllum barnabókum. Á meðan ein bók er gagnrýnd fyrir upphefð á 

sveitinni og hinu gamla er önnur gagnrýnd fyrir dýrkun á nútíma og neyslumenningu. Eins 

og fram hefur komið varð Vísnabókin til um miðja síðustu öld og auðvelt er að gagnrýna 

hana í dag fyrir ójafnt hlutfall kynjanna og mismunandi viðhorf til þeirra. Til dæmis eru 

flestar stúlkurnar teiknaðar sitjandi á meðan drengirnir virðast mun virkari, ýmist við að 

smala, leika sér, veiða eða annað. Auk þess sýna myndirnar einungis hvítt fólk, kristna trú 

og íslenska siði. Atriði sem þessi er hægt að tína til og gagnrýna en mikilvægt er að taka 

tillit til ritunartíma bókarinnar og leyfa henni að endurspegla hann. Þó að bækur geti haft 

mótandi áhrif á börn er ekki rétt að ritskoða þær í þaula. Eflaust hafa börn, líkt og 

fullorðnir, gott af því að lesa fjölbreytt verk frá öllum tímum. Í næstu tveimur undirköflum 

verður farið yfir inntak Vísnabókarinnar, fyrst verður boðskapur hennar kannaður og síðan 

birtingarmynd kynjanna. Einnig verður sagt frá nokkrum áhugaverðum niðurstöðum úr 

lestrarkönnun Símonar hvað varðar mismunandi áhugasvið drengja og stúlkna. 

 

2.1 Boðskapur og þema 

Þrátt fyrir að engir sálmar eða lofkvæði um guð séu í Vísnabókinni eru trúin og kristileg 

gildi gegnumgangandi. Nafn Guðs kemur nokkrum sinnum fyrir og stundum er fjallað um 

jólin eða vísað í Biblíuna. Með ýmsu móti er gefið í skyn hvernig börn eigi að hegða sér og 

það er sagt berum orðum í vísum sem innihalda heilræði. Börnin eiga að iðka trúna, læra að 

lesa og skrifa og koma vel fram við foreldra sína. Auk þess ættu þau að vera góð við dýrin 

en bæði í textanum og á myndunum er borin virðing fyrir dýrum. Helsta undantekningin er 

vísa sem segir frá hundunum Vali og Koli sem báðir eru kallaðir aumingjar. Blíðlega er 

sagt frá blessuðum lömbunum og einnig talað fallega um hesta, fugla og fleiri dýr. Helst er 

það hrafninn sem fær slæma umfjöllun en hann er sagður ljótur á tánum og jafnan látinn 

tengjast frosti og kulda. Í einni vísuni étur hann lóuunga og í tveimur öðrum hefur hann 

fundið sér æti í hrútshræi. Hrafninn liggur vel við höggi enda kolsvartur á lit og þannig 

andstæða hins saklausa og kristilega hvíta litar. Í bland við kristna trú kemur íslensk þjóðtrú 
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gjarnan fyrir í Vísnabókinni. Auk kvæðanna um Grýlu og drauga mætti nefna ljóð sem 

fjalla um álfa á tveimur stöðum í bókinni. Athyglisvert er að skoða myndir Halldórs 

Péturssonar við þessi ljóð en þær minna mjög á myndina við draugavísurnar sem eru til 

umfjöllunar í þriðja kafla (mynd 4). Skilin milli ljóss og skugga eru mjög skörp en 

myndirnar eru allar lýstar upp eins og til að ýta undir yfirnáttúrulegan andblæ. Á fyrri álfa-

myndinni má sjá dreng sem rígheldur í ömmu sína sem bendir á álfaklettinn (mynd 2). 

Hundurinn situr sperrtur hjá eins og hann skynji nærveru huldufólksins. Myndin er dimm 

en ljósið frá aftansöng álfanna lýsir hana upp. Á þeirri seinni er einnig mjög bjart hjá 

álfunum en annars staðar er dimmt og myndin af unga manninum sem horfir á álfareiðina 

er aðeins skuggamynd (mynd 3). Mikil notkun Halldórs á ljósi og skuggum í myndum sem 

fjalla um yfirnáttúruleg efni gefa þeim dulúðugan og dramatískan blæ.  

Íslensk náttúra er leiðarstef eða þema Vísnabókarinnar og sveitin er tákn hins góða 

og óspillta. Sögusvið hennar er að mestu utandyra í góðu veðri og áhyggjuleysi. 

Bóndasonurinn Símon virðist hafa verið mjög hlynntur sveitinni og kveðskap af eldri 

gerðinni. Hins vegar segir hann í grein sem hann skrifaði í Menntamál árið 1972 að 

íslenskir barnabókahöfundar mættu fjalla meira um félagsleg vandamál. Þar segir hann efni 

meginþorra íslenskra barnabóka bera svip af hinu gamla bændasamfélagi og að 

viðfangsefna úr borgarlífinu gæti enn full lítið. Þó segir hann að varast beri kaldar 

veruleikalýsingar og stjórnmálapredikanir í barnabókum.
37

 Ef til vill ættu höfundar að gæta 

þess að leggja ekki höfuðáherslu á boðskap eða uppeldisgildi heldur leyfa barnabókinni að 

njóta sín sem listaverki innan um aðrar bókmenntir.   

 

2.2  Kynin 

Engin kona er nafngreind sem höfundur í þeirri útgáfu Vísnabókarinnar sem hér er til 

athugunar. Að minnsta kosti tvær af vísunum eru þó eftir konur; „Tunglið, tunglið, taktu 

mig“ er eftir Theodóru Thoroddsen
38

 og „Magnús raular, músin tístir“ er eftir Marín 

Guðmundsdóttur.
39

  Drengir koma oftar fyrir en stúlkur bæði í texta og á myndum en þær 

eru aðeins fjórðungur barnanna á myndunum. Listamaðurinn, sá er valdi ljóðin og 

langflestir höfundar þeirra voru karlkyns svo ef til vill hefur það eitthvað að segja um ójafnt 

kynjahlutfallið. Þess ber að geta að á þeim tíma sem bókin kom út voru karlmenn í 

meirihluta í opinberu lífi. Hlutfall mæðra og feðra er hins vegar jafnt á myndunum og sömu 

sögu er að segja um ömmur og afa. Maria Nikolajeva sem er prófessor í 

samanburðarbókmenntum, kennir og skrifar um barnabókmenntir segir drengi helst vilja 

                                                 
37

 Símon Jóh. Ágústsson. 1972a: bls. 151. 
38

 Símon Jóh. Ágústsson. 1972b: bls. 219. 
39

 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir. 2006: bls. 53. 
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lesa um sitt kyn en stúlkum sé alveg sama hvaða kyni aðalpersónan tilheyri. Jafnframt segir 

hún aldur sögupersóna skipta mun meira máli fyrir börn en fullorðna, helst vilji börn lesa 

um krakka sem séu á aldur við þau sjálf eða nokkrum árum eldri.
40

  

Í fyrrnefndri lestrarkönnun Símonar Ágústssonar eru niðurstöðurnar flokkaðar og 

túlkaðar eftir kynjum. Þannig má í sumum tilfellum sjá skýran mun á áhugasviði drengja og 

stúlkna. Það skal þó tekið fram að könnunin var gerð þegar giltu önnur viðhorf en nú og því 

er óvíst að munurinn á áhugasviðum kynjanna sé eins marktækur í dag. Símon dregur 

ýmsar ályktanir af könnun sinni í bókinni Börn og bækur varðandi kynbundinn áhuga á 

kveðskap. Þar kemur meðal annars fram að stúlkum takist betur að lifa sig inn í 

náttúrulýsingar en drengjum sem séu heldur seinni til að njóta hreinnar ljóðrænu án 

atburðarásar. Hins vegar segir hann náttúrulýsingar tengdar hafi og siglingum höfða betur 

til drengja en stúlkna enda eigi þeir meiri möguleika á að láta drauma sína rætast hvað 

varðar ferðalög og könnun hins ókunnuga.
41

  Ljóð sem tjá ástúð og umhyggju um börn og 

dýr eða lýsa indælu umhverfi segir Símon mun vinsælli meðal stúlkna en þegar 

náttúrulýsingar séu stórbotnar og fylltar ættjarðarást höfði þær betur til drengja.
42

 

