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Útdráttur 

Í ritgerðinni er fjallað um útileiki barna á Akureyri og í Reykjavík á fyrri hluta tuttugustu 

aldar. Varpað er ljósi á það samfélag sem var að mótast í kaupstöðum hér á landi á þessum 

tíma og rætt um samfélagstöðu barna í ljósi þeirra breytinga sem þá áttu sér stað. Leitað er 

svara við því hvaða leikir voru vinsælir, hvernig þeir voru leiknir, hver sé uppruni þeirra og 

þeir bornir saman við sambærilega leiki í nágrannalöndum okkar. Þá er fjallað um leikum-

hverfi, áhrif þess á leikina og aðstöðu barna til leikja á þessum tíma. Jafnframt er rætt um 

þann mun sem var á kaupstöðunum tveim, skólahald, leikvelli, dagheimili og leikskóla og 

ýmis samfélagsleg áhrif á líf og leiki barna.        

 Auk þessa er fjallað um menningarsöguleg og uppeldisleg viðhorf og sýn 

fyrritíðarmanna á leiki barna, helstu kenningar um gildi barnaleikja, aðferðir við að greina þá 

og síðan söfnun og rannsóknir á leikjum hér á landi á síðari hluta nítjándu aldar og fyrri hluta 

þeirrar tuttugustu.          

 Stuðst var við margs konar ritaðar heimildir, svör við spurningaskrám Þjóðháttasafns 

Þjóðminjasafnsins og einstaklingsviðtöl.       

 Meginniðurstöður rannsóknarinnar sýna að útileikir kaupstaðabarna á Íslandi á fyrri 

hluta aldarinnar sem leið voru fjölbreytilegir en hópleikir af ýmsu tagi voru einkennandi. 

Fyrirmyndir eru augljóslega sóttar til þeirra landa sem næst okkur liggja og margir leikir eiga 

sér gamlar rætur. Ýmir barnaleikir endurspegla jafnframt það samfélag sem þeir eru sprottnir 

úr og eru lýsandi fyrir þau viðhorf sem voru ríkjandi til samfélagsins, fjölskyldunnar, 

hlutverkaskiptingar og kynjamunar ásamt þeim samfélags- og tæknibreytingum sem áttu sér 

stað á þessum tíma. 

 

 

This study deals with outdoor children’s games in Akureyri and Reykjavík in the early 

twentieth century. Light is shed on the societal development in Icelandic towns of this era and 

the role of children in society is discussed in relation to occurring changes. Answers are 

sought as to what games were popular, how they were played and where they originated, and 

they were compared to similar games in our neighbouring countries. Game surroundings are 

also discussed as well as their impact on the games of this era. The difference between the 

two towns is discussed, aspesially with education, playgrounds, daycare centers and 

kindergartens and the sociological impact on the life and the games of children.  

 Cultural history and pedagogical attitudes and vision on children’s games are also 

regard to discussed, as well as the main theories on the value of children games, the 

methodologies used to analyze them and then the collection and research of children’s games 

in this country in the latter part of the nineteenth century and the early twentieth century.

 A variety of written resources, responses to questionnaires from the Department of 

Mythology at the National Museum of Iceland and personal interviews form the foundation of 

this study.           

 The main conclusion of the study shows that children’s outdoor games in Icelandic 

towns of the early twentieth century differed, but group games were popular. It is clear that 

the games originate from our neighbouring countries and that many games have old roots. A 

number of games mirror the society children grow up in and reflect the main views to society, 

the family, roles, and gender differences along with societal and technological changes of the 

era.  
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1 Inngangur 
 

 

1.1 Á mótum mikilla breytinga 

 

Í þeirri meistaraprófsritgerð sem hér birtist er sjónum beint að útileikjum íslenskra barna í 

Reykjavík og á Akureyri á tímabilinu 1900 til 1950. Fyrri hluti tuttugustu aldarinnar var 

mikill breytinga- og mótunartími í íslensku samfélagi. Kaupstaðir, ekki síst Reykjavík og 

Akureyri, voru í örum vexti og fjöldi fólks úr sveitum fluttist til bæjanna. Íslenskt samfélag 

var að breytast úr aldagömlu, nánast kyrrstæðu bændasamfélagi í átt til nútímasamfélags með 

öllum þeim stórstígu breytingum sem því fylgdi. Á þessum tíma fjölgaði einnig börnum til 

mikilla muna í kaupstöðum og samfélagsstaða þeirra breyttist: Í byrjun aldar var komið á 

skólaskyldu 10 til 14 ára barna hér á landi og þá komu einnig upp hugmyndir um að koma á 

fót sérstökum stofnunum fyrir börn, svo sem barnaheimilum og gæsluleikvöllum. Þetta breytti 

auðvitað miklu í daglegu lífi íslenskra barna og mikil umræða fór af stað í samfélaginu um 

stöðu þeirra og hlutverk.           

Margt hefur breyst í þjóðlífinu frá upphafi þessa tímabils og það er áhugavert fyrir 

okkur sem nú erum á stjáki að líta til þessa tíma þar sem rætur okkar liggja og huga að því 

með hvaða hætti þessar breytingar hafa orðið og leita svara við því hvers vegna þær hafa 

orðið með þeim hætti sem raun ber vitni. Barnaleikir eru á margan hátt lýsandi fyrir þessar 

breytingar, ekki síst vegna þess að samfélagið og umhverfið mótar leikina. Ég er þeirrar 

skoðunar að við skiljum betur það samfélag sem við lifum í nú á tímum og menningu okkar 

með því að varpa ljósi á fortíðina og ekki síst þau tímabil í sögu okkar þegar miklar breytingar 

og samfélagsmótun áttu sér stað. Á því tímabili sem hér er lagt til grundvallar má segja að 

nútíminn í íslensku þjóðlífi hefji innreið sína og sú kynslóð sem þá var að alast upp stóð á 

mótum aldagamallar bændamenningar og tæknivædds nútímasamfélags. Slíkir tímar eru 

þjóðfræðilega áhugaverðir og þeir fela í sér ýmsa menningarþætti sem ýmist eru að hverfa eða 

taka örum breytingum. Barnaleikir eru einn þessara menningarþátta og það er meðal annars 

hlutverk þjóðfræðinga að varðveita upplýsingar um slíka þætti og rannsaka áhrif þeirra á 

samfélagið og öfugt.  
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1.2 Markmið, uppbygging og rannsóknarspurningar 

 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á útileiki barna, sérstaklega íslenskra 

kaupstaðarbarna í Reykjavík og á Akureyri á fyrri hluta aldarinnar sem leið. Jafnframt er 

fjallað um samfélagstöðu barna í ljósi þeirra breytinga sem áttu sér stað í íslensku samfélagi á 

þessum tímum. Miðað er við börn á aldrinum þriggja til tólf ára og leitast við að fá fram sem 

gleggsta mynd af leikjum, lífi og athafnasemi þeirra á þessum tíma og jafnframt að kanna 

stöðu barna, hlutverk og aðstæður í samfélaginu. Reynt verður að svara því hvaða leikir voru 

vinsælastir á mismunandi tíma, hvernig þeir voru leiknir og hvert þeir eiga uppruna sinn að 

rekja með því meðal annars að bera saman íslensk og erlend leikjasöfn og rannsóknir. Þá 

verður jafnframt leitast við að lýsa leikumhverfi barna, áhrifum þess á leikina og aðstöðu 

barna til leikja á þessum tíma í kaupstöðunum tveim og hugsanlegum mun hvað það varðar.

 Ritgerðinni er skipt í þrjá meginhluta. Í öðrum kafla er fjallað um menningarsöguleg 

og uppeldisleg viðhorf og sýn fyrritíðarmanna á leiki barna, helstu kenningar síðari tíma um 

gildi barnaleikja og aðferðir sem þeir nota við að greina þá og síðan söfnun og rannsóknir á 

leikjum hér á landi á síðari hluta nítjándu aldar og fyrri hluta þeirrar tuttugustu. Þá er í þriðja 

kafla fjallað um samhengi leikjanna og samfélagsstöðu barna í Reykjavík og á Akureyri á 

þeim tíma sem hér um ræðir. Þar er einnig rætt um leikumhverfi, skólahald, leikvelli, 

dagheimili og leikskóla og ýmis samfélagsleg áhrif á líf og leiki barna. Í fjórða kafla er síðan 

fjallað um heimildarmenn og leikina sjálfa. Lýst er helstu leikjum á hverjum tíma, þeir 

flokkaðir og bornir saman við sambærilega leiki í nágrannalöndum okkar. Þá er leitast við að 

rekja sögu leikjanna og uppruna eftir því sem kostur er. Að lokum eru heildarniðurstöður 

rannsóknarinnar teknar saman í lokakafla.                 

Sú rannsóknarspurning sem lögð er til grundvallar í rannsókninni er: Hverjir og 

hvernig voru útileikir barna og með hvaða hætti endurspeglast samfélagsaðstæður í bernsku-

leikjunum á Akureyri og í Reykjavík á árabilinu 1900 til 1950? Meginrannsóknarspurningin 

felur síðan í sér fimm undirspurningar:        

  a) Hvernig léku börn sér úti við á þessum tíma?     

  b) Hvar og með hverjum léku börnin sér?      

  c) Hvernig hafði samfélagið og umhverfið áhrif á barnaleiki?  

  d) Hverjir og hvernig voru leikirnir?      

  e) Hver var tilurð barnleikjanna og hvaðan voru þeir sprottnir? 
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1. 3 Rannsóknaraðferðir og heimildir 

 
Í þessari rannsókn er fyrst og fremst beitt aðferðum eigindlegra rannsókna. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir grundvallast á þeirri hugmynd að veruleikinn sé félagslega skapaður og 

þær leitast við að svara spurningum um félagslegan veruleika á ákveðnum tíma. Þær byggjast 

á fáum tilvikum, einstaklingsbundnum lýsingum þátttakenda og rannsakandinn einbeitir sér að 

því að skilja þá merkingu sem fólk leggur í líf sitt og aðstæður.
1
  

Til eru ýmsar ólíkar nálganir innan eigindlegra rannsókna, svo sem frásögurannsóknir, 

fyrirbærafræði, grunduð kenning, etnógrafía og tilviksrannsóknir. Með fyrirbærafræðilegri 

nálgun, sem hér er að hluta til lögð til grundvallar, leitast rannsakandinn við að skilja 

einstaklinga út frá þeirra daglegu reynslu, leggja eigin þekkingu til hliðar en einbeita sér að 

því að skilja umheiminn út frá sjónarhorni þátttakenda. Vegna þess hve rannsóknartilvikin eru 

oft og tíðum fá og einstaklingsbundin er hins vegar ekki hægt að alhæfa út frá þeim en þær 

geta gefið ákveðna mynd af lífi og aðstæðum fólks og skilningi þess á eigin lífi. Þessi nálgun 

á fyrst og fremst við um úrvinnslu opinna viðtala.      

Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggjast á aðleiðslu og eru því sveigjanlegar. Ekki er 

lagt upp með fyrirfram ákveðnar kenningar eða tilgátur heldur eru þær settar fram út frá 

túlkun og úrvinnslu rannsóknargagnanna. Þær krefjast hins vegar mikillar aðferðafræðilegrar 

nákvæmni þrátt fyrir að þær séu ekki staðlaðar. Markmið eigindlegra rannsókna er að skilja 

hlutina út frá sjónarhóli og viðhorfum þátttakenda. Því er mikilvægt að leitast við að finna 

heimildir eða einstaklinga sem henta rannsókninni vel og leggja áherslu á að fá upplýsingar 

frá einstaklingunum sjálfum um upplifun þeirra.
2
       

 En hér er einnig stuðst við ýmsar aðrar heimildir, svo sem svör við spurningaskrám 

Þjóðháttasafns Þjóðminjasafnsins og margvíslegar aðrar ritaðar heimildir og rannsóknir. Því 

má segja að rannsóknin sé einnig frásögurannsókn þar sem beitt er þjóðfræðilegri nálgun og 

byggt meðal annars á frásögum annarra í rituðum heimildum.    

 Í þessari rannsókn er einnig stuðst við opin viðtöl við sex einstaklinga sem tekin voru í 

september og október 2008.
3
 Opin viðtöl eru notuð til að safna lýsandi gögnum svo 

                                                 
1
 Rannveig Traustadóttir, Könnun á atvinnuhögum nemenda brautskráðum frá starfsdeild Öskjuhlíðarskóla, 3; 

Widerberg, Historien om et kvalitativt forskningsprosjekt,15-18. Sbr einnig Bogdan og Biklen, Qualitative 

Research in Education: An Introduction to Theory and Methods, 49-72. 
2
 Widerberg, Historien om et kvalitativt forskningsprosjekt,15-18. Sbr. einnig Creswell, Qualitative Inquiry and 

Research Design: Choosing Among Five Traditions, 47-68; Bogdan og Biklen, Qualitative Research in 

Education: An Introduction to Theory and Methods, 49-72. 
3
 Sjá nánar um viðmælendur í kafla 4.2. 



9 

 

rannsakandi geti fengið innsýn í hvernig einstaklingurinn túlkar afmarkaða þætti í heimssýn 

sinni. Þau eru byggð á viðtalsspurningum þar sem fólk er beðið að lýsa með eigin orðum lífi 

sínu, reynslu og sjónarmiðum. Ekki er notast við staðlaðar spurningar heldur eru þær þróaðar 

frá einum þátttakanda til annars. Leitast er við að hafa viðtalsspurningarnar opnar og í 

samræmi við rannsóknarspurningarnar.
4
        

 Í öðru lagi er leitað fanga í svörum við spurningaskrám Þjóðháttasafns Þjóðminja-

safnsins.
5
 Fyrst og fremst er stuðst við svör í þeim skrám þar sem spurt var um leiki barna og 

aðbúnað þeirra. Sérstaklega voru skoðuð svör þeirra heimildarmanna sem ólust upp í Reykja-

vík og á Akureyri á fyrri hluta tuttugustu aldar en einnig er stuðst við upplýsingar frá 

heimildarmönnum víðar af landinu.       

Þá eru heimildir sóttar í ýmsar íslenskar rannsóknir og leikjasöfn frá þeim tíma sem 

hér um ræðir. Þar vegur þyngst rannsókn og leikjasafn Ólafs Davíðssonar, Íslenzkar 

skemtanir, sem út kom á árunum 1888-1892. Í kafla 2.5 er gerð nánari grein fyrir þessum 

rannsóknum og leikjasöfnum.         

 Við gerð þessarar rannsóknar var einnig stuðst við nokkrar erlendar rannsóknir og 

leikjasöfn. Leitað var fyrst og fremst fanga í þeim löndum sem næst liggja Íslandi og eru hvað 

menningarlaga skyldust okkur ef svo má að orði komast og búast má við að sambærilegir 

barnaleikir fyrirfinnist: Bretlandseyjar, Danmörk, Noregur og Færeyjar.     

Bresku þjóðfræðingarnir og hjónin Iona Archibald Opie (f. 1923) og Peter Mason 

Opie (1918–1982) rannsökuðu um árabil barnamenningu á Bretlandi og skrifuðu fjölda bóka 

þar að lútandi. Rannsóknir á barnaleikjum var stór hluti af starfi þeirra þar sem þau meðal 

annars söfnuðu og flokkuðu leiki breskra barna og tóku þá viðtöl við þúsundir barna. Í 

skrifum sínum leituðust þau einnig við að grafast fyrir um uppruna leikjanna og báru saman 

við sambærilega leiki í ýmsum löndum. Hér er einkum stuðst við bækurnar Children’s Games 

in Street and Playground og The Singing Game.
6
 Önnur bresk leikjasöfn sem stuðst er við eru 

leikjabók Kate Greenaways, Book of Games frá 1889 og Games for Playtime and Parties eftir 

Stanley V. Wilman sem út kom 1914. Að auki er stuðst við eitt írskt leikjasafn sem Eilís 

Brady tók saman um leiki barna í Dublin um miðja síðustu öld og út kom árið 1975, All in! 

All in!           

 Heimildir eru einnig sóttar í tvö dönsk leikjasöfn. Hinu fyrra, Danske Børnerim, 

                                                 
4
 Viðtölin í heild sinni eru í viðauka.  

5
 Sjá um spurningaskrárnar í kafla 2.5 og heimildarmenn í kafla 4.1. 

6
 http://en.wikipedia.org/wiki/Iona_and_Peter_Opie (síðast skoðað í apríl 2010); Opie, Children's Games in 

Street and Playground, 13-18. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Iona_and_Peter_Opie
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Remser og Lege, udelukkende efter Folkemunde, safnaði danski þjóðfræðasafnarinn Evald 

Tang Kristensen (1843-1929) og kom það út 1896-1898. Safn Kristensens er mikið að 

vöxtum, alls 752 síður, og þar er að finna ýmsa leiki sem íslensk börn þekktu vel í byrjun 

aldarinnar sem leið. Síðara danska safnið sem hér er stuðst við er safn danska rithöfundarins 

Önnu Erslev (1862-1919), Illustreret Legebog, sem fyrst kom út í tveimur bindum árin 1897 

og 1898. Í safni Erslevs er að finna ýmsa úti- og innileiki ásamt margs konar tómstundagamni 

fyrir börn. Bókinni, sem er yfir þrjú hundruð síður, er augljóslega beint til barna betri borgara 

í Danmörku á þessum tíma og gert ráð fyrir að leikumhverfi barnanna sé stórir garðar og 

rúmgóðar stofur.           

 Þá er leitað fanga í leikjasafni norska sálmaskáldsins og biskupsins Bernt Støylens 

(1858–1937). Støylen safnaði efni víða í Noregi á síðari hluta nítjándu aldar en það kom út á 

bók, Norske Barnerim og leikar, árið 1899 og mun hafa verið fyrsta leikjasafnið sem gefið var 

út þar í landi. Auk safns Støylens hafa rannsóknir norska þjóðfræðingsins Åse Enerstvedts (f. 

1932) reynst notadrjúgar við þessa rannsókn. Enerstvedt hefur sent frá sér fjölda fræðibóka en 

helstu bækur hennar er varða rannsóknir á barnaleikjum í Noregi eru: Kongen over gata 

(1975), Tampen brenn: Norske barneleikar (1982) og Vil du vite hvordan … barn lekte i 

gamle dager? (2004).          

Eitt færeyskt leikjasafn, Føroysk barnaspøl, sem út kom árið 1979 og Mariaus 

Johannesen tók saman, var haft til hliðsjónar. Johannesen fjallar í bók sinni um barnaleiki í 

Færeyjum um og upp úr aldamótunum 1900 og lýsir allmörgum leikjum sem margir hverjir 

eiga sér hliðstæður hér á landi.        

 Fjölmargar aðrar heimildir eru þó lagðar til grundvallar í þessari ritgerð. Má þar nefna 

ýmis sagnfræðirit, þjóðfræðirit, rit um uppeldisfræði og sálfræði, ævisögur og æviminningar, 

margvíslegar greinar í tímaritum og blöðum og útvarpsþætti.    

 Því má síðan velta fyrir sér hvaða heimildir sé heppilegast að leggja til grundvallar 

rannsókn sem þessari. Safn Ólafs Davíðssonar var tekið saman laust fyrir aldamótin 1900 og 

gera má ráð fyrir að þar sé að finna nokkuð glögga heildarmynd af þeim leikjum sem íslensk 

börn fóru í á þeim tíma.
7
 Ólafur leitast einnig við að grafast fyrir um uppuna þeirra og bera þá 

saman við leiki í nágrannalöndunum. En þrátt fyrir að Ólafur noti ýmsar heimildir og 

heimildarmenn víða að af landinu virðist það stundum vera tilviljunum háð hvaða leiki hann 

fær upplýsingar um. Ekki er um skipulega, markvissa söfnun að ræða þar sem safnað er af 

                                                 
7
 Þess má síðan geta að Ólafur styðst einnig talsvert mikið við leikjasafn Jóns Ólafssonar úr Grunnavík sem finna 

má í orðabók hans frá því um miðja átjándu öld. Jón er fyrstur til að lýsa leikjum hér á landi en þær lýsingar eiga 

fyrst og fremst við um leiki um og fyrir miðja átjándu öld. Sbr. t.d. Jón Helgason, Jón Ólafsson frá Grunnavík, 

116.  

http://da.wikipedia.org/wiki/1843
http://da.wikipedia.org/wiki/1929
http://nn.wikipedia.org/wiki/1858
http://nn.wikipedia.org/wiki/1937
http://ask.bibsys.no/ask/action/show;jsessionid=0000JjlAXxnNHxjX6EHdWF8qUDJ:116t9p6s5?pid=823095800&kid=biblio
http://ask.bibsys.no/ask/action/show;jsessionid=0000JjlAXxnNHxjX6EHdWF8qUDJ:116t9p6s5?pid=03214928x&kid=biblio
http://ask.bibsys.no/ask/action/show;jsessionid=0000JjlAXxnNHxjX6EHdWF8qUDJ:116t9p6s5?pid=03214928x&kid=biblio
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öllu landinu heldur safnar Ólafur saman öllu því sem hann nær í. Stundum eru því margar 

heimildir fyrir sama leiknum en stundum aðeins ein.      

 Í svörum við spurningalistum Þjóðháttasafns Þjóðminjasafnsins er að finna miklar 

upplýsingar. Sumir svarendur eru fæddir talsvert fyrir aldamótin 1900 og lýsa lífi sínu á 

barnsaldri um aldamótin. Svo gamalt fólk er vissulega vandfundið nú á tímum. En gallinn við 

svörin við spurningalistunum er fyrst og fremst sá að fólk svarar aðsendum spurningum og 

skráir þau niður en rannsakandinn hefur ekki tækifæri til þess að fylgja svörunum eftir og 

spyrja nánar um einstök atriði. Í opnum einstaklingsviðtölum gefst hins vegar tækifæri til þess 

að inna svarendur nánar eftir ákveðnum þáttum. Slík viðtöl eru hins vegar tímafrek og 

sérstaklega fer umtalsverður tími í að skrá þau niður.      

 Hvað aðrar ritaðar heimildir varðar var leitast við að velja fyrst og fremst vandaðar 

fræðilegar heimildir þótt einnig hafi verið leitað fanga um einstök atriði í margs konar ritum.

 Sú rannsókn sem hér er gerð á útileikjum barna á Akureyri og í Reykjavík á fyrri hluta 

tuttugustu aldar er jafnframt 60 eininga meistaraprófsritgerð í þjóðfræði við Háskóla Íslands. 

Frumvinna við gerð þessarar rannsóknar hófst við þjóðfræðideild (kulturhistorisk avdeling) 

Óslóarháskóla veturinn 2006 til 2007 undir leiðsögn dr. Bjarne Hodne. Þar komu leið-

beiningar og liðlegheit míns gamla lærimeistara að góðu gagni. Eftir að ég tók upp þráðinn að 

nýju við Háskóla Íslands tók dr. Terry Gunnell mig upp á arma sína og hefur leiðbeint mér, 

hvatt og sýnt mér óbilandi þolinmæði við gerð þessarar rannsóknar. Hann á sérstakar þakkir 

skildar. Þá vil ég einnig þakka viðmælendum mínum í opnu einstaklingsviðtölunum, 

Þjóðháttasafni Þjóðminjasafnsins fyrir aðgang að svörum við spurningaskrám, dr. Árna 

Björnssyni og Sveini Þórðarsyni fyrir yfirlestur og gagnlegar ábendingar, Ingibjörgu 

Jónsdóttur fyrir parísateikningar og öðrum þeim sem veitt hafa mér lið í þessu grúski.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Börn á Akureyri í byrjun tuttugustu aldar. 
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2 Barnaleikir í menningarsögulegu ljósi 

 

 

2. 1 Hvað er leikur? 

 

Því er í raun vandsvarað hvað sé leikur þótt margvíslegar rannsóknir hafi verið gerðar á 

leikjum og settar fram ýmsar kenningar um eðli þeirra, form og framkvæmd. Þótt flestir telji 

sig nokkurn veginn vita hvað sé leikur eru mörkin milli leiks og ýmissa þátta svo sem leiks og 

náms, leiks og starfs og leiks og íþrótta oft og tíðum óljós og vandfundin. Flestir fræðimenn er 

láta sig barnaleiki varða eru þó sammála um að mannanna börn hafi leikið sér frá fyrstu tíð og 

að leikurinn sé mikilvægur þáttur á leið þeirra til skilnings á umhverfi sínu og sér sjálfum.  

Séu hugmyndir hollenska menningarsagnfræðingsins Johans Huizingas (1872-1945) 

um einkenni leikja hafðar að leiðarljósi má samt sem áður segja að leikurinn sem slíkur feli í 

sér sitt eigið markmið og að hann sé merkingarbær framkvæmd þótt hann sé í sjálfu sér 

ónauðsynlegur verknaður. Leikurinn er leikinn af fúsum og frjálsum vilja, veitir gleði og er í 

eðli sínu meinlaus. Mörk leiks og alvöru eru einnig oftast skýr í hugum barna og fullorðinna, 

börn segjast „bara vera að leika sér“ og fullorðnir segja börnin „bara vera í leik“. Það felur í 

sér að bæði börn og fullorðnir gera sér fulla grein fyrir því að leikur er ekki hið raunverulega 

líf heldur lýtur hann sínum eigin lögmálum og á sér sinn afmarkaða stað innan menningar 

hvers staðar á hverjum tíma.
8
  

Huizinga leit þannig fyrst og fremst á leik barna sem menningartengt samfélags-

fyrirbæri. En leikir spretta ekki upp úr engu. Ytri þættir hafa mikil áhrif á form þeirra og 

framkvæmd og segja má að það sé einkum tvennt sem skiptir mestu máli hvað það varðar: 

umhverfi og siðir. Þetta tvennt ræður miklu um meginflokkun útileikja barna á þeim aldri sem 

hér um ræðir
9
 á Akureyri og í Reykjavík á fyrri hluta tuttugustu aldar. Leikjunum má skipta í 

þrjá meginflokka eftir eðli þeirra og framkvæmd: hlutverkaleiki,
10

 regluleiki og athafnaleiki.
11

 

Í hlutverkaleikjum er líkt eftir athöfnum fullorðinna í samfélaginu. Slíkir leikir mótast af 

umhverfi barnanna hverju sinni, lífsvenjum, atvinnuháttum og daglegu lífi hinna fullorðnu. 

Dæmi um þannig leiki eru búskaparleikur, mömmuleikur og bófaleikur. Í hlutverkaleikjum 

                                                 
8
 Sjá heimildir í kafla 2.3.  

9
 Þá er átt við börn á aldrinum frá þriggja til tólf ára.  

10
 Sem einnig eru oft nefndir þykjustu- eða ímyndunarleikir.  

11
 Hér er einkum stuðst við flokkun Piagets sbr. kafla 2.3, og hugmyndir Huizingas, sbr. kafla 2.4. Piaget nefnir 

reyndar þá leiki sem almennt eru nefndir hlutverkaleikir núorðið táknleiki og regluleikjum skiptir hann í 

hefðbundna leiki og sjálfsprottna leiki.  
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gilda á stundum ákveðnar reglur sem þó eru oft og tíðum lausmótaðar og bundnar við stað og 

stund en í regluleikjum gilda hins vegar ákveðnar fastmótaðar reglur sem leikendur fara eftir 

og leikurinn hefur yfirleitt ákveðinn ramma hvað varðar leiksvæði og tíma. Þeir eru margir 

hverjir hefðbundnir og eiga sér langa sögu, hafa borist milli menningarsvæða, oft í munnlegri 

geymd og frá einni kynslóð til annarrar. Dæmi um slíka leiki eru brúarleikur, blindingsleikur, 

fótbolti og parís. Hugtakið athafnaleikur er svo notað hér um leiki þar sem börn fara ekki í 

ákveðin hlutverk eða leika sér innan ákveðinna reglna, svo sem að renna sér á sleða, hjóla 

o.s.frv. Auk þessa skal nefnt að margir leikir hafa í gegnum tíðina beinst að því að þjálfa eða 

æfa börn fyrir það samfélagshlutverk sem beið þeirra þegar þau uxu úr grasi. Þannig hafa 

stelpur og strákar oft leikið sér í ólíkum leikjum vegna þess að þeirra biðu vanalega ólík 

hlutverk. En leikirnir hafa einnig breyst og lagað sig að breyttum aðstæðum og breyttri 

hugsun og svarað nýjum kröfum samfélagsins.
12

  

Eins og rakið verður í eftirfarandi köflum hafa rannsóknir er snúa að barnaleikjum 

sérstaklega
13

 verið stundaðar innan margra fræðigreina. Í kennslu- og uppeldisfræði og 

barnasálfræði hafa til dæmis verið settar fram sérstakar kenningar er varða barnaleiki en 

ýmsar slíkar kenningar má einnig finna innan félagsfræði, mannfræði, sagnfræði og 

þjóðfræði. Rannsóknir á barnaleikjum og leikföngum eru einnig stundaðar innan 

fornleifafræði og leikir koma við sögu í rannsóknum í bókmenntafræði og málvísindum. Í 

þeim köflum sem hér fara á eftir verður þó fyrst og fremst fjallað almennt um barnaleiki í 

menningarsögulegu ljósi, hugað að uppeldishugmyndum fyrri tíðar og gerð grein fyrir ýmsum 

fræðilegum kenningum um gildi barnaleikja. Einnig verður fjallað um upphaf leikjasöfnunar 

hér á landi og rannsóknir er að þeim lúta í lok nítjándu aldar og á fyrri hluta þeirrar tuttugustu.  

 

 

2. 2 Ný viðhorf til barna – rannsóknir á hlutverki og mikilvægi leikja 

 

Rætur barnaleikja liggja djúpt í tímans hafi. Finna má dæmi um leiki sem leiknir hafa verið 

með líku sniði í 1000 til 4000 ár, allt frá því á tímum hinna fornu menningarsvæða í 

Egyptalandi, Kína, Persíu, Indlandi, Grikklandi og Rómaveldi.
14

 Listamenn og skáld hafa 

einnig í gegnum tíðina hrifist af barnaleikjum sem sjá má meðal annars á listaverkum og 

                                                 
12

 Sjá nánar um kenningar og flokkun barnaleikja í kafla 2.3. 
13

 Þá er gert ráð fyrir að barnaleikir séu sérstök gerð leikja og þeir aðgreindir frá öðrum leikjum, svo sem leikjum 

fullorðinna, kappleikjum o. fl.  
14

 Sjá umræðuna um brúarleik (4.3.1.1), feluleik (4.3.3.1), blindingsleik (4.3.3.5), fótbolta (4.3.4.1), parís 

(4.3.6.4) og klink og stikk (4.3.6.6).  
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ýmsum munum allt frá tíma Forn-Egypta en frá þeim hafa varðveist myndskreytingar sem 

sýna börn að leik.
15

 Frá bernskuárum siðmenningarinnar hafa barnaleikir líka vakið áhuga 

heimspekinga, enda gerðu bæði Platón (427-347 f.Kr.) og Aristoteles (384-322 f.Kr.) sér grein 

fyrir að barnaleikir væru hagnýtir í uppeldi og kennslu barna. Víða er til þess vitnað að Platón 

hafi í ritum sínum orðið fyrstur til að átta sig á uppeldislegu gilda leikja og Aristoteles hvatti 

til þess að börn lékju sér að því sem þau þyrftu síðan að gera í alvöru á fullorðinsárum.
16

 

Platón segir meðal annars í riti sínu Ríkinu að venja verði börn við að bera virðingu fyrir 

lögum og reglum í leikjum sínum því annars verði þau ekki löghlýðnir og áreiðanlegir 

borgarar þegar þau verði fullorðin. Hann taldi einnig mikilvægt að þjálfa börn í námi með leik 

svo námið yrði þeim skemmtilegt en ekki þvingandi.
17

  

Þegar kemur fram á miðaldir í Evrópu voru uppeldishugmyndir kaþólsku kirkjunnar 

alls ráðandi. Á margan hátt var litið á börn í samfélagi þess tíma sem „litla fullorðna“ en 

barnæskan eins og hún er í hugum okkar sem nú lifum í rauninni ekki til. Í stuttu máli voru 

börn órjúfanlegur hluti af daglegu lífi fullorðinna bæði við vinnu og skemmtan og leikir voru 

þannig margir hverjir sameiginlegir börnum og fullorðnum. Það var ekki fyrr en síðar að 

menn fóru að líta á leiki sem sérstakt atferli barna.
18

 Um þetta fjallar franski menningar-

sagnfræðingurinn Philippe Ariès meðal annars í bók sinni L’enfant et la vie familiale sous 

l’ancient régime sem út kom árið 1960. Ariès segir:
19

  

 

I middelaldersamfunnet, som vi tar som utgangspunk, fantes ikke 

barndomsfølelsen. Det betyr ikke at barna ble neglisjert, forlatt eller foraktet. 

Barndomsfølelsen er ikke sammenfallende med hengivenhet for barna – den 

tilsvarer en bevissthet om det særegne ved barndommen, denne særegenhet som 

er det vesentligste skillet mellom barnet og selv den unge voksne. Denne 

bevisstheten fantes ikke. Det var derfor barnet tilhørte de voksnes samfunn og 

ikke lenger skilte seg ut fra det straks det kunne leve uten morens, ammens eller 

vuggerskens stadige omsorg.
20

  

 

Í þessu samfélagi telur Ariès að skilin milli leiks og vinnu hafi ekki heldur verið eins skörp og 

þau urðu þegar fram liðu stundir. Hann telur að lífsmáti miðaldamanna hafi verið tiltölulega 

óbundinn af þeim boðum og bönnum sem síðar urðu með eflingu ríkisvaldsins og siðaboðum 

                                                 
15

 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, Uppeldi, 171.  
16

 Sbr. http://www.faqs.org/childhood/Ar-Bo/Aristotle-384-322-B-C-E.html (síðast skoðað í janúar 2010); sjá 

einnig Valborg Sigurðardóttir, Leikur og leikuppeldi, 11. 
17

 Platon, Ríkið, fyrra bindi, 306 og síðara bindi, 207-208. 
18

 Sbr. Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, Uppeldi, 171; Ariès, Barndommens historie,89; Loftur 

Guttormsson, Bernska, ungdómur og uppeldi á einveldisöld, 16.  
19

 Hér er stuðst við norska þýðingu bókar Ariès, Barndommens historie frá 1980. 
20

 Ariès, Barndommens historie,153. 

http://www.faqs.org/childhood/Ar-Bo/Aristotle-384-322-B-C-E.html
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kristinna mótmælenda. Menn gátu því enn á þessum tíma á stundum gefið sér lausan tauminn 

í ærslafengnum skemmtunum sem börn jafnt og fullorðnir tóku þátt í. Börn urðu þannig virkir 

þátttakendur í samfélagi hinna fullorðnu um leið og þau voru fær um að bjarga sér eftirlits-

laust en með yngri börnum var nánast ekki reiknað, þau lítils metin og afskipt miðað við það 

sem síðar varð.
21

 En frá því um sjö ára aldur fóru þau að taka þátt í lífi hinna fullorðnu:  

 

Fra dette øyeblikk av gikk de straks inn i mennenes store fellesskap og delte 

hver dags arbeid og lek med sine unge eller gamle venner. Rytmen i det 

kollektive livet førte alle aldre og stender med í én og samme strøm, uten å la 

noen få tid til ensomhet og privatliv.
22

  

 

Eins og bent var á hér að framan þá gerðu menn samt sem áður yfirleitt greinarmun á 

því hvað var vinna og hvernig tímanum var varið í eitthvað annað og ýmsir leikir voru leiknir 

jafnt af börnum sem fullorðnum. Börnin léku sér ýmist með fullorðnum eða sömu leiki og 

þeir sín á milli. Ariès
 
segir að það sé aðeins í frumbernsku sem hægt sé að tala um sérstaka 

barnaleiki en frá þriðja, fjórða ári hverfi slík sérhæfing og leikir verði sameiginlegir með full-

                                                 
21

 Sbr. Ariès, Barndommens historie, 262; Loftur Guttormsson, Bernska, ungdómur og uppeldi á einveldisöld, 

17.  
22

 Ariès, Barndommens historie, 262. 

Leikjamynd flæmska málarans Pieters Bruegels frá 1560. 
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orðnum.
23

 Þetta má til dæmis sjá á leikjamynd flæmska málarans Pieters Bruegels (1525-

1569) frá 1560 þar sem börn og fullorðnir sjást leika saman hina ýmsu leiki.
24

 Ariès nefnir 

nokkra leiki sem eiga sér hliðstæður í þessum sameiginlega leikjasjóði miðalda og enn eru 

leiknir, svo sem síðasta, feluleik, stórfiskaleik og skollablindu. Suma leiki frá þessum tíma 

segir hann svo hafa orðið að barnaleikjum þegar fram liðu stundir en aðrir hafi þótt ósiðlegir 

og lent á bannlista kirkjunnar manna.
25

  

Sænski hugmyndafræðingurinn Ronny Ambjörnsson tekur í sama streng og Ariès í 

grein frá 1981 um stöðu og líf barna í Evrópu á miðöldum. Hann telur líkt og Ariès að í 

samfélögum Vesturlanda hafi fyrir iðnbyltingu almennt verið litið á börn sem hluta sam-

félagsins í heild. Þau fæddust og fengu umönnun þar til þau voru orðin fær um að taka þátt í 

störfum samfélagsins um sjö ára aldur. Leikir tilheyrðu ekki barnæskunni sérstaklega heldur 

voru sameign kynslóðanna. Ambjörnsson leggur áherslu á að sýn manna á börn á þessum tíma 

hafi í raun verið allt önnur en við þekkjum í dag enda barnadauði mjög mikill og tilfinninga-

samband milli foreldra og barna virðist ekki hafa myndast með sama hætti og nú. Ýmsir 

barnasjúkdómar voru öldum saman landlægir og um miðja átjándu öld hafi til að mynda 75% 

allra skírðra barna í London og öðrum stórum borgum í Evrópu dáið fyrir fimm ára aldur. 

Fræg eru ummæli franska rithöfundarins Montaignes (1539-1592): „Ég hef misst tvo eða þrjú 

börn, ekki án saknaðar en án mikillar sorgar.“
26

 Slík viðhorf til barna og skilningsleysi á 

sérkennum þeirra telur Ambjörnsson að skýra megi út frá samfélagsuppbyggingu og fyrir-

komulagi sjálfsþurftarbúskaparins en einnig sem vörn gegn stöðugri nærveru dauðans. Þá 

setur Ambjörnsson fram þá athyglisverðu skoðun að einmitt þetta viðhorf til barna á 

miðöldum endurspeglist meðal annars í ævintýrum eins og Hans og Grétu þar sem börn eru 

sett út á guð og gaddinn vegna fátæktar en án sýnilegrar tilfinningasemi foreldranna.
27

  

Eins og bent hefur verið á hér að framan telur Philippe Ariès að frá því seint á 

miðöldum hafi þau viðhorf til bernskunnar sem hér hefur verið tæpt á farið að breytast smátt 

og smátt og á sautjándu öld hafi orðið áberandi umskipti þar að lútandi. Þetta megi meðal 

annars einnig sjá á málverkum og á þeim tíma hafi sérstakur barnaklæðnaður orðið til sem 

bendi til breyttra viðhorfa. Hið sama eigi við um leiki sem áður höfðu verið sameiginleg 

skemmtun fólks en hafi þá einkum verið álitnir við barna og alþýðufólks hæfi. Með þessu 

                                                 
23

 Ariès, Barndommens historie, 93; sbr. einnig Erna M. Johansen, „Børn bliver til børn,“ 68-69. 
24

 Sjá mynd á bls. 14.
 

25
 Ariès, Barndommens historie, 116. Ariès telur upp allmarga leiki í þessu samhengi en tekur ekki fram hverjir 

þeirra hafi lent á bannlista kirkjunnar.  
26

 Ambjörnsson, „Barnets fødsel,“ 17. 
27

 Ambjörnsson, „Barnets fødsel,“ 12-18; sjá einnig Ryding, „Børns lege og historien,“ 183-210.  
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móti segir Ariès að æskan hafi upp frá þessu að vissu marki varðveitt skemmtan og siði sem 

hinir fullorðnu höfðu lagt af.
28

  

Þessum umskiptum á viðhorfum til barnæskunnar í Evrópu á sautjándu öld fylgdu 

hugmyndir um stranga kristilega siðvæðingu sem einkum voru runnar undan rifjum kirkjunn-

ar. Samkvæmt þeim áttu börn að vera undir ströngu eftirliti og aga, læra siðsemi og aðeins að 

sinna uppbyggilegum leikjum. Þessi siðbótarviðleitni leiddi til þess að:  

 

På denne tiden ble den moralske oppfatningen av barndommen dannet seg som 

insisterte på dens svakhet [...] knyttet [...] til dens uskyldighet som et ekta 

gjenskinn av den guddommelige renhet og som satte utdannelsen i første rekke 

blant pliktene.
29

  

 

Slík viðhorf urðu mótvægi gegn því tómlæti sem æskunni var áður sýnt og einnig þeirri ýktu 

og sjálfhverfu tilfinningasemi sem hafði orðið til hjá yfirstéttarfólki og gert börn að eins konar 

leikföngum hinna fullorðnu með dýrkun á barnslegum uppátækjum. Það sem einkum bar að 

hafa í huga við uppeldi barna samkvæmt hinum nýju viðhorfum var að vernda sakleysi þeirra 

gagnvart spillingu lífsins og styrkja þau með því að þroska skapfestu þeirra og skynsemi. Þá 

mótsögn sem í því felst að gera strangar kröfur til barna en vernda um leið hið barnslega telur 

Ariès að rekja megi til hugmynda manna eins og franska rithöfundarins og heimspekingsins 

Jean-Jacques Rousseaus (1712-78) sem átti stóran þátt í að móta 

upplýsingarstefnuna í Evrópu á átjándu öld.
30

 Samfara upplýsingar-

stefnunni komu meðal annars fram nýstárlegar hugmyndir um börn 

og barnauppeldi. Eitt áhrifaríkasta upplýsingarritið hvað þetta 

varðar var án efa bók Rousseaus Èmile ou de l’èducation sem út 

kom árið 1762. Þar setur hann meðal annars fram hugmyndir sínar 

um náttúrlegt uppeldi barna þar sem eðlislægir eiginleikar barnanna 

fái að njóta sín óháð höftum siðmenningarinnar, ásamt viður-

kenningu á bernskunni sem sérstöku þroskaskeiði. Rousseau leit á 

leikinn sem einn af grunnþáttum mannlegs lífs og að börn ættu rétt á því að fá að leika sér. 

Fylgja skyldi barninu eftir í eðlilegri, náttúrlegri leit þess að þekkingu og í því samhengi 

skiptu barnaleikir miklu máli:
31

  

                                                 
28

 Sbr. Loftur Guttormsson, Bernska, ungdómur og uppeldi á einveldisöld, 18; Ariès, Barndommens historie, 93; 

Ambjörnsson, „Barnets fødsel,“ 21-29. 
29

 Ariès, Barndommens historie, 140-141. 
30

 Ariès, Barndommens historie, 141-146; sjá einnig Johansen, „Børn bliver til børn,“ 76-81. 
31

 Sbr. Loftur Guttormsson, Uppeldi á upplýsingaröld, 10; Ambjörnsson, „Barnets fødsel,“ 32-35; Enerstvedt, 

Kongen over gata, 15; sjá einnig Johansen, „Børn bliver til børn,“ 76-81. 

Jean-Jacques Rousseau. 
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Virðið bernskuna og hrasið ekki að því að fella um hana dóma, góða eða slæma 

eftir atvikum. Lofið sérkennum að njóta sín, ásannast og staðfestast langa hríð 

áður en farið er að fást við þau með sérstökum aðferðum. Lofið náttúrunni að 

vinna verk sitt áður en farið er að grípa fram fyrir hendurnar á henni svo að 

aðgerðir hennar verði í engu heftar.
32

  

 

Náttúran, skrifar Rousseau, vill að börn séu börn áður en þau verða menn og ef gripið er inn í 

þá þróun verða einungis til snemmbornir ávextir sem hafa hvorki þroska né bragð og skemm-

ast fljótt. Bernskan sér, hugsar og skynjar með sínum eigin hætti og það er eðli hennar. Ekkert 

er heimskulegra en að vilja skipta þessari barnslegu upplifun út fyrir okkar eigin.
33

  

Þessi nýju viðhorf til bernskunnar rötuðu einnig til Íslands á síðari hluta átjándu aldar 

eins og glöggt má sjá í ritum þeirra manna hér á landi sem einkum aðhylltust hugmyndir 

upplýsingarinnar. Nefna má rit séra Björns Halldórssonar í Sauðlauksdal (1724-1794), Atla 

(1780) og Arnbjörgu (1843), þýðingar Landsuppfræðingarfélagsins undir forystu Magnúsar 

Stephensens (1762-1833) á ritum þýska uppeldisfræðingsins Joachims H. Campe (1746-

1818), Stuttur Sida-Lærdómur fyrir gódra Manna Børn (1799) (Sittenbüchlein für Kinder aus 

gesitteten Ständen, 1777) og Sálar-Frædi (1800) (Kleine Seelenlehre für Kinder, 1780) ásamt 

Ármanni á Alþingi sem Baldvin Einarsson (1801-1833) gaf út á árunum 1829-1832. Þar 

endurspeglast vel hugmyndir upplýsingarmanna um barnauppeldi og þótt í öllum þessum 

ritum sé lögð áhersla á að ala börn upp í guðsótta, iðjusemi og hlýðni er því einnig haldið 

fram að barnseðlið eigi að fá að njóta sín, meðal annars í leik. Björn Halldórsson leggur til að 

mynda á það áherslu í Arnbjörgu að börn hafi þörf fyrir að leika sér og það sé þeim í raun 

nauðsynlegt til að ná góðum þroska:  

 

Leikfang og skemmtan er börnum ómissandi því þar við styrkjast bæði sinnisins 

kraftar og heilbrigði líkamans, en skemmtan þeirra og leikur er í skorðum undir 

tilsjón móðurinnar, eftir barnanna aldri, kyni og standi. Þá skemmtan leyfir góð 

móðir helst börnum, sem gefur holla og háskalausa hræring líkamanum, ekki 

spillir hún skemmtan barna með nokkurri nauðung því þá er það ekki skemmtan 

lengur. Takmörk leikfangsins ná svo langt sem sæmilegt er og syndlaust en 

aldrei þar yfir. Þeirra takmarka gætir móðirin allt um kring.
34

  

 

Björn setur hér fram þá skoðun að leikir og leikföng skuli hæfa aldri, kyni og þroska barna og 

það sé hlutverk móðurinnar að sjá til þess að svo sé. Hér koma fram nýstárlegar hugmyndir 

                                                 
32

 Rousseau, Èmile ou de l’èducation, 96. Hér er stuðst við þýðingu Lofts Guttormssonar í Uppeldi á upp-

lýsingaröld, 10-11. 
33

 Rousseau, Emil or On Education, 90.  
34

 Björn Halldórsson, Rit Björns Halldórssonar í Sauðlauksdal, 444. 
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um hlutverk leikja í þroskaferli barna og allt aðrar en komið höfðu fram fáeinum áratugum 

áður í ströngum siðaboðskap húsagatilskipunar þar sem lagt er bann við leikjum og spilum. Í 

Forordning um húsvitjanir á Íslandi frá 1746 var til dæmis prestum gert skylt að sjá til þess 

að fólk héldi sig frá slíkum skaðlegum athöfnum:  

 

So og skal hann tilhalda fólkinu, að þeir so vel sjálfir sem og líka þeirra 

undirhafandi haldi sig frá öllum skaðlegum spilum og leikum, hvaða nafni sem 

heita kunni, eftir því að þar af fæðist einasta þráttan, ósamlyndi, áflog og annað 

vont, sem einum kristnum er ósæmilegt; þar hjá reitist þar með guð til reiði, og 

sá dýrmæti tími, sem til guðrækilegrar yfirvegunar og nytsamlegs erfiðis á að 

brúkast, eyðist.
35

  

 

Hitt er svo annað mál hversu mikil áhrif hugmyndir Björns og annarra upplýsingar-

manna hafa haft á hugmyndir almennings á Íslandi um uppeldi barna á þessum tíma. En breytt 

viðhorf til barna héldu áfram að þróast sunnar í Evrópu. Þýski uppeldisfrömuðurinn Friedrich 

Fröbel (1782-1852) varð fyrir miklum áhrifum frá Rousseau og fleiri frumkvöðlum upplýs-

ingarstefnunnar en var einnig undir sterkum áhrifum rómantísku stefnunnar. Hann lagði 

áherslu á skipulagt uppeldi smábarna í skólum og setti á stofn fyrsta leikskólann í Blanken-

burg í Thüringen árið 1837. Fröbel lagði mikla áherslu á mikilvægi leiksins í þeim hug-

myndum sem hann setti fram um barnauppeldi og taldi virkni og frjálsa sköpun afar mikil-

væga þætti. Hann áleit leikinn einnig mikils virði fyrir barnið, í honum birtist þörf þess fyrir 

virkni og hann bæri að taka alvarlega. Í leikskólanum vildi Fröbel gefa börnunum kost á 

þroskandi viðfangsefnum og aðstæðum. Ýmsir leikir eins og hreyfileikir og söngleikir urðu 

svo snar þáttur í leikskólastarfinu og Fröbel taldi til dæmis hringleiki efla samkennd og 

félagskennd barnanna. Hann setti einnig fram fastmótaðar hugmyndir um leikföng sem 

hentuðu hverju aldursstigi fyrir sig. Helsta verk Fröbels um uppeldismál er Die Menschen-

erziehung sem út kom 1826.
36

  

 

 

2. 3 Ýmsar fræðilegar kenningar um gildi barnaleikja 

 

Eftir að áhrifa upplýsingarstefnunnar fór að gæta í Evrópu á átjándu öld fóru smátt og smátt 

að mótast ákveðnar hugmyndir um gildi barnaleikja og þegar leið á nítjándu öldina voru settar 

fram fyrstu fræðilegu kenningarnar um leiki. Þýska skáldið Friedrich Schiller (1759-1805) 

                                                 
35

 Alþingisbækur Íslands XIII 1741-1750, 537.  
36

 Grue-Sørensen, Opdraglesens Historie III, 55-70; Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, Uppeldi, 30-

33.  
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setti fram þær hugmyndir að í leiknum komi fram innsta eðli mannsins og að maðurinn sé 

aðeins frjáls þegar hann leikur sér. „Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des 

Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt,“ (maðurinn leikur sér aðeins 

þegar hann er í orðsins fyllstu merkingu maður og hann er þá fyrst fullkomlega maður þegar 

hann leikur sér), skrifar Schiller.
37

 Hann hélt því einnig fram að í leiknum væri að finna 

uppruna listarinnar og fagurfræðinnar og að leikurinn væri í raun umframflæði orku.
38

  

Breski heimspekingurinn Herbert Spencer (1820-1903) tók upp þessar hugmyndir 

Schillers um umframflæði orku og setti fram kenningu sem nefnd hefur verið umframorku-

kenningin. Hún gengur út á að maðurinn hafi umframorku sem hann nýtir sér ekki við dagleg 

störf og athafnir en í stað þess komi umframorkan fram í leik. Spencer hélt því fram að orka 

frumstæðra dýra færi öll í að viðhalda tegundinni og líf þeirra stjórnaðist eingöngu af eðlis-

hvötum. Eftir því sem dýr stæðu ofar í þróunarstiganum færi minni orka í að afla sér matar og 

verja sig og þá myndaðist umframorka sem brytist út í leikþörf. Um leið og dýr þarf ekki að 

berjast fyrir lífi sínu leikur það slíka baráttu. Hið sama á við um barnið sem hermir svo í leik 

sínum eftir mikilvægum þáttum í lífinu.
39

 Þessar hugmyndir héldust í hendur við þróunar-

kenningu Charles Darwins (1809-1882) sem hann hafði sett fram í Uppruna tegundanna (On 

the Origin of Species) árið 1859. Segja má að hugmyndir Schillers og Spencers endurspegli 

hvernig menn á þessum tíma sáu ekki aðeins líkamlegan þátt leikja heldur líka menningarlegt 

gildi þeirra.  

Bandaríski sálfræðingurinn Granville Stanley Hall (1844-1924) 

sem einnig var undir sterkum áhrifum frá þróunarkenningu Darwins setti 

svo fram svokallaða erfðakenningu (recapitulation theory) í frægri bók 

sinni, Adolescence, its Psychology and its Relation to Psychology, 

Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religion and Education, árið 1904. 

Hall taldi að fóstur lífveru gengi í gegnum stig fósturþroska þar sem 

birtust ýmis líkamseinkenni liðinna forfeðra og að á barnsaldri endurspeglaðist þróunarsagan í 

einstaklingnum. Hann áleit færni og menningu liðinna kynslóða erfast og að börn fengju slíka 

eiginleika í vöggugjöf. Í leik barna birtist því athafnir sem verið hafa frumstæðum forfeðrum 

okkar nauðsynlegar í lífsbaráttunni. Þannig skýrði Hall áhuga barna á því að leika sér að klifra 

í trjám, dorga og veiða fisk, búa í tjöldum o.s.frv.. Þegar leið á tuttugustu öldina höfnuðu 

                                                 
37

 Schiller, Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen, bréf 15. 
38

 Hugmyndir sínar um uppeldi barna og þar á meðal gildi leikja setti Schiller einkum fram í Briefe über die 

ästhetische Erziehung des Menschen (um leiki er aðallega fjallað í bréfi 15 og 27) sem út komu fyrst 1794. Hér 

er einnig stuðst við Grue-Sørensen, Opdraglesens Historie III, 25-29. 
39

 Spencer setti fyrst fram kenningu sína í bókinni The Principles of Psychology árið 1855. Hér er einnig stuðst 

við Grue-Sørensen, Opdraglesens Historie III, 119-139. 

Charles Darwin. 
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erfðafræðingar almennt erfðakenningu Halls en ljóst er að hann hafði mikil áhrif, vakti athygli 

með kenningu sinni og jók áhuga manna á börnum og atferli þeirra.
40

   

Árin 1896 og 1899 komu svo út bækur þýska heimspekingsins Karls Groos (1861-

1946), Die Spiele der Tiere og Die Spiele der Menschen. Þróunarkenning Darwins hafði mikil 

áhrif á Groos líkt og aðra fræðimenn á síðari hluta nítjándu aldar en í bókum sínum bar hann 

saman leiki dýra og manna og komst að því að ungviði nær allra æðri dýrategunda leikur sér 

með því að reyna að herma eftir atferli hinna fullorðnu innan sömu tegundar. Hann taldi því 

að leikur væri börnum eðlislægur og gegndi því hlutverki að búa þau undir lífið á 

fullorðinsárunum. Leikurinn þjálfaði ýmsa færni og hæfni og æfði börn í atferli sem síðar 

kæmi þeim að gagni. Tegundir leikja taldi Groos jafnmargar og eðlishvatirnar sem væru 

blundandi eða vaknandi í hinum eðlislæga sjálfsþroska barnsins. Þessi kenning Groos hefur 

verið nefnd æfingakenningin eða undirbúningskenningin.
41

  

Ýmsir hrifust af þessari kenningu og áhrifa hennar gætti fram eftir tuttugustu öldinni. 

Símon Jóhannes Ágústsson sálfræðingur leynir til að mynda ekki aðdáun sinni á kenningu 

Groos í bók sinni Leikir og leikföng sem hann sendi frá sér árið 1938. Hann telur Die Spiele 

der Menschen hið besta heildarverk sem þá sé til um leiki og leikhvöt barna enda hafi kenning 

Groos farið sigurför um heiminn:  

 

Það, sem gerir leikina ennfremur svo heppilega til sjálfsþroskunar, er, að þeir 

eru aðeins æfingar, látalæti, sem ekki hafa í för með sér alvarlegar afleiðingar. 

Klaufaskapur, fákunnátta og misheppnun, sem hafa myndu hættulegar 

afleiðingar í þjóðfélagslífinu, hafa engin slík eftirköst í leikjunum. Þar fær 

barnið tækifæri til þess að æfa sig og gera tilraunir, leiðrétta sig og afla sér 

nytsamlegrar lífsreynslu á mörgum sviðum, án þess að þessi reynsla verði því of 

dýrkeypt. Leikirnir hafa aðallega uppeldisgildi vegna þess, að þeir æfa ýmsa 

hæfileika: þeir hafa aðallega æfingargildi. Aðalatriði leikjanna er ekki 

árangurinn eða verkið, heldur sú æfing og færni, sem þeir veita. Groos kemst á 

einum stað svo að orði: Dýrið leikur sér ekki vegna þess, að það er ungt, heldur 

er æskan því gefin vegna þess, að því er þörf á að leika sér.
42

  

 

Síðar var kenning Groos um að leikurinn hefði fyrst að fremst gildi sem undirbúningur fyrir 

fullorðinslífið að mörgu leyti talin gölluð. Hún hefur samt sem áður verið talin ákveðinn 

vendipunktur í rannsóknum á gildi barnaleikja fyrst og fremst vegna þess að þar er leikurinn 

settur í samhengi við þróun og þroska barnsins.
43

 Hugmyndir Groos um að leikurinn þjálfi 
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ákveðna færni og hæfni og æfi börn í atferli sem komi þeim að gagni síðar á lífsleiðinni eru að 

sínu leyti enn í fullu gildi.  

Þeir fræðimenn flestir sem rannsökuðu barnaleiki á síðari hluta nítjándu aldar eiga það 

þannig sammerkt að hafa orðið fyrir miklum áhrifum af þróunarkenningunni og settu fram 

kenningar um leiki sem tóku mið af þróun manna og erfðum. En þegar líða tók á tuttugustu 

öldina fóru sálfræðingar og aðrir þeir fræðimenn sem fengust við að rannsaka barnaleiki að 

beina sjónum æ meira að eðli barna og félagslegum þáttum leikjanna.  

Sálfræðingarnir og hjónin Charlotte Bühler (1893-1974) og Karl Bühler (1879-1963) 

sem voru Þjóðverjar líkt og Groos létu sig barnaleiki miklu varða og skrifuðu mikið um þá í 

byrjun tuttugustu aldar, meðal annars í kennslubókum um barnasálfræði. Karl Bühler hélt því 

fram að barnaleikurinn ætti fyrst og fremst rætur í athafnagleði sem væri óháð markmiðum og 

árangri en þessi kenning hans hefur verið kölluð hreyfinautnakenningin. Að áliti hans sýndi 

barnið sköpunargleði í leiknum, uppgötvaði, tengdi saman, hermdi eftir lífi hinna fullorðnu og 

tileinkaði sér menningu umhverfisins. Charlotte Bühler flokkaði leiki eftir aldri barna og 

þroska og enn þá er að nokkru leyti stuðst við flokkun hennar í hreyfileiki, byggingarleiki, 

ímyndunarleiki, félagslega leiki og viðtökuleiki. Hún skipti bernskunni í nokkur þroskaskeið 

og taldi hverja tegund leikja fyrir sig eiga best við á ákveðnu aldursskeiði frá fæðingu til 

þrettán ára aldurs.
44

  

Ýmsir aðrir fræðimenn á sviði sálfræði unnu að rannsóknum á 

barnaleikjum um og eftir aldamótin 1900. Fyrstan má nefna austurríska 

geðlækninn og taugasérfræðinginn Sigmund Freud (1856-1939). Hann 

lagði áherslu á æskuna og þar með leiki í rannsóknum sínum en setti 

aldrei sjálfur fram neinar kenningar um leiki.
45

 Sálkönnuðir á þessum 

tíma litu þó fyrst og fremst á barnaleiki sem farveg fyrir innri spennu 

og bældar hvatir og voru hvað það varðar undir áhrifum frá 

hugmyndum Freuds. Danskættaði þróunarsálfræðingurinn Erik H. 

Erikson (1902-1994) útfærði svo hugmyndir Freuds og annarra sál-

könnuða og setti fram kenningu um átta þroskaskeið manna frá vöggu til grafar þar sem fólk 

tekst á við ákveðin verkefni á hverju skeiði.
46

 Því betur sem mönnum tekst að leysa verkefni 

hvers skeiðs því betur gengur þeim á næsta þroskaskeiði. Erikson skipti þróun ungbarnaleikja 
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í þrjú svið eða heima: einkaheim (autokosmískan), litla heim (míkrósferískan) og stóra heim 

(makrósferískan). Þegar börn eru á stigi einkaheims rannsaka þau og skynja umhverfi sitt með 

endurteknum hreyfingum en síðan fara þau að leika við nærstadda, svo sem móður, og með 

ýmsa hluti. Á stigi litla heims snúast leikir barnsins um þess eigin litlu leikveröld með 

leikföngum sem það leikur sér að eitt en þegar barnið kemst inn í stóra heim fer það að leika 

við og með öðrum börnum. Erikson taldi leikinn þroskandi og að hann drægi úr innri spennu; 

hann væri leið barnsins til að sigrast á erfiðleikum og þroska eigið sjálf. Barnið skapi sér 

aðstæður í leiknum þar sem það tekst á við veruleikann og nái á honum tökum. Í leiknum létti 

barnið af sér áhyggjum og leitist við að gera sér grein fyrir þeim. Erikson taldi barninu 

lífsnauðsynlegt að leika sér eitt á stundum og þá yrði leikurinn „óhjákvæmileg verndarhöfn til 

að lagfæra tvístraðar tilfinningar eftir stormasama veru í hafi samverunnar“.
47

 Fleiri 

sálfræðingar úr hópi sálkönnuða voru á svipuðum hugmyndaslóðum og Erikson, svo sem 

Englendingurinn Donald W. Winnicott (1896-1971) sem meðal annars skrifaði um barnaleiki 

í bók sinni Playing and Reality sem út kom árið 1971.
48

  

Þegar leið á tuttugustu öld fóru svo hugmyndir og kenningar svissneska þekkingar-

fræðingsins Jean Piagets (1896-1980) að hafa mikil áhrif. Piaget leit barnaleikinn allt öðrum 

augum en sálkönnuðirnir höfðu gert og taldi hann fyrst og fremst þátt í hugsun og 

vitsmunaþroska barnsins. Hann túlkaði athafnir barna í leik sem sýnileg merki um hugsun 

þeirra og þroska og í kenningum sínum lítur hann svo á að leikurinn endurspegli 

vitsmunaþroska barnsins og sérhvert þroskaskeið eigi sér hliðstæðu í leikferli þess. Megin-

rannsókn Piagets á barnaleikjum og kenningar birtust í bók hans Play, 

Dreams and Imitation in Childhood sem fyrst kom út árið 1951. Þar 

byggir hann athuganir sínar að mestu á leik þriggja barna sinna. Piaget 

taldi að á aldrinum fram til tveggja ára væru skynhreyfileikir einkennandi 

en táknleikir, eða það sem oft er nefnt þykjustu- eða ímyndunarleikir, 

verði síðan dæmigerðir á aldrinum tveggja til sex ára. Í skynhreyfileikjum 

leitast barnið við að ná valdi á hreyfingum sínum og samsama þær 

skilningi. Þeir einkennast oft af endurtekningum og barnið prófar sig áfram í umhverfi sínu. 

