
 

Holger Kjær var kennari í Askov-lýðháskólanum í Danmörku. Hann kom til Íslands sumarið 

1929 til að rannsaka hvernig heimafræðsla, heimilisuppeldi og sveitamenning á Íslandi voru á 

seinni helmingi 19. aldar. Eftir heimkomuna vann Kjær bók um gögnin og bréfin sem hann 

hafði safnað á Íslandi. Bókin heitir Kampen og hjemmet og kom út árið 1935. Hún átti að sýna 

löndum hans og öðrum Norðurlandabúum fram á kosti þess að nota gamla norræna 

kennsluaðferð; heimakennslu. 

Í þessari ritgerð eru þær heimildir sem Holger Kjær safnaði rannsakaðar en að þessu sinni 

eru þær notaðar til að varpa ljósi á rímnakveðskap á Íslandi og hlutverk hans í íslensku 

sveitasamfélagi 19. aldar. Jafnframt verður gerður samanburður á afstöðu alþýðufólksins og 

skoðunum Jónasar Hallgrímssonar, skálds, á rímnakveðskap á Íslandi. Jónas var dómharður 

þegar kom að þessari gömlu hefð, að kveða rímur, og fordæmdi hana miskunnarlaust. Hann 

dæmdi rímurnar sem prentaðan texta á blaði og gagnrýndi þær sem bókmenntir. Hann tók 

ekki tillit til þess að rímurnar voru flutningur á þessum prentaða texta; gjörningur, athöfn og 

tónlist. Þannig voru þær að minnsta kosti skynjaðar af íslensku alþýðufólki fyrr á tímum og 

niðurstöður ritgerðarinnar sýna það. Þær sýna að Jónas hafði lítið til síns máls í sínum þekkta 

ritdómi.  
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Inngangur 

 

 

Til að skilja íslenska menningu og bókmenntasögu, bæði fyrr og á líðandi stundu, þarf að taka 

sögu rímnahefðarinnar með í reikninginn. Hún átti stóran þátt í að skapa íslenskri menningu 

merkilega sérstöðu og greina hana frá menningu annarra þjóða. Í yfirliti um íslenskar rímur í 

ritinu Íslensk þjóðmenning segir Davíð Erlingsson að rímur séu frásagnarljóðmæli sem flutt 

hafi verið með kveðandi og heitir það að kveða rímur. Hann segir að rímurnar hafi oftast verið 

í minnum hafðar og voru þær kveðnar upphátt. Þessi hefð var í raun sagnaskemmtun og ein 

vinsælasta leiðin til miðlunar á frásögnum hér á landi frá 14. öld til 20. aldar. Með því að 

sameina stíl, braghætti og hefðir rímna urðu rímur menntagrein út af fyrir sig. Davíð bendir á 

að þessi grein var bæði skapandi og skemmtileg fyrir áheyrendur sem og skáld og festi sig í 

sessi í vitund beggja hópa (Davíð Erlingsson 1989: 330). Aftur á móti er enn óljóst um 

uppruna rímnahefðarinnar. Davíð segir að talið sé að hún hafi orðið til úr samruna tveggja 

efnisþátta: Skáldmálið hafi komið úr dróttkvæðum en bragahættirnir úr sagnadönsum (Davíð 

Erlingsson 1989: 336). 

Í bók sinni Íslenskar skemmtanir og leikir segir Ólafur Davíðsson að rímnakveðskapurinn 

sé talsvert líkur sögulestrinum (Ólafur Davíðsson 1888-1892: 206). Þar, líkt og hjá Davíð, 

kemur fram að rímur séu rótgróin hefð og tilheyri sérstakri íslenskri bókmenntagrein. Ólafur 

ritar að Íslendingar hafi ætíð haldið upp á rímurnar og unnað þeim en hann telur sig þó skynja 

breytingar á þessu sviði þegar hann ritar bók sína undir lok 19. aldar (Ólafur Davíðsson, 1888-

1892, bls. 207, 209). Hann segir að áður fyrr hafi bæði lærdómsmenn og leikmenn haft mætur 

á rímum en í seinni tíð hafi flestir þeirra lærðu og margir hinna ólærðu slitið sig frá þeim. 

Sumir kunni þó enn að meta þær. Ólafur drepur á að í upphafi hafi rímur verið ortar fyrir 

stórmenni og lærða menn. Þeir sömdu einnig sjálfir rímur og voru stoltir af (Ólafur Davíðsson 

1888-1892: 207). Þetta hefur mikið breyst á dögum Ólafs og farið í öfuga átt. Undir lok 19. 

aldar þykir hinum lærðu og höfðingjum skömm til þess koma að yrkja rímur og láta yrkja 

fyrir sig (Ólafur Davíðsson, 1888-1892: 208).  

Samkvæmt Davíð Erlingssyni voru flestar rímur frá miðöldum varðveittar án nafns 

skáldsins sem orti. Síðar varð það algengara að höfundar dyldu nafn sitt í lokaerindum því 

menn fóru að horfa til rímna sem einstakra listaverka þekktra skálda. (Davíð Erlingsson 1989: 

332). Snemma komst á sú venja að setja mansöng í upphaf hverrar rímu. Þetta verður þó ekki 

föst regla fyrr en á 16. öld. Í mansöngvum ávarpaði yrkjandinn konu og talaði um sjálfan sig, 

hind sína, erfiðleika og örvæntingu í návist konunnar. Skáldið talar einungis í fyrstu persónu í 
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fyrstu og síðustu vísum hverrar rímu. Þess á milli er sagan sögð án þess að sögumaðurinn láti 

á sér bera (Davíð Erlingsson 1989: 336). 

Fram kemur hjá Ólafi Davíðssyni að rímur voru að jafnaði ortar um eitthvað skemmtilegt 

og var efnið í þeim gjarnan hnyttið. Þær fjalla um fornsögur, riddarasögur og stundum einnig 

nýja atburði. Ennfremur innihalda þær þjóðlegt efni (Ólafur Davíðsson 1888-1893: 208). Að 

mati Ólafs sýnir gífurlegur fjöldi rímna, sem hafa dreifst um allt land, hvernig rímur fönguðu 

hug Íslendinga (Ólafur Davíðsson 1888-1892: 209). Ekki voru þó allir sáttir við aðdáun 

Íslendinga á rímum. Samkvæmt Ólafi hafa guðfræðingar alla tíð haft horn í síðu þeirra. Þeir 

lögðu rímur og vikivakakvæði saman við níð og klám. Að hans áliti hafði þetta þó engin áhrif 

á rímurnar né vinsældir þeirra. Margir prestar hafi jafnvel kennt börnum sínum rímur og 

kveðið sér til afþreyingar (Ólafur Davíðsson 1888-1892: 210-11).  

Rímur voru þannig ,á einn eða annan veg, vinsælar hjá almúga og ýmsum prestum. Þær 

voru að miklu leyti geymdar í minni rímnamanna. Þetta er þó ekki staðan á okkar dögum og 

segir Davíð að flestar varðveittar rímur séu til í handritum, sumar á prenti en varla lengur 

eingöngu í minni fólks. Kunnátta nútímafólks um notkun rímna er takmörkuð, eins og Davíð 

bendir á, en hann bætir við að margar heimildir gefi okkur innsýn í það hvernig rímur voru 

notaðar og fluttar þrátt fyrir að nákvæmar lýsingar á flutningi rímna frá fornu fari séu 

sjaldgæfar (Davíð Erlingsson 1989: 330). 

Slíkar heimildir eru undirstaða þessarar ritgerðar. Þær eru notaðar til að varpa ljósi á 

notkun rímna og flutning þeirra á síðari hluta 19. aldar. Heimildirnar eru handrit eða bréf frá 

Íslendingum sem fæddir voru á tímabilinu 1850-1901. Bréf þessi eru geymd á Þjóðminjasafni 

Íslands. Um er að ræða svör við spurningum dansks fræðimanns að nafni Holger Kjær. Bréfin 

hafa að geyma lýsingar á því hvernig heimakennslan og lífshættir hvers og eins svaranda var á 

æskuheimili viðkomandi. Holger Kjær var kennari í Askov-lýðháskólanum í Danmörku. Hann 

aðhylltist mjög heimafræðsluna á Íslandi og ákvað að rannsaka hana gaumgæfilega. Hann 

skrifaði síðan bók um þetta efni sem heitir Kampen og hjemmet og áleit að þessi 

kennsluaðferð , heimakennslan, væri mun betri og skilaði betur af sér en opinbert skólakerfi í 

Danmörku.  

Bréfin til Kjærs, sem rituð voru af Íslendingum á íslensku, eru 74 talsins. Við undirbúning 

ritgerðarinnar voru þau öll lesin vandlega. Rannsóknin fólst í því að safna saman þeim 

upplýsingum sem sneru að rímnakveðskapnum en einkum þó flutningi hans. Þau bréf sem 

höfðu að geyma efni um rímur reyndust vera 48 talsins en bréf sem innhéldu rímur eru þar 

ekki meðtalin. Tekið skal fram að beinar tilvísanir úr safni Holger Kjær og í ritdómi Jónasar 

Hallgrímssonar eru yfirfærður á nútímamál.  
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Meginástæðan fyrir þessari rannsókn er að gera samanburð á skoðunum alþýðumanna og 

skoðunum Jónasar Hallgrímssonar á rímnahefðinni á Íslandi. Jónas fór ófögrum orðum um 

rímnakveðskapinn í þekktum ritdómi sínum í Fjölni og var neikvæður í garð hans. Tilgangur 

þessarar ritgerðar er að fá skýrari hugmynd um hvernig rímur voru notaðar og fluttar hér á 

landi á 19. öld og gera grein fyrir því hvort Jónas hafi haft eitthvað til síns máls þegar hann 

fordæmdi íslenska rímnakveðskapinn harkalega. 
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1. Holger Kjær og safn hans 

 

Danska lýðháskólahreyfingin ruddi sér til rúms í lok 19. aldar og naut töluverðrar útbreiðslu í 

Mið-Evrópu en einkum á Norðurlöndunum. Á fyrri hluta 20. aldar töldu þó margir að halla 

myndi undan fæti nema nýir straumar lægju að henni. Af þessum orsökum ákvað Holger 

Kjær, kennari úr Askov-lýðháskólanum sem var forvígi lýðháskólanna í Danmörku, að halda 

til Íslands og finna „innstu rök heilbrigðs norræns þjóðaruppeldis“ (Arnór Sigurjónsson 1935: 

3). Kjær, sem var prófessor og uppeldisfræðingur, fæddist árið 1899 (Hannes J. Magnússon 

1938: 207; Páll Þorleifsson 1938: 271). Eftir að hafa skrifað bók um danska heimiliskennslu 

fékk hann doktorsgráðu í Þýskalandi. Heimiliskennsla var í ríkum mæli þáttur í hans starfi og 

því var hann gagnrýninn á danskt skólakerfi (Bjarni M. Gíslason 1972: 12).  

Kjær kom siglandi til Íslands með Esju 5. júní 1929. Um sumarið hóf hann ferðalag um 

sveitir landsins til að safna gögnum fyrir bók sína um gömlu heimafræðsluna, alþýðumenntun, 

sjálfsmenntun og menningu sveitamanna á Íslandi (Arnór Sigurjónsson 1935: 3; Fréttir 1929: 

95). Heimafræðslan var ekki enn úr sögunni hér á landi og því vildi hann rannsaka hana bæði 

í samtímanum og undanfarin 50 ár (Jón Björnsson 1968: 5; Sigurgeir Sigurðsson 1929: 3). 

Hann fór þessa för á hestbaki og ræddi sérstaklega við heldra fólkið um þetta efni, spurði 

bændur um menntun þeirra, ræddi við fræðimenn og stóð í bréfaskiptum við marga Íslendinga 

eftir heimkomuna til Danmerkur (Arnór Sigurjónsson 1935: 3; Bjarni M. Gíslason 1972: 12; 

Fréttir 1929: 95; Páll Þorleifsson 1973: 4).  

Sumarið 1929 ferðaðist Kjær um landið vítt og breitt (Reykjavíkurbréf 1935: 5). Hann hóf 

ferðina í Eyjafirði en fór svo yfir Þingeyjarsýslur, Múlasýslur, Skaftafellssýslur, 

Rangárvallasýslu og Árnessýslu og þaðan til Reykjavíkur. Þar hitti Kjær eiginkonu sína og 

fékk hana í för með sér. Lá leið þeirra vestur og síðan norður. Samkvæmt frétt í dagblaðinu 

Degi fóru hjónin „frá Reykjavík, yfir Holtavörðuheiði“ og til Akureyrar. Holger bar ferðinni 

mjög vel söguna og sagði að hann hefði fengið betri upplýsingar en hann gerði upphaflega ráð 

fyrir. Hann sagði einnig að móttökurnar hefðu verið forkunnargóðar og bað hann blaðið að 

flytja öllum þeim sem hefðu gert honum greiða „alúðar kveðjur og beztu þakkir fyrir 

viðtökurnar“ (Dagur 1929: 147). 

