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Útdráttur 

Munnleg hefð vögguvísna er ekki einsleit, ekki sú sama í öllum löndum heldur hefur hún 

aðlagast aðstæðum á hverjum tíma og á hverjum stað sem og því umhverfi sem fólk býr 

í. Textinn er tekinn úr umhverfi barnsins sem það þekkir vel og fjallar um foreldra, systkin, 

dýr, fugla og blóm. Í þessari ritgerð er annars vegar fjallað um rannsóknir fræðimanna á 

vögguvísum og barnagælum og hins vegar eigin athugun höfundar á texta í barnagælum 

á Íslandi og öðrum Norðurlöndum. Innihald textans er borið saman á milli landa og 

landssvæða. Höfundur fann allmörg dæmi um samsvörun í vísum eins og 

tröllavögguvísum og vísum þar sem sungið er fyrir barnið og róið með það um leið. 

Barnagælur og vögguvísur hafa fram að þessu ekki verið taldar hluti af sérstökum 

menningararfi. Þær hafa verið og eru einskonar jaðarmenning sem hefur einskorðast við 

heimilið og þá einkum við rúm eða rúmstæði barnsins. Samkvæmt heimildum eru það 

nær eingöngu mömmur, ömmur og fóstrur sem hafa sungið barnagælur og vers fyrir 

börnin. Barnagælum er því réttast lýst sem alþýðuhefð sem einkum var bundin við 

menningu kvenna. 
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Abstract 

Lullabies in oral tradition are not homogeneous or identical in all countries but have 

adapted to the conditions of any time and environment people live in. The text is taken 

from the child's environment that it knows well and focuses on parents, siblings, animals, 

birds and flowers. This paper firstly discusses scholars’ research on the lullaby and 

secondly the author’s own observations of the texts in Icelandic and other Nordic 

languages. Comparisons were made on the content of the texts between Iceland and 

other Nordic countries. The author found a number of examples of correlations in songs 

like troll lullabies and songs in which the child is sung to and rocked at the same time. 

Lullabies have so far not been considered a part of the special cultural heritage in Iceland. 

They can be considered a subculture that has been confined to the home and particularly 

the nursery. According to sources it is almost exclusively mothers, grandmothers and 

nannies who have sung lullabies to children. Lullabies are therefore aptly described as 

folk traditions. 
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Formáli  

Áhugi minn á barnagælum og vöggukvæðum vaknaði fyrir nokkrum áratugum þegar ég 

varð sjálf móðir ungra barna. Ég hef safnað talsverðum fjölda barnavísna og barnagæla á 

nokkrum tungumálum gegnum árin enda bjó ég erlendis í ýmsum ólíkum löndum í mörg 

ár. Ég var vön að syngja fyrir börnin mín þegar þau voru lítil og núna með barnabörnunum. 

Ég hafði því áhuga á að kanna uppruna og tilgang barnagæla bæði á Íslandi og í öðrum 

menningarlega tengdum löndum einkum í Norður-Evrópu. Einnig vildi ég kanna hvort 

líkindi væru með innihaldi texta í íslenskum barnagælum og sambærilegra texta á öðrum 

tungumálum. 

 Mér finnst rétt að taka fram að þegar ég skrifa hugtakið barnagæla nota ég orðið 

þegar það kemur fyrir í eignarfalli „barnagæla“ í stað „barnagælna“. Hvort tveggja er 

viðurkennt málfar og valdi ég það fyrrnefnda. 

Þakkir fær leiðbeinandi minn, Kristinn H.M. Schram, fyrir þolinmæðina og góðar 

og gagnlegar ábendingar. Einnig fær vinkona mín, Sigríður Stefánsdóttir, kærar þakkir fyrir 

yfirlestur og leiðréttingar. 
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Inngangur 

Mæður hafa sennilega raulað eða sungið fyrir börn sín frá alda öðli í flestum menningar-

heimum. Fyrstu þekktu heimildir um barnagælur eða vögguvísur eru frá því um 1300 

þegar byrjað var að skrá þær úr munnlegri hefð í Þýskalandi. Barnagælur voru þó ekki í 

sérstökum hávegum hafðar lengi framan af og voru fáar gefnar út á prenti fyrr en á 19. 

öld þegar áhugi á þeim fór að vakna og farið var að skrá þær og rannsaka af 

fræðimönnum. Fram að þeim tíma fannst flestum þær ekki tilheyra bókmenntunum enda 

að formi til oftast mjög einfaldar, sennilega flestar verið samdar af konum, voru margar 

sprottnar upp úr alþýðumenningu bændasamfélagsins og fjölluðu um efni sem 

fræðimenn fyrri tíma höfðu oft takmarkaðan áhuga á - heimi barna og kvenna. 

Í þessari ritgerð verður í fyrsta lagi kannað hvað fræðimenn hafa skrifað um uppruna 

og sögu barnagæla. Síðan verður spurt nánar út í innihald textans og tilgang hans. Spurt 

verður hvort einhver líkindi séu með íslenskum barnagælum og vögguvísum og 

sambærilegum texta á öðrum tungumálum í Norður-Evrópu með sérstakri áherslu á 

Norðurlöndin. Er innihald textans í íslenskum barnagælum svipað og á hinum 

Norðurlandamálunum? Er hann einkum notaður til að svæfa börnin eða til þess að vekja 

ótta með þeim vegna hættu sem þau ættu að varast? Hver er boðskapurinn sem mæður 

vildu koma á framfæri þegar þær sungu fyrir börn sín? Er hluti íslenskra barnagæla 

upprunninn í erlendri menningu og þýddur og aðlagaður að íslenskum staðháttum og 

menningu? 

Til eru ótal þulur, vísur, rím, bullvísur, talnavísur bæði á Íslensku og á erlendum tungu-

málum svo af nógu var að taka. Hér verður einkum horft á vögguvísur og innihald texta 

þeirra. Undirliggjandi rannsóknarspurningar hér eru hvort textinn sé svipaður að innihaldi 

í norrænum barnagælum og hvort barnagælur séu sprottnar úr sama jarðvegi á 

Norðurlöndum og hver sé boðskapurinn í textanum. Þá er sú spurning einnig 

undirliggjandi hver sé staða vögguvísunnar meðal þessara þjóða. T.d. hvort barnagælur 

séu einskorðaðar við alþýðumenningu eða þeim lyft á stall þjóðlegs menningararfs. 
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1. Hugtök og rannsóknarsaga  

Sagt er, að það sé gott að tala við og syngja fyrir ófætt barn sitt. Með því myndar maður 

beint samband við barnið og sem getur leitt til góðra tengsla eftir fæðingu. Slíkt getur 

einnig komið í veg fyrir tilfinninguna að barnið sé ókunnug vera, einhver framandi 

persóna. 1 Æskilegt er talið að faðir barnsins tali einnig við ófætt barn sitt, fái að hlusta á 

hjartsláttinn í því með því að leggja eyrað við maga móðurinnar og láta barnið kynnast 

rödd hans. Vissulega hefur ekki verið rannsakað og staðfest að nýfætt barn bregðist við 

rödd föðurins. Það hefur augljóslega kynnst rödd móðurinnar. En ef til vill hjálpar það 

föðurnum líka að finnast barnið ekki vera framandi persóna, þegar hann hefur talað við 

það í móðurlífi og kannski gert sér einhverja mynd af barninu. 

 Á öðrum menningarsvæðum, eins og t.d. í Suður-Ameríku, Afríku og Asíu eru á 

ýmsum stöðum siðir sem sýna að litið sé á nýfætt barn sem einstakling og einnig ófætt 

barn sem hluta af fjölskyldunni. Í Kína er aldur barns talinn frá getnaði, ekki fæðingu og 

þegar það fæðist er það talið eins árs gamalt. Í Nepal er sagt að faðirinn syngi á hverju 

kvöldi fyrir ófædda barnið sitt; situr við hlið móðurinnar og býr til sögur og söngva og segir 

barninu hvað hann hlakki til að sjá það.2  

Tónninn í rödd móðurinnar verður sérstakur þegar hún syngur fyrir barnið. Einnig 

getur barnið hlustað á tónlist sem kemur úr útvarpi eða hljómtæki, en, eins og eldra barn 

sagði: „Maður getur ekki setið í fanginu á hljómtækinu“.3 

Fræðimenn álíta flestir að barnagælur og vöggukvæði séu tilkomin í munnlegri 

hefð og var hér notast við bókina Singer of Tales eftir Albert B. Lord sem skilgreinir 

munnlega hefð svo, að hún sé kvæði sem eru sungin eða mælt fram af kvæðamanni sem 

hefur ekki lært þau af bókum heldur af annarri manneskju, til dæmis foreldri sem hefur 

lært kvæðið af sínu foreldri og þannig koll af kolli.4 Kvæðamaðurinn hlustar, lærir og flytur 

síðan fyrir áheyrendur. Kvæðið er samið jafnóðum , en notaðar eru formúlur5 sem eru 

endurtekin föst orðasambönd og þemu6 sem eru innihald kvæðisins. Kvæðið getur breyst 

                                                        
1 Lind, John o.fl., Musik i livets början, 11-13. 
2 Lind, John o.fl., Musik i livets början, 12. 
3 Lind, John o.fl., Musik i livets början, 13. 
4 Lord, Albert B., Singer of Tales, 21. 
5 Lord, Albert B., Singer of Tales, 30. 
6 Lord, Albert B., Singer of Tales, 68. 
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frá manni til manns, en föstu orðasamböndin haldast og rauði þráðurinn í sögunni er sá 

sami.  

Svissneski þjóðfræðingurinn Emily Gerstner-Hirzel skrifar um Kinderlied og fer yfir 

sögu kvæðasöfnunar í Þýskalandi. Bandaríski þjóðfræðingurinn Suzanne Godby Ingalsbe 

skrifar um hugtakið Lullaby, og útskýrir nánar um hvað það fjallar. Sænski 

þjóðfræðingurinn Bengt af Klintberg skýrir frá uppruna vögguvísna í bókinni Svensk 

Folkpoesi og í bókinni Barnkultur i Norden er fjallað um börn og kvæði og um það hvaða 

áhrif það hafi á börn að hlusta á tónlist og söng. Í inngangskaflanum er einnig komið inn 

á það efni. 

Af íslensku efni var helst stuðst við bókina Ljóðmál, Fornir þjóðlífsþættir eftir Jón 

Samsonarson handritafræðing og bók þjóðsagnasafnaranna Jóns Árnasonar og Ólafs 

Davíðssonar um Íslenskar gátur, skemtanir, vikivaka og þulur. Einnig var leitað í safn séra 

Bjarna Þorsteinssonar Íslensk þjóðlög en þar eru nokkrar barnagælur að finna. Séra Bjarni 

lagði þó höfuðáherslu á tóninn og lögin í þjóðlögunum en minni áherslu á textann. Margar 

þulur eru líka barnagælur og var stuðst við grein eftir Ögmund Helgason handrita- og 

sagnfræðing um þulur og eðli þeirra og einnig komu Sagnadansar eftir Véstein Ólason 

sagnfræðing að góðum notum. 

Efnið sjálft, það er barnagælur og vöggukvæði var sótt í ýmsar kvæðabækur, eins 

og Vísnabókina frá 1946, Einu sinni átti ég gott eftir Rósu Þorsteinsdóttur þjóðfræðing, 

Fljúga hvítu fiðrildin, Söngbók barnanna, eftir Helgu Gunnarsdóttur og Ragnheiði 

Gestsdóttur, Þulur eftir Theodóru Thoroddsen, Sagnadansar eftir Véstein Ólason, 

Ljóðmál, eftir Jón Samsonar-son, Íslensk þjóðlög eftir Bjarna Þorsteinsson og Íslenskar 

gátur, skemtanir, vikivakar og þulur eftir þá Jón Árnason og Ólaf Davíðsson, De gode 

gamle barnesangene frá Noregi, Norðursöngva sem innihalda vísur og kvæði frá öllum 

Norðurlöndunum, Svensk Folkpoesi eftir Bengt af Klintberg og Roliga barnvisor frá Svíþjóð 

eftir Finn Zetterholm. 
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1.1  Hvað er barnagæla? 
 „Barnagæla er stök vísa, þula eða kvæði, sem mælt er fram, raulað eða kveðið við barn 

til að hafa ofan af fyrir því eða til að róa það og svæfa“.7 Á ensku er orðið „lullaby“ notað 

yfir barna-gælur, dregið af sögninni „to lull“,að róa og er það skylt sænska orðinu „lulla“, 

sem þýðir að bía ofan á eða syngja einhvern í svefn.8 Barnagælur voru sem sagt notaðar í 

ákveðnum tilgangi. Um lullaby segir bandaríski þjóðfræðingurinn Suzanne Godby 

Ingalsbe: 

Lullabies are one of may genres that have developed to fulfill a specific purpose. 
Along with their counterparts the cradle song, berceuse, and Wiegenlied, lullabies 
are most commonly used to soothe children to sleep. Therefore, these songs are 
associated most closely with the activities of rocking and feeding, traditionally 
carried out by mothers. 

Þarna er einnig tekið fram að það hafi aðallega verið mæður sem sungu vögguvísur fyrir 

börnin sín.9  

Í bókinni Einu sinni átti ég gott, sem Rósa Þorsteinsdóttir sá um að gefa út, segir 

hún í formála meðal annars að ætlunin sé: „Að til verði ný vísnabók með gömlum vísum 

og öðru efni sem venjan var að fara með fyrir börn.“10 Í bókinni eru hljóðupptökur af fólki 

sem fætt er á fyrstu áratugum 20. aldar og seint á 19. öld. Þetta fólk lærði vísurnar af 

foreldrum eða ömmum og öfum, sem lærðu vísurnar af foreldrum sínum og þannig koll 

af kolli. Í bókinni eru allt frá bænum og vögguvísum til Grýlukvæða, þula og kveðlinga. 