Þegar kemur að stigi táknleikja fer táknbundin hugsun að þróast með barninu. Barnið leikur 

sér með tákn sem það tengir saman og umbreytir veruleikanum í samræmi við eigin óskir, 
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ímyndar sér að ýmsir hlutir séu annað og meira en þeir eru. Á stigi hlutbundinna aðgerða, á 

aldrinum sjö til ellefu ára, verða síðan regluleikir, leikir með ákveðnum leikreglum, ein-

kennandi. Þá er barnið farið að skilja samvinnu og keppni og orðið mun færara um að starfa 

og hugsa rökrétt. Regluleikjum má skipta í tvo meginflokka. Í fyrsta lagi hefðbundna leiki sem 

berast milli kynslóða og fullorðnir kenna oft börnum og í öðru lagi sjálfsprottna leiki þar sem 

börnin setja sér sjálf tilviljanakenndar stað- og tímabundnar reglur.
49

  

Meðan sálkönnuðirnir beindu fyrst og fremst sjónum að innhaldi leikja var Piaget 

aðallega að rannsaka form þeirra og ytri einkenni. En snemma á öldinni höfðu sovéskir 

sálfræðingar rannsakað og sett fram kenningar um barnaleiki með nokkuð annarri nálgun en 

áður hafði verið gert. Þeir litu líkt og Freud, Winnicott og Piaget á barnaleikinn sem 

birtingarmynd óska barnsins en áhersla þeirra á samfélagslega þætti skildi á milli þeirra 

hugmyndafræðilega.  

Það voru einkum tveir sálfræðingar sem létu að sér kveða í barnaleikjarannsóknum í 

Sovétríkjunum á fyrri hluta tuttugustu aldar, Lev Vygotsky (1896-1934) og Aleksej N. 

Leontjev (1904-1979). Þrátt fyrir að Vygotsky félli ungur frá er rannsóknarstarf hans á sviði 

sálfræði merkilegt og hann skrifaði allmörg rit þar að lútandi. Kenningar sínar um barnaleiki 

setti Vygotsky einkum fram í bókinni Play and Its Role in the Mental Development of the 

Child sem var gefin út árið 1933. Hann leit fyrst og fremst á barnaleikinn sem félagslegt 

atferli og taldi að ekki væri um eiginlegan leik að ræða hjá börnum undir þriggja ára aldri. 

Vygotsky og fylgismenn hans notuðu því orðið „leikur“ eingöngu um þykjustuleiki og lögðu 

mikla áherslu á að þeir væru fyrst og fremst eftirlíking af athöfnum og hegðun fullorðna 

fólksins. Þeir lögðu einnig áherslu á hvernig menning og umhverfi barna hverju sinni endur-

speglast í leiknum og að börn eru börn síns tíma og alast upp við ákveðnar samfélagsaðstæður 

hverju sinni. Þannig töldu þeir að ekki væri hægt að lýsa almennum einkennum sálarþroska 

barna óháð stað og tíma líkt og Piaget og Freud gerðu. Þeir töldu hins vegar að leikurinn 

styrkti félagsmótun barna og með honum lærðu börn að tileinka sér félagslegan veruleika 

ásamt siðareglum og siðgæðum samfélagsins. Vygotsky benti einnig á að í leiknum læri 

barnið að gera sér grein fyrir eigin athöfnum og að allir hlutir hafa merkingu. Hann taldi að 

með því að skapa ímyndaðar aðstæður í þykjustuleikjum þróaði barnið með sér sértæka 

hugsun og þess vegna hefði leikurinn mikið gildi fyrir alhliða þroska þess. Vygotsky var 

andsnúinn því að telja regluleiki sérstakan flokk leikja líkt og Piaget
 
gerði en taldi alla leiki 

fela í sér vissar reglur. Þegar barn leikur tiltekið hlutverk í leik hefur hlutverkið algilda 
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merkingu þannig að barn sem til dæmis leikur mömmu, leikur ekki mömmu sína heldur 

mömmuna. Um hlutverkið gilda ákveðnar hegðunarreglur við ímyndaðar aðstæður. Vygotsky 

taldi því alla þykjustuleiki fela í sér duldar reglur og alla regluleiki búa yfir duldum 

þykjustuaðstæðum.
50

  

Aleksej N. Leontjev byggði kenningar sínar meðal annars á hugmyndafræði 

Vygotskys. Áhugi hans beindist þó einkum að uppruna og eðli leiksins og hann taldi leiki 

barna í eðli sínu ólíka leikjum dýra. Hann áleit leiki dýra sprottna af eðlishvöt en barnaleiki 

aftur á móti mannlega athöfn. Með leiknum gæti barnið gert sér grein fyrir hinum hlutlæga 

veruleika, hinum mannlega hlutheimi. Leontjev taldi leikinn eiga rætur í þeirri andstæðu sem 

myndast milli þess sem barnið langar til og þess sem það getur. Barnið langar að líkja eftir 

athöfnum hinna fullorðnu en er vanmáttugt og skortir getu til þess að gera það. Sjái það til að 

mynda hest og langi að ríða á honum sjálft en sé svo ungt að það sé ekki fært um það og fái 

þar af leiðandi ekki leyfi til þess kemur leikurinn í staðinn. Barnið má fá kústskaft og nota það 

fyrir hest. Takmark þess er að ríða á hesti og því takmarki nær það með kústskaftinu í leik. 

Leontjev hélt því fram að börn léku sér leiksins vegna, ekki til að ná árangri. Leikurinn væri 

því frjáls og laus við þvingun og kröfur raunverulegra athafna. Þannig er það ekki árangurinn 

heldur verknaðurinn sem mestu máli skiptir í leiknum. Leontjev taldi leikinn fyrst og fremst 

endurspeglun á raunveruleikanum og að allt sem gert væri í leik ætti sér rætur í raun-

verulegum og félagslegum þáttum. Leikurinn væri því þýðingarmikil leið fyrir barnið til að 

kynnast heimi hinna fullorðnu og lífinu.
51

  

Sovésku sálfræðingarnir beindu þannig ljósi sínu að barnaleikjum úr annarri átt en 

fyrri kenningasmiðir höfðu gert og vöktu sérstaklega athygli á mikilvægi leiksins fyrir félags- 

og siðgæðisþroska barnsins í stað þess að horfa fyrst og fremst til innhalds leikjanna sjálfra, 

forms þeirra og ytri einkenna.  

En fleiri fræðigreinar hafa einnig lagt lóð sín á vogaskálar leikjarannsókna og komið 

með nýja sýn á hugmyndir manna um barnaleiki. Þannig hefur til að mynda félagsmannfræðin 

átt mikilvægan þátt í mótun fræðilegra hugmynda um barnaleiki á síðustu áratugum. Það er 

ekki síst bandaríski félagsmannfræðingurinn Gregory Bateson (1905-1980) sem hefur haft 

mikil áhrif hvað þetta varðar með mótun svokallaðrar boðskiptakenningar. Fylgismenn hennar 

horfa einkum til boðskipta í leik barna og telja leikinn fyrst og fremst byggjast á boðskiptum 
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og að hann endurspegli þannig ákveðna afstöðu til raunveruleikans. Með 

skilaboðum sem hafa hlutstætt inntak gefa menn jafnframt frá sér merki eða 

bendingar um hvernig túlka skuli inntakið út frá samhengi og þannig verður 

sá sem fær skilaboðin bæði að gera sér grein fyrir inntaki þeirra og sam-

hengi til þess að skilja þau og túlka. Slík stigskipt boðskipti kallar Bateson 

hliðarboðskipti. Boðskipti í samskiptum manna eru oft flókin og margræð og 

börnum reynist oft erfitt að skilja þau. Í ímyndunar- og hlutverkaleikjum 

skipta boðskipti miklu máli og í slíkum leikjum er barnið, samkvæmt boðskiptakenningunni, 

að tileinka sér boðskipti, læra á veruleikann og vinna úr og leitast við að skilja reynslu sína á 

eigin forsendum og með sínum skilningi. Leikurinn er því endursköpun eða ummyndun á 

raunveruleikanum en ekki bara eftirlíking líkt og sovésku sálfræðingarnir töldu.
52

 Um þetta 

segir Valborg Sigurðardóttir í bók sinni Leikur og leikuppeldi:  

 

Ef þátttakendur í hlutverkaleik eiga að geta skilið hver annan og átt boðskipti 

innan ramma hins sameiginlega leikþema verða þeir að átta sig á samhenginu, 

að hér sé um að ræða þykjustuleik – andstætt raunveruleikanum – og það sem 

þau segja nú er ekki í alvöru.  

  Skilaboðin „þetta er leikur“ skapa „ramma“ eða „sálræna umgjörð“ sem greinir 

leik frá því sem er ekki leikur og gefur til kynna að innan ramma leiksins sé það 

sem skeður ekki það sem það virðist vera.
53

  

 

Börn gefa til kynna á margvíslegan hátt að þau séu í leik. Í leikjum þar sem þau eru með ólæti 

og tuskast eru þau glaðleg, hlæja og slá með opinni hönd en sýna hins vegar af sér þveröfuga 

hegðun í alvöruslagsmálum. Stundum taka þau fram að þau séu í þykjustunni þetta og hitt eða 

að þau séu í leik svo það fari ekki milli mála. Í kenningum sínum taldi Bateson að hliðar-

boðskipti væru meginforsenda allra mannlegra samskipta og að það væru einmitt slík hliðar-

boðskipti sem mikilvægast væri fyrir börn að læra og æfa í leik. Hann hélt því fram að í leikn-

um lærðu börn að öll hegðun fer fram í ákveðnu samhengi og að hver einstaklingur getur 

gegnt mörgum félagslegum hlutverkum. Sami maðurinn getur verið eiginmaður, sonur, faðir, 

sjómaður og þingmaður og hegðun hans markast af þessum hlutverkum eftir aðstæðum hverju 

sinni.
54

  

En það er fyrst og fremst í ímyndunar- og hlutverkaleikjum sem Bateson taldi 

hliðarboðskiptin afar mikilvæg. Í slíkum leikjum eru boðskiptin flókin, reglur duldar og skila-
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boð margræð. Þátttakendur verða því að geta skilið skilaboð hver annars og túlkað þau 

jafnóðum til þess að halda leiknum gangandi. Í regluleikjum eru aftur á móti fyrirfram 

fastmótaðar reglur sem koma í stað hliðarboðskiptanna. Bateson taldi því hlutverkaleiki og 

regluleiki tvenns konar gerólíkar athafnir en ekki miðast við mismunandi þroskastig líkt og 

Piaget og Leontjev töldu. Þá hélt Bateson því einnig fram að leikurinn, ásamt helgisiðum, 

goðsögnum og ýmsum vísindalegum kenningum, væri túlkun manna á veruleikanum. Þessi 

fyrirbæri lytu eigin lögmálum og væru innan ákveðins ramma sem greindi þau frá veru-

leikanum. Bateson hafnaði ýmsum hugmyndum eldri fræðimanna um tilgang leikja og taldi 

leiki fyrst og fremst fela í sér eigin tilgang. Börn leiki sér til þess að leika sér og með því 

ummyndi þau veruleikann yfir í kenningar, goðsagnir og bókmenntir en læri um leið að skilja 

að þetta séu aðeins ummyndanir á raunveruleikanum.
55

  

Ýmsir fræðimenn hafa hrifist af hugmyndum boðskiptakenningarinnar og í því sam-

bandi má nefna rannsóknir tveggja bandarískra kvenna frá því á áttunda áratug síðustu aldar, 

Helen B. Schwartzman sem er sérfræðingur í sálfræðilegri mannfræði og sálfræðingsins 

Catherine Garvey en rannsóknir þeirra eru einna þekktastar á þessu sviði á síðari árum.
56

  

Sænski barnasálfræðingurinn Birgitta Knutsdotter Olofsson (f. 1929) hefur einnig í 

rannsóknum sínum aðallega gengið út frá hugmyndum boðskiptakenningar Batesons. Hún hóf 

árið 1986 vinnu við rannsóknarverkefni um leikinn sem uppeldisaðferð og í fyrstu bók sinni 

um niðurstöður rannsóknarinnar, Lek för livet, sem kom úr árið 1987, dregur hún saman helstu 

auðkenni leikja úr ýmsum helstu rannsóknum á leik barna síðustu áranna þar á undan og 

kemst að eftirfarandi niðurstöðu:  

 

• Leikur er eitthvað skemmtilegt, hvort sem barnið leikur sér eitt, með 

fullorðnum eða með öðrum börnum. 

• Frjáls leikur einkennist af virkni, gleði, áhuga og einbeitni barnanna. Þau 

gangast upp í leiknum af lífi og sál, annað er ekki til.  

• Leikur er ekki skylda, áhuginn kemur af sjálfu sér, þó að kringumstæður, 

leikskilyrði og hinir fullorðnu hafi oft sín áhrif hér.  

• Leikurinn er skapandi atferli þar sem barnið er stjórnandi. Leikurinn miðast 

ekki við annað en að leika sér, engan tilskilinn árangur eða ákveðna útkomu.  

• Leikurinn veitir börnum ánægju og gleði án þess að hann leiði til nokkurrar 

ytri umbunar þó að stundum kalli þau í einhvern til að koma og sjá það sem þau 

hafa búið til.  
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greinum í ýmsum tímaritum og bókum; sbr. einnig Olofsson, Lek för livet, 147-148; Valborg Sigurðardóttir, 

Leikur og leikuppeldi, 81-100. 
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• Leikurinn varir meðan börnin leika sér og ekki lengur. Það er leikferlið sem 

skiptir máli. Jafnvel þegar börn byggja stórhýsi, skip eða eitthvað annað úr 

kubbum eða öðru byggingarefni eru þau mest með hugann við verknaðinn að 

byggja. Þegar byggingunni er lokið velta þau oft öllu um koll og byrja upp á 

nýtt að byggja. 

• Í leiknum prófa börn að gera eða segja ýmislegt sem er bannað eða illa séð í 

raunveruleikanum. Innan ramma þykjustuleiksins er þetta mögulegt því að 

leiknum fylgja engar utanaðkomandi reglur.
57

  

 

Auk þeirra fræðimanna sem nefndir hafa verið hér að framan og fengist hafa við 

rannsóknir á barnaleikjum má nefna danska uppeldisfræðinginn og leikrannsakandann Jørn 

Martin Steenhold. Hann hefur á síðustu árum verið ötull við að fjalla um leiki og leikföng og 

skrifað fjölda bóka um eðli þeirra, uppbyggingu og tilgang. Steenhold skilgreinir og flokkar 

leiki í bók sinni Den rene leg sem út kom árið 2000. Þar skiptir hann leikjum í fimm 

höfuðflokka: Leger som samværsform, leger med og om dyr, leger med redskaper, leger med 

systemer og strategier og leger i og med natur. Í hverjum flokki eru svo nokkrir 

undirflokkar.
58

 Steenhold hefur einnig flokkað og skilgreint leikföng með líku sniði.
59

  

Hugmyndir og kenningar um form, hlutverk, sálfræðilegan uppruna og tilgang barna-

leikja hafa þannig í gegnum tíðina verið margar og margvíslegar og margt af kenningum fyrri 

tíðar sem hér hefur verið tæpt á hafa verið gagnrýndar og endurskoðaðar. Í rauninni hafa 

menn aldrei orðið algjörlega sammála um hvað leikur sé enda oft um ólík sjónarhorn og 

nálganir að ræða í rannsóknum, allt eftir fræðigreinum. En þær eru þó allar hver með sínum 

hætti vegvísar á leiðinni til aukins skilnings á leikjum og þroska barna. Sálkönnuðurinn 

Erikson sagði reyndar: „Leikurinn leikur sér að því [...] að forðast að láta ná sér og festa sig í 

einni skilgreiningu.“
60

 En þótt leikurinn sé í eltingaleik eru þó flestir kenningasmiðir sammála 

því að hann sé órjúfanlegur og mikilvægur þáttur í þroskaferli barnsins. En eins og Schiller 

benti á er hann ekki síður samfélagsfyrirbæri sem vert er að skoða í sögulegu og menningar-

legu ljósi. Þá er einkar athyglisvert að líta til hugmynda hollenska menningarsagnfræðingsins 

Johans Huizingas sem sagt er frá í næsta kafla.  
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2. 4 Hinn leikandi maður 

 

Frá sjónarhóli þjóðfræða eru áðurnefndar rannsóknir, hugmyndir og skilgreiningar hollenska 

menningarsagnfræðingsins Johans Huizingas (1872-1945) á barnaleikjum sérstaklega áhuga-

verðar. Árið 1938 sendi Huizinga frá sér bókina Homo Ludens: Proeve eener Bepaling van 

het Spel-element der Cultuur
61

 þar sem hann fjallar um leiki í menningarsögulegu ljósi. Í 

leiknum sá Huizinga upphaf menningarinnar og hann heldur því fram í byrjun bókar að 

leikurinn sé eldri en menningin. Hann segir enn fremur að þrátt fyrir að hugtakið menning sé 

óljóst þá vísi það fyrst og fremst til mannlegs samfélags og að dýrin leiki sér og hafi alltaf gert 

án þess að menningin komi þar við sögu. Það þurfti ekki manninn til að kenna þeim að leika 

sér. Huizinga taldi að menningarsamfélagið hefði ekki 

bætt neinu við hugtakið leikur eins og hann leit á það eða 

fært því neitt nýtt: Allir grunnþættir leiksins finnist í 

framkvæmd hans hjá dýrunum. Og Huizinga segir að 

leikurinn endurspegli ekki fyrst og fremst hreyfiþörf eins 

og Spencer, Groos og Karl Bühler héldu meðal annars 

fram heldur hafi sérhver leikur merkingu og tilgang í sér 

sjálfum. Þrátt fyrir að sálfræðin og lífeðlisfræðin hafi 

reynt að rannsaka, lýsa og útskýra leiki dýra, barna og 

fullorðinna og leitast við að staðsetja leikinn í hinu samfélagslega lífsmynstri taldi Huizinga 

hann þess eðlis að ekki væri hægt að skilgreina hann fyllilega, hvorki rökfræðilega né 

líffræðilega. Hugtakið leikur stæði á einkennilegan hátt utan þess þankagangs sem venjulega 

lægi að baki skilgreiningum á andlegum og félagslegum fyrirbærum. Hins vegar gætu menn 

auðkennt leikinn með því að finna og lýsa almennum einkennum hans.
62

  

 Huizinga setur fram sex atriði sem hann telur einkenna leiki:  

1. Leikur sé ónauðsynlegur verknaður og leikinn af fúsum og frjálsum vilja.  

2. Leikur sé ekki hið „almenna“ eða „eiginlega“ líf.  

3. Leikur takmarkist við stund og stað.  

4. Leikur skapi reglu.  

5. Leikur búi yfir ákveðnu siðgæði. 

6. Leikur sé spennandi og veiti gleði. 
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Vanti eitthvert þessara einkenna er ekki lengur um leik að ræða.
63

  

Til að útskýra þessi sex atriði nánar þá áleit Huizinga að leikurinn væri í fyrsta lagi 

leikinn í frístundum þegar tóm gæfist til þess frá nauðsynlegum störfum og verkum en enginn 

yrði nauðsynlega að leika sér. Huizinga segir að bæði dýr og menn leiki sér fyrst og fremst 

vegna þess að þau hafi gaman af því og að einmitt í því sé frelsi þeirra fólgið. Vissulega hafi 

menn þörf fyrir að leika sér eins og fyrri fræðimenn hafi bent á en sú þörf sé sprottin af þeirri 

gleði sem leikurinn skapi. Leikurinn sé alltaf leikinn af fúsum og frjálsum vilja og það sé ekki 

hægt að þvinga neinn til að leika sér. Sé einhver af einhverjum ástæðum þvingaður til að vera 

með í leik verði leikurinn ekki leikur fyrir hlutaðeigandi. Leikurinn geti hvorki verið líkamleg 

né siðferðisleg skylda fyrir neinn.
64

  

Í öðru lagi bendir Huizinga á að í leiknum sé hið venjulega líf ekki fyrir hendi og þar 

gerist margt í „þykjustunni“ þótt leikurinn sem slíkur sé auðvitað hluti af lífinu. Þátttakendur 

leiki ákveðið hlutverk á ýmsan hátt, innan leiksins gildi ákveðnar reglur og meðan leikurinn 

standi yfir sé hið ytra líf ekki til. Um leið og leiknum sé hætt eða hann truflaður fari þátt-

takendur út úr hlutverkum sínum og verði þeir sjálfir á ný. Huizinga nefnir dæmi af föður sem 

kom að syni sínum fjögurra ára þar sem hann sat fyrir framan röð af stólum og var að leika 

járnbrautarlest. Þegar faðirinn tók utan um drenginn og kyssti hann sagði drengurinn að hann 

mætti ekki kyssa lestina því þá héldu lestarvagnarnir að þetta væri ekki í alvöru.
65

  

Í þriðja lagi segir Huizinga að um leið og leikurinn skilji sig frá hinu ytra lífa setji 

hann sér einnig takmörk við stund og stað. Leikurinn fari fram í ákveðnu afmörkuðu rými og 

hann taki líka ákveðinn tíma sem annaðhvort takmarkist af þeim tíma sem leikendur hafa til 

að leika sér eða að reglur leiksins geri ráð fyrir að honum ljúki með ákveðnum hætti.
66

  

Um fjórða einkenni leiksins, að hann sé reglufastur, skrifar Huizinga:  

 

I en ufuldkommen verden og en indviklet tilværelse står den i sin 

tidsbegrænsede fuldkommenhed; for den kræver denne faste orden. Den 

mindste afvigelse herfra fordærver legen, ødelægger dens karakter og gjør den 

værdiløs.
67
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Sá sem ekki virðir reglur leiksins meðan hann er leikinn eða efast um þær, til dæmis með því 

að viðurkenna ekki það sem er í þykjustunni, ruglar leikinn og eyðileggur þá leikveröld sem 

leikurinn skapar.
68

 

Í fimmta lagi heldur Huizinga því fram að sérhverjum leik fylgi ákveðnar óskráðar 

siðareglur – ákveðið siðgæði. Það sé ekki til siðs að svindla í leik og þeir sem það geri hljóti 

oft refsingu fyrir. Svindlarar trufli líka leikinn eða jafnvel eyðileggi hann. Heiðarleiki, sam-

heldni, fórnfýsi og þrautseigja einkenni leikinn sem slíkan og það verði að fylgja vissum 

reglum til að ná markmiðum hans hverju sinni.
69

  

Sjötta atriðið sem Huizinga telur að flestir leikir snúist um er að þátttakendum takist 

eitthvert ætlunarverk og það myndi ákveðna spennu í leiknum, geri hann spennandi. Það feli 

ekki endilega í sér keppni heldur geti leikir eins og söngvaleikir falið í sér spennu um hver 

verði fyrir valinu næst að „ver´ann“ eða um hvern skuli syngja næst. Þá geti leikir falið í sér 

þrautir eða að leysa erfið verkefni þótt þar sé ekki keppni milli einstaklinga. Spenna skapist af 

óvissu og áhættu og keppikeflið sé að ná að losa um spennuna með því að takast að gera 

eitthvað. Spennuþátturinn sé misjafnlega sterkur í leikjum og sumir þeirra veiti fyrst og fremst 

gleði þótt spennan hverfi ekki alveg eins og til dæmis í ýmsum hlutverkaleikjum eða leikjum 

með leiktæki á leikvöllum.
70

  

Huizinga dregur saman meginniðurstöður sínar um helstu einkenni leiksins í nokkurs 

konar skilgreiningu á því hvað leikur sé en tekur þó fram að slík skilgreining sé engan veginn 

endanleg. Leikur er samkvæmt hugmyndum Huizinga frjáls athöfn eða virkni sem fer fram 

innan fastákveðins staðar- og tímaramma. Þrátt fyrir frelsið er leikurinn leikinn eftir ófrá-

víkjanlegum bindandi reglum, hefur markmið í sjálfu sér og honum fylgir spennutilfinning og 

gleði en einnig sú tilfinning að hann sé eitthvað annað en hið almenna líf. Og Huizinga kemst 

jafnframt að því að leikurinn sem fyrirbæri virðist vera einn af helstu grunnþáttum lífsins.
71

  

  Huizinga bendir enn fremur á að í mörgum þeim kenningum og skilgreiningum er 

varða barnaleiki sé litið svo á að leikurinn hafi ekki markmið í sjálfu sér heldur þjóni einum 

eða öðrum líffræðilegum tilgangi. Reynt sé að útskýra leiki með „eksperimentelle videnskaps 

målemetoder“ en fræðimenn horfi ekki til þess að leikir eigi sér rætur í fagurfræðinni. Og 

Huizinga spyr: „Hvað er það í rauninni sem gerir leikinn svona skemmtilegan? Hvers vegna 

hlær barn af tómri hrifningu? Hví er hinn leikandi maður haldinn svo ákafri ástríðu? Hvers 

vegna getur íþróttaleikur sett þúsundir manna úr jafnvægi?“ Huizinga heldur því fram að styrk 
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leiksins sé ekki hægt að skýra með hjálp líffræðilegra greininga heldur sé hann fyrst og fremst 

fólginn í þeim hæfileika sem hann hefur til að heilla og hrífa með sér og í þeim hæfileika sé 

innsta eðli leiksins falið.
72

  

Í skrifum sínum gengur Huizinga þannig fyrst og fremst út frá leiknum sem félagslegu 

og menningarlegu fyrirbæri en ýmislegt sem við nefnum leik í daglegu tali fellur þó ekki að 

öllu leyti undir skilgreiningar hans. Erfitt er til dæmis að sjá alla þá þætti sem Huizinga telur 

þurfa að vera til staðar svo leikur megi teljast leikur hjá ungabarni sem liggur í vöggu og 

leikur sér með fingur sína. Það er heldur ekki víst að menn séu sammála um að allt sem nefnt 

er leikur sé leikur líkt og menn verða seint sammála um hvað sé list. Eitt er þó víst að alltaf, á 

öllum menningarsvæðum og á öllum tímum hefur leikurinn verið til í einhverju formi. 

Maðurinn verður að leika sér og honum er það nauðsynlegt til að þroskast. Líffræðilega og 

menningarlega er leikurinn því mikilvægur öllum mönnum.
73

 Slík viðhorf skýra að nokkru 

leyti hvers vegna áhugi vaknaði hjá þjóðfræðingum á nítjándu öld að safna leikjum og 

rannsaka þá. Þeir töldu leikina ásamt öðru þjóðfræðilegu efni geyma mikilvægar upplýsingar 

um manninn, samfélagið og menningu hans. Um það er fjallað í næsta kafla.  

 

 

2. 5 Söfnun og rannsóknir á barnaleikjum á Íslandi  

 

Skipuleg söfnun þjóðfræðiefnis hófst hér á landi á ofanverðri nítjándu öld. Áhugi á þjóð-

fræðum og söfnun þjóðlegs efnis hafði farið vaxandi í löndum Evrópu frá því í byrjun 

aldarinnar meðal annars fyrir áhrif frá rómantísku stefnunni sem tók við af upplýsingarstefnu 

átjándu aldar og hinni klassísku sýn á bókmenntir og listir. Þjóðernishyggja fór þá vaxandi 

sem varð meðal annars til þess að skáld og fræðimenn fóru að sýna andlegum menningararfi 

alþýðunnar á sínum heimaslóðum meiri áhuga. Þetta var að ýmsu leyti í andstöðu við 

skynsemishyggju upplýsingarmanna sem margir hverjir vildu uppræta alla alþýðutrú en þó 

einkum klassísismann sem fyrst og fremst sótti fyrirmyndir sínar til grískrar og rómverskarar 

fornaldar.  

Hugmyndir þýska heimspekingsins Johanns Gottfrieds Herders (1744-1803) höfðu 

mikil áhrif í Þýskalandi á þjóðernisleg og rómantísk viðhorf manna. Herder leit á sögu 

mannsins sem ákveðið þróunarferli þar sem sérstakt þjóðerni hefði orðið til fyrir stöðugt 

samspil manns og náttúru. Þjóðarsálina eða anda hverrar þjóðar áleit hann koma fram og lýsa 
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sér í hinu upprunalega, svo sem þjóðlegum fræðum eins og þjóðkvæðum, þjóðsögum og 

ævintýrum sem einkum væri að finna hjá alþýðunni og þess vegna mikilvægt að varðveita. 

Herder lagði áherslu á að þjóðmenning endurspegli umhverfi og aðstæður hverrar þjóðar fyrir 

sig og að það sé fyrst og fremst tungumálið sem geri fólk að sérstakri þjóð og sé um leið 

lykillinn að sjálfsskilningi mannsins. Það sem menn læra í 

barnæsku skiptir samkvæmt hugmyndum Herders miklu máli 

og þar af leiðandi hafa barnaleikir meðal annars gildi í mótun 

þjóðmenningar.
74

  

Í kjölfar þess að Herder setti fram hugmyndir sínar 

fóru þýsk skáld að nýta sér þjóðkvæði og þjóðsögur í æ ríkari 

mæli í verkum sínum og áhugi á þjóðfræðilegu efni fór 

vaxandi. Í byrjun nítjándu aldar komu síðan bræðurnir Jacob 

(1785-1863) og Wilhelm Grimm (1786-1859) til sögunnar og 

lögðu grunn að vísindalegri þjóðsagnasöfnun og þjóðsagnarannsóknum. Bræðurnir voru 

menntaðir í málvísindum, textafræði og sagnfræði og töldu að í þjóðsögum og öðru 

þjóðfræðilegu efni væri að finna leifar fornra indó-evrópskra goðsagna og trúarbragða. Þeir 

trúðu því að í þjóðsögulegu efni mætti fá innsýn í horfinn heim, heiðna trú og andlega heims-

sýn forn-germana og norrænna manna.
75

 Í ávarpi sem Jacob Grimm skrifaði árið 1811 eru 

settar fram reglur um vísindalega meðferð þjóðfræðaefnis og lögð áhersla á mikilvægi þess að 

skrá niður það efni sem safnað væri nákvæmlega eftir frásögn og talsmáta sögumanna.
76

 Um 

þá afstöðu sem Jakob Grimm setti fram í ávarpi sínu segir Jón Hnefill Aðalsteinsson:  

 

Í þessum orðum Jacobs Grimm birtist hin vísindalega afstaða sem 

straumhvörfum olli í söfnun og meðferð þjóðsagna og annars þjóðlegs 

fróðleiksefnis. Þeir bræður hófu þjóðsögur, sagnir og annað munnlegt 

frásagnarefni til vísindalegs vegs og lögðu grundvöll að þjóðfræði sem 

sjálfstæðri vísindagrein.
77
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Þjóðsagnasafn Grimmsbræðra, Kinder- und Hausmärchen sem út kom á árunum 1812 

til 1815 og Deutsche Sagen frá 1816 til 1818, urðu síðan fyrirmynd og hvatning að þjóðsagna-

söfnun víða um Evrópu. Á Norðurlöndum urðu til þjóðfræðasöfn eins og Danske Folkesagn 

frá 1818 til 1823 sem Just Mathias Thiele (1795-1874) safnaði; í Svíþjóð söfnuðu Gunnar 

Olof Hyltén-Cavallius (1818-1889) og George Stephens (1813-1895) efni í Svenska folksagor 

och äfventyr sem út kom á árunum 1844 til 1849; í Noregi hafði Andreas Faye (1802-1869) 

tekið saman þjóðsagnasafnið Norske Sagn árið 1833; síðan sendu Peter Christen Asbjørnsen 

(1812-1885) og Jørgen Moe (1813-1882) frá sér Norsk folkeeventyr 1842 og 1843.
78

  

Áhugi fyrir þjóðfræði og söfnun þjóðlegs fróðleiks var því orðinn mikill á Norður-

löndunum á fyrri hluta nítjándu aldar. Einar Ólafur Sveinsson bendir á í Um íslenzkar 

þjóðsögur að þessi áhugi hafi ekki eingöngu beinst að þjóðsögum og ævintýrum heldur hvers 

konar alþýðlegum fræðum og þar á meðal leikjum.
79

 Þó má segja að skipuleg söfnun leikja 

hér á landi hafi ekki hafist fyrr en árið 1845 þegar enskur fræðimaður og prófessor við 

Kaupmannahafnarháskóla, George Stephens (1813-1895), fékk Hið konunglega norræna 

fornfræðafélag til að beita sér fyrir söfnun margvíslegs þjóðfræðiefnis á Íslandi.
80

 Í formála að 

tillögu til söfnunar á slíku efni, Forslag til Islændernes uudgivne Folke-sagns og Sanges 

Optegnelse og Bevaring, sem Stephens lagði fram á fundi hjá félaginu 17. júlí 1845, telur 

hann hættu á að mikilvægur hluti hins munnlega arfs á Íslandi er varði trú og siði muni brátt 

falla í gleymsku. Víða um lönd hafi menn hafist handa við að bjarga þjóðfræðilegu efni frá 

glötun og varðveisla á slíku efni á Íslandi sé ekki síður mikilvæg. Meðal þess sem Stephens 

lagði til að safnað yrði hér á landi voru leikir barna og fullorðinna.
81

 Í boðsbréfi sem 

Fornfræðafélagið lét prenta og sendi út árið 1846 er því ásamt öðru óskað eftir upplýsingum 

um leiki: „[...] leikar og öll aðferð og þulur eða formálar, sem þar eru hafðir við, bæði meðal 

barna og fullorðinna“.
82

 Ólafur Davíðsson segir árangurinn af þessu boðsbréfi hafa verið mjög 

mikinn og félaginu hafi þá meðal annars borist ritgerð um íslenska leiki eftir séra Guðmund 
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Einarsson (1816-1882) sem mikill fengur hafi verið í. Þá barst félaginu einnig samantekt um 

leiki eftir séra Magnús Grímsson (1825-1860).
83

  

Árið 1845 hófu séra Magnús Grímsson og Jón Árnason (1819-

1888) að safna margvíslegu þjóðfræðiefni hér á landi. Þeir skiptu þannig 

með sér verkum að Magnús safnaði fyrst og fremst sögum en Jón 

kreddum, leikjum, þulum, gátum og kvæðum. Þó safnaði hvor fyrir hinn 

ef svo bar undir. Fyrsti afrakstur þessarar söfnunar á prenti voru svo 

Íslenzk æfintýri sem út komu árið 1852. Þar er þó eingöngu að finna sögur 

og kvæði. Viðtökur við þessari fyrstu þjóðsagnaútgáfu 

hér á landi voru dræmar og þeir Jón og Magnús höfðu 

nánast gefist upp þegar dr. Konrad Maurer (1823-1902) kom hingað til 

lands 1858. Hann hvatti þá félaga eindregið til að halda söfnuninni áfram 

og vakti hjá þeim von um að þjóðsagnasafn þeirra yrði prentað í Þýska-

landi. Sjálfur ferðaðist Maurer um landið, safnaði þjóðsögum og glæddi 

áhuga manna á þjóðlegum fróðleik.
84

 Þetta varð til þess að haustið 1858 

sendi Jón ýmsum sem hann þekkti Hugvekju um alþýðlega fornfræði þar 

sem hann óskaði eftir að fá sendan uppskrifaðan margs konar þjóðfræðilegan fróðleik þar sem 

til stæði að gefa út safn íslenskra fornfræða. Hugvekjuna lét Jón Borgfirðingur (1826-1912) 

prenta í Norðra árið 1859 og þar er meðal annars hvatt til að safna upplýsingum um leiki:  

 

[...] þulur og fyrirmæli (formálar) við leiki og tafltegundir alls konar, sem börn 

og fullorðnir temja sjer, eða hafa tamið og greinilegar skýrslur um allan ganginn 

í leiknum og aðferð í taflinu.
85 

 

Jón hafði talsvert af margs konar efni upp úr krafsinu og árið 1861 sendi hann frá sér aðra 

áskorun. Þar segir í elleftu grein um leikjasöfnun:  

 

Leikir og töfl, þjóðleikirnir fornu og lýsingar af þeim, sem enn kunna að loða 

eptir, dansleikar (vikivakar), dansleikakvæði, og eins allir þeir leikir, sem eldri 

og yngri temja sjer enn og hafa tamið. Hjer ríður ekki einungis á að fá öll þau 

kvæði og kvæðabrot (leikkvæði), þulur og formála, sem hverjum leik heyra fyrir 
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sig, og taflvísur, heldur einnig hvað annað, sem skýrt geti sem nákvæmast alla 

aðferðina í leiknum og ganginn í taflinu.
86 

 

Þá barst Jóni enn meira efni en síðan hafði Konrad Maurer milligöngu um að bókaverslun J. 

C. Hinrichs í Leipzig gæfi út safn þeirra Magnúsar. Magnús hafði andast árið 1860 en Jón 

tekið einn við kyndlinum. Íslenzkar þjóðsögur og æfintýri litu svo dagsins ljós í tveimur 

bindum árin 1862 og 1864.
87

  

En í hinu útgefna þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar 

var ekki leiki að finna. Aftur á móti hafði Jón safnað 

talsverðu af gátum, þulum og leikjum sem biðu útgáfu enn 

um sinn. Veturinn 1885 til 1886 samdist svo um með Jóni 

og Hinu íslenzka bókmentafélagi í Kaupmannahöfn að 

gefa skyldi út safn hans af íslenskum gátum, þulum og 

leikjum. Ólafur Davíðsson (1862-1903) náttúrufræðingur 

og þjóðfræðingur, frændi Jóns, hafði þá um nokkurt skeið 

safnað ýmsu þjóðfræðiefni og þar á meðal gátum, þulum 

og leikjum. Þegar hann frétti af fyrirhugaðri útgáfu Jóns 

skrifaði hann honum og stakk upp á því að þeir slægju 

saman söfnum sínum. Það varð úr og lét Ólafur Jón hafa 

sín söfn af gátum og þulum en fékk í staðinn leikjasafn 

Jóns. Hófst nú Ólafur handa við að vinna úr leikjasöfnum þeirra frænda og taka saman frekara 

efni úr öðrum heimildum.
88

 Árin 1888 og 1892 var svo leikjasafnið Íslenzkar skemtanir gefið 

út sem annað bindið í fjögurra binda verki þeirra Jóns Árnasonar, Íslenzkar gátur, skemtanir, 

vikivakar og þulur, sem út kom hjá Hinu íslenzka bókmentafélagi á árunum 1887 til 1903.
89

  

En hvað var það sem vakti þennan mikla áhuga á þjóðfræði hjá hinum unga 

fræðimanni? Áhuga sinn á þjóðfræðilegu efni segir Ólafur hafa vaknað strax hjá sér á unga 

aldri þegar hann las Þjóðsögur Jóns Árnasonar og hann tók snemma upp á því að skrifa niður 

allt sem hann heyrði af slíku efni. Hann áttaði sig einnig á því að margar sögur sem hann 

heyrði voru ekki í þjóðsagnasafni Jóns og þar vantaði einnig þulur, gátur og leiki. Þegar fram 

liðu stundir var safn hans orðið allmikið að vöxtum. Ólafur virðist hafa verið hvort tveggja 

heillaður af þeim heimi sem birtist honum í þjóðfræðunum og drifinn áfram af rómantískri 
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þjóðerniskennd. Hann hafði af því áhyggjur að gamlar þjóðlegar skemmtanir legðust af og að 

Íslendingum væri mörgum sama um það.
90

 Í bréfum sem hann skrifaði heim á námsárunum í 

Kaupmannahöfn 1882 til 1897 má glöggt sjá hversu annt honum er um íslenska þjóð og 

menningu og hann vann fræðistörf sín af alúð til þess, eins og hann segir sjálfur, „að gera þjóð 

sinni og landi gagn og plægja þann fræðaakur, sem aðrir létu falla í tröð“.
91

 Áður en Íslenzkar 

skemtanir komu út segist Ólafur hafa varið miklum tíma í að gera þær eins vel úr garði og 

honum hafi verið unnt. Um það skrifaði hann föður sínum í desember árið 1889:  

 

Ég veit, að enginn var fær til þess nema ég, og ég veit líka, að það er og verður 

merkileg bók og mónúmentöl fyrir íslenzkt þjóðerni, þegar hún er komin öll 

út.
92

 

 

Hér og í öðrum skrifum Ólafs frá þessum tíma kemur þjóðernisást hans skýrt fram og hann er 

líka greinilega ánægður með verk sitt og útkomu leikjasafnsins. Hann gerir sér einnig glögga 

grein fyrir menningarlegu mikilvægi leikja en hann skýrir þó hvergi fyllilega hvers vegna svo 

mikilvægt er að safna þeim og varðveita. Ólafur fjallar þó í inngangi leikjasafnsins talsvert um 

tengsl leikja og íþrótta við glæsta fornöld Íslendinga
93

 og gera má ráð fyrir að hugmyndir hans 

líkt og annarra þjóðfræðinga á nítjándu öld hafi beinst að því að í leikjum eins og öðru 

þjóðfræðilegu efni mætti finna leifar forngermanskrar menningar.
94

 Hann gerir allavega ráð 

fyrir að margir leikir sé ævafornir og eigi rætur sínar að rekja til sameiginlegs menningararfs 

áður en „þjóðirnar skildu“ og segir að þjóðtrúarfræðingar telji: 

 

[...] að leikirnir séu svo gamlir, að þeir hafi þegar verið komnir í kríng þegar 

þjóðirnar skildu, því skildar þjóðir voru allar ein þjóð í upphafi og tvístruðust 

svo seinna, hver um sitt land, alveg eins og þegar Íslendíngar klofnuðu frá 

Norðmönnum við landnám Íslands . Ef þetta er rétt, eins og lítur út fyrir, þá eru 

margir leikir æfagamlir, en margir þeirra hafa breytzt allavega eptir eðli hverrar 

þjóðar.
95

  

 

Íslenzkar skemtanir er stærsta leikjasafn sem komið hefur út hér á landi og merkileg 

heimild um leiki íslenskra barna á síðari hluta nítjándu aldar. Ólafur segist í inngangi hafa 

stuðst við ýmis leikjasöfn frá nágrannalöndum okkar enda séu „þjóðsögur og önnur þjóðleg 
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fræði höfð í hávegum“ víða og fjárstyrkir veittir til að safna slíkum fróðleik.
96

 Hann segist 

fljótt hafa áttað sig á að sumir leikir sem leiknir væru hér á landi væru eins í öðrum löndum 

eða náskyldir. En Ólafur vildi samt undirstrika íslenskt eðli þeirra sem orðið hefur til með 

aðlögun líkt og annað þjóðfræðilegt efni.
97

 Um það segir Ólafur að leikir sem flust hafi hingað 

til dæmis frá Danmörku verði „einstöku sinnum þjóðlegir í hinu nýa föðurlandi sínu með 

tímanum“ en svo séu litlar líkur til þess að aðrir leikir séu innfluttir.
98

  

Þrátt fyrir að hafa stuðning af erlendum leikjasöfnum og samanburð við þau ásamt 

leikjasöfnum í handriti segist Ólafur samt nota eigin aðferðir við flokkun og niðurröðun 

leikjanna í leikjasafni sínu enda sé safn hans yfirgripsmeira en öll önnur leikjasöfn í „víðri 

veröld“. Skipan efnis í þeim söfnum sem hann hafi undir höndum segir Ólafur að sé um margt 

ábótavant og í mörgum þeirra sé lítil sem engin flokkun eða í besta falli raðað eftir stafrófs-

röð.
99

 Ekki vantar sjálfsöryggið hjá Ólafi og hann er greinilega viss um að hans eigin aðferðir 

við skipan efnis séu þær bestu. Um það hversu mikið Ólafur hefur í rauninni tekið mið af 

flokkun leikja í erlendu söfnunum skal ósagt látið en hitt er ljóst að skipting efnis hans í 

íþróttir, leiki, listir, orðagaman, lotulengdarkapp, margvísleg kvæði, töfl, spil og leikföng er 

ekki ólík þeirri efnisskiptingu sem tíðkaðist í erlendum leikjasöfnum á þessum tíma.
100

 Hvað 

sem því líður er ljóst að Ólafur Davíðsson hefur unnið brautryðjendaverk með Íslenzkum 

skemtunum hvað varðar söfnun og umfjöllun um íslenska leiki. Safn hans er á margan hátt 

greinargott og skipulegt og með því er í fyrsta sinn gerð fræðileg rannsókn á leikjum hér á 

landi, þeim lýst og þeir flokkaðir og bornir saman við leiki í nágrannalöndum okkar.
101

  

En fleiri komu til sögunnar. Um aldamótin 1900 hófst annar Norðlendingur, séra Jónas 

Jónasson frá Hrafnagili (1856-1918), handa við að safna og skrá íslenska þjóðhætti en hann 

og Ólafur Davíðsson höfðu þekkst vel. Segja má að með Jónasi hafi orðið straumhvörf í 

söfnunarmálum hér á landi. Samhliða og í kjölfar þess áhuga sem hafði vaknað á þjóðsögum, 

þjóðkvæðum og öðru þjóðfræðilegu efni í byrjun nítjándu aldar, einkum í Evrópu, höfðu 

fræðimenn farið að beina sjónum sínum æ meir að siðum, venjum og öðrum þjóðháttum þegar 

                                                 
96

 Ólafur nefnir ekki frekar í inngangi hvaða leikjasöfn þetta eru en einhverra þeirra er þó getið neðanmáls í 

umfjöllun hans um einstaka leik svo sem Börneleg (þýdd úr frönsku 1837), Hvormed skal jeg more mig (þýdd úr 

ensku 1861), Selskapslege (1873) og Drengenes egen Bog og Pigernes egen Bog (báðar þýddar úr ensku 1868).  
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 Sbr. hugmyndir Carls von Sydow síðar um ekotýpur þ.e. þegar þjóðfræðilegt efni berst á milli svæða og lagar 

sig að aðstæðum á hverjum stað.  
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 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar skemtanir, 32. 
99

 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar skemtanir, 31-33. 
100

 Þetta má til dæmis sjá í söfnum Kristensens, Erslevs og Støylens þótt þau sé öll nokkrum árum yngri en safn 

Ólafs en ekki er ólíklegt að þau eigi sér að einhverju leyti sameiginlegar fyrirmyndir í enn eldri söfnum. 
101

 Hér má þó aftur minna á brautryðjendaverk Jóns Ólafssonar úr Grunnavík, leikjaritgerð hans í orðabókar-

handriti, sem Ólafur nýtti sér mjög mikið, sbr. Jón Helgason, Jón Ólafsson frá Grunnavík, 116. Sjá enn fremur 

um kosti og galla á söfnun Ólafs í kafla 1.3.  
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líða tók á öldina. Miklar þjóðfélagsbreytingar urðu á síðari hluta nítjándu aldar, stórstígar 

tækniframfarir áttu sér stað og segja má að nútíminn í öllu sínu veldi hafi þá haldið innreið 

sína.
102

 Víða í Evrópu flutti fólk í stórum stíl úr sveitum til borga eða þá alla leið til Ameríku. 

Þetta ýtti enn frekar undir þær hugmyndir að nauðsynlegt væri að skrá niður og bjarga frá 

glötun ýmsu þjóðfræðilegu og þjóðháttalegu efni. Eftir að Dansk Folkemindesamling var sett 

á stofn árið 1904 og síðan Foreningen Danmarks Folkeminder árið 1908 fóru þeir fræðimenn 

sem þar störfuðu meðal annars að beina sjónum sínum aftur að Íslandi þar sem tiltölulega lítið 

hafði verið gert af því að safna heimildum um 

siði og aðra þjóðhætti. Árið 1905 skrifaði H. F. 

Feilberg (1831-1921) Jónasi frá Hrafnagili bréf 

en áður hafði Jónas svarað spurningalista frá 

Max Bertels um fæðingu og dauða á Íslandi og 

efni þeirrar rannsóknar hafði birst í grein í 

Zeitschrift für Ethnologie árið 1900. Það ásamt 

ábendingu frá Einari Helgasyni ráðunaut í 

Danmörku varð til þess að Feilberg sneri sér til 

Jónasar og hvatti hann til að skrá íslenska 

þjóðhætti með líku sniði og gert hafði verið 

annars staðar á Norðurlöndum. Á næstu árum vann Jónas síðan við það ásamt öðrum störfum 

að skrifa handrit að bókinni Íslenzkir þjóðhættir en entist ekki aldur til að ljúka því verki. 

Bókin var svo ekki gefin út fyrr en árið 1934. Íslenzkir þjóðhættir er fyrsta heildstæða 

þjóðháttalýsingin á íslensku bændasamfélagi sem gerð hefur verið og með henni var lagður 

grunnur að þjóðfræðilegum rannsóknum hér á landi.
103

 Terry Gunnell kemst svo að orði í 

grein sinni „Íslenzkir þjóðhættir í alþjóðlegu samhengi“ þar sem hann fjallar um rannsóknir 

Jónasar:  

 

Segja má að afrakstur þess hafi verið fyrsta vísindalega skráningin á 

þjóðfræðilegu efni hér á landi og um leið tilurð þjóðfræði sem fags í 

nútímaskilningi, þar sem þjóðhættir, þjóðsögur og þjóðtrú eru rannsökuð 

samhliða hversdagsmenningu í öllum sínum formum.
104
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Því miður eru lýsingar á barnaleikjum þó nánast engar hjá Jónasi og hann lætur nægja að vísa 

til leikjasafns Ólafs Davíðssonar. Hann fjallar þó talsvert um aðbúnað barna, umhirðu og 

margs konar siði og hjátrú þeim tengdum ásamt þeim störfum sem börn voru látin gegna. 

Barnagull segir Jónas hafa verið fábrotin og einföld og barnaleikir lagaðir eftir fábreyttu 

sveitalífi og tekur fram að þannig sé það víða enn þegar hann skrifar handrit sitt. Þá nefnir 

hann völur, leggi, horn, kjálka og skeljar sem algeng leikföng í búleik, leikföng smíðuð úr 

beinum og fábrotnar heimagerðar brúður.
105

  

Að brautryðjendaverkum Ólafs Davíðssonar og Jónasar Jónassonar slepptum var fátt 

eitt gefið út af bókum um leiki eða leikjasöfnum hér á landi á fyrri hluta tuttugustu aldar. 

Nokkur smákver með leikjum ætluð börnum en þó sérstaklega kennurum og öðrum þeim er 

höfðu með umönnun barna að gera litu þó dagsins ljós. Þetta vekur athygli og sérstaklega það 

að þeim fáu leikjabókum sem út komu er fyrst og fremst beint að kennurum og uppalendum 

utan heimilisins. Þarna er því sleginn nýr tónn í samræmi við þá þjóðfélagsþróun sem átti sér 

stað í upphafi nýrrar aldar. Nú var það hlutverk skólanna og þeirra sem sérstaklega voru 

fengnir til að annast börnin að kenna þeim leiki og halda utan um og stjórna því hvernig þeir 

fóru fram. Þetta var auðvitað í samræmi við þann þankagang sem einkennandi varð í ört 

stækkandi kaupstöðum landsins á fyrri hluta tuttugustu aldar að koma eftirlitslitlum börnum af 

götunum á afmörkuð leiksvæði þar sem þau gætu leikið sér undir eftirliti fullorðinna.
106

  

Hið fyrsta þessara smákvera um leiki var gefið út árið 1916 af Bókaverslun 

Guðmundar Gamalíelssonar og nefnist Leikjabók I: Leikir innanhúss. Í þessari bók eru „flestir 

algengir innanhússleikir sem hér tíðkast og þar að auki ýmsir góðir útlendir er ekki hafa þekst 

hér áður,“ eins og segir formála hennar. Þar segir einnig að til standi að gefa út sérstaka bók 

með söngleikjum fyrir yngstu börnin og bók með ýmsum útileikjum. Af þessum útgáfum varð 

þó aldrei.
107

 Leikjabókin er allítarleg, tæpar eitt hundrað síður í litlu broti en hvergi er getið 

þeirra er tóku bókina saman. Henni er skipt í skrifleiki, hringleiki, spurningaleiki, tilgátur, 

blindingaleiki, glettur, málsháttaleiki, pantaleiki, ýmsa leiki, gátur og þrautir, loddaralistir, 

talnaleiki og eldspýtnaþrautir. Bókin er safn lýsinga á leikjum án frekari skýringa eða 

athugasemda og flestir leikjanna miðast við tiltölulega fámenna hópa barna innanhúss. 

Langflestir leikirnir virðast sóttir í erlendar leikjabækur og fæsta þeirra er að finna í safni 

Ólafs Davíðssonar.  
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 Sjá nánar um þetta í kafla 3. 
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 Leikjabók I: Leikir innanhúss, Formál (án blaðsíðutals). 
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Árið 1917 kom svo út leikjasafn Halldóru Bjarnadóttur kennara (1873-1981) Kvæði og 

leikir handa börnum. Safn Halldóru hefur eingöngu að geyma söngvaleiki og ýmis kvæði 

önnur ætluð börnum. Þar má finna vinsæla leiki eins og Fram, fram fylking og Hún Þyrnirós 

var besta barn en einnig hringdansa, kenniljóð eins a, b, c, d, ... og ap., jún., sept., nóv., ... og 

margvísleg söngljóð. Í formála bókarinnar hvetur Halldóra kennara og aðra sem hafa börn 

„undir höndum“ að kenna þeim lög og syngja með þeim: „Það hressir þau og gleður, og þau 

geyma endurminninguna um þær stundir í þakklátu hjarta.“ Hún segir það fyrst og fremst 

skort á „ljettum sönghæfum ljóðum handa yngri börnum“ sem orðið hafi til þess að hún hafi 

safnað efni í kverið og staðið að því að það fengist út gefið.
108

 Líkt og í Leikjabókinni frá 

1916 er hér einungis um samansafn leikja og kvæða að ræða án frekari skýringa. Efni bókar-

innar er þó greinilega íslenskt að langstærstum hluta og höfunda kvæðanna er getið séu þeir 

þekktir. Halldóra setur einnig talsvert af þjóðvísum inn í safn sitt. Nokkur leikjakvæðanna eru 

þó greinilega þýðingar og sennilegast er að Halldóra hafi kynnst þessum leikjum í Noregi 

enda eru þessir leikir þekktir þar. Þetta á til dæmis við um kvæði eins og Sjáðu hvernig Valdi 

vinnur, Þyrnirós var besta barn og Og mærin fer í dansinn sem öll eru þýdd af Páli J. Árdal 

samstarfsmanni Halldóru.
109

 Nótur fylgja mörgum laganna í leikjasafni Halldóru og mun það 

hafa verið nýjung hér á landi í bókum ætluðum börnum. Um þetta segir Halldóra í formála:  

 

Lögin við leikina og kvæðin í kverinu eru mörg óþekt hjer á landi, svo nótur 

þurftu að fylgja, en nótnaprentun er dýr, því var það ráð tekið, að fá ódýrari 

nótnaprentun, er tíðkast í seinni tíð á barnabókum erlendis og hefur reynst 

vel.
110

 

 

Leikja- og söngvasafn Halldóru naut mikilla vinsælda og var endurútgefið tvisvar á fyrri hluta 

síðustu aldar. 

Þriðja leikjakverið sem út kom á þessum tíma var safn Steingríms Arasonar kennara 

(1879-1951) Sextíu leikir vísur og dansar fyrir heimili, skóla og leikvöll sem gefið var út árið 

1921. Í þessu safni eru ýmsir leikir, einkum útihópleikir sem algengir voru á þessum tíma 

ásamt öðrum minna þekktum leikjum sem sumir hverjir virðast þýddir og eiga sér hliðstæður í 

nágrannalöndum okkar.
111

 Steingrímur leggur áherslu á það í formála bókarinnar að leikurinn 

efli félagsþroska barna og æfi þau í góðum gildum sem komi þeim að notum seinna í lífinu: 
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 Halldóra Bjarnadóttir , Kvæði og leikir handa börnum, vii-viii.  
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 Sjá nánar um þessa leiki í kafla 4.3.2.5, 4.3.2.6 og 4.3.2.7.  
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Leikurinn er skóli náttúrunnar – almennur mentaskóli alls ungviðis. Því lengra 

sem heimurinn kemst í því að skilja barnseðlið og endurbæta meðferð þess, því 

meiri áhersla er lögð á leiki. Eðlishvöt leiksins er gróðursett í hverju heilbrigðu 

ungmenni. Því betur sem hlúð er að henni á hollan hátt, því meiri verður 

hamingja einstaklingsins og þjóðarinnar. Það er ekki hægt að taka leikina frá 

börnunum og gefa þeim neitt í staðinn, er bæti þeim þann missi. Misskilningur 

er það, að leikir venji börn á alvöruleysi. Hvergi leggja þau alvarlegar fram 

krafta sína en í leik. Sá, sem er ötull í leik, verður ötull á fleiri sviðum.
112

  

 

Hér fara skoðanir Steingríms saman við hugmyndir ýmissa uppeldisfræðinga fyrri tíma, ekki 

síst hugmyndir þýska heimspekingsins Karls Groos.
113

 Þá setur Steingrímur einnig fram þá 

skoðun að leikir hafi mikið siðferðislegt gildi og að í þeim læri börn að vinna saman og taka 

tillit hvert til annars.
114

 Steingrímur leggur því megináherslu á gildi leiksins fyrir þroska 

barnsins og undirbúning þess fyrir lífið en ekki menningarlegt gildi leikjanna sem slíkra. Árið 

1950 sendi Steingrímur svo frá sér annað leikjasafn, 100 léttir leikir fyrir heimili, skóla og 

leikvöll. Þar hefur hann, eins og nafnið bendir til, aukið leikjasafn sitt talsvert og flokkað 

leikina í söngleiki, hlaupaleiki, blindingjaleiki, ýmsa leiki, samkvæmisleiki og gjarðaleiki. Þar 

eru einnig prentaðar nótur við leiki með söngvum.
115

  

Aðalsteinn Hallsson (1903-1984) gaf síðan út leikjasafn árið 1934, Leikir fyrir heimili 

og skóla. Í formála bókarinnar kemur fram svipað viðhorf til leikja og hjá Steingrími Arasyni 

og segir Aðalsteinn að tilgangur hennar sé að reyna að bæta úr „þeirri tilfinnanlegu þörf, sem 

hefir verið og er á fjölbreyttri leikjabók fyrir íslenzka kennara til að kenna í skólum landsins“. 

Bókinni var því fyrst og fremst ætlað að styrkja leikjastarf í skólum þótt í nafni bókarinnar 

komi fram að hún sé einnig til heimilisbrúks. Aðalsteinn leggur áherslu á að leikurinn sé 

þroskandi og agandi og hafi því mikið siðferðislegt gildi. Hann segir leiki eiga að vera frjálsa 

og börnin eigi að velja sér þá leiki sem þau helst vilji en þannig veki leikirnir gleði og veiti 

um leið næga hreyfingu.
116

 Aðalsteinn var íþróttakennari og bókin miðast því að stærstum 

hluta við leikfimikennslu: leiki á göngu, hlaupa- og eltingaleiki, knattleiki og ýmsar 

líkamlegar þrautir. Bókin hefur þó einnig að geyma ýmsa algenga leiki frá þessum tíma svo 

sem eitt par fram fyrir ekkjumann, fuglaleik, kött og mús, risaleik og fleiri en gera má ráð fyrir 
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að hann sæki sér einnig fyrirmyndir til erlendra bóka um leikfimiiðkun. Leikjabók Aðalsteins 

Hallsonar var síðan gefin út að nýju árið 1969 í endurbættri mynd.  

En það voru fleiri en kennarar sem áhuga höfðu á barnaleikjum á fyrri hluta tuttugustu 

aldar. Sálfræðingurinn Símon Jóhannes Ágústsson (1904-1976) skrifaði árið 1938 bók um 

leiki og leikföng ungra barna og mun sú bók hafa verið ein sú fyrsta sinnar tegundar sem gefin 

var út hér á landi. Í bókinni er fjallað um leiki og leikföng með augum sálfræðingsins og 

bókin „rituð í þeim tilgangi að verða almenningi til fróðleiks og leiðbeiningar um leiki barna 

og leikföng fram að þeim tíma, er þau fara að ganga í skóla“.
117

 Bókinni er þó einnig beint til 

kennara. Símon leitast við að svara spurningum eins og af hvaða orsökum barnið leiki sér og 

hvaða þýðingu leikir hafi fyrir bernskuna. Hann rekur fyrir lesendum helstu kenningar um 

gildi barnaleikja en aðdáun hans á kenningum þýska heimspekingsins Karls Groos fer ekki 

milli mála eins og áður hefur komið fram.
118

 Þá fjallar Símon um áhrif umhverfis á leiki og 

flokkun leikja. Bók hans er á margan hátt barn síns tíma og fjallar auk þess fyrst og fremst um 

leiki barna undir skólaaldri. Hún segir ekki frá einstökum leikjum eða íslensku leikumhverfi 

frá fyrri hluta síðustu aldar, er ekki rannsókn á barnaleikjum sem slík og nýtist að því leyti 

ekki sem heimild fyrir þessa ritgerð. En aftur á móti gefur hún glögga mynd af sýn sálfræð-

innar á ungbarnaleiki á þeim tíma sem hún er skrifuð og sýnir meðal annars hvernig uppeldis-

fræðilegar hugmyndir og kenningar fóru smám saman að skipa stærra rúm í íslensku skóla-

kerfi þegar leið að miðri öldinni.
119

  

Rannsóknir á leikjum barna á Íslandi á fyrri hluta tuttugustu aldar eru fáar. Bók Ólafs 

Davíðssonar er skrifuð töluvert fyrir aldamótin 1900 og leikjasafnakverin sem nefnd eru hér 

að framan eru samantektir en fela ekki í sér rannsóknir. Skipuleg söfnun heimilda um lífshætti 

á Íslandi á fyrri tímum hófst hins vegar hjá Þjóðminjasafni Íslands árið 1960 þegar byrjað var 

að semja spurningaskrár og senda út til fólks. Árið 1963 var stofnuð sérstök þjóðháttadeild 

við safnið en hún hefur verið nefnd þjóðháttasafn frá árinu 2003. Þór Magnússon veitti 

deildinni forstöðu frá stofnun hennar þar til hann tók við stöðu þjóðminjavarðar árið 1968 en 

lengst af var dr. Árni Björnsson forstöðumaður hennar (1969–1994) og vann að uppbyggingu 

safnsins. Eftir hann tók Hallgerður Gísladóttir við starfinu og síðan Ágúst Georgsson.
120
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Aðalspurningaskrár Þjóðháttasafns Þjóðminjasafnsins eru nú í ársbyrjun 2010 orðnar 

alls 112. Við gerð þessarar ritgerðar hefur einkum verið stuðst við svör við fimm spurninga-

skrám: 27, 39, 55, 100 og 101.  