Eftir ferðina um Ísland fór Kjær aftur til Danmerkur og hélt áfram að kynna sér 

viðfangsefnið eftir að hafa safnað fjölda bréfa frá Íslendingum (Bjarni M. Gíslason 1972: 12). 

Afrakstur ferðarinnar var bók sem fjallaði um íslenskt þjóðaruppeldi og heimilisnámið á 

Íslandi. Bókin, sem var gefin út af Gads bókaforlaginu í Kaupmannahöfn árið 1935, heitir 

Kampen og hjemmet (Arnór Sigurjónsson 1935: 3). Hann hélt einnig fyrirlesta um Ísland í 
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Danmörku (Hugrún 1951: 7). Aðaltilgangurinn með þessari bók var að draga lærdóm af hinu 

norræna þjóðaruppeldi og læra hvernig það uppeldi var og hvernig mætti beita því í 

nútímanum (Arnór Sigurjónsson,1935: 3). Holger Kjær undraðist hversu íslensku bændurnir 

væru þroskaðir og hefðu mikla þekkingu þótt þeir væru óskólagengnir (Páll Þorleifsson 1973: 

4). Í bókinni fullyrðir Kjær að heimakennslan í sveitum Íslands uppfylli frekar þær kröfur sem 

gerðar eru til barna en nútímabarnaskólarnir með öllum sínum vísindalegu aðferðum, 

langtímaskólagöngu og viðhlítandi kennarastétt (Páll Þorleifsson 1938: 271). 

Kjær gerði íslensku kvöldvökurnar frægar (Lýðfrjáls afstaða 1963: 8). Hann sagði að þær 

hefðu fært þjóðinni menningararfinn (Bjarni M. Gíslason 1972: 12). Hann benti 

Norðurlandabúum og nágrönnum þeirra á mikilvægi þess að hafa heimiliskennslu en hún 

hefði hækkað þroskastig alþýðufólks til sveita á Íslandi (Reykjavíkurbréf 1935:5). Hann leit 

þó ekki á íslensku menningu sem óbrigðula fyrirmynd en hann vildi lýsa henni skilmerkilega 

vegna þess að hún hefði að geyma „upprunaleg verðmæti, sem geti haft ævarandi gildi fyrir 

norræna menningu“ (Arnór Sigurjónsson 1935: 3). Tuttugu árum eftir dvöl sína á Íslandi hitti 

Holger Kjær Íslendinginn Hugrúnu þegar hann flutti tvö erindi í Askov um reynslu sína og 

kynni af landinu. Hann bað hana um að bera Íslendingum alúðarkveðju sínar og sagði: „Ég er 

svo innilega glaður yfir veru minni þar [...]. Og þótt liðin séu 20 ár síðan, er hún mér enn í 

fersku minni og verður mér ávallt“ (Hugrún 1951: 7).   

Holger Kjær gerði rannsókn sína með því að spyrja þátttakendur spurninga um uppeldi, 

venjur og heimiliskennslu. Allflestir svöruðu með því að skrifa langt bréf sem lýsir þessum 

lífsháttum í stað þess að svara hverri og einni spurningu sér. Kjær hafði fyrst öll gögnin hjá 

sér í Danmörku en að rannsókninni lokinni skilaði hann íslensku þjóðinni öllum bréfunum.  

Bjarni Gíslason segir í grein sinni „Danskir menn, sem Íslendingar mega ekki gleyma“ að 

eftir að hafa samið bók sína hafi Kjær gefið Landbókasafni Íslands bréfin og heimildirnar sem 

hann notaði (Bjarni M. Gíslason1972: 12). Hallgerður Gísladóttir segir hins vegar að öll svör 

við spurningum Kjærs og allt efnið sem hann hafði undir höndum hafi hann afhent háttardeild 

Þjóðminjasafnsins árið 1979 (Hallgerður Gísladóttir 1998: 3).  

Öll bréfin, öll skráningargögn og allt efnið sem tilheyrir verki Holgers Kjær er nú geymd á 

Þjóðminjasafni Íslands. Gögnin eru varðveitt í fjórum kössum og einnig í einni skúffu sem 

geymir spjaldskráningu. Fyrsti kassinn er merktur CF7/1 og inniheldur allskyns efni, bæði á 

íslensku og dönsku, sem tilheyrir safninu. Þar eru þó bara örfá bréf sem tengjast þessari 

rannsókn. Annar kassinn, CF7/2, og sá þriðji, CF7/3, innihalda mestmegnis bréf Íslendinga til 

Kjærs. Skúffan er flokkuð sem CF7/4 og hefur að geyma spjaldskrá, atriðaorðaskrá og 

nafnaskrá yfir safnið. Fimmti kassinn ber merkið CF7/5 en þar má finna ýmis vinnugögn 
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tengd frágangi og skráningu á safninu frá fyrri tíð, lýsingar á skjölum og gögnum og seðlasafn 

yfir efni í safninu. Bréfin sjálf eru mestmegnis geymd í CF7/2 og CF7/3. Vísað er til þessara 

heimilda með nafni þjóðháttarsafns, númeri kassa, númeri möppu og blaðsíðutals (t.d. CF7/2, 

mappa 6, bls. 21-31 er þessi: Þjóðháttasafn2 6: 21-31). Í öðrum kassanum eru m.a. bréf 

Sigurðar Þorsteinssonar og Baldvins Eggertssonar þar sem þeir skrifa niður spurningar Kjærs 

og svara þeim jafnóðum. Úr þeim bréfum má taka spurningar Kjærs til að átta sig betur á 

tilganginum og hugmyndunum bak við rannsókn hans. Hér eru þær teknar úr bréfi Sigurðar 

Þorsteinssonar og eru þær svo hljóðandi:   

 

I. Heimakennslan:  

1.  Hversu gömul voru börnin venjulega þegar tilsögn byrjaði?  

2.  Í hverju fengu börn aðallega tilsögn?  

3.  Hver veitti börnunum tilsögn? 

4.  Hvernig var farið að kenna hinar ýmsu námsgreinar? 

5.  Hversu langur tími var börnunum ætlaður til náms á degi hverjum þegar lexíu-

lestur var reiknaður með, og hversu langan tíma þurfti sá, sem veitti tilsögn til 

kennslunnar?  

6.  Hvar var kennt og hvar lærðu börnin lexíurnar?  

7.  Hversu mikið gátu börnin lært upp á eigin spýtur af námsgreinunum?  

8.  Hvað gátu þau lært af sjálfum sér fyrir utan beina tilsögn sem þau fengu? 

9.  Var nokkur á heimilinu sem vel kunni að segja sögur, ævintýri, draugasögur, 

huldufólkssögur o.s.fr. 

II. Kvöldvakan: 

Hvernig fór kvöldvakan fram í gamla daga?  

III. Húslestur: 

Hvernig fóru húslestrar fram í gamla daga eftir því, sem þér þekkið af eigin reynslu 

og eftir því, sem þér hafið heyrt gamalt fólk segja frá?  

IV. Vinna barna: 

1.  Hvaða störf var börnum helst ætlað að inna af hendi í þarfir heimilisins?  

2.  Á hvaða aldri voru þau látin gera þetta eða hitt starf?  

3.  Með hverjum hætti var börnum helst haldið til vinnu, og hvernig fóru þau að 

leysa störf sín af hendi?  

4.  Hvaða þýðingu höfðu hin ýmsu störf fyrir andlegan þroska og framfarir 

barnanna?  

V. Leikir barna og hvað þau höfðu fyrir stafni í frítímum sínum.  

1.  Hvaða leiki, íþróttir eða önnur störf iðkuðu börn og unglingar helst í frítímum 

sínum bæði sumar og vetur, inni og úti?  

2.  Á hvaða aldri iðkuðu þau hvað fyrir sig?  

3.  Hvernig fóru slíkir leikir og aðrar frítíma-iðkanir fram?  

4.  Hvar léku börnin sér og hvar héldu þau sig helst að öðru leyti í frítímum 

sínum? 

5.  Hvaða þýðingu álitið þér að leikir og önnur störf barna í frítímunum hafði haft 

fyrir þroska þeirra og atgervi seinna meir? 

VI. Árangur hinnar gömlu heimakennslu og þjóðaruppeldi á gamla vísu:  

1.  Þegar litið er á raunverulega þekkingu í hinum ýmsu námsgreinum. 

2.  Þegar litið er á greind og almenna menntun. 
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3.  Þegar litið er á lífsskoðanir og almenna afstöðu gagnvart lífinu í heild sinni. 

(Þjóðháttasafn2 6: 21-31).  

 

Tekið skal fram að þó að safnið sé öllum aðgengilegt þá hafa einungis fáir fræðimenn, svo 

vitað sé, farið í gegnum það og rannsakað. Einn þeirra er Magnús Gíslason. Hann notaði 

safnið til að skrifa doktorsritgerð um kvöldvökur á Íslandi og heitir bókin hans Kvällsvaka. 

Annar þeirra er Jón Karl Helgason sem kannaði safnið og hafði umfjöllun um Íslendingasögur 

til hliðsjónar (Jón Karl Helgason 1998: 17-49). Við þá rannsókn rakst hann á ummæli 

bréfritara um rímnakveðskapinn á Íslandi sem samsvara ekki dómi Jónasar Hallgrímssonar 

um rímurnar. Hann bendir á þetta í grein sinni „Síðbúin svör við rímnadómi Jónasar“ og segir 

þar að fyrir Íslendinga voru rímur „ekki bara textar heldur líka tónlist sem flutt var við 

tilteknar aðstæður og skapaði sérstakt andrúmsloft“ (Jón Karl Helgason 2010). Segja má að 

orð Jóns Karls hafi kveikt hugmyndina á bak við þessa rannsókn. Hún er gerð í þeim tilgangi 

að kanna ítarlega sama efnið og fá botn í „deiluna“ um rímurnar. Til þess þurfti að skoða allt 

safnið með það sérstaklega í huga að rímnaflutningurinn væri „tónlist“ og skemmtun í stað 

þess að líta á rímur sem prentaða texta.  
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2. Vitnisburður um rímur í safni Holger Kjær 

 

Í mörgum bréfum í Kjær-safninu má sjá umfjöllun um rímur og rímnakveðskap og við það 

verður fengist í þessum kafla. Einnig er leitast við að greina hlutverk kynjanna í flutningi 

rímna á heimilinu. Þá verður flutningur rímna flokkaður eftir þeim tilgangi sem hann þjónaði. 

Rímur voru stundum kveðnar til að skemmta heimilisfólkinu og fræða það. Þær voru notaðar 

til að gera heimilisvinnuna léttari og drepa tímann. Ennfremur voru rímur efniviður í gátur og 

„hugarleikfimi“. Sumir höfðu atvinnu af rímum og fóru á milli manna til að kveða fyrir þá og 

þótti það mikill fengur. Að kveða rímur þótti þó ekki einungis ánægjulegt efni í heimilislífinu 

heldur virðist rímnakveðskapur hafa verið notaður „spari“ í brúðkaupsveislum og á öðrum 

hátíðlegum samkomum. Í lokin má sjá hvernig foreldrar fóru yfir rímur með börnum sínum til 

að styrkja minnið. Fyrst skal ljósi varpað á hvernig þessi siður var hér á Íslandi í lok 19. aldar.  

 

2.1. Hvenær voru rímurnar kveðnar og hvernig? 

 

Hér er vikið að frásögnum manna um það hvenær rímur voru kveðnar og hvernig þessi venja 

var höfð í sveitum landsins. Farið verður í „heimsókn“ til nokkurra einstaklinga til að fylgjast 

með því sem átti sér stað í baðstofunni þegar rímur fóru að óma.  

Á kvöldvökum á vetrarkvöldum safnaðist heimilisfólkið saman og sat í baðstofunni við 

einhvers konar vinnu. Það prjónaði, táði og vatt ull af snældu, drengir og karlmenn kembdu, 

vinnukonur spunnu þræði í vaðmál og margt fleira. Ljósið logaði á fífukveik í nefi lýsislampa. 