Kvæðið um Snata og Óla er töluvert vinsælla meðal drengja en stúlkna samkvæmt 

könnuninni. Kvæðið fjallar um samskipti þeirra Snata og Óla þar sem strákurinn biður 

hundinn að lána sér látúnsgjörðina sína. Snati samþykkir það gegn loforði Óla um jólaköku 

og kvæðið endar á orðunum: „En hvenær koma, kæri minn/kakan þín og jólin?“ Þannig er 

ómögulegt að vita hvort Óli ætli sér að efna loforð sitt. Símon túlkar muninn á afstöðu 

kynjanna þannig að stúlkurnar felli sig síður við strákslegan hugsunarhátt Óla um að gabba 

Snata.
43

 Kvæðið „Krummi svaf í Klettagjá“ eftir Jón Thoroddsen er einnig vinsælla meðal 

drengja. Símon dregur þá ályktun að drengir fái frekar samúð með krumma en að stúlkum 

finnist kvæðið kuldalegt og ógeðfellt.
44

 Í kvæðinu er skýr frásögn með atburðarás og 

samkvæmt könnuninni eru drengir hrifnari en stúlkur af slíku. Þær eru hins vegar meira 

fyrir ljóð um tilfinningar, heimili, foreldra og bernskuminningar.
45

 Rétt eins og Símon 

fjallar sjálfur um er erfitt að segja hvar hinn kynbundni munur liggur, hvort hann er 

eðlislægur eða félagslega mótaður. Líklega liggja rætur hans víða og erfitt er að rannsaka 

þennan mun. Þrátt fyrir muninn virðast bestu barnabækurnar þó einmitt höfða til beggja 

kynja og því ættu höfundar að skrifa fyrir börn óháð kyni. Eftirfarandi brot er eftir Símon 

og birtist í Menntamálum árið 1972:  

                                                 
40

 Maria Nikolajeva. 2002. The Rhetoric of Character in Children´s Literature. The Scarecrow Press, 

Lanham, Maryland: bls. 7. 
41

 Símon Jóh. Ágústsson. 1972b: bls. 211-215. 
42

 Sama: bls. 230-231. 
43

 Sama: bls. 223. 
44

 Sama: bls. 210-211. 
45

 Sama: bls. 374. 
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Höfundar og útgefendur halda áfram að semja og gefa út bækur, sem  

aðallega eru ætlaðar öðru hvoru kyninu, langt fram á unglingsár. Með þessu 

móti er ræktaður eins og unnt er mismunandi smekkur og lestraráhugamál 

hvors kyns um sig. Það er eins og sumir höfundar og útgefendur hafi gleymt 

því, að bæði kyn eru manneskjur. Ég tel þetta vera í ósamræmi við 

félagslega þróun almennt, og ættum við í þessu efni að spyrna fastar við 

fótum. Við þurfum að treysta betur grundvöllinn undir sameiginlegum 

bókmenntum kynjanna, sem hafa sammennskt gildi.
46

 

 

 

 

 

                                                 
46

 Símon Jóh. Ágústsson. 1972a: bls. 154. 
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3. Orð og myndir 

 

Í upphafi var þeirri spurningu varpað fram hver lykillinn að vinsældum Vísnabókarinnar 

væri. Jafnframt var fullyrt að bæði vísurnar og myndirnar þjónuðu tilgangi við 

merkingarsköpun. Í þessum kafla verður farið yfir textann, myndirnar og loks samspil 

miðlanna tveggja. Vitnað er í Roland Barthes og fleiri fræðimenn sem skrifað hafa um 

sjónmenningu og samband orða og mynda. Áhugaverð atriði í Vísnabókinni eru tekin fyrir 

og ákveðnar vísur og myndir túlkaðar. Barthes, sem var franskur bókmennta- og 

táknfræðingur, skrifaði fræga grein sem kallast „Dauði höfundarins“ þar sem hann færir rök 

fyrir því að texti öðlist fyrst merkingu þegar hann er lesinn. Þannig séu völdin frekar hjá 

lesendum en hinum hátíðlega höfundi sem hann segir nútímafyrirbæri og afurð samfélags 

okkar sem dáist að snilligáfu og orðstír.
47

 Greinin endar á þeim orðum að fæðing lesandans 

verði að kosta dauða höfundarins
48

 og þannig færir Barthes ábyrgðina yfir til þess sem les. 

Það sama gildir um myndlestur. Höfundur myndar eða listamaðurinn getur ákveðið hvaða 

skilaboðum hann vill koma á framfæri og notað til þess ótal leiðir. Hins vegar hefur hann 

ekki fullt vald heldur er túlkunin í höndum þess sem horfir eða les. Þannig getur myndin 

eða textinn hlotið allt aðra túlkun en ætlun höfundarins var.
49

 Samhengi, reynsla og 

menntun hafa áhrif á túlkun okkar ekki síður en samfélag og tími. Skilningur lesenda 

Vísnabókarinnar á innihaldi hennar er annar í dag en hann var fyrir rúmum sextíu árum. 

Vonandi verður hún áfram gefin út í framtíðinni og þá mun skilningur lesenda verða enn 

annar. Maria Nikolajeva segir hlutverk höfundarins í barnabókum öðruvísi en í öðrum 

bókmenntum.
50

 Kannski það falli betur að kenningum Barthes eða nýrýni þar sem 

höfundurinn er ekki talinn mikilvægur? Börnum er yfirleitt sama um það hver höfundur 

bókar er. Fullorðið fólk segist stundum vera að lesa Arnald og á þá við bók eftir Arnald 

Indriðason. Ungum börnum myndi varla detta í hug að nefna höfundinn frekar en titil 

bókarinnar eða nafn aðalpersónunnar. Fyrir börnum stendur bókin sjálf og þeim er sama 

um tilurð hennar, höfund, útgáfu og tíma. Nú er komið að því að túlka Vísnabókina sjálfa, 

orð hennar og myndir. 

  

 

                                                 
47

 Roland Barthes. 1991. „Dauði höfundarins.“ Spor í bókmenntafræði 20. aldar. Garðar Baldvinsson, Kristín 

Birgisdóttir og Kristín Viðarsdóttir (ritstj.). Kristín Birgisdóttir og Kristín Viðarsdóttir (þýð.).   

Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, Reykjavík: bls. 174. 
48

 Sama: bls. 180. 
49

 Marita Sturken og Lisa Cartwright. 2009. Practices of Looking: An introduction to Visual Culture. Oxford 

University Press, New York: bls. 54-55.  
50

 Maria Nikolajeva. 2005: bls. 1. 
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3.1 Textinn 

Í greininni „Setið í kjöltunni“ eftir Margréti Tryggvadóttur (1999a) kemur fram að 

upplestur skipti miklu máli fyrir börn og að þau hafi bæði gagn og gaman af að heyra ritmál 

sem sé öðruvísi en talmál. Texti myndabóka má vera flóknari en talmál og myndirnar bæta 

gjarnan upp það sem barnið ekki skilur.
51

 Í Vísnabókinni eru hinar gömlu vísur látnar halda 

sér í óbreyttri mynd án þess að þær séu nútímavæddar eða lagaðar að börnum. Þannig eru 

mörg  orð í vísunum sem börn og jafnvel fullorðnir skilja ekki í dag. Sem dæmi má nefna 

eftirfarandi þulu:  

 

Vappaðu með mér, Vala, 

verð ég þig að fala. 

Komdu ekki að mér kala, 

keyrðu féð í hala. 

Nú er dögg til dala, 

dimma tekur á víðinn: 

fjármannahríðin. 

Þú skalt elska smalann 

sem þitt eigið blóð. 

Fjármannahríðin 

er full af bölmóð. 

 

Hér eru orð eins og fala, hala og fjármannahríð sem hljóta að reynast börnum erfið að 

skilja auk þess sem heildarmerking þulunnar er nokkuð óljós. Henni fylgir heldur engin 

mynd sem gæti útskýrt merkinguna. Hlutverk sumra vísnanna í bókinni virðist því fremur 

vera að varðveita gamlan kveðskap en að skemmta börnum. Að minnsta kosti má segja að 

svo sé í dag en tvímælalaust hafa börn skilið mörg orðanna betur hér áður fyrr. Hins vegar 

segir Margrét að börn hafi gjarnan gaman af löngum og skrýtnum orðum.
52

 Því geta 

flóknari vísurnar auðveldlega haft í sér skemmtigildi fyrir börn. Sem dæmi um þetta mætti 

nefna gamanvísuna um Stebba sem treður strý:  

 

Stebbi stóð á ströndu,  

var að troða strý,  

strý var ekki troðið,  

nema Stebbi træði strý. 