Í spurningaskrá 27 frá árinu 1973 var meðal annars spurt um hvernig bein dýra voru 

notuð í leikjum og hvað annað úr ríki náttúrunnar var notað sem leikföng. Þá var spurt um 

heimasmíðuð tré- og málmleikföng, búskaparleiki, leiki tengda sjósókn, breytingar á leikjum 

og leikföngum eftir aldri og hvenær útlend leikföng fara að koma til sögunnar. Alls bárust 143 

svör. Spurt var um úti- og innileiki í spurningaskrá 39 frá 1979 ásamt hugtökum varðandi 

leiki, líkamlegar íþróttir, orðaleiki, þrautir, gátur, þulur, vísnakeppni, töfl og spil. Alls bárust 

106 svör. Í spurningaskrá 55 sem send var út árið 1983 var spurt um lifnaðarhætti í þéttbýli og 

fjölskylduhætti. Á meðal þess sem spurt var um eru úti- og innileikir barna, leikföng, leik-

svæði ásamt uppeldi og umönnun barna. Svörin sem bárust eru 22. Árin 2000 og 2001 voru 

sendar út spurningaskrár 100 og 101 þar sem spurt var um innileiki og útileiki. Við skrá 100 

bárust 126 svör og 68 svör við skrá 101.
121

  

Svör við spurningaskrám Þjóðháttasafns Þjóðminjasafnsins hafa reynst afar þýðingar-

miklar heimildir við gerð þessarar ritgerðar. Heimildarmenn voru margir hverjir börn á þeim 

tíma sem hér um ræðir og í svörum þeirra er fólginn mikill fjársjóður. Í kafla 4.1 verður gerð 

frekari grein fyrir heimildarmönnum og notkun spurningaskránna sem heimilda.  

Þessu til viðbótar er vert að nefna fjórar rannsóknir er varða barnaleiki á Íslandi og 

gerðar hafa verið á síðari árum. Sú fyrsta er meistaraprófsritgerð Ragnheiðar Helgu Þórarins-

dóttur á barnaleikjum á Austurlandi, Sosial og geografisk påvirkning på barnetradisjonen: En 

undersøkelse av barnelek to steder på Øst-Island, sem hún skrifaði við Háskólann í Ósló 

1982. Ragnheiður bar saman og kortlagði útileiki barna á tveimur stöðum, Eiðum og 

Seyðisfirði á árunum 1979 og 1980. Önnur er bók Símonar Jóns Jóhannssonar og Bryndísar 

Sverrisdóttur Bernskan: Líf, leikir og störf íslenskra barna fyrr og nú sem gefin var út árið 

1990. Þar er tekið saman yfirlit yfir daglegt líf, störf og leiki barna á Íslandi á árabilinu 1850 

til 1950. Þriðja rannsóknin er meistararitgerð Kristínar Einarsdóttur „Megum við 

syngja?“: Rannsókn á öskudagssiðum Íslendinga fyrr og nú, skrifuð við Háskóla Íslands 

2004. Fjórða rannsóknin er síðan rannsókn Unu Margrétar Jónsdóttur á söngvaleikjum barna á 

Íslandi sem hún hefur unnið að á undaförnum árum. Fyrri hluti niðurstaðna hennar kom út í 

bókinni Allir í leik I í desember 2009.  

Allar þessar rannsóknir hafa reynst notadrjúgar heimildir við gerð þessarar ritgerðar.  
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3 Barnaleikir og samfélag  

 

 

Við rannsóknir á leikjum barna á ákveðnum stöðum og tíma er mikilvægt að skoða þá í 

samhengi við það umhverfi og þann tíðaranda sem þeir eru sprottnir úr. Miklar breytingar 

urðu á íslensku samfélagi um aldamótin 1900 og í upphafi nýrrar aldar, ekki síst í kaupstöðum 

eins og Reykjavík og á Akureyri. Þar varð þá til umhverfi sem mótaði daglegt líf barna og 

leikvenjur þeirra, umhverfi sem á margan hátt var framandi þeirri bændaþjóð sem um aldir 

hafði lifað í landinu. Hér verður fjallað um þessar samfélagsbreytingar og þá nýju tíma sem 

íslensk börn stóðu frammi fyrir í byrjun tuttugustu aldar og leitast við að varpa ljósi á þau 

áhrif sem umhverfi kaupstaðanna hafði á leiki barnanna. Jafnframt er rætt um áhrif þess að 

komið var á skólaskyldu hér á landi, samfélagsstöðu barna almennt og viðhorf til þeirra í 

bæjunum tveimur. Þá er einnig fjallað um daglegt líf, leiki og leikumhverfi barna, fyrstu 

leikvelli, dagheimili og leikskóla. Ýmsar ytri aðstæður höfðu afgerandi áhrif á daglegt líf 

barna á þeim tíma sem hér um ræðir og má þar fyrst og fremst nefna kreppuna á fjórða 

áratugnum og seinni heimsstyrjöldina og hersetuna á þeim fimmta. En framþróun var einnig 

ör á mörgum sviðum hér á landi á fyrri hluta tuttugustu aldar, tækni fleygði fram, daglegir 

lifnaðarhættir fólks tóku miklum breytingum og þjóðin var á þessum tíma að stíga sín fyrstu 

skref í átt til stofnunar fullvalda og sjálfstæðs ríkis. Þessu fylgdi bjartsýni og framfarahugur 

sem á margan hátt einkenndi líf landsmanna á fyrstu árum nýrrar aldar.  

 

 

3.1 Kaupstaðir í örum vexti og breyttir tímar 

 

Reykjavík var ekki burðugur bær um aldamótin 1900. Bæjarbúar voru einungis rúmlega 6.000 

og margt mátti betur fara í bæjarbragnum.
122

 Þegar breski fornfræðingurinn og málarinn W.G. 

Collingwood (1854-1932) var á ferð hér á landi árið 1897 skrifaði hann um höfuðstaðinn:  

 

Reykjavík er aumur staður, vanhirtur og óvistlegur og í rauninni ekkert annað 

en þyrping af timbur- og bárujárnshúsum. En hér í allri þessari fátækt og deyfð 

býr margt ágætt og gáfað fólk.
123

  

 

En nýir tímar voru framundan. 
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 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur: Fyrri hluti, 69-84.  
123

 Collingwood, Fegurð Íslands og fornir sögustaðir, 73. 
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Á síðari hluta nítjándu aldar fór margt að breytast í íslensku samfélagi. Lífið í gamla 

bændasamfélaginu hafði að mörgu leyti verið í sömu skorðum öldum saman og framfarir 

hægar. Með tilkomu stærri og öflugri skipa, fyrst þilskipa og síðar gufuskipa, vélbáta og 

togara, efldist sjávarútvegur til muna og sjávarpláss stækkuðu.
124

 Komið var á fót 

stýrimannaskóla, landbúnaðarskóla og kennaraskóla til viðbótar þeim skólum sem fyrir voru, 

háskóli var settur á stofn árið 1911 og ýmsar tækniframfarir tóku að ryðja sér til rúms. Farið 

var að leggja vegi um landið og byggja brýr.
125

 Innlend verslun dafnaði, iðnaður efldist og 

þáttaskil urðu í stjórnskipunarmálum upp úr aldamótunum. Þjóðernishyggja með sjálfstæði 

þjóðarinnar að markmiði var einkennandi og Íslendingar horfðu bjartsýnir til framtíðar: fram 

undan voru tímar framfara og betri lífskjara.
126

  

Eitt af því sem skipti sköpum í allri þessari framþróun um og upp úr aldamótum var að 

vatnsveitur voru gerðar í þorpum og kaupstöðum víða um land. Í Reykjavík var vatni hleypt á 

vatnsleiðslur til bæjarins frá Gvendarbrunnum sumarið 1909 og Akureyringar lögðu vatns-

leiðslur í hús bæjarins á fyrstu árum aldarinnar.
127

 Einnig var farið að ræða möguleikana á því 

að byggja virkjanir til rafmagnsframleiðslu en það dróst á langinn vegna kostnaðar og tækni-

örðugleika. Á stríðsárunum fyrri, 1914-1918, komst þó skriður á rafveitumál landsmanna og 

virkjanir voru byggðar víða í þéttbýli. Elliðaárvirkjun við Reykjavík var tekin í notkun árið 

1921 og Glerárvirkjun við Akureyri árið 1922.
128

 Þá komu aðrar nýjungar eins og ritsími, 

talsími og útvarp til sögunnar ásamt bifreiðum og ýmsum fleiri tækninýjungum. „Lifandi 

myndir“ voru í fyrsta sinn sýndar hér á landi sumarið 1903.
129

 Nútíminn hafði haldið innreið 

sína með öllum sínum byltingarkenndu breytingum. 

Fyrri hluti aldarinnar var þó á margan hátt erfiður Íslendingum. Margs konar 

sjúkdómar herjuðu á landsmenn, berklaveikin hafði lengi verið landlæg en magnaðist í 

upphafi aldarinnar og þá voru og mislingar, kíghósti, taugaveiki og barnaveiki algengir sjúk-

dómar. Skæð inflúensa gekk reglulega yfir og árið 1918 varð Spænska veikin fjölda manns að 

bana. Barnadauði hafði einnig lengi verið mjög hár á Ísland og áttu slæmur aðbúnaður, 
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 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur: Fyrri hluti, 95-106; Björn Þorsteinsson og Bergsteinn Jónsson, Íslands 

saga, 325-331; Þorleifur Bjarnason, Aldahvörf, 54-62. 
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 Björn Þorsteinsson og Bergsteinn Jónsson, Íslands saga, 442-443 og 333; Þorleifur Bjarnason, Aldahvörf, 

109-110 og 114-115. 
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 Björn Þorsteinsson og Bergsteinn Jónsson, Íslands saga, 325 og 346-348; Þorleifur Bjarnason, Aldahvörf, 79-

80, 98-99 og 29-30.  
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 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur: Fyrri hluti, 260-266; Jón Hjaltason, Saga Akureyrar: II, 204-206. 
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129

 Landsími Íslands tók til starfa árið 1906, ríkisútvarpið hóf starfsemi sína 1930 og fyrsti bíllinn kom til 
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fáfræði og sóðaskapur þar stóran hlut að máli. En þetta fór að breytast í byrjun tuttugustu 

aldar. Um miðja nítjándu öldina dóu að meðaltali 36% íslenskra ungbarna en á árunum 1921 

til 1930 hafði talan lækkað í 5,3%. Um miðja tuttugustu öld höfðu ný lyf, bólusetningar, aukið 

eftirlit, barátta lækna og mun betri aðbúnaður fólks gjörbreytt heilsufarsástandi þjóðarinnar.
130

  

En stórviðburðir úti í hinum stóra heimi áttu einnig eftir að breyta mörgu hér á landi 

og hafa afgerandi áhrif á líf landsmanna. Heimsstyrjaldirnar báðar (1914-1918 og 1939-1945) 

höfðu mikil áhrif á lífið í landinu, einkum sú síðari með hernámi Breta og síðar hersetu 

Bandaríkjamanna. Kreppuárin á fjórða tug aldarinnar höfðu haft í för með sér atvinnuleysi, 

fátækt og margs konar erfiðleika. Það kemur því ekki á óvart að stéttabarátta og pólitískur 

órói hafi einkennt þennan tíma: Baráttan milli þeirra sem börðust fyrir lífi sínu og sinna með 

líkamlegu striti og þeirra sem trúðu á rétt einstaklingsins til að skara eld að sinni köku er eitt 

af höfuðeinkennum íslensks samfélags á fyrri hluta tuttugustu aldar.  

Um aldamótin 1900 bjuggu flestir landsmenn í sveitum en þéttbýlisstaðir fóru ört 

stækkandi, ekki síst Reykjavík. Árið 1910 hafði íbúafjöldi í Reykjavík nær tvöfaldast frá því 

um aldamót og þá 

bjuggu þar sex 

sinnum fleiri en í 

næststærsta kaup-

staðnum, Akureyri. 

Árið 1950 voru 

íbúar Reykjavíkur 

tæplega 56.000 en 

rúmlega 7.000 á 

Akureyri.
131

  

Ástæðan 

fyrir þessari fólks-

fjölgun á þéttbýlisstöðum landsins var meðal annars sú að í kringum aldamótin 1900 höfðu 

kaupstaðir og þá einkum Reykjavík talsvert aðdráttarafl fyrir íslenskt sveitafólk og þar fóru 

smátt og smátt að bjóðast ýmiss konar tækifæri fyrir ungt fólk. Reykjavík var orðin miðstöð 

þjóðlífsins á flestum sviðum: þar var aðsetur stjórnsýslunnar og æðri menntunar, Lærða 

skólans, Læknaskólans, Prestaskólans og Lagaskólans og síðar Háskóla Íslands.  
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Á fyrri hluta tuttugustu aldar var Reykjavík þó nokkur útgerðarbær og talsvert margir 

unnu við störf tengd fiskveiðum en þeim sem störfuðu við iðnað, verslun og þjónustu fór 

stöðugt fjölgandi. Aldamótaárið voru smásöluverslanir í höfuðstaðnum 47 en voru orðnar 192 

árið 1916.
132

 Snemma á öldinni var byggð góð umskipunarhöfn í Reykjavík. Bærinn varð þá 

verslunarmiðstöð fyrir allt landið og höfuðstöðvar Íslandsverslunarinnar fluttu frá 

Kaupmannahöfn til Reykjavíkur.
133

 Þetta leiddi til margvíslegra breytinga og meðal annars 

þess að tískan breyttist mikið á fyrstu áratugum tuttugustu aldar. Fyrirmyndir voru sóttar til 

útlanda og bæjarbragur allur varð nútímalegri í Reykjavík þótt enn vantaði mikið upp á að 

bærinn gæti kallast borg. Ýmiss konar menningarstarfsemi blómstraði í bænum á fyrstu 

áratugum nýrrar aldar og allt þetta gerði Reykjavík eftirsóknarverða fyrir landsbyggðafólk.
134

  

Ekki féll þó öllum þessi þróun vel í geð. Árið 1894 skrifaði „Áki“ í Ísafold um það 

aðdráttarafl sem Reykjavík hafði, einkum í hugum sveitakvenna, í grein sem hann nefndi 

„Kaupstaðasótt“: 

 

Í augum sumra kvenna eru kaupstaðirnir, einkum Reykjavík, sem sje fyrirheitna 

landið, sem flýtur í mjólk og hunangi og þar sem smjör drýpur af hverjum kvisti 

[…] Það er regluleg sótt, nokkurs konar andleg inflúenza, þessi ástríða hjá 

mörgum manni að komast í kaupstað, einkum í Reykjavík […] 

  Já! Það er blessaður staður, hún Reykjavík; hún uppfyllir alla »hjartans 

eptirlangan« bæði fyrir fullorðnum konum og ungum stúlkum […] 

Þar er »allt, sem auga mannlegt kætir«; þar er latínuskóli, læknaskóli og 

prestaskóli, kaupmenn, verzlunarþjónar og skrifarar, kennarar, málafærslumenn 

og kandídatar í öllum vísindagreinum; […]
135

  

 

Greinarhöfundi hugnaðist augljóslega lítt ásókn landsmanna á mölina og fór háðulegum 

orðum um ágæti kaupstaðalífsins. Að vísu hefðu kaupstaðir eins og Reykjavík ýmislegt til 

síns ágætis og væru nauðsynlegir þjóðlífinu en þar væri þó margt að varast því „hún Reykja-

vík hefir það til, að vera dálítið svipuð veröldinni; hún er öðruvísi er hún er skoðuð gegnum 

rósrauð tilhlökkunar- og eptirvæntingargleraugu“.
136

 En þessar breytingar höfðu ekki aðeins 

áhrif á fullorðna því um leið og fólki fjölgaði ört í þéttbýli jókst fjöldi þeirra barna sem ólst 

upp í allt öðru umhverfi en börn hins íslenska bændasamfélags fyrri ára höfðu átt að venjast.  
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 Sambærilegar breytingar áttu sér stað á mörgum öðrum þéttbýlisstöðum á landinu þótt 

þær færu sér yfirleitt hægar en í höfuðstaðnum. En margir þessara staða fóru þó ört stækkandi 

og um aldamótin 1900 var Akureyri orðin næststærsti kaupstaður á Íslandi. Þar bjuggu þá 852 

sálir en um miðja öldina hafði íbúum fjölgað í ríflega sjö þúsund manns eins og áður segir.
137

 

Meginástæðan fyrir vexti Akureyrar er lega bæjarins. Bærinn stendur við botn á löngum firði, 

Eyjafirði, og Oddeyrin myndar skjól fyrir „Pollinn“ framan við bæinn sem er afbragðs 

skipalægi. Þar er svo aðdjúpt að stór skip gátu legið þar stutt frá landi og róa mátti með 

varning á skömmum tíma til lands. Akureyri var því frá náttúrunnar hendi tilvalin 

uppskipunarhöfn. Í annan stað liggur Akureyri mitt í góðu landbúnaðarhéraði og á öldum áður 

sóttust danskir kaupmenn eftir kjöti og ullarvöru frá Íslandi til útflutnings. Á seinni hluta 

nítjándu aldar gerðu þó eyfirskir bændur með sér samtök til að stemma stigu við áhrifum 

danskra kaupmanna og 

Kaupfélag Eyfirðinga 

varð til sem síðan átti 

eftir að hafa mikil áhrif á 

vöxt og viðgang Akur-

eyrar. Á síðari hluta nítj-

ándu aldar áttuðu Akur-

eyringar sig einnig á því 

að síldveiði gæti verið 

arðbær í meira lagi eftir 

að hafa horft upp á Norð-

menn mokveiða silfur 

hafsins í firðinum og salta 

í tunnur til útflutnings. Bæjarbúar lærðu einnig handtökin við að salta þorsk og um aldamótin 

var þilskipaútgerð orðin talsvert öflug í bænum. Allar götur síðan hefur útgerð verið drjúgur 

þáttur í atvinnulífi Akureyrar.
138

  

Í upphafi tuttugustu aldar var komið á fót ýmiss konar iðnaði á Akureyri tengdum 

landbúnaðarframleiðslu, meðal annars ullarverksmiðju sem byggð var á Gleráreyrum og tók 

formlega til starfa árið 1897. Prentsmiðja hafði komið til bæjarins 1852 og handverks-

mönnum, svo sem tunnusmiðum, söðlasmiðum, húsasmiðum, bátasmiðum, járnsmiðum, 
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gullsmiðum og bókbindurum, fjölgaði smám saman í bænum þegar leið að aldamótum. Árið 

1901 var sett á stofn gosdrykkjaverksmiðja, ári síðar tóbaksverksmiðja en frá árinu 1881 hafði 

verið starfrækt niðursuðuverksmiðja um nokkurt skeið í bænum.
139

 Smáiðnaður af ýmsu tagi 

jókst síðan í kaupstaðnum þegar leið á tuttugustu öldina og auk þess að vera miðstöð 

verslunar, stjórnsýslu og menntunar á Norðurlandi var Akureyri þróttmikill iðnaðar- og 

útgerðarbær á því tímabili sem hér um ræðir.  

Árið 1910 voru 46 verslanir á Akureyri og hafði þeim fjölgað um helming frá 

aldamótum. Með batnandi efnahag í byrjun aldar gátu Akureyringar leyft sér að kaupa 

ýmislegt af þeim nýjungum sem þá fóru að fást í búðum en ekki hefði komið til greina 

fáeinum árum áður, til dæmis reiðhjól sem í fyrsta sinn voru boðin til sölu árið 1904. Sama ár 

opnaði Lára Ólafsdóttir sérverslun með kven- og barnafatnað, þá fyrstu sinnar tegundar í 

bænum, en bauð einnig upp á ýmislegt til gjafa svo sem leikföng.
140

 Þessi þróun hafði 

augljóslega einnig áhrif á daglegt líf barnanna í bænum.  

Um aldamótin 1900 og lengi fram eftir öldinni stunduðu íbúar á Akureyri og í 

Reykjavík talsverðan búskap, héldu kýr, kindur, hesta og hænsni eftir því sem aðstæður 

leyfðu. Tengsl kaupstaðarbúa við sveitirnar í kring voru einnig náin og margir áttu ættir að 

rekja til nálægra sveita og áttu þar skyldfólk. Kaupstaðarbörnin voru því á þessum tíma enn í 

náinni snertingu við landbúnað, dýrahald og sveitastörf sem leikir þeirra drógu meðal annars 

dám af.
141

  

Samt sem áður voru bæirnir tveir ólíkir á margan hátt. Reykjavík var mun stærri en 

Akureyri og þar var eins og áður hefur komið fram miðstöð stjórnvalda, ýmsar stjórnsýslu-

stofnanir, æðri skólar og tenging landsins við hinn stóra heim. Fjöldi innfæddra Reykvíkinga 

óx til muna á fyrri helmingi tuttugustu aldar og til varð vísir að því sem kalla mætti 

borgarmenningu. Í báðum bæjunum var stunduð talsverð útgerð en Akureyri gegndi þó fyrst 

og fremst hlutverki þjónustumiðstöðvar fyrir landbúnaðarhéruðin í kring og náin tengsl 

bæjarbúa við sveitalífið héldust þar mun nánari og lengur en í höfuðstaðnum.  
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3.2 Það er leikur að læra  

 

Samfara þeim mikla framfarahug sem á margan hátt ríkti hér á landi í kringum aldamótin 

1900 óx áhugi manna á að koma hér á skyldubundinni alþýðufræðslu. Mörgum framámönnum 

þótti slíkt löngu tímabært og horft var til þeirrar þróunar sem orðið hafði í skólamálum í 

nágrannalöndum okkar. Ýmsir þeirra sem tóku hvað virkastan þátt í umræðu um fræðslumál á 

þessum tíma höfðu sjálfir dvalist erlendis og kynnst þar tilhögun skólamála.
142

 Þegar að því 

kom að almenn skólaskylda komst á hér á landi hafði það afgerandi áhrif á líf 

kaupstaðarbarnanna og hugmyndaheim þeirra sem aftur leiddi til þess að leikhegðun þeirra 

breyttist.
143

  

En hugmyndir um að koma á almennri skólaskyldu mættu þó furðumikilli andstöðu í 

fyrstu og engin þeirra mörgu tillagna er vörðuðu barnafræðslu og fram komu á Alþingi á 

síðasta áratug nítjándu aldar var samþykkt. Það var einkum fyrirkomulag kennslunnar sem 

menn greindi á um og þá hvort börnum yrði gert skylt að sækja fastan skóla eða farskóla 

annars vegar en hins vegar hvort sinna mætti fræðslu með heimakennslu. Árið 1887 gerði Hið 

íslenska kennarafélag viðamikla könnun á fyrirkomulagi og hugsanlegum breytingum á 

fræðslu barna hér á landi og samdi í framhaldi af því tillögu að löggjöf um barnafræðslu. En 

það dugði ekki til og tillaga menntamálanefndar Alþingis árið 1901 sem gekk í sömu átt náði 

ekki heldur fram að ganga. Þannig stóðu málin í upphafi tuttugustu aldar.
144

 

Þá sótti Guðmundur Finnbogason (1873-1944) heimspekingur og sálfræðingur um 

styrk til Alþingis til að kynna sér fræðslumál á Norðurlöndum um tveggja ára skeið. Alþingi 

samþykkti styrkveitinguna með því skilyrði að Guðmundur skilaði niðurstöðum um 

rannsóknir sínar og gerði tillögu að úrbótum í fræðslumálum hér á landi. Árið 1903 skilaði 

síðan Guðmundur skýrslu til Alþingis um ferðir sínar og setti fram tillögur um úrbætur í 

menntamálum. Á sama tíma sendi hann frá sér bókina Lýðmentun: Hugleiðingar og tillögur 

þar sem hann fjallaði um hugmyndir sínar um barnafræðslu á Íslandi.
145

 Í framhaldi af þessu 

ferðaðist Guðmundur um landið, kynnti sér tilhögun fræðslumála og skilaði Alþingi skýrslu 

að ferð lokinni.
146

 Landstjórnin fól síðan Guðmundi að semja frumvarp til laga um fræðslu 
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barna hér á landi á grundvelli þeirra gagna sem hann hafði safnað. Frumvarpið var lagt fyrir 

Alþingi lítið breytt árið 1905 en var ekki samþykkt fyrr en tveimur árum síðar eftir talsvert 

snarpar umræður. Lög um skólaskyldu 10 til 14 ára barna á Íslandi, sex mánuði ár hvert, 

öðluðust loks gildi 1. júní árið 1908.
147

  

Þetta breytti miklu í daglegu lífi barna hér á landi, sérstaklega í kaupstöðum. Veturinn 

1907 til 1908 voru 472 börn í Barnaskóla Reykjavíkur en þeim fjölgaði skólaárið eftir í 772. 

Fram að þessum tíma hafði verið starfræktur almennur barnaskóli í Reykjavík frá árinu 1862. 

Þar voru þó fyrst og fremst sett til náms börn þeirra sem meira máttu sín því greiða þurfti 

skólagjald, sex ríkisdali 

fyrir hvert innanbæjar-

barn en helmingi meira 

fyrir þau börn sem ekki 

bjuggu í bænum. Fátækir 

foreldar gátu þó sótt um 

niðurfellingu eða lækkun 

skólagjalda til bæjar-

stjórnar. Barnaskólinn var 

fyrst til húsa í svokölluðu 

Flensborgarhúsi, gömlu 

timburhúsi við Hafnar-

stræti, en árið 1883 flutti 

skólinn í nýbyggt skóla-

hús við Pósthússtræti. Árið 1898 var nýtt skólahús tekið í notkun við Tjörnina og þar var 

starfræktur barnaskóli til ársins 1969.
148

  

Barnaskólum fjölgaði síðan smátt og smátt í Reykjavík eftir því sem leið á öldina. 

Austurbæjarskólinn var tekinn í notkun árið 1930 og var þá stærsti og fullkomnasti barnaskóli 

á landinu. Árið 1936 var farið að kenna í svokölluðum Skildinganesskóla sem síðar varð að 

Melaskóla en fyrst um sinn var skólahúsnæðið svo takmarkað að kenna þurfti einnig í 

einkahúsum í skólahverfinu. Haustið áður hafði Laugarnesskóli verið tekinn í notkun og það 

sama ár var skólaskylda færð niður í sjö ára aldur með nýjum fræðslulögum. Ný fræðslulög 

voru svo aftur sett árið 1946 og með þeim var skólaskylda barna lögfest frá sjö ára aldri til 
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fimmtánda aldursárs, unglingafræðsla skyldi svo hefjast við þrettán ára aldur, landsprófi 

miðskóla var komið á og skólakerfið í landinu samræmt. Börn luku sex ára barnaskólanámi 

með barnaprófi og tveggja ára gagnfræðaskólanámi með unglingaprófi.
149

  

Samhliða hinum almennu barnaskólum störfuðu tveir aðrir barnaskólar í Reykjavík á 

fyrri hluta tuttugustu aldar. Kaþólsku nunnurnar í Landakoti komu á fót barnaskóla árið 1897 

er síðan hefur verið starfræktur og að Bergstaðastræti 3 var til húsa barnaskóli Ásgríms 

Magnússonar frá 1904 til 1931.
150

 Árið 1926 stofnaði Ísak Jónsson kennari Skóla Ísaks 

Jónssonar sem ætlaður var börnum á aldrinum sex til átta ára og starfar skólinn enn.
151

  

Verulegar breytingar urðu því á skólagöngu barna í Reykjavík og víða annars staðar á 

landinu á fyrri hluta tuttugustu aldar. Á fyrstu starfsárum barnaskólans í Reykjavík á sjöunda 

áratug nítjándu aldar var einungis 

fimmta hvert barn á aldrinum sjö til 

fjórtán ára í skóla en þegar leið að 

miðri síðustu öld hafði verið komið 

á ókeypis skólaskyldu allra barna á 

þessum aldri. Stór hluti unglinga 

sótti gagnfræðanám til sextán ára 

aldurs og leiðum til framhaldsnáms 

fjölgaði til muna.
152

 Með stofnun 

Ríkisútgáfu námsbóka árið 1936 

voru svo öllum börnum á skóla-

skyldualdri tryggðar námsbækur.
153

  

Skólarnir urðu til þess með 

beinum eða óbeinum hætti að úr 

ýmsu er varðaði hag barna og heilsu 

var bætt á fyrri hluta aldarinnar sem leið. Gunnar M. Magnúss segir til dæmis í Sögu 

alþýðufræðslunnar á Íslandi að það hafi orðið „hlutverk lækna og kennara að lyfta þjóðinni 

upp úr niðurlægingu óþrifnaðar“. Læknastéttin hafi tekið höndum saman við skólana og lyft 

grettistaki á sviði heilsuverndar barna á fáum árum. Kennarar beittu sér einnig fyrir hollum 

lifnaðarháttum og komu á mjólkur- og lýsisgjöfum í skólum. Reglulegri læknisskoðun var 

                                                 
149

 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur: Fyrri hluti, 401-403; Þorleifur Bjarnason, Aldahvörf, 173; Eggert Þór 

Bernharðsson, Saga Reykjavíkur: Síðari hluti, 202-203. 
150

 Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur: Fyrri hluti, 395-397. 
151

 Íslenska alfræðiorðabókin II, 160-161; http://www.isaksskoli.is (síðast skoðað í janúar 2010). 
152

 Sbr. m.a. Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur: Fyrri hluti, 409-410. 
153

 Gunnar M. Magnúss, Saga alþýðufræðslunnar á Íslandi, 306-307. 

Barnaskóli Akureyrar um miðbik tuttugustu aldar. 



54 

 

einnig komið á og skólarnir gáfu út heilbrigðisreglur. Ljósatæki voru svo sett í marga skóla á 

fjórða áratugnum en ljósaböð þóttu veikluðum börnum allra meina bót. Slík ljósaböð 

tíðkuðust í skólum langt fram á sjöunda áratuginn. Því næst var skorin upp herör gegn lúsinni 

og tókst nánast að útrýma henni um miðja öldina. Gunnar M. Magnúss getur þess að 

samkvæmt heimildum hafi börn í Reykjavík farið í bað einu sinni til tvisvar á vetri árið 1912 

en í lok fjórða áratugarins hafi böð verið farin að tíðkast nær daglega.
154

 

Með þeim breytingum sem urðu á skólagöngu íslenskra barna á fyrri hluta tuttugustu 

aldar hér á landi urðu einnig afgerandi breytingar á daglegu lífi þeirra og leikumhverfi. Þetta 

átti þó fyrst og fremst við um kaupstaðarbörnin og þar kom einkum tvennt til. Í fyrsta lagi 

kom nú stór hópur barna reglulega saman í skólanum og skólalóðin varð ákjósanlegur 

vettvangur ýmissa leikja. Í annan stað voru margir kennarar áhugasamir um leiki og íþróttir 

barna. Þeir hvöttu því börnin til leikja með ýmsu móti og kenndu þeim einnig nýja leiki að 

erlendri fyrirmynd. Þessir kennarar mótuðu með starfi sínu upphaf nýrra tíma í lífi íslenskra 

kaupstaðarbarna, nýja tíma í menntamálum á Íslandi. Víða í sveitum hélt þó skólaganga barna 

áfram að vera stopul fram eftir öldinni þrátt fyrir skólaskylduna.  

Í næstu köflum verður rætt nánar um daglegt líf og vettvang barna í Reykjavík og á 

Akureyri á fyrri hluta aldarinnar sem leið.  

 

 

3.3 Börnin í Reykjavík í byrjun aldar, vettvangur þeirra og fyrstu leikvellirnir, dag-

heimilin og leikskólarnir  

 

Samfara mikilli fjölgun íbúa Reykjavíkur um og upp úr aldamótunum 1900 varð mikill 

húsnæðisskortur í bænum. Þetta bitnaði ekki síst á börnum. Mörg þeirra þurftu að halda sig úti 

við allan daginn vegna plássleysis heima og í lok nítjándu aldar komu upp hugmyndir um að 

setja á stofn sérstakar stofnanir fyrir börn í Reykjavík, barnaheimili og leikvelli. Það er 

augljóst að á þessum tíma höfðu margir Reykvíkingar áhyggjur af slæpingshætti barnanna í 

bænum og í Reykjavíkurblöðunum er æ oftar minnst á óknytti barna sem flækjast um á götum 

bæjarins.
155

 Í Reykvíkingi segir til dæmis árið 1892 að á götum Reykjavíkur megi sjá 

risavaxinn krakkahóp sem ekki geri annað en að: 
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Fljúgast á, henda grjóti hvort í annað í bræði sinni, grýta glugga, æfa sig í því 

versta orðbragði, skammast, færa að og hrekja ferðamenn, stela hestum, þegar 

því verður viðkomið, kvelja smáfugla og kvikindi og yfir höfuð aðhafast 

einungis það sem börn eiga ekki að gjöra.
156

  

 

Þremur árum síðar, árið 1895, birtist svo grein í Fjallkonunni þar sem fjallað er um 

„líkamstamningar og leiki“. Greinarhöfundur hvetur til almennrar líkamsræktunar og segir að 

í öðrum löndum sé nú ekki síður lögð stund á uppeldi líkamans en hina andlegu hæfileika og 

að ýmsar líkamstamningar hafi tekið svo miklum framförum að það sem áður var talið 

barnaleikur sé nú orðið að vísindalegum reglum.
157

 Þá bendir höfundur á að þörf mannsins 

fyrir líkamsrækt megi meðal annars sjá á leikþörf barna: „Vér sjáum, hvernig náttúran bendir 

börnum að leika sér; þau vilja eyða til þess mestum tímanum fram á 10. ár eða lengur.“ 

Greinarhöfundur telur þó að almennt fái börnin í Reykjavík ekki að leika sér nægilega úti við 

og að samkvæmt lögreglusamþykkt bæjarins megi börn ekki leika sér á götunum. 

Bæjarstjórnin geri þó ekkert til að finna þeim heppileg leiksvæði. Þau börn sem „ekki eru 

lokuð inni sem fangar, verða því, hvað sem lögreglusamþyktinni líðr, að veltast í mölinni og 

rykinu á götunum“. Þetta umhverfi sé beinlínis, samkvæmt rannsóknum, heilsuspillandi fyrir 

börn og geti ýtt undir berklaveiki.
158

 

Fleiri lögðu orð í belg um hag Reykjavíkurbarna laust fyrir aldamótin 1900 og árið 

1896 skrifaði til dæmis B. H. Bjarnason í Fjallkonuna um nauðsyn þess að koma á fót 

uppeldisstofnun í bænum.
159

 Það sama haust skrifaði Gísli Þorbjarnarson grein í Þjóðólf sem 

hann nefndi „Takið smælingjana af götunum“. Þar lýsir hann áhyggjum sínum og annarra 

Reykvíkinga af þeim ósið „að hafa götur bæjarins fyrir leikvöll handa börnum bæjarmanna“. 

Slíkt sé heilsuspillandi og siðferðislega rangt og sú hætta vofi sífellt yfir börnunum að verða 

fyrir vögnum, sleðum eða hestum sem um göturnar fari. Gísli leggur til að bæjaryfirvöld girði 

af sérstakt leiksvæði fyrir börnin utan við bæinn, til dæmis á Melunum, og byggi þar hús til 

skjóls:  

 

Yfir börnunum ætti að vera einn fulltíða kvennmaður eða fleiri, til að sjá um 

góða reglu og gott samlyndi milli barnanna; þessa kvennmenn ættu þeir að 

kosta, sem börn eiga á leikvellinum.
160
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Slík var umræðan um aldamótin 1900 og svo fór að bæjarstjórn Reykjavíkur ákvað 

loks að kaupa lóð við Grettisgötu undir leikvöll en bið varð á að byggingu hans væri hrundið í 

framkvæmd.
161

 Þess má svo geta að þrátt fyrir neikvæðan tón í garð Reykjavíkurbarna á 

þessum tíma kemur það fram í mörgum bernskuminningum að börnunum sjálfum leið 

ágætlega. Túnin, bryggjurnar, fjörurnar, móarnir og Tjörnin ásamt görðum, portum og alls 

kyns skúmaskotum voru þeim ævintýraheimar þar sem margt var brallað.
162

  

Víða kemur þó fram sú skoðun í skrifum manna á fyrri hluta tuttugustu aldar að mun 

betra væri fyrir börn að alast upp í sveit en í bæjum. Margir foreldrar í kaupstöðum áttu rætur 

á landsbyggðinni og höfðu margir sjálfir alist upp í sveit. Að einhverju leyti má rekja þessar 

hugmyndir til þeirrar glansmyndar sem sköpuð var af íslensku sveitalífi samhliða sjálfstæðis-

baráttu Íslendinga á síðari hluta nítjándu aldar. Hér á landi var ekki til staðar sú borgarastétt 

sem líkt og í grannlöndum okkar hafði brotið á bak aftur veldi aðals og embættismanna og 

tekið völdin. Góðir og gegnir bændur tóku hins vegar smám saman við hlutverki 

borgarastéttar í landinu á þessum tíma og þá hófst sú áróðursherferð í þeirra þágu sem hélst 

lengi fram eftir tuttugustu öldinni. Bændastéttin fékk meðal annars sína framvarðarsveit í 

ungmennafélögunum sem urðu til víða um land.  

En framan af öldinni sem leið varð einnig til borgarastétt í Reykjavík sem sótti sér 

fyrirmyndir til danskættaðra valdsmanna og milli hennar og bændastéttarinnar myndaðist 

togstreita sem ýtti undir hugmyndir manna um óæskileg áhrif borgarmenningarinnar.
163

 Það 

var því algengt, langt fram eftir öldinni, að bæjarbörnin væru send í sveit á sumrin og þótti 

það gera þeim gott. Ekki voru þó allir foreldrar í Reykjavík í þeirri aðstöðu að geta sent börn 

sín í sveit, einkum hinir efnaminni og einnig voru bændur tregir til að taka vandalaus börn til 

sumardvalar nema þau væru það stálpuð að geta unnið fyrir sér ellegar að greitt væri með 

þeim.
164

 

Til að mæta þessum vanda var stofnað sérstakt félag árið 1903, Málfundafélagið, sem 

setti sér það markmið að koma fátækum börnum úr höfuðstaðnum í sveit og stóðu að því á 

annað hundrað manna.
165

 Í Ísafold árið 1903 segir um tilgang félagsins að hann sé að láta:  

 

[...] fátæk og umkomulítil börn hér í höfuðstaðnum hafa á sumrum skifti á 

miður heilnæmu kaupstaðarlofti og misjafnlega hollu borgarlífi fyrir hressandi 
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og fjörgandi sveitalofti og sveitaviðurværi og því samfara andlega og 

siðferðislega endurnæringu, sem kostur er á góðu sveitaheimili.
166

 

 

Snemma á tuttugustu öldinni fóru einnig ýmis félög kvenna að láta málefni barna til 

sín taka, til dæmis var komið á fót barnahælum fyrir fátæk börn og stofnaður var 

Barnauppeldissjóður árið 1906. Þá var rekið sumardagheimili fyrir börn í Öskjuhlíðinni á 

árunum 1910 til 1913 sem var fyrsti vísirinn að barnaheimili hér á landi. Bríet 

Bjarnhéðinsdóttir bæjarfulltrúi beitti sér einnig fyrir því, bæði í bæjarstjórn og í 

Kvenréttindafélaginu að komið yrði upp leikvelli í Reykjavík. Þetta varð til þess að leikvöllur 

var gerður á lóðinni við Grettisgötu sem bæjarstjórnin hafði keypt fimmtán árum áður í sama 

tilgangi.
167

 Leikvöllurinn var vígður 25. júlí 1915 og þótti hinn snotrasti samkvæmt frétt í 

Morgunblaðinu:  

 

Er hár múr umhverfis hann, svo skjól er þar gott. Smárri grjótmöl er stráð yfir 

hann allan, nema í einu horninu er dálítill tyrfður blettur. Rólur eru þar og tæki 

til að »vega salt« á og sandkassar, þar sem minstu krakkarnir geta leikið sér. Í 

einu horninu er dálítill skúr, þar sem börnin geta leitað sér skjóls, ef skyndilega 

skyldi koma skúr úr lofti.
168

 

 

Af þessu tilefni orti Guðmundur Guðmundsson skáld kvæði sem sungið var við 

vígsluna. Þar segir meðal annars:  

 

Gleðin saklaus hugann hrífi:  

hjartans unga röðul-dís, – 

góður andi yfir svífi  

æsku-vorsins Paradís! 

 

Leikum okkur, syngjum saman 

siðlát, blíð og elskum frið! 

Ó, hve það er gaman, gaman! 

garðinn okkar prýðum við! 

 

Samúð, ástúð sjá og finna 

sérhver skal, er kemur hér. 

Breytum vel: til barna sinna 

bæði heyrir guð og sér!
169
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Settar voru sérstakar reglur um leikvöllinn þar sem meðal annars var kveðið á um að þar 

mættu ekki vera börn yngri en þriggja ára nema í fylgd og að ekki mættu börnin viðhafa ljótt 

orðbragð á leikvellinum, reykja, klifra yfir girðinguna eða skemma leiktæki.
170

 Þótt 

leikvöllurinn væri afar vinsæll fékk hann ekki að vera í friði fyrir skemmdarvörgum og þar 

var allt iðulega brotið og bramlað. Svo var komið ári síðar að ástæða þótti til að fara fram á að 

hluta þeirrar fjárveitingar sem ætluð var til leikvalla bæjarins mætti verja til að hafa eftirlit 

með þeim. Í umræðum um málið í bæjarstjórn greindi Bríet Bjarnhéðinsdóttir frá ástandi 

Grettisgötuleikvallar og sagði að þar væri margt:  

 

[...] brotið og sumu stolið. Læstur skúr brotinn upp, borð og bekkir tekið þaðan út, 

bekkirnir þrír brotnir, borðið brotið og komið upp á skúrinn, snúran úr 

flaggstönginni, slitin rólukengurinn brotinn og grasbletturinn sundurtraðkaður.
171

  

  

Enn er ástand leikvallarins slæmt fjórum árum síðar og frá því greint í Morgunblaðinu:  

 

Lesendurnir hafa víst allir heyrt nefndan „Leikvöllinn“ svo nefnda við Grettisgötu og 

sumir séð hann. Þennan leikvöll hefir bæjarstjórnin haft til þess að friða samvizku 

sína og þykist víst alt af geta nefnt hann, bæði í tíma og ótíma, ef fundið er að 

kæruleysi hennar hvað börnin snertir. En hún ætti helzt aldrei að nefna leikvöllinn á 

nafn, því hann er afkáraleg ómynd og ekki nokkru barni hæfur. Hann er beintroðið 

moldarflag, sem umhverfist í forarpolla þegar rignir. Þar eru nokkrir battingar til að 

vega salt á og sandkassar, sem þó eru svo litlir að líklegt er að þeir hafi verið ætlaðir 

dvergum en ekki börnum þeim, sem maður á að venjast. Leikvöllurinn er sjálfur 

gerður í líkingu við götuna, sem verið er að forða börnunum frá. Og börnin hafa þar, 

að minnsta kosti á stundum, frammi sömu ósiðina sem maður á að venjast, hrækja 

þar sem þeim sýnist o.s.frv. Enn allir vita að þannig eiga leikvellir ekki að vera og 

ekki að notast.
172

  

 

Í sömu grein er á það bent að börnin í Reykjavík gangi enn sem fyrr eftirlitslaus um göturnar 

líkt og þau gerðu þrjátíu árum fyrr þegar bærinn var fjórum sinnum minni og ítrekað að 

göturnar séu „enginn leikvöllur, hvorki handa eldri börnum til ‚paradísar‘, knattleika eða 

óvitum til að velta sér upp úr“.
173
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Segja má að með gerð Grettisgötuleikvallar og síðan fleiri leikvalla hafi bæjaryfirvöld 

í Reykjavík loks svarað 

þeirri þrálátu gagnrýni sem 

upp var komin um aðstöðu-

leysi barna bæjarins til úti-

veru og leikja. Með leikvöll-

unum eru í fyrsta skipti 

gerðar tilraunir til að setja 

leikrými barnanna mörk og 

það varð einnig hlutverk 

gæslufólks vallanna að 

stjórna að einhverju leyti leikjum þeirra. En vinsældir leikvallanna og umgengni um þá varð 

ekki sem skyldi og dugði engan veginn til að breyta leikhegðun barnanna. Börnin héldu áfram 

að leika sér á götunum og fara sínu fram og áhyggjur manna héldu áfram. 

Árið 1924 skrifar Guðrún Lárusdóttir, síðar þingmaður, grein í Morgunblaðið sem hún 

nefnir „Börnin og gatan“. Þar bendir hún á að sífellt sé kvartað yfir óþægð og óknyttum 

Reykjavíkurbarna og að þau búi mörg hver við þröng kjör. Guðrún segir að börnin séu föl og 

veikluleg, þau leiki sér í göturykinu innan um bifreiðir, við opin göturæsi og leikirnir verði 

auðvitað á ýmsan hátt spegilmynd þessa umhverfis. Í grein Guðrúnar kemur vel fram sú 

skoðun sem margir höfðu á þessum árum um skaðleg áhrif bæjarlífsins á vöxt og viðgang 

barna til mótvægis við þá glansmynd sem menn vildu gjarnan draga upp af íslensku sveitalífi:  

 

Oft hefi jeg kent í brjósti um þau, ekki síst á sumrin, þegar gatan er 

aðalleikvöllurinn og dvalarstaðurinn. Hefi jeg þá hugsað til horfinna æskudaga 

minna á blómskrýddum bölum, í laufgrænum hlíðum, þar sem blágresið blíða 

kinkaði kolli mót sólu og sumri og sumarþeyrinn blandaði blómailminn unaði 

æskunnar um leið og hann ljek sjer við kafrjóðan barnsvangann.
174

  

 

Guðrún bendir á að það sé þó til bóta að bæjarstjórnin hafi komið upp leikvöllum við 

Grettisgötu og í Vesturbænum (á Þorgrímsstaðablettinum) og nefnir að tvær konur starfi við 

gæslu við Grettisgötu, stjórni leikjum barnanna, segi stúlkum til við hannyrðir og fái fólk til 

að segja börnunum sögur en ein kona haldi uppi gæslu á leikvellinum í Vesturbænum. Þá 

starfræki Barnavinafélagið Sumargjöf einnig leikvöll á Grænuborgarblettinum við Kennara-

húsið með einni umsjónarkonu.
175
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Í sama tölublaði Morgunblaðsins birtist önnur grein eftir ónefndan höfund þar sem 

dásamaður er sá „gamli og góði siður“ að senda kaupstaðarbörn til sumardvalar í sveit. Slík 

sveitadvöl sé borgarbörnum nauðsynleg fyrir heilsu þeirra, andlegan þroska og uppeldi. 

Greinarhöfundur bendir á að í Noregi hafi verið komið á fót sveitaskólum fyrir 

kaupstaðarbörn á sumrin og miklar séu þær framfarir sem börnin sýni eftir slíka skólavist: 

  

Breyting á líðan barnanna er skjót og auðsæ. Gráleiti fölvinn hverfur af 

andlitinu, hrygðarsvipurinn, óttaþrungni blærinn fer sömu leið, og börnin verða 

upplitsdjörf og ánægjuleg á svip og í framgöngu. Vinnan veitir þeim fögnuð, 

lífið verður þeim leikur. 

  Þeir sem fara með börnin út í gróandi náttúruna, flytja þeim fagnaðarerindi 

lífsins. Hvert smáblóm, sem þau hitta á leið sinni, getur opinberað þeim 

leyndardóma sína. 

  Ókyrð og taugaveiklun borgarlífsins fjarar burt úr æðum þeirra og meðvitund, 

og friður gróandi náttúrunnar nær tökum á þeim. Skemdatilhneiging barnanna 

er bannfærð hjer; í stað þess að borgarbörnin hafa ánægju af að brjóta greinar af 

trjám og runnum, steypa undan fuglum, og fremja annan eins óskunda, vex upp 

í huga þeirra skilningur og ást á fegurð náttúrunnar, og á þann hátt þróast 

almenn fegurðartilfinning barnanna.
176

  

 

Hér leynir sér ekki hin rómantíska sýn greinarhöfundar á dásemdir sveitanna og sannfæring 

hans um óhollustu borgarlífsins fyrir uppeldi og daglegt líf barna. Það er einnig athyglisvert 

hvernig greinarhöfundur horfir til Noregs sem fyrirmyndar í þessum efnum enda gætti ýmissa 

nýrra áhrifa þaðan á þessum árum, ekki síst hvað varðaði íþróttir. En umræðan um óhollustu 

kaupstaðarlífsins og nauðsyn þess að 

koma kaupstaðarbörnum í sveit hélt 

þannig áfram fram eftir öldinni. Margir 

urðu til þess að láta sig hag bæjarbarnanna 

varða og sífellt fleiri beittu sér fyrir því að 

aðbúnaður þeirra yrði bættur.  

Má þar nefna Kvenréttindafélagið 

og Barnauppeldissjóð sem áður er getið 

og Bandalag kvenna í Reykjavík, sem 

stofnað hafði verið árið 1917. Bandalag 

kvenna í Reykjavík beitti sér fljótlega fyrir 

því að koma á fót barnahæli og bæta 
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leikvelli bæjarins. Út frá þessum félagsskap var Barnavinafélagið Sumargjöf stofnað árið 

1924. Félagið vann að betrumbótum á leikvöllum og gekkst fyrir rekstri sumardagheimilis. 

Fyrstu árin var dagheimilið til húsa í kjallara Kennaraskólans við Laufásveg en árið 1931 

reisti félagið fyrsta húsið sem byggt var gagngert til slíkrar starfsemi. Það hlaut nafnið 

Grænaborg og stóð milli Eiríksgötu og Hringbrautar. Til að byrja með voru 53 börn á 

Grænuborg en sumarið 1939 voru börnin sem þar dvöldu daglega orðin um eitt hundrað að 

meðaltali. Árið 1936 setti félagið svo á stofn dagheimili í Vesturbænum, Vesturborg, en þar 

var síðan rekið fyrsta vetrardagheimilið í Reykjavík veturinn 1938–1939. Hluti Vesturborgar 

var fast vistheimili fyrir 21 barn á aldrinum 1–13 ára sem þar dvaldi allan sólarhringinn og frá 

árinu 1942 var heimilið eingöngu vistheimili. Börnin dvöldu þar flest að tilstuðlan 

Barnaverndarnefndar Reykjavíkur. Auk þessa höfðu ýmis fleiri félög komið á fót 

sumardvalarstöðum fyrir börn fyrir utan bæinn á millistríðsárunum og í ársbyrjun 1940 var 

sett á stofn einkarekið vetrardagheimili, ætlað börnum sem bjuggu við sérstaklega slæmar 

heimilisaðstæður. Það lagði þó upp laupana um vorið enda breyttist þá margt í borginni við 

komu breska hersins.
177

  

Á styrjaldarárunum síðari gengust einstaklingar, félög og samtök af ýmsu tagi fyrir því 

að börn í Reykjavík voru send í sveit og þannig 

komið í öruggt skjól.
178

 Margir óttuðust um börnin 

vegna yfirvofandi stríðshættu og hugsanlegra 

loftárása á stærstu kaupstaðina. Þann 12. júní 1940 

mátti til dæmis lesa eftirfarandi fyrirsögn í 

Morgunblaðinu: „Verum nú samtaka Reykvíkingar! 

Um 600 börn þurfa að komast í sveit í sumar.“ 

Skorað var á Reykvíkinga að leggja fram fjárstyrki 

til að koma mætti þeim börnum bæjarins sem 

foreldrarnir treystu sér ekki til að greiða með í sveit. 

Auk þess óskuðu um 300 börn eftir sumardvöl sem 

foreldrar gátu borgað fyrir.
179

 Þau börn sem eftir 

voru í bænum komust mörg hver á Grænuborg og Vesturborg en aðsóknin var slík að 

Barnavinafélagið Sumargjöf bætti við dagheimili, Austurborg, sem hafði aðsetur í 
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Málleysingjaskólanum við Laugaveg og gat hýst um fimmtíu börn. Um haustið lokuðu 

Grænaborg og Austurborg og sveitadvalarbörnin komu aftur í bæinn. Barnavinafélaginu 

Sumargjöf tókst þó að fá húsnæði hjá ríkisvaldinu, þrjú herbergi að Amtmannsstíg 1, og rak 

þar dagheimili fyrir tuttugu og fimm, tveggja til sjö ára gömul börn daglega, en alls voru 

börnin 47 um veturinn. Samhliða dagheimilinu var þar starfræktur leikskóli, sá fyrsti í 

Reykjavík, fyrir tuttugu börn. Sumarið 1941 voru svo mun fleiri börn send í sveit og fækkaði 

þá börnunum í bænum verulega. Haustið eftir hafði Barnavinafélaginu Sumargjöf tekist að 

kaupa Tjarnargötu 33 og koma þar á fót dagheimili, tvískiptum leikskóla og vöggustofu. 

Heimilið var nefnt Tjarnarborg og rúmaði um hundrað börn. Á næstu árum bættust við fleiri 

dagheimili, leikskólar og vöggustofur og enn sem fyrr hafði Barnavinafélagið Sumargjöf 

forgöngu í þessum málefnum með stuðningi frá ríki og bæ.
180

  

Enda þótt aðstaða til dvalar og leikja færi batnandi fyrir reykvísk börn þegar leið á 

öldina voru götur, garðar og húsasund samt sem áður lengst af aðalvettvangur þeirra til leikja 

úti við. En við hvað léku reykvísk börn sér á þessum tíma? Oftar en ekki léku þau sér saman í 

stórum og smáum hópum í næsta nágrenni við heimili sín og stunduðu þá ýmsa leiki. Ekki fór 

þó hjá því að leikir og líferni sem margir töldu óæskilegt gæti fylgt götulífi og agaleysi 

Reykjavíkurbarna á fyrri hluta tuttugustu aldar og af því höfðu margir áhyggjur. Árið 1917 

greip til dæmis um sig klinkfaraldur meðal drengjanna í bænum sem margir litu á sem 

fjárhættuspil.
181

 Á vetrum fylltust göturnar af börnum með sleða og þegar árið 1914 var 

orðinn vinsæll leikur að hanga aftan í bílum.
182

 „Áhorfandi“ skrifar í Morgunblaðið árið 1917 

að Laugavegurinn sé að verða slæmur keppinautur íþóttavallarins og þar séu börn í paradís út 

um allar stéttir og stelpur í dönskum boltaleik. Þá segir að slagbolti sé afar vinsæll og 

vegfarendur fái iðulega í sig bolta eða séu slegnir með boltatrénu.
183

 Börnin eru einnig sögð 

gera sér að leik að klifra upp á skúra líkt og „apakettir væru að þjóta upp tré í hinum þéttu 

Afríkuskógum“. Eini munurinn væri orðbragðið og höfundur bætir við: „Þessir leikar fara 

daglega fram, hvernig sem veður er, og þar er skemtun aldrei aflýst vegna veðurs [...] frá kl. 9 

á morgnana til kl. 11½ á kveldin.“ Greinarhöfundur lýsir því síðan að börnin hafi nú bætt við 

nýjum leik sem fólginn sé í að safna þurru göturyki í blikkdósir, skóflur eða lófa sér og ausa 

því yfir þá sem um götuna fara.
184
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En bæjaryfirvöld í Reykjavík reyndu með ýmsu fleira móti að stemma stigu við 

„leikgleði“ barnanna og ramma inn leiksvæði þeirra. Lögreglusamþykkt um útivist barna í 

Reykjavík var í fyrsta skipti gerð árið 1919 þar sem kveðið var á um að börn yngri en tólf ára 

mættu ekki vera úti eftir klukkan tíu á veturna nema í fylgd fullorðinna og ekki eftir klukkan 

tólf á sumrin.
185

 Árið 1932 var svo skipuð Barnaverndarnefnd Reykjavíkur og sett lög um 

barnavernd. Umsvif hennar urðu sífellt meiri á næstu árum og til dæmis voru þau börn sem 

nefndin þurfti að hafa einhver afskipti af orðin 257 árið 1939 en höfðu verið 44 fyrsta heila 

starfsárið 1933.
186

 Í viðtali við Morgunblaðið árið 1937 telur Maggi Júl. Magnússon læknir, 

einn af nefndarmönnum barnaverndarnefndar, ástæðuna fyrir auknum afskiptum nefndarinnar 

af börnum borgarinnar þá að foreldrum sé yfirleitt ekki ljóst að börn þurfi allt annað eftirlit og 

meiri aga í borg en í sveit. Þá hafi slæmur félagsskapur, útirölt að kvöldlagi, lestur óæskilegra 

blaða og bóka og kvikmyndir sín áhrif á slæmt siðferði barna og tæli þau til óknytta.
187

 Þannig 

hafði kaupstaðarmenningin ýmislegt óæskilegt í för með sér sem ráða þurfti bót á. Hinu má 

svo ekki gleyma að mörg börn bæjarins voru bæði heilbrigð, prúð og vel upp alin þótt 

kennarar, uppeldisfrömuðir og siðapostular á fyrri hluta aldarinnar hafi oft og tíðum málað 

ástandið dökkum litum.  

Segja má að leiksvæði reykvískra barna hafi framan af tuttugustu öldinni verið meira 

eða minna úti um allan bæ og í næsta nágrenni. Fyrir utan hina fáu leikvelli voru göturnar 

vettvangur barnanna, eins og fram hefur komið, ásamt görðum, portum, fjörum, bryggjum og 

öðrum athafnasvæðum, yfirgefnum húsum og nýbyggingum. Margir þeirra staða sem börnin 

sóttu í gátu þó verið hættulegir og þrátt fyrir að fullorðnir reyndu að bægja þeim frá og banna 

þeim að leika sér á ákveðnum stöðum höfðu þau oft ansi frjálsar hendur utan skólatíma meðan 

foreldrar þeirra þurftu að sinna vinnu.
188

  

Eins og margar heimildir sýna var farið í ýmsa hópleiki í portum og bakgörðum svo 

sem paradís, klink, stikk
189

 og margs konar boltaleiki. Í lok nítjándu aldar var farið að 

framleiða gúmmíbolta og þeir bárust tiltölulega snemma hingað til lands og skiptu sköpum í 

leikjum íslenskra barna. Fyrstu gúmmíboltar voru litlir handboltar og með þeim komu 

boltaleikir eins og danskur, sto, hollí-hú, brennibolti og slagbolti. Í byrjun aldarinnar sem leið 
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fóru að berast til landsins „ekta“ fótboltar og strákar fóru þá að stunda knattspyrnu af miklum 

móð.
190

  

Skólavörðuholtið sem á þeim tíma sem hér um ræðir var í útjaðri bæjarins var einnig 

kjörið leiksvæði og þangað leituðu börnin mikið. Heimildarmaður, karlmaður fæddur árið 

1924, segir svo um þetta svæði: 

 

Holtið, þessi undraheimur og óravíðátta í augum ungra barna var veröld útaf 

fyrir sig sem hafði mikið aðdráttarafl fyrir börn. Þar gátu krakkar á öllum aldri 

fundið viðfangsefni fyrir sig og farveg fyrir ímyndunarafl sitt og hugdettur. Það 

er því sjálfgefið að bernsku- og æskuminningar okkar sem þar ólumst upp 

tengist holtinu að verulegu leyti. […] Austan til í holtinu leyndist reyndar dysin 

hennar Steinku sem lítið fór fyrir en börnum stóð nokkur stuggur af, þrátt fyrir 

að jarðneskar leifar Steinku hefðu þá fyrir löngu verið fluttar og hlotið sinn 

legstað í vígðri mold. […] Holtið var þá kjörinn vettvangur fyrir barnaskarann 

sem þar safnaðist saman á góðviðrisdögum og léku gjarnan búleiki sem 

endurspegluðu það umhverfi sem krakkarnir þekktu best, auk fjölmargra 

annarra leikja sem algengastir voru á hverjum tíma.
191

 

 

Á veturna voru götur bæjarins notaðar til að renna sér á sleða en ýmsar brekkur og hæðir í 

bænum voru líka vinsælar sleðabrekkur, svo sem Arnarhóll. Tjörnin var svo afar vinsælt 

skautasvell fyrir unga sem aldna.
192

  

Þótt reykvísk börn hafi í upphafi tuttugustu aldar að mestu verið sjálfráð um hvar og 

hvernig þau nýttu tíma sinn til leikja og annarra tómstunda og oft og tíðum verið látin 

afskiptalaus hvað það varðaði þá fór smátt og smátt að koma til sögunnar ýmiss konar 

skipulögð félagsstarfsemi fyrir börn og unglinga. Þegar líða tók á öldina fór því reykvísk æska 

að taka þátt í margs konar félagsstarfi í auknum mæli. Íþróttafélögin gegndu þar stóru 

hlutverki og stofnuð voru ýmis ný félög sem höfðu barna- og unglingastarf á stefnuskrá sinni. 

Starfsemi KFUM og KFUK blómstraði á þessum árum og Skátafélag Reykjavíkur var stofnað 

1912. Önnur félög voru sett á stofn af ýmsu tilefni og sem dæmi má nefna að árið 1921 hóf 

Ottó B. Arnar fyrst að flytja inn meccano en ungir drengir hrifust mjög af þessu leikfangi. Svo 

mikill var áhugi þeirra að sama ár var stofnað sérstakt félag, Meccanofélagið.
193

 Frá stofnun 

félagsins er greint í Morgunblaðinu 19. mars árið 1921 og segir þar um tilgang þess:  
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Tilgangur félags þessa verður: a. að auka gleði og ánægju drengja; b. að ala hjá 

drengjum hreinskilni, sannsögli, löngun og frumkvæði; c. að hvetja drengi til 

framsóknar í uppáhaldsiðju sinni og námi, og sérstaklega að auka vélfræðis- og 

iðnfræðisþekkingu hjá þeim.
194

  

 

Slíkt „tæknifræðilegt“ félag var auðvitað eingöngu ætlað drengjum á þessum tíma en talið að 

stúlkum hentuðu annars konar leikir sem betur undirbyggju þær undir kynbundið samfélags-

hlutverk sitt í framtíðinni svo sem mömmuleikir.
195

  

En þrátt fyrir slíkar íhaldssamar skoðanir á hlutverkum kynjanna og á margan hátt 

fastmótað samfélagsmynstur hér á landi á fyrri hluta síðustu aldar höfðu greinilega átt sér stað 

miklar og örar breytingar í Reykjavík. Þessar breytingar reyndust mönnum erfiðar á margan 

hátt og það hafði einnig áhrif á lífi barnanna. Mikið af því fólki sem nú byggði hinn ört 

stækkandi höfuðstað hafði alist upp í sveit þar sem börn bjuggu við frjálsræði sem hentaði 

ekki í stórum kaupstað. Það þurfti því að byggja upp ýmiss konar aðstöðu fyrir börn og setja 

þeim reglur í hinu daglega lífi eins og rætt hefur verið í þessum kafla. Þar komu, eins og hér 

hefur komið fram, margir að málum, svo sem bæjaryfirvöld, skólar, kvenfélög og íþróttafélög. 