Síðan var víðast venjan sú að einn var fenginn til að lesa eða kveða fyrir fólkið. Hann sat 

nærri ljósinu og las upphátt sögur, svo sem Íslendingasögur og fleira, eða kvað rímur. 

Rímnakveðskapur var notaður til tilbreytingar og var kvæðamaðurinn annaðhvort 

heimamaður eða aðkomumaður. Einnig voru stundum ráðnar gátur (Þjóðháttasafn2 6: 22-23; 

7: 431; 8: 37; 11: 60; 16: 107; 18: 124; 19: 133-134; 21: 145; 22: 150, 157; 27: 244; 33: 584; 

Þjóðháttasafn3 16: 308).  

Þegar allir voru komnir heim frá útistörfum á vetrum var siður á kvöldvökum hjá 

foreldrum Halldórs Jónssonar (f. 1873, Árnessýslu) að einn heimilismanna las ýmis konar efni 

fyrir hina ef kostur var á. Halldór segir: „Ef raddmaður átti í hlut, kvað hann rímur og þótti 

það mörgum góð skemmtun“ (Þjóðháttasafn3 34: 300-01). Fyrir Steingrím Baldvinsson (f. 

1893, Suður-Þingeyjarsýslu) voru vetrarkvöldin afar minnisstæð. Þá sat hann með bræðrum 

sínum hjá einhverjum sem flutti frásögn af einhverju skemmtilegu á meðan heimilisfólkið 

prjónaði eða blundaði í rökkrinu. Hann segir: „Væri okkur þá sagðar sögur eða þulur eða 
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sungin kvæði fyrir okkur“ (Þjóðháttasafn2 34: 604). Eins lýsingu er að finna í bréfi 

Guðbjargar Stefánsdóttur (f. 1863, Suður-Þingeyjarsýslu) þar sem hún segir að lestur og 

kennsla hafi farið fram í skammdeginu þegar bjart var yfir daginn og þegar rökkrið færðist 

yfir var rifjað upp efni lestursins, lesnar voru rímur eða kveðnar „við ljósið á kveldvökunni“ 

(Þjóðháttasafn2 35: 613). Fjölskylda Stefáns Bergsonar (f. 1854, Eyjafjarðarsýslu) hafði 

svolítið fyrir því að skapa rétta andrúmsloftið fyrir rímnakveðskapinn. Stefán segir að menn 

hafi ekki átt margar eldspýtur á þessum tíma því þær voru kostnaðarsamar. Það þurfti því að 

blása í glæður til að kveikja á lýsislampa um sólsetur í skammdeginu. Að því búnu sátu allir 

við tóvinnu og hlustuðu á þann sem las fornsögur, Íslendingasögur eða kappasögur. Stundum 

voru kveðnar rímur. „Mest þótti varið í rímnakveðskap Sigurðar Breiðfjörðs,“ segir Stefán 

(Þjóðháttasafn2 30: 566). 

Þessar lýsingar koma heim og saman við þær lýsingar sem við finnum hjá Jónasi Jónassyni 

í Íslenskir þjóðhættir og Ólafi Davíðssyni í Íslenskar skemmtanir og leikir. Jónas segir að 

aðalskemmtunin í rökkrinu á vetrum hafi verið að lesa eða segja sögur, kveða rímur og 

kveðast á. Hann segir að þetta hafi verið gert vegna þess að fólkið reyndi að gera gott úr 

skammdegismyrkrinu því þessi tími var lítilfjörlegur og menn höfðu tilhneigingu til að fara að 

sofa (Jónas Jónasson 1945: 245). Ólafur hefur svipaða sögu að segja en bendir á að það var 

ekki alltaf sami kvæðamaðurinn sem flutti rímurnar. Hann segir að stundum hafi fleiri skipst á 

að kveða rímur fyrir heimamenn sem sat við vinnu og hlustaði á kveðskapinn (Ólafur 

Davíðsson 1888-1892: 217). Læra má þó af orðum Jónasar að rímur voru aðeins kveðnar ef 

sá, sem kosinn var til að kveða, þurfti ekki að hjálpa hinum með handavinnuna (Jónas 

Jónasson 1945: 7 og 246). Báðir tala um að algengt hafi verið að rímurnar væru kveðnar í 

heilu lagi: „Sumir kunnu heilar rímur spjaldanna á milli og auk þess sand af kvæðum“ (Jónas 

Jónasson 1945: 245-46). 

 

2.2. Hverjir fluttu rímurnar?  

 

Sumar heimildir gefa til kynna að karlmaðurinn á heimilinu hafi aðallega séð um að kveða 

rímur. En svo var ekki því konur tóku einnig þátt í því að veita fjölskyldu sinni ánægju og 

hlýju með rímnaóm. Í þessum kafla er hugað að því hverjir fluttu rímurnar og hvers virði 

góðir kvæðamenn þóttu.  

Á heimili Stefaníu Ólafsdóttur (f. 1847, Norður-Múlasýslu) var það húsbóndinn sem las 

sögur eða kvað rímur á kvöldvökunni (Þjóðháttasafn2 33: 584). Sama má segja um heimili 
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Stefaníu Stefánsdóttur (f. 1858, Múlasýslu). Hún segir: „Pabbi minn las eða kvað ævinlega 

sjálfur. Enginn annar gerði það“ (Þjóðháttasafn3 6: 758). Á heimili Sigurðar Þorsteinssonar (f. 

1869, Austur-Skaftafellssýslu) var það ekki endilega húsbóndinn sem kvað heldur var einn af 

karlmönnunum látinn skemmta „hinum með sögulestri, eða rímnakveðskap“ (Þjóðháttasafn2 

6: 23). Á heimili Bjarnar Jónssonar (f. 1858 , Norður- Múlasýslu) var það með sama hætti 

„vanalegast karlmaður“ sem las sögurnar eða kvað rímur á meðan bæði karlar og konur sátu 

við ullarvinnu (Þjóðháttasafn3 16: 308). Þetta stafaði þó ekki af því að karlmenn væru frekar 

læsir en konur. Guðmundur Guðmundsson (f. 1879 , Norður-Þingeyjarsýslu) segir að báðir 

foreldrar hans hafi verið læsir og skrifandi en það var þó siður föður hans „að lesa sögur eða 

kveða rímur á kvöldvökunum“ (Þjóðháttasafn3 9: 449). Þegar faðir Jóns Normans Jónassonar 

(f. 1898, Skagafjarðasýslu) var ekki önnum kafinn las hann upphátt og kvað rímur fyrir 

vinnandi fólkið. Jón man eftir þremur vísum sem faðir hans „kvað á hverjum vetri“ á fætur 

öðrum. Hann kvað Rímur af Flóres og Leó eftir Hallgrím Pétursson, Númarímurnar hans 

Sigurðar Breiðfjörð og Hervarar rímur Gísla Konráðssonar. „Allt voru þetta handrit“ 

(Þjóðháttasafn2 26: 191). Guðbjörg Stefánsdóttir rifjar upp dag einn árið 1873 þegar hún var 

orðin 10 ára og skammdegishúmið var úti við, móðir hennar hélt á ársgömlu barni og 

krakkarnir tveir léku á gólfinu. Elstu bræðurnir tveir voru farnir í vistir að vinna og því 

leiddist fjölskyldunni og fann fyrir söknuði. Þá tók faðirinn til bragðs að syngja og kveða 

rímur. Þá fara hinir fjölskyldumeðlimirnir ósjálfrátt „að kveða vísnakafla sem þau kunna 

mikið af“ (Þjóðháttasafn2 35: 886). 

Í sumum heimildum kemur skýrt fram að karlmenn voru ekki einráðir á þessu sviði. Þegar 

faðir Ólafar Jónsdóttur (f. 1874, Snæfellsnessýslu) kvað ekki rímur, eins og hann var vanur að 

gera á rökkurtímum, þá fékk hún stundum „að lesa eitthvað til skemmtunar“ (Þjóðháttasafn2 

36: 624). Á heimili Sigurveigar Árnadóttur (f. 1859, Suður- Þingeyjarsýslu) var einnig siður 

að lesa eða segja sögur og kveða rímur í skammdeginu. Það var þó einkum móðir hennar sem 

söng kvæði og kvað rímur í næturmyrkrinu en „hún hafði söngrödd með afbrigðum góða“ 

(Þjóðháttasafn3 12: 500). Hjá Sveini Jónssyni (f. 1851, Austur- Skaftafellssýslu) voru börnum 

sagðar sögur á hverju kvöldi. Að því búnu hóf sá sem kembdi sögulestur eða rímnakveðskap. 

Hvor þáttur stóð yfir í 2-3 klukkutíma. Oftast var það móðir Sveins sem söng þá því hún gerði 

það best allra á heimilinu. Hún söng líka „undir með kvæðamanni, þó að hún væri að vinna, 

því að hún kunni heila rímnakafla utanbókar“ (Þjóðháttasafn3 5: 749). 

Sveinn minnist einnig á kvæðamenn en dæmi voru um að þeir færu milli bæja og sérhæfðu 

sig í rímnaflutningi. Einar Jónsson (f. 1853, Norður-Múlasýslu) segir í bréfi sínu til Kjærs um 

rímnaflutninginn að það hafi mikla þýðingu hvort rödd kvæðamannsins sé falleg eða léleg. 
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Hann segir að sumir hafi haft fyrirtaks söngrödd og „þess vegna var það hið mesta gleðiefni á 

heimili, ef gestur gisti, sem kvað vel rímur og fékkst til að gera það“ (Þjóðháttasafn3 4: 840). 

Hann segir einnig að góðir kvæðamenn gerðu það að venju að fara á milli bæja til að veita 

álíka skemmtun. Einar man hins vegar ekki eftir neinum kvæðamanni í Fljótsdalshéraði sem 

gerði svo. Hann man hins vegar eftir einum slíkum sem kallaður var Kvæða-Þórsteinn en 

hann hélt sig á Reyðarfirði. Hann heimsótti fólk til að kveða fyrir það. Annars voru 

heimsóknir af þessu tagi ekki algengar á heimaslóðum Einars þótt þær hafi, að hans sögn, 

verið tíðar á öðrum stöðum (Þjóðháttasafn3 4: 840). Ólafur Davíðsson og Jónas Jónasson 

benda einnig á þetta. Jónas fræðir okkur um kveðskap sem atvinnugrein og segir að sumir hafi 

ritað sögur og rímur frá grunni, farið með efnið bæja á milli, lesið upp og kveðið til að 

skemmta fólki. Þeir stunduðu þetta á vetrum og höfðu jafnvel af þessu atvinnu. Þeir fengu að 

gista tvær til fjórar nætur á hverjum bæ og þótti koma þeirra mikill fengur. Sumir þessara 

manna urðu vel þekktir sem hæfir lesarar og kvæðamenn (Jónas Jónasson 1945: 247). Ólafur 

tekur í sama streng og segir að margir kvæðamenn hafi kunnað heilar rímur utanbókar og að 

þeir styttu sér og öðrum stundir með því móti og fóru á milli manna til að kveða fyrir þá 

(Ólafur Davíðsson 1888-1892: 213). 

Hér að framan var sagt frá fjölskyldu Guðbjargar Stefánsdóttur en hún segir að þegar 

fjölskyldunni hafi leiðst hafi fullorðna fólkið farið að taka undir með húsbóndanum þegar 

hann var að kveða rímur. Börnin skildu ekki rímurnar en voru samt „strax hrifin af 

„stuðlaföllunum“ og kvæðarödd þeirra sem var „skær og fögur“ (Þjóðháttasafn2 35: 886-87). 

Menn spöruðu ekki heldur rímnakveðskapinn á kvöldin á heimili Jóhannesar Jóhannessonar 

(f. 1863, Suður-Þingeyjarsýslu). Það þótti samt betra að fá kvæðamann í heimsókn. Hann 

segir: „og þótti fengur góður ef einhver snjall kvæðamaður bað um gistingu og þótti vel borga 

sig koma hans“ (Þjóðháttasafn2 28: 543).  

Staðreyndin var sú að það gat ekki hver sem er kveðið. Hallgrímur Hallgrímssonar (f. 

1851, Eyjafjarðasýslu) skrifar í bréfi sínu til Kjær: „Ef enginn var á heimilinu sem kveðið gat“ 

þá var fenginn kvæðamaður af öðrum bæ í heimsókn (Þjóðháttasafn2 22: 158). Á þeim 

slóðum sem Hallgrímur ólst upp voru margir hagmæltir menn og var rímnakveðskapur mikið 

iðkaður. Hann segir að það hafi þótt sönn gleði. Stundum fóru kvæðamenn líka á milli bæja á 

kvöldin. Hann segir að heimamenn hafi tekið vel á móti þeim og verið gestrisnir. 