                                                 
51

 Margrét Tryggvadóttir. 1999a: bls. 105. 
52

 Sama: bls. 105. 
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Eintreður Stebbi strý,  

tvítreður Stebbi strý,  

þrítreður Stebbi strý 

fjórtreður Stebbi strý 

o.s.frv. 

 

Væntanlega vita fá börn hvað það felur í sér að troða strý en það skiptir þau ekki máli þar 

sem vísan er hnyttin og skemmtileg. Endurtekningar, stuðlar og stigmögnun skapa spennu 

og heild sem auðvelt er að læra utanað.  

Flestar vísur Vísnabókarinnar fylgja hefðbundnum reglum um stuðlasetningu en 

svo er beiting ljóðstafa kölluð. Ljóðstafasetning er endurtekning hljóðasambanda í 

áhersluatkvæðum og tíðkaðist meðal allra forngermanskra þjóða. Íslendingar eru eina 

þjóðin sem ekki tapaði þessari sameiginlegu menningararfleifð og hún tíðkast enn í dag í 

ljóðagerð á Íslandi.
53

 Sem fyrr segir eru endurtekningar áberandi í kveðskap 

Vísnabókarinnar en þær eru af ýmsum toga. Þegar talað er um bragfræðilegar 

endurtekningar er átt við ljóðstafi, rím, hrynjandi og stef. Efnislegar endurtekningar geta 

annars vegar verið breyttar endurtekningar, til dæmis samheiti, og hins vegar verið sömu 

orðin endurtekin. Síðan má greina þær endurtekningar í for-, bak- eða rammaklifun, viðlög 

eða sítekningar. Endurtekningar skapa andblæ textans sem getur verið mismunandi eftir því 

um hvers konar endurtekningu er að ræða.
54

 Eins og áður kom fram getur klifun virkað 

róandi og því er hún algeng í vögguvísum og vísum fyrir lítil börn. Dæmi um þetta eru „Bí, 

bí og blaka“ og „Fuglinn segir bí bí bí“ eftir Sveinbjörn Egilsson. Hins vegar getur klifun 

vakið óhugnalegan andblæ og tengst draugum. Sá bragarháttur er gjarnan nefndur 

draugalag
55

 og dæmi um hann eftirfarandi vísa:  

 

Komi þeir, sem koma vilja, 

veri þeir, sem vera vilja, fari 

þeir, sem fara vilja,  

mér og mínum að meinalausu. 

 

Fleiri vísur með óhugnalegum undirtóni er að finna í Vísnabókinni og fjallar ein þeirra um 

andardrátt á glugga. Myndin á vinstri síðu er af kerlingu með lítið ljós á dimmum gangi 

                                                 
53

 Bragi Halldórsson og Knútur S. Hafsteinsson. 2004. Ljóðamál: Kver um bragfræði og stíl ljóða. Mál og 

menning, Reykjavík: bls. 18.  
54

 Sama: bls. 75. 
55

 Árni Böðvarsson (ritstj.). 1978. Íslenzk orðabók: handa skólum og almenningi. Bókaútgáfa 

Menningarsjóðs, Reykjavík: 92. 
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(mynd 4). Hún á ágætlega við allar fjórar vísurnar en þó sérstaklega þá fyrstu sem segir frá 

kerlingunni Höllu. Þessi drungalega opna er alger andstæða flestra annarra opna í bókinni 

sem eru bjartar og glaðlegar með barnslegu yfirbragði. Fleiri undantekningar eru kvæðin 

um Grýlu, krummavísur og ef til vill opnan sem sýnir aftansöng álfanna. Auk þeirra mætti 

nefna vísuna um Ingjald sem reri einn út á báti og sneri ekki aftur. Bandaríski 

sálfræðingurinn Bruno Bettelheim hefur rannsakað óhugnað í barnabókum og einkum í 

ævintýrum. Í nútímaútgáfum hafa mörg ævintýri verið stytt og fegruð til að hlífa ungum 

lesendum og hlustendum. Sumir halda því hins vegar fram að það sé hollt fyrir börn að 

heyra um átök og ótta.
56

 Gömlu ævintýrin segir Bettelheim gjarnan fela í sér lausnir ýmissa 

sammannlegra vandamála.
57

 Hann segir suma foreldra kjósa að hlífa börnum sínum við 

lygum, göldrum og óhugnaði ævintýranna sem þeir telji þeim skaðleg. Hins vegar sé það 

illa gert því börn læri einmitt best á lífið í gegnum sögur og ævintýri.
58

 Í fyrrnefndri grein 

Önnu Þorbjargar um Vísnabókina kemur fram að í einstaka tilfellum hafi myndin af Grýlu 

horfið á dularfullan hátt úr bókinni.
59

 Væntanlega hafa þá foreldrarnir fjarlægt síðuna en 

samkvæmt kenningum Bettelheim væri það óráðlegt. 

Af bragarháttum eru rímnahættir algengastir í Vísnabókinni en þeir skiptast í flokka 

eftir línufjölda og rími. Af rímnaháttunum koma ferkvæðir hættir oftast fyrir en þeir hafa 

fjórar línur. Síðan skiptast þeir í ferskeytluætt sem þekkist á víxlrími og stafhenduætt sem 

þekkist á runurími. Til eru nokkur afbrigði ferkvæðra hátta og eitt þeirra er oddhenda sem 

hefur langsetis rím í stökum línum.
60

 Nokkur erindi Heilræðavísna Hallgríms Péturssonar 

sem koma fyrir í lok Vísnabókarinnar eru ort undir oddhendum hætti. Eftirfarandi erindi er 

það síðasta í bókinni og hér er langsendis rímið undirstrikað:  

 

Víst ávallt þeim vana halt. 

vinna, lesa, iðja. 

Um fram allt þú ætíð skalt 

elska guð og biðja. 

 

Víða hefur skapast hefð fyrir því að enda myndabækur ekki á opnu heldur vinstri síðu og 

hægri síðan höfð auð. Þetta gefur lesendum góða tilfinningu fyrir sögulokum
61

 og þannig er 

þessu farið í Vísnabókinni. Neðan við Heilræðavísurnar er mynd af dreng sem krýpur við 

                                                 
56

 Silja Aðalsteinsdóttir. 1984: bls. 12-13. 
57

 Margrét Tryggvadóttir. 1999a: bls. 112. 
58

 Bruno Bettelheim. 1976. The Uses of Enchantment: The Meaning and Importance of Fairy Tales. Alfred A. 

Knopf, New York: bls. 116-118. 
59

 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir. 2006: bls. 46. 
60

 Bragi Halldórsson og Knútur S. Hafsteinsson. 2004: bls. 42 
61

 Margrét Tryggvadóttir. 1999a: bls. 109. 
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rúmið sitt og biður (mynd 5). Hundur situr við hlið hans, hér virðist dagur vera að kvöldi 

kominn og bókinni er að ljúka. Reyndar er algengt að sjá rúm og sögupersónur á leið í 

háttinn á síðustu blaðsíðum barnabóka. Það virðist ýta undir fyrrnefnda tilfinningu fyrir 

sögulokum og auðvelda foreldrum að svæfa börn sín að lestrinum loknum. Eins og Margrét 

Tryggvadóttir hefur bent á er rúmið einn öruggasti staðurinn sem börn geta hugsað sér næst 

á eftir faðmi foreldranna
63

 en þetta tvennt sjáum við einmitt í lok bókarinnar á myndum við 

Heilræðavísurnar. Símon Jóh. Ágústsson var heillaður af Heilræðavísum Hallgríms og því 

kemur ekki á óvart að hann skyldi velja þær til að ljúka Vísnabókinni. Rétt eins og síðasta 

lag tónleika situr yfirleitt best eftir í minni tónleikagesta þá situr síðasta vísan í bókinni eftir 

að lestri loknum. 

Samkvæmt athugunum Símonar á lestrarvenjum barna fá vísur og kvæði sem fela í 

sér heilræði, áminningu og hvatningu til góðrar breytni oftast daufar undirtektir barna. 