Og smátt og smátt komst betri skipan á málefni Reykjavíkurbarna og aðstaða þeirra til leikja 

og leikumhverfi batnaði til muna. En leikirnir breyttust einnig samfara þessum samfélags-

breytingum. Um það verður nánar rætt í köflum 3.5 og 3.6. 

 

 

3.4 Börnin á Akureyri í byrjun aldar  

 

Líkt og í Reykjavík höfðu Akureyringar talsverðar áhyggjur af því í byrjun tuttugustu aldar að 

börnin í bænum lékju sér á götunni eða á öðrum óæskilegum stöðum. Þar voru menn líka 

margir hverjir þeirrar skoðunar að best væri fyrir bæjarbörnin að komast í sveit á sumrin. Um 

mitt sumar árið 1903 skrifar Magnús Einarsson organisti grein í bæjarblaðið Gjallarhorn og 

lýsir yfir áhyggjum sínum af æsku bæjarins sem margir foreldrar láti leika sér á götunni í stað 

þess að koma þeim í sveit.  

 

Þegar náttúran er í sínu sumarskrúði, er ekki hægt að reikna út hvað mikil og 

góð áhrif sú margbreytta fegurð hefur á hinar næmu tilfinningar og glöggu 

eptirtekt barnanna og þá um leið góð áhrif á líkamlegan og andlegan þroska 

þeirra, og yfir höfuð allt það breytilega sem fyrir augu barnanna ber þegar þau 

fara hjeðan af grárri mölinni út í sveitina og dvelja þar – má óhætt reikna til 
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ágóða fyrir menntun þeirra, […] börn hafa notalegra og hollara fæði í sveit en 

unt er fyrir fátæka foreldra að veita þeim […].
196

 

 

Sú skoðun heyrðist reyndar einnig að Akureyri væri samt sem áður skárri en margir 

aðrir þéttbýlisstaðir til barnauppeldis vegna nálægðar og tengsla við sveitirnar í kring. Þessi 

skoðun var til að mynda sett fram á Alþingi árið 1923 og sagt að Akureyri hefði: „[…] meiri 

líkingu af sveit en nokkur annar kaupstaður hjerlendis. Sveitin umhverfis hann mótar íbúana, 

og alt bæjarlífið er að nokkru litað af sveitinni.“
197

  

Þetta kom þó ekki í veg fyrir áhyggjur margra bæjarbúa af óæskilegu leikumhverfi 

barnanna og í fyrrnefndri grein Magnúsar organista hafði hann einnig stungið upp á því að 

komið yrði upp sérstökum leiksvæðum fyrir börnin í bænum:  

 

Ekki verður samt hjá því komizt, að mikill fjöldi af börnum verði hjer heima 

yfir sumarið, og engum dettur annað í hug en að börnin fái að leika sjer úti á 

daginn, en hvar er leiksviðið? Gatan. En slíkt má ekki lengur svo til ganga. Það 

ætti að útbúia (afgirða) leiksvið handa börnunum t.d. annað á Oddeyri og hitt á 

Akureyri, því að þá gætu foreldrarnir sagt börnum að fara þangað og leika sjer 

þar, og það mundi líka venja börnin á hlýðni, því það er þýðingarlaust að segja 

við þau verið þið þar eða þar á götunum, passið ykkur að verða ekki fyrir 

hestum eða vögnum, dettið ekki í sjóinn.
198

 

 

Líkt og í Reykjavík var hugmyndum um leikvallagerð á Akureyri þó ekki hrundið í 

framkvæmd fyrr en talsvert var liðið á öldina en líf barnanna í bænum fór þó smátt og smátt 

að breytast. Þegar komið var á skólaskyldu í byrjun aldarinnar breytti það miklu um hag og 

daglegt líf barna í kaupstöðum landsins. Á Akureyri hafði verið starfræktur barnaskóli frá 

1871 og fyrsta veturinn voru 24 börn skráð í skólann.
199

 Veturinn 1907 til 1908 sóttu í 

kringum 70 börn barnaskólann á Akureyri en eftir að skólaskyldu hafði verið komið á 

veturinn eftir fjölgaði nemendum í 140.
200

 Haustið 1908 kom svo til starfa nýr 

barnaskólastjóri á Akureyri, Halldóra Bjarnadóttir, sem þá hafði um árabil kennt börnum í 

Moss í Noregi. Halldóra flutti með sér nýjar og ferskar hugmyndir um skólahald og var 

drífandi í uppbyggingu barnaskólans. Hún lét gera endurbætur á húsnæði hans og stækka og 

betrumbæta leiksvæðið við hann. Það tók þó tímann sinn að fá þessar endurbætur samþykktar 

í bæjarstjórn og það var ekki fyrr en árið 1914 að leikvöllurinn var stækkaður um þriðjung og 

steyptur veggur meðfram götunni. Skólastýran og kennarar skiptu svo með sér að gæta 
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barnanna á leiksvæðinu, stýra hópleikjum og sjá um að allt færi 

sómasamlega fram. Meðal þeirra nýjunga sem Halldóra beitti 

sér fyrir var að koma á handavinnukennslu þar sem meðal 

annars bæði stúlkum og drengjum var kennt að prjóna. Þá efldi 

hún mjög bókasafn skólans. Þegar hún tók til starfa átti skólinn 

eina bók, Tekst til geografiske billeder, en tíu árum síðar voru 

bækurnar orðnar 430. Allar þessar breytingar mættu þó 

talsverðri andstöðu í bænum og þótti mörgum skólastýran frek 

á fé bæjarsjóðs. Halldóra lét velferð akureyrskra barna sig hins 

vegar miklu varða. Hreinlæti, reglusemi og sparsemi voru 

einkunnarorð skólans og þrátt fyrir mótbyr hvatti hún foreldra í 

bænum til að taka uppeldi barna sinna fastari tökum.
201

 

Barnaskólinn sem Halldóra veitti forstöðu hafði verið til húsa að Hafnarstræti 53 frá 

árinu 1900 en þá var það hús byggt sérstaklega undir skólastarfsemina. Fyrir aldamótin hafði 

barnaskólinn verið starfræktur á nokkrum stöðum í Innbænum í mishentugu húsnæði.
202

 Í 

barnaskólahúsinu við Hafnarstræti var kennt til ársins 1930 en þá var tekið í notkun nýbyggt 

skólahúsnæði á túni Stóruvalla fyrir ofan Grófargilshöfða.
203

 Þetta var eini barnaskólinn á 

Akureyri fram yfir miðja tuttugustu öld en nýr barnaskóli, Oddeyrarskóli, tók til starfa árið 

1957.
204

 Þess má svo einnig geta að kennarahjónin Jenna Jensdóttir og Hreiðar Stefánsson 

stofnuðu og ráku smábarnaskóla við Geislagötu á Akureyri frá árinu 1942 til 1963. Skólinn 

var kallaður Hreiðarsskóli og þar naut þó nokkur hópur barna yngri en sjö ára kennslu um 

árabil.
205

   

Eins og í Reykjavík voru í upphafi tuttugustu aldar sett á stofn ýmis félög á Akureyri 

til eflingar félagslífi í bænum. Má þar nefna Ungmennafélag Akureyrar, Íþróttafélagið Gretti, 

Skautafélag Akureyrar og Taflfélagið. Ekkert af þessum félögum gerði þó sérstaklega ráð fyrir 

þátttöku barna. Ungmennafélagið beitti sér meðal annars fyrir byggingu sundpolls í Grófargili 

og þar var fyrsta sundnámskeiðið haldið árið 1907. Aldurshópurinn sem sótti námskeiðið var 

samt mjög breiður, allt frá fullorðnum karlmönnum niður í tíu ára drengi.
206
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Fyrsta íþróttafélagið sem stofnað var á Akureyri, sérstaklega ætlað börnum og 

unglingum á aldrinum tíu til fimmtán ára af báðum kynjum, var íþróttafélagið Þór sem komið 

var á laggirnar árið 1915. Félagið lagði stund á glímu, knattspyrnu og skíðaiðkun en gaf auk 

þess út félagsblöð, sýndi leikrit, hélt áramótabrennur og beitti sér fyrir góðri hegðun 

félagsmanna. Það er eftirtektarvert að Þórsarar máttu hvorki blóta né neyta tóbaks eða áfengis. 

Danski klæðskerinn Wiggo Hansen stofnaði svo skátafélag, Væringja, á Akureyri árið 1917 

en það var eingöngu ætlað drengjum. Skátarnir fóru í ferðir um helgar en söfnuðust iðulega 

saman eftir vinnu á virkum dögum og fóru þá í ýmsa leiki eða spiluðu fótbolta.
207

  

Annars voru leiksvæði barna á fyrstu árum aldarinnar ekki bundin við afmarkaða staði. 

Fjaran og bryggjurnar voru vinsæl ásamt ýmsum þeim stöðum í bænum þar sem eitthvert 

athafnalíf fór fram. Sumir þessara staða voru þó alls ekki heppileg leiksvæði fyrir börn, svo 

sem í kringum sláturhúsið, sorphaugar bæjarins, umferðargötur og bryggjur og bátar gátu 

reynst hættulegir.
208

  

Líkt og í Reykjavík, eins og komið hefur fram, kvartaði fólk undan ærslum og 

óknyttum barna á götum Akureyrar. Sérstaklega þótti ástandið slæmt þegar fyrstu snjóar féllu 

á haustin og götur og gangstéttir fylltust af börnum á sleðum. Á sumrin voru börnin svo í 

slagbolta og fótbolta
209

 á götum og lóðum manna þótt hvorttveggja væri bannað og reynt að 

stugga börnunum frá. Þetta varð til þess að talsverð umræða varð loksins í bænum um að 

útbúa afmörkuð leiksvæði fyrir börn. Árið 1936 var túnið fyrir neðan Brekkugötu, sem var í 

eigu bæjarins, leigt með þeim skilyrðum að á vetrum mættu börn bæjarins renna sér á sleðum 

og skíðum í brekkunni milli túnsins og götunnar. Girðingar voru teknar niður á haustin í 

þessum tilgangi. Á sumrin sóttu börnin svo aftur í að nota göturnar fyrir leiksvæði.
210

  

Í æviminningum Tryggva Emilssonar kemur meðal annars fram hvernig Akureyrar-

börnin nýttu nánasta umhverfi sitt til leikja af ýmsum toga. Tryggvi lýsir lífi barnanna á 

Eyrinni í kringum 1910 og segir þau hafa verið á ferð og flugi út um alla Eyrina enda 

„hlauprýmið“ nóg. Krakkarnir voru svo í slagbolta, yfir eða að hlaupa í skarðið.
211

 

Bryggjurnar og fjaran voru einnig leiksvæði barnanna en Tryggvi kynntist líka strákum sem 

slæptust allan liðlangan daginn á götum bæjarins og stundum langt fram á kvöld og fundu þá 

upp á alls kyns hrekkjabrögðum. En ekki léku sér þó allir við alla:  
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Mikill stéttamunur var á götunni, þar héldu fínu börnin sinn hóp og litu niður á 

fátæklingana og þau snauðu sniðgengu þau ríku, en við sem tilheyrðum 

öreigastéttinni vorum fleiri og okkur leyfðist fleira hvort sem það var nú 

bessaleyfi, en það var að vaða í fjörunni og slabba berfætt í drullupollum og 

fara á Her. Stundum var svo mikil fönn að skaflinn náði upp að stafnglugganum 

á húsinu og þá var prílað upp á þak og stokkið ofan í skaflinn, þá var gaman.
212

 

 

Svipaðar lýsingar má finna í endurminningum Jóhannesar Jósefssonar glímukappa en hann 

ólst upp á Akureyri í lok nítjándu aldar.  

 

Þá vorum við önnum kafnir við það eitt að vera strákar á Oddeyrinni. Þar var 

gott að vera. Sumarið var spotti með öngli á öðrum endanum og strák á hinum. 

Á vetrum var skautasvellið á pollinum, og í vorleysingunum jakar til að hlaupa 

á milli og til að sigla á.
213

  

 

Í samtölum við viðmælendur sem voru börn á fyrri hluta síðustu aldar á Akureyri 

kemur fram að börnin léku sér 

mest í þeim bæjarhlutum sem 

þau bjuggu í og næsta ná-

grenni. Börnin í Innbænum 

léku sér til að mynda mikið á 

opnu svæði fyrir ofan Höepfn-

erbryggju og í kringum tunnu-

verksmiðjuna. Á þessum svæð-

um voru þau meðal annars í 

slagbolta og feluleik.
214

 Krakk-

arnir stálust inn á svæðið við 

tunnuverksmiðjuna þegar vinna 

lá niðri og þar voru endalausir 

möguleikar á fylgsnum fyrir 

feluleiki. Þar fengu krakkarnir líka gjarðir til að velta og léku sér að því að velta tunnum eða 

hlaupa á þeim. Á þessum slóðum voru einnig lágreistir fiskiskúrar sem notaðir voru í yfir.
215

 

Svo virðist sem lítið hafi verið amast við því þótt börnin hafi leikið sér á athafnasvæðum 

þegar vinna þar lá niðri. Fjaran var einnig vinsælt leiksvæði og þangað sóttu börnin sér fallega 

                                                 
212

 Tryggvi Emilsson, Fátækt fólk, 97-98. 
213

 Stefán Jónsson, Jóhannes á Borg: Minningar glímukappans, 27.  
214

 Sjá um þessa leiki í köflum 4.3.4.2 og 4.3.3.1. 
215

 Sjá kafla 4.3.4.3. 

Miðbær Akureyrar 1. maí 1925. Á myndinni má sjá söluturninn sem 
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steina, skeljar og glerbrot sem þau léku sér að en fjaran var þó síður en svo geðslegur 

leikvöllur því þar losuðu íbúar líka úr kömrunum. Bryggjurnar voru einnig vinsælar til 

dorgveiða og stundum var hægt að fá lánaða árabáta og róa út á Pollinn. Á vetrum fraus svo 

Pollurinn oft og tíðum og þar var, eins og fram kom hjá Jóhannesi Jósefssyni hér að framan, 

farið á skauta og einnig suður á Leirur. Þá var vinsælt að renna sér í brekkunum fyrir ofan 

byggðina í Innbænum þegar snjór var.
216

  

Leiksvæði barnanna á Brekkunni voru líkt og leiksvæði krakkanna í Innbænum að 

mestu leyti bundin við nánasta umhverfi. Þessi bæjarhluti fór að byggjast smátt og smátt á 

fyrri hluta tuttugustu aldar og byggðin teygði sig æ lengra til vesturs. Á fjórða áratugnum var 

söluturn fluttur upp á Brekkuna frá miðbænum og settur niður á horni Hamarsstígs og 

Oddeyrargötu. Þetta var fyrsta verslunin á Brekkunni og Turninn varð fljótlega miðpunktur í 

þessum bæjarhluta. Við söluturninn söfnuðust börnin í hverfinu saman og léku sér. Þar léku 

þau sér í slagbolta, fallinni spýtu og yfir.
217

 En þau léku sér líka í húsagörðum, á óbyggðum 

lóðum, túnum og í gilskorningum í brekkunni sem liggur niður í miðbæinn. Á veturna voru 

brekkurnar í Kaupfélagsgilinu einnig afar vinsælt leiksvæði og götur voru líka notaðar sem 

sleðabrekkur.
218

  

Það kemur einnig fram hjá viðmælendum, líkt og í frásögn Tryggva Emilssonar, að 

lengi vel hafi ákveðin stéttaskipting ríkt á milli hverfa á Akureyri og þá þótti Brekkan fínasta 

hverfið. Hin aðalhverfin voru Innbærinn og Oddeyri. Börnin í þessum bæjarhlutum héldu 

hópinn og léku sér að öllu jöfnu ekki við krakkana í hinum hverfunum.
219

 

Margir Akureyringar deildu samt þeirri skoðum með mörgum Reykvíkingum á þeim 

tíma sem hér um ræðir að heppilegast væri fyrir kaupstaðarbörnin að komast í sveit á sumrin í 

stað þess að hanga á götunum. Árið 1914 skrifaði Halldóra Bjarnadóttir skólastýra um það í 

Norðurland að það sé börnunum mikil hressing að dvelja í sveit þar sem þau fá „góða 

aðhjúkrun, nóga mjólk og nógan svefn“ og hvetur til fjársöfnunar svo senda megi fleiri fátæk 

börn úr bænum í sveit eins og Kvenfélagið Framtíðin hafi gert. Halldóra segir að nóg sé af 

fölum og veiklulegum börnum í bænum sem líði af blóðleysi og kirtlaveiki en þau börn sem 

fari í sveit „ [...] koma aftur á haustin rjóð og þykkleit og mun rólegri á svipinn en þegar þau 

fóru, því blessað sveitalífið breiðir þægilega ró yfir sálina ekki síður en líkamann.“
220

 Þessi 

                                                 
216

 Sbr. viðtal 1. 
217

 Sjá um þessa leiki í köflum 4.3.4.2, 4.3.3.2 og 4.3.4.3. 
218

 Sbr. viðtal 4; Steinunn Bjarmann, „Turninn“, 11. 
219

 Sbr. viðtöl 1 og 4.  
220

 Halldóra Bjarnadóttir, „Kaupstaðarbörnin og sveitalífið“, 99 -100. 



71 

 

umræða hélt áfram á þriðja og fjórða áratugnum á Akureyri og félög eins og Hjúkrunarfélagið 

Hlíf og Oddfellowar beittu sér fyrir því að koma kaupstaðarbörnunum til sumardvalar í sveit. 

En ýmsir fleiri urðu til þess að bera hag barnanna fyrir brjósti á þessum árum og sífellt 

fleiri töldu nauðsynlegt að komið yrði upp leikvelli í bænum. Elísabet Eiríksdóttir kennslu-

kona og bæjarfulltrúi bauð Akureyrarbæ haustið 1927 að starfrækja leikvöll á komandi sumri 

gegn því að hann yrði búinn nauðsynlegum tækjum til leikja. Gert var ráð fyrir að 

leikvöllurinn yrði fyrir börn á aldrinum 5 til 10 ára en yngri börn gætu einnig verið þar í fylgd 

„stálpaðra telpna“. Erindi Elísabetar var vel tekið og henni falið að kaupa leiktæki og veita 

leikvellinum forstöðu. Þessum fyrsta leikvelli Akureyrar var valinn staður á höfðanum upp af 

Grófargili. Hann var tekinn í notkun 1. júní 1928 og var opinn frá kl. 9 til 18.30. Aðsóknin var 

þó dræm til að byrja með og ekki eins og bæjaryfirvöld höfðu vonað.
221

 

Vorið 1934 var ákveðið að færa leikvöllinn niður á Eiðsvöll á Oddeyri vegna 

fyrirhugaðrar kirkjubyggingar á Grófargilshöfða. Tveir kennarar voru ráðnir til að hafa eftirlit 

með hinum nýja leikvelli. Þó fór svo að aftur varð aðsókn ekki eins góð og menn höfðu búist 

við. Hannes J. Magnússon skólastjóri undraðist áhugaleysi foreldra á að senda börn sín á 
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Akureyri um 1930. Sjá má leikvöllinn á Grófargilshöfða þar sem Akureyrarkirkja var síðar reist. 
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leikvöllinn í grein sem hann skrifar árið 1939 og bendir á að aðstaðan á leikvellinum sé orðin 

mjög góð: þar séu rólur, vegasölt, klifurgrindur, steypt tjörn og nýlegt hús þar sem börnin hafi 

aðgang að pappír, litum, garni og fleira til að föndra úr. Auk þessa sé búið að reisa 

bárujárnsgirðingu meðfram allri norðurhlið vallarins til skjóls.
222

  

Viðmælandi frá Akureyri, kona fædd árið 1928, man þó vel eftir leikvellinum við 

Eiðsvöll og hún lýsir veru sinn þar á eftirfarandi hátt:  

 

[…] við fréttum af því einu sinni að það væri kominn leikvöllur niðri á Oddeyri. 

Okkur fannst það ævintýralegt […]. Marinó Stefánsson og Svava Stefánsdóttir 

systir hans – það var líka önnur – þau voru að vinna þarna neðra og það var – 

manni fannst ægilega gaman að fara þangað niður eftir. Þá, þar var maður bara 

að læra svona – kannski í þessum sömu leikjum eða í þeim svolítið hátíðlegri. 

Svolítið formlegri og eitt sem við fengum þar líka að gera og lærðum. Það var 

að búa til sippubönd. Bregða þeim sko. Var með fjóra enda sko svo brá maður 

þeim svona og svona, sitt á hvað. Og þá fengum við kannski – áður voru bara – 

sippubönd voru bara gamlar snúrur. En þarna fengum við – ég man eftir þá 

bæði hvítt og blátt svona eitthvert sérstakt garn sem þau hafa verið með og við 

fengum að flétta okkur sippubönd þarna. Það var algjört æði sko.
223

  

 

Aðsóknin að Oddeyrarleikvelli jókst til 

muna á fimmta áratugnum og svo var komið 

árið 1948 að 67 börn komu að jafnaði á dag á 

leikvöllinn og iðulega fór barnafjöldinn upp í 

90 til 100 börn. Þau voru á öllum aldri, allt frá 

eins árs til sextán ára. Það gat því reynst erfitt 

að hafa stjórn á öllum barnaskaranum og 

stundum kom til þvílíkra vandræða að kalla 

þurfti til lögreglu.
224

  

  Ekki var því vanþörf á að fleiri leik-

vellir yrðu til á Akureyri þegar nær dró miðri 

öldinni. Við Helgamagrastræti var svo opnaður 

nýr leikvöllur árið 1946, annar í Búðargili árið 

1950 og ári síðar voru gerðir leikvellir við Austurbyggð og Rauðumýri.
225
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Um miðja öldina fóru 

einnig ýmsir að sýna því áhuga 

að reisa sumarheimili fyrir 

börn í nágrenni Akureyrar. 

Arthur Gook á Sjónarhæð setti 

á stofn ásamt fleirum slíkt 

sumarheimili að Ástjörn í 

Kelduhverfi árið 1946 og 

þangað var ungmennum á 

aldrinum ellefu til sextán ára 

boðið að koma til vikudvalar. 

Konur í Kvenfélaginu Hlíf 

komu svo á fót sumarbarnaheimilinu Pálmholti rétt fyrir ofan Akureyri árið 1950. Þar gátu 

börn á aldrinum þriggja til sjö ára dvalið frá klukkan níu á morgnana til sex á kvöldin yfir 

sumarmánuðina þrjá.
226

  

En líf barna á Akureyri og í Reykjavík á þessum tíma var þó ekki eingöngu skóli og 

leikur. Lengi var algengt hér á landi að börn færu snemma að vinna. Frá sjö eða átta ára aldri 

voru kaupstaðarbörn notuð til margs konar snúninga, send í verslanir eftir vörum, niður á 

bryggju að sækja fisk og eldri strákar fengu oft fasta vinnu sem sendlar. Börn voru svo látin 

hjálpa til við að breiða fisk og gæta stakkstæðanna, hugsa um skepnur, hreinsa tún, laga 

girðingar, vinna í heyskap, setja niður og taka upp kartöflur, selja blöð, gæta yngri barna, 

sækja og gæta hesta og sitthvað fleira. Þau 

börn sem fóru í sveit á sumrin kynntust 

þar einnig margvíslegum sveitastörfum en 

einnig leikjum.
227

  

Ljóst er að umhverfi, aðstaða og 

daglegt líf Akureyrarbarna tók líkt og í 

Reykjavík miklum og örum breytingum á 

fyrri hluta aldarinnar sem leið. Fólkinu 

fjölgaði, bærinn stækkaði og nútíminn hélt 

smátt og smátt innreið sína í bæinn og áhrif ýmissa utan að komandi þátta á líf barnanna urðu 

sífellt meiri. En hið daglega líf þeirra færðist líka á margan hátt í fastari skorður. Öll viðleitni 

                                                 
226

 Jón Hjaltason, Saga Akureyrar: V, 273-274; http://www.astjorn.is/ (síðast skoðað í janúar 2010). 
227

 Sbr. Símon Jón Jóhannsson og Bryndís Sverrisdóttir, Bernskan, 142-151. 

Sumarbarnaheimilið Pálmholt sem opnað var árið 1950. 

Í hringekju á leikvellinum við Helgamagrastræti. 

http://www.astjorn.is/


74 

 

þeirra sem létu sig hag barna varða á þessum tíma miðaði í raun að því að ramma inn 

athafnasvæði þeirra og leikrými með leikvöllum, leiksvæðum, sumardvalarstöðum og ýmiss 

konar félagsstarfsemi auk þess sem skólaskyldan veitti börnunum daglegt aðhald yfir 

vetrartímann.  

 

 

3.5 Afþreyingarefni og ímyndunarheimur 

 

Segja má að heimur íslenskra barna hafi í upphafi aldarinnar sem leið verið tiltölulega 

einangraður en eftir því sem leið á öldina fór að gæta erlendra áhrifa í auknum mæli hér á 

landi, ekki síst fyrir tilstilli kvikmynda og þýddra bóka og síðan með hersetunni á 

styrjaldarárunum síðari, 1940 til 1945. Þá opnaðist íslenskum börnunum nýr heimur – ný sýn 

á veruleikann.  

Þegar leið að miðri tuttugustu öld var ein helsta skemmtun barna og ungmenna í 

Reykjavík og á Akureyri að fara í bíó. Hið sama á við um aðra stærri bæi landsins þar sem 

komið hafði verið á fót kvikmyndahúsum. Á stríðsárunum voru bíóhúsin þrjú í Reykjavík: 

Gamla bíó, Nýja bíó og Tjarnarbíó en laust fyrir 1950 fjölgaði þeim um fjögur til viðbótar: 

Trípólíbíó, Austurbæjarbíó, Hafnarbíó og Stjörnubíó. Á Akureyri voru um miðbik aldarinnar 

starfrækt tvo kvikmyndahús, Nýja bíó og Skjaldborg (frá árinu 1944) en Akureyrarbíó hafði 

lagt upp laupana árið 1931.
228

  

Sýningar á „lifandi myndum“ höfðu hafist hér á landi í byrjun aldar og þá þegar voru 

auglýstar sýningar sérstaklega ætlaðar börnum.
229

 Í Ísafold 29. júlí 1903 er greint frá því að 

fádæma aðsókn hefði verið að sýningu lifandi mynda í Iðnaðarmannahúsinu og aðgöngumiðar 

selst upp jafnharðan og miðasalan hófst. Tekið er fram að börn hafi haft einstaklega gaman af 

þessum sýningum og fyrirhugaðar séu tvær sérstakar barnasýningar.
230

  

Þótt lifandi myndir hafi í fyrstu þótt ágæt afþreying fyrir börn fóru ýmsir þegar frá leið 

að hafa áhyggjur af kvikmyndasýningum og óæskilegum áhrifum sem þær gætu haft á 

ungdóminn. Árið 1919 skrifar Steinþór Guðmundsson, skólastjóri Barnaskólans á Akureyri, 

grein í bæjarblaðið Dag þar sem hann lýsir áhyggjum sínum af því ofbeldi og siðleysi sem 

börnum væri boðið upp á í kvikmyndum. Í raun væri með öllu óverjandi að leyfa börnum 

aðgang að slíkum myndum: 
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Börn hafa að sjálfsögðu ekki nærri fult vit á, hvað ljótt er og viðbjóðslegt í 

þessum myndum. Meðan siðgæðisvitundin er ekki fullþroskuð, vaknar jafnan 

meiri eða minni löngun til að líkja eftir því, sem fyrir augun ber.  

 

Stöðu sinnar vegna, segist Steinþór, verða að hvetja foreldra og aðstandendur barna til að 

leyfa þeim ekki að fara á kvikmyndasýningar fyrr en fullorðnir hafi gengið úr skugga um að 

þær séu óskaðlegar.
231

  

Því má svo velta fyrir sér í þessu samhengi hvort söguheimur Íslendingasagna og 

þjóðsagna sem mörgum þótti sjálfsagt að börn og unglingar læsu hafi haft að geyma nokkru 

minna ofbeldi eða hræðilegri atburði en birtust á hvíta tjaldinu. En kvikmyndasýningar urðu 

samt sem áður sífellt vinsælli skemmtun eftir því sem leið á öldina og á árum seinni 

heimsstyrjaldarinnar fjölgaði sýningum mjög. Erlendu hermennirnir sem komu til landsins á 

styrjaldarárunum áttu sinn þátt í þessari fjölgun enda var vinsæl afþreying í þeirra röðum að 

fara í bíó. Í Reykjavík voru kvikmyndasýningar á þessum árum þrisvar á dag á virkum dögum 

og fjórar um helgar. Hið sama er að segja um Akureyri: þar fjölgaði kvikmyndasýningum til 

muna á þessum tíma og Nýja bíó varð einn vinsælasti afþreyingarstaðurinn í kaupstaðnum.
232

  

Börn og ungmenni sóttu einkum þrjú- og fimmsýningar kvikmyndahúsanna en einnig 

á kvöldin væru myndirnar ekki bannaðar börnum. Á árunum 1943 til 1946 var mikið um það 

rætt að koma þyrfti á sérstökum barnasýningum klukkan þrjú á sunnudögum en þær höfðu 

verið aflagðar um nokkurt skeið. Mjög var farið að bera á margvíslegum ólátum krakka í 

kvikmyndahúsum sem fullorðnir bíógestir kvörtuðu sáran yfir.
233

 Haustið 1946 er skrifað í 

„bæjarpóstinn“ í Þjóðviljanum:  

 

Margir kvarta nú undan því, að á kvikmyndasýningum, einkum 5-sýningunum, 

sé ekki hægt að hafa hálft gagn af samtölum leikaranna fyrir hávaða, sem 

krakkar innan við fermingu hafa í frammi. Einnig hefur verið á það bent, að 

meiri hluti þeirra mynda, sem nú eru sýndar, eigi ekkert erindi til barna, geti 

jafnvel haft slæm áhrif á þau […]
234

 

 

Og óánægður bíógestur lýsir ástandinu þannig í Morgunblaðinu á sama tíma:  

 

Í fordyri kvikmyndahúsanna gengur á ópum og óhljóðum, troðningi, pústrum, 

hrindingum og dónalegu orðbragði.  
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  Þegar inn er komið heyrist ekki mannsins mál fyrir blístri köllum og 

tilefnislausum hlátra sköllum – og hreinum prakkaraskap.
235

 

 

Mikið gekk greinilega á en árið 1947 var svo loks farið að hafa sérstakar kvikmyndasýningar 

fyrir börn klukkan þrjú á sunnudögum og var þeim í fyrstu boðið upp á Walt Disney 

teiknimyndirnar um Gosa og Bamba. Fleiri teiknimyndir frá Disney fylgdu í kjölfarið og ýmis 

teiknimyndasöfn urðu vinsæl. Síðan komu til sögunnar spennumyndir um Tarsan, Hróa hött, 

Zorro, Lone Ranger, Roy Rogers o. fl. og gamanmyndir með stjörnum eins og Chaplin og 

Gög og Gokke (þ.e. Laurel and Hardy). 
236

 

En áhrif erlends afþreyingarefnis komu víðar að en frá kvikmyndunum. Eftir að 

bandarískir hermenn settust að í Reykjavík á stríðsárunum, 1941-1945, fóru að berast hingað 

til lands bandarísk teiknimyndablöð.
237

 Börn, og þá sérstaklega drengir undir fermingaraldri, 

sóttust eftir þessum blöðum, sem fljótlega voru nefnd „hasarblöð“. 

Bókabúðir í höfuðstaðnum (og víðar á landinu) seldu hasarblöðin og þau 

nutu sífellt meiri vinsælda meðal barna og unglinga. Eftir stríð jókst svo 

innflutningur þeirra og urðu þau svo eftirsóknarverð að 

þau seldust fljótlega upp í búðunum en gengu síðan 

kaupum og sölum meðal barnanna. Mörgum full-

orðnum þótti nóg um þennan svartamarkað og efni 

margra teiknimyndablaðanna fór líka fyrir brjóstið á þeim.
238

 Umræður um 

að banna innflutning hasarblaðanna urðu sífellt háværari, einkum vegna 

þess að um „óþarfan innflutning“ og „miður heppilegar „bókmenntir“ handa börnum“ væri að 

ræða.
239

 Í Þjóðviljanum haustið 1946 má lesa eftirfarandi klausu eftir ónafngreindan höfund:  

 

Við hljótum öll að sameinast um þá kröfu, að sett verði bann, ekki einungis við 

innflutningi á „hasar“-blaðaóþverranum, heldur jafnframt – og það miklu 

fremur – við innflutningi á kvikmyndaóþverranum.
240
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Hér leggur greinarhöfundur kvikmynda- og hasarblaða- „óþverrann“ að jöfnu en áhyggjur af 

skaðlegum áhrifum kvikmyndanna á börn og unglinga höfðu fylgt þeim frá upphafi eins og 

fram kemur hér að framan.  

Það fór svo að innflutningsbann var sett á hasarblöðin laust fyrir 1950 sem var síðan í 

gildi fram eftir sjötta áratugnum þótt ekki yrði að fullu komið í veg fyrir að þau bærust til 

landsins eftir ýmsum leiðum og fornbókasölur hefðu eldri blöð á boðstólum. Þegar 

innflutningshömlur voru svo rýmkaðar um miðjan sjötta áratuginn bárust hasarblöðin að 

stærstum hluta hingað til lands frá Danmörku og voru þá með dönskum texta. Eftir að hafa 

gengið í gegnum ritskoðun og öflugt eftirlit í heimalandinu, Bandaríkjunum, höfðu blöðin nú 

fengið rólegra yfirbragð og voru ekki talin eins ógnvekjandi og áður.
241

 

Börn, sérstaklega drengir, lifðu sig samt inn í ævintýri hasarblaðahetjanna og 

kvikmyndanna og leikir urðu til þar sem Tarsan, „kábojarnir“ Roy Rogers og Lone Ranger, 

Prins Valíant, Dick Tracy og fleiri slíkir voru í aðalhlutverkum. Skrípablöðin með söguhetjum 

eins og Andrési önd, Mikka mús, Stjána bláa og öðrum álíka fyrirbærum virtust aftur á móti 

höfða jafnt til stráka og stelpna og þóttu meinlausari og um leið æskilegra afþreyingarefni 

fyrir börn.
242

  

Í þrjúbíó héldust hetjur hasarblaðanna og hvíta tjaldsins í hendur, enda oft um sömu 

persónur að ræða, og í kringum kvikmyndasýningarnar blómstraði „hasarblaðamarkaðurinn“. 

Strákar skiptust þar á blöðum, létu af hendi blöð sem þeir höfðu skoðað og fengu önnur í 

staðinn sem þeir höfðu ekki lesið. Sumir söfnuðu ákveðnum sögum eða tegundum 

hasarblaða.
243

  

En börnin lásu líka bækur á þessum tíma, þýddar og frumsamdar. Íslenskar 

barnabækur höfðu verið fremur fáskrúðugur akur fram yfir 1930 og einungis verið skrifaðar 

stuttar sögur handa börnum sem oft voru gefnar út saman í bókum, bernskuminningar, 

hversdagssögur eða ævintýri. Umtalsverð breyting varð á þessu á fjórða og fimmta áratugnum 

samfara örum breytingum í samfélaginu.
244

 Þar áttu kennarar Austurbæjarskólans í Reykjavík 

stóran hlut að máli. Þegar skólinn hóf starfsemi sína árið 1930 var Sigurður Thorlacius ráðinn 

skólastjóri hans og með honum störfuðu fyrstu árin kennarar sem margir hverjir höfðu 

róttækar stjórnmálaskoðanir og nýstárlegar hugmyndir um skólamál. Mikil umræða um 

skólamál fór fram í blöðum og tímaritum á þessum árum og um starfsemi Austurbæjarskólans 
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stóð talsverður styr. Margir kennarar skólans höfðu einnig áhuga á ritstörfum og segja má að á 

fjórða og fimmta áratug tuttugustu aldar hafi orðið til eins konar miðstöð barnabókaskrifa í 

skólanum þar sem hver kennarinn á fætur öðrum kepptist við að skrifa skáldsögur og annað 

bókmenntaefni fyrir börn og unglinga. Þessir barnabókahöfundar vildu auka víðsýni barna, 

fræða þau og hvetja til þekkingarleitar.
245

 Silja Aðalsteinsdóttir bókmenntafræðingur segir svo 

um markmið þessara róttæku höfunda í bók sinni Íslenskar barnabækur 1780-1979:  

 

[Þeir] voru ekki að hugsa um að framleiða hentugt lestrarefni handa börnum, 

þeir vildu glæða bókmenntaáhuga barnanna með því að bjóða þeim vel gerðar 

skáldsögur með sálrænum og félagslegum átökum, þeir vildu gefa börnum 

yfirsýn yfir samfélag sitt sem varð sífellt flóknara með iðnvæðingu, vaxandi 

borgarmenningu og tilheyrandi flótta úr sveitum, sýna þeim samhengið í 

tilverunni. Og margir þeirra vildu efla lágstéttarbörnin til dáða, segja þeim að 

þau væru ekki minna virði en bændabörn og borgara.
246

  

 

Á sama tíma og íslensk barnabókaritun stóð í miklum blóma jókst til muna útgáfa á 

þýddum barnabókum, sérstaklega á fimmta áratugnum. Þýddar barnabækur sem streymdu inn 

á íslenskan bókamarkað á stríðsárunum seinni voru þó ekki allar jafngóðar og mikið bar á 

ýmiss konar afþreyingarbókum, spennu- og glæpasögum, ástar- og ævintýrasögum.
247

 Um 

þetta segir Silja í fyrrnefndri bók:  

 

Þetta voru bækur sem höfðu það leynt og ljóst að markmiði sínu að bæta 

börnum upp tilbreytingarlítið líf og stöðuga ósigra í stríðinu við skóla, yfirvöld 

og foreldra; þær eru uppbótarbækur þar sem söguhetjum tekst allt sem okkur 

dauðlegum tekst ekki.
248

  

 

Barna- og unglingabókum kreppu- og stríðsáranna má samt að stórum hluta skipta í angur-

værar „stelpubækur“ og „strákabækur“ þar sem baráttuandinn ræður ríkjum og þær endur-

spegla ríkjandi viðhorf þessara ára til uppeldis og hlutverkaskiptingar kynjanna.
249

 

Gera má ráð fyrir að aukin sala og lestur bóka á þessum tíma hafi einnig haft, eins og 

kvikmyndir og hasarblöð, ýmiss konar áhrif á börn og unglinga og á stundum mótað leiki 

þeirra talsvert. Líkt og söguhetjur hasarblaðanna rötuðu inn í barnaleiki höfðu ævintýri 

krakkanna í bókum Enid Blyton, prakkarastrik Beverly Grey og skólasystra hennar ellegar 

fyrirmyndarstúlkan Dóra í bókum Ragnheiðar Jónsdóttur eflaust einnig sín áhrif á leiki 
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íslenskra barna um miðja tuttugustu öldina. Áður fyrr höfðu þjóðsögur, ævintýri og 

Íslendingasögur einnig oft og tíðum haft sín áhrif á leiki barna eins og sést í leikjum eins og 

kóngsleik, útilegumannaleik, skessuleik, risaleik, ræningjaleik og söngtengdum leikjum eins 

og Þyrnirós var besta barn. Í bardagaleikjum endurspegluðust líka oft atburðir Íslendinga-

sagnanna.
250

  

En það voru ekki einungis kvikmyndir og sögur sem höfðu mótandi áhrif á barnaleiki 

á þessum tíma. Í fyrrnefndum æviminningum sínum lýsir Jóhannes Jósefsson glímukappi 

áhrifum leiksýningar á Akureyri árið 1890 á drengi bæjarins. Þá var leikrit Matthíasar 

Jochumssonar, Helgi magri, sýnt og Jóhannes segir:  

 

Sýningin var stórkostleg, með vopnaglammi og látum, hátíðlegu fasi og 

orðbragði, sem við botnuðum ekkert í, en ljómaði í glampa af brugðnu stáli. 

Frásagnir okkar, […] af þessari leiksýningu, í hópi stráka, entust misserum 

saman. Leiksýningin gerjaðist í munni okkar.
251

 

 

Og drengirnir stofnuðu leikfélag og sömdu sjálfir leikritið sem sýna skyldi.  

 

Það hét Kappinn.  

Við æfðum af kostgæfni undir frumsýningu og vorum komnir vel á veg, en 

alltaf strandaði á lokatariðinu. 

Hetjan var fallin. Vegandinn stóð einn á sviðinu og átti að segja nokkur 

hástemmd orð um hinn fallna, og lauk þeim svona: Og eitt er víst, það var 

kappi! 

En sá, sem lék vegandann, var smámæltur og sagði alltaf: Og eitt er víst, það 

var kaffi!
252

 

 

Fleiri minnast sterkra áhrifa frá leikritum sem höfðu bein áhrif á leikgleði barnanna. 

Þegar Gestur Þorgrímsson myndlistarmaður var að alast upp í Laugarnesi við Reykjavík um 

1930 var verið að sýna Skugga-Svein eftir Matthías Jochumsson og krakkana í hverfinu 

langaði heil ósköp að sjá sýninguna. Það varð til þess að þau settu sjálf upp sýningu en 

umstanginu kringum það lýsir Gestur í bók sinni, Maður lifandi: 

 

Eftir veginum kemur tólf ára drengur og sparkar smásteinum á undan sér. Hann 

er kallaður Valdi og er nýr í hverfinu. 

  – Hefurðu séð Skugga-Svein? spyr hann, þegar hann er kominn alla leið til 

mín. – Þeir eru að leika hann núna.  
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  Ég hef ekki séð Skugga-Svein. Hins vegar er mér vel til útilegumanna, af því 

að Fjalla-Eyvindur var frændi minn. […]  

  – Af hverju leikum við ekki Skugga-Svein fyrir börn og höfum bannað fyrir 

fullorðna? bætir hann við.
253

  

 

Allnokkur hópur barna kom að undirbúningi sýningarinnar og til að byrja með öfluðu 

börnin fjár til að sjá hina raunverulegu sýningu og líta þannig eigin augum væntanlegar 

fyrirmyndir:  

 

Leikurinn hefur mikil áhrif á okkur öll. Haraldur og Ásta hljóta samúð allra. 

Flestir taka Skugga-Svein fram yfir sýslumanninn og fást þá hvorki um auð né 

embættisins mekt. Ketill, Jón sterki, Grasa-Gudda og Gvendur smali vekja 

óskipta ánægju okkar og hlátur.
254

  

 

Síðan tóku börnin til óspilltra málanna, skiptu með sér hlutverkum og byrjuðu að æfa. Þau 

fengu leyfi til að sýna í haughúsi við fjós sem var í byggingu. Þar reistu þau leiksvið, smíðuðu 

leikmynd og bjuggu til áhorfendabekki. Auglýsingar og aðgöngumiðar voru útbúnir og 

búningum safnað saman. Þegar kom að frumsýningu var aðsókn dræm svo börnin gengu 

uppáklædd fylktu liði til Reykjavíkur og söfnuðu áhorfendum. Svo fór að sýningar urðu 

nokkrar og það steig þeim til höfuðs og hleypti ímyndunaraflinu á flug:  

 

Á sjöttu sýningu er ákveðið, að hópurinn skuli þaðan í frá helga sig leiklist og 

menningunni og takast á hendur ferð um nágrenni bæjarins, jafnvel alla leið 

austur yfir fjall, og sýna óupplýstu fólki þetta listaverk þjóðskáldsins. Það er 

ákveðið að fá Mósa og fjórhjólaða heygrind til fararinnar og tjalda yfir grindina, 

líkt og amerískir landnemar gera, þegar þeir aka um sléttuna og berjast við 

Indíána í fimmbíó á sunnudögum.
255

  

 

Undirbúningur leiksýningarinnar, sýningarnar sjálfar og allt sem þeim fylgdi var 

börnunum leikur dögum saman, allt undir beinum áhrifum frá leiksýningunni sjálfri sem þá 

gekk í bænum. Áhrif kvikmynda leyna sér ekki heldur þegar þau ákváðu að leggja land undir 

fót í hestvagni líkt og kúrekar hvíta tjaldsins þótt af því yrði reyndar ekki. Síðar í bók sinni 

lýsir Gestur „kábojleik“ drengjanna í hverfinu þar sem hann notar hestinn Mósa til að halda 

stöðu „aðalkábojans“ en hinir drengirnir skipa sér í lið með honum eða á móti, menn lög-

reglustjórans og bófar. Fullur poki af kuðungum verður gullsjóður og leikurinn gengur út á að 
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stela gullinu og endurheimta það síðan aftur. Vísanir í heim kúrekakvikmynda eru gegnum-

gangandi í leiknum.
256

  

Það er því augljóst að margt var að breytast í lífi íslenskra barna þegar hallaði í miðja 

tuttugustu öldina og heimssýn þeirra var að verða allt önnur en verið hafði um aldamótin. 

Áhrif ímyndunarheims hinnar 

erlendu afþreyingar settu meðal 

annars æ meiri svip á daglegt líf 

barnanna og mótaði leiki þeirra. 

Nýtt samfélag var að verða til og 

því fylgdu aðrar fyrirmyndir og 

nýjar hetjur. Þær endurspegluðust 

auðvitað í athöfnum barnanna og 

í stað heims þjóðsagna og Íslend-

ingasagna sem verið hafði hluti af 

hinum sameiginlega menningar-

arfi bændasamfélagsins varð til heimur kvikmyndahetja og afþreyingarbókmennta. Í stað 

álfakóngsins og Gunnars á Hlíðarenda komu Roy Rogers og Tarsan.  

 

 

3.6 Breytt umhverfi, nýtt hlutverk, annar heimur 

 

Viðhorf til barnaleikja í hinu kyrrstæða bændasamfélagi fyrri tíðar var oft og tíðum neikvætt 

hér á landi og lengi eimdi eftir af hinni ströngu hugsun húsagatilskipunarinnar frá 1746, 

einkum meðal geistlegra manna. Lengi vel höfðu því margir fullorðnir horn í síðu þess að 

börn verðu tíma sínum til annars en þess sem talið var nytsamlegt og leikir voru ekki á meðal 

þess. Í formála Íslenzkra skemtana fjallar Ólafur Davíðsson nokkuð um þessi viðhorf eins og 

þau komu honum fyrir sjónir laust fyrir aldamótin 1900. Ólafur segir að margir fullorðnir hafi 

skömm á leikjum, telji þá óþarfa eða jafnvel skaðlega og þeim sé ekki um það að börn leiki 

sér og sumir banni þeim það. Menn gangi jafnvel svo langt að telja leiki synd, að minnsta 

kosti sóun á tíma en þeir hafi þá verið fljótir að gleyma því þegar þeir sjálfir voru börn. Ólafur 

segir að honum finnist það raunar sjálfum synd að bæla niður eðlilegar leiktilhneigingar 

barnanna. En lífið á þessum tíma gekk meira og minna út á vinnu til að komast af og oft og 
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tíðum, segir Ólafur, sáu foreldrar og húsbændur eftir hverri stund sem gekk frá vinnu til 

leikja:  

 

Þeim þykir nær að únglíngarnir kembi nokkrar kembur eða prjóni nokkrar 

lykkjur neðan við smábandssokk en fari út og fari í snjókast eða búi til 

snjókerlíngu.
257

  

 

Engan veginn er þó hægt að fullyrða að þessi viðhorf hafi verið algild og þeir auðvitað til sem 

veittu börnum sínum talsvert rúm til leikja og annarrar skemmtunar. Almennt séð áttu þó 

viðhorf manna til barnaleikja eftir að gjörbreytast með nýrri öld.  

Í bændasamfélaginu tóku börn ósjálfrátt þátt í lífi og störfum hinna fullorðnu og 

uppeldi kom á margan hátt nánast af sjálfu sér. Börnin lærðu orsakasamhengi tilverunnar með 

því að lifa með fjölskyldu sinni og sjá verk unnin og sams konar þekking og lífsreynsla 

færðist milli kynslóða. Dagleg samskipti við hina fullorðnu voru undirstaða uppeldis og 

fræðslu og börnin skildu samhengi orða og athafna án þess að um það þyrfti að hafa mörg orð. 

Slíkt uppeldi er nefnt „þögult“ uppeldi. Samfélagið byggðist einnig á rótföstum hefðum og 

hegðunarkerfi sem bundið var þeim þrem kynslóðum sem byggðu sveitabæinn. Líf 

bændasamfélagsins grundvallaðist á sameiginlegri framleiðslu og neyslu fjölskyldunnar, var 

að mestu laust við verkaskiptingu iðnaðarþjóðfélagsins og umönnun barna var sameiginlegt 

verkefni tveggja kynslóða.
258

 Um þetta fjallar dr. Wolfgang Edelstein í bókinni Skóli – nám – 

samfélag og segir meðal annars:  

 

Þetta þjóðfélagskerfi líður undir lok þegar framleiðsla, neysla, vinna, miðlun 

menningargildanna, barnauppeldi og uppfræðsla hætta að vera sameiginlegt 

viðfangsefni. Og það gerist, þegar menn fara að hagnýta sér verkaskiptingu við 

skipulagningu framleiðslunnar: Við upphaf nútíma framleiðsluhátta í iðnaði.
259

  

 

Eins og rætt hefur verið hér að framan urðu stækkandi þéttbýlisstaðir samfara 

iðnbyltingunni og breytt staða menntunar í landinu með sneggri hætti á Íslandi en víðast hvar 

annars staðar þar sem þessar breytingar höfðu tekið aldir. Með breyttu samfélagi á fyrri hluta 

tuttugustu aldar fjarlægðust börnin störf feðra sinna og þótt mæður héldu margar hverjar 

áfram að vera heimavinnandi urðu tengsl þeirra við börnin með öðrum hætti en tíðkast hafði í 

gamla bændasamfélaginu. Það varð einnig algengara að mæður tækju að sér störf utan 

heimilisins. Sú kynslóð sem byggði Reykjavík og aðra kaupstaði landsins á fyrri hluta síðustu 
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aldar var að stærstum hluta alin upp í sveitasamfélaginu, hafði sjálf hlotið „þögult“ uppeldi en 

þurfti nú að glíma við að ala upp eigin börn í breyttu samfélagi þar sem aðstæður heimilis, 

umhverfis, atvinnu og menntunar voru allt aðrar. Í lífsmynstri þéttbýlisins þurfti að kenna 

börnum og útskýra fyrir þeim fjölda margt. Þar voru orsakasambönd ekki eins augljós og í 

gamla samfélaginu og þar reyndi meira á barnið sjálft að tengja saman ólíka þætti og gera sér 

mynd af umheiminum.
260

 Um þetta segir dr. Wolfgang Edelstein:  

 

Sveitafjölskyldan myndaði sjálfstætt kerfi altækra, en skiljanlegra og 

áþreifanlegra tengsla sem gáfu barninu óbifanlegt traust á umhverfinu, en 

borgarfjölskyldan vekur margar gátur og óvissu, með því að þungamiðja 

athafna og vinnu færist frá fjölskyldunni yfir á samskipti við ókunnuga. 

Framleiðslan hvílir á samvinnu milli fjarlægra aðila.
261

  

 

Margir foreldrar í kaupstöðum á þessum tíma virðast hafa átt erfitt með að henda 

reiður á þeim uppeldisaðferðum sem breyttar aðstæður kölluðu á og oft endurtekið það sem 

þeir sjálfir voru aldir upp við og höfðu reynslu af í sveitasamfélaginu. Óafvitandi gátu slíkar 

uppeldishugmyndir birst í afskiptaleysi og undanlátssemi,
262

 frelsi sem orkaði tvímælis í 

þéttbýlinu en þótti sjálfsagt í sveitinni. Það er því engin furða þótt margir hafi haft áhyggjur af 

kaupstaðarbörnunum sem söfnuðust saman á götum, í görðum og húsaportum bæjanna eða 

þvældust eftirlitslítið út um borg og bý, sérstaklega á sumrin þegar skóla naut ekki við, eins 

og áður hefur komið fram í þessum kafla. Það er líka eðlilegt í ljósi þessa að margir foreldrar 

litu til þeirrar lausnar að senda börnin í sveit á sumrin og teldu það bæta úr þeim 

uppeldisvandamálum sem við var að glíma á mölinni.  

Þrátt fyrir þetta voru bæjarbörnin í upphafi síðustu aldar á margan hátt í nánari tengsl-

um við heim hinna fullorðnu en síðar varð. Stærstu kaupstaðirnir eins og Akureyri voru í 

rauninni tiltölulega lítil samfélög lengi fram eftir öldinni og stutt í athafnasvæði og atvinnulíf. 

Oft voru fyrirtæki og heimili í sömu húsum og íbúðabyggð innan um verslanir og 

iðnfyrirtæki. Eins og áður hefur komið fram fóru börn snemma að taka þátt í ýmiss konar 

störfum og í kaupstöðunum urðu þau önnur en þau sem börn höfðu gegnt í sveitinni. Lengi 

hafði líka ríkt það viðhorf að vinnan væri í raun besti uppalandinn. Þá færði sumardvölin í 

sveitinni þau börn sem hennar nutu að mörgu leyti nær störfum og lífsmynstri hinna 

fullorðnu.
263
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Það er sérstaklega athyglisvert að allir þeir viðmælendur sem rætt var við í tengslum 

við þessa rannsókn eiga það sammerkt að telja æsku sína á fyrri helmingi síðustu aldar hafa 

verið notalega, frjálsa og óhefta þrátt fyrir að oft hafi verið þröngt í búi.
264

 Viðmælandi frá 

Akureyri, kona fædd 1928, benti á að flestar mæður hafi á þeim tíma sem hún var að alast upp 

verið það sem kallað var „peysufatakonur“ og að þær hafi sjaldan farið út af heimilunum. Það 

hafi verið svo talsvert tilstand fyrir þær að klæða sig upp á upphlut eða peysuföt en þær ekki 

farið langt frá heimilinu öðruvísi klæddar. Konur sem unnu heima voru einnig oft bundnar 

yfir ungum börnum áður en umönnunarstofnanir komu til sögunnar og þær virðast því hafa 

einangrast að einhverju leyti inni á heimilunum en börnin fengið það hlutverk að sendast út 

um bæinn til innkaupa og annarra erinda. Þannig hafa börnin orðið öllum hnútum kunnug í 

bænum en mömmurnar haldið sig meira og minna heima. Auk þess hefur þetta ýtt undir það 

frelsi sem börnin höfðu lengi vel til athafna og leiks á þessum tíma.
265

 

En áhyggjur manna af þeirri samfélagsþróun sem átti sér stað á fyrri hluta tuttugustu 

aldar héldu áfram og um miðja öldina leist ýmsum hreint ekki á hvernig komið væri fyrir 

æsku landsins. Hin miður hollu áhrif kvikmynda, hersetu og annarra óæskilegra þátta leyndu 

sér ekki í fari upprennandi kynslóðar. Í Þjóðviljanum árið 1946 mátti lesa í „bæjarpóstinum“ 

bréf frá „Ými“ sem lýsir ágætlega þeim áhyggjum sem margir höfðu:  

 

Æska Reykjavíkur orkar oft á mig, sem annarleg og framandi manntegund, 

óskyld þeirri kynslóð, sem hefur alið hana. Persónuleiki hins unga Reykvíkings 

virðist í mörgu tilliti steyptur í allt öðru móti en persónuleiki hins gamla 

Reykvíkings. […] Unga fólkið okkar hefur á undanförnum árum, orðið fyrir svo 

mörgum og misjafnlega hollum áhrifum utan að, ýmist af dvöl erlendra 

hermanna hér, spillandi kvikmyndum og öðru slíku, að hætta er á því, að hinir 

góðu eiginleikar Reykvíkingsins fari forgörðum hjá því. […] Hér í Reykjavík 

eru alltof margir æskumenn, sem hafa á sér svo annarlegan blæ, að maður gæti 

næstum haldið, að þeir hefðu gengið í barnaskóla í Hollywood, unglingaskóla 

meðal „cowboys“ í Texas og loks tekið fullnaðarpróf í framkomu hjá 

einhverjum „smart guys“ í New York.  

  Hér er nokkuð sem þarf athugunar og lagfæringar við, því það fólk, sem hefur 

tapað tengslunum við uppruna sinn, er ekki lengur fólk í þess orðs beztu 

merkingu.
266

 

 

Það er greinilega skoðun bréfritara að hin miður hollu áhrif kvikmynda, hersetu og annarra 

óæskilegra þátta komi skýrt fram hjá æsku höfuðstaðarins þegar líða tók að miðri öldinni sem 
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leið og tengsl hennar við uppruna sinn og hið gamla bændasamfélag hafi augljóslega rofnað. 

Heimur versnandi fór.  

 

 

4 Útileikir barna í Reykjavík og á Akureyri 1900 til 1950  

 

Í kaflanum hér að framan var meðal annars rætt um þær áhyggjur sem bæjaryfirvöld í 

Reykjavík og á Akureyri höfðu af „lausagöngu“ barna í bæjunum um aldamótin 1900 og á 

fyrstu áratugum aldarinnar sem þá gekk í garð. En var það ekki orðum aukið, eins og fram 

kom í Reykvíkingi árið 1892, að á götum Reykjavíkur mætti sjá „risavaxinn krakkahóp“ sem 

ekki gerði annað en fljúgast á, henda grjóti, hrekkja, skammast, stela, brúka munn og gera yfir 

höfuð allt það sem börn eiga ekki að gera?
267

 Vissulega, en börnum fór ört fjölgandi í 

Reykjavík og á Akureyri í byrjun aldar og leiksvæði þeirra voru úti um allan bæ og í næsta 

nágrenni kaupstaðanna, en það gat auðvitað valdið árekstrum við athafnalíf og daglegt amstur 

í bæjunum og var á margan hátt óæskilegt. Vettvangur barnanna var meira og minna götur, 

garðar, húsasund og óbyggð svæði auk leikvalla og skólalóða þegar slíkt kom til sögunnar.
268

 

Athafnasvæði þeirra breyttist þó eftir árstíðum: vetrartíminn með snjó og ís bauð upp á annars 

konar leiki en sumrin. En því má ekki gleyma að þau áttu einnig athvarf inni við þegar óhægt 

var um vik að vera úti og þar léku þau annars konar leiki.  

En hvað voru börnin að bardúsa þegar þau léku sér úti við? Hvernig léku þau sér? 

Hvaða leikir voru vinsælir og hvernig voru þeir? Hvaðan komu þessir leikir og hver voru 

tengsl þeirra við barnaleiki í nágrannalöndum okkar? Slíkum spurningum verður leitast við að 

svara í þessum kafla.  

 

 

4.1 Heimildarmenn Þjóðháttasafns Þjóðminjasafnsins 

 

Eins og fram kom í kafla 2.5 hefur Þjóðminjasafn Íslands um árabil sent út spurningalista til 

fólks um þjóðlíf og menningu á Íslandi á fyrri tíð. Í þessari ritgerð er einkum stuðst við svör 

við spurningaskrám 27 (frá 1973), 39 (frá 1979), 55 (frá 1983), 100 (frá 2000) og 101 (frá 

2001) þar sem fólk á ýmsum aldri er meðal annars spurt um leiki barna. Aðeins lítill hluti 

svarenda voru börn á Akureyri og í Reykjavík á fyrri hluta tuttugustu aldar en hér eru dregnar 
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saman helstu upplýsingar úr svörum þeirra um barnaleiki almennt en síðar í þessum kafla 

verða einstaka leikir skoðaðir sérstaklega. Fyrst verður hugað að upplýsingum sem veittar 

voru af heimildarmönnum sem ólust upp í Reykjavík og byrjað á þeim elstu en síðan þeim 

sem voru börn á Akureyri á umræddu tímabili. Hér er sleppt þeim heimildarmönnum sem 

fyrst og fremst svara spurningum um leikföng og leiki inni við.  

Fyrsti heimildarmaður Þjóðháttasafns sem hér verður vitnað til er kona, fædd árið 

1893, alin upp á sveitaheimili vestur í Dölum til níu ára aldurs en fluttist árið 1902 til 

Reykjavíkur og bjó við Grettisgötu. Hún nefnir búleik sem vinsælan leik í sveitinni en í þeim 

leik „var oft mikið að gera, færa frá, mjólka kýr og kindur, reisa við húsin og heyja til 

vetrarins“. Sá leikur var hins vegar úr sögunni þegar fjölskyldan fluttist til Reykjavíkur og allt 

sem honum tilheyrði skilið eftir.
269

 Heimildarkonan segir einnig að í sveitinni hafi börnin líka 

verið að klifra í klettum, velta sér, hoppa eða hlaupa en fóru einnig í nafngreinda leiki og 

augljóst er að leiksvæði barnanna á landsbyggðinni hefur verið víðfeðmara en í bænum. Bæði 

kynin léku sér saman í öllum útileikjum í sveitinni en stelpurnar voru einar um brúðuleik eða 

eins og heimildarkonan segir: „Það þótti ekki sæma strákum að koma nálægt slíku.“ 

Heimildarkonan nefnir einnig hópleiki sem farið var í þegar krakkar af næstu bæjum komu í 

heimsókn, svo sem eyjaleik, fuglaleik og kóngsbænaleik. Eftir að til Reykjavíkur kom kynntist 

heimildarkonan svo m.a. mömmuleik og búðarleik. Mömmuleikur var með öðrum hætti þar en 

brúðuleikur sem hún hafði vanist í sveitinni þar sem stelpurnar léku sér með brúður en léku 

ekki heimilisverk, svo sem að þykjast búa til mat og annað er fylgdi lífinu á mölinni. Hún 

minnist einnig á brúðuvagna sem hún hafði ekki séð fyrr en í Reykjavík.  

Aðrir leikir sem heimildarkonan nefnir og börnin stunduðu í Reykjavík í byrjun aldar 

voru klink, ganga á stultum, parís, síðastaleikur, stoleikur, handboltaleikir og saltabrauðs-

leikur en hún segir að allir þessir leikir hafi verið henni ókunnugir þegar hún kom til bæjarins. 

Hún nefnir að börnin í Reykjavík hafi líka stundum farið í feluleik, útilegumannaleik, 

fuglaleik og skessuleik en hún muni ekki til þess að eyjaleikur hafi verið stundaður þar. Af 

vetrarleikjum nefnir heimildarkonan að fara á skautum á Tjörninni og að renna sér á sleða. 

Til sleðaferða var gatan í fyrstu notuð en það var hins vegar bannað þegar fram liðu stundir.  