Efnið hefur varðveist um langan aldur með íslenskri alþýðu en hefur gleymst eða verið við 

það að gleymast og segir Rósa Þorsteinsdóttir ennfremur „að allt er það þó vel þess virði 

að því sé haldið til haga.“ 

Þulur og barnagælur falla undir flokkinn þjóðkvæði og þjóðvísur. Þetta er 

kveðskapur sem varð til meðal almennings og hefur flust áfram milli kynslóða; er lærður 

og fluttur án bóklegs stuðnings. Samkvæmt bandaríska þjóðfræðingnum Albert B. Lord er 

einkenni á þulum og barnagælum föst orðasambönd og stef í kveðskapnum og það að 

hafa lært kveðskapinn munnlega og aldrei séð hann á bók.11 Einnig er mikil fjölbreytni í 

kveðskapnum sem er einkennandi fyrir munnlega hefð og þar af leiðandi breytist textinn 

                                                        
7 Jón Samsonarson, Barnagæla, bls. 26. 
8 Holm, Gösta, Sænsk-Íslensk orðabók, bls. 400. 
9 Godby Ingalsbe, Suzanne, Lullaby, bls. 372. 
10 Rósa Þorsteinsdóttir, Einu sinni átti ég gott, bls. 1-5. 
11 Lord, Albert B., Singer of Tales, bls. 21. 
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í meðförum eins kvæðamanns til annars án þess þó að sagan sjálf eða innihald textans 

breytist. Það er enginn sérstakur höfundur og ekki hægt að finna uppruna textans. Þulur 

eru því að mínu áliti gott dæmi um munnlega hefð. Orðið þula var notað í fornu máli á 

annan hátt og virðist eingöngu hafa átt við kvæði sem voru nafnarunur eða önnur 

upptalning. Þar er dæmi um þulu í Snorra Eddu sem heitir Þorgrímsþula og eru talin upp 

nöfn uxa og hesta. Margar barnaþulur hafa haldið þessum einkennum og eru upptalning 

nafna svo sem Kúaþula þar sem kýrnar eru taldar upp um leið og þær koma ofan af fjalli.12 

Jón Samsonarson nefnir í inngangi í bók sinni Ljóðmál, Fornir þjóðlífsþættir að Jón 

Árnason þjóðsagnasafnari hafi raðað öllu þjóðlegu efni í flokka og eru þulur og 

barnagælur í flokki XII hjá honum. Jón Samsonarson rannsakaði þulutexta og hefur fundið 

skyldar þulur í Færeyjum og Noregi. Hann bendir á að munnlegt efni hafi átt greiðari leið 

frá þessum löndum til Íslands fyrir siðaskipti en eftir siðaskipti (1550) kom mest munnlegt 

efni frá Danmörku. Hjá söfnurum þjóðlegs efnis var textinn mikilvægastur en sr. Bjarni 

Þorsteinsson þjóðsagnasafnari lagði mesta áherslu á lögin við textana og beindust 

rannsóknir hans aðallega að þeim. 

Tilgangurinn með barnagælum og þulum hefur verið margvíslegur. Rósa Þorsteins-

dóttir segir í inngangi að bók sinni Einu sinni átti ég gott, að tilgangurinn með þeim hafi 

„oftast verið að róa barnið, svæfa það eða hugga en þær hafa líka verið notaðar til þess 

að vekja og halda athygli barnsins.“ Ennfremur segir Rósa Þorsteinsdóttir: 

Myndir sem birtast í þulunum og okkur finnst óskiljanlegar nú hafa getað 
vakið ímyndunarafl barns sem var vant að hlusta á sögur sagðar. 

Þulur og barnagælur eru oftast tengdar samtíma sínum og því umhverfi sem ól þær af sér 

og fengu þar af leiðandi einkenni munnlegrar hefðar. Þær aðlöguðust samtímanum. 

                                                        
12 Rósa Þorsteinsdóttir, Einu sinni átti ég gott, bls. 1-5. 
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1.2  Uppruni og tilgangur vöggukvæða og barnagæla 
Svissneski þjóðfræðingurinn Emily Gerstner-Hirzel (1923-2003) segir í grein sinni Das 

Kinderlied,13 að vögguvísur hafi verið þekktar og skrifaðar upp í Þýskalandi í kringum 1300. Á 

þessum tíma voru þær yfirleitt með trúarlegum texta en inn á milli var skotið orðum sem ætluð 

voru til að róa eða svæfa eins og til dæmis „nani, nani, susani“ og annað þvíumlíkt. Gerstner-

Hirzel segir ennfremur að vöggukvæði hafi á þessum tíma einkum tengst jólunum. Dæmi um 

slíkt er germanska kvæðið um Jesúbarnið frá um 1300: 

Du solt ez heben und legen 
Samft wiegen und wegen. 
Sing: ninna ninna wægelin 
Gottes, menschen kindelin..... 

   Ed.Heinr.Adrian, Berlin 1927  (DTM 26) V. 1603 ff. 

Í lauslegri þýðingu hljómar þessi vísa svo: Þú skalt taka það [barnið] og leggja það, vagga því 

mjúklega og róa það. Syngja: sussu, sussu bía, Guðs litla barn. Þarna er sungið „ninna ninna“ 

og sama formúla kemur fyrir í svissnesku vöggukvæði: „Nini, nani Wiagali“.14 

Innihald textans í barnagælum sem gefnar voru út á prenti var nær engöngu trúarlegt 

fram yfir aldamótin 1800 þegar út kom bókin Des Knaben Wunderhorn (Undra- eða allsnægta-

horn drengsins), sem er safn gamalla þýskra barnakvæða eftir þýsku skáldin Archim von Arnim 

(1781-1831) og Clemens Brentano (1778-1842) sem höfðu mikil áhrif á rómantíska tímabilinu 

í Þýskalandi. Við útkomu þeirra vaknaði áhugi fræðimanna á söfnun barnakvæða og er 

rannsakendum á munnlegri hefð frá þessum tíma að þakka að vögguvísur voru færðar á prent. 

Bókin Des Knaben Wunderhorn varð svo vinsæl í Þýskalandi að haft var eftir skáldinu Goethe 

að þessi bók ætti að vera til á hverju heimili.  

 Brentano, sem tók saman bókina Des Knaben Wunderhorn, studdist við safn Johann 

Friedrich Schütze (1793-1858), sem var þýskur fræðimaður og safnari orðasambanda og máls-

hátta auk ýmiss konar þjóðfræðiefnis. Einnig safnaði Johann Friedrich Schütze barnavísum en 

lét prenta mjög lítið af þeim. Samkvæmt Emily Gerstner-Hirzel hafði Clemens Brentano tals-

verð áhrif á þjóðsagnasöfnun Grimms bræðra.  

                                                        
13 Gerstner Hirzel, Emily, bls. 923. 
14 Gerstner Hirzel, Emily, bls. 923. 
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Textanum í gömlum vöggukvæðum á Norðurlöndum svipar um margt til texta vöggu-

kvæða í þýskumælandi menningarumhverfi. Hann fjallar iðulega um fugla, náttúru, mat og 

trú.15 

Á seinni hluta miðalda var farið að hugsa um mannlegu hliðina á frelsaranum í 

jólasöngvum og í staðinn fyrir andlega jólasálma komu nú sálmar um litla Jesúbarnið í jötunni. 

Vöggukvæðin breyttust úr trúarlegum lofgjörðarversum – sem vissulega héldu áfram að vera 

sungin – í veraldlegri vögguvísur um barnið í jötunni. Sá siður komst á að hafa jötuna og 

fjárhúsið í kirkjum á jólunum og ortir voru jólasálmar í vögguvísnastíl. Það var Heinrich nokkur 

von Laufenberg sem samdi fyrsta svokallaða „Kunstwiegenlied“ á þýsku svo vitað sé. 

„Kunstwiegenlied“ eða „Kunstlied“ er ljóð með nótum ætlað til söngs. Samkvæmt Emily 

Gerstner-Hirzel var þar með brúað bilið milli hins guðlega barns í jötunni til litla barnsins í 

vöggunni.16 Gerstner-Hirzel segir ennfremur að annað einkenni á barnagælum þessa tíma sé 

að þær hafi yfirleitt haft ákveðinn tilgang eins og vöggukvæði hafa þann tilgang að svæfa börn. 

Aðrir fræðimenn hafa síðar einnig lagt áherslu á þetta atriði (af Kintberg, Ól Davíðsson og 

fleiri). 

Textinn í gömlum miðaldavögguvísum í þýskumælandi löndum einkenndist oftast af 

„suse ninne“ sem þýðir sofðu barnið. Í samískum vöggukvæðum er notast við þessa formúlu: 

„Bisi lulla mánne“ (sofðu litla barnið). Þekktur jólasálmur sem enn er sunginn í þýskumælandi 

löndum hefur viðlagið „susani, susani, susani“ en þekktasta vögguljóð í hinum germanska 

menningarheimi er frá 16. öld og hefur þýska tónskáldið Johannes Brahms gert lag við það sem 

flestir kannast við: „Guten Abend, gut‘ Nacht....“. 

Eins og í þýskum barnagælum sem fjalla um umhverfi barnsins, dýrin, náttúruna og 

daglegt líf eru sænskar og íslenskar barnagælur mest um það sama, sem sýnir hversu lík 

menning þessara landa er - germönsk menning. 

Ólafur Davíðsson segir meðal annars í inngangi að bókinni Íslenskar gátur, skemtanir, 

vikivakar og þulur að „Þegar borin eru saman þjóðsagna- og leikjasöfn frá ýmsum löndum, 

kemur fljótt upp úr kafinu, að sumir leikir, sem eru t.d. tíðkaðir sunnan til í Þýzkalandi eru 

náskyldir leikjum, sem tíðkast í Norður-Svíþjóð eða á Íslandi.“17 Þetta gæti einnig átt við 

barnagælur og barnasöngva, þar sem textinn í mörgum vísum fjallar um sama efnið í þessum 

                                                        
15 Gerstner Hirzel, Emily, bls. 924. 
16 Gerstner Hirzel, Emily, bls. 938. 
17 Ólafur Davíðsson, bls. 31. 
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annars ólíku löndum. Menningararfurinn hefur að líkindum borist hingað sunnan úr álfu og 

eru germönsku menningaráhrifin sennilega sterkust.  

Fyrstu íslensku heimildirnar um vöggukvæði eru frá því um aldamótin 1600. Meðal 

elstu skráðra vögguvísna í íslenskum ritum er vöggukvæðið eftir séra Einar Sigurðsson í Hey-

dölum (1538-1626) „Nóttin var sú ágæt ein“, þar sem viðlagið er „með vísnasöng ég vögguna 

þína hræri“. Þetta vöggukvæði er enn sungið á Íslandi og þá yfirleitt sem jólalag. Í handritum 

frá um 1600 er „Barngælubálkur, langt kvæði og guðrækilegt undir fornyrðislagi að kveða við 

meybörn; skáldið beinir máli sínu til barnsins, efnið er góðar óskir og heilræði, oftast í 

ávarpsformi.“18 Barnagælur sem hafa lifað á vörum alþýðunnar eru misgamlar. Sumar, eins og 

til dæmis þulur, hafa lifað með þjóðinni frá miðöldum. 

Tilgangurinn með vögguvísum var mismunandi. Í sumum samfélögum voru þær 

notaðar til að halda við munnlegri hefð og menningararfi. Vögguvísur voru oft notaðar til að 

þroska málfærni barnsins og efla samskiptahæfni þess, kenna því að einbeita sér, uppörva og 

aga. Að líkindum var þó megintilgangur vögguvísna að svæfa börnin.19 Vögguvísur eru söngl-

aðar í einfaldri tóntegund, lágvært. Þær hafa verið raulaðar frá ómunatíð í mörgum löndum 

og mismunandi menningarheimi og venjulega er það móðir barnsins sem það gerir.20  

Líkamshreyfingar voru einnig notaðar, svo sem vaggað og róið. Hægur taktur. Svipaðar 

hreyfingar og í móðurkviði. Litlum börnum finnst gott að láta rugga sér og gaman þegar þeim 

er hossað. Eins þegar leikið er við þau samtímis sem raulað er. Norski tónlistarfræði-

prófessorinn Jon Roar Björkvold segir:  

Sången – barnens musikaliska modersmål – griper djupt in i barnkulturen. För 
barnen är sången en livsform, ett sätt att uttrycka och tillägna sig verkligheten 
på. Först med ett sådant perspektiv är det meningsfullt att tala om barns 
musikalitet. Först med ett sådant perspektiv är det meningsfullt att tala om 
barnsångens kvalitet.  