Kvæðamönnum var gefið fæði og veitt húsaskjól. Þetta átti sérstaklega við ef þeir voru góðir 

kvæðamenn. Hann bendir á að mikill glaumur og gleði hafi orðið af þeirri heimsókn og bætir 

við að heimafólkið hafi stundum tekið undir með gestinum og kveðið rímurnar sem það kunni 

vel og kveðnar voru á hverjum vetri. Hann segir: „Þegar vel var kveðið, var það góð 
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skemmtun, kvæðalagið létt og liðugt og hrein og góð rödd“ (Þjóðháttasafn2 22: 158). Árni 

Kristjánsson (f. 1852, Norður- Þingeyjarsýslu) tók það fram í bréfi sínu þegar hann fjallaði 

um kvöldvökuna í baðstofunni að það hafi verið raddmennirnir sem kváðu rímurnar 

(Þjóðháttasafn2 21:145). Ekki gat heldur hver sem er lesið fyrir fólkið eða kveðið á heimili 

Ólínu Andrésdóttur (f. 1858, Snæfellsnessýslu). Hún segir: „Sá þeirra sem best þótti lesa, las 

upphátt sögur, eða kvað rímur“ (Þjóðháttasafn3 20: 350). Sveinn Jónsson tekur undir þessi 

orð: „Sá kvað, sem meiri raust hafði“ (Þjóðháttasafn3 5: 749).  

Á sumum heimilum voru rímur ekki kveðnar einungis vegna þess að enginn á heimilinu 

var „raddmaður“. Björn Guðmundsson (f. 1874, Norður-Þingeyjarsýslu) segir að öðru hvoru 

hafi utanbæjarmenn komið í heimsókn til að segja sögur á kvöldvökunni, „en rímur voru nær 

aldrei kveðnar hér, sem kom víst mest til af því að hér var enginn sem vel kunni að kveða“ 

(Þjóðháttasafn3 15: 527). Hann heyrði hins vegar rímur kveðnar annars staðar en að hans mati 

var það ekki gert af bestu kvæðamönnunum. Hann segir að rímnakveðskapur hafi verið 

einstök list eða sérstakur hæfileiki sem hafi ekki öllum verið gefinn. Honum finnst best að 

heyra menn kveða saman. Svo að þetta tækist vel þurfti kveðskapurinn að vera 

kvæðamönnum tamur. Hann var heppinn að vera viðstaddur þegar slíkt var gert og kváðu 

menn saman tvisvar til þrisvar sinum. Það „þótti mikið til þess koma, enda voru þeir sem 

„kváðu“ vanir því og sæmilegir raddmenn“ (Þjóðháttasafn3 15: 527-28). Sigurður Jónsson (f. 

1852, Suður-Þingeyjarsýslu) segir að þótt almennt hafi það verið heimamenn sem sáu um 

rímnaflutninginn var oft útvegaður kvæðamaður af öðrum bæ. Af frásögn Sigurðar mátti læra 

að fáir en góðir kvæðamenn fóru bæ frá bæ með rímnaflokka og „var þeim mönnum 

sérstaklega vel fagnað og sátu um kyrrt nokkrar nætur“ (Þjóðháttasafn2 16: 107). 

 

2.3 Hvaða hlutverki gegndu rímurnar? 

 

Í grein sinni „Síðbúin svör við rímnadómi Jónasar“ segir Jón Karl Helgason að 

„fornsagnalestur og rímnaflutningur hafi fléttast saman við handavinnu fólksins á 

kvöldvökunni“ (Jón Karl Helgason 2010). Eins og fram kom hér á undan sátu allir í 

baðstofunni með eitthvað á milli handa og unnu á meðan einn tók að sér að lesa upphátt sögur 

eða kveða rímur. Þetta var gert til að skemmta heimilisfólkinu og fræða það. Þar að auki 

hjálpaði þetta þeim að stytta tímann og létta þeim vinnuna, eins og Jónas Jónasson bendir á í 

Íslenskir þjóðhættir (Jónas Jónasson 1945: 246). Ólafur Ólafsson (f.1886, Vestur-

Ísafjarðarsýslu) lýsir kvöldvökunni í bréfi sínu á mjög fallegan hátt og segir að heimilisstörfin 

hafi gengið betur undir sögulestri og rímnakveðskap:.  
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Alt var prjónað á heimilum og gerðu það konur og unglingar. – Samhliða þessu er einn af 

heimilisfólkinu valinn til að lesa sögur og kveða rímur. Gekk þá verkið betur. Kambarnir 

örguðu, rokkarnir suðuðu, slögin urðu tíðari í skeiðinni hjá vefaranum, skyttan þaut 

óðfluga, en yfir alt þetta ómaði kvæðalagið eða sögulesturinn af köppunum fornu, 

hetjunum hugumstóru og guðunum gömlu. (Þjóðháttasafn2 19: 133-134) 

 

Vigfús Bergsteinsson (f. 1863, Rangárvallasýslu) er á sama máli og skrifar í bréfi sínu: „Oft 

voru fengnar að láni sögur eða rímur af öðrum bæjum og þær lesnar eða kveðnar og þótti það 

stytta vökurnar“ (Þjóðháttasafn3 11: 463). Kvöldvökunni á heimili Sveins Gunnlaugssonar (f. 

1889, Snæfellsnessýslu) var þannig háttað að allir sátu í sínu rúmi þegar búið var að kveikja á 

lýsislampa. Síðan tóku konurnar að prjóna eða spinna á rokk. Karlmennirnir brugðu gjarðir 

eða fléttuðu reipi. Hann getur þess að einn maður hafi verið útvalinn til að lesa eða kveða fyrir 

hópinn. Sá maður sótti bækur af hillu og var þá sagnalestur eða kveðskapur rímna hafinn. Efni 

kvæðis og lesturs altók hugann en hann segir: „Sumir kváðu „undir“ ef kveðið var. [...] 

kambarnir gengu harðari, rokkarnir snerust hraðara, og rakið varð þéttara á bandfléttunni“ 

(Þjóðháttasafn3 26: 407).  

Aftur og aftur er kvæðum og rímnastundum lýst sem skemmtun í bréfum þegar 

höfundarnir fjalla um efnið. Því fer ekki milli mála að fólkinu þótti þessi íþrótt vera gleðigjafi. 

Á heimili Friðriks Sæmundssonar (f. 1872, Suður-Þingeyjarsýslu) sátu allir við einhverja 

vinnu í baðstofunni á veturna. „Stundum voru kveðnar rímur og þótti góð skemmtun“ 

(Þjóðháttasafn2 8: 37). Steingrímur Baldvinsson nefnir að sem ungur maður lagði hann, ásamt 

öðrum, kapp á að læra vísur. „Í rökkrunum á kvöldin höfðum við okkur til gamans að geta 

gátur og kveðast á“ (Þjóðháttasafn2 34: 602). Hann talar um að krakkarnir á bænum vildu 

standa sig vel í því en fóru stundum í feluleik þegar fullorðna fólkið tók „þátt í þessum 

skemmtunum. [...] En mest gaman var að sitja og hlusta á sögur, ævintýri, þulur og kvæði“ 

(Þjóðháttasafn2 34: 602). 

Á heimili Ólafar Jónsdóttur gekk fólkið stundum til rekkju í rökkrinu. Það var henni til 

ama. Oftast var fólkið þó vakandi og tók þátt í samræðum og samsöng. Móðir hennar fór öðru 

hvoru að ósk unga fólksins þegar það bað hana að segja þeim sögur um tröll og huldufólk. 

Ólöf varð myrkfælin að hlusta á slíkar sögur. En hún bætir við að „einnig voru ráðnar gátur og 

kveðist á, þótti mér það ávallt hin besta skemmtun“ (Þjóðháttasafn2 36: 623). Baldvin 

Eggertsson (f. 1857, Eyjafjarðarsýslu) sagði að unnið hafi verið af fullum krafti og af öllum á 

kvöldvökunum: „Allar hendur voru starfandi að einhverju verki sem eitthvað gátu og kunnu. 
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Fólkið dró sig saman og naut þannig skemmtunar og uppbyggingar af samverunni“ 

(Þjóðháttasafn2 31: 574). Baldvin segir að flestir hafi unnið aðallega ull í höndunum. Einn var 

fenginn til að lesa upphátt fyrir alla og um rímnaflutninginn sagði Baldvin: „Þessar ánægju- 

og skemmtistundir fólksins, fékk það ókeypis og þær voru „daglegt brauð“ -daglegt sælgæti“ 

(Þjóðháttasafn2 31: 574). 

Hallgrímur Hallgrímsson sagði að rímur hafi verið mikið kveðnar þegar hann var að alast 

upp því það var ekki dansað á þeim árum. Hann var á 18. ári þegar hann í fyrsta sinn sá dans. 

Margir góðir kvæðamenn fyrirfundust. Samkvæmt Hallgrími gat fólk fengið góða kvæðamenn 

af öðrum bæjum til að kveða. Einnig segir hann að almenningur hafi kunnað megn af rímum 

og sumir kváðu með kvæðamanninum. Kveðskapurinn stóð yfir í allt að þrjár klukkustundir 

með smá hléum. Af þessu var kátína, glaumur og gleði og segir Hallgrímur: „Þetta voru nú 

aðal skemmtanirnar sem fólkið hafði“ (Þjóðháttasafn2 22: 151, 158). Í baðstofunni hjá Þuríði 

H. Johnsen (f. í kringum 1850, Suður-Múlasýslu) dró fólkið sig saman á kvöldvökunni og 

vann. Þræðir voru spunnir af vinnukonunum en ullin var kembd af piltum sem sáu einnig um 

að prjóna. Heima hjá henni voru fornsögur lesnar upphátt og kveðnar voru rímur af einum 

sem sat í miðri baðstofunni. Hún segir að slíkt hafi verið „bæði til fróðleiks og skemmtunar“ 

(Þjóðháttasafn2 18: 125). 

Fyrir Kristján Inga Sveinsson (f. 1884, Skagafjarðasýslu) voru rímnakveðskapur og 

húslestur meira en skemmtiefni. Í bréfi hans stendur að án slíkrar upplyftingar hefði 

heimilisfólkið orðið þungt í bragði og leitt. Hann segir að á meðan allt fólkið sat þögult við 

vinnu hefði einn lesið hátt og snjall úr bók sem hann var með í höndum sér. Lesarinn sat nær 

ljósinu og las meðal annars þjóðsögur eða kvað rímur. Kristján man vel eftir því „hve kvöldin 

voru eitthvað dauf og allir leiðinlegir á svipinn ef ekkert var til að lesa“ (Þjóðháttasafn3 21: 

365). Fyrir Páll H. Jónsson (f. 1908, Suður-Þingeyjarsýslu) voru einnig þær kvöldvökur sem 

einhver kvað rímur „það eftirminnilegasta sem [hann] hafði lifað þá“ (Þjóðháttasafn3 37: 

972). Guðmundur Guðmundsson segir að í sveitinni hans höfðu menn gjarnan verið viljugir 

að fræðast um íslensk fræði. Sumir voru fróðir um þjóðsögur en bæði karlar og konur kunnu 

kvæði og rímur „enda var það ein aðalskemmtun manna að segja sögur og kveða kvæði og 

rímur“ (Þjóðháttasafn3 9: 452). 

Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir rímum sem skemmtun og ánægjuefni á 

heimilunum. Ennfremur voru þær til fróðleiks og til að létta mönnum verkin sem þeir unnu 

hörðum höndum við takmarkað ljós frá lýsislampa. Enn á þó eftir að beina sjónum að 

rímnaflutningi fyrir utan heimilið, bæði á samkomum innan dyra og úti í náttúrunni. Á þeim 

stöðum voru rímur jafn skemmtilegar og lifandi sem og á heimilum fólks. Jónas Jónasson og 
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Ólafur Davíðsson fjalla báðir um það í sínum ritum. Jónas Jónasson fjallar um rímnanotkun á 

kvöldvökum og segir síðan að rímur hafi einnig verið kveðnar og kvæði sungin við vikivaka 

utan heimilis. Einkum fóru menn með kvæði og sögðu sögur í brúðkaupsveislum, á 

alþingisfundum og á öllum slíkum samkomum til að lífga þær upp, skemmta sér og „fá sér 

hlátur“ (Jónas Jónasson 1945: 243-44). Orð Ólafs Davíðssonar um þetta eru ekki mörg en 

hann segir að rímnakveðskapur hafi verið aðalskemmtun manna í flestum sóknum þar sem 

fólk safnaðist saman og skemmti sér (Ólafur Davíðsson, 1888-1892: 216). 