Heimildarkonan getur einnig um ýmsa innileiki sem hún kallar „rökkurleiki“ og 

stundaðir voru meðan hún bjó í sveit. Börn, og stundum einnig fullorðnir, kváðust á, sögðu 

sögur og fóru með kvæði og þulur, gáfu í horn, gáfu skip, réðu gátur, getruðust og fóru í ýmsa 

orðaleiki svo sem „eitt ber í kopp, tvö ber í kopp“, „Stebbi stóð á ströndu“ og „ein bóla á 
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tungu minni, engin á morgun“. Þá voru einnig leikir eins og „legg í lófa karls, karls, karl má 

ekki sjá“ og „horfast í augu grámyglur tvær“. Orðaleiki og gátuleiki segir heimildarkonan 

hafa verið mun minna stundaða í Reykjavík og hún man ekki eftir að börnin þar kvæðust á 

eða færu með þulur og kvæði.
270

 Ýmislegt af því sem heimildarkonan nefnir bendir til þess að 

talsverðar breytingar hafi orðið á leikvenjum sveitabarna sem fluttu á mölina um aldamótin 

þótt ýmsir leikir hafi einnig verið vinsælir á báðum stöðum. En hugum næst að 

heimildarmanni sem alfarið ólst upp í Reykjavík í byrjun tuttugustu aldar.  

Sá heimildarmaður er karlmaður, fæddur í Reykjavík árið 1898. Hann nefnir líka að á 

vorin og sumrin hafi verið leiknir boltaleikir, þar á meðal fótbolti, skoppað gjörð og einnig að 

leikið hafi verið með svokallaðar rúllur og lagðir bílvegir uppi í Skólavörðuholti. Þessir 

leikbílvegir voru sandbornir og lagðir steinköntum. Rúllurnar sem drengirnir smíðuðu sjálfir 

voru úr tré og mjólkurdósir voru notaðar fyrir hjól. Þessar dósir voru innfluttar og höfðu að 

geyma sæta mjólk sem notuð var til grautargerðar. Heimildarmaður segir að seinna hafi 

heimasmíðaðir bílar komið til sögunnar og einnig bílar sem gerðir voru í leikfangagerðum. 

Hann tekur fram að Skólavörðuholtið hafi verið aðalleikvöllurinn í æsku hans og að þar hafi 

líka verið byggðir bæir og ræktuð tún þar sem krakkarnir léku sér með leggi, horn og kjálka. 

Á haustin og veturna smíðuðu drengirnir sér svo skútur með seglum og sigldu þeim á pollum 

þegar snjóa leysti. En stelpurnar segir hann aftur á móti hafa átt brúður og brúðurúm. Þá 

nefnir heimildarmaður að sund hafi verið vinsælt en til þess þurfti að fara langan veg inn í 

sundlaugar og heim. Einnig nefnir hann að fjaran hafi verið góð til leikja og rannsókna.
271

 

Gera má ráð fyrir að sundlaugarnar sem heimildarmaður nefnir séu Laugarnar í Laugardalnum 

en þar höfðu menn stundað sund frá því seint á nítjándu öld og þar var síðan reist fyrsta 

upphlaðna og steypta sundlaugin á landinu árið 1908.
272

 Eins og fram hefur komið hjá 

heimildarmanni er skipting leikja eftir kyni einnig skýr: stelpur léku sér með brúður og 

leikföng tengd þeim en strákarnir voru í bílaleik, lögðu bílvegi og smíðuðu sér báta.  

Næsti heimildarmaður sem einnig var alinn upp í Reykjavík er kona fædd árið 1907. 

Hún segir að helstu útileikir í bernsku hennar hafi verið boltaleikir ýmiss konar og að hoppa 

parís og sippa. Þá nefnir hún eltingaleikinn standandi tröll, pilla, pilla akur (skessuleik) og 

hverfa fyrir horn (feluleik). Af innileikjum segist heimildarkona lítið muna en þó hafi 
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stelpurnar verið í mömmuleik og að leikirnir „að gefa í horn“ og Hamborgarleikur hafi einnig 

verið vinsælir.
273

  

Hér er á ný tekið fram að stelpurnar hafi verið í mömmuleik en heimildarmaður tekur 

ekki fram hvort bæði kynin hafi hoppað parís, sippað og leikið sér í boltaleikjum. Það kemur 

svo í ljós hjá næsta heimildarmanni að mömmuleikurinn var ekki ætíð og eingöngu 

stelpuleikur því strákarnir áttu það einnig til að vera með í slíkum leik.  

Karlmaður sem fæddur var 1909 og alinn upp í Reykjavík en dvaldi í sveit á sumrum 

eins og margir krakkar segist líka hafa tekið þátt í mömmuleikjum þar sem voru pabbi, 

mamma og börn. Hann segir: „Í slíkum leikjum var ýmislegt brallað, svo sem að baka 

drullukökur og elda grauta.“ Þá lýsir heimildarmaður búleik með hornum og beinum sem 

algengum barnaleik en tekur ekki fram hvort hann var leikinn í Reykjavík eða í 

sveitardvölinni. Staðurinn sem hornum og beinum var safnað saman á segir hann að hafi verið 

nefndur „gullabú“. Heimildarmaður minnist einnig eltingaleikja svo sem risaleiks og 

stórfiskaleiks og einnig feluleiks, útilegumannaleiks og fram, fram fylking (sem hann nefnir 

einnig ræningjaleik). Margs konar boltaleikir voru stundaðir að sögn heimildarmanns: 

slagbolti (einnig nefndur langbolti), húsbolti (yfir), upp fyrir öllum og danskur veggbolti. 

Strákar jafnt sem stelpur léku þessa leiki en strákarnir voru nánast eingöngu í fótbolta. París 

var töluvert stundaður svo sem landaparís, gluggaparís og kerlingarparís. Strikin voru þá 

ýmist strikuð á jörðina eða teiknuð með krít á gangstéttir. Samkvæmt heimildarmanni gátu 

allir krakkar tekið þátt í parís, stelpur og strákar, ungir og gamlir. Heimildarmaður nefnir 

einnig klink og stikk sem algenga leiki á uppvaxtarárum sínum. Reiðhjól eignaðist hann um 

fermingu og lék á því „ýmsar kúnstir“. Þá var einnig keppst við að velta „allskonar gjörðum“, 

skotið af boga og rólað og vegið salt. Heimildarmaður fór snemma að veiða kola, ufsa og 

marhnúta á bryggjum bæjarins eða úr fjörunni. Á vetrum voru að sögn heimildarmanns byggð 

snjóhús og snjóhellar, búnir til snjókarlar og snjókerlingar og farið á skautum og sleðum.
274

 

Hjá heimildarmanni kemur glöggt fram hversu mikið hefur verið um alls konar 

hópleiki úti við hjá börnum í Reykjavík á fyrstu áratugum aldarinnar sem leið, svo sem 

eltingaleiki, boltaleiki og parísarleiki á sumrin en ýmsa snjóleiki á vetrum. Börnin virðast 

einnig hafa haft tiltölulega frjálsar hendur með að veiða á bryggjunum og leika sér í fjörunum 

kringum bæinn eins og fram kemur hjá fleiri heimildarmönnum.  

Kona sem ólst upp í Reykjavík og var fædd 1913 segist hafa leikið sér með leggi og 

horn í búleik þrátt fyrir að vera kaupstaðarbarn en mest hafi hún þó verið í mömmuleik með 
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dúkkur og búið til drullukökur. Þá nefnir hún skessuleik, síðasta, feluleik, kýlubolta og 

danskan. Bolta fékk hún alltaf í sumargjöf. Hún og vinkonur hennar léku sér í parís, sem 

teiknaður var á jörðina og fóru á róluvöllinn við Grettisgötu þar sem voru rólur, sandkassar 

og vegasölt. Þar dvöldu þær mest á aldrinum fjögurra til fimm ára. Heimildarkonan hjólaði 

einnig mikið á reiðhjóli ásamt vinkonum sínum. Hvað vetrarleiki varðar segir heimildarkonan 

að börnin hafi búið til snjóhús og snjókerlingar og snjókarla, rennt sér á magasleðum á 

götunni, enda fáir bílar á ferð og farið á skautum á Tjörninni.
275

  

Þegar líður fram á öldina fara barnaleikvellir að koma til sögunnar og sú 

heimildarkona sem hér um ræðir nefnir fyrsta leikvöllinn sem gerður var í bænum árið 1915, 

leikvöllinn við Grettisgötu. Enda er farið að huga meira að leikumhverfi barna og aðstöðu 

fyrir þau dags daglega til tómstunda þegar hér er komið sögu.
276

 Þá er einnig athyglisvert að 

reiðhjólaeign barna virðist aukast þegar líður á öldina en eldri heimildarmenn nefna sumir að 

þeir hafi ekki eignast hjól fyrr en á unglingsaldri.  

Sjötti heimildarmaðurinn sem hér er vitnað til er karlmaður, fæddur 1921 og miðar 

svör sín við leiki barna í Reykjavík í kringum 1930. Hann ólst upp til þriggja ára aldurs á 

Seyðisfirði en fluttist þá til Reykjavíkur. Hann nefnir vinsæla hópleiki Reykjavíkurbarna svo 

sem stórfiskaleik og fallna spýtu og boltaleiki eins og slagbolta (sem einnig var nefndur 

kýlubolti), yfir og veggbolta, danskan og fyrir aftan bak. Það voru einkum stelpur sem gefnar 

voru fyrir síðastnefndu boltaleikina en strákar stunduðu mest fótbolta. París, landaparís og 

karlaparís, var leikinn af báðum kynjum á góðviðrisdögum, krítaður á gangstéttir. Heimildar-

maður segir að einstaka börn hafi sippað á þessum árum og sumir hafi átt jójó. Allir lærðu að 

hjóla. Hjól af aflóga barnavögnum voru notuð til að smíða hlaupahjól og strákar smíðuðu sér 

bíla af öllum gerðum og drógu á eftir sér um holt og móa. Heimasmíðuðum skútum var fleytt 

á tjörnum og strákar gerðu einnig tilraunir til að smíða timburfleka „sem einatt hvolfdi undir 

smiðunum þegar reynt var að sigla um höfin“. Þá voru smíðuð vopn og skildir og farið í 

bardagaleiki. Heimildarmaður segir að vegasölt og rólur hafi alls staðar verið til staðar. 

Bryggjuveiðar voru einnig stundaðar. Á vetrum voru reistar „ferlegar snjókerlingar“, segir 

heimildarmaður og: „Reykjavíkurtjörn var fínasta skautasvell í heimi og Arnarhóll ekki lakari 

sleðabrekka“.
277

 

Hér miðar heimildarmaður við leiki í kringum 1930 og þá eru rólur og vegasölt 

greinilega víða til í bænum enda hafði þá leikvöllum fjölgað. Heimildarmaður segir að „allir 
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hafi lært að hjóla“ og bendir það til þess sem áður er nefnt að hjólaeign barna hafi farið 

vaxandi þegar leið á öldina. Kynjaskipting í leikvali kemur einnig fram hjá þessum heimildar-

manni, svo sem að strákar hafi verið í fótbolta en stelpur léku sér í veggbolta, dönskum og 

fyrir aftan bak. Strákar léku sér einnig frekar en stelpur í bílaleik, smíðuðu fleka og bjuggu til 

vopn fyrir bardagaleiki. Líkt og fram kemur í mörgum heimildum nefnir heimildarmaður 

skautasvellið á Tjörninni og sleðabrekkuna á Arnarhóli sem vinsæl útivistarsvæði á vetrum. 

Hér er jójó nefnt í fyrsta og eina skiptið í þeim svörum heimildarmanna Þjóðháttasafns sem 

hér eru lögð til grundvallar.  

Viðlíka kynjaskipting í leikvali barna eftir kynjum kemur fram hjá næsta 

heimildarmanni, karlmanni sem fæddur er árið 1924. Hann nefnir nokkra hópleiki sem hann 

segir börn á öllum aldri hafa leikið á uppvaxtarárum hans í byrjun kreppu; feluleik, útilegu-

mannaleik, blindingsleik, stórfiskaleik, fallna spýta, stikk og sto. Boltaleiki segir hann hafa 

verið vinsæla, fótbolta hjá strákum, danskan hjá stelpum en bæði kynin hafi leikið kýlubolta. 

„Ég minnist þess ekki að hafa séð stráka leika „danskan“ en oft var ég áhorfandi að ótrúlegri 

handa- og fingrafimi stelpnanna,“ segir heimildarmaður. Á vetrum voru byggð snjóhús, 

skautað á Tjörninni og farið á skíði í Öskjuhlíð eða Ártúnsbrekku. Heimildarmaður segir 

skíðasleða hafa verið afar vinsæla og almenna á þriðja áratug aldarinnar. Hann segir 

jafnframt: „Mörg börn gátu rennt sér á hverjum sleða, sem kom sér vel fyrir barnmörg heimili. 

Bílaumferð var ekki meiri en svo á þeim tíma að ekki var amast við því þótt krakkarnir notuðu 

nokkrar götur fyrir sleðabrekkur.“ Af innleikjum minnist heimildarmaður helst refskákar, 

lúdós, myllu, damms, tafls, matadors, bobs og spila.
278

  

Hér nefnir heimildarmaður ágæti skíðasleðanna sem fram eftir öldinni nutu mikilla 

vinsælda bæði til leiks og samgangna. Það er einnig ljóst að þegar kemur fram á fjórða 

áratuginn eru spil eins og lúdó, matador og bob komin til sögunnar. Leikföngum af ýmsu tagi 

fór fjölgandi í verslunum þegar leið nær miðri öldinni, að lokinni kreppu, eins og sjá má 

meðal annars af auglýsingum dagblaða frá þessum tíma.
279

  

Næsti heimildarmaður, karlmaður sem fæddur er árið 1932, nefnir ýmislegt af þessu 

tagi. Hann átti hlaupahjól þegar hann var barn en hvorki þríhjól né reiðhjól og hann man eftir 

hjólaskautum. Lagna stráka segir hann hafa búið til bíla úr kössum og barnakerruhjólum en 

fótstignir leikfangabílar hafi einnig fengist í verslunum. Hann man einnig eftir eltingaleikjum 

af ýmsu tagi, kapphlaupi, boðhlaupi og bófahasar í sínu ungdæmi. Hann segir að þótt 

bófahasar hafi verið nefndur þessu skuggalega nafni hafi hann verið ósköp sakleysislegur 
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eltingaleikur. Þá nefnir hann útilegumannaleik og ýmsa boltaleiki, handbolta, fótbolta, 

skotbolta og brennibolta. Bæði stelpur og strákar voru í handbolta en einungis strákar í 

fótbolta. Þá man heimildarmaður eftir landaparís og tveimur gerðum af gluggaparís. Á 

leikvöllum voru að sögn heimildarmanns sandkassar, rólur, vegasölt og klifurgrindur en þessi 

leiktæki voru einnig í mörgum húsagörðum nema klifurgrindur. Þá nefnir hann sílaveiðar og 

bryggjuveiðar líkt og aðrir heimildarmenn. Á vetrum voru svo byggð snjóhús og búnir til 

snjókarlar en einnig tíðkaðist sá leikur að hlaupa á ótraustum ísnum á Reykjavíkurtjörn „til að 

sjá ísinn bylgjast undan fótum hlaupendanna“. Stundum þurfti lögreglan að vakta Tjörnina til 

að koma í veg fyrir slíkan háskaleik að sögn heimildarmanns.
280

  

Heimildarmaður kemur hér inn á hina dæmigerðu skiptingu leikja eftir kynjum, svo 

sem að fótbolti var fyrst og fremst strákaleikur og að strákarnir voru líka að fást við hluti eins 

og að smíða kassabíla. Þá eru leikvellir greinilega orðnir hluti af daglegu lífi barnanna og 

leiktæki komin í húsagarða. Það er athyglisvert að þessi heimildarmaður nefnir bófahasar sem 

hann segir hafa verið einfaldan eltingaleik sem kominn er þá í stað skessuleikja og 

ræningjaleikja fyrri tíðar. Margt bendir til þess að hugmyndaheimur kaupstaðarbarna hafi 

breyst mikið á þessum árum meðal annars fyrir áhrif kvikmynda. Séu auglýsingar 

kvikmyndahúsanna skoðaðar á fjórða og fimmta áratug aldarinnar eru iðulega auglýstar 

myndir þar sem „bófar“ af ýmsu tagi eru eltir uppi og gómaðir af vörðum laganna. Börnin 

sóttu fyrirmyndir til kvikmyndanna sem gætti í leikjum þeirra. Þjóðsagnaheimurinn með 

skessum, útilegumönnum og slíkum óvættum fer smám saman að víkja fyrir þeim heimi sem 

birtist í kvikmyndum og öðru erlendu efni, svo sem bókum og síðar teiknimyndablöðum.  

Hópleikir barnanna útivið halda áfram að vera vinsælir fram eftir öldinni og tveir 

næstu heimildarmenn sem voru börn á fimmta áratugnum og þar í kring nefna fjölmarga slíka. 

Í flestum þeirra virðist kyn og aldur hafa skipt litlu máli. Heimildarmaður, karlmaður sem 

fæddur var 1938, segir útileiki á Hrefnugötu í Reykjavík í sínu ungdæmi hafa verið: 

hornabolta, kýló, stikk og sto, síðasta, fallna spýtuna, yfir (þá bílskúr), bimbirimbi bim bam, 

landamerkjaparís með hnífi (uppi á Klambratúni), parís, 10-20 (helst við verslun Silla og 

Valda á Rauðarárstíg), stórfiskaleik og þrautakóng. Húla, húla segir heimildarmaður að hafi 

verið að byrja (sennilega er það þó ekki fyrr en leið á sjötta áratuginn) og einstaka sinnum var 

farið í boðhlaup og leikið með bolta upp við vegg. Krakkar léku sér á þessum árum með 

leikfangabíla og vörubílavegir voru lagðir, „borið ofan í þá og þeir afmarkaðir með steinum“. 

Reiðhjól eignaðist heimildarmaður átta ára, á sumardaginn fyrsta árið 1947. Þá minnist 
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heimildarmaður bryggjuveiða og útileiktækja svo sem róla. Snjóhús og snjókarlar voru gerðir 

á vetrum, farið á skauta og skíði. Þá var líka vinsælt að teika, „tefja fyrir bíl á götunni og 

hanga svo aftan í honum“.
281

 Þessi heimildarmaður er einn heimildarmanna Þjóðháttasafns 

um að nefna þann „leik“ að hanga aftan í bílum sem virðist þó samkvæmt frásögnum hafa 

verið þó nokkuð vinsæll en hættulegur leikur á síðari hluta aldarinnar.
282

  

Síðasti heimildarmaður Þjóðháttasafns úr Reykjavík sem hér er stuðst við er kona 

fædd þar í bæ árið 1940. Hún man, líkt og margir aðrir heimildarmenn, eftir að hafa leikið sér 

í búleik með horn, kjálka, leggi og skeljar þegar hún var í sveit tíu, ellefu ára gömul. Þessi 

leikföng voru henni ókunnug úr Reykjavík. Bein og horn táknuðu búfé og búin voru til 

fjárhús, fjós og girðingar. Aftur á móti átti hún sér bú til heimilisstarfa í Reykjavík. Boltaleiki 

segir heimildarkonan hafa verið tíða í æsku hennar, einkum á vorin: hornabolta, kýló, yfir, 

veggboltaleiki og handbolta en strákar fóru í fótbolta. Sippubönd voru komin til sögunnar og 

meðal annars notuð í snú-snú. París var mikið hoppaður, ýmist teiknaður með krít á 

gangstéttar eða form hans mótað í jarðveg, kerlingarparís, gluggaparís og landaparís. Þá var 

leikin fallin spýta, feluleikur, höfðingjaleikur,
283

 fram, fram fylking og bófaleikur. Eltinga-

leikir tíðkuðust mikið og kapphlaup og boðhlaup, einkum á skólalóðinni. Heimildarkonan 

segir einnig að húla hafi byrjað um það leyti sem hún hætti að leika sér um fjórtán ára aldur. 

Krakkar í Reykjavík smíðuðu þá enn kassabíla og klömbruðu saman flekum og þegar hér er 

komið sögu áttu leikvellir stóran þátt í leikjum barna að sögn hennar þar sem voru vegasölt, 

sandkassar og rólur sem bæði var rólað í og stokkið úr. Í sandkössum voru byggð hús og 

leikið með bíla. Þá voru stultur einnig skemmtilegt leiktæki. Heimildarkonan man einnig eftir 

söngleikjum og hringdönsum sem iðkaðir voru bæði utan- og innanhúss en nefnir ekki 

einstaka leiki í því sambandi. Á sumrin veiddu Reykjavíkurbörn sem fyrr marhnúta og kola á 

bryggjum, meðal annars inni í Vatnagörðum og þar var tjörn sem veiða mátti úr hornsíli. Þar 

segir heimildarkonan að farið hafi verið á skauta á veturna og stundað jakahlaup. Af öðrum 

vetrarleikjum nefnir hún byggingu snjóhúsa og snjókarla- og snjókerlingagerð. Skíðasleðar 

voru einnig vinsælir. Innivið var farið í frúna í Hamborg, skip mitt kom af hafi í gær og gátur 

voru vinsælar. Þá voru faldir hlutir, leikin leikrit og sögur færðar í leikbúning og einnig var 

farið í mömmuleiki og læknisleiki.
284

  

Sé miðað við frásögn þessarar heimildarkonu þá bendir allt til þess að hefðbundinn 

búleikur með horn, kjálka, leggi og skeljar hafi fyrst og fremst verið bundinn við sveitina, 
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einkum þegar leið á öldina, og þótt aðrir heimildarmenn nefni að búleikur hafi verið leikinn í 

borginni þá hafi hann ekki verið mjög algengur þar. Heimildarkonan nefnir einnig að 

Reykjavíkurbörn hafi smíðað kassabíla og gengið á stultum en það stangast hins vegar á við 

frásögn jafnaldra hennar sem tekur það sérstaklega fram að kassabílar hafi sést en ekki verið 

algengir og hið sama sé að segja um stultur. Sá heimildarmaður er karlmaður, fæddur 1941, 

og hann minnist einna helst feluleiks, stórfiskaleiks, síðasta og bimbi-rimbi-rimm-bamms. 

Stráka segir hann hafa farið í fótbolta en stelpur sippað. Þá nefnir hann einnig parís og húla. 

Þá var mjög vinsælt að fara í „hark“ á barnaskólaárunum segir hann og á leikvellinum voru 

rólurnar vinsælasta leiktækið. Heimildarmaður átti hlaupahjól en eignaðist aldrei nýtt reiðhjól 

og segir að ný hjól hafi á þessum tíma verið „stöðutákn“.
285

 Þetta er athyglisvert og bendir til 

þess að börn efnameira fólks hafi frekar haft tök á því að eignast reiðhjól en börn þeirra sem 

minna máttu sín.  

Það sem einna helst er einkennandi fyrir leiki reykvískra barna á fyrstu áratugum 

tuttugustu aldar, þegar svör svarenda Þjóðháttasafns eru skoðuð, er hversu mikið virðist hafa 

verið um margs konar hópleiki útivið bæði á sumrum og vetrum. Eins og fram hefur komið í 

þriðja kafla var fjöldi barna mikill samfara ört stækkandi kaupstað og húsnæði þröngt. 

Vettvangur barnanna til leikja var því nánasta umhverfi þeirra utan heimilanna, húsagarðar, 

götur og óbyggð svæði í kringum byggðina en þau sóttu greinilega einnig niður á bryggjur og 

í fjörurnar við bæinn í einhverjum mæli. Frjálsræði þeirra til athafna var mikið framan af og 

höfðu bæjaryfirvöld og ýmsir er létu sig málefni barna varða vaxandi áhyggjur af 

leikumhverfi þeirra. Þegar leikvellir fóru að koma til sögunnar og lengra leið á öldina urðu 

þeir í meira mæli hluti af athafnasvæði barnanna eins og fram kemur hjá svarendum. 

Heimildarmenn Þjóðháttasafns nefna þó margir ákveðna kynjaskiptingu í leikvali: stelpur léku 

sér frekar í mömmuleikjum með brúður og leikföng tengd þeim, léku sér í boltaleikjum, 

sippuðu og hoppuðu parís en strákar voru frekar í bílaleik, fótbolta og stóðu í vopnaskaki þótt 

þessi skipting hafi alls ekki verið einhlít. Þegar líður á öldina fer aðkeyptum leikföngum og 

leiktækjum einnig að fjölga og meira fer að gæta ýmissa erlendra áhrifa, meðal annars fyrir 

tilstilli kvikmynda og hersetu þegar þar að kom.  

Fáir heimildarmenn Þjóðháttasafns eru fæddir og uppaldir á Akureyri á því tímabili 

sem hér um ræðir. Aðeins einn heimildarmaður sem svarar spurningum um útileiki og leiki 

barna almennt er frá Akureyri. Það er karlmaður fæddir 1916 en hann fluttist til Akureyrar sjö 

ára eftir að hafa búið í sveit. Eins og margir heimildarmenn úr Reykjavík minnist hann 
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búleiksins í sveitinni en getur þess ekki að börnin á Akureyri hafi stundað þann leik. Leikir 

barnanna þar voru þó miklu fjölbreyttari en hann átti að venjast, „allskonar hlaupaleikir, 

feluleikir, og svo boltaleikir“. Heimildarmaður nefnir yfir (þakbolta) en segir slagbolta hafa 

verið uppáhaldsleik drengjanna. Stelpurnar voru aftur á móti í parís og öðrum hoppleikjum. 

Eins og áður hefur komið fram voru reiðhjól ekki algeng eign barna á þessum árum en 

heimildarmaður lærði að hjóla á lánshjóli og fékk svo sitt eigið hjól í fermingargjöf. 

Vetrarleikir barnanna á Akureyri voru að sögn heimildarmanns margbreytilegir. Hann telur 

veturna hafa verið „miklu harðari á þeirri tíð, mikil snjóalög og frost svo Akureyrarpollur var 

ísilagður langtímum saman“. Börnin byggðu snjóhús líkt og krakkarnir í Reykjavík og grófu 

göng milli húsa og síðan voru þessar „íshallir“ oft lýstar upp með kertum. Ísinn á pollinum var 

notaður til skautaferða og stundum voru notuð segl til að renna sér. Jakahlaup var einnig 

spennandi leikur en hættulegur.
286

  

Ekki virðist hafa verið mikill munur á leikjum barna á Akureyri og í Reykjavík á 

fyrstu árum tuttugustu aldar sé tekið mið af svörum þessa eina heimildarmanns. Hann nefnir 

ákveðna kynjaskiptingu í leikjavali og segir leiki kaupstaðarbarnanna hafa verið mun 

fjölbreyttari en í sveitinni. Heimildarmaður leggur einnig áherslu á vetrarleiki akureyskra 

barna sem hann segir hafa verið margbreytilega.  

Vegna þess hve fáir heimildarmenn Þjóðháttasafns voru börn á Akureyri á þeim tíma 

sem hér um ræðir verða aðrar heimildir síðar notaðar til að varpa betra ljósi á leiki barnanna 

þar á fyrri hluta tuttugustu aldar.  

 

 

4.2 Viðmælendur í einstaklingsviðtölum 

 

Við vinnslu þessarar rannsóknar var rætt við nokkra einstaklinga sem voru börn á Akureyri 

eða í Reykjavík á fyrri helmingi aldarinnar sem leið. Tekin voru opin einstaklingsviðtöl og 

viðmælendur beðnir að segja frá barnaleikjum og aðstæðum til leikja í æsku þeirra.  

Viðmælendur voru Helga Ólafsdóttir
287

, fædd árið 1917, og Pálína Hjartardóttir
288

, 

fædd árið 1928. Þær fæddust báðar á Akureyri og ólust þar upp. Helga greinir einna helst frá 

barnaleikjum á þriðja áratug aldarinnar en Pálína á þeim fjórða. Jón Karlsson
289

, fæddur árið 

1914, og Guðrún Jónsdóttir
290

, fædd árið 1929, voru bæði fædd og alin upp í Reykjavík. Jón 
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minnist barnæsku sinnar frá því um 1920 og fram yfir 1930 en Guðrún segir frá 

kreppuárunum og fram á stríðsárin (fjórða og fimmta áratugnum). Síðan var rætt við systkinin 

Magnús
291

, fæddan árið 1918, og Þórdísi
292

, fædda árið 1923, Árnabörn sem bjuggu á býli í 

útjaðri Reykjavíkur í æsku. Þau greina einna helst frá árunum frá því um miðjan þriðja 

áratuginn og fram yfir miðjan þann fjórða. Til að gæta fyllsta trúnaðar hefur nöfnum 

viðmælenda verið breytt.  

Elsti viðmælandinn í hópi Reykjavíkurbarna man eftir leikjum frá því um og eftir 1920 

en sá yngsti greinir frá leikjum fram yfir 1940. Viðmælendurnir tveir frá Akureyri greina frá 

leikjum á sama tímabili. Í öllum viðtölunum nefna viðmælendur ýmsa leiki sem börnin tóku 

þátt í en ekki kemur fram afgerandi munur á leikvenjum á þessum svæðum. Fram kemur að 

börn á þessum tíma hafi verið mörg á tiltölulega litlum svæðum og oft leikið sér saman í 

stórum hópum, mest úti undir beru lofti, bæði á sumrin og veturna. Þetta kemur heim og 

saman við það sem svarendur Þjóðháttasafns nefna og viðmælendurnir í einstaklings-

viðtölunum nefna einnig marga sömu leiki og þeir. Í þeim gafst kostur á að spyrja 

viðmælendur frekar út í einstaka leiki og fá fyllri upplýsingar. Svarendur Þjóðháttasafns muna 

þó margir hverjir lengra aftur í tíma. Þeir lýsa leikjum og leikvenjum allt frá því um aldamótin 

1900 en minningar viðmælenda í einstaklingsviðtölum ná ekki lengra aftur en til 1920.  

Að jafnaði endurspegla svör viðmælenda það sem fram kemur í svörum heimildar-

manna Þjóðháttasafns og þeir nefna að stærstum hluta sömu leiki. Allir viðmælendur þekkja 

til að mynda búleik þar sem leikið var með horn, leggi, kjálka og fleira þvíumlíkt. Þórdís segir 

að það hafi þó aðallega verið strákar sem voru í búleiknum enda ætluðu þeir að verða bændur 

eins og pabbi þeirra en Pálína man eftir krökkum af báðum kynjum í búleik á Akureyri. Jón 

og Guðrún léku sér bæði í búleik.  

Slábolta nefna einnig allir viðmælendur sem vinsælan og skemmtilegan hópleik sem 

oft var farið í. Hann er þó kallaður slábolti fyrir norðan en kýlubolti fyrir sunnan. Pálína segir 

að það hafi verið langskemmtilegast í slábolta ef allir voru með, sérstaklega þegar stóru 

krakkarnir voru með líka. Aðrir vinsælir hópleikir sem flestir viðmælenda tala um eru fallin 

spýta, hlaupa í skarðið, yfir og eltingaleikur sem nefnist meðða á Akureyri en síðasti sunnan 

heiða.
293

 Þá eru nefndir aðrir hópleikir eins og feluleikur, saltabrauð, stórfiskaleikur, fram, 

fram fylking, ræningjaleikur, húsbolti, handbolti, köttur og mús, inn og út um gluggann, 
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bimbi, rimbi, rimm, bamm, myndastyttuleikur og skessuleikur. Það var líka vinsælt að velta 

gjörðum. 

Leikir sem viðmælendur tóku sérstaklega fram að mikið hafi verið leiknir í skólunum 

og kennararnir stundum tekið þátt í með börnunum eru fram, fram fylking, hlaupa í skarðið, 

vindum, vindum vefjum band og eitt par fram fyrir ekkjumann auk boltaleikja og parísarleikja.  

Af viðtölunum að dæma má ætla að börn á þessum tíma hafi leikið sér mikið saman 

óháð kyni en það voru líka leikir sem voru algerlega eða nánast algerlega kynjaskiptir eins og 

einnig kemur fram í svörum heimildarmanna Þjóðháttasafns. Stelpurnar léku sér í mömmuleik 

með dúkkur og þeim fylgdi dúkkurúm, dúkkuföt og fleira smádót en strákarnir höfðu ekkert 

pabbahlutverk í þessum leik. Guðrún segir að í mömmuleiknum hafi stelpurnar stundum notað 

litlu börnin sem þær voru að passa í leiknum: „Þá vorum við með litlu börnin með okkur og 

notuðum þau sem dúkkur og klæddum í föt og settum klúta á höfuðið á þeim og svona.“ Það 

voru líka bara stelpurnar sem voru í drullukökubakstri og búðarleik. Boltaleikir eins og 

danskur, íslenskur, golfranskur og tvíbolti og þríbolti voru fyrst og fremst stelpuleikir ásamt 

því að sippa og leika sér í snú, snú. Stelpur virðast einnig frekar hafa hoppað parís en strákar. 

Pálína segir: „Ég sá aldrei strák hoppa parís,“ en Jón hins vegar lék sér í parís.  

Strákarnir virðast aftur á móti hafa verið einir um að leika sér í bílaleik og oftast nær 

einnig í fótbolta. „Stelpur fóru ekki í fótbolta,“ segir Helga og Guðrún er sömu skoðunar en 

Þórdís segir að stelpurnar hafi þó stundum mátt vera með. Strákar áttu líka frekar til dæmis að 

ganga á stultum, spila stikk eða klink, smíða flugdreka, setja saman Meccano, hanga aftan í 

bílum og fara í jakahlaup og þeir tóku frekar þátt í bardögum á milli hverfa.  

Á vetrum segja allir viðmælendur að vinsælt hafi verið að renna sér á sleðum og 

skautum og einnig er nefnt snjókast, bygging snjóhúsa, gerð snjókarla, snjókerlinga og engla-

mynda og skíðaiðkun.  

Af leikjum sem fyrst og fremst voru leiknir inni nefna viðmælendur dúkkuleik, 

dúkkulísuleik og leiki sem tengdust úrklippum úr blöðum sem stelpurnar léku sér í en bæði 

kynin fóru í skollaleik, indíánaleik, gerðu leikrit og földu hlut. Þá söfnuðu krakkar á þessum 

tíma alls kyns myndum, svo sem teofani-myndum,
294

 sem fylgdu með sígarettu- og kaffi-

pökkum en þau söfnuðu líka karamellubréfum og sönkuðu að sér alls kyns umbúðum og léku 

sér með þær. Viðmælendur nefna einnig að þeir hafi spilað á spil og farið í matador og lúdó. 

Magnús kallar það „byltingu“ þegar systkinin fengu lúdóspil í jólagjöf og Þórdís nefnir að það 
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sjá til dæmis Elín Pálmadóttir, „Fyrsta fegurðarsamkeppnin í Teofani-pökkum,“ 6-7.  
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hafi verið þegar þau systkinin fóru að eldast og mun því ekki hafa verið fyrr en á fjórða 

áratugnum. 

Nokkrir viðmælendur nefna einnig leiki sem sérstaklega tengjast hátíðum og 

tyllidögum. Guðrún nefnir að krakkar hafi saumað öskupoka til að krækja í fólk á öskudaginn 

og stundum settu þau kolamola í pokann ef þeim var illa við einhvern. Það var líka hægt að 

kaupa fína handmálaða poka sem kona á Barónstíg gerði og seldi og í þá var gjarnan sett aska. 

Krakkarnir útbjuggu einnig spjöld með skilaboðum sem þau kræktu í fólk. Fyrir sunnan fóru 

börnin þó ekki í öskudagslið og sungu eins og gert var fyrir norðan. Á bolludaginn, segir 

Guðrún, var útbúinn bolluvöndur sem notaður var til að flengja foreldrana og aðra nærstadda. 

Í staðinn fengu börnin peninga til að kaupa bollur. Guðrún man líka eftir leikföngum í 

sumargjöf á sumardaginn fyrsta og segir að hún hafi alltaf fengið bolta. Systkinin, Magnús og 

Þórdís, segjast líka hafa fengi bolta eða eitthvað þvíumlíkt í sumargjöf ásamt strigaskóm og 

einhverju góðgæti.  

Gera má ráð fyrir að viðmælendur í einstaklingsviðtölum ásamt heimildarmönnum 

Þjóðháttasafns gefi nokkuð glögga heildarmynd af leikjum, leikrými og athafnasemi barna í 

Reykjavík og á Akureyri á fyrri hluta síðustu aldar. Þessar heimildir eru því mikilvægur upp-

lýsingagrunnur í þeim köflum sem hér fara á eftir þar sem fjallað er um einstaka leiki.  

 

 

4.3 Útileikir að sumri 

 

Í fyrstu verður hér fjallað um útileiki að sumri til og rætt um hópleiki sem skiptast í rað- og 

hringleiki, söng- og danstengda hópleiki, felu- og eltingaleiki, boltaleiki og aðra hópleiki. Þá 

verður fjallað um leiki sem ekki eru bundnir við stærri hópa barna, einstaklingsleiki og leiki 

með útileikföng.
295

 Leitast verður við að lýsa framkvæmd leikjanna og varpa ljósi á tilurð og 

tengsl þeirra við sambærilega leiki í nágrannalöndum okkar. Við flokkun leikjanna er einnig 

stuðst við þá grunnskiptingu í hlutverkaleiki, regluleiki og athafnaleiki sem rekja má að 

nokkru leyti til svissneska þekkingarfræðingsins Jeans Piaget og bandaríska félagsmannfræð-

ingsins Gregorys Bateson og fjallað er um í kafla 2.3. 
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 Hér stuðst við flokkun leikja í ýmsum leikjarannsóknum en þó einkum í rannsóknum Iona og Peter Opie, 
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4.3.1 Rað- og hringleikir 

 

Til að leika sér í rað- og hringleikjum þarf hóp þátttakenda og slíkir leikir eru því hentugir 

þegar margir koma saman, svo sem á skólalóð, samkomum og hátíðum en í barnmörgum 

hverfum í kaupstöðum var einnig algengt áður fyrr að börn söfnuðust saman á kvöldin til 

slíkra leikja. Eins og nafnið bendir til eru raðir, stundum með pörum, og hringir, þar sem 

börnin haldast oft og tíðum í hendur, grunnþáttur í þessum leikjum. Þeir eiga sér gamlar rætur 

og hafa sennilega í einhverri mynd verið hluti af leikjum barna allt frá upphafi. Ýmsir 

fræðimenn hafa bent á skyldleika rað- og hringleikja við dansa og vikivaka og auðvelt er að 

benda því til stuðnings á hreyfingar og stef sem sungin eru og enn lifa í þessum leikjum.
296

 Í 

mörgum þessara leikja eru kvonbænir eða einhvers konar pörun grunnþáttur líkt og í mörgum 

þjóðdönsum. Vísur eru líka sungnar í mörgum þessara leikja eða farið með ákveðnar þulur 

sem stundum eru í samtalsformi.  

   

 

4.3.1.1 Brúarleikur - fram, fram fylking  

 

 

Raðleikurinn fram, fram fylking er yfirleitt í eldri heimildum nefndur brúarleikur en hann á 

sér gamlar rætur og hefur hann eða hliðstæðir leikir verið vinsælir víða um heim.
297

 Brúar-

leikur er einn þeirra leikja sem nefndir eru í íslenskri þýðingu frá miðri sautjándu öld á riti 

Arngríms Jónssonar lærða (1568-1648), Crymogæu, sem fyrst kom út árið 1609 á latínu. Í 

frumútgáfu Crymogæu nefnir Arngrímur níu barnaleiki. Í íslensku þýðingunni er þremur 

þeirra sleppt en bætt við fimm leikjum og þar á meðal brúarleik. Því miður eru leikirnir aðeins 

nefndir með nafni en ekki lýst frekar.
298

 Jón Ólafsson úr Grunnavík (1705-1779) segir svo frá 

því í skrifum sínum Um þá lærðu Vídalína frá því um miðbik 18. aldar að Páll Vídalín (1667-

1727) rektor í Skálholti hafi leyft drengjum „að fremja sína ýmislega leiki, sem að ganga 

heljarbrú, brúarleik, skollaleik etc.“
299

 Jón segir einnig frá brúarleik í orðabók sinni frá sama 

tíma.
300

 Það því ljóst að brúarleikur er gamalgróinn leikur hér á landi.  
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298

 Arngrímur Jónsson, Crymogæa, 149-150. 
299
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 Í leikjasafni Ólafs Davíðssonar sem gefið var út 1888-1892 er brúarleiknum lýst 

þannig að tveir leikmenn halda hvor í sinn enda á bandi sem er að minnsta kosti faðmur á 

lengd og nokkuð sterkt. Bandið táknar brú og þeir sem halda eru brúarverðir. Aðrir leikendur 

mynda halarófu með því að taka hver aftan í annan eða halda um axlir þess sem á undan 

gengur og ganga þannig að brúnni. Þegar þangað er komið segir sá fremsti: „Flyttu mig yfir 

brú, brú breiða.“ En annar brúarvörðurinn svarar: „Eg kann ekki að flytja þig milli lands og 

eya.“ Þá segir sá fremsti í halarófunni: „Hvað er að brúnni breiðu?“ Og fær svarið: „Brotinn 

stöpull í miðju.“ Er þá spurt: „Hver kann að bæta brú betur en sjálfur þú?“ Brúarvörðurinn 

spyr þá: „Hvers menn eruð þér?“ Og þá er svarað: „Kóngsmenn erum vér, komnir af löndum, 

ströndum. Lyptu upp seglum, leyf oss að fara.“ Að lokum svarar brúarvörðurinn: „Farið þið, 

farið þið flýtið ykkur að gánga, en seinasta manninn ætla’ eg mér að fánga og hann skal í 

snörunni hánga.“ Því næst brýst halarófan undir bandið en brúarverðirnir freista þess að fanga 

þann síðasta með bandinu.
301

 Hann aftur á móti reynir að komast áfram á eftir hinum með því 

að fara yfir bandið eða undir. Ólafur getur þess ekki hvort leikurinn endaði þegar 

brúarverðirnir náðu einhverjum eða hvað var gert við þann sem fangaður var. Þá nefnir Ólafur 

nokkur tilbrigði leiksins og tekur dæmi um mismunandi orðalag
302

 en botninn virðist þó vanta 

í leikinn miðað við hvernig hann var leikinn í nágrannalöndum okkar og síðar hér á landi með 

því að láta fylkingar togast á en að því verður vikið síðar. 

  Heimildarmenn Þjóðháttasafns Þjóðminjasafnsins sem fæddir eru á árabilinu 1891 til 

1941 þekkja margir þennan leik undir nafninu fram, fram fylking og virðist hann hafa verið 

vel þekktur og vinsæll um allt land á fyrri hluta síðustu aldar.
303

 Færri þekkja heitið 

brúarleikur. Einungis þrír svarendur Þjóðháttasafnsins, tveir af Suðurlandi og einn frá 

Norðurlandi, kannast við það nafn, allir fæddir laust eftir aldamótin 1900.
304

 Karlmaður úr 

Árnessýslu, fæddur 1908, tilgreinir brúarleiksþuluna þannig:  

 

Að fara brúna breiðu     

sem brotast upp í miðjunni.      

Hver kann að bæta brú?     

Enginn betur en sjálfur þú.      

Hvers menn eruð þér?      

Kóngsmenn erum vér,      

komnir af löndum og ströndum.      

                                                 
301

 Hér virðist vera á ferðinni ekki ósvipuð hugmynd og fram kemur í þjósögunni af því þegar Sæmundur fróði 

var í Svartaskóla. Þar er meðal annars frá því sagt að það hafi verið til siðs að fjandinn ætti þann útskriftarnema 

sem seinastur gekk út úr skólanum að vori. Sbr. Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri I, 469-470. 
302

 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar skemtanir, 122-124.  
303

 Sbr. svör við spurningaskrám 39, 100 og 101.  
304

 ÞÞ 4766, ÞÞ 4837 og ÞÞ 4775. 
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Lyftu seglum, leyf oss fara.      

Ferjan, ferjan flýttu þér að ganga,  

en seinasta kóngsmann ætlum vér að fanga      

og hann skal hanga í bandinu stranga      

alla sína lífdaga langa.
305

 

 

Annar heimildarmaður, kona úr Austur–Húnavatnssýslu sem einnig er fædd 1908, þekkir 

einnig brúarleikinn og lýsir honum á eftirfarandi hátt:  

 

Tveir mynduðu brúna, gjarnan stærstu börnin, þau héldu í hendur hvors annars í 

axlarhæð. Hin börnin mynduðu halarófu, þannig að þau héldu hvert aftan í 

annað og svo syngur allur hópurinn vísu þessa:       

 

Fram, fram fylking,      

forðum okkur háska frá      

því ræningjar oss vilja ráðast á.       

Sýnum nú dug, djörfung og hug.       

Vaki, vaki, vaskir menn,      

voða ber að höndum.       

Sá er okkar síðastur fer      

sveipaður verður böndum.  

 

Meðan vísan er sungin marserar halarófan undir uppréttu hendurnar sem reyndu 

að grípa þann sem fór síðastur og halda honum föstum, en stundum skaust hann 

undan eða sleit sig lausan, svo þetta gat verið spennandi. […] Önnur vísa var 

líka stundum sungin við brúarleik, en hún var verri þýðing:      

 

Brú, brú, brilli,  

brotið stendur í miðjunni.      

Hver kann að bæta brú?       

Enginn betur en sjálfur þú.      

Hvers menn eruð þér?       

Kóngsmenn erum vér.      

Komnir af löndum og ströndum.     

Lyft upp seglum, leyf oss fara.      

Farið þér, farið þér,      

flýtið ykkur að ganga,      

síðasta manninn ætlum vér að fanga.      

Hann skal hanga í bandinu langa,      

alla sína lífsdaga langa.
306

 

 

Í þessari lýsingu er bandið horfið en brúarverðirnir tveir mynda brúna með útréttum höndum. 

Þannig virðist leikurinn yfirleitt hafa verið leikinn í seinni tíð og þegar kemur fram á 

                                                 
305

 ÞÞ 4766. 
306

 ÞÞ 4837. 
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tuttugustu öldina nota börn nánast alfarið vísuna Fram, fram fylking í stað eldri brúarvísna. 

Brúarverðirnir eru þá orðnir að ræningjum, sennilega fyrir tilstilli vísunnar, og þá er einnig 

komin til sögunnar sú viðbót að þegar sá síðasti í halarófunni er fangaður er hann spurður 

hvort hann vilji fylgja sól eða mána
307

 og hafa þá ræningjarnir komið sér saman um hvor 

þeirra er sól og hvor máni. Þegar fanginn hefur valið hvíslar hann því að ræningjunum og fær 

þá að vita hvorum þeirra hann skuli fylgja og skipar sér síðan í röð aftan við hann. Loks þegar 

allir hafa verið fangaðir togast raðir ræningjanna á og vinnur sá hópur sem tekst að toga hinn 

til sín. Þannig er leiknum einnig lýst í leikjasafni Halldóru Bjarnadóttur frá árinu 1917 og 

vísan þar höfð svona:  

 

Fram, fram fylking,      

forðum okkur háska frá,      

ræningjar oss vilja ráðast á.       

Sýnum nú hug, djörfung og dug.       

Vaki, vaki, vaskir menn,      

voða ber að höndum,      

sá er okkar síðast fer      

sveipast hörðum böndum.
308

  

 

Vísan er sögð eftir Ara Jónsson
309

 (1833-1907) bókbindara og skáld og sennilegt er að 

leikurinn með þessari vísu komi til sögunnar á síðari hluta nítjándu aldar. Ásmundur Helgason 

(1872-1949) segir frá því í endurminningum sínum, Á sjó og landi, að í brúðkaupsveislu á 

Kirkjubóli í Norðfirði haustið 1883 hafi gestir skemmt sér í margs konar leikjum og þar á 

meðal í fram, fram, fylking: 

 

Þá fóru menn og konur í ýmsa leiki úti. Var byrjað á „Fram, fram, fylking, 

forðum okkur hættu frá“ o.s.frv. Sá leikur var þá nýþekktur þar. 
310

  

 

Ari var faðir Steingríms Arasonar (1879-1951) kennara en af einhverjum ástæðum er vísan 

ekki í leikjasafni hans Sextíu leikir vísur og dansar fyrir heimili, skóla og leikvöll sem út kom 

árið 1921. Þar er aftur á móti brúarleikur nefndur bandaleikur og lýst þannig:  

 

                                                 
307

 Síðar hafa verið notuð ýmis önnur pör, s.s appelsína og epli, sbr. enska heitið Oranges and Lemons.  
308

 Halldóra Bjarnadóttir, Kvæði og leikir handa börnum, 31.  
309

 Í fyrstu útgáfu af Kvæðum og leikjum handa börnum árið 1917 er höfundur einungis nefndur Ari Jónsson en í 

síðari útgáfum er hann sagður frá Þverá (sbr. þriðju útg. 1949, 40) svo ekki fer milli mála um hvern er að ræða. 

Vísan er þó samin nokkrum áratugum áður, sennilega í kringum 1880 sbr. Ásmundur Helgason, Á sjó og landi, 

30. Sjá um Ara í Íslenzkar æviskrár I bindi 1948, 18.  
310

 Ásmundur Helgason, Á sjó og landi, 30. Ásmundur nefnir einnig halaleik og höfrungahlaup (sjá um þá leiki í 

köflum 4.3.1.2 og 4.3.5.4.) 
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Tvö börnin halda snæri á milli sín. Bandið á að vera brú, en þau brúarverðir. 

Hin koma þar að í halarófu. Hið fremsta segir við brúarverðina:  

 

  Flyttu mig yfir brú, brú breiða.  

Brúarv.: Eg þori ekki að flytja ykkur milli lands og eyja. 

Börnin: Hvað er að brúni breiðu? 

Brúarv.: Brotinn stöpull í miðju.  

Börnin: Hver kann bæta brú betur en sjálfur þú? 

Brúarv.: Hvers menn eruð þér? 

Börnin: Konungsmenn erum vér,  

komnir af löndum, 

komnir af ströndum. 

Lyftu seglum 

Leyf oss að fara.  

Brúarv.: Farið þið, farið þið, 

flýtið ykkur að ganga,  

en seinasta manninn 

mun eg þó fanga,  

og hann skal hanga 

í bandinu langa.  

 

  Síðan gengur öll halarófan undir bandið, en brúarverðir reyna að handsama 

hinn seinasta. Þegar þeir hafa handsamað alla með þessu móti, þá er leikurinn 

úti.
311

  

 

Það er athyglisvert að enginn af heimildarmönnum Þjóðháttasafnsins þekkir heitið banda-

leikur sem sýnir ef til vill hversu lítil áhrif bókin hefur haft á lifandi hefð sem fyrir var. Í 

viðbæti leikjasafnsins nefnir Steingrímur leikinn bróður Brynka og eftirfarandi þulu sem 

sungin skal við lagið Bro, Bro, Brille og er þar vísað til textans sem er sunginn við leikinn á 

dönsku og greinilegt er að stuðst er við hann og hann lauslega þýddur:
312

 

 

Kæri bróðir Brynki, 

klukkan er nú orðin tólf. 

Keisarinn bíður í hárri höll,  

sem er svört sem sót,  

sem er hvít sem mjöll. 

Herinn er í voða,  

hik mun engan stoða,  

silakeppnum síðasta 

í svartholið skal troða. 

 

                                                 
311

 Steingrímur Arason, Sextíu leikir vísur og dansar fyrir heimili, skóla og leikvöll, 12-13. 
312

 Lagið sem Bro, Bro, Brille er vanalega sungið við mun vera sama lagið og Fram, fram fylking er oftast sungið 

við. Í fleiri gerðum brúarvísna svo sem „Brú, brú, brilli …“ er greinilega stuðst við dönsku vísuna. 
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Þá segir Steingrímur að þátttakendur skipi sér í halarófu eftir hæð. Fremsta parið myndar hlið 

með báðum höndum sem halarófan gengur í gegnum og vísan er sungin á meðan. Þegar 

kemur að síðasta vísuorð-

inu, „í svartholið skal 

troða,“ reynir parið sem 

heldur uppi hliðinu að 

fanga þann sem er að 

ganga undir. Sá verður úr 

leik, fer í svartholið og 

verður síðan aftastur í 

næsta leik. En halarófan 

heldur áfram að syngja og ganga í gegnum hliðið, sá næsti er fangaður og svo koll af kolli þar 

til búið er að fanga alla.
313

  

Eins og áður hefur komið fram á fram, fram fylking sér hliðstæður víða í Evrópu og 

hefur notið vinsælda þar. Í Illustreret Legebog sem danski rithöfundurinn Anna Erslev (1862-

1919) tók saman og út kom í Kaupmannahöfn 1897-1898 er lýsing á leiknum bro, bro brille. 

Hér mynda tveir þátttakendur brú og ákveða sín á milli hver skuli vera sól og hver máni. Aðrir 

fara í halarófu undir brúna og syngja um leið: 

  

Bro, bro brille, 

Klokken ringer elleve! 

Kejseren staar paa sit høje, hvide Slot,  

saa hvidt som et Kridt,  

saa sort som et Kul. 

Fare, fare Krigsmand, 

Døden skal du lide;  

den, som kommer allersidst, 

skal i den sorte Gryde.
314

 

 

Um leið og nefnt er orðið „Gryde“ reyna brúarverðirnir að fanga þann sem undir er að fara. 

Hann velur milli sólar og mána og þegar síðan allir eru komnir í „svarta pottinn“ er togast á 

milli hópanna.  

Í leikjasafni danska þjóðfræðasafnarans Evald Tang Kristensens (1843-1929), Danske 

Börnerim, Remser og Lege, udelukkende efter Folkemunde, sem út var gefið á árunum 1896 

til 1898, eru tilgreindar nokkrar gerðir af bro, bro brille-leiknum með mismunandi vísum. 

                                                 
313

 Steingrímur Arason, Sextíu leikir vísur og dansar fyrir heimili, skóla og leikvöll, 57. 
314

 Erslev, Illustreret Legebog, 118. 

Fram, fram, fylking - úr Illustreret Legebog. 
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Leikurinn er þar nefndur Holde for Kongens Port en einnig Bro-Brille Legen og lýsingin á 

framkvæmd hans ber saman við lýsingu Önnu Erslev í öllum meginatriðum.
315

 Norski 

þjóðfræðingurinn Åse Enerstvedt fjallar einnig um bro, bro brille í sínum bókum
316

 um 

norska barnaleiki og er lýsing hennar á leiknum samstíga dönsku lýsingunum. Þulan er þó 

eilítið frábrugðin þeirri dönsku:  

 

Bro, bro brille. Klokka ringer elleve! 

Keiseren står på sitt høyeste slott,  

så hvit som en and,  

så sort som en brann 

Fare, fare krigsmann! 

Døden skal du lide. 

Den som kommer aller sist, 

skal i den sorte gryte.
317 

 

Enerstvedt nefnir fleiri gerðir þulunnar sem sungnar hafa verið við mismunandi lög þar í 

landi. Ein gerðin hefst á orðunum „Byggje byggje brue den breie“ og minnir óneitanlega á 

upphafsorð íslensku þulunnar „Flyttu mig yfir brú, brú breiða“.
318

 Norska sálmaskáldið og 

biskupinn Bernt Støylen (1858 - 1937) tilgreinir nokkrar gerðir brúarleiks í leikjasafni sínu, 

Norske barnerim og leikar frá 1899, en þar eru þulurnar frábrugðnar dönsku þulunum þótt 

leikurinn sé í öllum meginatriðum leikinn eins: 

 

Bru, bru breide 

ligg bratt under heide 

med stolpar og naglar  

og all sin gode reide.  

Far igjenom, far igjenom.  

Fred skal du nyta. 

Litle fuglen som etter kjem, 

han skal ned i ei gryta.
319

 

 

Og annað dæmi hjá Støylen:  

 

Bru, bru breie, 

brui ligge bratt yver heii 

med stolpar og naglar og alle gode greior. 

Ifjor for me herifraa, 

                                                 
315

 Kristensen, Danske Börnerim, Remser og Lege, udelukkende efter Folkemunde, 219-222; sjá einnig 

Thyregod, Danmarks Sanglege, 220-230. 
316

 Kongen over gata, Tampen brenn og Vil du vite hvordan … barn lekte i gamle dager? 
317

 Enerstvedt, Vil du vite hvordan … barn lekte i gamle dager?, 102. 
318

 Enerstvedt, Vil du vite hvordan … barn lekte i gamle dager?, 102. 
319

 Støylen, Norsk barnerim og leikar, 110. 
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i aar gjer me like so. 

Lat opp, lat opp 

den hogaste topp! 

Lat oss gaa igjenom lund, 

lat oss fara gjenom sund! 

far, far fredeleg, 

freden skal du nyta. 

Den litle fuglen som etter kjem, 

han skal upp i ei gryta.
320

  

 

Í enskumælandi löndum er þessi leikur þekktastur undir heitunum Oranges and Lemons og 

London Bridge is Broken Down og leikinn með líku sniði og hér á landi og á 

Norðurlöndunum.
321

 

  Ólafur Davíðsson nefnir í Íslenzkar skemtanir að Jón Árnason hafi fært til „skrítna 

sögu“ um uppruna brúarleiksins. Samkvæmt henni á Jón Loftsson í Odda að hafa setið fyrir 

Þorláki biskupi helga við brú eina er lá yfir keldu. Tveir fylgdarmenn Jóns voru látnir halda 

streng þvert yfir brúna, hleypa fylgdarmönnum biskups undir hann en fanga síðan með honum 

Þorlák sem reið síðastur. Af þessu dragi svo leikurinn nafn sitt og upphaf.
322

 Åse Enerstvedt 

nefnir þessa sögu í Kongen over gata og jafnframt að danski þjóðfræðingurinn og presturinn 

Henning Frederik Feilberg telji hana geta verið upphaf leiksins í grein sem hann skrifaði árið 

1905 um Bro, bro brille.
323

 Enerstvedt segir þó að kenning Feilbergs sé almennt ekki 

viðurkennd sem skýring á upphafi leiksins en sé samt sem áður gott dæmi um þá ríku 

tilhneigingu að leita skýringa á tilkomu barnaleikja í öðru en leikjunum sjálfum.
324

  

Í grein sinni nefnir Feilberg ýmis dæmi um brúarleiki víða um Evrópu og er elsta 

dæmið frá Ítalíu á fjórtándu öld. Vangaveltur Feilbergs um uppruna og bakgrunn 

brúarleiksins eru á margan hátt athyglisverðar og hann telur annað og meira liggja að baki 

rótum leiksins en íslensku söguna eina. Hann telur grunngerð leiksins skiptast í þrjá 

meginþætti: að fara yfir brú eða gegnum hlið, vegun (val á milli tveggja þátta) og baráttu milli 

tveggja hópa. Hver þáttur feli síðan í sér gömul minni, jafnvel leifar trúar- eða fórnarathafna. 

Víða í þjóðsögum og goðsögum eru brýr tákn leiðarinnar milli tveggja heima, milli lífs og 

dauða. Gjallarbrúin í norrænni goðafræði er dæmi um eina af mörgum slíkum brúm en hún lá 

á milli mannheima og bústaðar Heljar og um hana riðu hinir dauðu sem sættu þeim örlögum 
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 Støylen, Norsk barnerim og leikar, 111. 
321

 Sbr. m.a. Wilman, Games for Playtime & Parties, 36-39; og Greenaway, Book of Games, 35-36. 
322

 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar skemtanir, 124. 
323

 Sbr. Feilberg, „Om bro-brille-legens historie.“ 
324

 Enerstvedt, Kongen over gata, 82-83. 
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að fara til Heljar eftir dauðann.
325

 Slíkar hugmyndir telur Feilberg búa að baki fyrsta hluta 

leiksins. Annar þáttur brúarleiksins er val þess sem er fangaður á milli sólar og mána, appels-

ínu og eplis eða annarra slíkra andstæðna sem síðan skipar honum í flokk með öðrum hvorum 

brúarverðinum. Þetta telur Feilberg eiga sér uppruna í trúarlegum hugmyndum um að sál 

mannsins sé á mörkum lífs og dauða vegin og metin sem síðan ráði úrslitum um á hvorum 

staðnum menn að lokum lendi, í himnaríki eða helvíti. Englar og djöflar geta á þessari stundu 

þurft að togast á um sál hins dána en hugmyndir um slíka baráttu góðs og ills endurspeglast 

einmitt, að sögn Feilbergs, í lokaþætti brúarleiksins þegar fylkingar brúarvarðanna togast á.
326

  

Aðrir fræðimenn hafa bent á ýmis tengsl brúarleikja við fortíðina, svo sem niðurrif 

Lundúnabryggju árið 1014 þegar Ólafur digri Noregskonungur hjálpaði Aðalráði að endur-

heimta Lundúni af Dönum. Sumir hafa jafnvel gengið svo langt að telja leikinn bera í sér 

minni um gamlar mannfórnarathafnir.
327

 Það verða þó að teljast lansóttar vangaveltur og fátt 

sem bendir til beinna tengsla þar á milli. Þjóðfræðingarnir Iona og Peter Opie benda hins 

vegar á að lokaþáttur brúarleiksins þegar fylkingarnar togast á eigi sér mjög gamlar 

fyrirmyndir í barnaleikjum sem tíðkast hafi allt frá tímum Forn-Grikkja. Gríski rithöfundurinn 

Júlíus Pollux, sem uppi var á annarri öld, skrifar frásögn af leiknum Dielcystinda sem fólginn 

var í því að tveir hópar drengja héldust í hendur og toguðust á þar til annar hópurinn lét 

undan. Var önnur fylkingin sól og hin máni.
328

 Hvað sem þessu líður þá virðast þjóðfræðingar 

almennt sammála um að bygging, innihald, útbreiðsla og fjöldi gerða bendi til þess að 

brúarleikur í einni eða annarri mynd eigi sér langa sögu.
329

  

 

 

4.3.1.2 Halaleikur - rófuleikur - hnappleikur  

 

Ólafur Davíðsson fjallar um rófuleik eða halaleik í leikjasafni sínu. Hann segir leikinn byrja 

þannig að þeir sem í leiknum eru taki hver aftan í annan og myndi eina halarófu. Sá sem 

stendur fremstur í röðinni er nefndur verjandi og oftast er til þess valinn sá sem sterkastur er. 

Aftast í röðinni er sá er nefnist halarófan og hefur hann húfu eða hatt á höfðinu. Hann er 

einnig stundum nefndur hnappur og húfan einnig. Einn úr hópnum er valinn til þess að vera 

sækjandi, hann er ekki í röðinni heldur stendur fyrir framan verjandann og á að reyna að ná 
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 Sbr. Snorri Sturluson, Edda, 192; Bæksted, Goð og hetjur í heiðnum sið, 148. 
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 Feilberg, Henning Frederik, Bro- Brille-legen, 92-98. 
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 Sbr. http://no.wikipedia.org/wiki/Bro,_bro_brille (síðast skoðað í janúar 2010). 
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húfunni af halarófunni. Verjandinn hins vegar reynir að varna því að sækjandinn nái húfunni 

en röðin má ekki slitna og fari svo eða að sækjandinn nær húfunni er leiknum lokið. Ólafur 

tilgreinir fleiri nöfn á þessum leik svo sem hnappleik og halarófuleik. Hann nefnir einnig að 

til sé ákveðinn formáli að leiknum þar sem verjandinn spyrji sækjanda hvað hann vilji:  

 

Hann segist vera kominn að sækja hnapp. Verjandi spyr hvers konar hnappur 

það sé, tinhnappur, beinhnappur, látúnshnappur, koparhnappur o.s.frv. En 

sækjandi neitar. Loksins stíngur verjandi upp á hnappinum á höfði halarófunnar. 