Í lauslegri þýðingu á hann við að söngurinn sé tónlistarmóðurmál barnsins og nái djúpt inn í 

barnsmenninguna. Fyrir börnin eru söngur og vísur lífsmáti; aðferð við að tjá sig og tileinka sér 

veruleikann. Hann segir líka að hjá börnum „används sången med en rituell funktion“, eins og 

þetta að vera svæfður á kvöldin og þá er vísan notuð sem eins konar helgiathöfn.21 

                                                        
18 Jón Samsonarson, Ljóðmál, bls. 27. 
19 Godby Ingalsbe, Suzanne, Lullaby, bls. 372. 
20 Gay Jr., Leslie C., Lullaby, bls. 515. 
21 Björkvold, Jon Roar, Sången i barnens kultur, bls. 22. 
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1.3  Vögguvísur á öðrum menningarsvæðum 

Frá ómunatíð hefur sá siður haldist, að foreldrar (mæður samkvæmt heimildum) eða ömmur 

og fóstrur hafi sungið fyrir börn og með börnum. Þessi siður er til á öllum menningarsvæðum, 

bæði í austri og vestri, norðri og suðri. Í bókinni The Folklore of Women and Children in Kuwait  

eftir Baaza al Batini frá Kuwait og Suzi Wells frá Englandi, sem báðar eru háskólakennarar, er 

m.a. fjallað um vögguvísur í Kuwait. Þar eru sungnar vögguvísur fyrir börnin eins og annars 

staðar í heiminum og er innihald þeirra oftast trúarlegt. Móðirin biður barninu blessunar Guðs 

og að hann verndi það fyrir illa auganu. Einnig er til vögguvísa þar sem ýmsum trúarbrögðum 

er blandað saman:  

Sleep, my baby, sweetly sleep. Sleep like a gazelle in the desert.  
Sleep my baby, sleep,  
but by God never slumber,  
but send Jesus, Moses and Mohammed to protect you.  

Sofðu barnið mitt, sofðu sætt. Sofðu eins og gasellan í eyðimörkinni. Sofðu barnið mitt, sofðu, 

en hjá Guði sefurðu aldrei, en [Guð] sendir Jesú, Móses og Múhameð til þess að vernda þig. 

(Þýð. BGH). 

Þarna kemur líka fram umhverfi barnsins og dýrin sem búa þar, eins og gasellan í eyðimörkinni. 

Til eru vögguvísur frá Kuwait sem innihalda þjóðsögur um hetjur og riddara á hestbaki og um 

ástir, þar sem móðirin syngur um ást sína á föður barnsins sem hún er að svæfa.  

Í formála ofangreindrar bókar er talað um menningararfinn í Kuwait og munnlegu hefð-

ina sem berst frá móður til barns í formi sagna, vöggukvæða, leikja, söngva, hefða, hjátrúar og 

málshátta og mikilvægi þess að þessi menningararfur viðhaldist. Formálinn endar með 

Kuwaitískum málshætti: „Illi makah awal malah talli“ – „án fortíðarinnar er engin framtíð“.22 

Sr. Bjarni Þorsteinsson hefur fjallað um þjóðlög sem hafa ferðast úr einu landi í annað 

og segir hann í inngangi að Íslenskum þjóðlögum:23 

Sum þjóðlög ferðast úr einu landi í annað, eins og þegar þjóðflokkar flytja sig; er það 
þá stundum, að lagið gleymist í hinu upprunalega heimkynni þess, en festir rætur í 
hinu nýja landi og verður þar reglulegt þjóðlag. 

Þannig er munnleg hefð eins og áður var drepið á; hún flyst frá einu landi til annars, einni sveit 

til annarrar og milli kynslóða. Sögur, ævintýri, kvæði og þjóðlög halda einkennum sínum en 

breytast kannski aðeins í meðförum þótt innihaldið sé það sama. Þannig er líklegt að vöggu-

                                                        
22 Al Batini, Bazza, The Folklore of Women and Children in Kuwait, bls. 4. 
23 Bjarni Þorsteinsson, Íslensk Þjóðlög, bls. 1. 
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vísur hafi orðið til; móðir syngur fyrir barnið sitt um það sem er í umhverfi þess og er kannski 

tengt atvinnu föður. Hirðingjar hafa líklega sungið vögguvísur sem hafa fest í sessi og við 

flutninga hafa þær lifað áfram og breiðst út. 

1.4  Menningararfur  

Um menningararfinn segir Valdimar Tr. Hafstein: „Menningararfur snýst um að hreyfa við fólki 

og virkja samtakamátt þess, að umbreyta orðræðu samfélagsins og móta athafnir manna. 

Hvað sem líður öllu tali um varðveislu þá gengur menningararfur út á breytingar.“24Í kaflanum 

Þjóðmenning og menningararfur í bókinni Menningararfur á Íslandi bls. 28 segir Valdimar Tr. 

Hafstein ennfremur: 

Að sjálfsögðu er menningararfurinn enn mikilvægt verkfæri í tákngervingu 
þjóðarinnar til þess að fylkja borgurunum um sameiginlega sjálfsmynd og skapa 
tilfinningu fyrir því að tilheyra ákveðinni heild. Margir hafa bent á fjölbreytilega 
hagnýtingu alþýðuhefða í þessum tilgangi. Á hinn bóginn er erfiðara nú en 
nokkru sinni fyrr að ímynda sér að einsleit menning einkenni þjóðríki. Auknir 
fólksflutningar milli landa, tvístrun einstakra þjóða út um allar koppagrundir, 
uppgötvun héraðsbundinna sjálfsmynda og aukið sjálfstraust frumbyggja – allt 
grefur þetta undan ímyndinni um menningarlega einsleitni samfélaga. 

Valdimar Tr. Hafstein vitnar í bandaríska þjóðfræðinginn Barböru Kirshenblatt-Gimblett sem 

hefur sett fram þá kenningu að menningararf beri að skoða sem yfirmenningarlega, 

metacultural orðræðu um menningarlegar athafnir. Valdimar segir „Í stuttu máli gengur 

kenningin út á að sem yfirmenning vísi menningararfur (t.d. handrit, rímur, torfbær eða sviða-

kjammi) út fyrir sjálfan sig til þeirrar „menningar“ í víðum skilningi sem arfurinn á að teljast 

dæmi um. Menningararfurinn er þá menning um menningu, eða menning í öðru veldi.“25 

Í þessu sambandi gætu barnagælur ekki verið hluti af yfirmenningunni því að þeim 

hefur aldrei verið lyft upp á stall sem sérstökum menningararfi. Barnagælur hafa verið og eru 

eins konar jaðarmenning sem hefur einskorðast við heimilið og þá einkum barna-

herbergið/svefnherbergið og eru það nær eingöngu mömmur, ömmur og fóstrur sem hafa 

sungið barnagælur og vers fyrir börnin. Barnagælur gætu þá verið hagnýting alþýðuhefða, eins 

og fram kemur í tilvitnuninni að framan. 

 

                                                        
24 Valdimar Tr. Hafstein, Þjóðmenning og menningararfur, bls. 22. 
25 Valdimar Tr. Hafstein, Þjóðmenning og menningararfur, bls. 29. 
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2.  Íslenskar og aðrar norrænar barnagælur 
Í þessum kafla verða sýnd dæmi um barnagælur og vöggukvæði þar sem koma fram líkindi 

milli landa og tungumála í textanum. Undirkaflar eru um vísur þar sem róið er með barnið, tröll 

í vögguvísum, dulbúna viðvörun sem er ætluð fullorðnum en er vögguvísa sungin yfir barni, 

vísur um fugla sem eru að slá gras, sem hér eru nefndar „sláttuvísur“, vísur um góðar óskir 

barninu til handa, skammarvísur og huggunarvísur. Einnig eru þar vísur um mat, lömb og að 

endingu um þjóðfræðilega kímni í vögguvísum. 

2.1 Ró, ró og rambinn 

Samkvæmt athugunum mínum kemur orðasambandið ró, ró og rambinn fyrir í mörgum ís-

lenskum og öðrum norrænum vísum. Bengt af Klintberg telur að barnagælur, rím og þulur séu 

upprunnar úr gamla bændasamfélaginu og að gamla alþýðumenningin hafi að geyma gildi sem 

ættu að varðveitast. Hann segir ennfremur að vögguvísur hafi haft þann tilgang að vagga börn-

um í svefn, eins og kemur fram í inngangi bókarinnar Svensk Folkpoesi:26 

Allt flera blir medvetna om att den gamla folkkulturen innehöll värden, som det vore 
synd at inte bevara. (.....) Man får också ett nytt perspektiv på vårt nuvarande samhälle 
och dess brister och förtjänster, sedan man bekantat sej med det gamla. I 
bondesamhället ingick folkdiktningen som en självklar del i det dagliga livet med dess 
regelbundna rytm av arbete och fest. (....) 

En poesi med delvis rent praktisk funktion var fäbodarnas vallvisor och lockrop på 
boskapen. Detsamma gäller om vaggvisorna, som skulle vyssa barnen till sömns. De 
beskriver en värld som ligger barnen nära; där sjungs om far och mor, syster och bror, 
om husdjuren, fåglarna och fiskarna. Det är vanligt att flera vaggvisor har samma 
melodi, och ofta har de också sjungits löst sammanfogade efter varandra. Den mest 
utbredda melodin är den som finns i „Ro, ro, till fiskeskär“. 

Í lauslegri þýðingu undirritaðrar: Gamla alþýðumenningin innihélt gildi sem fólk hefur 
orðið meðvitaðra um að varðveita. Fólk fær nýja sýn á núverandi samfélag þegar það 
hefur kynnst því gamla. Í bændasamfélaginu voru þjóðvísur og kvæði sjálfsagður hluti 
af daglegum lífstakti í sambandi við vinnu og hátíðir. ....Vögguvísur höfðu tilgang 
(praktisk funktion), áttu að vagga börnunum í svefn. Þær lýsa heimi sem börnin þekkja. 
Þar er sungið um mömmu og pabba, systur og bræður, um húsdýrin, fuglana og fiskana. 
Margar vögguvísur voru vanalega sungnar við sama lag og þær voru líka sungnar í lausu 
samhengi hver á eftir annarri. Ein algengasta vögguvísa eða barnagæla er „ro, ro till 
fiskeskär“. 

Þessi vögguvísa „ro, ro till fiskeskär“, sem Bengt af Klintberg nefnir, er einnig til á íslensku og 

norsku og er textinn nánast sá sami, það er að segja að við skulum róa fram í fiskisker og hvaða 

fiska fáum við þar? Íslenska útgáfan er eingöngu um lúðu, en fleiri feitir fiskar eru í sænska og 

norska textanum: 

                                                        
26 Af Klintberg, Bengt, Svensk Folkpoesi, bls. 7-8. 
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Róum við, róum við, fram um fiskisker. 
Þar er lúða, þar er lúða, sem um botninn fer.  

Á sænsku: 
Ro, ro till fiskeskär, vad slags fiskar får vi där? 
Laxen fet och flundran bred, torsken grå och sillar små 
och ålen stor och lång som sååå [þá er sýnt hversu langur állinn er og barnið 
skellihlær].27 

Á norsku: 
Ro, ro til fiskeskjær! Hva slags fisker får vi der? 
Laksen fet og flyndra bred, 
torsken grå og silda små 
og ålen stor og lang som så!28 

Líklega hafa þessar vísur verið sönglaðar fyrir börnin á alþýðuheimilum í sjávarþorpum, þar 

sem faðirinn varð að róa til fiskjar á hverjum morgni. Kannski voru mæðurnar órólegar ef fjöl-

skyldufaðirinn var ekki kominn heim þegar farið var að húma. Þá sungu þær þennan texta og 

reru um leið með barnið í fanginu, kannski alveg eins til þess að róa sjálfar sig eins og börnin. 

Í öllum þessum vísum er líka minnst á lúðu eða heilagfiski sem hefur líklega þótt hin mesta 

búbót, næring og bragðbesti fiskurinn eins og er hjá mörgum enn í dag. Margar aðrar íslenskar 

barnagælur eiga sér hliðstæðu á hinum Norðurlöndunum og má leiða líkur að því að flestar 

þeirra eigi uppruna sinn erlendis og hafi verið þýddar yfir á Íslensku. Á íslensku eru margar 

vísur um að róa með barnið og er hér til dæmis kveðið við stúlkubarn. Vísan er um húsdýrin 

og úr umhverfi sem barnið þekkir: 

Hún rær og hún slær og hún bindur kýr og ær, 
hún gerir gagnið og gott er hún barnið. 
Hún rær og hún slær og hún eltir lambær, 
þær eru tíu‘ og tvær, 
ekkert þó í kaup fær 
utan tvær tannlausar gamalær. 

Sama vísa var einnig kveðin við dreng: 
Hann rær og hann slær og hann bindur kýr og ær, 
hann gerir gagnið og gott er hann barnið. 
Hann rær og hann slær og hann eltir lambær 
þær eru tíu‘ og tvær, 
ekkert þó í kaup fær 
utan tvær tannlausar gamalær.29 

Í bókinni Íslenskar gátur, skemtanir, vikivakar og þulur eftir Jón Árnason og Ólaf Davíðsson er 

sama vísa með öðru orðalagi: 

                                                        
27 Stein, Monica, Herr Gurka och andra visor, bls. 17. 
28 Maurstad, Mari, De gode, gamle barnesangene, bls. 12. 
29 Lejonhufvud, Margareta, Norðursöngvar, bls. 41. 



19 

Hann rær og hann slær, 
hann eltir lambær 
í allan dag og eins í gær 
en ekkert kaupið fær 
nema tvær, tvær, tannlausar gamalær.30 

Og önnur vísa þar sem róið er með barnið og er þessi kveðin við meybarn: 

Mikið rær sú mey frábær 
meðan fær ei labba, 
situr á læri mínu mær, 
mömmu kær og pabba.31 

Það var mjög vinsælt meðal barna að sitja saman tvö og tvö og haldast í hendur og róa og 

fara með eftirfarandi vísur: 

Við skulum róa sjóinn á 
og sækja okkur ísu [ýsu] 
en ef hann krummi kemur þá 
og kallar á hana Dísu? 
 

Halla mín, Halla mín 
hún er býsna þrá, 
kelli mín, kelli mín 
hún vill karl sinn þjá.

Við skulum róa því við erum fjórir: 
Báturinn og státurinn, stýrimaður og stjóri. 
 
Við skulum róa suður í ver, 
svo veit enginn hvert eg fer 
og Siggi litli með mér. 
 