Símon telur Heilræðavísur Hallgríms einu undantekninguna. Þar séu heilræðin kröftug og 

opinská þannig að börnum reynist auðvelt að skilja þau. Ennfremur segir hann að 

tilfinningavæmni og innantómrar mælsku gæti ekki í vísunum líkt og stundum í slíkum 

heilræðum. Í bók sinni Börn og bækur fullyrðir Símon að Heilræðavísur Hallgríms séu 

einstæðar í sinni röð í íslenskum bókmenntum, bæði að hugmyndainntaki og listrænu formi 

og gerð. Jafnframt segist hann ekki þekkja nokkuð erlent heilræðakvæði sem jafnist á við 

Heilræðavísur Hallgríms.
64

   

Myndmál í skáldskap Vísnabókarinnar er með ýmsum hætti. Orð vísnanna kveikja 

myndir í hugum okkar og vekja hugrenningatengsl. Rétt eins og myndirnar sem fylgja 

textanum geta orðin höfðað til sjónarinnar, heyrnarinnar, lyktarskynsins og jafnvel snerti- 

og bragðskynsins.
65

 Eftirfarandi dæmi er erindi úr vísu eftir Guðmund Guðmundsson: 

 

En heima situr amma ein, 

að arni hvílir lúin bein, 

og leikur bros um brá,  

er koma þau með körfur inn 

og kyssa ömmu á vangann sinn 

og hlæja berjablá. 

 

Hér er auðvelt að sjá börnin fyrir sér koma brosandi inn til ömmu sinnar. Hægt er að heyra 

hláturinn og snarkið í eldinum en finna jafnframt fyrir hlýjunni. Snertiskynið er virkjað 

                                                 
63

 Margrét Tryggvadóttir. 1999a: bls. 114. 
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þegar börnin kyssa ömmu sína á vangann sem er sjálfsagt mjúkur og hlýr. Ennfremur er 

lyktar- og bragðskynið virkjað með orðinu berjablá þannig að lesandinn getur nánast 

fundið bláberjabragð í munninum. Silja Aðalsteinsdóttir segir skáldskapinn gera ráð fyrir 

að lesandinn sé líka skáld sem sé stöðugt að vinna um leið og hann lesi, sjái persónur og 

atvik fyrir sér, hugsi og fylli inn í eyður í textanum.
66

 Í vísunni beitir Guðmundur 

einföldustu gerð myndmáls, beinni mynd eða myndrænni lýsingu sem gefur lesendum 

raunsanna mynd af veruleikanum. Bein mynd er algeng í Vísnabókinni en það er 

persónugerving líka. Þá er hugtökum eða fyrirbærum gefið mannlegt eðli. Sem dæmi um 

persónugervingu mætti  nefna „Skuggann“ sem er þýðing Sig. Júl. Jóhannessonar á kvæði 

Robert L. Stevenson. Skugganum er líkt við barn sem hleypur, leikur sér og stækkar.  

Heldur lítið er um tákn, vísanir og þess háttar stílbrögð í hefðbundnum skáldskap 

Vísnabókarinnar. Reyndar er Biblíu-vísunin í „Gamla Nóa“ nokkuð augljós, ekki síst þegar 

myndin af Nóa er skoðuð þar sem hann er umvafinn framandi dýrum á örkinni sinni (mynd 

6). Táknum er stundum skipt í hefðbundin tákn, náttúruleg tákn og nýsmíði. Nokkuð er um 

náttúruleg tákn í Vísnabókinni þar sem vetur og snjór merkja dauða en vorið merkir 

æskuna. Sem dæmi um hefðbundin tákn í bókinni mætti nefna lömb í merkingu sakleysis 

og kristni. Einnig lágfótu eða tófu sem eru skrauthvörf fyrir bannorðið refur en refurinn er 

almennt talinn tákna slægð.  

Til eru ýmis fleiri stílbrögð í skáldskap en hér verður látið nægja að nefna eitt til 

viðbótar. Háð er ein tegund íróníu og er gjarnan skipt í klassískt eða rómantískt háð. Hið 

síðarnefnda er stundum kallað tvísæi og kemur fram í formgerð verks. Þá er byggð upp 

ákveðin kennd sem er rifin snögglega niður í lokin. Rómantísku skáldin brugðu slíku tvísæi 

gjarnan fyrir sig og ágætis dæmi um þetta er „Heiðlóarkvæði“ eftir Jónas Hallgrímsson. 

Kvæðið hefst á vorlegri lýsingu á grænum sveitum og gæsku gjafarans. Í öðru erindi er 

ljóðmælandinn lóan sjálf en síðasta erindið hljóðar svona:  

 

Lóan heim úr lofti flaug 

(ljómaði sól um himinbaug,  

blómi grær á grundu) 

til að annast unga smá. 

Alla étið hafði þá  

hrafn fyrir hálfri stundu. 
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„Heiðlóarkvæði“ er eitt af þeim kvæðum sem Símon Jóh. Ágústsson fékk börn til að greiða 

ýmist jákvætt eða neikvætt atkvæði. Kvæðið virtist vekja lítinn áhuga barnanna og um 

niðurstöðurnar skrifaði Símon:  

 

Þetta fagra kvæði verður undir í samkeppni við önnur ljóð, sem orka beinna 

og sterkara á tilfinningar barna. Saga lóunnar, sem safnar fæðu handa 

ungum sínum, er bíða heima í hreiðrinu, finnst þeim ekki nýstárleg, heldur 

sjálfsögð og heillar þau ekki að ráði. Fá börn gera sér heldur grein fyrir 

miskunnarleysi og grimmd náttúrunnar, sem frá er sagt blátt áfram eins og 

hversdagslegum atburði í kvæðislok. Flestum börnum dylst þessi tjáning á 

harmleik tilverunnar.
67

  

 

Auðvitað er smekkur barna og fullorðinna á skáldskap misjafn og því hlýtur það að vera 

merki um að vel hafi tekist til ef bæði barn og foreldri njóta þess að lesa bók saman. Börn 

taka eftir annars konar vísunum en fullorðnir og á meðan þau eru enn ólæs veita þau 

smáatriðum í myndunum mikla athygli. Augu hinna eldri beinast frekar að textanum og 

barnabækur fela oft í sér skilaboð til fullorðinna lesenda.
68

 Í Vísnabókinni höfða sumar 

vísurnar frekar til eldri lesenda vegna þekkingar þeirra og reynslu. Dæmi um þetta gæti 

verið þulan „Tunglið, tunglið, taktu mig“ sem er, eins og áður kom fram, eftir Theodóru 

Thoroddsen þó hennar sé ekki getið. Útgáfan sem sjá má á blaðsíðu 5 er aðeins fjórar línur 

og því töluvert styttri en þulan er í heild sinni. Samkvæmt könnun Símonar fellur hún 

börnum ekki í geð og það er skýrt þannig að í hana vanti röksamhengi og efnisþráð. Hins 

vegar telur Símon að flestir fullorðnir menn hrífist af „ljóðrænu seiðmagni þulunnar“.
69

 

Þeir sem þekktu til frú Theodóru eða hafa lært um hana vita að hún hafði frjálslyndar 

hugmyndir um kvenréttindi og orti gjarnan um stöðu kvenna. Með þá vitneskju í huga má 

túlka þuluna þannig að móðirin sem situr uppi í skýjunum og syngur lofgerð nýja sé kona 

sem boðar breytta tíma.  

Rétt eins og smekkur ólíkra aldurshópa á skáldskap er mismunandi þá er húmorinn 

einnig misjafn. Ein frægasta opnan í Vísnabókinni er sú sem fjallar um Grýlu og margir 

muna vel eftir henni úr æsku. Lítil börn hræðast Grýlu og vilja mörg hver fletta beint yfir á 

næstu opnu en öðrum þykir lýsingin spennandi og lifa sig inn í frásögnina. Eflaust þykir 

flestum fullorðnum lesendum vísurnar um Grýlu skondnar og myndin af tröllkerlingunni 
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ekki síðri (mynd 7). Á öðrum stað í bókinni er vísa um Grýlu sem höfðar áreiðanlega betur 

til skopskyns yngstu kynslóðarinnar:  

 

Grýla kallar á börnin sín,  

þegar hún fer að sjóða til jóla: 

,,Komið þið hingað öll til mín,  

Leppur, Skreppur,  

Lápur, Skrápur 

og Leiðindaskjóða,  

Völustakkur og Bóla.” 