Þá segir sækjandi: hnappurinn er mér kærastur, ef jeg gæti náð honum.  

 

Ólafur nefnir líka fleiri gerðir formálaþulna þar sem sækjandanum er boðið ýmislegt 

matarkyns sem hann neitar þar til að því kemur að honum er boðinn hnappur en hann játar þá 

loks því og reynir svo að ná hnappnum.
330

  

Heimildarmenn Ólafs um rófuleik eru margir og koma af ýmsum landsvæðum þannig 

að leikurinn virðist hafa verið þekktur víða um land á síðari hluta nítjándu aldar. Einn þessara 

heimildarmanna, Bertel Þorleifsson, fæddur 1857 og alinn upp í Reykjavík, greinir einnig frá 

afbrigði rófuleiks þar sem halarófurnar voru hafðar tvær og héldu leikendur utan um mittið 

hver á öðrum aftan við foringjana. Síðan toguðust raðirnar á þar til önnur datt. Ólafur segist 

hafa heyrt því fleygt að þetta væri kallað að fara í halarófu.
331

  

Allnokkrir heimildarmenn Þjóðháttasafns Þjóðminjasafnsins þekkja halaleik en engir 

nefna rófuleik, hnappleik eða halarófuleik. Það eru fyrst og fremst eldri heimildarmennirnir 

sem nefna halaleik, sá elsti fæddur 1882 og sá yngsti 1917 og það vekur athygli að þeir koma 

allir frá suðausturhorni landsins, úr Austur–Skaftafellssýslu og Suður–Múlasýslu.
332

 Það 

kemur einnig í ljós að öll dæmin sem nefnd eru í ritmálssafni Orðabókar Háskólans um 

halaleik eru einnig frá sama landshluta en dæmi Orðabókarinnar um hnappleik eru hins vegar 

flest af Norðurlandi.
333

 Þetta bendir til þess að munur hafi verið á heiti leiksins eftir 

landshlutum.  

Ólöf Sigurðardóttir skáldkona segir svo frá hnappleik í frásögn af bernskuheimili sínu 

í Húnavatnssýslu á síðari hluta nítjándu aldar en hún birtist í Eimreiðinni árið 1906:  

 

 Hann var svo: leikendur héldu allir hver aftan í annan, nema einn, sem var 

laus og átti að ná húfunni af „hnappnum“, sem var sá aftasti; næði hann 

húfunni, var „hnappurinn“ dauður; en sá fremsti átti að verja hann og ásækja 
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 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar skemtanir, 127-129. 
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 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar skemtanir, 129. Þetta minnir óneitanlega á síðasta hluta brúarleiks og forn-gríska 

barnaleikinn Dielcystinda, sjá kafla 4.3.1.1.  
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 Sbr. ÞÞ 3034, ÞÞ 4790, ÞÞ 4994 og ÞÞ 4826.  
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 Sbr. http://www.lexis.hi.is/indexny.html (síðast skoðað í janúar 2010).  
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þann, sem laus var, svo hann kæmist ekki aftur með að „hnappnum“. Öll 

halarófan fylgdi þeim fremsta, hvernig sem hann snerist og „hnappurinn“ með, 

annars mátti hann sjálfur ekki verja sig né „hnapp“ sinn: húfuna.
334

  

 

Einn heimildarmanna Þjóðháttasafns, karlmaður úr Suður-Múlasýslu fæddur 1895, gefur öllu 

nákvæmari lýsingu á halaleik:  

 

Hann var mjög fjörugur. Í honum voru helst unglingar frá 8 ára til 15 ára. Hann 

fór þannig fram að nokkur börn, ca. 10 talsins, röðuðu sér hvert aftan í annað. 

Þau urðu að hafa góða handfestu og helst að raða sér eftir stærð. Þau minnstu 

aftast og aftasta barnið varð að hafa góða húfu á höfðinu, sem ekki datt af á 

hverju sem gekk. Svo var það einn duglegur drengur sem átti að ná húfunni af 

aftasta barninu en fremsti drengurinn átti að verja eftir mætti að ekki yrði húfan 

tekin af litla barninu aftast, því það var úr leik ef það missti húfuna, en næsta 

barn tók við húfunni góðu. Og svona gekk það koll af kolli uns allir voru orðnir 

húfulausir. Þessi leikur fór fram úti á sléttum bala. Fyrir gat það komið að sumir 

misstu aldrei húfuna og þá varð sá sem húfurnar átti að sækja að gefast upp.
335

  

 

Hér er gert ráð fyrir að um það bil tíu börn í eldri kantinum taki þátt í leiknum og 

heimildarmaður telur sjálfsagt að það séu drengir sem verji og sækist eftir húfunni. Leiknum 

er heldur ekki lokið þegar húfunni er náð af halanum heldur tekur þá næsti við og svo koll af 

kolli þar til allir hafa náðst eða sækjandinn gefist upp.  

Einn heimildarmanna Þjóðháttasafns, karlmaður fæddur 1914 og uppalinn í Mjóafirði, 

nefnir þó leikinn halabarnaleik. Hann segir leikinn hafa verið þekktan á Seyðisfirði fyrir 1900 

og borist þaðan í Mjóafjörð. Heimildarmaður lýsir síðan leiknum þannig:  

 

[…] leikmenn, allir nema einn, röðuðu sér upp, annar í röð hélt utan um þann 

fremsta, þriðji um annan o.s.frv. Sá lausi kemur svo aðvífandi, heilsar fremsta 

manni, þeir taka tal saman sem endar með því að komumaður segir: 

„Halabarnið vil ég fá!“ Og fremsti maður svarar að bragði: „Taktu það þá!“ - 

Reynir öll lengjan að verja þann síðasta án þess þó að slitna í sundur.
336

  

 

Í þessari lýsingu biður sækjandinn um halabarnið en verjandinn ögrar honum með því að segja 

honum að reyna þá að taka það. Athyglisvert er að fleiri heimildir nefna aftasta barnið í 

halaleik halabarn. Sem dæmi má nefna að í endurminningum sínum lýsir Ásmundur Helgason 

brúðkaupsveislu á Kirkjubóli í Norðfirði haustið 1883 og segir veislugesti þar hafa farið í ýmsa 
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leiki (sbr. bls. 101). Einn þeirra var halaleikur og varð svo „mikill gleðskapur af þessum leik“ 

að „halabarnið“ lenti „eitt sinn í læk, til þess að missa ekki „höfuðið.““
337

  

Sé miðað við aldur heimilda bendir margt til þess að vinsældir halaleiks eða 

hnappleiks hafi farið dvínandi eftir því sem leið á tuttugustu öldina. Yngri heimildarmenn 

Þjóðháttasafns og viðmælendur í einstaklingsviðtölum nefna hann ekki. Hans er þó getið í 

leikjasafni Steingríms Arasonar frá 1950 og þar nefndur halarófa.
338

  

Hliðstæður halaleiks má finna í nágrannalöndum okkar. Í Danmörku nefnist hann 

Ræven og Hönsene (Ræv og Höns, ) eða Svinge Kyllinger og þá er verjandinn hæna eða hani 

sem ver ungana eða hænurnar sem halda sig á bak við hann en sækjandinn er refur eða haukur 

sem reynir að næla sér í aftasta ungann eða hænuna. Til eru fleiri afbrigði leiksins og ýmsar 

samtalsþulur sem fara á milli refsins (hauksins) og hænunnar áður en refurinn reynir að 

krækja sér í kjúkling. Húfur koma þó hvergi við sögu.
339

  

Í hinu norska leikjasafni Bernt Støylens er svo halaleikurinn nefndur Reven og 

gjæsenne og gætir þá ýmist gæsahirðir eða gæsasteggur gæsanna sem mynda röð en refurinn 

reynir að ná þeirri öftustu. Þegar refurinn hefur náð gæs hleypur hann með hana út fyrir 

leiksvæðið og kemur svo til baka að reyna að ná annarri. Að lokum, þegar refurinn hefur náð 

öllum gæsunum, skiptir hann um hlutverk við gæsahirðinn en sá sem fyrstur var gómaður 

verður refur og leikurinn hefst á ný. Støylen segir að algengt sé að syngja eftirfarandi þulu 

meðan leikurinn fer fram:  

 

Reven lakka i bondens gard 

um aftanen so sille, 

stal so burt den beste gaas,  

og dermed gjorde han ille. 

„Bi, bi,“ sa bonden,  

„no vil eg med deg paa tinge.“ 

„Nei, nei! “ sa reven. 

„no er det tid aa springe.“  

„Eg vil hoppa,“ seier gaasi.  

„Eg vil springa,“ seier reven.  

„Eg hev sa vondt i den foten,  

i den foten, i dennane!“
340
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Støylen nefnir nokkur afbrigði leiksins en hvergi eru notaðar húfur. Hér sést að leikurinn í 

Danmörku og í Noregi er nokkuð frábrugðinn íslensku gerðunum þótt grunnuppbygging hans 

sé greinilega sú sama.  

Í enskumælandi löndum hefur halaeikur verið leikinn með svipuðum hætti og nefnist 

þar meðal annars Fox and Hen, Fox and Chickens eða Fox and Geese.
341

 

 

 

4.3.1.3  Þrautakóngur  

 

Tveir heimildarmanna Þjóðháttasafns, báðir fæddir í kringum 1940, nefna leikinn þrautakóng. 

Annar var alinn upp í sveit og segir að oft hafi verið farið í þann leik þegar krakkar söfnuðust 

saman og eins þegar börn úr Reykjavík komu í heimsókn. Þá hafi allir gengið í halarófu á eftir 

þeim sem var þrautakóngur en hann leikið ýmsar listir sem hinir áttu að herma eftir.
342

 Hinn 

heimildarmaðurinn nefnir þrautakóng sem einn af vinsælum leikjum í Reykjavík laust fyrir 

miðja tuttugustu öld.
343

  

Ólafur Davíðsson nefnir ekki þrautakóng og leikurinn er ekki heldur í þeim 

leikjasöfnum sem hér eru lögð til grundvallar. Þetta bendir til þess að leikurinn sé frekar 

ungur hér á landi og hafi sennilega ekki farið að njóta vinsælda fyrr en um miðja öldina sem 

leið. Þess má þó geta að í leikjasafni Steingríms Arasonar frá 1921 er leikur sem nefnist gerðu 

þetta, gerðu það og svipar honum nokkuð til þrautakóngs. Þar eiga þátttakendur að snúa sér 

að einum foringja og herma eftir hreyfingum hans eða athöfnum. Hann segir: „Gerðu þetta,“ 

og allir gera eins en um leið og hann segir: „Gerðu það“ verða allir að setjast niður. Þeir sem 

ekki ná að fylgja eftir skipunum foringjans eru úr leik.
344

 Í leikjasafni Aðalsteins Hallssonar 

frá 1934 er einnig nefndur leikur sem um margt minnir á þrautakóng. Sá leikur er nefndur 

gerðu eins og ég. Miðað er við að leikurinn fari fram í íþróttasal og þá er þátttakendum skipt í 

tvær raðir sem ganga fram á eftir foringjum sínum en beygi svo hvor til sinnar handar og 

gangi hring um salinn hvor á móti annarri. Foringjarnir gera ýmsar hreyfingar á leiðinni og 

fylgjendur herma eftir.
345
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En hermileikir af ýmsu tagi eru ekki nýir af nálinni og slíka leiki má finna víða, m.a. í 

gömlu leikjasöfnunum frá Norðurlöndum og einnig í enskumælandi löndum. Í hinu breska 

leikjasafni Kate Greenaway frá 1889 er til að mynda lýst leiknum Follow-my-Leader sem 

samsvarar þrautakóng. Greenaway segir 

reyndar að duglegur og þorinn strákur 

skuli leiða í leiknum, („an active and 

daring boy should be chosen as leader“) 

en hinir fylgja eftir og gera nákvæmlega 

eins og hann. Verði mönnum á í messunni 

fari þeir aftast í röðina en leikurinn haldi 

áfram þar til foringjanum þóknast að 

hætta.
346

 Leikurinn sem Aðalsteinn Halls-

son tiltekur í leikjasafni sínu og nefnir gerðu eins og ég minnir síðan um margt á vel þekktan 

leik í enskumælandi löndum Simon says. Í þeim leik er einn valinn til þess að vera Simon en 

hann skipar síðan öðrum í leiknum að gera hitt og þetta. Segi hann til dæmis: „Simon says 

jump“ þá hoppa aðrir leikendur en segi hann bara „jump“ verða þeir úr leik sem hoppa því 

skipuninni verður alltaf að fylgja „Simon says“. Segi hann leikendum til dæmis að rétta upp 

vinstri handlegg verða þeir að halda honum þar þangað til hann skipar þeim að setja hann 

niður aftur þótt fylgja verði öðrum skipunum áður en að því kemur. Sá sem lengst getur hlýtt 

skipunum hans vinnur leikinn.
347

 

 

 

4.3.1.4 Að hlaupa í skarðið  

 

Eins og fram kemur í köflum 4.1 og 4.2 nefna mjög margir heimildarmenn Þjóðháttasafns að 

hlaupa í skarðið og virðist sá leikur hafa verið vinsæll um allt land að minnsta kosti frá því 

um aldamótin 1900 og fram eftir allri tuttugustu öldinni. Nokkrir heimildarmenn sem fæddir 

eru á síðasta áratug nítjándu aldar þekkja leikinn, einnig þeir sem fæddir eru um miðja 

tuttugustu öldina og allt þar á milli.
348

 Ólafur Davíðsson nefnir hins vegar ekki að hlaupa í 

skarðið sem gæti bent til þess að leikurinn hafi verið tiltölulega nýr hér á landi um aldamótin 

1900.  
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 Í Ísafold er lýst þjóðhátíð í Reykjavík 2. ágúst 1903 sem meðal annars fór fram á 

Landakotstúni. Þar er sagt að auk margs konar skemmtana, svo sem ræðuhalda, glímu, dans 

og flugeldasýningar síðari hluta dags, hafi piltar og stúlkur farið í ýmsa smáleika víða um 

túnið: „t.d. kött og mús, ekkilsleik, að hlaupa í skarð, vefa vaðmál o. s. frv.“
349

 Að hlaupa í 

skarðið er svo einnig lýst í Lögbergi árið 1924 undir fyrirsögninni útileikar: 

 

 Að hlaupa í skarðið. – Öll börnin standa í hring og snúa andlitinu inn í 

hringinn, en hafa hendurnar fyrir aftan bakið. Eitt þeirra er fyrir utan hringinn. 

Það gengur fyrst fram með hringnum utanverðum og segir: „Alein(n) eg fyrir 

utan varð.“ Þegar minst varir vindur það sér að einhverju, sem það vill, og slær 

á öxl hans og bætir við: „Eigum við að hlaupa í skarð?“ Og þá taka bæði börnin 

á rás umhverfis hringinn en hlaupa sitt til hvorrar handar. Þegar þau mætast á 

hlaupinu, kalla þau hvort til annars: „Hertu þig, hlaupadýr.“ Það barnið vinnur, 

sem verður á undan í skarðið, en hitt verður utanveltu og byrjar leikinn á ný.
350

 

 

Hér koma fram ákveðin orðaskipti milli þess sem er fyrir utan hringinn og þess sem hleypur á 

móti honum. Leikendur í hringnum haldast ekki í hendur heldur standa með hendur fyrir aftan 

bak og slegið er á öxl þess sem hlaupa skal. Flestir heimildarmenn Þjóðháttasafns nefna 

einungis leikinn án þess að lýsa honum en sé leiknum lýst er hann yfirleitt án orðaskipta. Þó 

nefna tveir heimildarmenn orðaskipti milli hlauparanna og segir annar, eyfirskur karlmaður 

fæddur aldamótaárið 1900, að sá sem hafi verið fyrir utan hringinn sem þátttakendur 

mynduðu með því að haldast í hendur hafi slegið á öxl einhvers og sagt um leið: „Eigum við 

að hlaupa í skarð?“ Hann nefnir ekki frekari orðaskipti.
351

 Hinn heimildarmaðurinn, karl-

maður úr Suður–Þingeyjarsýslu fæddur 1902, lýsir að hlaupa í skarðið á eftirfarandi hátt: 

  

Þá mun vera alþekktur leikur „að hlaupa í skarðið“ og voru þá frekar unglingar 

og fullorðið fólk en börn er þátt tóku í því. Þá var gerður hringur og héldust 

menn í hendur, einn var fyrir utan og sló hann létt í bak á einum í hringnum og 

mælti um leið: „Aleinn ég fyrir utan varð, eigum við að hlaupa í skarð“. Hljóp 

hann þá af stað í öfuga átt og kepptist við að komast fyrr í skarðið.
352
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Í lýsingum heimildarmanna er það ýmist að slegið er á öxl, bak eða rass þess sem hlaupa skal 

og yfirleitt haldast þeir sem mynda hringinn í hendur. Skemmtilegast þótti þó ef stúlkur og 

piltar héldust í hendur. 

Stundum réð það 

valinu á þeim sem 

sleginn var hjá 

hverjum hann stóð svo 

losa mætti pláss til að 

halda í höndina á 

einhverjum sérstökum. 

„Svo var einn stakur 

piltur sem reyndi að 

velja sér stúlku til að halda í hendina á og þá sló hann í bakið á þeim pilti sem hélt í hendina á 

þeirri útvöldu og þá var nú um að gera að vera á undan í skarðið.“
353

 Heimildarmenn eru 

yfirleitt sammála um að hlaupa í skarðið hafi verið fjörugur leikur og skemmtilegur og að það 

hafi ekki síður verið unglingar og fullorðnir sem léku sér í honum. Sennilega hefur snertingin 

miklu um það ráðið hversu unglingar og fullorðnir höfðu gaman af að hlaupa í skarðið. Þá 

fékk fólk tækifæri til þess að haldast í hendur eins og fyrr segir svo ekki sé nú talað um að 

hafa leyfi til að slá í rassinn á gagnstæðu kyni og ef til vill rekast svolítið á í miðju hlaupinu.  

Viðmælandi, kona fædd árið 1928, segir svo um að hlaupa í skarðið eins og hann var 

leikinn á Akureyri á árunum milli stríða:  

 

Það var mjög vinsælt. Þá var einn sem hljóp, hringurinn hélst allur í hendur og 

einn sem hljóp hringinn og sló í rassinn á einhverjum og hann átti að hlaupa á 

móti og vita hver yrði fljótastur í skarðið. Ef sá sem var slegið í rassinn á – ef að 

hann varð á undan til þess að ná í hinar hendurnar þá varð þessi sem að byrjaði 

að byrja aftur og það var mjög algengt – það voru strákar og stelpur – þá slógu 

stelpurnar í rassinn á strákunum og strákarnir í rassinn á stelpunum eða 

fullorðna fólkið. Okkur fannst ógurlega spennandi í barnaskólanum þegar við 

vorum að hlaupa í skarðið ef það voru kannski – ógift kennslukona og ógiftur 

kennari.
354

  

 

Í Leikjabókinni frá 1916 er önnur lýsing á að hlaupa í skarðið. Lýsingin er samstiga þeim 

heimildum sem vitnað er til hér að framan en engin orðaskipti eru viðhöfð. Leikurinn er 

sagður fjörugur og að honum sé oftast haldið áfram þar til allir hafi verið fyrir utan hringinn. 
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Þá sé best að leika leikinn úti á sléttum bala en einnig sé hægt að leika hann inni séu til þess 

nægilega rúmgóð húsakynni.
355

 Aðalsteinn Hallsson er með sambærilega lýsingu á að hlaupa 

í skarðið í bók sinni, Leikir fyrir heimili og skóla
356

 og Steingrímur Arason tilgreinir þennan 

leik í síðara leikjasafni sínu, 100 léttir leikir fyrir heimili, skóla og leikvöll, frá 1950. Hjá 

Steingrími er að hlaupa í skarðið þó söngtengdur: leikendur haldast í hendur, ganga í hring og 

syngja:  

 

Góðir vinir ganga hring.  

Glatt er nú á hjalla.  

Við skulum halda hrafnaþing  

til heiðurs fyrir alla.  

 

Þegar einhver okkar fer 

ofan fyrir barðið,  

þá skal hiklaust hraða sér  

og hlaupa strax í skarðið.  

 

Steingrímur segir einnig að þegar fyrra erindið hafi verið sungið fari vel á því að snúa við og 

ganga í gagnstæða átt. Þegar vísuerindin hafi verið sungin tvisvar, þrisvar taki leikstjórn-

andinn sig út úr hringnum og klappi á bak einhvers sem þá hlaupi hringinn á móti honum og 

freisti þess að ná skarðinu.
357

 Enginn þeirra heimildarmanna sem hér er stuðst við nefna að 

þeir hafi leikið leikinn með þessum hætti og önnur íslensk leikjasöfn frá þeim tíma sem hér 

um ræðir nefna ekki að hlaupa í skarðið. Aftur á móti á þessi leikur sér hliðstæður í 

nágrannalöndum okkar.  

 Í Danmörku hefur að hlaupa í skarðið verið leikið með líku sniði og hér á landi. 

Leikurinn er nefndu ýmsum nöfnum í Danske Börnerim, Remser og Lege svo sem Smut i Hul, 

Slå Hul på Møllerens Port, At banke fisk og At banke Ryg. Uppbygging leiksins er eins í 

öllum þessum gerðum og hlaupið án þess að segja nokkuð nema í At banke Ryg. Þar segja 

keppendur samtímis „Godmorgen, Godmiddag og Godaften“ þegar þeir mætast.
358

  

Að hlaupa í skarðið nefnist Slå på ringen í Noregi og er eftir því sem 

þjóðfræðingurinn Åse Enerstvedt segir barnaleikur nú orðið en var áður fyrr oft leikinn af 

fullorðnum. Í Slå på ringen syngja þátttakendur í hringnum vísu meðan einn gengur utan við 

og býr sig undir að slá í bak einhvers. Hraðinn í söngnum eykst eftir því sem hann gengur 
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lengur en svo fer hann að hlaupa við fót hraðar og hraðar þar til hann að lokum slær til 

fórnarlambsins. Vísan sem er sungin er svona:  

 

Slå på ring, slå på ring 

slå på kven du vil 

slå på kjærasten min om du vil. 

Den eg slår, den slår eg så hardt, så hardt.
359

  

 

Bernt Støylen tilgreinir einnig Slå på ringen í norska leikjasafninu sínu. Þar er lýsingin 

einföld og vísulaus: leikendur haldast í hendur í hring, einn hleypur fyrir utan og slær svo í 

bak einhvers og svo hlaupa þeir hringinn hvor á móti öðrum og reyna að ná skarðinu. Sá sem 

ekki nær hleypur næst.
360

 Á þennan hátt er leikurinn líka leikinn í Færeyjum og nefnist þar at 

banka kjøt.
361

  

Í enskumælandi löndum er sams konar leikur og að hlaupa í skarðið nefndur Filling 

the Gap
362

 eða Bump-on-the-back. Hann er leikinn með sama hætti og hér á landi en einnig er 

til sú útfærsla að þeir sem hlaupa stoppi þegar þeir mætast og takist í hendur, fyrst með hægri 
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hendi og segi „Good morning“ síðan með vinstri hendi og segi „Good afternoon“, þá aftur 

með hægri hendi og segi „Good evening“ og loks aftur með vinstri hendi og segi „Good 

night“. Síðan hlaupa þeir aftur af stað. Í einfaldari gerð er látið nægja að takast einu sinni í 

hendur og segja „Good morning“. Vegna þessa er leikurinn stundum einnig kallaður Good 

morning. Í rannsóknum sínum rekja Iona og Peter Opie þennan leik aftur til nítjándu aldar. 

Hann hefur gengið undir ýmsum nöfnum og víðar notið vinsælda, svo sem í Þýskalandi og á 

Ítalíu.
363

  

 

 

4.3.1.5 Köttur og mús  

 

Ekki ósvipaður leikur og að hlaupa í skarðið er köttur og mús. Hann virðist hafa verið vinsæll 

og útbreiddur leikur allt frá því um og fyrir aldamótin 1900. Margir heimildarmenn 

Þjóðháttasafns alls staðar að af landinu nefna leikinn en þó eru talsvert fleiri dæmi frá Vestur- 

og Norðurlandi en annars staðar. Elsta dæmið er frá konu í Norður-Ísafjarðarsýslu fæddri 

1896. Hún kallar leikinn músarleik og lýsir honum á eftirfarandi hátt:  

 

Músarleikur var eitt með öðru, sem krakkar höfðu sér til afþreyingar. Þau 

röðuðu sér í hring, héldust í hendur, einn krakki var inn í hringnum og hann var 

mús. Annar var fyrir utan hringinn og sá var köttur, sem vildi ná í músina. Þau 

sem voru í hringnum áttu að passa að kötturinn kæmist ekki inn en ef hann 

komst inn átti músin að fara út áður en kötturinn næði hanni svo þetta gat orðið 

spennandi. Þau urðu að vera viðbragðsfljót og ef kötturinn komst út varð músin 

að fara inn. Þetta var líka útileikur ef stórir krakkar eða unglingar voru með.
364

 

 

Þetta er hefðbundin lýsing á ketti og mús og flestir heimildarmenn Þjóðháttasafns lýsa 

leiknum á sama hátt. Margir segja hann hafa bæði verið leikinn úti og inni og að hann hafi 

verið meðal vinsælustu og algengustu leikja. Köttur og mús er einnig einn þeirra leikja sem 

sagðir eru hafa verið leiknir á sumardaginn fyrsta og verið algengur á skólalóðum.
365

 

Langflestar heimildir eru sammála um að leikurinn hafi verið þannig að músin hafi byrjað inni 

í hringnum en kötturinn verið fyrir utan. Þó nefnir einn heimildarmaður, kona úr Austur–

Barðastrandarsýslu fædd 1904, að þessu hafi verið öfugt farið. Hennar lýsing er svohljóðandi:  
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Köttur og mús hét einn leikurinn. Hann var þannig að börnin mynduðu hring og 

héldust í hendur nema tveir. Var annar köttur inni í hringnum, en hinn mús utan 

hringsins. Kötturinn mátti aldrei fara út úr hringnum til að ná í músina. Aftur á 

móti var músin skyldug til að smjúga milli þeirra sem héldust í hendur inn í 

hringinn og reyndi þá kisi að hremma bráðina. Reyndi þá á snarræði músar-

innar. Hún mátti ekki hörfa til baka um þá smugu sem hún kom. Aftur á móti 

var nóg að hún forðaði sér hinum megin við þann sem hún kom inn hjá. Kisi 

mátti dálítið seilast eftir músinni milli þeirra sem mynduðu hringinn, en þeir 

vörnuðu því að hann seildist ólöglega langt. Þetta gat verið fjörugur leikur ef 

músin var liðug og snögg í hreyfingum. Kisi mátti ekki heldur vera neinn 

daufingi.
366

  

 

Heimildarkonan tekur reyndar fram að hún hafi heyrt um þá gerð leiksins að kötturinn hafi 

verið fyrir utan og músin inni í hringnum.  

Viðmælandi frá Akureyri, kona fædd árið 1928, segir að köttur og mús hafi ekki orðið 

vinsæll leikur þar í bæ fyrr en eftir 1940. Hún hafi sjálf ekki leikið sér í þeim leik en yngri 

systkini hennar hefi gert það. Hún telur að köttur og mús hafi ef til vill verið kynntur í 

barnatímanum í útvarpinu eins og ýmsir fleiri leikir eða borist með leikjabókum.
367

 Þetta er 

athyglisvert og gæti bent til þess að leikurinn hafi fyrst og fremst verið leikinn í sveitum og 

komið síðar til bæjanna. Nær allir heimildarmenn Þjóðháttasafns sem nefna köttur og mús eru 

aldir upp í sveit en þeir fáu heimildarmenn sem aldir eru upp í Reykjavík eða á Akureyri og 

nefna kött og mús eru fæddir eftir 1930. Einnig er hugsanlegt að vinsældir leiksins hafi farið 

dvínandi þegar á leið en hann orðið vinsæll aftur fyrir tilstilli útvarps, skóla eða annarra 

áhrifavalda þegar komið var fram um miðja tuttugustu öld.  

Ritaðar heimildir virðast styðja þá tilgátu. Kattar og músar er ekki getið í leikjasafni 

Ólafs Davíðssonar en í Leikjabókinni frá 1916 er leiknum lýst. Þar er tekið fram að í hlutverk 

kattarins skuli velja „stærri mann og sterkari“ en sá sem leikur músina eigi að vera „lítill og 

liðugur“. Ekki er tekið fram hvar kötturinn og músin skuli staðsett í upphafi leiks en það sé 

auðvitað starf kattarins að ná í músina en hringurinn ýmist tefji eða liðki fyrir þeim 

eltingaleik. „Annars hagar hringurinn viðnámi sínu eftir því, hvílíkir aflsmunir eigast við.“
368

 

Aðalsteinn Hallsson lýsir ketti og mús í leikjasafni sínu. Í lýsingu hans byrjar leikurinn á því 

að allir fá sinn tölustaf. Sá sem hefur töluna einn er mús en númer tvö er köttur. Kötturinn 

stendur fyrir utan hringinn en músin er fyrir innan. Þegar kötturinn hefur náð músinni verður 

sá sem hefur töluna þrjá mús en fjögur köttur og svo koll af kolli þar til allir hafa verið köttur 

eða mús. Í annarri umferð verða svo mýsnar úr fyrstu umferð kettir en kettirnir mýs. Tekið er 
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fram að kötturinn megi ekki reyna að elta músina of lengi því þá vilji leikurinn dragast á 

langinn og því er eltingaleikurinn stöðvaður eftir þó nokkra stunda og næsta par tekur við þótt 

kötturinn hafi ekki náð músinni. Aðalsteinn segir að hjá stærri börnum geti kettirnir verið tveir 

en þá megi þeir ekki fara inn í hringinn til músarinnar. Músin á hins vegar að reyna að komast 

þrisvar sinnum út úr hringnum og inn aftur án þess að kettirnir nái henni og er þá búin að 

vinna leikinn.
369

 Önnur íslensk leikjasöfn frá þeim tíma sem hér um ræðir geta að engu kattar 

og músar.  

En köttur og mús er aftur á móti gamalgróinn leikur í löndunum í kringum okkur. Í 

Danmörku er leikurinn nefndur Katten og Musen eða Kat efter Mus. Evald Tang Kristensen 

nefnir þrjár gerðir af Kat efter Mus í leikjasafni sínu. Í fyrstu gerðinni eru kötturinn og músin 

inni í hringnum í upphafi leiks og músin hleypur svo út úr hringnum en kötturinn eltir. 

Kötturinn má einungis fara þrisvar inn í hringinn en eftir það bara músin. Músin og kötturinn 

hlaupa kringum hringinn í annarri gerðinni og einungis kötturinn má hlaupa í gegnum 

hringinn. Í þriðju gerðinni byrjar kötturinn inni í hringnum en músin er fyrir utan. Kötturinn 

reynir síðan að brjótast út úr hringnum til að ná músinni en leikendur í hringnum reyna að 

hindra köttinn en liðka til fyrir músinni.
370

  

Sambærilegur leikur en með öðrum dýrum er í hinu norska leikjasafni Bernts Støylen, 

nefndur Reveleik. Leikendur mynda hring en einn þátttakandi er lamb og byrjar inni í 

hringnum. Fyrir utan er refurinn og hann sækir inn í hringinn til að ná lambinu. Þeir sem í 

hringnum standa reyna síðan að stöðva refinn en hleypa lambinu greiðlega út og inn í 

hringinn.
371

 Þessi mismunur á nafngiftum og dýrum bendir til þess að leikurinn hafi frekar 

borist hingað til lands frá Danmörku en Noregi.  

Annars er Cat and Mouse einnig gamalgróinn og vel þekktur leikur í Bretlandi og 

leikinn með sams konar hætti og hér á landi. Sums staðar er farið með ákveðna orðræðu í 

upphafi leiks og þannig spyr til dæmis kötturinn: „Is the mouse at home?“ Músin svarar: 

„Who wants to know?“ Kötturinn segir þá: „The cat wants to know.“ En músin svarar: „Yes, 

the mouse is at home.“ Síðan segir kötturinn: „What o´clock is it?“ En músin svarar þá: „Time 

the mouse was gone!“ Eftir þetta leggur kötturinn til atlögu. Leikendur reyna að hindra 

köttinn en músinni er gerð sem greiðust leið. Þegar liðin er dágóð stund án þess að kötturinn 

nái músinni hefur hún unnið en kötturinn vinnur auðvitað ef hann nær músinni og þykist þá 

gjarnan éta hana. Iona og Peter Opie benda í rannsóknum sínum á ýmis dæmi um kött og mús 
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víða um Evrópu og í Rússlandi og Bandaríkjunum en heimildir þeirra benda til þess að 

leikurinn hafi verið vel þekktur og vinsæll alla vega frá því snemma á nítjándu öld.
372

  

 

 

4.3.1.6 Eitt par fram fyrir ekkjumann  

 

Ýmsar heimildir benda til þess að leikurinn eitt par fram fyrir ekkjumann eða ekkjuleikur hafi 

notið mikilla vinsælda meðal barna og ungmenna hér á landi allt frá síðari hluta nítjándu aldar 

og fram eftir allri tuttugustu öldinni. Mjög margir heimildarmenn Þjóðháttasafns frá öllum 

landshlutum þekkja leikinn og nefna hann meðal vinsælustu og algengustu leikja. Elsti 

heimildarmaðurinn er fæddur 1891 en þeir yngstu um og laust eftir miðja tuttugustu öldina.
373

 

Tveir heimildarmenn taka þó fram að vinsældir leikja eins og eitt par fram fyrir ekkjumann 

hafi farið minnkandi eftir að boltar komu almennt til sögunnar um 1920.
374

 Leikurinn virðist 

því hafa verið leikinn um allt land frá því á nítjándu öld og fram eftir öldinni sem leið þótt 

vinsældir hans hafi dvínað þegar á leið.
375

  

Flestar heimildir nefna þennan leik eitt par fram fyrir ekkjumann en fáeinir nefna hann 

ekkjuleik og fleiri nöfn koma fyrir eins og ekkjumannsleikur, ekkjumannaleikur, ekkilsleikur 

og eitt par fram en þessar nafngiftir 

virðast ekki vera svæðisbundnar. Ólafur 

Davíðsson kallar leikinn ekkjuleik í 

leikjasafni sínu en nefnir ekki önnur 

nöfn. Hann segir að í ekkjuleik geti verið 

svo margir sem vilji, talan verði þó að 

standa á stöku og ekki geti færri en fimm 

leikið hann. Leikendur para sig, oftast 

karl og kona sé því við komið, takast í 

hendur og mynda röð hvert par á eftir 

öðru. Sá staki sem ekki er í röðinni er ekkill sé hann drengur en ekkja sé hann stúlka. Hann 

nemur staðar frammi fyrir röðinni og leikurinn byrjar með því að ekkjan eða ekkillinn klappar 

saman lófunum. Þá hleypur aftasta parið af stað fram fyrir röðina hvort sínum megin við hana 

og reynir að ná saman fremst í röðinni. Ekkillinn eða ekkjan reynir hins vegar að ná öðru 
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hvoru af parinu og takist það verður sá sem stakur er ekkill eða ekkja í næstu umferð en nýja 

parið tekur sér stöðu fremst í röðinni. Nái parið aftur á móti saman á ný verður sá staki aftur 

ekkill eða ekkja. Leikurinn getur síðan haldið áfram svo lengi sem menn vilja.
376

  

Þeir heimildarmenn Þjóðháttasafnsins sem lýsa eitt par fram fyrir ekkjumann lýsa 

leiknum með svipuðum hætti og Ólafur Davíðsson. Karlmaður ættaður úr Suður-Múlasýslu 

fæddur 1895 lýsir honum á eftirfarandi hátt:  

 

Ekkjumannsleikur var mjög vinsæll en hann var ekki hægt að leika nema með 

6-10 pörum og einum stökum karlmanni. Leikurinn fór þannig fram að fólkið 

sem þátt tók í leiknum paraði sig saman og raðaði sér í röð og svo var staki 

karlmaðurinn fyrir framan röðina. Svo átti hann að kalla: „Eitt par fram fyrir 

ekkjumann“ og þá hljóp aftasta parið. Þá var um að gera að vera fljótur að ná 

sér í konu, en það gat nú gengið misjafnlega. Parið sem hljóp stillti sér upp fyrir 

framan röðina, svo alltaf hljóp nýtt par og alltaf var ný von að ná í konu. Þarna 

gátu orðið skopleg vinnubrögð og gátu jafnvel orðið hjónabönd út af þessum 

leik.
377

  

 

Þessi heimildarmaður gerir þó ráð fyrir að pörin í leiknum séu sitt af hvoru kyninu og skilyrði 

að sá staki sé karlkyns. Ekkjumaðurinn kallar í upphafi leiks: „Eitt par fram fyrir ekkjumann“ 

og þá hleypur aftasta parið fram fyrir röðina og reynir að ná saman á ný en ekkjumaðurinn 

reynir að ná stúlkunni. Fleiri heimildarmenn gera ráð fyrir sama fyrirkomulagi, stúlkur og 

drengir mynda saman pör og standa kynin sömu megin í röðinni. Drengirnir hlaupa svo 

drengjamegin en stúlkurnar stúlknamegin. Þó nefna sumir að pörin hafi ráðið hvorum megin 

þau stóðu en ekkjumaðurinn sem sneri baki í röðina vissi þá ekki hvorum megin stúlkan 

mundi hlaupa. Karlmaður úr Skagafirði fæddur 1905 lýsir eitt par fram fyrir ekkjumann 

svona:  

 

[…] annar leikur, líka fyrir alla aldurshópa, sem hét eitt par fram fyrir 

ekkjumann. Í þeim leik voru pör (piltur og stúlka) og pörin röðuðu sér hvort 

aftur af öðru eftir þátttakendafjölda. Einn, ekkjumaður, stóð svo framan við 

röðina, sneri baki að hinum og kallaði: eitt par fram fyrir ekkjumann. Átti þá 

aftasta parið í röðinni að bregða við og hlaupa fram fyrir, stúlkan öðrum megin 

við röðina og pilturinn hinum megin, svo áttu þau að reyna að ná saman aftur 

áður en ekkjumanninum tækist að ná í stúlkuna. Átti sá sem áður hafði stúlkuna 

að leggja sig allan fram að handsama hana fyrst. Þetta var ákaflega vinsæll og 

fjörugur leikur, en það vildi nú stundum til, að þau öftustu breyttu um á 

hlaupabrautinni.
378
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Ýmsar fleiri heimildir benda til þess að eitt par fram fyrir ekkjumann hafi verið 

vinsæll leikur allt frá því á nítjándu öld og ekki síður leikinn þegar ungt fólk kom saman og 

skemmti sér. Í viðtali sem birtist í Sunnudagsblaði Tímans árið 1962 við Sigríði Árnadóttur 

(1881-1965) kemur meðal annars fram að eitt par fram fyrir ekkjumann hafi verið leikinn af 

skólapiltum í Lærða skólanum á síðari hluta nítjándu aldar. Sigríður var fósturdóttir Jóns 

Þorkelssonar rektors og hún minnist þess að á æskuheimili hennar hafi margir skólapiltar og 

námsmeyjar fengið kost á námsárunum og þar hafi oft verið glatt á hjalla, dansað, sungið og 

farið í leiki. Meðal vinsælla leikja í þessum hópi var eitt par fram fyrir ekkjumann.
379

 Annað 

dæmi má finna á Morgunblaðinu 5. ágúst 1931 en þar segir frá ferð verslunarmanna í 

Reykjavík á frídegi þeirra tveim dögum áður í Vatnaskóg. Þar gerði fólk sér glaðan dag, 

dansaði og fór í leiki og frá því segir meðal annars svo:  

 

Lúðrasveitin byrjar aftur að spila og unga fólkið að dansa, hlaupa í skarðið, eitt 

par fram fyrir ekkjumann o.s.frv. Alls staðar fjör og líf.
380

  

     

Viðmælendur í opnu einstaklingsviðtölunum nefndu einnig sumir hverjir eitt par fram 

fyrir ekkjumann. Karlmaður úr Reykjavík man eftir þessum leik þar í bæ á þriðja áratug 

tuttugustu aldar
381

 og kona fædd árið 1928 á Akureyri segir hann hafa verið sérstaklega 

vinsælan á skólalóðinni:  

 

Það var líka gaman að fara í eitt par fram fyrir ekkjumann. Stelpurnar hlupu 

eins og þær ættu lífið að leysa frekar en að láta einhvern ljótan strák ná í sig. 

Allra skemmtilegast var þó ef einhver kennari var ekkjumaður og náði svo í 

eina kennslukonu.
382

  

 

 Þá er eitt par fram fyrir ekkjumann einnig að finna í tveimur leikjasöfnum frá fyrri hluta 

tuttugustu aldar. Í leikjasafni Steingríms Arasonar frá 1921 er leikurinn nefndur ekkjuleikur og 

lýsing hans er sú sama og áður er lýst nema að sá staki er alltaf kallaður ekkja og ekki er gert 

ráð fyrir að ekkjan segi neitt í upphafi leiks.
383

 Í Leikir fyrir heimili og skóla sem Aðalsteinn 

Hallsson tók saman og út kom árið 1934 nefnist leikurinn ekkjumaður. Þar er lýsingin nokkuð 

nákvæmari: Piltar og stúlkur standa í tveimur röðum, þétt saman, stúlkur í annarri röðinni en 

strákar í hinni og haldast í hendur. Ekkjumaðurinn stendur stakur fyrir framan raðirnar og snýr 

baki í aðra þátttakendur. Leikurinn hefst síðan með því að ekkjumaðurinn klappar saman 
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höndum og hrópar: „Eitt par fram fyrir ekkjumann.“ Aftasta parið hleypur þá af stað en þegar 

hlaupið er fram hjá ekkjumanninum bregst hann við og reynir að ná stúlkunni. Nái hann henni 

ekki verður hann áfram ekkjumaður en annars sá sem missir stúlkuna.
384

  

Líkt og um ýmsa barnaleiki aðra hér á landi má gera ráð fyrir að eitt par fram fyrir 

ekkjumann hafi borist hingað frá nágrannalöndum okkar. Í safni Evalds Tang Kristensen af 

dönskum barnaleikjum frá 1898 eru nokkrar gerðir af leiknum. Þær eru líkar að uppbyggingu 

en bera mismunandi nöfn svo sem at stå Enke, Bageste Brudemand, Tage sidste Par frem og 

at rende Brus. Danski leikurinn er greinilega leikinn með sama hætti og hér á landi og í 

upphafi kallar ekkjumaðurinn: „Siste par herut“, „Bagest´ Par spring ud“ eða „Bageste 

Brudemand her ut, med en Skjæppe Grut,“ allt eftir gerðum og er þá ótalið enn annað orðalag. 

Þegar síðasta parið hleypur af stað er því svo í sjálfsvald sett hvorum megin hvort þeirra 

hleypur til að reyna að villa um fyrir ekkjumanninum, „[...] i sidste Öjeblik plejer Parret da at 

veksle Plads, hvorved han bliver skammelig narret“.
385

  

Anne Erslev nefnir tvö afbrigði af eitt par fram fyrir ekkjumann í Illustreret Legebok 

sem hún kallar Gaaende Enkeleg og Løbende Enkeleg. Leikurinn Løbende Enkeleg er eitt par 

fram fyrir ekkjumann eins og við þekkjum hann hér á landi en Gaaende Enkeleg er allt 

öðruvísi. Þá ganga pörin saman og dreifa sér um ákveðið svæði, ekkjumaðurinn reynir svo að 

króa eitthvert paranna af og ná þannig til sín maka en í þessum leik má alls ekki hlaupa.
386

 

Hér er ekkjumaðurinn farinn að gegna svipuðu hlutverki og tröll, ræningjar eða eitthvert dýr 

sem algengt er að elti leikendur í ýmsum eltingaleikjum og reyni að ná þeim þótt hér megi 

reyndar ekki hlaupa.  

Svipaða sögu er að segja frá Noregi. Bernt Støylen nefnir tvö afbrigði í leikjasafni sínu 

frá lokum nítjándu aldar, Siste par ut og Enkjemann vil ha make. Siste par ut lýsir hann 

þannig: 

 

Dei stend par etter par, det eine attanfor hitt, i ei rad. Framfyre enden av radi 

stend ein aaleine. Han ser rett fram fyre seg og ropar: „Siste par ut!“  

    Elder: 

„Siste par ut! 

Kari og Knut,  

kaffegrut!“ 

  Daa spring siste pare fram med radi, ein paa kvar sida, og maa sjaa til aa naa 

kverandre att, fyrr han som aaleine stod, fær tak i nokon av dei.  

  Tek han den eine, lyt hin staa aaleine.  
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  Naar siste pare kverandre, steller dei seg fremst i radi, og han som var aaleine, 

lyt vera det, til han tek ein annan.  

 

Hitt afbrigði leiksins sem Støylen nefnir, Enkjemann vil ha make, er alveg eins nema að þá 

hrópar ekkillinn: „Enkjemann vil ha make!“
387

 Hér er greinilega um nákvæmlega sama leik að 

ræða og íslensk börn hafa leikið.  

Åse Enerstvedt fjallar einnig um Siste par ut í rannsóknum sínum á barnaleikjum í 

Noregi en segir enkjemann søkjer make hafa verið nokkuð frábrugðið afbrigði. Þá stendur 

ekkjumaðurinn inni í hring sem aðrir leikendur mynda þannig að stúlkur standa fyrir framan 

drengi og mynda með því móti pör. Ekkillinn á svo að blikka einhverja stelpuna sem þá á 

samstundis að hlaupa til hans en makinn sem að baki henni stendur verður að bregðast skjótt 

við og reyna að halda henni fastri.
388

 Engar heimildir geta þess að þetta afbrigði hafa verið 

leikið hér á landi.  

Eitt par fram fyrir ekkjumann er nefndur Last Couple out á ensku og leikinn með 

viðlíka hætti og annars staðar.
389

  

Líkt og fleiri hópleikir af svipuðum toga hefur eitt par fram fyrir ekkjumann greinilega 

einnig verið vinsæll hjá ungmennum og fullorðnu fólki og það er athyglisvert hversu vinsæll 

hann er hjá kennurum og skólafólki, meðal annars skólapiltum í Lærða skólanum. Leikurinn 

er líka tilvalinn fyrir fólk af gagnstæðu kyni að ná saman, keppa um maka. Eins og í að 

hlaupa í skarðið eru mynduð pör sem leiðast og í hita leiksins gefst ágætt tækifæri til 

snertinga. Það gefst líka tækifæri til þess að velja sig saman með einhverjum ákveðnum án 

þess að mikið beri á enda eins og einn heimildarmanna segir hér að framan þá „gátu jafnvel 

orðið hjónabönd út af þessum leik“. Hitt er svo einnig athyglisvert að í leiknum má greina 

ákveðið viðhorf til þeirra sem eru stakir í samfélaginu, ógiftir og ekkjufólk og nauðsyn þess 

að slíkir einstaklingar nái sér í maka.  

 

 

4.3.2 Söng- og danstengdir hópleikir  

 

Í þessum kafla er fjallað um þá rað- og hringleiki og aðra hópleiki sem sérstaklega eru söng- 

og danstengdir. Margt bendir til þess að þessir leikir hafi oftar en ekki borist hingað frá 

Danmörku eða öðrum nágrannalöndum okkar, ekki síst vegna þess að vísurnar sem voru 
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sungnar voru oft og tíðum þýddar eða stældar úr tungumálum þeirra landa. Margir þessara 

leikja voru frekar leiknir inni þótt einnig kæmi fyrir að þeir væru leiknir úti við. Mun 

algengara var að stelpur léku sér í þessum leikjum og sumir þeirra voru nánast eingöngu 

leiknir á jólum.  

 

   

4.3.2.1  Í grænni lautu  

 

Margir heimildarmanna Þjóðháttasafns og viðmælendur í einstaklingsviðtölum sem voru börn 

á því tímabili sem hér um ræðir þekkja leikinn í grænni lautu, sá elsti þeirra fæddur árið 1908. 

Leikurinn virðist því hafa verið vinsæll og þekktur um allt land frá því í aldarbyrjun.
390

  

Í þessum leik mynda þátttakendur hring með því að haldast í hendur en einn er látinn 

grúfa sig í miðjunni. Áður en leikurinn byrjar hefur einn leikenda fengið hring sem hann 

geymir í lófa sér. Síðan er gengið af stað umhverfis þann sem grúfir sig og sungið:  

 

Í grænni lautu  

þar geymi ég hringinn 

sem mér var gefinn og hvar er hann nú?  

Og hvar er hann nú? 

 

Þegar söngnum er lokið rétta þátttakendur fram hendurnar með krepptum hnefum en sá sem 

grúfði slær létt á þá hönd sem hann heldur að geymi hringinn. Oftast fær hann þrjár tilraunir 

en finni hann ekki hringinn verður hann að grúfa aftur. Aftur er sungið en í næstu umferð eru 

hendurnar sem búið er að slá á hafðar fyrir aftan bak. Þegar hringurinn er fundinn grúfir sá 

sem geymdi hringinn næst. Það afbrigði er einnig til að þátttakendur sitji kyrrir í kringum 

þann sem grúfir.  

Heimildarmenn Þjóðháttadeildar segja margir hverjir að í grænni lautu hafi notið 

mikilla vinsælda víða um land og verið leikinn bæði úti og inni. Algengara hafi þó verið að 

stelpur léku leikinn líkt og um ýmsa aðra hring- og söngleiki en strákarnir voru þó stundum 

með. Þegar margir krakkar komu saman svo sem á skólalóðinni, í afmælum eða á jólum hafi 

verið tilvalið að leika þennan leik. 

Þrátt fyrir að í grænni lautu hafi verið leikinn hér á landi frá því snemma á öldinni er 

hann ekki að finna í leikjasafni Ólafs Davíðssonar, leikjabók Halldóru Bjarnadóttur frá 1917 

eða fyrstu leikjabók Steingríms Arasonar frá 1921. Í síðari leikjabók sinni frá 1950 lýsir 
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Steingrímur hins vegar leiknum en þetta gæti bent til þess að leikurinn hafi ekki orðið 

almennur og vinsæll fyrr en eftir 1920. Steingrímur nefnir leikinn að finna hringinn, en 

honum er lýst eins og í grænni lautu í öðrum heimildum og vísan er nánast eins og flestir 

heimildarmenn þekkja hana:  

 

Í grænni lautu ég geymi hringinn, 

sem gefinn var mér  

og hvar er hann nú,  

og hvar er hann nú?
391

 

 

Öðrum leik af svipuðum toga, gullið gengur, er lýst í Leikjabókinni frá 1916 en þar er hringur 

þræddur á band sem þátttakendur halda í og hringurinn látinn ganga á milli manna. Allir láta 

eins og þeir séu að taka við hringnum af þeim sem stendur hægra megin við þá, færa það yfir í 

vinstri hönd og rétta þeim sem stendur vinstra megin við þá. Sá sem í miðjunni stendur er 

nefndur gikkur og á hann að reyna að finna út hvar hinn eiginlegi hringur er. Meðan á þessu 

gengur er sungin vísa undir laginu Gamli Nói:  

 

Gullið gengur, gullið gengur,  

gikkurinn má ei sjá,  

hreptu það til hægri,  

hleypu því til vinstri. 

Gullið gengur, gullið gengur,  

gikkurinn má ei sjá. 
392

 

 

Í grænni lautu hefur að öllum líkindum líka borist hingað frá Danmörku. Þar í landi er þessi 

sami leikur nefndur Gemme Ringen
393

 og einnig er þar að finna leikinn þar sem hringurinn er 

þræddur á band og látinn ganga þannig á milli manna og nefndur Ringen går.
394

 Skyldleiki 

dönsku vísunnar og íslensku þýðingarinnar leynir sér ekki:  

     

I grønne Lunde der gemmer jeg Ringen,  

der gemmer jeg Ringen;  

thi nu har jeg gemt Ringen,  

men hvor er den saa?
395
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Ýmsa leiki með svipuðu sniði er að finna í öðrum nágrannalöndum okkar, ta den ring í 

Noregi, ringurin ferðast í Færeyjum, Ring You Must Wander í enskumælandi löndum og 

Taler, Taler, du musst wandern í Þýskalandi.
396

  

 

 

4.3.2.2 Vindum, vindum, vefjum band 

 

Leikurinn vindum, vindum, vefjum band virðist einnig hafa náð nokkrum vinsældum hér á 

landi um miðjan fyrri hluta síðustu aldar og verið leikinn fram eftir öldinni, sérstaklega af 

eldri stúlkum.
397

 Hans er fyrst getið í leikjasafni Steingríms Arasonar árið 1921 en hvorki hjá 

Ólafi Davíðssyni
398

 né öðrum leikjasöfnum frá þessum tíma. Heimildarmenn Þjóðháttasafns 

nefna hann ekki heldur. Einn viðmælenda í einstaklingsviðtölunum, kona frá Akureyri fædd 

árið 1928, þekkir leikinn vel.
399

  

 Í vindum, vindum, vefjum band haldast börnin í hendur, ganga í hring og syngja um 

leið. Steingrímur hefur vísuna sem sungin er svona í sínu safni:  

 

   Vindum, vindum vefjarband, 

   svo viðarsmátt sem húfuband, 

   fyrir Ástu höfuð hneigjum, 

   fyrir Ástu búkinn beygjum 

   og snúum oss svo hægt í hring.  

 

Nefnt er nafn einhvers í hringnum og hinir hneigja sig og beygja fyrir honum um leið og 

sungið er en sá sem nefndur er snýr sér svo við þegar sungið er „og snúum oss svo hægt í 

hring“ og snýr eftir það bakinu inn í hringinn. Síðan er sungið um þann næsta sem svo snýr 

sér við og svo koll af kolli þar til allir hafa snúið sér. Þá er sungið: „Fyrir öllum höfuð 

hneigjum, fyrir öllum búkinn beygjum, og snúum oss svo hægt í hring“ og allir snúa sér þá 

við á ný.
400
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 Steingrímur tekur fram að leikurinn sé sunginn við danska lagið Vinde, vinde 

Nöglegarn en þessi leikur er líka augljóslega frá Danmörku kominn og íslenska vísan þýdd 

þaðan. Danska vísan er á þessa lund:  

    

   Vinde, vinde Nøglegarn,  

   saa fint som Rendegarn!  

   For Ellen ville vi neje,  

   For Ellen ville vi bukke,  

   For Ellen ville vi vende os om.
401

 

 

Lýsingin á leiknum í dönskum leikjasöfnum er síðan alveg eins og íslenska gerðin. Í síðara 

leikjasafni Steingríms, 100 léttir leikir fyrir heimili, skóla og leikvöll, frá 1950 er lýsingin á 

vindum, vindum, vefjum band svolítið breytt, hnökrar sniðnir af textanum svo hann falli betur 

að leiknum: 

 

   Vindum, vindum vefjum band, 

   vefjum fallegt húfuband. 

   Fyrir Gunnu höfuð hneigja, 

   fyrir Gunnu hné sín beygja, 

   og svo skal Gunna snúa sér. 

  

Að lokum er svo sungið: „Fyrir öllum höfuð hneigja, fyrir öllum hné sín beygja og svo skulu 

allir snúa sér.“
402

 Ekki er þess getið hver samdi eða þýddi íslenska textann.  

 Steinunn Bjarman þekkir leikinn vindum, vindum, vefjum band vel. Hún er fædd árið 

1928, alinn upp á Akureyri og í minningum sínum um leiki Akureyrarbarna á fjórða áratug 

síðustu aldar lýsir hún leiknum á eftirfarandi hátt:  

 

Aðra daga gengu allir í hring, héldust í hendur og sungu: „Vindum, vindum, 

vefjum band, vefjum smokk sem húfuband. Fyrir Dóru höfuð hneigja, fyrir 

Dóru búkinn beygja, svo skal Dóra snúa sér.“ Smátt og smátt höfðu allir í 

hringnum snúið sér og þá hljómaði söngurinn: „Vindum, vindum, vefjum 

band, vefjum smokk sem húfuband. Fyrir öllum höfuð hneigja, fyrir öllum 

búkinn beygja, svo skulu allir snúa sér.“ Og hópurinn sneri sér við með 

hlátrasköllum og hávaða.
403

 

  

                                                 
401
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403
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En vindum, vindum, vefjum band er víðar þekktur en hér á landi og í Danmörku. Hann er 

meðal annars þekkur alls staðar á Norðurlöndunum og í Þýskalandi, Hollandi og Belgíu.
404

 Í 

Færeyjum nefnist hann kráka situr á steini. Leikurinn er leikinn með sama sniði og hér en 

vísan er frábrugðin:  

 

   Kráka situr á steini,  

   hakkar í beini.  

   Fyrsta var eitt pottabrot,  

   annað var eitt útskot í ringi,  

   triðja var ein røvari á tingi.  

   Nú skal N. N. venda sær um í ringi.
405

 

 

Þessi leikur er líka vel þekktur í enskumælandi löndum og nefnist þar Wallflowers, 

wallflowers. Hann er leikinn eins og annars staðar en textinn er þó af enn öðrum toga. Í einni 

gerð leiksins frá Írlandi er yngsta barnið látið snúa sér við fyrst, síðan það næst yngsta og svo 

koll af kolli en vísan sem er sungin er á þessa leið:  

 

   Wallflowers, wallflowers, 

   Growing up so high, 

   We´re all pretty fair maids, 

   Who would not like to die. 

 Especially (Name), 

   She is youngest child,  

   Oh fie for shame! Oh fie for shame!  

   So turn your back against the game,  

   Turn your back to salty Jack, 

   And say no more to me, 

   For if you do, I´ll chop you up in two, 

   And that will be the end of you.
406

 

 

Norrænu vísurnar með bandvafningum sínum eru öllu sakleysislegri heldur en sú írska þar 

sem þeim sem sungið er um er hótað maklegum málagjöldum snúi hann sér ekki við og þegi.  

Iona og Peter Opie tilgreina nokkrar gerðir af Wallflowers í The Singing Game og 

segja leikinn hafa þekkst í Bretlandi frá því um miðja nítjándu öld. Þar er algengasta vísan 

svona:  

 

   Wallflowers, wallflowers, growing up so high, 

   We are all maidens, and we shall all die; 

                                                 
404
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405
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406
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   Except for little Julie, she’s the only one,  

    Fie for shame! Fie for shame! 

   Turn your back to the wall again.
407

 

 

Annars er leikurinn leikinn eins og hér á landi. Opie hjónin benda einnig á það í bók sinni að í 

lýsingum á dansi galdranorna á sautjándu öld séu þær sagðar hafa dansað hringdans þannig að 

þær sneru bakhlutanum inn í hringinn. Sumir fræðimenn hafa jafnvel haldið því fram að 

leikdansar eins og vindum, vindum, vefjum band séu leifar slíkra nornadansa.
408

  

 

 

4.3.2.3 Bimbi rimbi rimbamm 

 

Nokkrir heimildarmenn Þjóðháttasafns og viðmælendur í viðtölum þekkja biðlunarleikinn 

bimbi rimbi rimbamm en þeir eru allir í yngri kantinum, þeir elstu fæddir um 1930. Þetta 

bendir til þess að leikurinn sé líka tiltölulega ungur hér á landi, ekki síst vegna þess að hans er 

hvorki getið hjá Ólafi Davíðssyni né í þeim leikjasöfnum öðrum sem út komu á fyrri hluta 

síðustu aldar.  

Una Margrét Jónsdóttir sem rannsakað hefur hvað mest söngtengda barnaleiki hér á 

landi segir að uppruni bimbi rimbi rimbamm sé nokkuð dularfullur en ljóst sé að íslensk börn 

séu farin að leika hann í kringum 1920 og hugsanlega fyrr. Á sjötta, sjöunda og áttunda ártug 

tuttugustu aldar megi síðan heita að hvert barn kunni leikinn. Síðan hafi vinsældir hans dvínað 

nokkuð þótt hann lifi enn þá sæmilegu lífi.
409

  

Heimildarmaður, karlmaður fæddur 1932, segir þó „bimm, bamm leikinn“ hafa frekar 

verið stelpuleik og vinsælan á skólalóðum. Hann lýsir leiknum þannig að börnin hafi raðað sér 

upp í tvær raðir sem staðið hafi andspænis hvor annarri og haldist í hendur. Önnur röðin hafi 

síðan gengið eitt, tvö skref á móti hinni röðinni og sungið: „Má ég biðja um Gunnu,“ eða 

eitthvað álíka. Hin röðin hafi þá sungið á móti: „Hvað viltu henni, bimbi rimbi rimbamm?“ 

Því var svarað og síðan spurt „Hvað fær hún að launum?“ Þá var gjarnan svarað: „Eina baun í 

bala.“ Og loks var sungið: „Fari hún þá með ánægju,“ eða „með skít og skömm.“ Leikurinn 

hélt svo áfram þar til allir voru komnir sömu megin.
410

 

 Steinunn Bjarman (f.1928) tekur það einnig fram í umfjöllun um barnaleiki á Akureyri 

á millistríðsárunum að bimbi rimbi rimbamm hafi fyrst og fremst verið stelpuleikur og að 

                                                 
407

 Opie, The Singing Game, 244. 
408

 Sbr. Margaret Murry í The Witch-Cult in Western Europe frá 1921 og K. M. Briggs í The Anatomy of Puck frá 

1959, sjá nánar Opie, The Singing Game, 236-238.  
409

 Una Margrét Jónsdóttir, Allir í leik: Söngvaleikir barna, 51.  
410

 ÞÞ 13876.  