Við skulum róa Rúnki minn 
og róa suður að Tjörnum. 
Fengið hefur hann faðir þinn 
fylli sína af görnum. 

 Róðu mikið Runki minn, 
éttu smjör og gráða, 
láttu vömbina þína ráða. 
 
Róa róa rambinn, 
rétt út á kambinn, 
þaðan út á þorskamið 
og þar tekur keilan við.32

Í Ångermanlandi sem er hérað í mið-Svíþjóð og liggur að Eystrasalti, er til gömul róðrarvísa 

með svipuðum texta: 

Roe, roe skärena, 
plocka små-barnen bärena, 
plocka så mycket som båten bär, 
segla så länge som vinden är. 
Mellan köket och kammaren 
seglar vi hela sommaren.33 

Í sænska textanum að ofan eru það börn sem eru að láta sem þau séu að róa úti á sjó og í 

stað-inn fyrir að veiða fisk tína þau ber og tína eins mikið og báturinn getur borið. Síðan sigla 

þau eins lengi og vindurinn helst og á milli eldhússins og herbergisins sigla þau allt sumarið.  

                                                        
30 Jón Árnason og Ólafur Davíðsson, Barnagælur og barnavísur, bls. 264. 
31 Bjarni Þorsteinsson, Íslensk þjóðlög, bls. 857. 
32 Jón Árnason og Ólafur Davíðsson, Barnagælur og barnavísur, bls. 264. 
33 Af Klintberg, Bengt, Svensk Folkpoesi, bls. 91 
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Vinsælir barnaleikir að róa eru líka notaðir sem vögguvísur – að róa með barnið og svæfa það 

og það er vinsælt að hafa köttinn með, því kettir hafa ætíð haft áhuga á bandhnyklum og þykir 

gaman að elta þá fram og aftur þegar verið er að prjóna og hnykillinn er á sífelldu iði:

Ro, ro, barnet, 
katten hänger i garnet, 
ro, ro, lilla barn, 
katten hänger i mammas garn. 

Ro, ro, barnet, 
katten hänger i garnet, 
ro, ro, lilla vän, 
katten kommer nog loss igen.34 

Róa, róa, barnið, kötturinn flækist í garninu, róa róa litla barn, kötturinn hangir í garni mömmu. 

Róa, róa, barnið, kötturinn flækist í garninu, róa, róa litli vinur/vina, kötturinn losnar örugglega 

aftur. (Þýð. BGH). Vísan ro, ro barnet, katten hänger i garnet er líka til í annarri gerð eins og 

gömul vísa frá Bohuslän í Suður-Svíþjóð sýnir: 

By, by barna, 
katta hänger i garna, 
mor mal gryna, 
far slaktar svina, 
syster går i apelgård, 
plockar äpplen i sin skål, 
bocken går i lunden, 
plockar gräs med munden.35 

Þarna er lýsing á heimilislífinu á bóndabæ. Kötturinn hangir í garninu, mamma malar mjölið, 

pabbi slátrar svíninu, systirin fer í eplagarðinn og tínir epli í skálina sína. Geitin er í lundinum 

og tínir [bítur] gras með munninum. 

Ég hef ekki fundið hliðstæður við þessa texta í íslenskum eða norskum barnagælum. 

2.2  Angurværð í vögguvísum 

Fræðimenn sem hafa rannsakað íslenskar vögguvísur tala oft um að þær séu með frekar 

angurværum texta. Það er þó ekki aðeins innihald textans sem veldur því að þær hljóma 

angurværar heldur er það sennilega ekki síður hvernig þær voru sungnar eða raulaðar, í eins-

leitum tóni, að þær heyrast angurværari en ella. 

Séra Bjarni Þorsteinsson segir um þetta í innganginum á Íslenskum þjóðlögum:36 

Fá íslensk þjóðlög eru með gleðiblæ, flest með alvörublæ og nokkuð 
þunglamaleg, einkum hin eldri, og eru þau í því töluvert lík skapferli þjóðarinnar 
sem þau hafa myndazt hjá. Sannarleg þjóðlög hverrar þjóðar sem er eru að vissu 
leyti sem hold af hennar holdi og bein af hennar beinum og blóð af hennar blóði 
og svo er einnig um þjóðlög vor. 

                                                        
34 Stein, Monica, Herr Gurka och andra visor, bls. 14. 
35 Af Klintberg, Bengt, Svensk Folkpoesi, bls. 88. 
36 Bjarni Þorsteinsson, Íslensk þjóðlög, bls. 8-9. 
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Ein kunnasta íslenska vögguvísan er líklega Bí, bí og blaka sem Jón Thoroddsen skáld tekur upp 

í Pilti og stúlku og varð allra barngæla vinsælust37 Aðalpersóna sögunnar, Sigríður, raular 

vísuna við Sigrúnu litlu: 

Bí, bí og blaka 
álftirnar kvaka, 
ég læt sem ég sofi, 
en samt mun ég vaka. 

Samkvæmt Jóni Samsonarsyni er vísan eldri en bók Jóns Thoroddsens og hefur líklega lærst 

munnlega og þar af leiðandi eins og er einkennandi fyrir munnlega hefð breytist vísan í með-

förum og annað efni bætist við eins og eftirfarandi vísa sýnir: 

Bí, bí og blaka, 
álftirnar kvaka, 
vindar ský skaka 
hrafnar hræ taka, 
láttu sem þú sofir, 
samt skaltu vaka.38 

Í vísnabókinni sem kom fyrst út 1946 og nokkrum sinnum síðan og sem flest börn á Íslandi 

kannast við, er vísan þannig: 

Bí, bí og blaka, 
álftirnar kvaka, 
ég læt sem ég sofi, 
en samt mun ég vaka. 

Bíum, bíum bamba, 
börnin litlu þamba, 
fram um fjallakamba, 
að leita sér lamba.

Við nákvæmari athugun á íslenskum vögguvísum seinni tíma er vöggukvæðið eftir Jóhann 

Sigurjónsson skáld líklega það þekktasta. Það er alltaf kvæðið sem kemur upp í hugann sé fólk 

spurt hvaða vögguvísur það kunni. Um er að ræða kvæðið Sofðu unga ástin mín, úr Skugga -

Sveini. Flestir syngja eingöngu fyrsta erindið fyrir börnin sín því þau seinni eru kannski ekki til 

þess að róa börnin. Eftirfarandi eru tvö fyrri erindin: 

Sofðu unga ástin mín, 
úti regnið grætur, 
mamma geymir gullin þín, 
gamla leggi og völuskrín. 
Við skulum ekki vaka um dimmar 
nætur. 

                                                        
37 Jón Samsonarson, Barnagælur, bls. 118. 
38 Jón Samsonarson, Barnagælur, bls. 118. 
39 Símon Jóh. Ágústsson, Vísnabókin, bls. 3. 

Það er margt sem myrkrið veit, 
minn er hugur þungur. 
Oft ég svartan sandinn leit 
svíða grænan engireit. 
Í jöklinum hljóða dauða djúpar 
sprungur.39 
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Eins og áður segir er textinn í íslenskum barnagælum oft angurvær, dimmur og drungalegur 

og á það einnig við um sænsku og norsku barnasöngvana. Þeir eru yfirleitt raulaðir í moll. 

Þannig eru einnig samískar barnagælur. Þær eru að mestu sungnar í moll, þ.e. lágstemmt og 

er textinn einfaldur sem einkennist hjá þeim mest af „culla, lulla“, „bisi lulla“, eins og „vyssan 

lull“ og „byssan lull“ í sænsku. 

Dæmi um samískar vögguvísur: 

Bisi lulla mánna, i dat galgga cierrut, nohkkat dat de galga, culla mánna culla. 
Bisi lulla barnið, hún á ekki að gráta, því nú á barnið að sofa, lúlla barnið lúlla.40 

 
Culla lulla, culla lulla, ale ciero mánna. 
Gráttu ekki litla barn.41 

Eins og textinn í sumum samískum vögguvísum gefur til kynna hafa það líklega verið ömmurnar 

sem sungu börnin í svefn, þar sem foreldrarnir hafa sjálfsagt verið uppteknir við hreindýra-

hjörðina sína og alls konar útivinnu. Eftirfarandi vögguvísa sýnir að amma hafi vaggað stúlku-

barninu í svefn: 

Ahku unna biiggas nohka, dulli lulla lulli. Sofðu litla stúlkan hennar ömmu.42 

Vyssa lulla og vyssan lull kemur fram í mörgum barnagælum og vögguvísum í Svíþjóð 

sérstaklega og hér er eitt dæmi um slíka vögguvísu: 

Vyssa lulla, litet barn, 
får en liten kaka, 
kan jag ingen kaka få, 
skall jag låta vaggan stå, 
låta barn få gråta.43 

 
Sussu, bía, litla barn,  
[ég] fæ litla köku,  
fæ ég ekki kökuna,  
læt ég vögguna standa kyrra  
og læt barnið gráta.  

(Þýð. BGH) 

 

Evert Taube, hið þekkta sænska söngvaskáld, hefur notað „byssan lull“ í einni af vögguvísunum 

sínum: 

 
                                                        
40 Lejonhufvud, Margareta, Norðursöngvar, bls. 85. 
41 Lejonhufvud, Margareta, Norðursöngvar, bls. 85. 
42 Lejonhufvud, Margareta, Norðursöngvar, bls. 85. 
43 Zetterholm, Finn, Roliga barnvisor, bls. 124. 
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Byssan lull, koka kittelen full, 
det kommer tre vandringsmän på vägen, 
den ene, ack, så halt, 
den andre, o, så blind, 
den tredje säger alls ingenting.44 

Í lauslegri þýðingu BGH: Sussu lúlla, sjóð þú fullan ketil, þrír ferðamenn eru á leiðinni, einn er, 

ó, svo haltur, annar, ó, svo blindur, sá þriðji segir ekki orð. 

Kvæðið er alls fimm erindi og kallar Evert Taube það sjómannavögguvísu. Fyrirmyndin er 

gömul vögguvísa frá Södermanland sem er hérað suður af Stokkhólmi á austurströnd 

Svíþjóðar: 

Tusselullerirull, 
kok grytan väl full, 
det kommer tre sultna mågar. 
Den ena ä halt, 
den andre ä blinn, 
den tredje har ögon som skålar.45 

Þýðing BGH: Sussulúlludúlla, sjóð þú fullan pott, þrír svangir frændur koma í heimsókn. Einn 

er haltur, annar er blindur og sá þriðji er með augu stór eins og skálar. 

Eins og er sagt hér að framan kemur vyssan lull, eða vissen lull fram í mörgum öðrum 

barnagælum og vögguvísum í Svíþjóð og er hér eitt dæmi um bullvísu frá gömlum tíma, ættaða 

frá vesturströnd Svíþjóðar, nánar tiltekið Bohuslän sem er héraðið suður og norður af 

Gautaborg:  

Vissen lull, 
mitt lilla gull, 
käringen sket en påse full, 
la ifrå, 
strödde på, 
gick te prästen, sa ifrå, 
var den stora högen lå. 
Prästen tog sin stora bok, 
satte sig att läsa. 
Käringen tog sin krokiga käpp, 
slog prästen över näsa:
  

                                                        
44 Taube, Evert, Sjömans vaggvisa, bls. 37. 
45 Af Klintberg, Bengt, Svensk Folkpoesi, bls. 93. 
46 Af Klintberg, Bengt, Svensk Folkpoesi, bls. 95. 

Det ska du ha, di blesa, 
för det du inte kunde lära mig läsa! 
Gubben tog sin lilla båt, 
rodde ut på havet; 
käringen tog sitt baketråg, 
rodde samma havet. 
Tråget sprack, 
käringen sank 
och skinnpälsen flöt, 
och gubben stod på landet och töt.46
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Í þýðingu BGH er vísan nokkurn veginn á þennan veg: Sussu lúlla, litla gullið mitt, kerlingin skeit 

fullan poka, lagði frá sér, stráði yfir, fór til prestsins, sagði frá hvar stóra hrúgan lá. Presturinn 

tók stóru bókina sína, settist niður til að lesa. Kerlingin tók bogna stafinn sinn og sló prestinn 

á nefið. Þarna hefur þú það, óþokkinn þinn, því að þú gast ekki kennt mér að lesa! Karlinn náði 

í litlu kænuna sína og reri út á hafið, kerlingin tók trogið sitt og reri út á sama haf. Trogið sprakk 

og kerlingin sökk og leðurkápan flaut og karlinn stóð á ströndinni og skældi. 

Þessi sænska bullvísa er kannski líkust íslenskum þulum að formi. Vaðið úr einu í annað, en 

með endarími. 

2.3  Þulur 

Þulur eru ljóð í frjálsu formi og kveðskapur sem hefur orðið til í munnlegri hefð og ekki lærður 

af bókum. Nöfn höfunda eru í flestum tilfellum löngu gleymd. Í þulum eru ekki fastbundin 

erindaskil, ljóðlínur eru oft mislangar og óbundin stuðlasetning. Stundum er endarím og er þá 

oftast sem einfalt samrím. Ögmundur Helgason sagnfræðingur segir um þulur í Íslensk 

þjóðmenning VI:47 

Að fornu virðist þula hafa verið haft um kveðskap undir föstum bragarháttum sem að 
efni er hvers kyns upptalningar og stundum endurtekningar, svo sem raðir af nöfnum 
eða orðum og setningum sem virðast eiga saman í einhverri mynd en eru ekki þess 
eðlis að um sé að ræða neins konar frásagnir eða sögur. 