 

Í vísunni eru engar hrikalegar lýsingar á Grýlu og ekki fylgir heldur mynd af henni. Hér 

ríma saman skrítin og skemmtileg orð auk þess sem textinn er stuttur og auðskilinn. Vel er 

því hægt að ímynda sér að börnum þyki vísan fyndin og skemmtileg, að minnsta kosti nú til 

dags þegar ekki tíðkast lengur að hræða með Grýlu. Sem fyrr segir er mynd Halldórs af 

Grýlu ein sú þekktasta í bókinni og fyrir tíu árum síðan birtist hún hjá Sigrúnu Eldjárn við 

jólakvæði Þórarins Eldjárn. Þar eru þau Grýla og Leppalúði á leið í Háskóla Íslands, 

innrituð í uppeldis- og kennslufræði. 

 

3.2 Myndirnar 

Listamaðurinn Halldór Pétursson fæddist í Reykjavík árið 1916 og var sonur Péturs 

Halldórssonar borgarstjóra og Ólafar Björnsdóttur. Hann lærði meðal annars hjá Muggi og 

Júlíönu Sveinsdóttur en einnig í listaskólum í Danmörku og Bandaríkjunum. Halldór var 

þekktastur fyrir teikningar sínar og skopmyndir en hann myndskreytti fjölda bóka og rak 

auglýsingastofu ásamt systur sinni.
70

  

Líkt og í Vísnabókinni eru dýr og íslensk náttúra áberandi í mörgum öðrum verkum 

Halldórs þrátt fyrir að hann hafi verið borgarbarn. Lítil bók um dýrin (1947), Íslenzku dýrin 

(1960) og Helgi skoðar heiminn (1976) eru dæmi um þetta en bókin um Helga er einn 

mesti áhrifavaldur í gerð myndabóka á Íslandi. Þær bækur sem komu í kjölfarið og áttu að 

gerast í íslenskri náttúru báru ávallt með sér þann svip er Halldór hafði dregið upp. Til 

dæmis varð burstabærinn einkennandi táknmynd íslenskra sveita
71

 og fjárhundurinn eða 

íslenski hesturinn voru yfirleitt ekki langt undan. Þegar Halldór var í listnámi í 

Kaupmannahöfn (Kunsthåndværkerskolen) var Louisa Matthíasdóttir skólasystir hans. Í 

bók um Louisu segir að fáir íslenskir listamenn fjalli um dýr af meiri næmleika en þessi tvö 
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skólasystkin.
72

 Einn kennara þeirra sendi nemendur sína reglulega út í dýragarð að gera 

fljótaskissur af dýrunum og í bókinni segist Louisa muna glöggt eftir taðlyktinni sem loddi 

við föt Halldórs eftir slíkar ferðir.
73

  

Dýr koma fyrir á langflestum myndum Vísnabókarinnar en af þeim eru hundar, 

sauðfé og fuglar algengust. Aðeins 12 af 46 myndum í bókinni eru litaðar en engin þó 

þakin lit því jafnan eru auð svæði skilin eftir. Vissulega gefur liturinn myndunum líf en þó 

er hann ekki alltaf til bóta. Til dæmis fellur brúni kálfurinn nánast inn í dökkgrænt grasið á 

annars fjörlegri mynd (mynd 8). Litaskalinn er ekki breiður og sums staðar væri frekar til 

bóta að sleppa litnum enda hafa myndirnar verið endurbættar margsinnis. Á einum stað er 

falleg mynd af dreng og dýrum en gulgrænn liturinn á hundinum og annarri kindinni er 

mjög óeðlilegur (mynd 9). 

Roland Barthes var heillaður af merkingu mynda og tengslum þeirra við 

tungumálið. Í greininni „Retórík myndarinnar“ fjallar hann meðal annars um muninn á 

ljósmyndum og teikningum. Þar vill Barthes tengja ljósmyndina við hreina áhorfsskynjun 

fremur en hina dulúðugu skáldskaparskynjun. Hann skiptir merkingu myndar í málboð, 

kóðuð íkonísk boð og kóðalaus íkonísk boð. Síðan stillir hann ljósmyndinni sem 

kóðalausum boðum upp á móti teikningunni sem flytur kóðuð boð.
74

 „ [...] af öllum 

myndum er það aðeins ljósmyndin sem býr yfir þeim krafti sem nauðsynlegur er til þess að 

geta komið upplýsingum (bókstaflegum) til skila án þess að móta þær með ósamfelldum 

táknum og umbreytingarreglum.“
75

 Ljósmyndin getur ekki (nema með tæknibrellum) 

mótað viðfangsefni sitt innanfrá líkt og teikningin. Þannig er merkingarkjarni 

teikningarinnar ekki eins ósnertur og merkingarkjarni ljósmyndarinnar því það er engin 

teikning til án stíls.
76

 

Barthes lagði áherslu á það að túlkunarmöguleikar sömu myndar væru breytilegir 

eftir einstaklingum. Ein og sama myndin virkjar ólíkan orðaforða og hvert tákn kallar á 

tiltekin viðhorf sem geta verið ólík eftir fólki.
77

 Til að heimfæra þessa hugmynd upp á 

Vísnabókina mætti nefna sem dæmi mynd er á við vísuna „Það mælti mín móðir“ (mynd 

10). Þar stendur Egill Skallagrímsson í stafni knarrar með sverð og skjöld á lofti, tilbúinn 

að höggva mann og annan. Í fyrsta lagi fer túlkun lesenda eflaust eftir því hvort þeir þekkja 
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vísuna og hafa lesið Egils sögu eða ekki. Í öðru lagi höfðar myndin betur til þeirra sem hafa 

áhuga á skipum, víkingum, hernaði og Íslendingasögunum en þeirra sem lítið vita um slíkt. 

Áhorfandinn getur auk þess haft reynslu af sjó, góða eða slæma, og þannig kalla öldurnar á 

myndinni fram mismunandi hugsanatengsl. Ef áhorfandinn hefur listfræðilegan bakgrunn 

og er menntaður í myndlestri tekur hann kannski eftir skálínunni sem dregin er þvert yfir 

myndina og skapar spennu. Hann gæti velt fyrir sér hvers vegna línan vísar upp til vinstri 

þegar skálína til hægri táknar venjulega framsækni. Útlínurnar eru þykkar og öruggar en 

þannig undirstrika þær kraftinn í myndinni.
78

 Svona mætti áfram telja því 

túlkunarmöguleikar hverrar myndar eru ótrúlega margir. 

Margrét Tryggvadóttir segir sýn lesenda á heim myndskreyttra bóka ekki 

náttúrulega heldur gerða af hendi listamannsins. Hann getur náð fram þeim áhrifum sem 

henta hverju sinni með því að beita mismunandi tækni. Staðsetning persóna og hluta, stærð 

þeirra, sjónarhorn og fleiri atriði skipta máli við merkingarsköpun mynda. Til að ýta undir 

ánægju, draumsýn eða völd persónu væri ráðlegt að staðsetja hana ofarlega á síðu en til að 

tákna andlega deyfð eða lítil völd væri persónan betur staðsett neðarlega á síðunni. Staða 

persónu sem sýnd er stór og í nærmynd er jafnan sterkari en þeirrar sem sýnd er lítil og 

fjarlæg.
 79

 Með þetta í huga mætti til dæmis skoða Grýlu í Vísnabókinni sem væri ekki eins 

skelfileg og raun ber vitni ef hún væri teiknuð lítil og langt í burtu frá lesendum. Margrét 

segir að lítil persóna eða fjarlæg sem teiknuð er neðarlega á síðu eða jaðar hennar eigi 

yfirleitt minni möguleika en sú sem standi stór fyrir miðju. Hins vegar geti stærð persónu 

einnig gefið til kynna heimsku hennar eða dramb.
80

 Við gerð myndanna í Vísnabókinni 

hefur Halldór notað mismunandi sjónarhorn til að undirstrika þau áhrif sem hann hefur 

viljað ná fram. Við vísur um krumma er loftmynd af hröfnum og dauðum hrúti (mynd 11). 