130 

 

strákarnir hafi talað um hann af mikilli fyrirlitningu. Samt hafi þeir reynt að fylgjast með svo 

lítið bar á því að þeim var ekki sama hvað var sungið um þá. Um það hvernig stelpurnar á 

Akureyri á fjórða áratug aldarinnar sem leið léku „bimm bamm“ segir Steinunn: 

 

Þær skiptu sér í tvö lið, kræktu saman handleggjunum og önnur fylkingin stóð 

kyrr þegar hin kom þrammandi og söng:  

   „Bimm, bamm, bimm, bamm“ og síðan aftur á bak „Bimbi-ri-ri-             

rimmbamm.“ 

  Þá fór hinn hópurinn af stað og söng: „Hver er að berja?“ og aftur á bak   

„Bimbi-ri-ri-rimmbamm.“ 

   „Auðvitað hann Stebbi. Bimbi-ri-ri-rimmbamm.“ 

   „Hvað vill hann Stebbi? Bimbi-ri-ri-rimmbamm.“ 

   „Hann vill hana Maju sína. Bimbi-ri-ri-rimmbamm.“ 

   „Hvað vill hann með Maju?Bimbi-ri-ri-rimmbamm.“ 

   „Fá hana fyrir konu. Bimbi-ri-ri-rimmbamm.“ 

  „Hvað á Maja að gera? Bimbi-ri-ri-rimmbamm ?“ 

   „Hún á að elda grautinn. Bim-bi-ri-ri-rimmbamm.“ 

   „Hvað fœr hún að launum? Bimbi-ri-ri-rimmbamm.“ 

   „Fullan disk af baunum. Bim-bi-ri-ri-rimmbamm.“ 

   „Fari hún þá með góðu. Bim-bi-ri- ri-rimmbamm.'“ 

   Þá slóst Maja í hinn hópinn og áfram hélt leikurinn. Fylkingarnar þrömmuðu 

áfram eða afturábak. Stundum varð töf þegar stelpurnar stóðu í hnapp og reyndu 

að koma sér saman um hverja ætti að biðja næst, hvaða strákur væri að berja, 

hvaða laun ætti að greiða og hvað stelpan ætti að gera. Í hinum hópnum var ekki 

heldur alltaf samkomulag um það hvort stelpan ætti að fara með gleði, með 

góðu, með illu eða bara í rass og rófu.
411 

 

Þótt Steinunn taki skýrt fram að bimbi rimbi rimbamm hafi fyrst og fremst verið stelpuleikur 

þá munu strákar oft hafa tekið þátt í honum líka og stundum tíðkaðist að strákar væru öðrum 

megin og stelpur hinum megin í þessum leik.
412

 Í lýsingu Steinunnar er viðkvæðið „bim-bi-ri-

ri-rimmbamm“ notað í stað „bimbi rimbi rimbamm“ sem flestar heimildir nefna. Enda voru 

notuð alls kyns afbrigði af orðalagi og viðbætur í þessum leik og börnin ákváðu meðal annars 

sjálf hvað sú sem um var rætt skyldi gera og hvað hún fengi að launum. Algengt var að hún 

fengi „fullan disk af baunum“ eða „eina dós af baunum“ sem rímar á móti launum en hún gat 

líka fengið „hundrað börn í bala og þúsund rottuhala“ ef því var að skipta.  

„Bimbi rimbi rimbamm“ er þó ekki eina viðkvæðið sem notað var við þennan leik því 

áður fyrr voru einnig notuð viðkvæði eins og „hæsinga-læsinga-london-don“ og „litla rauða 

regnhlífin“. Um þetta fjallar Una Margrét Jónsdóttir í bók sinni Allir í leik og hún bendir 

einnig á að viðkvæðið „hæsinga-læsinga-london-don“ geti vísað til skyldleika við Danmörku 
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en svipuð viðkvæði er að finna í dönskum barnaromsum. Leikinn bimbi rimbi rimbamm er þó 

ekki að finna þar í landi þótt dönsk börn hafi leikið sér í svipuðum leikjum eins og Der kom 

en mand fra det røde hav. Textinn og lögin eru hins vegar allt önnur. Hér á landi mun lagið 

sem sungið er oftast hafa verið það sama en þó eru til nokkur afbrigði af því. Una Margrét 

setur fram þá tilgátu að hugsanlega sé bimbi rimbi rimbamm að meginuppistöðu íslenskur 

leikur þótt vissulega megi finna tengsl við hliðstæða leiki, meðal annars í Danmörku.
413

  

 Í leikjasafni Evalds Tang Kristensens frá 1896-1898, Dansk Börnerim, Remser og 

Lege, er þó leikur sem um margt svipar til bimbi rimbi rimbamm. Hann nefnist Herren fra 

Ninive
414

 og Kristensen lýsir honum á eftirfarandi hátt:  

 

Ved den ene Side af Stuen står en hel Række af Deltagerne, men kun én på den 

anden. Han kommer så frem i Dandsetakt og synger: Der kommer en Herre fra 

Ninive. Derefter går han tilbage igjen, idet han synger: Hejsasa, Pilatus. Nu går 

de andre frem, syngende: Hvad vil den Herre fra Ninive? (Tilbage): Hejsasa, 

Pilatus. 1.: Jeg vil ha´jer ældste Datter. (Tilbage): Hejsasa, …2.: Hvad vil I med 

vor ældste Datter o.s.v. 1.: Vi vil gifte hende bort. 2.: Hvad for en Mand skal 

hun så ha´? Nu nævner han én, som skal have hende. Altså: (Anna Marie) skal 

han ha’ …. 2.: Ta´ hende så med Glæde. Midt i den lange Række står Moderen 

og Dötrene, og på den höjre Side star de ældste, men på den venstre Side af 

hende de yngste. Herren fra Ninive får stadig den yngste. Næste Gang kommer 

der altså to Herrer fra Ninive og får nok en Datter. Når kun Moderen er til Rest, 

begynder Legen forfra, og så er hun bleven Herren fra Ninive.
415

  

 

Hér er greinilega um leik að ræða sem skyldur er bimbi rimbi rimbamm. Viðkvæðið er að vísu 

allt annað, „hejsasa, Pilatus“, en uppbygging leiksins er að mörgu leyti lík. Leikendur standa í 

röð en einn stakur stendur á móti. Þátttakendur ganga fram og til baka í „danstakti“ um leið og 

þeir syngjast á en viðlagið er sungið í bakaleiðinni. Falast er eftir kvonfangi og þannig færast 

leikendur smám saman á milli raða og skipta um hlutverk þar til móðirin stendur ein í 

upphaflegu röðinni og verður svo „Herren fra Ninive“ í næstu umferð. Athyglisvert er 

orðalagið „ta´ hende så med glæde“ sem sagt er um leið og einhver fer á milli raða sem minnir 

óneitanlega á orðalagið „fari hún þá með gleði“ sem notað er í mörgum íslensku gerðunum.
416

 

Fleiri hliðstæða leiki má nefn, svo sem Es kommt ein Herr aus Ninive í Þýskalandi, A duke a 
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riding í Bretlandi og Ria-ra í Svíþjóð.
417

 Leikinn bimbi rimbi rimbamm sem slíkan virðist 

hins vegar ekki að finna í heimildum né í leikjasöfnum frá nágrannalöndum okkar.  

Því er svo við að bæta að Una Margrét Jónsdóttir bendir á það í Allir í leik að bimbi 

rimbi rimbamm minni óneitanlega á fornan vikivakaleik, Hoffinnsleik. Í honum eru einnig 

tvær raðir sem ganga hvor á móti annarri. Karlar eru í annarri röðinni en konur í hinni og 

karlarnir biðla til kvennanna með því að bjóða þeim ýmislegt ókræsilegt, svo sem grjót og kol. 

Þær neita hins vegar þar til þeir bjóða þeim gull en þá fara þær og dansa við þá.
418

  

Ýmsa fleiri hliðstæða vikivakaleiki mætti nefna svo sem hindarleik, Þórhildarleik og 

kerlingarleik enda fjalla mörg vikivakakvæði um kvonbænir (giftingaleikir) þar sem biðlarnir 

bjóða stúlkunum gull og græna skóga í þeim tilgangi að bræða hjörtu þeirra eða þá að fólk er 

parað saman með ýmsu móti. Í hindarleik
419

 skipa konur og karlar sér í raðir líkt og í 

Hoffinnsleik. Svokölluð hindarmóðir er stjórnandi og forsöngvari leiksins. Hún tekur 

karlmennina (hirtina) hvern á fætur öðrum, bindur fyrir augu þeirra, leiðir þá fram fyrir 

stúlkurnar (hindirnar) og lætur þá kjósa sér stúlku blindandi. Þegar allir hafa fengið maka 

giftir hindarmóðirin pörin. Karlarnir fá þá að kyssa konurnar og síðan er stiginn dans. Í öllum 

leiknum eru sungnar vísur eftir því sem við á hverju sinni.
420

 

 

 

4.3.2.4 Inn og út um gluggann 

 

Inn og út um gluggann varð greinilega allvinsæll leikur á Íslandi á fyrri hluta tuttugustu aldar 

og talsvert fram eftir öldinni.
421

 Leikendur standa í hring og haldast í hendur en einn stendur 

utan hrings. Þá byrjar hópurinn að syngja:  

 

Inn og út um gluggann, 

inn og út um gluggann, 

inn og út um gluggann 
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og alltaf sömu leið.  

  

En um leið fer sá sem er fyrir utan inn í hringinn, undir tengdar hendur og síðan út aftur á 

öðrum stað meðan sungið er og staðnæmist síðan fyrir aftan einhvern í hringnum. Þá er 

sungið: „Nem ég staðar bak við hana Stínu“, eða það nafn sem við á, það er sungið þrisvar og 

endað á: „Og svo fer hún sína leið.“ Því næst tekur sá sem stendur fyrir aftan Stínu um axlir 

hennar eða mitti og þau fara inn og út úr hringnum meðan upphafsvísan er sungin á ný. Stína 

nemur svo staðar fyrir aftan einhvern annan, sungið er um hann og þau fara síðan í halarófu 

„inn og út um gluggann“. Þannig er haldið áfram, röðin lengist og loks eru allir komnir í eina 

halarófu.  

Margt bendir til þess að inn og út um gluggann sé ekki ýkja gamall leikur hér á landi. 

Hans er ekki getið í neinu af eldri leikjasöfnunum íslensku nema í safni Steingríms Arasonar 

frá 1950 og einungis einn heimildarmaður Þjóðháttasafns sem fæddur er fyrir 1950 nefnir 

leikinn. Sá er karlmaður fæddur 1932. Hann man óljóst eftir leiknum en segir þó að hann hafi 

aðallega verið stelpuleikur.
422

 Í leikjasafni Steingríms frá 1950 er leiknum lýst eins og hér að 

framan með þeirri undantekningu að í stað „nem ég staðar bak við hana …“ er sagt „stend ég 

bak við ...“ að öðru leyti er leikurinn eins.
423

 Steinunn Bjarman segir inn og út um gluggann 

hafa verið nýjan leik á Akureyri á fjórða áratug aldarinnar:  

 

Um haustið höfðu einhverjir lært nýjan leik og fljótlega mátti sjá marga hringi á 

skólatúninu og alls staðar heyrðist sungið: „Út og inn um gluggann, út og inn 

um gluggann, út og inn um gluggann, alltafsömu leið.“
424  

 

Inn og út um gluggann virðist því ekki ná fótfestu hér á landi fyrr en líður fram undir miðja 

tuttugustu öld en vafalítið hefur leikurinn borist hingað frá nágrannalöndum okkar. Til eru 

sambærilegir leikir annars staðar á Norðurlöndunum
425

 og á Bretlandseyjum. Peter og Iona 

Opie rekja í rannsóknum sínum leikinn In and Out the Windows sem lengi hefur verið vinsæll 

í Bretlandi aftur til nítjándu aldar en sá leikur er sambærilegur við inn og út um gluggann þótt 

að sumu leyti sé hann frábrugðinn. Vísurnar sem yfirleitt er sungnar eru á þessa leið:  

 

 In and out the windows, 

 In and out the windows, 

 In and out the windows, 

                                                 
422

 ÞÞ 13876. 
423

 Steingrímur Arason, 100 léttir leikir fyrir heimili, skóla og leikvöll, 24-25. 
424

 Steinunn Bjarman, Dagur, 23. apríl 1994, 9. 
425

 Sbr. Una Margrét Jónsdóttir, Allir í leik (útv.þ.), 10. okt. 2004. Í gömlu dönsku og norsku leikjasöfnunum er 

þennan leik þó ekki að finna sem einnig bendir til þess að hann sé ungur í þeim löndum.  
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 As you have done before. 

 

 Stand and face your lover,  

 Stand and face your lover,  

 Stand and face your lover,  

 As you have done before. 

  

 Follow her to London, 

 Follow her to London, 

 Follow her to London, 

 As you have done before. 

  

 Shake hands before you leave her, 

 Shake hands before you leave her, 

 Shake hands before you leave her, 

 As you have done before. 

 

Leikendur standa allir í hring nema einn sem fer inn og út úr hringnum og staðnæmist síðan 

aftan við þann sem hann kýs sér rétt eins og í íslensku gerðinni. Þeir fara svo í halarófu til 

baka til London en þar er sá sem var kosinn skilinn eftir meðan sá sem byrjaði fer í hringinn. 

Svo er leikurinn endurtekinn.
426

 Leikurinn Round and Round the Village er leikinn með 

svipuðu sniði og inn og út um gluggann
427

 en In and out Through the Darkie Bluebells (Dusty 

Bluebells) er aftur á móti leikinn á nákvæmlega sama hátt og sá íslenski þótt lagið sem oftast 

er sungið sé annað.
428

  

 

 

4.3.2.5 Sjáðu hvernig Valdi vinnur 

 

Í leiknum Sjáðu hvernig Valdi vinnur mynda þátttakendur hring og haldast í hendur. Síðan er 

sungið ljóðið um Valda og hermt eftir því sem hann og Sigga gera. Allir taka höndum saman 

og ganga í hring þegar trallað er: 

 

  : /: Sjáðu hvernig Valdi vinnur : /: er völlinn hann slær. 

  : /: Svona slær hann Valdi völlinn : /: og vel gengur það.  

        Tra-la-la. 

 

  : /: Sjáðu hvernig Sigga rakar : /: í sæti og föng. 

  : /: Svona rakar Sigga heyið : /: í sæti og föng. 

 

                                                 
426

 Opie, The Singing Game, 360-361. 
427

 Wilman, Games for Playtime & Parties, 70-71. 
428

 Sbr. Brady, All in! All in!, 120-121; Opie, The Singing Game, 366-367. 
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  : /: Sjáðu Valda og Siggu binda : /: er sætið er til. 

  : /: Svona binda bæði saman : /: í bagga sitt hey. 

 

  : /: Sjáðu, böggum ljett og liðugt : /: þau lyfta frá jörð. 

  : /: Svona bagga hátt með höndum : /: þau hefja á klakk. 

 

  : /: Sjáðu þegar fá þau fríið : /: þau fagna því vel. 

  : /: Svona þegar fá þau fríið : /: þau fara í dans. 

         Tra-la-la. 

 

Þessi leikur birtist fyrst á prenti hér á landi í leikjabók Halldóru Bjarnadóttur árið 1917 en 

ljóðið er þýtt af Páli J. Árdal.
429

 Leikinn er ekki að finna í leikjasafni Ólafs Davíðssonar og 

hvorki viðmælendur í einstaklingsviðtölum né heimildarmenn Þjóðháttasafns nefna hann. Una 

Margrét Jónsdóttir telur leikinn hins vegar hafa verið nokkuð þekktan hér á landi á fyrri hluta 

tuttugustu aldar.
430

 Ekki er ólíklegt að Halldóra hafi kynnst leiknum í Noregi og þess vegna 

fengið hann þýddan og tekið hann upp í leikjakver sitt. Leikurinn er þekktur á Norður-

löndunum
431

 en einnig víða annars staðar. Í Bretlandi nefnist leikurinn The Peasant, kot-

bóndinn, og segja Iona og Peter Opie í The Singing Game að hann hafi verið útbreiddur þar í 

landi á síðari hluta nítjándu aldar. Kotbóndinn í breska söngnum ræktar bygg og hveiti og í 

fyrsta erindinu er sungið: 

 

Would you know how does the peasant, 

Would you know how does the peasant, 

Would you know how does the peasant 

Sow his barley and wheat? 

 

Iona og Peter Opie segja leikinn innfluttan frá Þýskalandi um miðja nítjándu öld þar sem 

hann nefnist Der Bauer, bóndinn: 

 

Wollt ihr wissen, wie der Bauer seinen Hafer aussät? 

Seht so machts der Bauer, wenn er Hafer aussät. 

 

Í þýsku gerðinni endar síðan bóndinn á því að fara á krána og drekka sig fullan: 

 

   Wollt ihr wissen, wie der Bauer aus dem Wirtshaus geht? 

Seht so machts der Bauer, wenn aus dem Wirtshaus er geht. 

 

                                                 
429

 Halldóra Bjarnadóttir, Kvæði og leikir handa börnum, 33. 
430

 Una Margrét Jónsdóttir, Allir í leik: Söngvaleikir barna, 41-42. 
431

 Thyregod fjallar t.d. um þennan leik í Danmarks Sanglege en á dönsku nefnist hann Bonde. Þar er einnig 

vísað til sænskra og finnskra gerða, 256-258. 
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Það þótti síðan hin mesta skemmtun að herma eftir drukknum bóndanum í lok leiksins. 

Þessum endi er aftur á móti víða sleppt í þýðingum og líklegast hefur ekki þótt við hæfi að 

börnin léku drykkjulæti bóndans.
432

 

 

 

4.3.2.6 Leikdansar 

 

Á fyrri hluta síðustu aldar voru ýmsir dansar afar vinsælir leikir, bæði í sveitum og bæjum en 

einkum og sér í lagi meðal íslenskra stúlkna. Þegar komið var fram yfir miðja öldina fóru 

vinsældir þessara dansa að dvína og þeir hurfu nánast með öllu.
433

 Oftast var um einhvers 

konar hringdansa að ræða þar sem einn eða eitt par var sett í miðjuna, mynduð voru pör með 

ýmsu móti og hermt eftir einhverri atburðarás með látbragði. Flestir þessara dansa höfðu 

fólgnar í sér einhverjar rómantískar aðstæður og sungin voru við þá ástarljóð. Meyjarnar fara 

á ástarfundi í grænum lundum við laglega og munarblíða pilta sem stíga í vænginn við þær í 

dansi og leik. Oftar en ekki voru þessir leikir leiknir úti á sléttum bölum, skólalóð eða öðrum 

heppilegum stöðum en þeir voru einnig á stundum leiknir inni þar sem húsrúm leyfði eða 

þegar aðstæður úti við voru ekki fyrir hendi svo sem á vetrum.  

Una Margrét Jónsdóttir hefur bent á að margir þessara leikdansa hafi að líkindum 

borist hingað frá Norðurlöndunum seint á nítjándu öld og textarnir oft þýddir þaðan. Þeir eru 

líka náskyldir þjóðdönsum og vikivakadönsum eða beinlínis afbrigði af þeim.
434

 Þeir 

leikdansar sem oftast eru nefndir í heimildum eru: Meyjanna mesta yndi; og mærin fer í 

dansinn; ég úti gekk um aftan; hann Frímann fór á engi eða munkurinn gekk í engi; sjö fagrar 

meyjar fara í hring; komdu kæra vina mín; hann Þórarinn kenndi mér þennan dans; er heilsar 

sumarsól; í heiðardalnum er heimbyggð mín og ég lonníetturnar lét á nefið. Þá er 

vefaradansinn einnig oft nefndur. Halldóra Bjarnadóttir tekur upp nokkra þessara leikja í 

Kvæði og leikir handa börnum frá 1917 og við suma þeirra eru tilgreindir þýðendur ljóðanna, 

þar á meðal Steingrímur Thorsteinsson og Páll J. Árdal.  

Tökum sem dæmi vísuna við og mærin fer í dansinn sem þannig er í safni Halldóru:  

 

Og mærin fer í dansinn 

og fótinn ljett og liðugt ber, 

og lundin gleðst hin ljetta 

því líf og gleði er hjer. 

                                                 
432

 Opie, The Singing Game, 299-301. 
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 Sbr. Una Margrét Jónsdóttir, Allir í leik: Söngvaleikir barna, 66. 
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 Una Margrét Jónsdóttir, Allir í leik: Söngvaleikir barna, 66. 
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:/: Hæ hopsasa trallala. :/: 

Og lundin gleðst hin ljetta 

því líf og gleði er hjer. 

 

Síðan er lýsing á leiknum. Myndaður er hringur en einn eða fleiri eru inni í honum. Vísan er 

sungin og þegar kemur að „hæ hopsasa“ staðnæmist sá sem er inni í hringnum fyrir framan 

einhvern sem þá fer inn í hringinn og þeir dansa saman. Þegar sungið er „og lundin“ í annað 

sinn klappa þeir saman lófunum og taka höndum saman, hægri á móti vinstri og snúa sér í 

hring.
435

 Svo er leikurinn endurtekinn og nýir leikendur fara inn í hringinn.  

Í leikjasafni Steingríms Arasonar frá 1950 er einnig að finna leikinn mærin fer í 

dansinn en Steingrímur hefur vísuna þó talsvert öðruvísi:  

 

Og mærin fer í dansinn 

og fótinn ljett og liðugt ber, 

að leita sér að pilti 

sem laglegastur er,  

og hann er hér og hann er þar 

og hann er máske alls staðar 

og loksins var það þessi  

sem laglegastur var. 

 

Leiknum er svo lýst þannig að börnin mynda hring og ganga um leið og þau syngja en eitt 

barn stendur í miðjunni. Þegar sungið er „og hann er hér og hann er þar“ tekur sá sem er inni í 

hringnum í höndina á einhverjum, þau hoppa fram með fæturna til skiptis, klappa saman 

lófum, krækja saman handleggjum og dansa í hring.
436

  

Allmargir heimildarmenn Þjóðháttasafns nefna leikdansinn og mærin fer í dansinn og 

karlmaður af Vestfjörðum, fæddur 1917, segir sömu vísu og kemur fram hjá Halldóru hafa 

verið sungna en leikinn sjálfan hafa verið dálítið öðruvísi. Samkvæmt lýsingu hans sungu 

þátttakendur vísuna og gengu í hring eftir hljómfallinu. Þegar komið var að „hæ hopsasa“ var 

hringurinn rofinn en tveir og tveir leikendur kræktu saman hægri handleggjum og hoppuðu í 

hringi meðan vísan var sungin til enda. Síðan var leikurinn endurtekinn svo oft sem verða 

vildi.  

Þessi sami heimildarmaður nefnir einnig leikinn meyjanna mesta yndi:  

 

Meyjanna mesta yndi 

það er að eiga vin.  

Svo tek ég blítt í höndina á þér 
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 Halldóra Bjarnadóttir, Kvæði og leikir handa börnum, 38. 
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 Steingrímur Arason, 100 léttir leikir fyrir heimili, skóla og leikvöll, 15-16. 
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og legg þig ljúft í faðminn á mér 

og dansa við þig sérhvert sinn. 

Það saklaus skemmtun er. 

 

Fyrstu tvær braglínurnar eru endurteknar í söngnum. Leikurinn byrjar eins og og mærin fer í 

dansinn en þegar kemur að „svo tek ég blítt“ er hringurinn rofinn, tveir og tveir takast í 

hendur, helst stelpa og strákur, og dansa polkaspor meðan vísan er sungin til enda. 

Heimildarmaður segir að síðasti hluti vísunnar hafi oft verið endurtekinn til að „teygja sem 

lengst á dansinum og faðmlaginu“. Síðan var hægt að endurtaka leikinn að vild.
437

  

Eins og áður var minnst á nefna heimildarmenn margir hverjir vefaradansinn sem afar 

vinsælan leikdans og Una Margrét Jónsdóttir segir að hann hafi mikið verið dansaður í lok 

nítjándu aldar og á fyrstu áratugum aldarinnar síðustu.
438

 Sennilegast hefur hann borist hingað 

frá Danmörku.  

Leikurinn Væve Vadmel
439

 er dansaður með sama hætti þar og hér og hluti íslenska 

textans er greinilega þýðing og staðfærsla á danska textanum. Dansinn er nokkuð flókinn og 

fer fram í nokkrum liðum. Í upphafi leiks eru myndaðar tvær raðir sem standa hvor á móti 

annarri, karlmenn í annarri en konur í hinni. Svo er byrjað að syngja og farið eftir ákveðnum 

leikreglum um leið og hver vísa er sungin. Fyrst hlaupa raðirnar hvor á móti annarri en síðan 

hleypur endaparið meðfram hvorri röð en heldur höndum saman yfir þeim sem í röðinni 

standa. Þá taka pörin saman báðum höndum og karlinn í fyrsta pari hleypur fram en konan 

aftur á bak, hjá næsta pari hleypur konan fram en karlinn aftur á bak og svo koll af kolli. Því 

næst taka pörin saman höndum og fyrsta parið fer af stað og lyftir samtengdum höndum yfir 

næsta par en fer undir hjá þarnæsta og síðan hvert parið á fætur öðru. Svo krækja pörin saman 

örmum og dansa eftir ákveðnum reglum, standa síðan aftur í röð og hlaupa hvert á móti öðru 

og slá saman lófunum. Þá takast allir í hendur og mynda vafning í halarófu utan um karlinn á 

endanum, hann vindur svo ofan af vafningnum og þá er myndaður vafningur utan um konuna 

á hinum endanum. Að lokum er myndaður hringur og þátttakendur krækja saman örmum en 

halda hver um sig saman lófum og síðan er tekist á með því að stíga inn og svo út og teygja á 

hringnum.
440
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Oftast var þessi flókna gerð dönsuð af fullorðnum en einfaldari gerðir leiksins eru 

einnig til sem börn dönsuðu. Steinunn Bjarman lýsir einni slíkri styttri gerð af vefara-

dansinum sem börnin á Akureyri léku á fjórða áratug aldarinnar sem leið:  

 

Það var venjulega komið langt fram á vor og allir farnir að hlakka til sumarsins 

þegar nokkrir krakkar í efsta bekk tókust í hendur og brátt ómaði um 

skólalóðina: „Svo vefum við mjúka og dýrindis dúka. Vefum mjúka, dýra dúka, 

skjótum skyttunni í skil. Vefum mjúka, dýra dúka, skjótum skyttunni í skil.“ 

Alltaf bættust fleiri í hópinn og langur hali af börnum sem héldust í hendur 

liðaðist þétt í kringum þann sem innstur stóð. 

  Hópurinn stækkaði og áfram var sungið: „Vefum mjúka, dýra dúka, skjótum 

skyttunni í skil.“ Það þrengdist um þá sem innstir stóðu, en að lokum hafði öll 

halarófan vafist utanum og þá var kallað: „Ekki sleppa, ekki sleppa.“ Síðan 

beygði sá innsti sig niður og mjakaði sér undir alla og kom með halarófuna á 

eftir sér út úr hópnum. Allir héldust þétt í hendur til þess að keðjan slitnaði ekki 

og áfram ómaði söngurinn: „Svo vefum við mjúka og dýrindis dúka. Vefum 

mjúka, dýra dúka, skjótum skyttunni í skil [...]“
441

 

  

Þessa gerð er einnig að finna í Noregi en þar heitir leikurinn Væva vømmøl og vísan sem er 

sungin er svona:  

 

Så væver vi vømmøl,  

så slår vi tesammen 

væva vømmøl å slå tesamen, 

la skyttelen gå,  

væva vømmøl å slå tesamen, 

la skyttelen gå.
442

  

 

Keimlíka leiki má finna víðar svo sem á Bretlandi þar sem leikurinn Making the ball er eins 

uppbyggður þótt vísan sé önnur.
443

 Hugsanlegt er að vísan úr hinum annars tiltölulega flókna 

vefaradansi hafi yfirfærst á einfaldari leik sem gengur út á það eitt að vefja halarófu utan um 

þann sem innstur stendur og vinda svo ofan af henni aftur.  

 

 

4.3.2.7 Ýmsir söngtengdir leikir 

 

Ýmsir aðrir söngva- og hermileikir urðu vinsælir á fyrri hluta tuttugustu aldar og voru leiknir 

af kaupstaðarbörnum jafnt sem börnum á landsbyggðinni. Margir þeirra eru einnig sóttir til 
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Danmerkur og Noregs og þýddir og staðfærðir að einhverju leyti. Sumir þessara leikja voru 

aðallega leiknir um jólaleytið og urðu sérstakir jólaleikir þótt fyrirmyndirnar frá Norður-

löndunum væru alls ekki alltaf tengdar jólum. Í þessum leikjum er sungið og oft hermt eftir 

ákveðinni atburðarás í leiðinni. 

Fyrsti söngvaleikurinn af þessu tagi sem birtist á prenti er Þyrnirós í þýðingu Páls J. 

Árdals og finna má í leikjasafni Halldóru Bjarnadóttur frá árinu 1917. Þar eru erindin þó 

aðeins sex: Hún Þyrnirós var besta barn; Þá kom þar galdrakerling inn; Og þyrnigerðið hóf 

sig hátt; Hún Þyrnirós svaf eina öld; Þá kom hinn ungi konungsson; og Ó, vakna þú mín 

Þyrnirós. Með fylgir lýsing á því hvernig leika skuli leikinn þar sem einn skal leika Þyrnirós, 

annar galdrakerlinguna og sá þriðji konungssoninn.  

Í upphafi leiksins er Þyrnirós sofandi á miðju gólfi en aðrir leikendur haldast í hendur, 

ganga í kringum hana og syngja ljóðið. Þegar annað erindið er sungið kemur galdranornin til 

leiks, leggur hendur yfir Þyrnirós en fer svo í hringinn. Í þriðja erindinu teygja allir upp 

hendurnar og tákna þannig þyrnigerðið sem hóf sig hátt en í því fimmta birtist 

konungssonurinn og fer inn í hringinn. Um leið og sjötta vísan er sungin réttir 

konungssonurinn Þyrnirós höndina og við lok erindisins rís hún á fætur.
444

  

Þegar fram liðu stundir urðu erindin í Þyrnirós fleiri og þegar leiknum er lýst í 

leikjasafni Steingríms Arasonar árið 1950 hefur lokaerindi, Og þá var glatt í garði kóngs, 

verið bætt við en áður höfðu komið til sögunnar Og þá var kátt í hárri höll eða Og þá var kátt 

í höllinni sem síðar varð algengast.
445

 Enn síðar bættist svo við erindi sem stungið var inn á 

eftir erindinu um galdrakerlinguna, Á snældu skaltu stinga þig.  

Þessi leikur er greinilega bein þýðing á danska eða norska leiknum Tornerose var et 

vakkert barn en norski þjóðfræðingurinn Åse Enerstvedt segir leikinn hafa borist til 

Norðurlanda á nítjándu öld frá Þýskalandi. Í norsku gerðinni eru erindin níu og í þeim erind-

um sem ekki eru þýdd í íslensku gerðunum er sagt að Þyrnirós búi í stórri höll áður en 

galdranornin kemur til sögunnar og að prinsinn dansi við hana þegar hann hafði vakið hana.
446

 

Þyrnirós er gott dæmi um barnaleik þar sem leikræn tjáning fær að njóta sín og þar er líkt og í 

mörgum öðrum leikjum sótt efni í heim ævintýra og þjóðsagna. 

Í fyrra leikjasafni Steingríms Arasonar frá 1921 er meðal annars einnig að finna 

þýðingu á danska leiknum Rundt om en Enebærbusk sem seinna varð þekktur hér á landi 

undir nafninu Göngum við í kringum einiberjarunn. Þýðanda er ekki getið en hjá Steingrími 

                                                 
444

 Halldóra Bjarnadóttir, Kvæði og leikir handa börnum, 34-35. 
445

 Steingrímur Arason, 100 léttir leikir fyrir heimili, skóla og leikvöll, 10-12; Árni Björnsson, Saga jólanna, 166. 
446

 Enerstvedt, Tampen brenn, 114-116. 



141 

 

heitir söngurinn Göngum við og syngjum og til að gera sönginn íslenskari skal það gert „í 

grænum birkilund“. Síðan eru unnin ýmis verk á hverjum vikudegi og hermt eftir verklaginu 

hverju sinni: á mánudagsmorgni er þveginn þvottur; á þriðjudagsmorgni er rakaður víður 

völlur; á miðvikudagsmorgni breitt hey; á fimmtudagsmorgni prjónaður sokkur; á föstudags-

morgni járnaður hestur; á laugardagsmorgni skúruð gólf; síðan er gengið inn kirkjugólf á 

sunnudagsmorgni.
447

  

Athyglisvert er að hér eru sveitastörfin höfð í fyrirrúmi en í danska textanum eru unnin 

heimilisstörf þar sem þvotturinn er þveginn, undinn, hengdur upp, straujaður og skúruð gólf 

eða skór pússaðir og hárið greitt.
448

 Texti með einhverjum af þeim störfum varð svo seinna 

ofan á í munni íslenskra barna ásamt því að birkilundurinn vék fyrir hinum danskættaða 

einiberjarunna. Söngleikurinn um að ganga í kringum einiberjarunnann er einnig til í sömu 

mynd í Noregi og Svíþjóð og í enskumælandi löndum er til svipaður leikur sem hefst á 

orðunum: „Here we go round the mulberry bush.“ En hann er reyndar sunginn við allt annað 

lag.
449

 

  Tvo aðra leikdansa sem síðar blönduðust saman hér á landi og urðu að einum er að 

finna í leikjasafni Steingríms Arasonar frá 1921. Þeir eru einnig greinilegar þýðingar úr 

dönsku, sá fyrri er nefndur Akuryrkja en sá leikur heitir á dönsku Sædemanden eða Sålegen
450

 

og sá síðari Adam og synir hans sem á dönsku nefnist Adams syv Sönner.
451

 Í 

akuryrkjuleiknum er eitt barnanna bóndi en hin mynda hring utan um hann, stíga dans eftir 

hljómfallinu og gera síðan þær hreyfingar sem við á.  

 

Já, nú skuluð þið vita;    Og ville I nu vide, 

já, nú skulu þið sjá    og vill I forstaa, 

hvernig góði akur-bóndinn   hvorledes den Bondemand 

bar sig að að sá:    sin Havre monne saa? 

Hann sáði, hann sáði    Han saaede, han saaede, 

og gras spratt á láði.    Og Græsset det groede, 

Hann klappaði með höndunum,   Han klappede i Hænderne; 

hann stappaði með fótunum,   han vrikkede med Lænderne; 

hann vaggaði í lendunum,   han stampede med Fødderne; 

                                                 
447
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hann sneri sér í hring.     Han drejede sig rundt.
452

 

 

Þegar fyrstu umferð er lokið klappar bóndinn svo á herðar einhvers sem þá verður bóndi 

næst.
453

 Í Adam og synir hans segir Steingrímur að Adam standi inni í hring og stjórni því sem 

gera skal en hinir herma það eftir honum. Þeir verði að horfa fast á Adam án þess að loka 

augunum en sá sem bregði út af því verði Adam í næstu umferð. Adam hefur svo frjálsar 

hendur um hvað gera skuli. Textinn í þessum leik er nánast orðrétt þýðing úr dönsku þar sem 

allir syngja:  

 

Adam havde syv Sønner, syv,  

syv Sønner havde Adam.  

Alle gjorde de, som han bad,  

alle vare de lige glad.  

 

Og síðan syngur Adam:  

 
    Se alle paa mig, 

Ger ligesom jeg:  

Som saa!
454

 

 

Í þýðingunni hjá Steingrími er íslenski textinn aftur á móti á þessa leið:  

 

  Allir: Adam átti syni sjö.  

sjö syni átti Adam.  

Þeim var mesta unun að  

það eitt að gera, sem hann bað. 

Adam: Lítið allir á mig,  

gjörið allir sem ég;  

si-sona!
455

 

 

Þessir tveir leikir runnu svo saman í einn þegar fram liðu stundir og segir dr. Árni Björnsson 

að það hafi allavega ekki gerst síðar en 1958 þegar söngurinn birtist í þeirri mynd í 

söngvaheftinu Kátt er um jólin.
456

 Viðmælendur í einstaklingsviðtölunum nefna ekki þessa 

leiki og einungis fáeinir heimildarmenn Þjóðháttasafns minnast á Adam átti syni sjö en enginn 

á akuryrkju.  
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Ýmsir aðrir söngtengdir leikir fóru að koma til sögunnar þegar leið fram á miðja 

tuttugustu öldina, oftar en ekki líka þýddir og heimfærðir eftir erlendum fyrirmyndum. 

Steingrímur Arason hefur marga þeirra með í síðara leikjasafni sínu frá 1950. Helsta þeirra má 

nefna: Viljið heyra sem seinna er oftast kallaður Nú skal segja og heitir á dönsku Vil du 

vide;
457

 Dansi, dansi dúkkan mín sem einnig á sér danska fyrirmynd, Danse, danse, dukke 

fin;
458

 Litlu andarungarnir sem á þýsku nefnist Alle meine Entchen;
459

 og Ein ég sit og sauma 

sem á sér fyrirmyndir í enskumælandi löndum. Í The Singing Game nefna þau Iona og Peter 

Opie svipaðan leik, Sally Water, en í írska leikjasafninu, All in! All in!, er nefndur leikurinn 

Little Mary þar sem textinn er nánast orðréttur eins.
460

 Þá eru leikirnir Gekk ég yfir sjó og land 

og Í skóginum stóð kofi einn sem báðir eiga sér fyrirmyndir í dönsku, Jeg gik mig over sø og 

land og I en skov en hytte lå,
461

 farnir að ná vinsældum hér á landi fyrir miðja öldina sem 

leið.
462

  

Margir þessara leikja urðu fyrst og fremst jólaleikir þegar fram liðu stundir og þá 

aðallega sungnir og leiknir á jólatrésskemmtunum. Ekki þykir ástæða til að fjalla nánar um 

þessa leiki hér enda teljast þeir frekar til innileikja þótt í einhverjum tilfellum hafi sumir þeirra 

verið leiknir undir berum himni þegar gott var veður.  

 

 

4.3.3 Felu- og eltingaleikir 

 

Felu- og eltingaleikir í einhverri mynd eru algengir og gamalgrónir barnaleikir víða um heim. 

Oftast er leikjunum ætlað ákveðið svæði eða afmarkað rými þar sem gjarnan er skipt í óvina-

svæði og griðlönd. Í sinni einföldustu mynd eru feluleikir þannig að nokkrir leikendur fela sig 

en einn eða fleiri þátttakenda leita svo að þeim. Eltingaleikir fela aftur á móti í sér að einn eða 

fleiri elta aðra leikendur. Stundum eru leikirnir í senn felu- og eltingaleikir. Þessum leikjum 

var oft sköpuð leikræn umgjörð þar sem fyrirmyndirnar voru sóttar til þjóðsagna, ævintýra 

eða annarra bókmennta og kóngar, skessur, útilegumenn, ræningjar og önnur slík fyrirbæri 

komu við sögu. Þegar líða tók á öldina fóru ýmsir aðrir utanaðkomandi þættir einnig að hafa 

áhrif á umgjörð leikja, svo sem kvikmyndir, hasarblöð og þýddar bækur eins og rætt var um í 
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kafla 3.5. Marga þessa leiki má flokka sem hlutverkaleiki enda bregða leikendur sér í hlutverk 

ævintýra- og þjóðsagnapersóna og leika hver sitt hlutverk leikinn á enda en í þeim mörgum 

eru einnig fastmótaðar reglur og að því leyti gætu þeir talist til regluleikja. Algengustu 

leikirnir í þessum flokki sem leiknir voru af börnum í Reykjavík og á Akureyri á því tímabili 

sem hér um ræðir voru: feluleikur, saltabrauð, kóngsleikur, útilegumannaleikur, skollablinda, 

skessuleikur, risaleikur, stórfiskaleikur, eltingaleikur, fuglaleikur og ræningjaleikur. 

 

 

4.3.3.1 Feluleikur 

 

Í svörum flestra heimildarmanna Þjóðháttasafns Þjóðminjasafnsins sem hér eru lögð til 

grundvallar kemur fram að þeir þekkja feluleik og hið sama er að segja um viðmælendur í 

opnum einstaklingsviðtölum. Víða annars staðar í rituðum heimildum er minnst á feluleik. 

Feluleikur virðist því bæði hafa verið algengur og vinsæll leikur á Akureyri og í Reykjavík á 

fyrri hluta síðustu aldar.  

Einn heimildarmanna Þjóðháttasafns Þjóðminjasafnsins, kona fædd árið 1904, segir 

feluleik aðallega hafa verið leikinn inni en þó stundum úti. Hún lýsir leiknum á eftirfarandi 

hátt:  

 

Feluleikur var þannig, að eitt barnið átti að leita að þeim sem földu sig. Það 

barnið sem átti að leita grúfði sig, hélt fyrir augun og kvað við raust. Barnið 

sem átti að leita, mátti hvorki sjá né heyra til þeirra sem földu sig. Eftir nokkra 

stund kallaði leitarmaður hvort hann mætti byrja að leita. Ef enginn ansaði, var 

það merki þess að leitin mátti byrja. Svo leitaði hann og þegar hann hafði 

fundið alla felumennina var sá leikur búinn. Sá sem fyrst fannst átti að leita í 

næsta leik, væri leiknum haldið áfram.
463

  

 

Ekki kemur fram hjá heimildarmanni hvað barnið sem grúfði kvað en sennilega hafa það 

verið einhverjar vísur sem hver og einn kunni en verið gert fyrst og fremst til að sá sem grúfði 

einangraðist betur og heyrði ekki í hinum sem fóru að fela sig. Það kemur heldur ekki fram 

hvort leikrýmið var afmarkað á einhvern hátt.  

Önnur heimildarkona, fædd árið 1907 og alin upp í Reykjavík, nefnir einnig feluleik 

sem hún kallar þó að hverfa fyrir horn. Hér var einn þátttakenda látinn grúfa og telja upp að 

vissri tölu, oft þurfti að telja upp að hundrað, en hinir földu sig og kölluðu „hó“ þegar þeir 
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voru tilbúnir. Þegar leitandinn fann einhvern þurfti hann að „klukka“
464

 hann en sá leitaði svo 

næst.
465

  

Sigurður Thoroddsen verkfræðingur lýsir þessum leik í endurminningum sínum en 

hann var fæddur árið 1902 og alinn upp í miðbæ Reykjavíkur frá sex ára aldri. Hann kallar 

leikinn að hlaupa fyrir horn og segir:  

 

Börnin skiptust í tvo hópa og annar faldi sig. Allur Miðbærinn var leikvöllurinn. 

Hópnum var gefinn viss tími til að fela sig, en einn úr hópnum stóð við 

götuhorn. Hinn hópurinn var svo sem 70 til 80 m frá horninu. Svo var gefið 

merki, hróp, og sá sem við hornið stóð hvarf fyrir hornið, en kyrrstæði hópurinn 

tók á sprett á eftir honum. Þegar fyrir hornið kom, var hornmaður allur á burtu 

og svo var farið að leita. Venjulega fannst faldi hópurinn fljótt, en kæmi það 

fyrir, að hann fyndist ekki, gaf hann sig í ljós eftir svo sem hálfa klukkustund 

með hrópinu: „Gefum okkur í ljós.“
466

 

 

Kona sem ólst upp á Akureyri, fædd árið 1917, sagði einnig í viðtali að þegar margir 

krakkar hafi komið saman í Innbænum í æsku hennar hafi líkt og í Reykjavík oft verið farið í 

feluleik. Einn var valinn foringi, hann grúfði og taldi ákveðna stund en fór þá að leita hinna. 

Leiknum lauk svo þegar allir voru fundnir. Vinsæll staður fyrir feluleik var tunnuverksmiðjan 

við Höepfnerbryggju. Krakkarnir stálust inn á verksmiðjusvæðið þegar vinna lá niðri og þar 

voru endalausir möguleikar á felustöðum. Viðmælandinn sagði að það hefði getað tekið 

tímann sinn að finna alla og að þeir sem þegar voru fundnir hefðu þá oft verið farnir að leika 

sér að velta eða hlaupa á tunnum og gera ýmislegt annað.
467

  

Ólafur Davíðsson segir feluleik algengastan og óbrotnastan leikja. Leikurinn sé 

einfaldlega þannig að einn leikenda grúfir sig niður, heldur fyrir augun og telur meðan aðrir 

leikendur fela sig. Áður en leikurinn hefst hafa leikendur komið sér saman um hve lengi skuli 

telja, t.d. upp að 150 eða kveða svo og svo margar vísur. Að lokinni talningu fer leitarmaður 

að leita hinna og hættir ekki fyrr en allir eru fundnir. Ólafur segir að það geti verið snúið, 

einkum þegar við brögðótta sé að tefla: „Að réttu lagi mega menn ekki flytja sig þaðan sem 
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þeir hafa falið sig, en opt er það þó brallað.“
468

 Samhljóma lýsing á feluleik er í Leikjabókinni 

frá 1916.
469

  

Þótt feluleikir hafi verið vinsælir hér á landi í byrjun tuttugustu aldar eru þeir ekki nýir 

af nálinni. Feluleikir í ýmsum myndum eiga sér langa sögu og hafa verið hluti af leikjum 

barna víða um lönd. Þjóðfræðingarnir Iona og Peter Opie hafa í rannsóknum sínum á 

barnaleikjum á Bretlandi, sem þau greina meðal annars frá í bókinni Children´s Games in 

Street and Playground, bent á að feluleikir, hide-and-seek games, í ýmsu formi komi við sögu 

í bókmenntum og öðrum heimildum á Bretlandi allt aftur á sextándu öld. Þau segja 

einföldustu gerð feluleiks vera „stay-where-you-are-until-found“ gerðina, sá sem fyrstur 

finnst leitar í næsta leik en sá sem síðast finnst vinnur, en annars séu ýmsar gerðir og útfærslur 

til á feluleikjum. Enn eldri heimildir og dæmi um feluleiki megi síðan finna í Frakklandi og 

Ítalíu og dæmi um feluleiki komi einnig við sögu hjá Forn-Grikkjum. Júlíus Pollux (á annarri 

öld) lýsir leiknum Apodidraskinda og segir að í honum loki einn leikenda augunum eða 

einhver hylji þau fyrir hann meðan aðrir leikmenn feli sig. Síðan reyni leitandinn að finna 

hina meðan þeir aftur á móti freisti þess að komast á hans stað og verða þannig leitendur í 

staðinn fyrir hann.
470

 Lýsing Pollux minnir þó um margt meira á leiki eins og saltabrauð
471

 en 

einfaldan feluleik. Það á einnig við um lýsingu á leiknum hide-and-seek í hinu breska 

leikjasafni Kate Greenaways frá 1889. Greenaway lýsir leiknum í meginatriðum eins og 

sígildum feluleik en þó geta þeir sem hafa falið sig reynt að komast „heim“, þ.e. á þann stað 

þar sem leitandinn grúfði í upphafi, og öðlast frelsi en sá sem fyrstur er gripinn grúfir í næsta 

leik.
472

  

Á Norðurlöndum hafa feluleikir af ýmsu tagi lengi verið algengir og vinsælir. Í hinu 

norska leikjasafni Bernt Støylens, Norske barnerim og leikar frá 1899, eru nefndar ýmsar 

gerðir feluleikja en flestar þeirra hafi sama grunnþema. Eitt barnanna stendur og heldur lófum 

fyrir augum sér meðan hin fela sig en fer síðan að leita þeirra. Börnin sem fela sig halda ýmist 

kyrru fyrir þar til þau finnast eða reyna að komast fram hjá leitandanum á þann stað sem 

upphaflega var grúft á og vinna með því móti í leiknum líkt og í saltabrauðsleik.
473

  

Norski þjóðfræðingurinn Åse Enerstvedt telur að felu- og eltingaleikir í einhverri 

mynd hafi fylgt mannanna börnum frá upphafi en mótist af aðstæðum þeirra og 
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lifnaðarháttum hverju sinni. Hún segir það kost við feluleik að í honum geti bæði strákar og 

stelpur á öllum aldri leikið sér.
474

 Hún nefnir í bókum sínum nokkrar gerðir feluleikja í Noregi 

svo sem vanlig gjemsel, pargjemsel, mørkegjemsel og pilgjemsel.
475

  

Svipaða sögu er að segja frá Danmörku. Þar hafa ýmsar gerðir feluleikja lengi verið 

leiknar og nefnir Evald Tang Kristensen allnokkrar þeirra í leikjasafni sínu frá 1896-1898, allt 

frá einföldustu gerð þeirra yfir í flóknari gerðir sem eru nær salatbrauðsleiknum og slíkum 

leikjum í framkvæmd.
476

  

Og enn fleiri dæmi má nefna frá nágrannþjóðum okkar. Marius Johannesen lýsir 

meðal annars feluleik í leikjasafni sínu þar sem hann tekur saman leiki færeyskra barna á 

fyrstu áratugum síðustu aldar. Þar er feluleikur nefndur at blunda og krógva (að grúfa og 

fela). Hann er leikinn með sama hætti og annars staðar: eitt barnanna er valið með úrtöluþulu 

til að grúfa en hin fela sig. Sá sem grúfir telur upp að hundrað en leitar síðan hinna 

leikendanna þar til allir eru fundnir og sá sem fyrstur fannst grúfir næst.
477

 Það er reyndar 

algengt í lýsingum á feluleikjunum bæði í Noregi og Danmörku að úrtöluþulur af ýmsu tagi 

séu notaðar til að velja þann sem leitar.  

Til marks um það hversu gamall feluleikur er hér á landi má benda á skemmtilega 

frásögn af Sæmundi fróða í þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar þar sem Sæmundur fer í 

felingaleik við fjandann sjálfan:  

 

Sæmundur og fjandi höfðu felínga leik. Sæmundur faldi sig í prédikunarstól, 

þángað þorði ei fjandi að leita; fjandi faldi sig undir torfu í forinni, Sæmundur 

trað torfuna svo fjandi varð sig upp að gefa.
478

  

 

Hér fara þeir fjandvinir, Sæmundur og Kölski, greinilega í hefðbundinn feluleik en sögnin er 

úr safni Árna Magnússonar og höfð eftir mönnum sem uppi voru á síðari hluta 17. aldar og 

fram yfir aldamótin 1700.
479

  

Hjá Jóni Árnasyni er einnig sagt frá Bjarna nokkrum blinda sem var vinnumaður á 

Grenjaðarstað laust fyrir aldamótin 1800 og hafði meðal annars unnið það sér til frægðar að 

vekja upp draug.
480

 Þegar Bjarni var orðinn gamall fékk hann að vera um tíma hjá séra 

Hannesi Scheving á Helgastöðum í Þingeyjarsýslu. Þar er meðal annars frá því sagt að hann 

                                                 
474

 Enerstvedt, Tampen brenn, 96-97 og Vil du vite hvordan … barn lekte i gamle dager?, 72-73. 
475

 Enerstvedt, Kongen over gata, 99-101. 
476

 Kristensen, Danske Börnerim, Remser og Lege, udelukkende efter Folkemunde, 515-516 og 535. 
477

 Johannesen, Føroysk barnaspøl, 73. 
478

 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og æfintýri I, 490. 
479

 Heimildarmenn Árna voru Björn Þorleifsson (1663-1710), Magnús Arason (1684-1728) og Halldór Þorbergs-

son (1624-1711), sbr. Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og æfintýri I, 485. 
480

 Sbr. Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og æfintýri I, 352-354. 



148 

 

fór í feluleik með drengjunum á bænum. Drengirnir höfðu þann háttinn á að þeir földu sig í 

dimmum skála sem var að mestu auður. Einn drengjanna var valinn til þess að leita og var 

bundið fyrir augun á honum en tveir drengir gættu hans á meðan sá fjórði faldi sig. Nóg var að 

sá sem leitaði gæti sagt til um hvar sá sem faldi sig var en hann þurfti ekki að ná að koma við 

hann. Segir í frásögninni af Bjarna að hann hafi verið ótrúlega naskur að finna drengina þrátt 

fyrir að vera bæði blindur og gamall.
481

 Leikurinn sem hér er lýst hjá Jóni minnir að nokkru 

leyti frekar á skollaleik
482

 en feluleik en frásögnin styður þó ásamt frásögninni af Sæmundi 

fróða hversu gamalgrónir feluleikir í einni að annarri mynd eru hér á landi.  

 

 

4.3.3.2 Saltabrauð - fallin spýta - ein króna 

 

Saltabrauðsleikur virðist hafa verið gerð af feluleik sem var vinsæl um allt land á fyrri hluta 

tuttugustu aldar og leikinn bæði í sveit og bæjum sé miðað við svör heimildarmanna 

Þjóðháttasafns Þjóðminjasafnsins og aðrar heimildir. Allmargir heimildarmanna 

Þjóðháttasafns sem voru börn laust fyrir aldamótin 1900 eða á fyrri helming aldarinnar gefa 

greinargóða lýsingu á saltabrauðsleiknum. Sá elsti í þeim hópi er karlmaður úr Eyjafirði 

fæddur árið 1888 en hann lýsir leiknum eins og hann var leikinn í sveitinni á eftirfarandi hátt:  

 

Í saltabrauðsleik áttu helst að vera nokkrir þátttakendur. Talið var best að þeir 

væru að minnsta kosti fjórir eða fleiri. Venjulega fór leikurinn fram umhverfis 

bæinn. Þar voru bestir og flestir felustaðir, bæði innan og utan veggja. 

Saltabrauðið var einhver smáhlutur, lítil spýta, steinmoli, bréfsnifsi eða hvað 

annað sem hendi var næst. Keppst var um að komast að brauðinu og leggjast á 

það, eins og það var orðað. Leikurinn hófst með því að bundið var fyrir augu 

eins krakkans. Grúfði sá hinn sami sig niður að saltabrauðinu en hin börnin þutu 

sitt í hverja áttina og völdu sér fylgsni utan eða innanbæjar. Hvort tveggja var 

leyfilegt. Við bæina voru jafnan góðir felustaðir í skotum og húsasundum. 

Þaðan mátti gægjast til brauðsins og fylgjast með athöfnum þess sem lá á 

brauðinu. Þegar hann hafði legið á stundarkorn, eða svo lengi að hinum 

börnunum gæfist tóm til að fela sig, tók hann blindubandið frá augunum og hóf 

leit að hinum. Þegar hann fann eða kom auga á einhvern þeirra sem í felum var, 

tók hann á rás að brauðinu. Hinn sá sem fannst, gerði slíkt hið sama. Hófst þá 

kapphlaup af allri orku. Næði álegukrakkinn fyrr til brauðsins, klappaði hann á 

það og æpti: Saltabrauð fyrir hinn og nefndi nafnið, t.d. „Saltabrauð fyrir 

Nonna“ eða „Saltabrauð fyrir Gunnu“. Voru þá Jón eða Gunna úr leik. Yrðu 

Nonni eða Gunna aftur á móti fyrri að brauðinu, sögðu þau „saltabrauð fyrir 

mig“ og þá varð sá sem á lá að fara á fætur en hinn lagðist á brauðið. En svo 
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voru hinir krakkarnir, sem reyndu eftir megni að fylgjast með viðureigninni, vís 

til að taka sprett að brauðinu og tækist einhverjum þeirra að slá á það og kalla 

þetta viðtekna óp „saltabrauð fyrir mig“ voru allir sem þá höfðu í sjónmál 

komið þar með úr leik. Svona gekk þetta koll af kolli þangað til allir voru úr 

leiknum nema sá sem seinast lá á brauðinu. Hann var sigurvegarinn.
483

  

 

Aðrir svarendur lýsa leiknum á svipaðan hátt en orðalag gat þó verið mismunandi. Í stað þess 

að segja: „Saltabrauð fyrir Nonna“ var t.d. sagt: „Ég salta brauð fyrir Nonna.“ og í stað 

„Saltabrauð fyrir mig“ var sagt: „Saltabrauð fyrir einn, tveir, þrír!“
484

 eða „Saltabrauð fyrir 

mig og alla sem í kringum mig eru“.
485

  

Um miðja tuttugustu öld er leikurinn áfram leikinn með líku sniði en hefur þá breytt 

um nafn og er á flestum stöðum nefndur fallin spýta (stundum fallin spýtan). Heimildarmaður, 

karlmaður fæddur 1946, segir leikinn einkum hafa verið leikinn á götunni á haustin eftir að 

skyggja tók:  

 

Einn var hann og hafði spýtu sér við hlið. Hann grúfði sig gjarnan upp við 

ljósastaur og taldi upp að hundrað og á meðan fólu hinir sig. Síðan fór sá sem 

var hann að leita en hann varð alltaf að halda sig nálægt spýtunni. Þegar hann 

fann einhvern flýtti hann sér að spýtunni og sagði „spýtan fyrir Jóni eða 

Gunnu“. Þá voru þau úr leik. En þau gátu bjargað sér með því að verða fyrri til 

að ná spýtunni. Þá greip t.d. Nonni spýtuna og kallaði „spýtan fyrir alla“ og 

frelsaði þá alla sem voru úr leik og þau gátu byrjað aftur í honum. Þannig að 

leikurinn kláraðist sjaldnast.
486

 

 

Í fallin spýta gat orðalagið einnig verið nokkuð mismunandi og til dæmis var algengt að segja 

„fallin spýta fyrir Jóni“ og „fallin spýta fyrir öllum“.
487

  

Elstu heimildarmenn Þjóðháttasafns þekkja saltabrauðsleikinn annaðhvort undir því 

nafni eða einfaldlega saltabrauð en síðan er leikurinn nefndur fallin spýta(n) þegar fram líða 

stundir. Í svörum við spurningaskrá 39 sem send var út árið 1979 nefna 26 heimildarmenn af 

91 saltabrauð (og/eða saltabrauðsleik) en þeir eru fæddir á árabilinu 1888 til 1924 en 

einungis tveir heimildarmenn, fæddir 1924 og 1928, nefna fallin spýta. Heimildarmaðurinn 

sem fæddur er 1924 þekkir bæði nöfnin. Svarendur við spurningaskrám 100 og 101 sem 

sendar voru út árin 2000 og 2001 eru almennt yngri en svarendurnir frá 1979 og þeir þekkja 

margir hverjir leikinn fallin spýta en aðeins fjórir heimildarmenn, fæddir á árabilinu 1916 til 
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1923, nefna saltabrauðsleik. Svarendur eru úr öllum landshlutum og leikurinn virðist því hafa 

verið þekktur og vinsæll um allt land á þeim tíma sem hér um ræðir.
488

  

Ólafur Davíðsson nefnir þennan leik þó saltabrauð eða saltabrauðsleik í leikjasafni 

sínu og segir að hann sé mjög svipaður kóngsleik.
489

 Stóllinn er hér nefndur saltabrauð og sá 

sem þar situr fyrirbýður öllum utanlands og innan saltabrauð líkt og kóngurinn sem ver 

kóngssætið í kóngsleik. Ólafur segir síðan að leikurinn sé leikinn með sama hætti og 

kóngsleikur nema að ekki sé nóg fyrir brauðráðandann að sjá þá sem fela sig heldur verði 

hann að hlaupa að saltabrauðinu, klappa á það og segja: „Saltabrauð fyrir mig.“ Hann heldur 

þá sætinu en sá sem er séður tekur einnig á sprett að saltabrauðinu og verði hann á undan 

brauðráðandanum að ná brauðinu verður hann brauðráðandi í næstu umferð. Ólafur nefnir 

einnig að leikurinn hafi verið nefndur sætabrauð fyrir austan.
490

 

Hvað varðar nafn leiksins hér á landi virðist það hafa breyst úr saltabrauð yfir í fallin 

spýta á fjórða áratug aldarinnar sem leið en ekki er hægt að sjá á heimildum ástæður þess. Það 

er líka athyglisvert að sjá hvernig leikurinn breytir á ný um nafn á sjöunda áratugnum og er þá 

nefndur ein króna. Sams konar nafnabreyting varð í Danmörku en þar í landi er leikurinn nú 

almennt nefndur kronskjul
491

en var áður saltebrød eða salt og brød. Líklegt er að nafnbreyt-

ingin úr fallin spýta yfir í ein króna sé tilkomin vegna áhrifa frá Danmörku.
492

  

Það er einnig nokkuð ljóst að eldra heitið er komið úr dönsku. Í danska leikjasafninu 

Illustreret Legebog frá lokum nítjándu aldar sem Anna Erslev tók saman er þessi leikur 

nefndur saltebrød og segir Erslev að leikurinn sé einn af vinsælustu barnaleikjum Danmerkur 

á þeim tíma. Hún lýsir leiknum svo: Einn „staar“, grúfir sig með lokuð augun og telur upp að 

tuttugu meðan aðrir þátttakendur fela sig. Þegar hann hefur talið hrópar hann: „Nu kommer 

jeg“ og fer að leita. Um leið og hann hefur komið auga á einhvern sem felur sig flýtir hann sér 

til baka á „staastedet“ og slær þar á flatri hendi og hrópar: „Saltebrød for Otto, saltebrød for 

Emma, en, to tre.“ Þeir sem fela sig reyna fyrir sitt leyti að ná „staastedet“ á undan stjórn-

andanum og kalla: „Saltebrød for mig“ og fá þá friðhelgi. Sá sem sleginn er saltabrauði 

fyrstur grúfir í næstu umferð. Ef einhver finnst ekki er kallað: „Kom frit ud.“ Nái allir að slá 

saltabrauð fyrir sig sjálfir grúfir stjórnandinn aftur.
493

 Það leikur ekki vafi á að um sama leik 

er að ræða og saltabrauðsleikinn hér á landi.  
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Evald Tang Kristensen nefnir saltabrauðsleikinn þó salt og brød í safni sínu en lýsir 

honum með svipuðu móti og Erslev. Sá sem skal ná hinum grúfir sig við hurð eða hlið og 

telur upp að hundrað meðan hinir fela sig. Síðan gengur leikurinn eins fyrir sig og lýst er hjá 

Erslev.
494

 Fleiri svipaða leiki er að finna í safni Kristensens, svo sem at tage Skrabonnis og 

nefnir Kristensen nokkur mismunandi afbrigði hans.
495

  

Í norsku leikjasöfnunum, bæði hjá Bernt Støylen og í rannsóknum Åse Enerstvedts, er 

ýmsum gerðum feluleikja (gjemsel-leker) lýst og eru nokkrir þeirra með líku sniði og 

saltabrauðsleikurinn. Meðal þeirra er svokallaður vanlig gjemsel sem Enerstvedt lýsir. Hann 

er til dæmis leikinn þannig að sá sem grúfir stendur upp við vegg og telur upp að ákveðinni 

tölu áður en hann fer að leita hinna. Hann þarf svo að hlaupa til baka að veggnum og kalla: 

„Fribrent“ og nefna nafn þess sem hann finnur um leið og hann slær í vegginn. Nái hins vegar 

einhver af þeim sem hafa falið sig að hlaupa að veggnum og verða fyrri til en leitandinn að slá 

í vegginn hrópar hann: „Fribrent meg“ og vinnur með því móti fríhelgi.
496

 Þessi leikur er 

nefndur trebola, trebonius eða svi brent í safni Støylens og framkvæmdin er sú sama en í stað 

„Fribrent“ er kallað: „Trebola“ eða „svi brent“ eftir atvikum.
497

 Støylen tilgreinir einnig 

skemmtilegar talnaþulur sem sá er grúfir skal fara með. Í trebola skal hann loka augunum og 

telja upp að hundrað með eftirfarandi hætti:  

 

Attan og tvau 

trettan og sjau 

ellev og nie 

tvo gonger tie 

femtan og fem er hundrad!
498

  

 

Þessa þulu er farið með einu sinni eða oftar. Í svi brent fer leitandinn með eftirfarandi þulu um 

leið og hann grúfir:  

 

Bora bora butt! 