Í munnlegri hefð er textinn síbreytilegur sem kemur fram í þulunum að stundum renna þær 

saman og losna sundur aftur. Rósa Þorsteinsdóttir lýsir þessu í formála að Einu sinni átti ég 

gott, og vitnar í Jón Árnason þjóðsagnasafnara, að þetta kvæðaform sé eins og „ljósgeislar í 

marglitu gleri“ og Theodóra Thoroddsen segir um þululjóðin að þau „séu eins og blómvöndur, 

sem allt er tínt í sem hönd á festir, þyrnar og þistlar, augnfró og ýlustrá, rósir og skollafætur 

og svo margt sem rót festir í myrkri moldu“.48 Rósa Þorsteinsdóttir vitnar áfram í Jón Árnason 

sem sagði um þulur að „efninu er blandað saman í eina bendu og hlaupið úr einu í annað, ekki 

mikið vandað til þeirra“. 

 Íslenskar þulur voru ekki skrifaðar upp fyrr en á 19. öld. Þær voru algengar um allt land 

og fólk kunni þær almennt. Í Svíþjóð eru vísur og þulur upprunnar úr bændasamfélaginu eins 

                                                        
47 Ögmundur Helgason, Þulur, bls. 401. 
48 Jón Samsonarson, Barnagælur, bls. 76. 
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og áður hefur verið vikið að. Ég hef ekki fundið neinar heimildir um hvernig þessu var háttað á 

Íslandi en líklegt má telja að svipað hafi það verið. 

Barnaþulur voru yfirleitt um það sem börnin skildu og var úr þeirra hugarheimi. Þær 

fjölluðu um mömmu og pabba, systkin, blómin, dýrin, fuglana og fiskana. Þulurnar hennar 

Theodóru Thoroddsen eru yfirleitt með ævintýraljóma, eins og um „silfurbáta sem renna um 

með þanin segl upp að björtum sólarströndum“.49 Þar kveður einnig við trúarlegan tón: „Þar 

situr hún María mey, man ég hvað hún söng....“ og Theodóra fléttar gjarnan inn þjóðlegu ívafi 

eins og álfum, dvergum sem búa í steinum og tröllunum í fjöllunum. María mey syngur um 

löng vetrarkvöld en sendir að lokum sóley í varpa. Þulurnar eru eins og áður er sagt um 

ævintýri: dverga, gull og gersemar og svo blandar Theodóra inn í ævintýrafrásögnina einhverju 

alíslensku, svo sem málsháttum, eða tekur gjarnan eina og eina ljóðlínu úr íslenskum kvæðum. 

Þulum var haldið lifandi og aðlagaðar umhverfinu á hverjum stað á hverjum tíma. 

Samkvæmt Albert B. Lord er það einkenni munnlegrar hefðar þegar kvæði og þulur breytast í 

meðförum frá kynslóð til kynslóðar og eru samin á staðnum þegar þau eru flutt.50 Stofninn í 

þulunum og kvæðunum er sá sami en orðalag breytist aðeins, aðalatriði sögunnar er alltaf það 

sama. 

Theodóra Thoroddsen skrifaði um þulur í grein sem upphaflega birtist í Skírni 1914 og 

vitnar þar  í Dr. Guðmund Finnbogason sem segir að þulan sé „kvenlegur bragarháttur“. Þulur 

voru aðallega kveðnar af konum. Þulurnar eru sundurleitar og vaða úr einu í annað, ekkert 

skipulag. Þess vegna var talið að þessi kvæðagerð hafi tilheyrt kvenþjóðinni. „Þeim er einum 

trúandi til þessa og að láta slíkt frá sér fara“, skrifaði Theodóra Thoroddsen ennfremur.51 

 

2.4  Góðar óskir og heilræði 

Við hátíðleg tímamót í lífi barna, eins og við fæðingu, skírn eða fermingu var algengt að yrkja 

ljóð eða skrifa niður heilræði þeim til handa. Ljóðin innihéldu góðar óskir um farsælt líf og gott 

gengi. Í bókinni Ljóðmál, Fornir þjóðlífsþættir eftir Jón Samsonarson greinir hann frá því að í 

                                                        
49 Theodóra Thoroddsen, Þulur, bls. 5. 
50 Lord, Albert B., Singer of Tales, bls. 21. 
51 Jón Samsonarson, Ljóðmál, bls. 76. 
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handritum frá um 1600 sé til „Barngælubálkur sem er ortur undir fornyrðislagi og er kveðinn 

við meybörn.“ Þar eru góðar óskir og heilræði:52  

Allt verði þér 
að ljóðmælum, 
meyjan unga, 
það eg mælt hefi, 
hríni það á þér 
með heill mestri, 
barnið góða, 
sem best gegnir. 
Hlaðist þú dygðum 
sem hafið dropum, 
haninn fjöðrum, 
en himinninn stjörnum, 

sandur kornum 
sáldið götum, 
fjöllin steinum, 
fiskar í vötnum, 
akrar stöngum, 
eyjar fuglum, 
sólin geislum, 
sjórinn fiskum, 
góð bók línum, 
gamminn hljóðum, 
skipin nöglum, 
skógar kvistum.

Svipuð vöggukvæði voru ort undir fornyrðislagi allt fram á 17. öld. Í bænunum eru guðræki-

legar fyrirbænir og heilræði og eru þessi vöggukvæði oftast í ávarpsformi, þar sem höfundur 

vísnanna talar við barnið. Vögguljóðin sem hafa lifað meðal alþýðufólks eru misgömul og álitið 

að sum séu frá kaþólskum tíma eins og eftirfarandi vísur sýna:53 

Sof þú, eg unni þér. 
allir helgir þjóni þér, 
Pétur og Páll á Rómi 
hjálpi þér á dómi 
og sú hin mildasta mær, 
sem marga bæn af guði fær. 

Sankta María sé þér holl, 
sú er betri en rautt gull. 
Hvar sem þú reikar á landi 
signi þig og svæfi 
sjálfur guð 
og heilagur andi. 

Til eru fleiri gerðir en með aðeins öðru orðalagi. Sum vögguljóð eru líklega dæmi um munnlega 

hefð þar sem textinn hefur breyst aðeins í meðförum eins og þetta sem Finnur biskup Jónsson 

telur kaþólskt að uppruna:  

Þig svæfi Guð 
og Guðsmóðir, 
tíu englar 
og tólf postular, 

Tómas hinn trausti, 
og tveir aðrir, 
Magnús og Marteinn, 
þig svæfi Drottinn. 

Þegar vögguljóð eins og þetta hér bárust almenningi, gátu þau tekið breytingum og þá var 

ósjaldan bætt inn nöfnum þjóðþekktra manna eins og í þulunni neðan: 

Guð svæfi þig 
og guðs móðir, 
tíu englar 
og tólf postular, 

                                                        
52 Jón Samsonarson, Barnagælur, bls. 109. 
53 Jón Samsonarson, Barnagælur, bls. 110. 

Tómas hinn trausti, 
tveir aðrir, 
Marteinn og Markús, 
og Magnús Eyjajarl.
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Allir voru taldir með, englar og tólf postular. Talan tólf kemur fyrir á fleiri stöðum eins og í 

þessari kvöldbæn á sænsku: 

I Jesu namn till sängs vi gå 
med alla tolv Guds änglar. 
Två till hands och två till fot 
två till varje ledamot.  
Två mig söva, två mig väcka 
två till himlen sträcka.54 

Í lauslegri þýðingu BGH hljóðar þessi bæn svo á íslensku: Við förum að sofa í Jesú nafni með 

öllum tólf englum Guðs. Tveir sitja til hvorrar handar, tveir til fóta, tveir hjá hverjum og einum. 

Tveir svæfa mig, tveir vekja mig og tveir teygja sig til himins. Talan tólf hefur líklega verið 

algeng vegna lærisveinanna tólf og kannski þótt heillamerki að nefna þá í kvöldbænum og 

vögguvísum. 

2.5  Viðvaranir 

Barnauppeldi áður fyrr var frábrugðið því sem tíðkast á okkar dögum og einkenndist mest af 

áminningum og viðvörunum. Sífellt voru börnin vöruð við hættum úti í náttúrunni og í kringum 

bæinn heima hjá sér. Börn máttu sjást en ekki í þeim heyrast. Þau áttu að vera stillt og prúð 

og máttu ekki leika sér með ópum og látum. Sum vöggukvæði innihéldu viðvörun til barnsins, 

ef það vildi ekki fara að sofa, lét illa og hafði hátt og þá var vinsælt að minnast á hana Grýlu: 

Katla góða litla smá 
láttu hljóðin dvína 
aldrei skal hún Grýla fá 
litlu góðina mína. 

Nautin hafa þótt ógnvekjandi skepnur, því að boli kom oft við sögu í vögguvísum: 

Boli boli bankar á dyr 
með bandinu sínu langa 
láttu ekki‘ hann Hólsbola 
heyra til þín, Manga.55

Í þýskumælandi löndum var svipað uppi á teningnum en þar voru börnin vöruð við úlfinum ef 

þau hegðuðu sér ekki vel og er eftirfarandi vísa dæmi um það:56 

                                                        
54 Hellsing, Lennart, Vart ska du gå lilla fänta?, bls. 10. 
55 Jón Samsonarson, Barnagælur, bls. 131. 
56 Gerstner-Hirzel, Emily, Kinderlied, bls. 926. 
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Swig min liebez kint  
swigest nicht der Wolf dich nint. 

Hafðu hljótt elsku barn svo úlfurinn taki þig ekki. (Gömul þýska. Þýð. BGH). 

Dygði ekki annað var gripið til Grýlukvæða og börnum sagt að Grýla æti þau ef þau hegðuðu 

sér ekki vel. Jón Samsonarson segir frá „Barnafælum“ og er þekktasta barnafælan kölluð Ókind 

og er til langt kvæði um ókindina sem sat um að ná börnunum.57 Ætlaði óþekktin engan enda 

að taka var sagt:  

Það á að strýkja strákaling 
stinga‘ honum ofan í kolabing 
loka hann úti‘ í landsynning 
láta‘ hann hlaupa allt um kring. 

Það á að strýkja stelpuna, 
stinga‘ henni o‘n í mykjuna 
loka hana úti og lemja hana, 
og láta hann Bola éta hana.58 

Nú á dögum er mjög ólíklegt að foreldri kveði fyrir börnin sín á þennan hátt. Kannski er farið 

með þessar vísur fyrir börn og þá sennilega frekar í gamni en alvöru. 

2.6  Dulbúin viðvörun 

Til eru vögguvísur sem innihalda dulbúna viðvörun eins og „Drengsdilla“ í kaflanum Hjúskapar-

raunir, í Sagnadönsum, eftir Véstein Ólason.59 Eins og segir í inngangi Sagnadansa, skiptast þeir 

í þrjá meginflokka og í síðasta flokknum, sem fellur undir gamankvæði, er vöggusöngurinn 

Drengsdilla sem lýsir mannlegum ófullkomleika. Vésteinn Ólason lýsir þessu svo: 

Frásagnargerð þeirra flestra er skyld því, sem tíðkast í kvæðum af riddurum og 
frúm, og vissulega er ástin eða s.mk. ástamál yrkisefni í mörgum þeirra. 
Meginmunurinn kemur fram í því að tilfinningar, sem við sögu koma, eru ekki 
teknar alvarlega, enda persónurnar af lágum stigum og lítils virtar af 
kvæðamönnum. Hér segir ævinlega frá skoplegum einstaklingum og skoplegum 
atvikum en oft og einatt má skynja almennan siðalærdóm sem undirstöðu, svo 
sem dramb er falli næst. Bent er á ýmsa mannlega bresti, dramb, heimsku, 
losta. Það þema sem tekur til þessa alls og sameinar allan kvæðaflokkinn er 
mannlegur ófullkomleiki.60 

                                                        
57 Jón Samsonarson, Barnagæla, bls. 129. 
58 Jón Samsonarson, Barnagælur, bls. 132. 
59 Vésteinn Ólason, Hjúskaparraunir, bls. 320. 
60 Vésteinn Ólason, Inngangur, bls. 71. 
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Kvæðið Drengsdilla er kveðið af ótrúrri húsfreyju og móður sem er að svæfa son sinn og sér þá 

elskhuga sinn standa fyrir utan gluggann. Hún hafði gleymt að reisa upp trjádrumb sem merki 

um að ekki væri óhætt fyrir hann að koma í heimsókn. Þess vegna dulbýr hún vögguvísuna 

með viðvörunarboðskap til mannsins en syngur jafnframt son sinn í svefn. Vésteinn Ólason 

segir um þessa tegund af kvæði: „Dulbúin viðvörun sem byggist á þríhyrningsminni, en hjú-

skaparraunirnar séðar í skoplegu ljósi“. 

Dilla ég drengnum mínum, 
drjúgum vekur blund, 
er hann með ýlum sínum 
angurvær um stund, 
og dilla ég mínum, dilla ég 
drengnum mínum. 
Vel verði því auga blá, 
ann hver sínum, 
er ég út um gluggann sá, 
og dilla ég drengnum mínum. 

Bóndinn situr á palli, 
heima eru hér allir. 
Mér kom ekki til hugar í kvöld 
drumbinn upp að reisa. 
Farðu í burt og forðaðu þér, 
kom þú ekki nærri mér. 
Komdu heldur annað kvöld, 
ann hver sínum, 
þá verður komin önnur öld. 
Og dilla ég drengnum mínum. 

Kvæði þetta er einnig til á sænsku og er upprunalega frá Ångermanland í Mið-Svíþjóð. 