Þegar Jóhannes Guðmundsson (f. 1892, Norður-Þingeyjarsýslu) ritaði um rímur í bréfi sínu 

til Kjærs þá tengdi hann þær við brúðkaupsveislur. Þar heyrði hann menn kveða rímur. Hann 

segir að eldri menn hafi safnast saman í brúðkaupsveislum, vínhreifir og flutt rímur. Þeir fóru 

aðallega með vísur eftir Sigurð Breiðfjörð og bardagarímur „og létu þá allvígmannlega. Varð 

stundum að þessu góð skemmtun“ (Þjóðháttasafn3 17: 318). Kveðskapur rímna á kvöldvökum 

í sveit Bjarnar Guðmundssonar var sjaldgæfur og hafði farið hnignandi á uppvaxtarárum hans. 

Aftur á móti lifnaði þessi kvæðagerð við við ýmis tækifæri og sérstaklega þegar menn höfðu 

áfengi um hönd. Samkvæmt Birni kváðu menn t.d. í göngum og á þeim stöðum sem þeir 

höfðu næturdvöl á haustin en einnig „í veislum, á veitingahúsum, í sjóferðum þegar siglt var, 

og síðast og ekki síst á landlegudögum í fiskiveri“ (Þjóðháttasafn3 15: 528). Hann undraðist 

hversu margir menn kynnu ógrynnin öll af vísum, bæði rímum og lausum vísum. Í bréfi 

Sigurðar Jónssonar er líka talað um að menn tíndust saman og tóku að kveða rímur í 

fjallgöngum og kaupstaðaferðum (Þjóðháttasafn2 16: 107-108).  

 

2.4. Rímur sem gátur og leikir 

 

Í þessum kafla verða heimildirnar úr safninu notaðar til að fá betri mynd um hvernig rímur 

voru stundaðar til leikja. Í bréfunum eru útskýringar og lýsingar á því hvað fólst í því að 

„kveðast á“, að fara í „vísnasóp“ og „skandérast“. Um þetta er einnig rætt í verki Ólafs 

Davíðssonar.  

Lesa má úr bréfi Jóns Normans að rímurnar voru notaðar til leikja. Aðalleikurinn eða gátan 

sem menn réðu kallaðist að „kveðast á“. Um þetta segir Jón: „þá var líka kveðist á, „getið 

margs“ og „tuskast“ í viðlögum, auðvitað í gamni. Allir þessi innileikir og íþróttir fóru helst 

fram á sunnudögum eða á kvöldin, þegar lítið var að gera“ (Þjóðháttasafn2 26: 198-199). 

Margir nefna þessa íþrótt og útskýra nákvæmlega út á hvað hún gangi. Læra má af Svanborgu 

Lýðsdóttur (f. 1868, Árnessýslu) að menn gátu hvarvetna „kveðist á“, ekki eingöngu í 

baðstofunni. Hún segir: „Í rökkrinu máttum við leika okkur og vera hvar við vildum. [...] 
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Stundum fórum við í eldhús og fjós þar mátti oft sitthvað heyra, kveðast á, sungnir sálmar og 

kvæði og tókum við undir ef við kunnum“ (Þjóðháttasafn2 27: 244). Ólafur Davíðsson ræðir 

þessa hefð og segir fyrst að almennt hafi Íslendingar kunnað kynstrin öll af rímum. Hann segir 

menn hafa síðan notað rímnakunnáttu sína til að há einskonar vísnaeinvígi en tilgangurinn var 

að kanna hvor aðilinn væri vísnafróðari og fljótari með að grípa til þess kvæðis sem átti við 

um tiltekna stund. Þessi kveðskaparkeppni kallast að kveðast á og má skipta henni í tvö 

háttalög, segir Ólafur. Annar hátturinn heitir sópur eða vísnasópur en hinn skandéring (Ólafur 

Davíðsson 1888-1892: 223). 

Samkvæmt Ólafi felur vísnasópur í sér að tveir keppendur mæla vísur af munni fram í stað 

þess að kveða þær því leikurinn gæti annars tekið of langan tíma. Annar byrjar með eina vísu, 

síðan kveður hinn aðra á móti, þá heldur sá fyrsti áfram, andstæðingurinn svarar og þannig 

koll af kolli. Ólafur segir að aðalreglur leiksins séu þær annars vegar að næsta vísa skuli vera 

með sama rímnalagi og sú á undan og hins vegar að engin vísa skuli vera endurkveðin í 

keppninni. Leikurinn heldur þannig áfram þar til annar keppenda er orðinn uppiskroppa með 

vísur og gefst upp. Sá er „kveðinn í kútinn“ (Ólafur Davíðsson 1888-18 92: 223-24). 

Að skandérast, segir Ólafur, er að mestu leyti það sama og að fara í sópinn nema hvað að 

seinni vísan skal byrja á þeim staf sem vísan á undan endaði á. Ef síðasta orðið í vísu fyrri 

keppandans endar á stafnum R þá á mótstöðumaður hans að svara með vísu sem byrjar á R. 

Ólafur telur af þeim sökum að skandéring sé erfiðari en sópurinn. Leikurinn heldur áfram þar 

til annar rímnaflytjanda er kveðinn í kútinn (Ólafur Davíðsson 1888-1892: 225). Athyglisvert 

er að Ólafur bætir síðan við annarri tegund af skandéringu sem kemur hvergi fram í bréfum 

annarra til Holgers Kjær. Hann segir að sú tegund sé sjaldgæf og felur í sér að næsta vísa á 

eftir eigi að byrja á sama staf og síðasta orðið í vísunni á undan byrjaði á. Ef síðasta orðið í 

fyrri vísunni er dauður, þá skal næsta vísan byrja á D (Ólafur Davíðsson 1888-1892: 225).  

Í Kjær-safninu er víða rætt um ofangreint einvígishald og eru tilbrigðin nokkur. Þar er fyrst 

sagt frá því að krakkar iðkuðu oft þann leik að „kveðast á“ þegar þeir sátu við vinnu á 

kvöldin. Þeir gerðu það á þrennan hátt og gætti nokkurrar reglu: Fyrsta aðferðin kallast 

„vísnasóp“ eða „að kveðast á í þaula“ sem fólst í því að nota ferskeytlur og kveða allar þær 

vísur sem hver og einn kunni. Sá sem kunni flestar vísur var sigurvegarinn. Önnur aðferðin 

var kölluð „stafrófs þrennt“ og áttu menn að kveða vísur í stafrófsröð: fyrst vísur sem byrjuðu 

á A, síðan Á, B og svo framvegis. Til að sigra átti maður að kunna sem flestar vísur fyrir 

hvern staf og þannig gátu margir unnið þann leik. Þriðja aðferðin, algengari hjá unglingum en 

fullorðnu fólki, kallaðist að „skandérast“ eða einfaldlega „að kveðast á“. Ýmist skiptust 

þátttakendur í tvo hópa eða tveir tóku við af þeim sem fyrstir reyndu með sér. Ein vísa var 
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kveðin rétt af handahófi, síðan átti hinn að kveða aðra vísu sem átti að byrja á sama staf og sú 

fyrri endaði á. Þetta gekk koll af kolli og stundum þurftu menn að yrkja nýjar vísur, sem 

þjálfaði hagmælsku þeirra. Ekki mátti endurtaka vísuna og sáu áheyrendur til þess að hún væri 

ekki höfð yfir oftar en einu sinni. Stundum fékk sá sem kominn var í vísnaþrot miskunn 

áheyranda og skotið var að honum upphafi að réttu erindi. Enginn mátti þó verða vitni að 

þessu því það þótti algjör ólög. Leikurinn hélt svoleiðis áfram þar til annar keppenda varð 

uppiskroppa með vísur og gafst upp. Til að ná fullum sigri þurfti hinn að „kveða hann í 

kútinn“, eins og það var kallað, með því að kveða þrjár vísur við raust. Vísurnar áttu að byrja 

á sama staf og andstæðingurinn gafst upp á. Sá sem varð undir yrði þannig yfirunninn og 

„kominn í kútinn“ (Þjóðháttasafn2 5: 12; 13: 79; 22: 160; 26: 192; 29: 558; 32: 903-04; 

Þjóðháttasafn3 20: 349; 24: 386-87; 28: 236; 29: 250-51; 38: 965-66; 40: 933-34). 

Eins og má sjá eru lýsingarnar ekki ósvipaðar og „leiðbeiningar“ Ólafar Davíðssonar um 

skandéringu og vísnasóp. Læra má þó meira af frásögnum þeirra sem skrifuðu Kjær. Sumir 

tala um að það „að kveðast á“ hafi verið einn af mörgum innileikjum iðkaðir á vetrum. Björn 

Jóhannsson (f. 1891, Húnavatnssýslu) segir hann vera „skemmtilegastur innileikja“ 

(Þjóðháttasafn3 38: 965). Hallgrímur Hallgrímsson segir að sjaldan skemmtu menn sér með 

þessum hætti utan heimilis (Þjóðháttasafn2 22: 160). Kári Sigurjónsson (f. 1875, Suður-

Þingeyjarsýslu) rifjar upp að margar vísur í keppninni „að kveðast á“ byrjuðu á R því hann er 

endingarstafur margra orða. En vísur sem byrjuðu á H eða Þ voru aldrei kveðnar því ógerlegt 

var að finna orð sem enduðu á hvorum staf. Það þótti aftur á mót lögleysa að nota vísu sem 

endaði á stafnum Ð því hann er hvergi í upphafi orðs (Þjóðháttasafn2 13: 79). Björn 

Jóhannsson segir að gott ráð hafi verið að hafa til vísu sem endaði á X því erfitt var að finna 

aðra sem byrjaði á þeim staf (Þjóðháttasafn3 38: 966). Kári Sigurjónsson bendir á að þessi 

keppni hélt huga manna vakandi og reiðubúnum (Þjóðháttasafn2 13: 79) og Kristleifur 

Þorsteinsson (f. 1861, Borgarfjarðarsýslu) segir að hún æfði menn í því að hugsa fljótt og 

svara fljótt (Þjóðháttasafn3 28: 236). Hallgrímur Hallgrímsson segir að keppni af þessu tagi 

stóð oft yfir í langan tíma því menn kunnu kynstur öll af vísum (Þjóðháttasafn2 22: 160). Kári 

Sigurjónsson segir að mönnum þótti þetta góð skemmtun og mikið var hlegið í leikslok 

(Þjóðháttasafn2 13: 79).  

Marinó Stefánsson (f. 1901, Húnavatnssýslu) segir að menn hafi orðið að kunna margar 

vísur til þess að geta tekið þátt í þessum leik. Þetta rak á eftir þeim „að læra sem allraflestar 

ferskeyttar vísur“ (Þjóðháttasafn3 35: 1014). Þetta má einnig sjá hjá Magnúsi Bjarnarsyni (f. 

1861, Húnavatnssýslu) en hann segir að unglingar stefndu að því sem ákafast að læra sem 

flestar rímur og aðrar vísur (Þjóðháttasafn2 5: 12). Marinó Stefánsson lærði flestar vísurnar af 
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„munni fullorðna fólksins“ áður en hann varð læs en þá færði hann sig yfir í bækur. Hann 

kom sér upp miklum birgðum af vísum með því að læra 58 vísna rímu eftir Matthías 

Jochumsson. Þannig gat hann léttilega kveðið andstæðing sinn í kútinn (Þjóðháttasafn3 35: 

1014). Á heimili Marinós var byrjað að þæfa þegar rökkrið féll á. Síðan var tekið við að 

kveðast á og var það gert með því að kveða fyrst þessa vísu: 

 

Bárður minn á jökli, leggstu nú á þófið mitt. 

Ég skal gefa þér bóna innan í skóna, 

brauð á disk, barinn fisk, 

fjórar stikur vaðmáls konunni þinni í pils, 

skeifuna undir hestinn, naglabrot í hófinn. 

láttu svo ganga Bárður minn á jökli. 

 

Síðan var þessi vísa oft kveðinn í framhaldi af þeirri fyrri og var þá leikurinn að fullu hafinn: 

 

Komdu nú að kveðast á 

kappinn ef þú getur 

láttu ganga ljóðaskrá 

ljóst í allan vetur. 