Við fylgjumst með að ofan líkt og við séum á flugi eins og fuglarnir. Enginn er á ferli, það 

er dimmt og kalt en snævi þakinn burstabærinn er eina vísbendingin um fólk og hlýju. Á 

öðrum stað í bókinni er vísa um stráka sem vega salt og myndin sem fylgir bætir miklu við 

(mynd 12). Sjónarhornið er að neðan og við horfum upp til Nonna sem er kominn hátt upp í 

ský. Hann veifar glaður á meðan hinir strákarnir horfa á og við skynjum mikla hreyfingu og 

fjör í myndinni. Annað dæmi um ólík sjónarhorn er mynd af dreng á hestbaki (mynd 13) 

sem ágætt er að bera saman við svipaða mynd á öðrum stað í bókinni (mynd 14). Báðar 

sýna þær rauða hesta og sú fyrri á við nokkrar vísur en líklega best við þá fyrstu, sem er 

eftirfarandi:  
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Rauður minn er sterkur, stór,  

stinnur mjög til ferðalags. 

Suður á land hann feitur fór,  

fallegur á tagl og fax. 

 

Halldór hefur valið að hafa sjónarhornið að neðan til að undirstrika stærð hestsins sem er 

ákaflega sterkur og stinnur eins og segir í vísunni. Hinn ungi knapi er fyrir miðju myndar 

og fullur af sjálfsöryggi með svipuna á lofti þrátt fyrir að hann nái ekki einu sinni niður í 

ístaðið. Hann er hraustlegur eins og hesturinn sem þenur nasirnar og brokkar fallega. Á 

seinni myndinni er minna fjör en hún fjallar um afa og er svona: 

 

Afi minn fór á honum Rauð 

eitthvað suður á bæi 

að sækja bæði sykur og brauð 

sitt af hvoru tæi. 

 

Á seinni myndinni sjáum við meira ofan á hestinn sem fer á feti með afa gamla. Yfirbragð 

myndarinnar er mun rólegra, knapinn horfir yfir öxl sér og svipan dinglar niður úr hendi 

hans. Hesturinn er ekki eins stinnur og kraftmikill eins og á fyrri myndinni og sjónarhornið 

gerir það eflaust að verkum að hann er ekki aðalatriði myndarinnar. Við sjáum ekki framan 

á haus hestsins eins og á fyrri myndinni en þar er hesturinn meiri karakter enda fjallar vísan 

um hann. 

Línur og form geta haft mikið að segja um merkingarsköpun. Án þess að veita því 

sérstaka athygli upplifum við til dæmis fyrrnefnda mynd af Agli Skallagrímssyni kraftmeiri 

og ákveðnari en myndina af Kristínu litlu (mynd 15). Myndin af Agli er teiknuð með fáum, 

ákveðnum og þykkum línum á meðan myndin af Kristínu inniheldur ótal stuttar og 

fíngerðar línur. Hins vegar eru engar algildar reglur í þessum efnum og eins og Margrét 

bendir á geta grannar línur og sparlega notaðar táknað hreyfingu eða hraða en breiðar og 

þykkar línur virkað letilegar.
81

 Hver og einn listamaður beitir tækninni að vild og hefur sinn 

stíl rétt eins og skáld og rithöfundar. Form eru ýmist opin eða lokuð, náttúruleg eða 

ónáttúruleg og allt hefur þetta áhrif á þann sem skoðar myndina. Hvöss horn og harðir, 

sléttir fletir gefa myndinni kuldalegan tón á meðan mjúkar og náttúrulegar línur skapa 

öryggistilfiningu. Í þessu samhengi er ekki úr vegi að minnast á Henrich Wölfflin (1864-
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1945) sem nefndur hefur verið faðir nútíma myndgreiningar.
82

 Hann þróaði eins konar 

reglukerfi við greiningu á listaverkum, einkum þó barokk- og endurreisnarverkum, og 

kannaði mun á línum, formum, stíl og fleiri myndrænum þáttum. Þannig lagði hann grunn 

að formalískri myndgreiningu eins og við þekkjum hana í dag.
83

 Til eru ýmsar fleiri 

greiningaraðferðir innan listfræðinnar sem ýmist snúa að formgerð eða samfélagslegri 

umgjörð listaverka.
84

 Hér verður þó ekki farið nánar út í slíkar aðferðir enda væri það efni í 

margar ritgerðir. 

Eins og minnst var á í síðasta kafla er ólíklegt að nokkurt barn skilji hvert orð 

Vísnabókarinnar. Mörg orðanna eru úrelt og skáldskapur er gjarnan frábrugðinn talmáli. 

Það sama gildir um myndirnar sem gerðar voru fyrir tæpum 70 árum við enn eldri texta. 

Þær er þó mun auðveldara að skilja en textann og geta eflaust útskýrt margt í vísunum og 

gert þær áhugaverðari. Öfugmælavísan sem er um sel að spinna hör á rokk, skötu elta skinn 

á brók og skúm prjóna smábandssokk, verður til dæmis mun skiljanlegri og skemmtilegri 

með myndinni sem fylgir (mynd 16). 

Hér að framan var minnst á hugsanatengsl og vísan um berjablá börnin og ömmuna 

tekin sem dæmi. Myndir vekja hugsanatengsl og tilfinningar rétt eins og orð. Eitt atriði í 

mynd getur tengst mörgum öðrum atriðum á táknrænan hátt og kallað fram tengsl í huga 

þess sem horfir. Eins og útskýrt var með myndinni af Agli Skallagrímssyni geta myndir 

haft mjög ólík áhrif á fólk en hér skal tekið dæmi um nokkur atriði sem eflaust verka svipað 

á alla. Myndin sem á við kvæðið „Smaladrenginn“ eftir Steingrím Thorsteinsson sýnir 

smaladreng með nesti, hjörð hans og hund í fallegri náttúru (mynd 17). Eitt af því sem 

áhorfandinn hlýtur að taka fyrst eftir er himininn sem er bjartur og mikilfenglegur. Þrátt 

fyrir að myndin sé svarthvít virðist hún björt og böðuð í geislum sólarinnar sem teygja sig 

undan skýi. Drengurinn gengur á eftir hjörðinni í sólarátt á milli tveggja fjalla og leiðin 

liggur upp í móti. Þannig er ekki laust við að myndin minni á kristna trú og guðlega dýrð. 

Drengurinn virðist ánægður og afslappaður, horfir fram á veginn með aðra hönd í vasanum. 

Hann er æskan og áhyggjuleysið uppmálað en samt finnur hann fyrir mikilvægi og ábyrgð. 

Hann er ungur smali sem á allt lífið framundan. Fjárhundurinn er í essinu sínu, stendur á 

afturlöppunum með lafandi tungu og rófuna sperrta. Það er sem hann horfi á húsbónda sinn 

með aðdáun og auðvelt er að ímynda sér vináttu þeirra á milli. Áhorfandinn getur fundið 

fyrir sumargolu, fersku lofti og lykt af grasi í huganum. Smalinn heldur á priki með 
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nestispoka bundnum á enda þess og hlakkar eflaust til þess að setjast niður og gæða sér á 

kræsingunum. Kannski hefur mamma hans útbúið nestið, smurt brauð og sett mjólk í 

flösku. Áreiðanlega eiga margir notalegar minningar um nesti í sveitinni.   

Teikningarnar hafa mikið að segja um álit lesenda á vísunum í bókinni. Við fyrstu 

vísuna er mynd af móður með barn í fanginu (mynd 18). Vísan er erindi úr þekktri íslenskri 

vögguvísu eftir Jóhann Sigurjónsson og nefnist „Sofðu unga ástin mín.“  Hún kemur fyrir í 

leikritinu um Fjalla-Eyvind og Höllu en myndin í Vísnabókinni tengist því ekki. Eflaust 

hefur Halldóri fundist óþarfi að setja vísuna í upprunalegt samhengi þar sem það er sorglegt 

og vísan almennt sungin mikið fyrir börn. Í leikritinu syngur Halla vísuna fyrir dóttur sína 

rétt áður en hún neyðist til að kasta henni í foss og síðasta erindið endar á orðunum 

„mennirnir elska, missa, gráta og sakna.“ Mynd Halldórs hefur notalegt yfirbragð og 

faðmur móðurinnar táknar öryggi rétt eins og rimlarúmið í bakgrunninum. Regnið á 

glugganum grætur ekki af sama harmi og í vísunni heldur undirstrikar það öryggiskennd 

barnsins og hlýjuna í myndinni. Lesendur hefja því lestur bókarinnar á notalegum nótum og 

sama mynd er síðan notuð í lokin við Heilræðavísur Hallgríms. Þannig hefur verkið verið 

rammað inn ef svo má segja, myndað upphaf og endi. Hins vegar er ekki ólíklegt að það 

rugli lesendur að sjá sömu mynd við ólíka texta rétt eins og þegar manneskja er þekkt undir 

tveimur ólíkum nöfnum. Næst verður fjallað um viðhorf til miðlanna texta og mynda en 

margir álíta myndir einungis skraut við textann sem þær fylgja. Listamenn sem fást við 

myndskreytingar hafa lagt til að orðið myndlýsing sé notað í stað myndskreytingar.
85

 

Vissulega eru myndir misgóðar og ekki allar jafn listrænar en orðið skraut þykir nokkuð 

neikvætt gildishlaðið orð. 