 Í Svensk Folkpoesi sem sænsku þjóðfræðingarnir Bengt af Klintberg og Finn Zetterholm tóku 

saman, er samskonar vöggukvæði um elskhugann fyrir utan gluggann: Älskaren utanför 

fönstret

Jag ser ditt milda öga, 
du lilla vännen min, 
igenom fönstret höga, 
å du få int kom in. 
Jag tror den karln 
ä viller å galn, 
som int kan höra, 
för det jag förglömde 
att resa den stubben jag tänkt, 
för uj uj uj, för aj aj aj, 
som inte kan höra, 
far ä hemma, 
vischan lulan lej. 
Hästen går på ängen, 
du lilla vännen min, 
å gråskägg ligger vaken, 
å du få int kom in. 
Nyckeln ligger på taket, 
du lilla vännen min, 

                                                        
61 Af Klintberg, Bengt, Svensk Folkpoesi, bls. 102-103. 

å gråskägg ligger vaken, 
å du få int kom in. 
Men kom till mig åt morn, 
ja, innan hanen gal, 
då ä den styggen borta, 
han ä te kvarn å mal. 
Det skall nån ting låta, 
du lilla vännen min, 
för int små barn skall gråta, 
å du få int kom in. 
Jag tror den karl 
ä viller å galn, 
som int kan höra, 
för det jag glömde 
att resa den stubben jag tänkt, 
för uj uj uj, för aj aj aj, 
som inte kan höra, 
far ä hemma, 
vischan lulan lej.61 
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Textinn í þessari vögguvísu frá Svíþjóð er svipaður og í Drengsdillu þar sem húsfreyjan ótrúa 

er að svæfa drenginn sinn og sér elskhugann standa fyrir utan gluggann. Hún raular fyrir soninn 

en sendir elskhuganum um leið skilaboð um að hann megi ekki koma inn og hún hafi gleymt 

að reisa upp trjádrumbinn sem merki um að öllu sé óhætt, eiginmaðurinn ekki heima. En þarna 

hafði hún gleymt leynimerkinu þeirra, elskhuginn mættur og hvað var þá til ráða annað en að 

klæða vögguvísuna í búning og senda elskhuganum skilaboð á þann hátt. Í þessu kvæði kemur 

„vischan lulan lej“ fyrir, eins og algengt er í sænskum vögguvísum. 

2.7  Tröll 

Í Örvar-Odds sögu er til dæmi um að tröll hafi kveðið yfir tröllabörnum sínum. Oddur átti að 

hafa komið í tröllheima og þar þótti hann svo lítill að tröllin héldu að hann væri barn. Dóttir 

eins tröllsins tók hann upp, skoðaði hann vandlega og sagði: 

Tuttr litli 
ok toppr fyr nefi, 
meiri var Goðmundur 
í gær borinn.  

Síðan lagði hún Odd í vöggu hjá tröllabarni og söng vögguvísur fyrir þau. 62 

Í sænskum og norskum vísnabókum fyrir börn eru einnig til vögguvísur sem fjalla um 

tröll og í Svíþjóð og Noregi hefur verið vinsælt að syngja vöggukvæði þar sem tröll eru aðal-

persónurnar eins og vöggukvæðið um tröllamömmu sem svæfir tröllabörnin sín ellefu og 

bindur þau saman á hölunum til þess að þau liggi kyrr:  

När trollmor har lagt de elva små trollen och bundit fast dem i svansen, 
Då sjunger hon sakta för elva små trollen de vackraste ord hon känner: 
Ho aj aj aj aj buff, ho aj aj aj aj buff, ho aj aj aj aj buff buff! 
Ho aj aj aj aj buff.63 

Á norsku er innihaldið það sama, þ.e. að þegar tröllamamma hefur lagt ellefu litlu tröllabörnin 

sín og bundið þau saman á hölunum, þá syngur hún svo hljóðlega fyrir tröllabörnin ellefu 

fallegustu orðin sem hún kann: 

Når trollmor har lagt sine elleve små troll og bundet dem fast i svansen, 
Da synger hun sakte for elleve små troll de vakreste ord hun kjenner. 
Ho aj aj aj aj buff, o.s.v.64 

                                                        
62 Jón Samsonarson, Barnagælur, bls. 109. 
63 Zetterholm, Finn, Roliga barnvisor, bls. 110. 
64 Maurstad, Mari, De gode, gamle barnesangene, bls.59. 
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Það er heilmikil glettni í þessum texta. Tröllamamma er gerð manneskjuleg en samt eru einu 

fallegu orðin sem hún þekkir: hú, æ, æ, æ, æ buff. Textinn og lagið er eftir Margit Holmberg 

sem er sænsk. Líklega hefur náttúran og landslagið í Skandinavíu haft eitthvað að segja um að 

tröll hafi tengst vöggukvæðum. Þar eru há fjöll og þröngir, djúpir dalir og oft þoka á heiðum 

og inn til dala sem gerði landslagið dularfullt. Steinar og stapar tóku þá á sig tröllslegan blæ og 

örvuðu ímyndunaraflið. Á Íslandi eru Grýlukvæði algengari en tröllakvæði og í barnagælu-

flokknum er Grýla líklega samsvörun við tröllin í Skandinavíu. 

 

2.8 Lömb 

Algengt var að raula vísur fyrir börn sem fjölluðu um heimilishætti og annað sem þau þekktu 

úr umhverfi sínu. Í sveitasamfélaginu voru vísur um húsdýrin vinsælar og þá sérstaklega um 

kindur og lömb. Börnunum var gjarnan líkt við lömb. Jón Samsonarson segir frá sérstakri 

barnagælu sem honum áskotnaðist hjá Ólafi Halldórssyni handritafræðingi og er þannig: 

Lambið mitt með blómann bjarta 
ber af hinum krakkanum 
hillir undir hrútinn svarta 
hinum megin á bakkanum.65 

Lambavísur voru vinsælar þegar róið var með barnið og sungið um leið og eru hér tvær vísur 

um gimbilinn á íslensku og norsku. Í norska textanum kemur einnig fram að lambið gefur af 

sér ull og kjöt. Textinn er upprunalega norskur og er eftir skáldið og Nóbelverðlaunahafann 

Bjørnstjerne Bjørnsson (1832-1910). Lagið er eftir norska tónskáldið Rikard Nordraak (1842-

1866). Textinn er þýddur yfir á íslensku af Þorsteini Gíslasyni, skáldi, ritstjóra og þýðanda 

(1867-1938) og er eingöngu eitt vers á íslensku en þrjú á norsku:  

Litli gimbill, lambið mitt, 
labbaðu áfram, greyið þitt 
klingir kátt í bjöllum 
fram eftir fjöllum.66 

 
Killebukken lammet mitt, 
skjønt det ofte går tungt og stritt 
opp etter slette fjellet, 
følg dog vakkert din bjelle. 

                                                        
65 Jón Samsonarson, Barnagælur, bls. 139. 
66 Friðrik Bjarnason o.fl., Íslenskt söngvasafn handa skólum og heimilum, bls. 33. 
67 Maurstad, Mari, De gode, gamle barnesangene, bls. 43. 

Killebukken, lammet mitt, 
pass så dyktig på skinnet ditt; 
mor vil ha det i felden, 
som hun syr seg om kvelden. 

 
Killebukken, lammet mitt, 
legg så dyktig på kjøttet ditt; 
vet du det ikke, tuppen, 
mor vil ha det i suppen.67 
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Börnum var kennt að fatnaður þeirra kæmi frá húsdýrunum og sérstaklega frá lömbunum. Í 

sænsku og norsku er geysi vinsæl vísan þar sem barnið spyr lambið hvort það eigi ull og fær 

svar frá lambinu. Íslenska þýðingin er eftir Auðun Braga Sveinsson, kennara, skáld og rithöfund 

(1923-2013), en upprunalega vísan er eftir sænsku skáldkonuna og tónskáldið Alice Tegnér 

(1864-1943):  

Litla lambið mitt 
áttu ullartó? 
Já, já, barnið blítt 
ég á yfrið nóg. 

Í frakka handa pabba, 
fyrir mömmu kjól, 
litla bróður sokka 
sem að veita skjól.68

Í upprunalegu sænsku vísunni spyr barnið hvíta lambið hvort það eigi nokkra ull. Lambið 

svarar: Já, já kæra barn, ég á fullan poka: í sparifrakka handa pabba, sunnudagspils handa 

mömmu og tvö pör af sokkum handa litla bróður: 

Bä, bä, vita lamm, 
har du någon ull? 
„Ja, ja, kära barn, 
jag har säcken full: 
helgdagsrock åt far 
och söndagskjol åt mor 
och två par strumpor 
åt lille, lille bror.“69 

Norska útgáfan hefur annað orðalag. Í staðinn fyrir hvíta lambið í sænsku vísunni er það litla 

lambið eins og í íslenska textanum og í stað þess að eiga fullan poka af ull, eins og sænska 

lambið, hefur norska lambið kroppinn fullan af ull: 

Bæ, bæ, lille lam 
har du noe ull? 
Ja, ja lille barn, 
jeg har kroppen full! 
Søndagsklær til far 
og søndagsklær til mor, 
og to par strømper 
til bitte litte bror.70 

Óhætt er að segja að flest börn á Norðurlöndum kunni þessar vísur. Mér er kunnugt um að 

þær séu mikið sungnar bæði á heimilum og í leikskólum í Noregi og Svíþjóð enn í dag. 

Úr safni Jóns Árnasonar er þessi vísa og er hún kveðin við meybarn eins og textinn gefur til 

kynna: 

                                                        
68 Helga Gunnarsdóttir o.fl., Fljúga hvítu fiðrildin, 
bls. 57. 
69 Stein, Monica, Herr gurka och andra visor, bls. 10. 

70 Maurstad, Mari, De gode, gamle barnesangene, 
bls. 43. 
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Lambið og ljúfan 
líneikin fín 
dyggðanna dúfan 
dóttir góð mín.71 

Til viðbótar við vöggukvæðið „Bí, bí og blaka“ hefur eftirfarandi ferskeytlu verið bætt aftan við 

þar sem lömbin koma við sögu og er hún alltaf sungin í framhaldi af „Bí, bí og blaka“: 

Bíum, bíum bamba 
börnin litlu þamba 
fram um fjalla kamba 
að leita sér lamba. 

Samkvæmt Jóni Samsonarsyni eru „barngæluorð einkenni á sumum barnagælum, til að mynda 

bíum og dilla eða jafnvel dillidó og korriró“. Hann tekur sem dæmi ferskeytluna „bíum, bíum 

bamba“ sem nefnd er hér að framan.72 Fleiri vísur eru til um lömb og hér er vísa sem gefur í 

skyn að það verði góður matur á borðum þegar lömbin koma af fjöllum: 

Margt er gott í lömbunum 
þegar þau koma af fjöllunum 
gollurinn og görnin 
og vel stíga börnin. 

Í sænskum vögguvísum koma lömb oft fyrir eins og í þessari um silfurlömbin sem hafa mánann 

fyrir hirði: 

Sov min lilla, sov 
vakna upp i kungens hov 
stjärnorna i himlen blå 
de är silverlammen små. 
Månen de till herde fått 
nu ska barnet sova gott.73 

Sofðu litla barnið, sofðu, vaknaðu svo í höllu konungs, stjörnurnar á bláum himninum, þær eru 

litlu silfurlömbin. Máninn er hirðirinn þeirra og nú á barnið að sofa vel. (Þýð. BGH)  

2.9  Matur  

Ég hef fundið allnokkrar barnagælur og vögguvísur, íslenskar og erlendar, sem innihalda 

eitthvað matarkyns. Það hefur líklega verið algengt að nefna mat í vísum sem sungnar voru 

fyrir börnin, kannski til þess að róa þau rétt fyrir matartíma, þegar biðin eftir matnum var löng 

í huga barnsins. Matur var af skornum skammti á Íslandi fyrr á öldum og er það kannski þess 

                                                        
71 Jón Árnason o.fl., Barngælur og barnavísur, bls. 267. 
72 Jón Samsonarson, Barnagælur, bls. 148. 
73 Hellsing, Lennart, Spinn, spinn, dotter min, bls. 18. 
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vegna sem flestar íslenskar barnagælur um mat eru mest um fisk og lömb, ekki ber og ávexti, 

sem var sjaldséð góðgæti. Samkvæmt Jóni Samsonarsyni er furðu lítið vikið að mat í íslenskum 

barnagælum, ef miðað er við barnagælur annarra þjóða sem höfðu rýmri matarföng: 

 
...hér vantar tölulega rannsókn, en óneitanlega virðist sem mat beri miklu oftar á góma 
í dönskum barnagælum og þá iðulega pylsur eða annað sem ætla má að börnum hafi 
þótt lostæti; en á það er að líta að sífellt tal um góðgæti í mat gat ekki orðið til annars 
en að æra upp sultinn í örbirgðinni. Þó gat ekki hjá því farið að vorsulturinn vekti upp 
drauma um magafylli, þegar fram á sumarið kæmi og mjólk í fjós og sel. Enda er ljóst 
af barnagælunum að fólk lét sig dreyma og tók börnin með inn í draumheima, úr því 
að ekkert var að hafa í aska raunveruleikans.74 

Það var ekki eingöngu draumurinn um magafylli heldur var oft freistandi fyrir smáfólkið að 

dýfa fingri ofan í dallinn eða skálina og stinga síðan upp í sig. Hér er vísa sem Guðbrandur 

Vigfússon málfræðingur lét prenta á 19. öld: 

Drengur einn með dalli rann 
drifhvítur á hár og skinn, 
litlar flautir fyrir sér fann, 
fingri drap í munninn sinn.75 

Grautur var mjög mikilvægur sem morgunmatur á Íslandi áður fyrr og seinna sem eftirréttur á 

eftir soðningunni. Margar stökur er að finna í austfirskri kvæðabók frá 19. öld, og er þessi þar 

á meðal: 

Gunna tunna grautarvömb 
gjörir mér að skipa, 
aldrei berst það út um lönd  
að hún gefi bita.76 

Í bernskuminningu undirritaðrar sungu börn á Akranesi vísuna svona á árunum milli 1950-

1960: 

Gunna tunna grautarvömb 
gekk um allan bæinn 
áttatíu og átta lömb 
át hún sama daginn. 