 

Að mati Marinós féllu handavinna og þessi andlega vinna best saman í rökkrinu. Að hans 

mati var þessi samsetning skóli þessa tíma: „Ég veit ekki hvað uppeldisfræðingarnir vilja 

segja um slíka rökkurstund, en ég fyrir mitt leyti get varla hugsað mér betur falla saman 

andlegt starf og handavinna í nokkrum „moderne“ -skóla“ (Þjóðháttasafn3 35: 1015-16). 

Seinni vísan kemur einnig fram í bréfi Kristleifs Þorsteinssonar en segir: „karl minn ef þú 

getur“ í stað „kappinn ef þú getur“ og er hún sögð notuð til að hefja keppnina. Menn kváðu 

oftast þessa vísu til að skora á aðra að kveðast á. Vísan endar á stafnum R og því átti hinn, 

sem skorað var á, að finna vísu sem byrjaði á R. Kristleifur metur þessar rökkurstundir, þegar 

menn unnu og kváðust á, mjög mikils og segir: „En í bernsku minni þótti mér 

skammdegisvökurnar skemmtilegasti tími ársins. Þegar búið var að ljúka útiverkum og allt 

fólkið var sest inn. Var sem einhver ylur og gleði færðist yfir allt og alla“ (Þjóðháttasafn3 28: 

236). Vetrarkvöldin á Íslandi eru löng, köld og dimm og því þurftu margir að finna 

tómstundariðju sem gat tekið langar stundir og drepið tíma. „Að kveðast á“ var hin besta leið 

eins og má túlka úr orðum Ólínu Andrésdóttur sem sagði að ef þátttakendur í þessari 

einvígisáskorun voru jafn færir að kveðast á og eins fljótir að hugsa „gat þessi leikur staðið 
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það sem eftir var dagsins – alla kvöldvökuna og þótti það hin besta skemmtun“ 

(Þjóðháttasafn3 20: 349). 

Sumir tengdu þennan leik við veðurfarið og sjá má í nokkrum bréfum að menn kváðust 

einkum á þegar veðrið var vont. Ólína Andrésdóttir segir: „Þegar veðrið var slæmt, kafald 

rigning eða svo dimmt í lofti að við sáum ekki til að leika okkur, skemmtum við okkur inni 

með því að segja hvort öðru sögur eða kveðast á“ (Þjóðháttasafn3 20: 349). Sigtryggur 

Guðlaugsson (f. 1862, Eyjafjarðarsýslu) og Stefanía Stefánsdóttir tengja keppnina „að kveðast 

á“ við hörð veður. Stefanía ritaði: „Gætum við ekki komist út fyrir veðri þá kváðumst við á“ 

(Þjóðháttasafn3 6: 759) og Sigtryggur tekur í sama streng (Þjóðháttasafn3 18: 329-30). 

Að vera „kveðinn í kútinn“ var í rauninni meira en að tapa leiknum og vera yfirunninn. 

Þeir sem kveðnir voru í kútinn virðast hljóta skömm og niðurlægingu að því sem fram kemur í 

heimildunum. Enginn vildi vera kveðinn í kútinn og dæmdur úr leik því það þótti skömm. 

Sveinn Víkingur (f. 1896, Norður-Þingeyjarsýslu) ritaði þetta og vildi benda lesanda á að 

vísur og kvæði ættu veigamikinn þátt í íslensku þjóðaruppeldi. Varla væri hægt að lýsa þessu 

uppeldi og hvernig þjóðin annaðist það „ef gengið er framhjá alþýðuvísunum sem lifðu á 

vörum þjóðarinnar, eða þeim ekki nægur gaumur gefinn“ (Þjóðháttasafn3 24: 387-88). Sá sem 

vann andstæðinginn sinn og kvað hann í kútinn fékk á sama hátt mikla virðingu. Ólína 

Andrésdóttir segir að það þótti „jafnan mikil sæmd að geta kveðið mótstöðumann sinn í 

kútinn“ (Þjóðháttasafn3 20: 349). Sigtryggur Guðlaugsson tekur í svipaðan streng: „var þá 

gott að kunna sem flestar vísur, til þess að kveðast ekki í kút – það var óvirðing. Þekki ég 

dreng um 7 ára sem kunni um 200 vísur“ (Þjóðháttasafn3 18: 330).  

 

2.5.Rímur sem náms- og minnistækni 

 

Hingað til hefur verið fjallað um rímur sem afþreyingarefni og gleðigjafa. Rímur gegndu þó 

einnig öðrum tilgangi en þeim eingöngu að vera skemmtilegar. Rímur voru námsaðferð, 

kennsla og minnisþjálfun. Hér verður sýnt hvernig þetta kemur fram í bréfum Íslendinga til 

Kjærs.  

Jónas Illugason (f. 1876, Húnavatnssýslu) fjallaði um rímur og gömlu sögurnar og gildi 

þeirra í bréfi sínu. Sem ungur piltur var hann ásamt hinum börnunum látinn lesa rímur og 

sögur þegar þau voru orðin vel lesandi og gátu notið þess sem þau lásu. Síðan voru 

rökkurstundirnar mjög mikið notaðar til að fara yfir efni sagnanna og rímnanna. Allir kepptust 

við að standa sig vel í þeim ræðum. „Með þessu móti minnis festust viðburðirnir furðu vel“ 

(Þjóðháttasafn2 32: 591-92). Jónas segir að rímur séu góð aðferð til að hjálpa okkur að muna 



22 

 

fornsögurnar. Hið flókna og erfiða skáldamál þroskaði hugsun barna og glæddi skilning þeirra 

á sögunum. „Að ná fullum söguþræði úr öllum þeim heitum og kenningum sem hrúgað er 

saman í rímunum, verður ekki gert hugsunarlaust“ (Þjóðháttasafn2 32: 592). Þegar við 

hugsum til baka, í gamla daga, segir Jónas, bar börnum skylda til að læra sumt en höfðu síðan 

sjálfræði til að læra allt utan þess. Hann minnir á að barnið þroskaðist með því að læra það 

sem hentaði og sem því féll best í geð. Hann telur að rímur hæfi vel til lærdóms og séu til þess 

gerðar. Hann segir: „En að hinu leytinu voru þær ekki svo auðveldar að ekki þyrfti að hafa sig 

allan við að skilja og ná söguþræðinum“ (Þjóðháttasafn2 32: 597).  

Baldvin Eggertsson sagði að rímur hefðu, auk annars, haft menntandi hlutverki að gegna 

(Þjóðháttasafn2 31: 574). Hann ræddi einnig um ljóð og gildi þeirra í samfélaginu og segir að 

flest gömul ljóð hafi krafist vandlegrar umhugsunar. Margur hefur lært ljóðin, segir Baldvin, 

og slíkur utanbókalærdómur eflir, styrkir og þroskar minnið. „Af þessu leiddi að fólkið hafði 

áður fyrrum, miklu trúrra og sterkara minni, en fólkið nú á dögum, einkanlega yngri 

kynslóðin“ (Þjóðháttasafn2 31: 571). Rímur og vísur voru notaðar sem tól til að hvetja börnin 

til náms á heimili Sveins Víkings. Hann segir að vísurnar hafi haft þroskandi og „siðbætandi“ 

áhrif á börnin. Foreldrar hans rauluðu vísurnar við börnin annaðhvort í kvöldvökunum „eða 

þegar verið var að svæfa þau, og þannig lærðu börnin þær smátt og smátt fyrir sífelldar 

endurtekningar“ (Þjóðháttasafn3 24: 384). Sumir foreldrar ortu líka kvæði um börnin sín og 

kenndu þeim vísurnar áður en þau lærðu að tala. Þetta segir Valgerður Davíðsdóttir (f. 1874, 

Eyjafjarðarsýslu), og bætir við að „algengt er það enn í dag að börn kunnu margar vísur áður 

en þau eru altalandi“ (Þjóðháttasafn3 10: 898).  
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3. Samræða við Jónas Hallgrímsson 

 

Jónas Hallgrímsson skrifaði ritdóm í Fjölni árið 1837 um Rímur af Tistrani og Indíönu sem 

Sigurður Breiðfjörð orti. Jónas beinir þar spjótum sínum að rímum Sigurðar. Hann setur út á 

bæði byggingu og stíl verksins og níðir einnig almennt rímur og rímnakveðskap (Jónas 

Hallgrímsson 1837). Eins og Ólafur Davíðsson bendir á tekur Jónas bæði Sigurð sem skáld og 

rímurnar hans til bæna og álasar Íslendingum fyrir rímnakveðskapinn. Ólafur segir að með 

orðum sínum hafi Jónas „unnið rímnakveðskapnum mest ógagn allra manna“ (Ólafur 

Davíðsson 1888-1892: 215). Þannig gerði hin steinrunna skoðun Jónasar það að verkum að 

Íslendingar fóru að hafna rímunum og taka í staðinn „góðum skáldskap“, svo sem hans eigin 

kvæðum og kvæðum Bjarna Thorarensens, eins og hvítum hesti (Ólafur Davíðsson 1888-

1892: 215). Jónas Jónasson varð einnig var við það tjón sem Jónas Hallgrímsson olli og segir 

að hann hafi haft mikla áhrif á það að láta rímnakveðskapinn dofna og smám saman hverfa 

eftir 1880 (Jónas Jónasson 1945: 247). Að fara með rímur gerðist mjög sjaldgæf venja strax í 

byrjun 20. aldar eins og má sjá í bréfi Þórðar Benjamínssonar (f. 1880, Norður-

Þingeyjarsýslu) til Holgers Kjærs sem skrifað var 6. desember 1929. Þar segir hann: „Ég man 

aðeins eftir þegar ég var barn að ég heyrði kveðnar rímur, en þá var sú öld að ég hygg að 

mestu undir lok liðin“ (Þjóðháttasafn2 15: 96-97). Ólafur Davíðsson getur þess að fram undir 

lok 19. aldar hafi skáld þó haldið áfram að yrkja rímur og margir höfðu enn ómælda ánægju af 

þeim þá. Aftur á móti gáfu margir alþýðumenn, og nær allir lærðu mennirnir, rímurnar upp á 

bátinn og um það leyti sem Ólafur gaf bók sína út segir hann að rímur séu að sumu leyti úr 

sögunni „[e]n þær voru einusinni mergurinn í kveðskap Íslendinga og hljóta því ávalt að vera 

mjög merkilegur þáttur í bókmenntasögu“ þeirra (Ólafur Davíðsson 1888-1892: 216). 

Í þessum kafla verður vikið að ritdómi Jónasar Hallgrímssonar en þar segir hann meðal 

annars að Tistransrímur séu í mesta máta vesælt leiðindaverk. Hann segist ekki geta skilið 

hvernig maður eigi að bera í bætifláka fyrir þessar rímur eða hæla þeim. Þetta verk Sigurðar, 

að hans mati, er hvorki kveðskapur né skáldskapur og er það síst „óskandi að því verði 

fjölgað“ (Jónas Hallgrímsson 1837: 19). Sagan að baki Tistransrímna er lygasaga, segir Jónas, 

hún er augljóslega einskis virði, bæði ljót og merkingarlaus. Lesandinn læri ekkert af henni. 

Eini tilgangurinn með sögunni sé að kvelja lesandann og kenna honum að það sé 

„viðbjóðslegt að hlýða á bull og vitleysu“ (Jónas Hallgrímsson 1837: 20).  

Jónas segir jafnframt að Sigurður hafi náð sérstaklega vel að ónýta efnið sem hann ætlaði 

að gefa út og það sýni hvernig skáld hann er (Jónas Hallgrímsson 1837: 20). Hann segir að 

þeir sem séu ósammála honum eiga ekki að taka þessa gagnrýni til sín því hinir sem hafi 
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mikla þekking á rímnagerð séu á máli hans og kalli ekki samskonar rímur skáldskap né 

höfundinn sem samdi þær skáld. Höfundur sem þessi sé ósmekkvís og tilfinningalaus þegar 

kemur að skáldskap. Hann sé að öllum líkindum ekki „gæddur neinum verulegum 

skáldskaparanda“ eða sé alltént óvanur að nota hann til að skapa skáldverk eða þá að hann viti 

ekki hvernig eigi að fara að því (Jónas Hallgrímsson, 1837: 22). Jónas segir að þó 

Tistransrímur séu liðugar og smelli vel í munni manns, skorti þær eigi að síður skothend 

erindi og standi höfuðstafirnir hvergi á ská nema á einum stað. Rímurnar séu ennfremur fullar 

af hortittum og ambögum sem standi þar eins og „ófreskjur“ og afskræmi þannig að enginn 

heill maður geti kalla þau kenningar. Hortittirnir þrjóta ekki, „þeir úa og grúa svo enginn 

maður getur talið þá“ (Jónas Hallgrímsson 1837: 23-24).  