 

3.3 Samspil mynda og texta 

Bókmenntir og myndlist hafa alltaf verið skyld listform að því leyti að þau eru gædd þeim 

eiginleika að tákna. Ólíkt tónlist sýna orðin og formin okkur auðþekkjanlegan veruleika. 

Þess vegna er líka mögulegt að færa orð í mynd og öfugt.
86

 Rík tilhneiging er til þess að 

setja tvenndina orð og mynd í nokkurs konar virðingastiga þar sem annað hvort hefur betur 

og er yfirskipað hinu. Oft er orðið talið æðra myndinni en sumir vilja skipa myndinni ofar 

þar sem hún bjóði upp á milliliðalausa skynjun.
87

 Í Vísnabókinni vinna myndirnar og 

textinn saman að því að skapa þá upplifun og það listaverk sem hún er. Hins vegar virðast 

margir álíta ljóðin merkilegri og æðri myndunum sem séu aðeins skreytingar. Í umfjöllun 
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um bókina frá 1955 segir meðal annars: „[...] Halldór Pétursson fjörgar útgáfuna með 

ágætum myndum.“
88

 Fleiri umfjallanir frá hinum ýmsu tímum má finna um bókina og 

yfirleitt er lítið minnst á myndirnar en þó eru á því undantekningar og í auglýsingu frá 1983 

segir meðal annars: „[...] hinn þjóðkunni listamaður, Halldór Pétursson, myndskreytti 

bókina af sínu alkunna listfengi. Margar af myndum hans eru í litum og gefa þær bókinni 

aukið gildi í augum hinna ungu vísnavina.“
89

  

Myndskreyttar bækur hafa í sér tvö frásagnarkerfi, annars vegar í textanum og hins 

vegar í myndunum. Myndirnar segja sína sögu og hún þarf ekki að vera í fullu samræmi við 

textann. Textinn gefur okkur túlkunarramma fyrir myndirnar en oft bæta þær heilmiklu við 

textann.
90

 Þrátt fyrir að myndlist tróni gjarnan á stalli sínum yfir aðrar listgreinar er ekki 

sömu sögu að segja um skreytilist. Myndskreytingar hafa jafnvel ekki verið taldar til lista 

heldur flokkaðar sem handverk og söluvarningur. Hins vegar er þetta vonandi að breytast 

og rannsóknir á sjónmenningu eru nú fjölbreyttari og taka til fleiri fræðasviða en nokkru 

sinni fyrr.
91

 Töluvert vantar upp á þekkingu og skilning á sjónlistum, að fólk geti „lesið“ 

myndmál eins og ritaðan texta. Það að gera hið sýnilega læsilegt, er hlutverk listfræðinga 

og fyrirheit fræðigreinarinnar listfræði er að veita þjálfun í myndlæsi.
92

 

Úlfhildur Dagsdóttir, fræðikona og kennari, skrifaði greinina „Það gefur auga leið“ í 

Ritið 2005 og fjallar þar um miðlana orð og mynd. Hún segir að myndlæsi sé 

menningarlegt fyrirbæri sem geti verið ólíkt eftir samfélögum og einstaklingum.
93

 Meðal 

annars vísar hún í fræðimennina Chris Jenks og Barböru M. Stafford sem hafa skrifað 

mikið um sjónmenningu. Þau segja myndina í veikri stöðu gagnvart orðinu og að fólk telji 

hana augljósa, einfalda og yfirborðslega. Orðið sé hins vegar ekki álitið jafn gagnsætt 

heldur margrætt og djúpt. Jenks hefur fjallað um viðhorf fólks til myndefnis í vestrænni 

menningu og finnur á því ýmsa vankanta. Hann segir fólk tengja sjónina við vitsmuni en 

telji jafnframt augað hlutlaust og óspillt.
94

 Hins vegar sé hvergi til hlutlaus áhorfandi og 

Jenks segir að sjónin feli alltaf í sér ákveðið val sem byggist á áhugasviði. Rétt eins og 

aðrir sjónmenningarfræðingar segir Jenks myndir krefjast lesturs í sama mæli og orð. Þegar 
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Stafford skrifaði bókina Good Looking: Essays on the Virtue of Images, árið 1996 var lítið 

um kennslu í myndlestri í bandarískum háskólum. Í bókinni segir hún að jafnvel í 

svokallaðri þverfaglegri kennslu í sjónmenningarfræðum lúti myndlestur í lægra haldi fyrir 

öðrum fögum merkingarfræði.
95

 Reikna má með að þetta hafi breyst því sjónmenning í 

öllum sínum miðlum fer vaxandi í heiminum og aldrei hefur verið meiri þörf á menntun í 

myndlæsi. Ekki svo að skilja að slík menntun sé nauðsynleg til dæmis við lestur 

Vísnabókarinnar heldur er hún almennt til gagns og gamans og ekki síst í stækkandi heimi 

auglýsinga og hnattvæðingar. 

Eitt af því sem Úlfhildur veltir fyrir sér í áðurnefndri grein er munurinn á 

fagurmenningu og afþreyingarmenningu. Hið síðarnefnda er skilgreint sem menning til 

dægrastyttingar sem krefjist einskis og sé íhaldssöm þar sem engin nýsköpun fari fram. Í 

fagurmenningu megi hins vegar sjá listræna framsetningu sem krefjist túlkunar.
96

 Hvorum 

flokknum ætli Vísnabókin tilheyri þá? Hún hefur að geyma verk okkar bestu skálda með 

þjóðlegt gildi og listræna framsetningu. Hins vegar tilheyrir hún barnabókmenntum sem 

eflaust flokkast sem afþreyingarbókmenntir fremur en fagurbókmenntir. Auk þess eru í 

henni vísur á borð við „Gamla Nóa“ og „Lata Geir“ sem tæplega teljast til fagurmenningar 

og bókin er myndskreytt. Eins og fram hefur komið eiga myndskreytingar nokkuð erfitt 

uppdráttar í listheiminum og það er ólíklegt að flokka megi myndirnar sem fagurmenningu. 

Mörkin á milli afþreyingar- og fagurmenningar eru því óljós og þar koma hugtök eins og 

blöndun og skörun til sögunnar. Nú til dags sjáum við slíka menningarskörun ef svo má 

segja í öllum greinum lista. Gott dæmi um þetta eru kvikmyndir sem teljast afþreying en 

sækja efnivið sinn í sígildar bókmenntir. 