Í gamalli þýskri vísu er grautur ekki á boðstólum heldur brauðbolla sem þótti mikið lostæti:  

Schlaff Kindgen schlaff 
der Vater hüt die Schaaff, 
die Mutter hüt die Lämmergen, 
bringt dem Kind ein Semmelgen.77 

                                                        
74 Jón Samsonarson, Barnagælur, bls. 196. 
75 Jón Samsonarson, Barnagælur, bls. 135. 
76 Jón Samsonarson, Barnagælur, bls. 136. 
77 Gerstner-Hirzel, Emily, bls. 927. 
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Sofðu, barn, sofðu, pabbi vaktar kindurnar, mamma vaktar litlu lömbin og færir barninu 

brauðbollu. (Þýð.BGH).  

 
 
Í sænsku vísunni frá Bohuslän í Svíþjóð, sem áður var vikið að, er einnig mikið matarkyns: 

By by barna 
katten hänger i garna, 
mor mal gryna, 
far slaktar svina, 
syster går i apelgård, 
plockar äpplen i sin skål, 
bocken går i lunden, 
plockar gräs med munden.78 

Eins og Jón Samsonarson nefndi voru barnagælur, þar sem nefndur var matur, algengari í 

öðrum löndum en Íslandi, eins og í vísunni að framan þar sem var nægur matur, grjón, kjöt og 

ávextir. Náttúran var gjöful og nóg var um mat. 

Í íslenskum barnagælum er fiskurinn áberandi. Þar rær heimilisfaðirinn út á fiskimiðin 

og sækir ýsu og heilagfiski. Eins og vísan „við skulum róa rambinn, rétt út á kambinn“; þar er 

sagt frá fiskinum sem sóttur er út á sjó og það er tilhlökkunarhljómur í textanum þar sem talað 

er um rafabelti. Rafabelti er feitasti hlutinn á flyðrunni og eins og sést í textanum á sænsku og 

norsku (ro, ro i fiskeskär) hefur flundran eða lúðan þótt hinn mesti herramannsmatur og þykir 

að vísu enn. Þessi fiskur hefur þótt eftirsóknarverðastur bæði vegna stærðar og gæða. Í sænska 

og norska textanum kemur laxinn líka við sögu en hann hefur alltaf verið talinn meðal besta 

fiskmetis. Íslenski textinn getur verið mismunandi, með öðru orðalagi, til dæmis er í einni vísu 

talað um hnakkabelti.79 Hnakkastykkið er þykkasti hluti fiskjarins og hefur ævinlega þótt besti 

bitinn. Íslenski textinn er einnig með trúarlegu ívafi þar sem segir, eftir að hafa fengið fiskinn: 

„það gefur Guð minn“. Það hefur þótt við hæfi að þakka almættinu fyrir matinn sem sóttur var 

út á sjó. Gamall og góður siður.Sænski og norski textinn sleppir öllu trúarlegu og segir bara 

hverjir fá fiskinn: Mamma og pabbi, systir og bróðir og sá sem rær bátnum. 

  

 

 

                                                        
78 Af Klintberg, Bengt, Svensk Folkpoesi, bls. 88. 
79 Jón Samsonarson, Barnagælur, bls. 104. 
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Í bókinni Einu sinni átti ég gott eftir Rósu Þorsteinsdóttur er íslensk matarþula sem er 

ekkert nema „hógværðin“, en skemmtileg og inniheldur meðal annars hefðbundinn íslenskan 

alþýðumat: 

Maður kom hér 
mann ef ég skyldi kalla 
bón biðja fer 
hann bað nærri um hluti alla: 
„Gefðu mér sjalfesti, gefðu mér hníf, 
gefðu mér hafmatarspóninn, 
gefðu mér mörbita að lengja mitt líf, 
lýsisskel, rúgmjöl og grjónin. 
Við erum þrjú 
vantar fisk, hákarl, skötu, 
löngu lát þú, 
líka drukk með í fötu. 

Magál, svið, rikling mjóan sem þráð, 
mig vantar hrútshorn í spæni, 
nafar, sög, öxi, lampa og ljá 
lítið er það sem ég bæni.  
Laufblað og der, 
líka súrmjólk í strokkinn 
keipsskrá og kver, 
konuna vantar rokkinn. 
Árar á bátinn og eitt sauðarskinn 
ekki á ég hægt með að biðja 
komdu með allsnægtir, kunningi minn, 
sem kann mig til búskapar styðja.80 

Grautur er vinsæll í íslenskum vísum eins og kemur fyrir hér að framan og hér er skemmtileg 

grautarvísa sem Jón Samsonarson vitnar í og er úr austfirskri kvæðabók frá 19. öld: 

Sankti Pétur fór á fjall, 
fór á fjall, 
hafði með sér grautardall, 
grautardall, 
settist niður og át það allt, 
það allt, 
þá var Sankti Pétri kalt, 
Pétri kalt.81 

Meira að segja Sankti Pétri fannst grautur góður. 

Í Noregi er til grautarvísa um mann frá Hallingdal sem hefur líklega fundist grautur ómissandi: 

Du halling, du halling, no må du eta mykje graut, 
med honning, med honning, så vert du god og staut! 82 

Hallingdalur er einn af stærstu dölunum í Noregi og tilheyrir Buskerud fylki sem er miðja vegu 

milli Oslóar og Bergen. Þar hafa að öllum líkindum verið stórbændur, miklir um sig og þótt gott 

að fylla vömbina með graut. Í viðtali við Þorbjörgu Gísladóttur (f. 1975) minnist hún þess þegar 

hún var barn í Flyinge á Skáni (Skåne) í Suður-Svíþjóð hafi kennarinn hennar kennt börnunum 

margar skemmtilegar vísur og húsganga sem við leit hafa ekki fundist á prenti. Þar á meðal var 

vísa um Skáninginn sem fær þau heilræði að á morgun fái hann að borða graut með hunangi 

út á og þá verði hann feitur og pattaralegur:  

 

                                                        
80 Rósa Þorsteinsdóttir, Einu sinni átti ég gott, bls. 98. 
81 Jón Samsonarson, Barnagælur, bls. 137. 
82 Holen, Astrid, Den store barnesangboka, bls. 47. 



37 

Du skåning, du skåning, i morron får du äta gröt 
och doppa den i honung, då blir du tjock och fet!  

Á þessum slóðum er loftslag hlýrra en norðar í Svíþjóð og því verið stunduð býflugnarækt. 

Algengt var að hafa hunang á brauð og þarna líka út á grautinn. Hugsanlega hafa menn frá 

þessum héruðum verið feitari en aðrir landsmenn þeirra eins og þessar vísur benda til en hafa 

kannski verið sungnar í stríðni. 

Á jólunum á Íslandi var meiri viðhöfn við matargerð og nægur matur eftir sláturtíðina. 

Hér er ein vísa sem vitnar um það: 

Lummur bæði og laufabrauð 
fær litla Sigga um jólin, 
hangikjöt og hupp af sauð, 
hátíða fer í kjólinn. 
Drengurinn í dvölinni 
dugir ekki að róla, 
honum var gefin hörpuskel 
á hátíðinni jóla.83 

 

2.10  Vísur sem hugga 

Væru börn voru óhuggandi og grétu mikið var gott að grípa til huggunarvísna ef sorgin ætlaði 

að yfirtaka allt og eru þær vísur oftast með trúarlegu innihaldi: 

Herrann allra himnanna, 
hjálpari þinn, 
líknsamur huggi þig, 
litli ljúfur minn. 
Líknsamur huggi þig 
og lini þínum móð 

gleðji þig mildasta 
meyjarinnar jóð. 
Gleðji þig mildasta  
meyjarinnar von 
sá sem lá í jötunni 
jómfrúarinnar son.84

Í Íslenskum þjóðlögum eftir sr. Bjarna Þorsteinsson er þessi fallega vísa sem hann sagði að 

hann hefði lært af konunni sinni Sigríði Lárusdóttur: 

Drottinn á drenginn, 
dálítinn piltinn 
veri guð hans verndin 
veiti‘ honum styrkinn. 
Gættu‘ að honum, guð minn 
svo grandi‘ honum háskinn enginn. 
Drottinn á drenginn, 
drottinn á drenginn.85 

                                                        
83 Jón Samsonarson, Barnagælur, bls. 138. 
84 Jón Samsonarson, Barnagælur, bls. 132-133. 
85 Bjarni Þorsteinsson, Íslensk þjóðlög, bls. 565. 
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Góðar óskir og fyrirbænir voru mikið notaðar í daglegu tali fyrr á öldum og er það góður siður 

að óska barni þess að allar góðar vættir verndi það og styrki. 

2.11  Þjóðlífstengdar barnagælur 

Eins og áður hefur komið fram eru margar barnagælur tengdar atvinnuháttum til sjávar og 

sveita og eru úr umhverfi sem börnin þekkja og sjá daglega. Eins er um húsdýrin og fuglana og 

er hrafninn mest áberandi í íslenskum barnagælum, en hjá hinum Norðurlandaþjóðunum er 

það krákan eða uglan sem eru algengari í vísunum. Til eru ógrynni af íslenskum „sláttuvísum“ 

sem eru ortar þannig að þær falla vel að taktinum þegar verið er að slá með orfi og ljá. Kannski 

eru sumar notaðar sem vöggukvæði eins og kvæðið um hann krumma í hlíðinni: 

Krumminn í hlíðinni, 
hann fór að slá, 
þá kom lóa lipurtá  
og fór að raka ljá. 
Gaf hann henni hnappa þrjá 
 

bannaði henni að segja frá, 
þá kom spói spíssnefur 
og sagði frá. 
Prakkarinn sá. 
Þó var ljáin ekki nema hálft annað 
puntstrá.86 

Þessi gerð um krumma í hlíðinni er notuð í tónmennt í skólum nú á dögum. Aðrar og eldri 

gerðir eru til eins og þessi úr safni Jóns Árnasonar: 

Krumminn í hlíðinni, 
hann er að slá, 
en hún lóa lítiltá, 
hún er að raka ljá, 
en hann spói spítnefur, 
hann ríður ofan á, 
hann gaf henni hnappa þrjá 
og bannaði henni að segja frá, 

þá var ljóma lagið á, 
lýsa þótti víða, 
so var dimmt að dögling sá, 
drógu þeir valla að ríða, 
fundu þó eina fjallsins hlíð, 
funa sá hann brenna, 
þangað lætur þengill mætur 
þófa hjörtinn renna.87 

Jón Samsonarson getur þess að nauðalík gerð komi fram sem viðlagserindi við gamalt kvæði í 

Kvæðabók úr Vigur, Eitt sinn krummi átti að slá: 

Hrafninn í hlíðum, 
hann fór að slá, 
en hún lóa lítiltá 
fór að raka ljá, 
hrafninn í hlíðum, 
hrafninn sló í hlíðum.88 

                                                        
86 Helga Gunnarsdóttir o.fl., Fljúga hvítu fiðrildin, bls. 37. 
87 Jón Samsonarson, Barnagælur, bls. 79. 
88 Jón Samsonarson, Barnagælur, bls. 80. 
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Einnig getur Jón Samsonarson þess að efni þessarar vísu hafi borist okkur frá frændþjóðunum 

og gefur dæmi á sænsku og norsku sem fara hér á eftir: 

Korpen gick på ängen och slo‘, 
kraku gick efter och räkte 
ekornen lässte, råttu drog, 
svarte gråmånsen han kåjrde. 

Inte kåjrar jag mer i dag 
förr‘n jag far smakä ölä, 
drickä mig drucken och sin gå hajm. 
Det är mitt största nöje! 

Hrafninn sló á enginu og krákan rakaði. Íkorninn hlóð og rottan dró, svarti kötturinn ók. „Ég ek 

ekki meira í dag fyrr en ég fengið að smakka á ölinu, drekka mig fullan og fara síðan heim. Það 

er mín besta skemmtun“. (Þýð. BGH). 

Þessi vísa segir Jón Samsonarson að sé frá Gotlandi í Svíþjóð.89 

Á norsku hljómar þessi vísa svo: 

Ikornet gjekk på vollen og slo. 
Höyrde du koss det snörte? 
Skjori leste, kråka drog 
og litle pusekatten han köyrde. 

 

Hanen treskte, höna mol, 
katten baka, killingen knadde; 
Musi gjekk og gnaga og gol 
og bad om alt det dei hadde.90

Dýrin hafa öll einhverju hlutverki að gegna og í staðinn fyrir hrafninn í sænsku vísunni er það 

íkorni sem slær í þeirri norsku, skjórinn hlóð, krákan dró og litla kisa ók. Haninn þreskti, hænan 

malaði, kötturinn bakaði, kiðlingurinn hnoðaði, en músin gekk um og nagaði og tísti og bað um 

allt sem þau áttu. Í Svíþjóð eru til mismunandi gerðir af sláttuvísum og í staðinn fyrir lóuna sem 

rakaði ljána í íslensku vísunni er í sænsku gerðinni komin ugla. Eftirfarandi vísa er upphaflega 

frá Upplöndum sem er hérað rétt fyrir norðan Stokkhólm í Svíþjóð: 

Ekorren gick på ängen och slog 
med alla sina små drängar. 
Efter kom ugglan med utslaget hår, 
räfsa så vackert i strängar. 
Uven lassa och sparven drog, 
och svarta kattan hon körde. 