Hann segir að höfundurinn hafi rækilega notað lýsingarorð sem séu af verri endanum og 

kenningar séu valdar af handahófi. Þær eru torskildar, reknar saman, gallaðar og sumar svo 

afkáralegar og skelfilega meðhöndlaðar að sá sem nefnir þær gæti brotið „úr sér tennurnar í 

slíku hraungrýti“ (Jónas Hallgrímsson 1837: 25-26). Einnig segir Jónas að orðin séu sett á 

óhentuga staði og þar með lendi áherslan „á röngum stað þegar erindið er lesið eða kveðið 

samkvæmt bragarhættinum“ (Jónas Hallgrímsson 1837: 27). 

Í stuttu máli segir Jónas að lokum að Tistransrímur séu óþverraorð sem honum bjóði við, 

þær séu skrípi, einskis virði og að engin ástæða sé til að hlífa þeim því þær séu þjóðinni til 

skammar. Skáldið hefur „saurgað“ og „spillt“ ímyndunarafli þjóðarinnar, Sigurður sé 

kærulaus um sig og aðra og ætti að vanda sig betur og kveða minna (Jónas Hallgrímsson 

1837: 28). Um rímurnar almennt og yfirleitt segir Jónas síðan: 

 

Eins og rímur (á Íslandi) eru kveðnar, og hafa verið kveðnar allt að þessu, þá eru þær 

flestallar þjóðinni til minnkunar – það er ekki til neins að leyna því – og þar á ofan koma 

þær töluverðu illu til leiðar: eyða og spilla tilfinningunni á því sem fagurt er og skáldlegt 

og sómir sér vel í góðum kveðskap og taka sér til þjónustu „gáfur“ og krafta margra 

manna er hefðu getað gert eitthvað þarfara – ort eitthvað skárra eða þá að minnsta kosti 

prjónað meinlausan duggarasokk meðan þeir voru að „gullinkamba“ og „fimbulfamba“ til 

ævarandi spotts og athláturs um alla veröldina. (Jónas Hallgrímsson 1837: 18) 

 

Mörgum þeim, sem höfðu bréfasamskipti við Holger Kjær, brunnu þessi neikvæðu orð 

Jónasar fyrir brjósti. Sumir svöruðu Jónasi „beint“ og einn nefnir hann í bréfinu sínu. Aðrir 

virðast hafa svarað honum óbeint og fjölluðu um rímur á mjög jákvæðan hátt sem talar í sjálfu 

sér gegn ummælum Jónasar. Til dæmis hefur þessi hefð, að kveða rímur og lesa sögur í 
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kvöldrökkrinu, verið dýrmæt reynsla fyrir marga og eftirminnileg. Hlustendur rímnasöngsins 

voru gagnteknir af tilfinningunni. Steingrímur Baldvinsson segir: „Rökkursagnirnar höfðu 

djúptæk áhrif á mig“ (Þjóðháttasafn2 34: 610). Hann á þar bæði við sögulestur og rímur því 

rímur voru einnig sagnaskemmtun. Jónas Illugason segir að bókmenntagildi rímna hafi á 

undanförnum árum verið virt að vettugi. Hann telur þó að menn skuli fara gætilega þegar þeir 

dæma rímurnar. Að rímur séu með hortitti og málleysu séu ekki réttu rökin til að nota gegn 

þeim; „á það verður líka að líta að ýmis orð sem okkur nútíðar mönnum þykir vitleysa voru á 

einni tíð talinn góð og gild. Og hafa þarna geymst“ (Þjóðháttasafn2 32: 592).  

Jóhannes Guðmundsonar nefnir ekki Jónas Hallgrímsson með nafni en talar þó til þeirra 

sem höfðu horn í síðu rímna almennt. Það má þó lesa á milli línanna að hann sé að tala beint 

um Jónas. Hann fyllir tvær blaðsíður af jákvæðum lýsingarorðum til að „afsaka“ rímurnar og 

sýna hversu mikið gildi þær höfðu fyrir alþýðu þess tíma. Jóhannes segir að margir 

listfræðingar og skáld síðari tíma séu móthverfir rímunum, dæmi þær sem lélegan skáldskap 

sem hafi spillt smekk þjóðarinnar og verið henni óverðugur. Það er nokkur tilhæfa í þessum 

orðum, viðurkennir Jóhannes, því frá hefðbundnu listrænu sjónarmiði hafi rímur lítið gildi. 

Hins vegar „verður því ekki neitað, að í ýmsum rímum, einkum eftir Sigurð Breiðfjörð – 

konung rímnakveðskaparins – er leikandi list“ (Þjóðháttasafn3 17: 815-16). Og Jóhannes 

andmælir því að rímurnar hafi spillt smekk hinnar íslensku þjóðar. Það er fráleitt að láta svo 

um mælt, segir hann, heldur var það kuldaveðrið, myrkrið, hungrið og það að lifa við örbirgð. 

„Upp úr andlegum jarðvegi hins beygða, kúgaðra og þrautpínda almúga eru rímurnar 

sprottnar,“ segir hann, og þess vegna er ekki gert ráð fyrir að menn skilji rímur sem listrænt 

verk. Þær hafi ekki verið kveðnar í þeim tilgangi. Þær voru ekki skapaðar sem myndlíkingar 

heldur sem baráttuvopn hermanns sem vildi ekki láta undan í lífsbaráttunni. Hann segir: 

„Höfundurinn kveður sig inn í líf söguhetjanna, verður gunnreifur, tekur lifandi þátt í 

bardögum og afreksverkum, hefir 12 í höggi og gengur með hendur blóðugar til axla“ 

(Þjóðháttasafn3 17: 816). Jóhannes segir að tilgangurinn með því að semja slíkar rímur sé 

ekki að skapa list eða verða þekktur og víðkunnur heldur hafi skáldið ort „til þess um 

stundarsakir að drepa sig úr dróma myrkurs, hungurs og annars andstreymis, sem hin íslensku 

rímnaskáld áttu þráfaldlega við að búa, og efla mótstöðuafl sitt gegn því ofurvaldi“ 

(Þjóðháttasafn3 17:816).  

Jóhannes heldur áfram og segir að almúginn hafi fyllst af hrifningu þegar góður 

kvæðamaður fór að kveða rímurnar. Allir voru gagnteknir og hugfangnir af orðkynngi og 

mætti orðanna í kvæðalaginu þegar hann kvað dýrtkveðnar vísur með háttbundinni hrynjandi. 

Hann lýsir því þannig að einföld og oft einkennileg hrynjandi rímnalagsins hafi dáleitt bæði 
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áheyrendur og kvæðamanninn. „Barnið og gamalmennið, yngri sem eldri, lifðu sig inn í líf og 

baráttu sögupersónanna á undraverðan hátt, miklu sterkari hátt, heldur en þegar saga var lesin 

eða sögð“ (Þjóðháttasafn3 17: 816). Jóhannes segist hafa lært mikið af rímum og kveðið þær 

oft sér til dægrastyttingar. Hann segir að Þorsteinn Erlingsson sé eitt af bestu skáldum Íslands 

því hann skildi og gerði grein fyrir kostum rímnanna. Jóhannes segir að reynsla Þorsteins hafi 

hjálpað honum að öðlast þennan skilning. Hann fjallar síðan um kvæði eftir Þorstein þar sem 

hann lýsir hvernig honum vegnaði eitt skipti í skammdeginu. Myrkrinu sló yfir hann og hann 

fylltist dapurleik, höfga og drunga. Þá fór Þorsteinn að kveða allt sem honum datt í hug til að 

varpa ömurleika skammdegisins af sér en allt kom fyrir ekki. Til að ráða við þetta, drap hann 

djúpt í árinni og kvað: „Loks á Byron engan yl, ekki Njóla heldur. Þá flýr hann til rímnanna, 

þær voru það eina, sem þá gat yljað honum og glatt hann“ (Þjóðháttasafn3 17: 817; Þorsteinn 

Erlingsson 1905: 1). Síðan kemur Jóhannes með dæmi af sinni lífreynslu þegar hann var 

óharðnaður unglingur. Saga hans gerðist úti í skammdeginu þegar hann stóð yfir ánum.  

 

Þegar ég stóð yfir fé, ýmist í hellirigningu bjórvotur og illa til reika eða í iðulausri 

norðanstórhríð svo saman rann loft og láð í eina gráhvíta glórulausa iðu, þá var ekki hægt 

að lesa, láta sig dreyma dagdrauma eða virða fyrir sér fegurð náttúrunnar. Þá var gott að 

kunna rímur. Þá var þrautaráðið að kveða rímur við raust. Kveða gegn veðrinu, gegn 

hamgangi náttúruaflanna, gegn kuldanum, myrkrinu, káfinu, myrkfælninni og öllum þeim 

óvættum sem sækja að óhörðnuðum unglingi úti í blindhríð íslenska skammdegisnótt. Þá 

lærði ég fyrst að meta gildi rímnanna til fulls. (Þjóðháttasafn3 17: 817) 

 

Að mati Jóhannesar er tími rímnakveðskaparins liðinn og ekki verður aftur snúið. Rafljósin 

dreifa sér um hreppa og kauptún. Hans lýsing á „nútímanum“ snýst um að nú sitji menn heima 

hjá sér í hitanum frá miðstöðvarkerfinu, undir þægilegri hitasvækju rafljósa, lesi innlendar 

sem erlendar nútímaskáldsögur og noti ímyndunaraflið á mátulegan hátt. Að lesa vísur og 

kveða rímur í slíku umhverfi væri blátt áfram aðhlátursefni, bætir hann við, og segir að unga 

kynslóðin í samtímanum myndi ekki svo mikið sem líta við rímum. Hann telur að fyrir unga 

fólkinu séu rímur þreytandi, andlegur og óskiljanlegur hægur lestur. „Í lýstum og hituðum 

samkvæmissölum mundu þær hljóma sem hjáróma raddir úr gröfum hinna dánu“ 

(Þjóðháttasafn3 17: 818). Jóhannes segir að umhverfið sem skapaði rímnakveðskapinn sé búið 

að vera. Hann óskar þess að það komi ekki aftur og að þessi hefð verði ei endurtekin. Hann 

telur þó mikilvægt að menn komi sér saman um verðleika rímna og að menningargæði þeirra 

hljóti viðurkenningu fyrir það sem þær hafa veitt íslensku þjóðinni á liðnum öldum. Hann 
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bætir við að rímur séu einn af tengiliðnum á milli fornsiðar landsins og hins nýja. Þær hafa 

verið ljósgjafi manna og vakið afl Íslendinga meðan skammdegismyrkur var lengst og hafa 

„haldið lífinu í þjóðinni líkamlega og andlega á sinn hátt, þegar mest svarf að“ 

(Þjóðháttasafn3 17: 818). 

Í bréfi Bjarnar Guðmundssonar má einnig sjá hvað rímur voru mönnum dýrmætar þegar 

þær voru fluttar af munni fram. Að kveða rímur, segir Björn, er ekki einungis list heldur hluti 

af rótum þjóðarinnar og þegna hennar. Nafnið „Jónas Hallgrímsson“ sést hvergi í bréfinu en 

þetta bréf til Kjær getur talist óbeint svar við dómi Jónasar. Björn lýsir hvernig kvæðalagið 

hafði áhrif á menn þegar vel var kveðið. Hann segir: 

 

Þegar vel er kveðið get ég vel hugsað mér að fleirum muni fara sem mér. Kvæðalagið og 

allur blærinn á kveðskapnum hefir undarleg kitlandi áhrif á mann, það er eins og manni 

hitni stundum um hjartarætur, en hinn sprettinn er sem kalt vatn seytli um mann allan, eða 

kaldur gustur lengst framan úr öldum leiki um mann. Eða einhver seiðandi, töfrandi 

kraftur fylgi kveðskapnum, kraftur sem maður verður ósjálfrátt var við, en skilur ekki, 

veit ekki hvaðan er runninn eða hvert hann stefnir. Maður kom vel við áhrifin, eitthvað 

kunnugt og laðandi fylgir þeim, eða eins og gamall kunningi og vinur sé kominn eða 

maður viti af honum í nálægð. Og í huga manns fæðast ýmsar þrár og eftirlanganir, – 

fæðast og deyja hver á eftir annarri, koma ósjálfrátt og hverfa eins, maður ræður ekki við 

þetta, en gefur sig á vald áhrifunum og lætur berast viljalaust með straumnum. 