Úlfhildur segir að við höfum verið skilyrt til að líta á myndefni sem afþreyingu 

meðan hið ritaða orð sé eitthvað sem skapi vitræna fjarlægð. Hún segir það mikilvægt að 

vera sér vitandi um sögulega og félagslega mótun hugtaka og viðhofa. Myndin ætti ekki að 

vera undirskipuð orðinu eða öfugt, hún hefur einfaldlega öðruvísi áhrif. „Mynd er ekki 

hægt að skipta út fyrir texta, texti getur aldrei náð utan um mynd, né getur mynd nokkurn 

tíman birt það sama og texti.“
97

 

Myndabækur eru ýmist unnar þannig að texti er myndskreyttur eða texti er skrifaður 

út frá myndum þó fyrrnefnda aðferðin sé mun algengari. Í Vísnabókinni fylgja myndirnar 

textanum nokkuð vel og bæta gjarnan við hann en sums staðar eru þær ekki í samræmi við 

hann. Dæmi um það er Grýla sem hefur á myndinni fætur og engan hala þó í textanum 
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komi fram að hún hafi hófa og hala fimmtán. Annað dæmi er vísan sem hefst á orðunum 

„Komdu kisa mín“ og fjallar um eina kisu en þar hefur Halldór teiknað tvær mismunandi 

kisur (mynd 19). Stundum eru fleiri en ein vísa á síðu og þá er áhugavert að skoða hverja 

Halldór hefur ákveðið að fást við. Oft blandar hann saman í eina mynd orðum úr fleiri en 

einni vísu. Dæmi um þetta er fyrsta heilsíðumyndin í bókinni sem sýnir dreng í röndóttum 

náttfötum (mynd 20). Hann situr í rúminu sínu og horfir hugfanginn út um gluggann. Úti 

fljúga álftir og fiðrildi en í tunglsljósinu blikar á litla duggu. Þannig hefur Halldóri tekist að 

mynda eina heild úr þremur vísum. Álftirnar koma fyrir í „Bí, bí og blaka“ en fiðrildin og 

duggan í „Fljúga hvítu fiðrildin“ og loks tunglið í „Tunglið, tunglið, taktu mig“. 

Myndmálið í vísu Sveinbjörns Egilssonar um fiðrildin er draumkennt og fjarlægt íslenskum 

lesendum. Afar sjaldgæft er að sjá hvít fiðrildi á flugi og því er ekki ólíklegt að þau séu 

tákn um annað, til dæmis snjókorn. Ef svo er hefur Sveinbjörn notast við gerð 

persónugervingar sem kallast lífgæðing. Þá vaknar upp sú spurning hvort listamaðurinn 

eigi að fylgja þeim texta sem hann myndskreytir bókstaflega eða nota frekar eigið 

hugmyndaflug og túlkun. Myndir Halldórs fylgja texta bókarinnar yfirleitt vel og þannig er 

túlkunin enn frekar í höndum lesenda. Sums staðar hefur Halldóri fundist nóg að 

myndskreyta eina vísu á opnu og þá hefur hann eflaust valið þá vísu sem honum þótti 

myndrænust hverju sinni. Til dæmis eru fjórar mismunandi vísur á blaðsíðu 51 og ein 

þeirra er gátan um regnbogann. Þar hefur Halldór teiknað glæsilega mynd af þremur 

mönnum á hestum sem dást að regnboga himinsins (mynd 21). Ein vísnanna er um Stebba 

sem treður strý og önnur er um handalausan mann sem bogalaus skýtur fugl. Þá vísu væri 

nánast vonlaust að myndskreyta þar sem hún er ekki rökrétt og vísan um Stebba er ef til vill 

ekki svo myndræn heldur. Þriðja vísan er gáta og lausnin við henni er reykur. Það er ekki 

skrítið að listamaðurinn skuli velja regnboga-gátuna til að myndskreyta en hins vegar er 

athyglisvert að myndin skuli vera svarthvít. Vissulega voru litir dýrir í prentun og sjálfsagt 

var börnum ætlað að lita svarthvítu myndirnar.  

Mynd getur aldrei fylgt texta fullkomlega eftir þar sem hún sýnir aðeins eitt 

augnablik frásagnarinnar. Texti byggist á atburðarás eða röð orða, og nær því ekki sömu 

augnabliksáhrifum og myndin.
98

 Á blaðsíðu 23 í Vísnabókinni eru þrjár vísur og þeirra 

áhugaverðust fyrir teiknarann er „Siggi var úti með ærnar í haga“. Myndin sýnir hið 

angistarfulla andartak þegar Siggi stendur grafkyrr með prik í hendi, horfir á tófuna og 

þorir ekki heim (mynd 22). Í textanum er framvinda sem hefur öðruvísi áhrif en myndin.  
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Lokaorð 

 

Hér hefur verið fjallað um Vísnabókina sem er ein fárra íslenskra barnabóka sem lifað hefur 

með þjóðinni í meira en hálfa öld og margsinnis verið endurútgefin. Spurt var að því hvað 

gerði hana svo vinsæla og hvort telja mætti vísurnar eða myndirnar mikilvægari. 

Niðurstaðan er sú að samspil miðlanna tveggja geri bókina að því listaverki sem hún er. 

Roland Barthes lýsti sambandi orða og mynda eitt sinn sem flóknu en gjöfulu.
99

 Þannig eru 

þessi ólíku en skyldu listform ýmist í samhljómi eða togstreitu og gera bókina áhugaverðari 

en ef annar hvor miðillinn stæði einn og sér. Þegar bakgrunnur Vísnabókarinnar, aðstæður í 

landinu við útgáfu hennar og fleiri þættir eru skoðaðir kemur í ljós að yfirbragð hennar 

virðist meðvitað gert mjög þjóðlegt. Bókin átti að varðveita kveðskap og sporna gegn 

erlendum áhrifum á tímum sjálfstæðisbaráttu og nútímavæðingar. Við athugun á fleiri 

innlendum barnabókum sést þó að enn í dag eiga þær sér oftast íslenskt sögusvið ólíkt 

þeirri þróun sem á sér stað úti í heimi. Í ritgerðinni var fjallað um það hvort 

barnabókmenntir tilheyrðu listum eða hefðu eingöngu uppeldisgildi. Líklega er nóg að 

fletta Vísnabókinni til að komast að því að hún gegnir stærra hlutverki en barnauppeldi. Það 

sama má segja um fjöldan allan af góðum barnabókum, þær ber að flokka eins og aðrar 

bókmenntir. Þeir sem stóðu að útgáfu Vísnabókarinnar virðast hafa gætt þess að setja efnið 

fram með hógværum boðskap og af virðingu fyrir börnum. Símon hefur vitað vel hvers 

konar kveðskapur félli ungu kynslóðinni í geð og flestar vísnanna sem hann valdi höfða 

enn til barna í dag þrátt fyrir að vera ekki sérstaklega samdar fyrir börn.  

Fjallað var um það hvort Vísnabókin flokkaðist sem fagurmenning eða 

afþreyingarmenning. Niðurstaðan var sú að þessir flokkar sköruðust enda þjónar bókin 

mörgum hlutverkum. Símon Jóh. Ágústsson taldi góðar bókmenntir ekki eingöngu gegna 

fagurfræðilegu hlutverki heldur væru þær einnig til afþreyingar, hvíldar og fróðleiks. Hann 

lagði áherslu á skemmtigildi lesturs þrátt fyrir að hann berðist gegn mikilli útbreiðslu 

erlendra afþreyingarbóka. Vísnabókin er dæmi um góða bók sem skemmtir, hræðir, hvílir 

hugann og fræðir. Hún er merkilegur menningararfur sem sameinar kynslóðir en samt er 

hún eins og lítið barn sem ekki er hægt annað en þykja vænt um.  
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Myndaskrá 

 

 

 

 

Mynd 1: Kápa Mynd 2: „Nú er glatt hjá álfum öllum“(14) 

 

  

Mynd 3: „Álfareiðin“ (78) Mynd 4: „Ljósið kemur langt og mjótt“ (74) 
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Mynd 5: „Heilræði“ (90) Mynd 6: „Gamli Nói“ (68) 

  

Mynd 7: Grýla (8) Mynd 8: Karl og kerling í koti sínu (86) 
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Mynd 9: „Vorið góða grænt og hlýtt“ (72) Mynd 10: „Það mælti mín móðir“ (76) 

 

 

Mynd 11: Krummavísur (42) Mynd 12: „Vega salt“ (32) 
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Mynd 13: „Rauður minn er sterkur, stór“ 

(10) 

Mynd 14: „Afi minn fór á honum Rauð“ 

(56) 

  

Mynd 15: „Kristín litla“ (6) Mynd 16: Öfugmælavísa (58) 
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Mynd 17: „Smaladrengurinn“ (62) Mynd 18: „Sofðu unga ástin mín“ (3) 

 

 

Mynd 19: „Komdu, kisa mín!“ (46) Mynd 20: „Bí, bí og blaka“ (4) 

 

 



 

37 
 

 

 

 

Myndirnar eru allar úr 12. útgáfu Vísnabókarinnar, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

     

 

  

Mynd 21: „Hver er sá veggur víður og hár“ 
(50) 

Mynd 22: „Siggi var úti“ (22) 
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