Inte kör jag nå mer i dag, 
förrän jag får tolv öre. 
Inte är jag så penninggrann, 
jag har både silver och pärleband 
och ett par krusiga vantar.91 

Í lauslegri þýðingu: Íkorninn var á enginu að slá með öllum litlu vinnumönnunum sínum. Uglan 

gekk á eftir með slegið hár og rakaði fallega í garða. Kattuglan hlóð og spörfuglinn dró og svarti 

kötturinn ók. Ég ek ekki meira í dag fyrr en ég hef fengið tólf aura. Ég á ekki svo mikla peninga, 

ég á bæði silfur og perluband og skrautlega vettlinga. (Þýð. BGH). 

                                                        
89 Jón Samsonarson, Barnagælur, bls. 80. 
90 Jón Samsonarson, Barnagælur, bls. 80. 
91 Af Klintberg, Bengt, Svensk Folkpoesi, bls. 97. 



40 

Nýrri útgáfa af þessari vísu um heyskapinn kemur frá Värmlandi í Svíþjóð og þar segir frá 

íkornanum sem var að slá á enginu og var mjög snar í snúningum. Músarrindillinn rakaði, dúfan 

hún dró og litli kötturinn ók. „Ég ek ekki meira í dag fyrr en ég hef fengið tólf aura að launum“. 

Hæ, hó, piparkorn. Tranan blæs í beinhorn. Stóru flugurnar suða. Kötturinn slær á trommu. 

Fjórar rottur stíga dans svo undirtekur í jörðinni. (Þýð. BGH) 

Ekorrn gick på ängen och slog, 
du ska tro han snörde. 
Tita raka, duva ho drog, 
lelle grå katten han körde. 
Inte kör jag mera i dag, 
förrän jag fått tolv öre. 

Tulo, pepparkorn. 
Trana blåser i igelhorn. 
Bromsarna de brumma. 
Katten slår på trumma. 
Fyra råttor gå i dans, 
så hela jorden dundra.92 

Eins og greint var frá að framan var vinsælt að róa með barnið þegar sungnar voru barnagælur 

en einnig voru börnin látin stíga eftir laginu. Haldið var í báðar hendur barnsins og stigið með 

það í sinn hvorn fótinn og vaggað um leið. Barnið steig með beina fætur án þess að beygja 

hnén. Til eru vísur sem sungnar eru með stúlkubörnum og aðrar sungnar með drengjum: 

Stígur hún við stokkinn, 
stuttan á hún sokkinn, 
ljósan ber hún lokkinn, 
litli telpuhnokkinn. 
 
 

Stígur hann Lalli  
langt inn á palli. 
Fjórar hefur hann fjalirnar 
Fótanna á milli. 
Stígur hann með snilli.93

Samkvæmt áðurnefndu hefur verið vinsælast að róa með og að stíga við börnin. Einnig 

hefur börnum þótt gaman að standa á fótum þess sem syngur fyrir það og lyfta fótunum saman 

í takt við það sem kveðið var. 

2.12  Þjóðfræðileg kímni 

Gamansemi er einnig ríkur þáttur í barnagælum. Sænski þjóðfræðingurinn Bengt af Klintberg 

segir svo frá, að það sem maður man best eftir úr bernsku séu hinar daglegu venjur eins og til 

dæmis sú síendurtekna að hátta sig og fara í rúmið á kvöldin og athafnirnar í kringum það sem 

voru eins og helgiathafnir. Fyrst háttaði maður sig og lagði fötin fallega samanbrotin á stól hjá 

rúminu og fór síðan í náttfötin. Þar næst stilltu þau systkinin sér í röð við vaskinn og þvoðu sér 

og burstuðu tennurnar. Þá kom að skemmtilegasta atriðinu og það var „góðanóttsagan“. 

Mamma sá um það atriði. Hún las úr vinsælustu barnabókunum á þeim tíma og kunni 

sannarlega að gera sögurnar spennandi og blæbrigðaríkar. Þegar sögustundinni var lokið 

                                                        
92 Zetterholm, Finn, Roliga barnvisor, bls. 25. 93 Símon Jóh. Ágústsson, Vísnabókin, bls. 81. 
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breiddi mamma ofan á börnin og þá var komið að pabba atriði. Hann fór með kvöldbænina 

standandi í herbergisdyrunum og las bænina frekar hratt í röskum takti og stappaði fætinum í 

gólfið í takt við versið:  

Gud som haver barnen kär 
se till mig som liten är. 
Vart jag mig i världen vänder 
står min lycka i Guds händer. 
Lyckan kommer, lyckan går, 
du förbliver, Fader vår. 

Í lauslegri þýðingu undirritaðrar: Þú, Guð, semþykir vænt um börnin, líttu eftir mér sem er svo 

lítil(l). Hvert sem ég sný mér í heiminum, er hamingja mín í Guðs hendi. Hamingjan kemur og 

hamingjan fer, en þú, Faðir vor ert alltaf sá sami.  

Bengt af Klintberg rifjar jafnframt upp að seinna, þegar hann varð fullorðinn, hafi 

hann  áttað sig á því að bænin var lesin eða sögð í sama takti og með sömu áherslum á 

atkvæðin og hvatningarvísur á fótboltaleikjum í Svíþjóð: 

Heja Sverige, friskt humör 
Det är det som susen gör!94 

Áfram Svíþjóð, góða skapið, það er það sem skiptir máli! (Þýð. BGH). Hann tók einnig saman 

bókina Pelle Plutt och andra visor, sem kom út 1981, og segir þar frá hvernig kvæði, vísur og 

bænir breytast í meðförum og er snúið út úr og fá þá jafnvel á sig allt annan blæ sem gæti 

kannski flokkast undir þjóðfræðilega kímni. Hann nefnir dæmi um hvernig snúið var út úr 

gömlu góðu barnabæninni sem nefnd er hér að ofan: 

Gud som haver 
skorna skaver 
undertecknat: Eisenhower.95 

Guð sem leiðir, skórinn meiðir. Undirritaður: Eisenhower.  (Þýð. BGH). 

Á íslensku er til gömul vísa sem ber örlítinn vott um þjóðfræðilega glettni þar sem blandað er 

saman trúarlegu og alþýðlegu: 

Dagana alla, Drottinn minn, 
dilli þér á örmum, 
sútargalla sefi þinn, 
sólarhalla kóngurinn. 

                                                        
94 Af Klintberg, Bengt, sv.svenskanoveller.wikia.com. 
95 Af Klintberg, Pelle Plutt, bls. 21. 



42 

Þessa vísu sá ég skrifaða hjá sr. Karli Sigurbjörnssyni biskupi sem gaf góðfúslega leyfi sitt til að 

hún væri notuð hér. Hann sagði að faðir hans hefði oft haft vísu þessa yfir honum og bræðrum 

hans þegar þeir voru börn.  
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3. Niðurstöður 

Hér hefur verið fengist við spurningar um innihald texta og stöðu vögguvísna með eftirfarandi 

skipulagi: Í kaflanum „Hugtök og rannsóknarsaga,” er farið yfir hugtakið „barnagæla“. Hvernig 

eru hugtökin „lullaby“, „Wiegenlied“, „Kinderlied“ og „barnvisa“ skilgreind? Gerð er grein fyrir 

hvað hugtökin þýða og hvað fræðimenn hafa skrifað um vögguvísur. Í kaflanum um íslenskar 

og aðrar norrænar vögguvísur og kvæði er fjallað um texta í völdum vísum á sænsku, norsku 

og íslensku og fjallað um innihald textans í vísunum svo og um líkindi í efni og 

orðasamböndum. Í umræðu um menningararfinn og hvort barnagælur heyra til hans var 

aðallega stuðst við grein Valdimars Tr. Hafstein í bókinni Menningararfur á Íslandi, en efni um 

barnagælur og vöggukvæði var sótt í ýmsar íslenskar og norrænar kvæðabækur, eins og 

Vísnabókina frá 1946 o. fl. Í kaflanum „Íslenskar og aðrar norrænar barnagælur” eru sýnd 

dæmi um barnagælur og vöggukvæði þar sem koma fram líkindi í textanum. Undirkaflar eru 

um vísur þar sem róið er með barnið, tröll í vögguvísum, dulbúna viðvörun sem er ætluð 

fullorðnum en er vögguvísa sungin yfir barni, vísur um fugla sem eru að slá gras, sem ég kalla 

„sláttuvísur“, vísur um góðar óskir barninu til handa, skammarvísur og huggunarvísur. Hér er 

svo tekið saman í helstu atriðum hvernig fræðimenn hafa fjallað um barnagælur og um líkindi 

í innihaldi textans í barnagælunum sem valdar voru. 

Fræðimenn eru sammála um að barnagælur og vöggukvæði séu upprunnin úr 

munnlegri hefð og hafi lifað með fólkinu frá manni til manns, þar sem eldri kynslóðin hefur 

kennt þeirri yngri. Aldur þeirra er því óræður og eiginlega ómögulegt að vita um hinn 

raunverulega uppruna. Elstu þekktu heimildir um barnagælur í Evrópu eru frá því um 

aldamótin 1300. Ennfremur er lítið vitað um höfunda fyrr en á 16. öld, þegar vöggukvæði komu 

fyrst út á prenti. Á þeim tíma voru þau oftast skrifuð sem jólalög og voru fyrst og fremst sungin 

í kirkjum þar sem búið var að setja upp jötuna og fjárhúsið, eins og algengt er enn í dag í kirkjum 

víðsvegar í Evrópu um jólin. Kvæðasafnið Des Knaben Wunderhorn sem gefið var út í 

Þýskalandi eftir aldamótin 1800 vakti áhuga samtímafræðimanna á söfnun barnavísna sem 

hafði verið lítil fram að því. Barnavísur höfðu ekki verið í hávegum hafðar, fáar verið skráðar 

og prentaðar og töldust ekki til bókmennta, enda sennilega flestar samdar af konum. Fyrstu 

fræðibækurnar um kvæðasöfnun voru afleiðing rannsókna á munnlegri hefð sem voru gerðar 

í byrjun 19. aldar.  
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Fræðimenn eru flestir á sama máli um að eitt af einkennum barnagæla sé að þær séu 

notaðar í ákveðnum tilgangi eins og til dæmis að hafa ofan fyrir barninu, svæfa það og róa. Á 

Norðurlöndum er talið að barnagælur séu upprunnar úr bændasamfélaginu og alþýðu-

menningunni og er líklegt að svo hafi einnig verið háttað á Íslandi. Talið er þó að séra Einar 

Sigurðsson í Heydölum hafi samið fyrsta vöggukvæðið á Íslandi um aldamótin 1600 sem er 

upphaflega jólalag: „Nóttin var sú ágæt ein“ og viðlagið er „með vísnasöng ég vögguna þína 

hræri“. 

Munnleg hefð vögguvísna er ekki einsleit, ekki sú sama í öllum löndum heldur hefur 

hún aðlagast aðstæðum á hverjum tíma og á hverjum stað sem og umhverfinu sem fólk býr í. 

Textinn er tekinn úr umhverfi barnsins sem það þekkir vel og fjallar um foreldra, systkin, dýr, 

fugla og blóm. Einnig er matur algengur í vöggukvæðum í þessum löndum sem fjallað er um 

að framan. Takmarkaðar heimildir eru til um samanburðarrannsóknir fræðimanna á texta 

vögguvísna milli landa. Höfundur þessarar ritgerðar kannaði fjölda erlendra vögguvísna með 

tilliti til samsvörunar á Íslandi og fann allmörg dæmi um slíkt. Samsvörun texta í vöggukvæðum 

á Norðurlöndum er að finna í vísum eins og tröllavögguvísum og vísum þar sem sungið er fyrir 

barnið og róið með það um leið. Svipaðar formúlur eða orðasambönd er að finna í textanum í 

þýskum, sænskum, og samískum vögguvísum svo sem „nani, nani“, „lulla, lulla“, „vissa lulla“ 

og „byssan lull“. „Ró, ró“ er algengt í íslenskum vögguvísum og kemur einnig fyrir í einu þekkt-

asta vöggukvæði í Svíþjóð „ro, ro i fiskeskär“. „Bí, bí“ og „bíum, bíum“ gæti verið íslenska 

samsvörunin við „bissa lulla“, eða „byssan lull“. Í flestum tilvikum hafa þessar barnagælur 

borist til Íslands frá einhverju hinna Norðurlandanna. 

Barnagælur hafa fram að þessu ekki verið taldar hluti af yfirmenningunni því að þeim 

hefur aldrei verið lyft á stall sem sérstökum menningararfi. Barnagælur hafa verið og eru eins 

konar jaðarmenning sem hefur einskorðast við heimilið og þá einkum við barnarúmið eða 

rúmstæði barnsins. Samkvæmt þjóðfræðingunum Bengt af Klintberg, Leslie C. Gay jr. og 

Suzanne Godby Ingalsbe eru það nær eingöngu mömmur, ömmur og fóstrur sem hafa sungið 

barnagælur og vers fyrir börnin. Þótt ég hafi ekki fundið samsvarandi staðhæfingu í íslenskum 

fræðum er ekki ástæða til að ætla að feður og afar hafi haft sterkari áhrif á Íslandi heldur en á 

hinum Norðurlöndunum. Miðað við það sem hefur verið sagt hér að framan gætu barnagælur 

verið hluti af þeim þætti sem lýtur að konum. Þessi könnun á texta í vögguvísum nokkurra 

landa er engan veginn tæmandi en gæti ef til vill orðið hvatning til fræðilegra rannsókna á 

samsvörun texta íslenskra barnagæla og barnagæla á erlendum tungumálum. 
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