(Þjóðháttasafn3 15: 528) 

 

Þessir straumar halda áfram að hafa áhrif þó að kvæðaflutningi sé lokið, segir Björn. Enduróm 

hrynjandinnar hljómar mislengi í huga manns en hverfur þó ekki endanlega skv. Birni og hann 

bætir við að þessar tilfinningar vakni aftur við endurminninguna en þó aðeins daufari, „og ef 

til vill með öðrum litum – en þó svo skýrar að ómögulegt er að villast á þeim“ (Þjóðháttasafn3 

15: 528-29). 

Björn segir rímnahefðina afar gamla og hafa lifað með íslensku þjóðinni á liðnum öldum. 

Honum finnst tímabært fyrir þjóðina að vera hefðinni þakklát og meta hana meira en hafi 

verið gert nú um hríð. Hann segir að þau áhrif sem hann lýsti og þessi kraftur sem hann 

upplifði stafi að sjálfsögðu frá þeirri staðreynd að rímnakveðskapur sé „arfur Íslendingsins“, 

„gjöf frá forfeðrum hans“, sem hafi komið „lengst framan úr heimnum“ (Þjóðháttasafn3 15: 

529). Björn segist ekki vita mikið um efni rímnanna en best væri fyrir menn að kynna sér það 

sjálfir. 
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[...] að þótt efni þeirra og orðfæri sé að mörgu leyti ábótavant, þá er í mörgum þeirra sterk 

siðferðisleg undiralda, sem óspart lofar allt hið góða og göfuga í fari manna, en lastar hitt, 

sem málar dygðirnar með björtum litum, en letina og ódrengskapinn með dökkum. Og 

aðeins eitt enn. Rímurnar sem ég kynntist hvöttu mig mjög til að ná í sögurnar sem þær 

voru ortar út af og urðu þannig til að auka lestrarþrá mína. (Þjóðháttasafn3 15: 529) 

 

Einar Jónssonar hefur eina efnisgrein í bréfi sínu með titlinum „Jónas Hallgrímsson“ og er 

það augljóst að þarna sé hann að taka afstöðu til ritdóms Jónasar um Rímur af Tistrani og 

Indíönu. Að hans mati hafði Jónas, með sinni ritgerð, gert þá „skissu“ að vanmeta 

rímnakveðskapinn á Íslandi. Hann minnir á kosti rímna eins og margir aðrir gerðu og segir að 

ummæli Jónas um rímnakveðskap séu harkaleg og hörð: 

 

Skáldið Jónas Hallgrímsson réðst mjög óþyrmilega á rímnakveðskapinn um 1840 með allri 

sinni snilld og taldi fram alla galla hans, en sýndist ekki finna neitt nýtilegt við þær. 

Gallarnir voru líka margir. Enda hafði ritgerð hans þau áhrif, að heita mátti, að öll 

rímnagerð hætti, og rímnakveðskapurinn fór einnig minnkandi úr því, og mátti heita að 

hann hyrfi síðast með öllu, einkum eftir að breyting varð á sálmasöngnum. Það var eins og 

þjóðin þyrði ekki lengur að syngja né kveða, eftir að bæði sálmasöngurinn gamli og 

rímnakveðskapurinn var fordæmdur. (Þjóðháttasafn3 4: 839) 

 

Þrátt fyrir dóm Jónasar telur Einar að rímnakveðskapur hafi verið bæði til fróðleiks og 

skemmtunar. Einar metur rímnakveðskapinn og segir að hann hafi bæði vakið og haldið við 

lífsfögnuði hjá alþýðu og líka miðlað henni fróðleik meðan hún gekk sína þrautagöngu. Hann 

segir líka að almenningi hafi leiðst að þurfa að lesa sama efnið sí og æ og sömu sögurnar 

höfðu verið endurteknar og því hafi rímnakveðskapur verið góð og nauðsynleg tilbreyting, 

þ.e. að fá að syngja efnið eða kveða rímur öðru hverju. Einar, líkt og fleiri, minnir á að 

söngurinn gleðji alltaf fólk og lífgi það við, sérstaklega ef þjóðin þekkir ei annað betra. „Þess 

vegna er það illt verk, að eyðileggja söng eða kveðskap fyrir þjóð, en ágætt verk að bæta 

hann“ (Þjóðháttasafn3 4: 840).  
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Niðurstöður 

 

Rímur eru frásagnarljóðmæli eða kvæði sem voru mælt af munni fram. Þær voru „kyrjaðar“ 

eða sagðar með tóni. Þessi aðferð kallaðist að kveða rímur. Rímur voru geymdar í minni fólks 

en voru líka til útgefnar og í handritum og fluttar upphátt fyrir áheyrendur. Þær voru miðlun 

frásagna líkt og sögulestur. Finna má elstu rímurnar frá byrjun 14. aldar og töldust þær sérstök 

bókmenntagrein sem naut vinsælda næstu fimm aldir. Á sama tíma höfðu þó margir horn í 

síðu rímna, svo sem guðfræðingar og lærðir menn. Sá sem tók mestan þátt í að „eyðileggja“ 

rímnakveðskapinn fyrir þjóðinni var Jónas Hallgrímsson. Jónas skrifaði ritdóm um Rímur af 

Tistrani og Indíönu eftir Sigurð Breiðfjörð. Þar réðst hann miskunnarlaust á höfundinn og 

rímnahefð Íslendinga almennt. Þar sem Jónas varð fyrst eftir dauða sinn vel þekkt og virt 

skáld í samfélaginu, höfðu orð hans og skoðanir gífurleg áhrif á menningarhefð Íslendinga. Þó 

að hann næði ekki að útrýma rímnakveðskapnum fyrir fullt og allt með sinni dómhörku þá 

hefur rímnakveðskapurinn aldrei náð sér á strik síðan.  

Jónas gagnrýndi rímur sem texta á blaði. Hann skoðaði bragarhætti, reglur og form, 

hvernig verkið var skipulagt, hvernig orðin voru samsett og hvað þau þýddu, þýðinguna í 

heild bak við rímurnar og jafnvel hvernig orðin voru beygð. Allur hans dómur byggist á 

bókmenntareglum. Hans skilningur og röksemdafærsla fóru ekki út fyrir blaðið.  

Tilgangurinn að baki því að semja rímur var ekki að búa til listræn, fullgild 

bókmenntaverk. Rímur er tjáningaraðferð og tjáningarháttur skáldsins til að leysa sig og 

hlustendur sína úr þjáningum hungurs, myrkurs og öðrum hörmungum. Vitnisburður þeirra 

sem skrifuðu Holger Kjær sýnir að rímur voru flutningur, frásögn, saga, menning, tilfinning 

og einskonar söngur sem talaði til hvers og eins. Þær voru fyrst og fremst skemmtun. Nær 

allir sem fjölluðu um rímur í bréfum sínum lýsa þeim sem skemmtun. Öllum þeim sem 

hlýddu á rímnakveðskap þótti það hin besta skemmtun sem var nýtileg bæði til afþreyingar og 

fróðleiks.   

Á þeim tíma þegar skammdegismyrkrið var sem svartast. Heimilisfólkið þurfti að vinna 

hörðum höndum á kvöldin til að standast kröfur þess tíma. Myrkrið gerði menn syfjaða. Þeir 

þráðu að taka sér hvíld. Þar kemur kveðskapurinn sér vel. Hann hvatti alla á heimilinu til að 

starfa áfram, vinna betur, stytti þeim stundir, létti þeim störfin og veitti þeim ánægju, andlega 

uppörvun og fróðleik. Tími vökunnar flaug hjá.  

Að kveða rímur er hæfileiki sem er ekki öllum búinn. Kvæðaflutningur góðs og reynds 

kvæðamanns gagntók huga hlustandans og hreyf alla með sér. Allir, þar á meðal 

kvæðamaðurinn, voru dáleiddir. Áhrifum kvæðalagsins var lýst eins og undarlega kitlandi 
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tilfinningu. Kvæðalagið er sagt vera óstjórnandi töframáttur og kraftur. Að heyra rímur mun 

hafa verið líkt því að hafa æskuvin við hlið sér. Upplifunin varir áfram þótt rímnalagið sé búið 

og tilfinningin vaknar aftur við endurminninguna.  

Bréfritarar bentu Holger Kjær á að án rímnakveðskapar á heimili urðu menn þungir á lund. 

Þeim leiddist og voru ólundarlegir og daufir á svipinn. Fyrir suma var rímnakveðskapur 

eftirminnilegasta og dýrmætasta reynslan úr æskunni. Í flestum sóknum komu menn saman og 

höfðu af rímunum gleði, glaum og kátínu. Rímur voru notaðar í brúðkaupsveislum, á 

samkomum, alþingisfundum og mörgum öðrum atburðum. Þar kváðu menn rímur til að vekja 

slíkar samkomur til lífs og vekja kátínu í hópnum.  

Rímur voru einnig leikur til afþreyingar og til að drepa tímann. Sá leikur kallaðist að 

„kveðast á“ og var einskonar keppni. Keppnin fór fram með tvennum hætti. Annaðhvort var 

um vísnasóp að ræða eða skandéringu. Í báðum tilfellum létu keppendurnir tveir reyna á 

vísnafróðleik og rímnakunnáttu hvors annars. Þessi leikur gat tekið drykklanga stund sem 

kom öllum vel, til dæmis þegar enginn komst út fyrir dyrnar vegna slæms veður. Ennfremur 

voru rímur hjálpartæki til að styrkja minnisgáfuna og æfa heilann. Rímur siðuðu börnin til og 

höfðu þroskandi áhrif á þau. Að þurfa að leggja vísur og kvæði á minnið gerði eldri 

kynslóðina minnugri en þá yngri því rímur voru góð og árangursrík náms- og minnisþjálfun.  

Því er óhætt að segja að niðurlæging rímnakveðskaparins á Íslandi jafngildi því að taka af 

landsmönnum eitt af því sem gerir þá að Íslendingum. Rímnahefðin er arfur þjóðarinnar. Hún 

er hluti af menningu og sið landsins. Rímur voru og eru bókmenntir, skemmtun, tjáning, útrás, 

huggun, hátíðarhald, íþrótt, unaðssemd, nám, minnistæki, tilbreyting á samkomum, hlátur, 

tónlist, athöfn, hjálparhönd og leið til að stytta skammdegið og létta vinnuna. Vitnisburður 

þess alþýðufólks sem skrifaði Holger Kjær minnir okkur á að virtir, þekktir og áhrifaríkir 

menn eins og Jónas Hallgrímsson verða að gæta vel að því sem þeir segja og ekki síst skrifa.  
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Þjóðháttasafn Þjóðminjasafns Íslands. Safn Holger Kjær. CF7/3, mappa 20, Ólína 

Andrésdóttir.  
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Þjóðháttasafn Þjóðminjasafns Íslands. Safn Holger Kjær. CF7/3, mappa 21, Kristján Ingi 

Sveinsson. 

 

Þjóðháttasafn Þjóðminjasafns Íslands. Safn Holger Kjær. CF7/3, mappa 24, Sveinn Víkingur.  

 

Þjóðháttasafn Þjóðminjasafns Íslands. Safn Holger Kjær. CF7/3, mappa 26, Sveinn 

Gunnlaugsson. 

 

Þjóðháttasafn Þjóðminjasafns Íslands. Safn Holger Kjær.CF7/3, mappa 28, Kristleifur 

Þorsteinsson. 

 

Þjóðháttasafn Þjóðminjasafns Íslands. Safn Holger Kjær. CF7/3, mappa 29, Jón 

Guðmundsson.  

 

Þjóðháttasafn Þjóðminjasafns Íslands. Safn Holger Kjær. CF7/3, mappa 34, Halldór Jónsson. 

 

Þjóðháttasafn Þjóðminjasafns Íslands. Safn Holger Kjær. CF7/3, mappa 35, Marinó H. 

Stefánsson.  

 

Þjóðháttasafn Þjóðminjasafns Íslands. Safn Holger Kjær. CF7/3, mappa 37, Páll H. Jónsson.  

 

Þjóðháttasafn Þjóðminjasafns Íslands. Safn Holger Kjær. CF7/3, mappa 38, Björn 

Jóhannsson. 

 

Þjóðháttasafn Þjóðminjasafns Íslands. Safn Holger Kjær. CF7/3, mappa 40, Sigríður 

Þorvaldsdóttir.  
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