Ingen lang, ingen stutt, 

ingen her, 

ingen der, 

ingen bak, 

ingen framme! 

Hann som er nærare en (so og mange steg) 
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er sjølvbrend.
499

 

 

Saltabrauðsleikurinn er nefndur fýrabons í hinu færeyska leikjasafni Mariusar 

Johannesens og þar í landi er hann leikinn með líku sniði og annars staðar. Notast er við 

húsvegg sem útgangspunkt og sá sem grúfir kallar: „Fýra bons fyri […]“ eða „tví fyri […]“ 

þann sem hann finnur en leikendur geta líka unnið sér fríhelgi með því að komast óséðir að 

veggnum og kalla: „Fýra bons fyri meg“ eða „tví fyri meg“.
500

 Það er reyndar athyglisvert að 

Færeyingar nota ekki dönsku heitin heldur heiti sem minna frekar á þau norsku.  

Eins og fram kemur í kaflanum um feluleik eru ýmsir þeirra hide-and-seek-leikja sem 

Iona og Peter Opie tilgreina í rannsóknum sínum á barnaleikjum í Bretlandi líkir 

saltabrauðsleik og hið sama er að segja um lýsingu á leiknum hide-and-seek í leikjasafni Kate 

Greenaways frá 1889. Lýsing gríska rithöfundarins Júlíusar Pollux á feluleiknum 

Apodidraskinda frá því á annarri öld á einnig betur við um saltabrauðsleik en aðra feluleiki.
501

  

Saltabrauðsleikurinn er því greinilega vel þekktur í nágrannlöndum okkar og á sér þar 

gamlar rætur. Grunnuppbygging leiksins er alls staðar sú sama þótt tilbrigði hans og nöfn séu 

ólík eftir svæðum. Miðað við heiti leiksins og framkvæmd hans í Noregi má ætla að leikurinn 

og upphaflegt heiti hans hér á landi, saltabrauðsleikur eða saltabrauð sé sótt til Danmerkur en 

hvernig sú nafngift er til komin þar í landi er hins vegar óljóst.  

  

 

4.3.3.3 Kóngsleikur eða kóngsstólaleikur 

 

Eins og getið var um í kaflanum um saltabrauðsleik þá segir Ólafur Davíðsson að kóngsleikur 

og saltabrauðsleikur séu svo líkir að sumir telji þá sama leikinn. Hann telur þó að um tvo leiki 

sé að ræða enda séu þeir ekki alveg eins.
502

 Í kóngsleik er valinn hentugur staður sem nefndur 

er kóngsstóll eða kóngssæti. Sá sem fær að sitja í kóngsstólnum nefnist kóngur. Í uppafi leiks 

grúfir kóngurinn sig í sætið og fer með þulu: „Ég fyrirbýð öllum kóngsstól, utanlands og 

innan, nema kónginum sjálfum.“
503

 Þuluna endurtekur hann nokkrum sinnum meðan aðrir 

þátttakendur fela sig. Að því búnu rís kóngurinn á fætur og fer að leita hinna en gætir þess að 

fara ekki of langt frá kóngssætinu. Keppikefli þeirra sem fela sig er að komast óséðir í sætið 
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og ná þannig völdum af kónginum. Um leið og kóngurinn kemur auga á einhvern úr hópnum 

segir hann „Ég fyrirbýð þér kóngsstól.“ Þá er sá hinn sami úr leik. Nái enginn að komast í 

stólinn heldur kóngurinn völdum í næsta leik.
504

 Í kóngsleik þarf kóngurinn þó ekki að ná til 

sætis síns eins og í saltabrauðsleik. Það nægir að koma auga á þann sem felur sig. Eins virðist 

algengara að sá sem grúfir í saltabrauðsleik og síðar fallin spýta fari ekki með sérstaka þulu 

eins og í kóngsleiknum heldur telji upp að ákveðinni tölu.  

Heimildarmenn Þjóðháttasafns þekkja margir hverjir kóngsstólaleik og mun algengara 

er að þeir noti það nafn heldur en kóngsleik. Þeir heimildarmenn sem aldir voru upp á 

Vesturlandi og Vestfjörðum nefna leikinn kóngsstólaleik en þeir tveir heimildarmenn sem 

nota nafnið kóngsleikur eru af Austur- og Suðurlandi.
505

 Þetta gæti bent til svæðisbundinnar 

orðanotkunar og kemur það heim og saman við athugasemd Ólafs Davíðssonar um að tveir 

heimildarmenn hans segi leikinn kallaðan kóngsstólaleik á Vesturlandi.
506

 Elsta dæmið um 

notkun orðsins kóngsleikur í ritmálssafni Orðabókar Háskólans er úr Þjóðólfi frá 1850
507

 en 

ekkert dæmi er þar að finna um kóngsstólaleik utan athugasemd Ólafs í Íslenzkum skemtunum. 

Karlmaður, fæddur 1924 og alinn upp í Austur–Barðastrandarsýslu, lýsir 

kóngsstólaleik þannig:  

 

Mörkuð var borg sem nefndist kóngsstóll. Oft var það stór steinn, ákveðinn 

blettur á vegg, kletti eða öðru sem var hærra en umhverfið. Einn þátttakenda var 

kóngur. Hann grúfði sig við kóngsstólinn og sönglaði meðan aðrir földu sig: Ég 

fyrirbýð öllum, konum og köllum, á minn herra kóngsstól að komast. Flýtið 

ykkur að fel'ykkur, ég fer á stað og stel ykkur. Ég kem! Síðustu orðin voru 

hrópuð og síðan mátti kóngur leggja af stað og leita. Ef hann fann einhvern, til 

dæmis Óla, hrópaði hann: „Óli fundinn“, síðan tók hann á sprett í átt að 

kóngsstólnum og það gerði Óli líka og reyndi hvor um sig að verða á undan. Ef 

kóngur varð á undan klappaði hann á kóngsstólinn og sagði: „Ég fyrirbýð þér 

kóngsstól“ og hafði þar með varið hann fyrir Óla og hélt áfram að leita að þeim 

sem eftir voru þar til hann hafði varið kóngsstólinn fyrir öllum. En ef Óli varð á 

undan, klappaði hann á kóngsstólinn og hrópaði „Kóngsstóllinn minn!“ Komu 

þá allir úr fylgsnum sínum og nýi kóngurinn, Óli, grúfði sig næst. Þeir sem 

földu sig máttu yfirgefa felustaði sína hvenær sem var og reyna að laumast að 

kóngsstólnum óséðir, klappa á hann og hrópa: „Kóngsstóllinn minn“ og höfðu 

þar með unnið hann. Oft voru fleiri en einn að reyna það samtímis og gat þannig 

orðið hörð samkeppni milli margra í einu.
508
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 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar skemtanir, 99. 
505

 Sbr. svör við spurningaskrá 39. 
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 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar skemtanir, 99. 
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 Þjóðólfur, 5. nóvember 1850, 197. 
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Í þessari lýsingu er þulan nokkuð frábrugðin orðalaginu hjá Ólafi Davíðssyni og einnig til 

þess ætlast af kónginum að hann klappi kóngssætið líkt og í saltabrauðsleiknum. Orðalag þess 

sem sagt er í leiknum er nokkuð mismunandi hjá heimildarmönnum Þjóðháttasafns og sem 

dæmi má nefna orðalag eins og: „Ég fyrirbýð öllum, konum og köllum, kirnum og döllum í 

minn kóngsstól að gægjast“
509

 eða: „Ég fyrirbýð öllum konum og körlum, kóngsríkið að koma 

í utan kónginum sjálfum“ og að þá væri nóg að segja: „Ég fyrirbýð þér,“ þegar kóngurinn 

kom auga á einhvern.
510

 Þá er líka til að kóngurinn þurfi að „klukka“ þann sem hann kemur 

auga á.
511

  

Í norsku, dönsku og færeysku leikjasöfnunum er ekki að finna sérstaka kóngsstólaleiki 

og leikurinn er ekki heldur tilgreindur í leikjasöfnum Halldóru Bjarnadóttur, Steingríms Ara-

sonar eða Aðalsteins Hallsonar ellegar Leikjabókinni frá 1916. Það bendir til þess að kóngs-

leikur eða kóngsstólaleikur hafi verið minna þekkt afbrigði feluleikja á borð við saltabrauð 

þótt allmargir heimildarmanna Þjóðháttasafns þekki leikinn frá því snemma á öldinni sem 

leið.  

 

 

4.3.3.4 Útilegumannaleikur 

 

Margir heimildarmenn Þjóðháttasafns Þjóminjasafnsins frá öllum landshornum þekkja 

útilegumannaleik og er lýsing þeirra á leiknum í öllum aðalatriðum samhljóða þeirri lýsingu 

sem Ólafur Davíðsson gefur í leikjasafni sínu.
512

 Ólafur segir að í útilegumannaleik sé fyrst 

afmörkuð mannabyggð og útilegumannabyggð. Mannabyggðin sé venjulega tóft, útihús eða 

bæjardyr. Einn úr hópi leikenda er valinn útilegumaður en þátttakendur geta verið svo margir 

sem vilja. Útilegumaðurinn felur sig en síðan fara byggðamenn og þykjast leita fjár. Þeir fara 

þó að öllu með gát og vita að útilegumaður er í grenndinni. Um leið og einhver verður var við 

útilegumanninn hrópar hann: „Útilegumaður fundinn.“ Allar reyna þá að forða sér til byggða. 

Útilegumaðurinn freistar þess að ná sem flestum byggðamönnum á sitt vald, með því að elta 

þá uppi og ná þeim. En bestum árangri nær hann hafi hann farið til mannabyggða eftir að 

byggðamenn fóru af stað og geri þaðan áhlaup þegar byggðamenn snúa heim aftur. Þeir sem 

útilegumaðurinn nær verða í liði hans. Útilegumennirnir fela sig þá aftur, helst á víð og dreif, 

og reyna að ná þeim byggðamönnum sem eftir eru þegar þeir fara aftur að leita kinda. Þegar 
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útilegumenn hafa náð öllum byggðamönnum er leiknum lokið. Nái einhver útilegumanna að 

komast í dyr byggðamanna verður hann að kalla á hina. Komist hins vegar byggðamenn ekki 

heim vegna þess að útlegumenn hafa komið sér þar fyrir geta þeir markað sér vígi og varist 

þaðan en þá reyna útilegumenn að sækja að þeim þar. Ekki er nóg að útilegumenn snerti þá 

sem þeir reyna að ná, þeir verða að ná föstu taki og halda viðkomandi svo hann teljist á valdi 

þeirra.
513

  

Einn heimildarmaður Þjóðháttasafns nefnir þó að til þess að handtaka útilegumannsins 

væri lögmæt og að viðkomandi gengi í lið með honum hafi hann þurft að berja hann þrjú högg 

og kalla um leið: „1-2-3 klikk.“
514

 Karlmaður, fæddur 1901 og alinn upp í sveit, lýsir leiknum 

þannig:  

 

Þá eru allir í borg nema sjálfur útilegumaðurinn. Áttu allir að grúfa með lokuð 

augu meðan hann faldi sig. Var afmarkað allstórt svæði þar sem hann mátti fela 

sig og varð helst að vera óslétt með lautum og hólum og helst nokkrum 

útihúsum og bæjarhúsum. En innandyra mátti hann ekki vera. Varð að grúfa 

nokkra stund og var einn umsjónarmaður í hópnum til að gæta þess að enginn 

svikist um og gægðist á eftir útilegumanninum. Var hann alger trúnaðarmaður 

og sagði ekki frá en gaf merki um að nú mætti byrja að leita. Reis þá hópurinn 

upp og dreifði sér í allar áttir. Útilegumaðurinn gætti þess að allir væru komnir 

langt frá borginni áður en hann gaf sig í ljós. Sá fyrsti sem fann hann kallaði 

hátt: „Útilegumaður fundinn,“ og hlupu þá allir í átt til borgar. En 

útilegumaðurinn reyndi þá að ná eins mörgum og hann gat og urðu þeir 

útilegumenn með honum sem hann náði. Þegar allir voru komnir í borg var aftur 

byrjað á nýjan leik og urðu nú þeir sem voru útilegumenn að fela sig. Þannig 

var haldið áfram þar til öllum var náð. Var þetta mjög vinsæll leikur meðal 

skólabarna í smáþorpum og sveitabæjum, þar sem fleira var af gripahúsum en 

íbúðarhúsum og á meðan túnin voru óslétt.
515

  

 

Kona, fædd 1920 og alin upp í sveit, segir útilegumannaleikinn hafa verið leikinn bæði að 

sumri og vetri og að hann hafi verið svo vinsæll að hann hafi verið leikinn dag eftir dag þegar 

krakkar höfðu tækifæri til að koma saman. Skemmtilegast þótti henni þegar fullorðna fólkið 

tók þátt í leiknum sem oft var. „Að sumrinu var það þó aðeins á sunnudögum. En við lékum 

okkur í nónfríinu, meðan fólkið lagði sig eftir matinn, eða hvenær sem færi gafst í þessum 

útileikjum okkar.“
516

 Einn heimildarmanna, kona sem flutti 9 ára gömul vestan úr Dölum til 

Reykjavíkur árið 1902, segir að þar hafi börnin leikið ýmsa leiki sem henni voru ókunnugir úr 
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sveitinni og nefnir þar á meðal útilegumannaleik.
517

 Allnokkrir heimildarmenn nefna að 

útilegumannaleikur hafi einkum verið leikinn í skólanum þegar mörg börn komu saman. Það 

eru einkum eldri heimildarmenn, fæddir á fyrstu tveimur tugum aldarinnar, sem tengja 

útilegumannaleikinn við skólatímann en leikurinn hefur greinilega verið vinsæll bæði í sveit 

og bæjum um allt land á fyrstu áratugum aldarinnar sem leið.
518

  

Í þeim leikjasöfnum öðrum en safni Ólafs Davíðssonar sem hér eru lögð til 

grundvallar er útilegumannleik ekki að finna. Hið sama á við um erlendu leikjasöfnin. Þar er 

útilegumanna ekki getið þótt ýmsum felu- og eltingaleikjum svipi til útilegumannleiks að 

ýmsu leyti í uppbyggingu.
519

  

 

 

4.3.3.5 Blindingsleikur – skollaleikur – skollablinda – blindkrækluleikur 

 

Blindingsleiks er getið á nokkrum stöðum í eldri heimildum íslenskum og virðist leikurinn 

eiga sér gamlar rætur hér á landi eins og feluleikur. Arngrímur Jónsson lærði (1568-1648) 

getur um blindingsleik í Crymogæu sem út kom á latínu í upphafi 17. aldar og í þýðingu 

hennar frá miðri sautjándu öld er leikurinn nefndur blindisleikur og þess getið að hann kallist 

einnig krækisblinda.
520

 Krækiblinda og blindisleikur eru líka nefndir í þýðingu Guðmundar 

Ólafssonar fornfræðings (um 1652-1695) í latnesk-íslenskri orðabók frá fyrri hluta 17. aldar 

og eru þar þýðing á latneska orðinu myindæ.
521

 Í kvæði Stefáns Ólafssonar (1619-1688) 

Unglingsskemtan frá því um 1670 er einnig nokkrum leikjum barna lýst og blindingsleikur 

meðal annars nefndur.  

 

Undan má ég ekki skilja í óðarkveyk 

grenjabít og blindingsleik.
522
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 Ræningjar koma hins vegar við sögu í mörgum barnaleikjum og útilegumannaleikur minnir að sumu leyti á 
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Þá nefnir Eggert Ólafsson (1726-1768) blindingsleik í kvæðinu Tvídægru þar sem segir frá 

hinni undarlegu þjóð „Sukkudokkum“.  

 

Þau dýr af Adams sýndust sæði, 

sá eg manns form og athæfin;  

þeir höfðu farar flasligt æði,  

fálmaði hvörr um þverran hinn; 

því hvarf til mín sú hugsan veik 

hvort að þeir væru´ í blindings-leik.
523

  

 

Þess má svo geta að séra Guðmundur Jónsson (1763-1836) nefnir blindingsleik einn þeirra 

hættulegu leikja þar sem börn geti slasast í Sumar-giøf handa Børnum frá 1795 og varar við 

að hann sé leikinn. Guðmundur segir síðan eftirfarandi dæmisögu máli sínu til stuðnings:  

 

Børnin fóru einusinni í blindíngs-leik uppí húsa-gardi. Vigdís var blindíngur og 

leitadi ad hinum børnunum; þau hlupu umkríng í húsa-gardinum, en Vigdís 

þreifadi fyrir sér þar til hún kom í húsa-sundid milli skemmunnar og 

smidiunnar. Bíddú við hugsadi hún; þarna hafa þau falid sig, þar skal eg ná 

þeim. Og í því sama datt hún ofan af húsa-gardinum meir enn manns hæd. Til 

allrar ólucku var griót af hvøssum eggia-steinum nedan undir. Hún datt med 

høfudid rétt á snøsina á einum, og ... æ børn! eg get varla sagt frá því ... høfudid 

klofnadi, og blódid og heilinn slettist allt um kríng.
524

  

 

Af framanskráðu má ráða að heitin blindingsleikur og krækisblinda séu mun eldra 

heiti þessa leiks en á síðari hluta nítjándu aldar nefna hins vegar ýmsar heimildir bæði 

skollaleik og skollablindu.
525

 Blindingsleik, skollaleik og skollablindu þekkja margir 

heimildarmenn Þjóðháttasafnsins. Mun fleiri nefna leikinn blindingsleik en margir þekkja 

einnig heitin skollaleikur og skollablinda.
526
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 Eggert Ólafsson, Kvæði, 134. 
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 Guðmundur Jónsson, Sumar-giøf handa Børnum, 121-122. Guðmundur telur upp ýmsa hættulega leiki í riti 
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Børnum, 117-124. 
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Ólafur Davíðsson segir að skollaleikur hafi oftast verið leikinn úti og þá haslaður 

sérstakur völlur fyrir leikinn.
527

 Þegar leið á tuttugustu öldina varð hins vegar algengt að 

skollaleikur væri leikinn innan dyra samfara stækkun húsnæðis og betri aðstæðum á 

heimilum.
528

 Annars lýsir Ólafur skollaleiknum þannig að í honum geti tekið þátt svo margir 

sem vilja en í upphafi sé einn valinn til að vera skolli og bundið fyrir augun á honum. Aðrir 

leikendur fara til skolla, taka í höndina á honum og segja: „Er skolli heima?“ Skolli svarar þá: 

„Heima segir hann sig.“ Þá svarar hópurinn: „Skítur í hverju landshorni kæfi þig og 

kerlinguna þína.“
529

 Ólafur segir að líka hafi verið til að leikmenn færu með eftirfarandi þulu:  

    

Klukk, klukk skolli 

skellur í hverju horni. 

Aldrei skaltu mér ná, 

fyr en í kvöld um sólarlag,  

þegar þú drepur hestinn þinn 

og þig sjálfan þar á.
530

  

 

Þegar þannig er búið að heilsa skolla dreifa leikendur sér um leikvöllinn en skolli freistar þess 

að ná einhverjum þeirra. Fari hann út fyrir leikvöllinn er hann látinn vita en fari einhver 

leikenda út af vellinum er sá úr leik eða er „brenndur“.
531

 Um leið og skolli nær einhverjum 

klappar hann á bak og segir: „Klukk, klukk á herðar þínar, sittu kyrr í holu þinni og komdu 

aldrei meir þángað til á morgun.“ Til er einnig að sá sem næst geti valið milli þess að vera úr 

leik eða ganga til liðs við skolla, fái band fyrir augun og hjálpi honum að fanga hina. Leiknum 

er lokið þegar skolli hefur náð öllum en sé farið í fleiri leiki er það ýmist sá sem náðst hefur 

fyrst eða síðast sem verður skolli í næsta leik.
532

 Ólafur telur skollaleik með algengustu 

barnaleikjum á landinu en oft komi þó fyrir að fullorðnir fari einnig í leikinn. Í því samhengi 

nefnir hann eftirfarandi húsgang:  
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 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar skemtanir, 103. 
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 Að vera „brenndur“ útskýrir Ólafur eftir Magnúsi Grímssyni að sé þannig að tveir leikendur leggjast á bakið 
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því að lyfta saman fótunum upp og niður eins hratt og þeir geta. Nái þeir þannig að fella hinn seka er hann 

„brenndur“ og úr leik en komist hann klakklaust yfir er hann sýkn saka. Sbr. Ólafur Davíðsson, Íslenzkar 

skemtanir, 103-104, neðanmáls. 
532

 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar skemtanir, 104. 
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Kaffibolla beindu mér,   

blíð og holl gulls eikin,  

því að hrollur í mér er,  

eptir skollaleikinn.
533

 

 

Eins og áður segir þekkja margir heimildarmenn Þjóðháttasafns blindingsleik (skolla-

leik eða skollablindu) og virðist leikurinn hafa verið vinsæll og vel þekktur um land allt á fyrri 

hluta tuttugustu aldar.
534

 Heimildarmaður, karlmaður fæddur 1924, sem kallar leikinn 

skollaleik, segir að hann hafi einnig verið nefndur skollablinda eða blindingsleikur. Einn 

leikandi hafi verið skolli og bundið fyrir augu hans. Þá hafi honum verið snúið í hringi og sagt 

um leið:  

 

Skolli, skolli, skíttu í hverju horni,      

ekki skaltu ná mér     

fyrr en á miðjum morgni.      

Farðu með skömm af stað. 

 

Síðan hafi honum verið sleppt og hann átt að finna einhvern hinna. Ef hann þekkti þann sem 

hann náði varð sá að taka við hlutverki skolla. Heimildarmaður segir að stundum hafi verið 

notast við aðrar reglur og hafi þá skolli átt að ná öllum þátttakendum en þurfti þá ekki að 

þekkja þá.535 Aðrir heimildarmenn segja að skolli hafi þurft að ná öllum og þekkja þá. Um leið 

og hann bar kennsl á þann sem hann náði var sá úr leik en giskaði hann vitlaust hélt 

viðkomandi áfram í leiknum. Erfiðast hafi verið að ná þeim síðasta enda hafði sá nóg pláss til 

að smokra sér undan.
536

  

Eins og fram kemur hjá Ólafi Davíðssyni var skollaleikur oftast leikinn utandyra áður 

fyrr og sérstakur leikvöllur þá oft markaður fyrir leikinn. En margir heimildarmenn nefna líka 

að hann hafi verið leikinn innandyra, einkum á veturna þegar óhægt var um vik að leika sér 

úti. Heimildarmaður af Snæfellsnesi, karlmaður fæddur 1902, segir skollaleik oft hafa verið 

leikinn inni á „fámennum sveitaheimilum þegar ekki var hægt að leika sér úti“ en:  

 

Í þröngum baðstofum var erfitt að forða sér undan skolla, reynt var að smjúga 

undir hendur hans og villa um fyrir honum með ýmsum hljóðum.
537

  

 

                                                 
533

 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar skemtanir, 105. 
534

 Sbr. svör við spurningaskrám 39, 100 og 101. 
535

 ÞÞ 4948. 
536

 ÞÞ 4832, ÞÞ 4855 og ÞÞ 4771. 
537

 ÞÞ 4776. 
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Annar heimildarmaður, kona úr Strandasýslu fædd 1901, segir að aðallega hafi verið farið í 

skollaleik á vorin þegar farið var að rýmkast í heyhlöðum en leikurinn hafi annars ekki þótt 

hæfur innanhúss vegna þessu hversu mikil fyrirferð hafi verið í honum.
538

 Þá nefna 

heimildarmenn að vinsælt hafi verið að fara í skollaleik um jólaleytið eða þegar mörg börn 

komu saman, meðal annars eftir messu. Með tilkomu almenns skólahalds skapaðist einnig 

slíkur vettvangur.
539

 Kona úr Mýrarsýslu fædd 1911 lýsir því hversu vinsæll skollaleikur var á 

heimili hennar meðan þar var farskóli til húsa. Á bænum var rúmgóð baðstofa tilvalinn vett-

vangur fyrir skollaleik:  

 

Skollaleikur var mikið hafður hér um hönd á vetrum er farskólinn var hér heima 

eða krakkar komu í heimsókn. Skollaleikurinn fór fram í baðstofunni sem var 

rúmgóð. Enda eftir að farskólinn hætti að vera hér heima, komu skólabörn, er 

voru í farskóla hér á næsta bæ, einu sinni á vetri til að fara í skollaleik í 

baðstofunni þó þau yrðu að ganga rúma 4 kílómetra aðra leiðina.
540

 

 

Þulan sem farið er með þegar skolla er snúið er með ýmsu móti þótt kjarni hennar sé yfirleitt 

svipaður og leikurinn almennt leikinn með líkum hætti. Hér skulu nefnd þrjú dæmi. 

Heimildarmenn eru konur, ein fædd 1896 á Vestfjörðum, önnur 1911 á Vesturlandi og sú 

þriðja 1920 á Ströndum.  

 

Skolli minn, skolli,      

skítur í hverju horni,      

aldrei skaltu ná mér      

fyrr en á miðjum morgni.       

Skolli minn skolli.
541

 

 

Skolli, skolli, skíttu í hverju horni,  

aldrei skaltu ná mér 

fyrr en á sólarlagi í kvöld.
542

  

 

Klukk, klukk skolli,        

skýst úr hverju horni.      

Aldrei skaltu ná mér      

fyrr en á miðjum morgni.      

Allir eru í leik.
543

  

 

 

                                                 
538

 ÞÞ 4761. 
539

 Sbr. svör við spurningaskrá 39. 
540

 ÞÞ 4855. 
541

 ÞÞ 5091. 
542

 ÞÞ 4855.  
543

 ÞÞ 5095.   
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Í leikjasafni Ólafs Davíðssonar er þó gerður greinarmunur á skollaleik eða skolla-

blindu og svokölluðum blindkrækluleik. Ólafur tekur samt fram að leikirnir séu líkir og þeim 

því oft blandað saman en talsverður munur sé þó á þeim.
544

 Í blindkrækluleik, segir Ólafur, 

setjast menn niður á víðavangi og mega ekki hreyfa sig þaðan en þeir mega sveigja til 

líkamann og standa upp. Bundið er fyrir augun á einum leikmanni, „blindkræklunni“, og 

henni snúið nokkrum sinnum í snarkringlu en síðan reynir hún að ná til hinna og þarf að finna 

þá alla og bera kennsl á þá. Ólafur segir enn fremur: 

 

Blindkræklan á erfitt uppdráttar, þar sem hún er steinblind og rugluð í ríminu 

þar á ofan. Kostar hún því kapps um að koma setumönnum til að gjöra vart við 

sig. Hún hefur t.d. í frammi ýms skrípalæti í því skyni að koma þeim til að 

hlægja og rennur svo á hljóðið, ef það tekst. En það er ekki alt búið, þótt hún nái 

einhverjum, því hún verður að segja hver það sé. Annars er alt ónýtt.  

 

Ólafur nefnir nokkur önnur heiti á leiknum svo sem setuleik, blindingsleik, þúfuleik og 

krækilblindu.
545

 Krækisblinda kemur fyrir í þýðingu á Crymogæu Arngríms lærða eins og áður 

er nefnt.
546

  

Heimildarmenn Þjóðháttasafns þekkja ekki blindkrækluleik en einn nefnir leikinn 

setublindu sem hann segir að svipi til skollaleiks en sé leikinn úti. Þátttakendur setjast í hring 

en einn er hafður inni í hringnum. Hann fær að sjá hvar hinir hafa valið sér sæti áður en bundið 

er fyrir augu hans en til að rugla hann er honum snúið nokkra hringi í upphafi leiks. Síðan 

verður hann að finna alla sitjendur og nefna þá með nafni. Þá sem hann finnur má hann þukla 

og rannsaka, ekki mega leikendur breyta um sæti en þeir mega fara úr peysu eða blússu, setja 

upp húfu eða skýlu eða eitthvað þvíumlíkt svo erfiðara verði að þekkja þá. Séu leikendur fáir 

má hafa band á milli þeirra svo skolli fari ekki út fyrir hringinn en því má svo sleppa þegar 

hann rekst á það.
547

  

Tveir heimildarmenn, báðir fæddir um aldamótin 1900, nefna annað afbrigði, 

blinnibúkk og blindi púkk. Nöfnunum svipar mjög til danska og norska leikjaheitisins 

blindebuk og blindebukk (blindhafur).
548

 Heimildarmönnunum tveimur ber saman um hvernig 

leikurinn var leikinn. Þátttakendur mynda hring og haldast í hendur en blindingi er hafður inni í 

hringnum og hefur hann nú í hendi sér prik eða einhvern annan hlut sem hann notar til að pota í 

hina og líkir þannig í raun eftir hafri. Leikendur syngja svo einhverja vísa en þegar þeir ljúka 

                                                 
544

 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar skemtanir, 101-105. 
545

 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar skemtanir, 102. 
546

 Arngrímur Jónsson, Crymogæa, 150. 
547

 ÞÞ 4886.  
548

 Sbr. t.d. Kristensen, Danske Börnerim, Remser og Lege, udelukkende efter Folkemunde, 192-193; Støylen, 

Norsk barnerim og leikar, 99. 
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söngnum potar blindinginn í einhvern í hringnum og segir: „Gefðu hljóð af þér.“ Þá reynir 

viðkomandi að vera sem ólíkastur sjálfum sér í röddinni en nái blindinginn að þekkja hann 

skipta þeir um hlutverk og hann verður blindingi.
549

 Vestfirsk kona fædd 1896 nefnir þennan 

leik „blindingsleik“ en gerir greinarmun á honum og hefðbundnum skollaleik þar sem 

þátttakendur eru á stjáki í kringum skolla á ákveðnu svæði en haldast ekki í hendur. Hún segir 

blindingsleik hafa verið einn af hátíðarleikjunum og sérstaklega leikinn á jólum. Leikendur 

mynda hring utan um blindingja sem notar prik til að bera kennsla á þátttakendur:  

 

Það var bundið fyrir augun á einum manni eða konu og fengið smáprik í 

hendur, sleif eða eitthvað álíka og á hann að hafa það í hendi til að þreifa fyrir 

sér á einhverjum í hringnum sem fólkið gerir í kringum hann. Hann má ekki 

þreifa á því með höndunum, en miða stærð þess sem hann nær til. Fólkið sem er 

í hringnum syngur erindi, hvað sem því dettur í hug og þegar það er búið fer 

það einn hring eða nokkur spor þegjandi til að rugla þann sem innan í er, svo að 

hann geti ekki farið eftir röddinni ef hann ætlaði sér að finna einhvern sérstakan. 

Og þegar allir eru þagnaðir og skóhljóð líka, byrjar hann að finna einhvern og 

þreifa svo fyrir sér með sleifinni, bæði hæð og um hárið og athugar vel og biður 

svo þann sem rannsakaður var að gefa kvak. Ef hann þekkir ekki viðkomanda 

verður hann að vera aftur inn í hringnum og aftur er sungið. En sá sem þekkist í 

hringnum verður að vera inn í honum næst og svo koll af kolli þangað til nóg 

þykir komið. Þarna geta allir verið með allt niður í smábörn.
550

  

 

Í Leikjabók frá 1916 er svipað afbrigði skollaleiks nefnt „pípp“ leikur. Þar segir að 

blindingi, sem aðrir þátttakendur dansa í kringum, hafi staf í hendi sem hann stappar niður og 

þá stansi allir. Því næst bendir blindinginn á einhvern með stafnum og segir: „Pípp“ en þá 

svarar sá sem bent er á og segir: „Pípp.“ Skolli á svo að reyna að þekkja viðkomandi af 

málrómnum og takist það verður hann skollinn næst en annars heldur leikurinn áfram.
551

 

Nokkrar fleiri gerðir „blindingaleikja“ eru nefndar í bókinni; dúfuleikur, að þekkja hljóð, 

bjölluleikur, hvar ertu? og mjá en jafnframt sagt að skollaleikur sé algengur íslenskur 

„blindingaleikur“. Skollaleiknum er síðan lýst á hefðbundinn hátt: einn er skolli með bundið 

fyrir augun, hann reynir að ná öðrum þátttakendum en til þess að rugla skolla í ríminu er 

honum snúið nokkra hringi. Þá segir að misjafnt sé hvort sá sem skolli nær verði næst skolli, 

gangi til liðs við hann eða sé úr leik.
552

  

                                                 
549

 ÞÞ 4761 og ÞÞ 7259. Lýsing ÞÞ 7259 er mun styttri en augljóslega um sama leik að ræða.  
550

 ÞÞ 5091. 
551

 Leikjabók I: Leikir innanhúss, 17-18. 
552

 Leikjabók I: Leikir innanhúss, 16-19. 
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Af ofansögðu má 

ráða að einkum hafa verið 

um að ræða þrjár megin-

gerðir skollaleikja hér á 

landi um og eftir aldamótin 

1900: blindingsleik eða 

skollaleik þar sem þátttak-

endur dreifðu sér og 

hreyfðu sig að vild um 

afmarkað svæði meðan 

skolli leitaði þeirra; blind-

krækluleik þar sem þátt-

takendur dreifðu sér en 

héldu kyrru fyrir á sama stað; og hringleik þar sem skolli reyndi að þekkja leikendur með 

priki og hljóðum.  

Skollaleikir ýmiss konar virðast eiga sér langa sögu. Norski þjóðfræðingurinn Åse 

Enerstvedt bendir á að sumir fræðimenn telji að blindingsleiki megi rekja til gamalla 

helgiathafna og að þeir feli jafnvel í sér minni um forna mannfórnarsiði. Aðrir fræðimenn líti 

á blindingjann í skollaleiknum sem tákngerving þess manns sem ofurseldur er örlögum sínum 

og sé til dæmis algengt minni í grísku harmleikjunum. Rithöfundar hafi í gegnum tíðina notað 

slíkt minni æ ofan í æ og skollaleikir í ýmsum myndum birst í heimi bókmenntanna. Þess má 

svo að auki geta að blindingsleikir voru einnig vinsæl skemmtan meðal fullorðinna við 

frönsku hirðina á átjándu öld. Þá bendir Enerstvedt einnig á tengsl við heiðnar kjöt-

kveðjuhátíðir og annað skemmtanahald í Evrópu þar sem meðal annars var til siðs að klæðast 

í líki geithafra og annarra dýra. Leifar slíkra hátíða má enn sjá á ýmsum helgihátíðum 

kaþólsku kirkjunnar, einkum tengdum föstu og páskum.
553

 Nafngiftin á skollaleik í 

Skandinavíu, blindebukk (blindhafur), gæti átt þar rætur. Åse Enerstvedt nefnir í bókum sínum 

nokkur dæmi um skollaleiki í Noregi
554

 og í leikjasafni Bernts Støylens eru nefndar ýmsar 

gerðir, svo sem blindetjuv, blindtjuka og blindebukk.
555

 

                                                 
553

 Enerstvedt, Tampen brenn, 130-132. Sjá einnig nánar í Gunnell (ritstj.), Masks and Mumming in the Nordic 

Area.  
554

 Enerstvedt, Tampen brenn, 130-132 og Vil du vite hvordan … barn lekte i gamle dager?, 73-74. 
555

 Støylen, Norsk barnerim og leikar, 99. 

Skollaleikur eftir enska listmálarann Georg Morland 1787-1788. 
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Í hinu danska leikjasafni Önnu Erslev, Illustreret Legebog, er nokkrum skollaleikjum 

lýst. Bæði er um að ræða leiki þar sem skolli leitar hinna á víðavangi og hringleiki þar sem 

blindingi reynir að þekkja leikendur þegar þeir gefa frá sér hljóð eða með viðkomu. Í lýsingu 

Erslev á blindebuk segir að sá sem bundið er fyrir augun á sé leiddur um svæðið og sagt um 

leið: „Blindbuk vi fører dig.“ Hann svarar þá: „Hvorhen?“ En leikendur segja þá: „I Skoven, 

men forsvar dig vel.“ Blindhafurinn spyr: „Mod hvem?“ Og þá er svarað: „Mod Hunde og 

mod vilde Dyr, som plager dig, du arme Fyr!“ Því næst reynir blindhafurinn að ná hinum.
556

 Í 

öðrum gerðum sem Erslev nefnir er meðal annars staðið í hring utan um blindhafurinn sem 

hefur staf í hendi (stok-blindebuk) líkt og í „pípp“ leiknum sem lýst er í Leikjabókinni eða þá 

að sá sem bundið er fyrir augun 

á þarf að þekkja leikmenn með 

því að taka í hendur þeirra (den 

blinde gætter) eða finna þá með 

því að láta þá svara sér (Jakob, 

hvor er du?).
557

 Danski þjóð-

fræðasafnarinn Evald Tang 

Kristensen nefnir einnig nokkar 

gerðir skollaleikja í leikjasafni 

sínu.
558

 

Það er athyglisvert að í 

engum þeirra lýsinga á skolla-

leikjum sem er að finna í norsku og dönsku leikjasöfnunum eru líkar eða sambærilegar þulur 

notaðar eins og í íslensku afbrigðunum þegar blindingjanum er snúið eða hann ruglaður í 

ríminu, svo sem „skolli, skolli, skíttu í hverju horni …“ og aðrar slíkar. Þá vekur einnig 

athygli að í íslensku skollaleikjunum er blindinginn kenndur við skolla sem getur annaðhvort 

verið tófa eða djöfulinn sjálfur, en í Danmörku og Noregi er hann oftast geithafur og í 

enskumælandi löndum er algengasta nafn leiksins Blind Man´s Buff og þar er heldur enginn 

skolli á ferð.
559
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 Erslev, Illustreret Legebog: Første afdeling, 9. 
557

 Erslev, Illustreret Legebog: Første afdeling, 53-55. 
558

 Kristensen, Danske Börnerim, Remser og Lege, udelukkende efter Folkemunde, 192-193; Thyregod fjallar 

einnig um blindebuk í Danmarks Sanglege, 206-211. 
559

 Vera má að refurinn hafi tekið við hlutverki geithafursins í skollaleikjum hér á landi líkt og jólakötturinn 

virðist að einhverju leyti hafa gert gagnvart norræna jólahafrinum enda voru geitur mjög sjaldgæfar hér á landi 

þegar fram liðu stundir á öldum áður (sbr. Árni Björnsson, Saga jólanna, 39). Aftur á móti er svo stundum litið á 

geithafurinn sem einkennistákn djöfulsins (skollans) eins og fram kemur víða í þjóðtrú (sbr. t.d. Biedermann, 

Skollaleikur eftir skoska listmálarann Sir David Wilkie um 1830. 



165 

 

Iona og Peter Opie færa rök fyrir því í bók sinni um breska barnaleiki, Children´s 

Games in Street and Playground, að Blind Man’s Buff eigi sér einnig mjög gamlar rætur þar í 

landi og hafi lengi notið mikilla vinsælda. Algengasta gerð hans er dæmigerður skollaleikur, 

ýmist leikinn inni eða úti, þar sem skolli leitar annarra þátttakenda með bundið fyrir augun en 

þeir hafa frjálsar hendur um að koma sér undan honum. Til eru heimildir fyrir því að leikurinn 

hafi verið leikinn allt frá fjórtándu öld. Iona og Peter Opie telja að enginn annar leikur sé 

nefndur eins oft í breskum bókmenntum allt frá sextándu öld og Blind Man´s Buff en þar hefur 

hann einnig heitið ýmsum fleiri nöfnum. En skollaleikurinn á sér enn eldri rætur og er þekktur 

víða um lönd. Gríski rithöfundurinn Júlíus Pollux lýsir leik hjá Forn-Grikkjum á annarri öld 

sem hann nefnir Chalke muia sem þýða mætti sem látúnsfluguna. Pollux segir að bundið hafi 

verið fyrir augu eins drengsins sem þátt tók í leiknum en hann síðan kallað: „Ég skal elta 

látúnsfluguna.“ Hinir leikendurnir svöruðu: „Þú getur elt hana en þú nærð henni aldrei.“ Síðan 

hlupu þeir í kringum blindingjann og slógu til hans með papírushýði þar til hann náði einum 

þeirra.
560

  

Það vekur athygli að blindingsleiks, skollaleiks, skollablindu eða blindkrækluleiks er 

ekki getið í leikjasöfnum Halldóru Bjarnadóttur eða Aðalsteins Hallssonar. Steingrímur 

Arason nefnir heldur enga slíka leiki í fyrra safni sínu, Sextíu leikir, vísur og dansar fyrir 

heimili, skóla og leikvöll frá 1921 en í 100 léttir leikir fyrir heimili, skóla og leikvöll frá 1950 

eru nefnir nokkrir svokallaðir „blindingjaleikir“ en þar er um aðra leiki að ræða en hér hefur 

verið lýst.
561

  

 

 

4.3.3.6 Skessuleikir  

 

Flestir Íslendingar þekkja vísuna um alla krakka sem eru í skessuleik. Vísan hefur verið 

eignuð Valdimari Briem (1848-1930), sálmaskáldi.
562

 

 

Allir krakkar, allir krakkar 

eru í skessuleik,  

má ég ekki mamma,  

með í leikinn þramma,  

mig langar svo,  

                                                                                                                                                         
Symbolleksikon, 60). Sjá einnig um hlutverk gethafursins í Gunnell (ritstj.), Masks and Mumming in the Nordic 

Area. 
560

 Opie, Children’s Games in Street and Playground 1, 165-168; sjá einnig Wilman, Games for Playtime & 

Parties, 14. 
561

 Sbr. Steingrímur Arason, 100 léttir leikir fyrir heimili, skóla og leikvöll, 66-69. 
562 Sbr. Halldór Reynisson, „Allir krakkar, allir krakkar…“  

http://tru.is/sida/hofundar/halldor_reynisson
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mig langar svo, 

að lyfta mér á kreik.  

 

En hvers konar leikur er skessuleikur? Margir heimildarmenn Þjóðháttasafns sem voru börn á 

fyrri hluta síðustu aldar, þar á meðal þeir sem bjuggu í Reykjavík og á Akureyri, kannast við 

skessuleik en lýsingar á leiknum eru nokkuð mismunandi, enda til af honum nokkur misólík 

afbrigði. Skessuleikur í einhverri mynd virðist þó hafa verið vinsæll og þekktur leikur um allt 

land á þeim tíma sem hér um ræðir.
563

  

Vegna þess hversu margar gerðir skessuleikja eru til er í rauninni hægt að tala um 

sérstakan flokk leikja. Ólafur Davíðsson lýsir sex slíkum mismunandi gerðum skessuleiks í 

Íslenzkum skemtunum. Í öllum gerðunum er tekist á milli mannheima og tröllaheima, tekist á 

milli góðs og ills. Skessan býr á hættusvæði skammt frá mönnum, til dæmis á fjalli, í helli eða 

skógi, en mennirnir hætta sér síðan yfir á svæði hennar einhverra erinda. Annaðhvort eru þeir 

að sækjast eftir einhverju sem er í landi 

hennar, svo sem að tína ber, grös eða 

uppskeru af akri skessunnar, eða þá að þeir 

eiga eitthvert erindi við skessuna sjálfa. En 

skessan getur einnig átt erindi í mannheima 

og sækist þá einkum eftir börnum til að fara 

með í helli sinn og jafnvel sjóða í potti og éta. 

Þá þurfa menn að hætta sér yfir í tröllaheima til að takast á við skessuna, jafnvel glíma við 

hana og bjarga börnunum. Í mannheimum er það stundum bóndi sem býr þar með börnum 

sínum og er það nær veruleikasýn íslenskra barna en þar getur líka búið kóngur með mönnum 

sínum líkt og í ævintýrum að erlendri fyrirmynd sem börn þekktu úr heimi sagna og 

bókmennta. Átök milli mannabyggða og óbyggða, svæða sem menn þekkja og villtra, 

ókannaðra svæða, eru einkennandi þáttur í heimi þjóðtrúar hvar sem er í heiminum en þessi 

átök og óttinn við hið óþekkta endurspeglast einnig í mörgum barnaleikjum.  

Í fyrstu gerðinni sem Ólafur lýsir er ein skessa og einn bóndi en hinir þátttakendurnir 

eru börn hans. Bóndinn býr í bæ sínum en skessan í helli skammt undan. Við upphaf leiksins 

situr bóndi úti á hlaði en börnin leika sér í kring. Þá kemur skessan í heimsókn, draghölt og 

illa haldin. Hún heilsar og segir við bónda: „Heill og sæll, bóndi.“ Hann svarar: „Heil og sæl, 

kerling.“ Þá segir skessa: „Illt er mér í lærinu mínu enn.“ „Og ég vænti þess,“ svarar bóndi. 

Nú er stundarþögn þar til bóndi spyr: „Hvar fórstu yfir ána í morgun?“ Skessan svarar: „Á 

                                                 
563

 Sbr. svör við spurningaskrám 39, 55 og 101.  
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hundavaði.“ Bóndi spyr: „Var hún djúp?“ „Hundi í lagklauf,“ svarar skessan. Þá segir bóndi: 

„Það rauk snemma hjá þér í morgun.“ Þá byrstir skessan sig sem fram að þessu hefur verið 

mjóróma og segir: „Rauk snemma hjá mér í morgun?“ „Hvað varstu að sjóða?“ spyr þá bóndi 

og skessan svarar og er aftur orðin blíðmál: „Laxana mína feitu.“ Bóndi spyr: „Gafstu 

börnunum þínum nokkuð af þeim?“ Þá verður skessan hryssingsleg á ný og svarar: „Gaf ég 

börnunum mínum eitthvað af þeim? Skít og skófir og allt sem verst er í koppi kerlingar á 

hurðarbaki.“ Því næst segir skessan í bænarróm: „Barn, bóndi.“ „Og þú færð ekkert barn,“ 

svarar bóndi. Skessan biður þá aftur en bóndi neitar á ný. Þannig gengur það dálitla stund og 

verður skessan æ bljúgari uns bóndi bendir loks á eitt barnið og gefur henni. Skessan fer þá 

með barnið til hellis síns og er þá öllu hressari í fasi. Stuttu seinna kemur hún aftur og biður 

um annað barn með sama hætti og svo koll af kolli þar til hún hefur fengið öll börnin. Þá 

kemur skessan enn á ný til bónda og spyr hvort hann langi ekki að sjá börnin sín. Bóndi segir 

svo vera og fer með henni til hellisins. Þar liggja þá öll börnin í hrúgu og hreyfa sig ekki líkt 

og væru þau dauð. Hryggur og reiður ræðst bóndinn þá á skessuna og þegar hann hefur haft 

hana undir segist hann drepa hana nema hún lífgi börnin við. Skessan gerir það og þar með 

lýkur leiknum.
564

  

Hér er á ferðinni sérkennileg uppsetning á barnaleik þar sem leikurinn fer fram í eins 

konar leikritsformi og börnin þurfa að læra heillangan texta til að geta leikið leikinn með 

þessu móti. Það er reyndar ekki óalgengt að margs konar staðlaður texti, samtöl, vísur og 

þulur séu hluti barnaleikja
565

 en í þessari gerð skessuleiks er textinn þó óvenjulangur og 

flókinn. Ólafur hefur þessa gerð leiksins eftir handriti bróður síns, Guðmundar Davíðssonar á 

Hofi í Hörgárdal, og sennilegt er því að hann hafi þekkt hann sjálfur en hann nefnir þó ekki til 

sögunnar aðrar heimildir.  

Keimlíkur þessari gerð skessuleiks er svokallaður karlsleikur sem Ólafur hefur eftir 

Þorsteini Erlingssyni skáldi (1858-1914) og flokkar sem sérstakan leik. Í þessum leik heim-

sækir gamall karl kóng í kóngsríki og eiga þeir samtal mjög líkt því sem á sér stað í milli 

skessunnar og bóndans í fyrstu gerð skessuleiks. Karl fær síðan barn hjá kóngi og fer með 

heim til sín, sækir svo annað barn og svo koll af kolli. Þegar hann sækir síðasta barnið strjúka 

hin börnin heim aftur og hafa þá gert sig illa til reika, aflagað föt sín og gert sig skítug. Þegar 

kóngur sér börnin svona á sig komin skammar hann karlinn og leikurinn endar svo á því að 

börnin berja þann gamla (sennilega þó á leikrænan hátt). Lýsing Þorsteins á leiknum er 
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 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar skemtanir, 107-108. 
565

 Sbr. m.a. ýmsa rað- og hringleiki (sjá kafla 4.3.1) og söng- og danstengda hópleiki (sjá kafla 4.3.2). 
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skemmtilega myndræn og samtölin ítarleg.
566

 Aðeins tveir heimildarmenn Þjóðháttasafns 

Þjóðminjasafns segjast þekkja karlsleik. Þeir eru báðir fæddir um aldamótin 1900, aldir upp í 

sveit, annar af Suðurlandi og hinn af Austurlandi.
567

  

Það er síðan athyglisvert að önnur gerð skessuleiks sem Ólafur nefnir er einnig eftir 

heimildum úr Eyjafirði og víðar af Norðurlandi þótt hún sé talsvert öðruvísi en sú fyrsta. Í 

þeirri gerð er leikvellinum skipt í tvennt með markaðri línu: mannheimar eru öðrum megin en 

jötunheimar hinum megin. Skessan býr í jötunheimum en aðrir leikendur í mannheimum. Í 

upphafi leiks stendur skessan við markalínuna sín megin, snýr baki við mannheimum og 

gengur hægt og rólega inn í jötunheima. Hún tautar fyrir munni sér: „Skessa svöng, skessa 

svöng,“ o.s.frv. Börnin elta hana í halarófu og hafa um leið yfir þuluna:  

 

Skessa svöng,  

ljót og löng,  

larfahöng,  

hefur göng,  

heldur þröng,  

horböng.  

Við aflaföng,  

oft röng,  

er hún ströng,  

með sultarsöng,  

svaðiltöng,  

svikaböng. 

 

Þegar skessunni finnst tími til kominn snýr hún sér skyndilega við og reynir að klófesta 

börnin sem reyna að hlaupa til baka og komast í mannheima. Ólafur tekur fram að þessi gerð 

þulunnar sé fengin norðan úr Fljótum en hann nefnir einnig fleiri afbrigði þess sem sagt er svo 

sem að skessan segi: „Ég er svöng, ég er svöng, ég er mikið garnalöng“ en börnin sem elta 

hana segi: „Éttu gras, éttu gras“ o.s.frv. þar til þau skipta yfir í: „Éttu skít, éttu skít“ o.s.frv. en 

þá reiðist skessan auðvitað og reynir að ná þeim. Þeir sem skessan nær ganga í lið með henni 

en fari skessan óvart yfir markalínuna yfir í mannheima er hún „brennd“
568

 og leiknum lokið. 

Annars heldur leikurinn áfram með endurteknum hætti þar til öllum hefur verið náð.
569

  

Fleiri afbrigði þessarar gerðar eru nefnd í safni Ólafs, til dæmis að barnahópurinn sé 

grasafólk sem segir: „Gott er að tína grösin, gott er að tína grösin.“ Um leið og það tínir grös í 
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 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar skemtanir, 125-127. 
567

 ÞÞ 4733 og ÞÞ 4994.  
568

 Sjá skýringar á „að vera brenndur“ við kafla 4.3.3.5. 
569

 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar skemtanir, 108-109. 
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landi skessunnar ræðst skessan svo skyndilega á það og reynir að hremma það.
570

 Þá er einnig 

til að hópurinn sé kóngsmenn og segi: „Pilla, pilla akur, kóngsins akur“ en skessan kemur þá 

og segir akurinn vera sinn. Um það er rifist nokkra stund þar til skessan ræðst allt í einu til 

atlögu. Sumir heimildarmanna Ólafs hafa vanist því að þeir sem skessan nær gangi til liðs við 

hana en aðrir ekki.
571

  

Þessi gerð skessuleiks minnir um margt á breska leikinn What’s the time, Mr Wolf? 

sem Iona og Peter Opie segja hafa verið einstaklega vinsælan meðal barna þar í landi. 

Leikurinn gengur út á það að eitt barnanna er Mr Wolf og hann gengur af stað derringslegur í 

fasi en hin börnin fylgja á eftir eins nálægt honum og þau þora. Svo kalla börnin á eftir 

úlfinum: „What’s the time, Mr Wolf?“ En hann svarar rámri röddu: „Eight o’clock“ – eða 

nefnir einhvern annan tíma og heldur göngunni áfram. Aftur elta börnin úlfinn og spyrja á ný 

hvað tímanum líði. Úlfurinn svarar þeim að nýju og áfram þráspyrja börnin hvað klukkan sé. 

En skyndilega svara úlfurinn: „Dinner time!“ og snýr sér um leið við og reynir að klófesta eitt 

barnanna sem hlaupa æpandi til baka til upphafsstaðarins þar sem þau hafa friðhelgi. Nái 

úlfurinn einhverju barni verður það úlfur í næstu umferð. Þennan leik segja Iona og Peter 

Opie að rekja megi að minnsta kosti aftur á nítjándu öld og hliðstæðir leikir séu til víða um 

heim. Í sumum þessara leikja fari fram samtal milli úlfsins og barnanna þar sem þau spyrji 

hvað úlfurinn sé að gera og hann nefnir ýmsar meinlausar athafnir, svo sem að þvo sér og 

greiða sér, þar til hann að lokum segir: „Ná ykkur!“ og reynir þá að klófesta einhvern úr 

hópnum. Iona og Peter Opie benda á að sennilega sé þarna um sama hugmyndaheim að ræða 

og fram kemur í ævintýrinu um Rauðhettu.
572

 

                                                 
570

 Í íslenskum þjóðsögum er víða frá því sagt að fólki stafi hætta af náttúruvættum þegar það fer á grasafjall. 

Fólk villist meðal annars frá samferðafólki sínu og lendir í tröllhöndum, hittir fyrir huldufólk eða þá að útilegu-

menn ræna því. Hjá Jóni Árnasyni er t.d. sagan af „Loppu og Jóni Loppufóstra“ (Ísl. þjóðs. I, 182-183) þar sem 

nefndum Jóni var stolið á grasafjalli af tveimur tröllskessum sem héldu honum föngnum í langan tíma. Þá eru 

einnig margar sögur af grasafólki sem lendir hjá útilegumönnum svo sem „Jón á Sauðá“ (Ísl. þjóðs. II, 171-172), 

„Bjarni Sveinsson og Salvör systir hans“ (Ísl. þjóðs. II, 189-192), „Ólafur á Aðalbóli“ (Ísl. þjóðs. II, 197-201), 

„Halla bóndadóttir“ (Ísl. þjóðs. II, 215-217) og „Biskupsfóstri frá Skálholti“ (Ísl. þjóðs. II, 226-230) o.fl. Sögur 

fara líka af samskiptum grasafólks við huldufólk svo sem „Álfarnir í Snartartungu“ (Ísl. þjóðs. III, 23-24), 

„Stúlkan frá Reykhólum“ (Ísl. þjóðs. III, 95) o.fl. og nykrar gátu jafnvel einnig orðið á vegi þess (sbr. „Nykur á 

Lágheiði“, Ísl. þjóðs. III, 210-211). Slíkar sögur er einnig að finna í öðrum þjóðsagnasöfnum. Það er því 

greinilega ríkur þáttur í íslenskri þjóðtrú að hættulegt sé að dvelja á fjöllum fjarri mannabyggðum, t.d. við 

grasatínslu, og sögur fara af þeim ósköpum sem þá geta hent. Áhrifa frá slíkum sögum gætir greinilega í 

barnaleikjum eins og skessuleik þar sem sögusviðið og leikumgjörðin er m.a. sótt til þessa sagnaheims.  
571

 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar skemtanir, 109. Þessa gerð hefur Ólafur eftir Brynjólfi Kúld en hann var úr 

Stykkishólmi. Steingrímur Arason hefur einnig þessa gerð í Sextíu leikir, vísur og dansar fyrir heimili, skóla og 

leikvöll, frá árinu 1921 og er lýsingin á leiknum samhljóða lýsingu Ólafs, 44. 
572

 Opie, Children’s Games in Street and Playground 1, 148-149. 
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Þá má nefna að í hinu danska leikjasafni Önnu Erslev frá 1904 er lýst leik sem nefndur 

er Røver. Ein gerð hans gengur út á það að einn leikenda er ræningi og felur sig en hinir ganga 

um leiksvæðið og syngja:  

 

Her er saa yndigt i denne Skov, 

her er slet ingen Røvere! 

 

Ræninginn stekkur svo skyndilega fram og reynir að klófesta einhvern þátttakenda. Erslev 

segir að stundum sé hafður úlfur í stað ræningja.
573

  

  Þriðja gerð skessuleiksins sem Ólafur segir komna frá Jónasi Jónssyni úr Skagafirði 

var þannig leikin að tveir stórir hólmar voru afmarkaðir og skessan stóð á milli þeirra í 

upphafi leiks. Börnin hlupu svo á milli hólmanna en skessan reyndi að ná þeim og þegar hún 

hafði náð öllum var leiknum lokið. Þessi gerð minnir meira á leiki eins og stórfiskaleik 

(hafnarleik eða borgarleik) eins og Ólafur bendir á.
574

 

  Fjórða gerð skessuleiks hjá Ólafi er lík svokölluðum risaleik
575

 og ef til vill er hér um 

sama leik að ræða. Einn leikenda er skessan en hinir eru kóngsmenn. Skessan fer á annað 

hnéð og reynir að lokka til sín kóngsmennina. Það endar svo með því að einn þeirra fer til 

skessunnar, tekur í aðra hönd hennar, stígur öðrum fæti á tærnar á henni og segir: „Sæl vertu 

nú, kerlingarkind.“ Skessan hváir nokkrum sinnum en spyr svo: „Hvers menn eruð þér?“ 

„Kóngsmenn erum vér sunnan úr löndum,“
576

 er þá svarað. Þá spyr skessan: „Viltu vera minn 

maður í dag?“ En viðkomandi neitar því. „En á morgun?“ spyr þá skessan en fær á ný neitun. 

Eftir það tekur kóngsmaðurinn á rás en skessan reynir að ná honum. Komist kóngsmaður í 

afmarkaða kóngsborg (land kóngsins) er hann hólpinn en nái skessan honum verður hann í 

liði hennar það sem eftir er leiksins. Þegar skessan og liðsmenn hennar hafa náð öllum er 

leiknum lokið.
577

  

Ólafur nefnir svo einnig annað afbrigði þessarar gerðar,
578

 nokkuð frábrugðið, en þá 

stendur skessan á svæði sínu í upphafi leiks og hefur „gull“ (stein eða eitthvað álíka) á tánni. 

Hún tautar og endurtekur: „Ekki koma kóngsmenn á skóginn í dag.“ Þá sendir kóngur einn 

manna sinna til skessunnar með bréf en hann er auðvitað á höttunum eftir gullinu. Sendimaður 

heilsar skessunni og segir: „Heil og sæl, skessa mín. Ég er kominn með bréf til þín.“ „Heill og 
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 Erslev, Illustreret Legebog: Første afdeling, 4. 
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 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar skemtanir, 109; sjá einnig kafla 4.3.3.8 um stórfiskaleik. 
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 Sjá kafla 4.3.3.7 um risaleik. Þessa gerð hefur Ólafur eftir Jóhanni Péturssyni frá Hákoti (sennilega við 

Akranes).  
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 Kóngsmenn komnir af löndum koma einnig fyrir í brúarleik, sjá kafla 4.3.1.1. 
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 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar skemtanir, 109 og 112-113. 
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 Þessa gerð hefur Ólafur eftir Sæmundi Eyjólfssyni cand. theol. sem ólst upp í Hvítársíðu í Borgarfirði.  
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sæll, kóngsmaður. Frá hverjum er það?“ svarar skessan. „Frá kónginum,“ segir sendimaður og 

fær skessunni bréfið. Þegar skessan fer að lesa bréfið grípur kóngsmaður gullið og hleypur til 

baka en skessan reynir að ná honum áður en hann kemst yfir landamærin. Komist sendimaður 

heim færir hann kóngi gullið og fer síðan aftur að sækja annað gull en nái skessan 

kóngsmanni sendir kóngur annan af stað og leikurinn endurtekur sig. Að lokum glíma 

kóngurinn og skessan og vinnur sá leikinn er hefur betur í glímunni.
579

  

Hér er aftur á ferðinni samtalsþáttur sem minnir á leikrit. Leikendur gegna ákveðnum 

hlutverkum og þurfa að leggja talsvert á sig til að muna allan textann. Leikumgjörðin er sótt í 

heim framandi ævintýra og við sögu koma kóngur og menn hans líkt og í einu afbrigði 

annarrar gerðar skessuleiksins þar sem kóngsmenn segjast vera að pilla akur kóngsins. 

Kóngsborgin er griðasvæði en skógurinn þar sem skessan býr hættusvæði og hann er einnig 

dæmi um framandleik leikumgjarðarinnar. Þangað voga kóngsmenn sér einhverra erinda, svo 

sem að sækja gull, og það gerir leikinn spennandi.  

Þessi afbrigði leiksins eru að þessu leyti mun fjær veruleika íslenskra barna en þær 

gerðir þar sem samskiptin eru milli skessu og bónda eða fólks í grasaferð. Því má svo velta 

fyrir sér hvort það sé tilviljun ein að átökin í leiknum eru milli hugrakkra karlkyns hermanna 

konungs og kvenkyns trölls. Ef til vill endurspeglar leikurinn karllæg viðhorf þessa tíma þar 

sem hættan (spennan) liggur í því að voga sér inn á yfirráðasvæði kvenna þótt þangað sé hins 

vegar „gull“ að sækja í einhverri mynd en þessi átök kynjanna eru síðan undirstrikuð með 

glímu kóngsins og skessunnar í lok leiksins.  

Fimmta gerð skessuleiks sem Ólafur nefnir er svipuð þeirri fjórðu og þar koma aftur 

við sögu kóngur og menn hans. Þessa gerð hefur Ólafur af Suðurlandi og annað afbrigði úr 

Borgarfirði.
580

 Hér er dregin markalína milli kóngs og manna hans annars vegar og 

skessunnar hins vegar. Kóngur segir við menn sína: „Ég sendi ykkur í skóg, mínir menn, til að 

veiða bæði dýr og fugla, en varið ykkur á skessunni í skóginum, því hún gerir bæði að bíta og 

slá. Farið þið og flýtið ykkur sem fljótast.“ Kóngsmenn fara þá yfir á landsvæði skessunnar en 

hún reynir að klófesta þá. Þeir eru úr leik sem hún nær. Þegar skessan hefur náð öllum fer 

kóngurinn sjálfur til fundar við hana og glíma þau.
581

 Í öðru afbrigði þessarar gerðar sendir 

kóngurinn menn sína í skessuland að tína ber með eftirfarandi vísu:  

 

Út sendi ég mína menn 

til að tína ber, 
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en varið ykkur á skessunni,  

sem í skóginum er.  

 

Kóngsmenn fara, tína álútir ber og tauta: „Tína ber í aldingarði, tína ber í aldingarði.“ Þá 

kemur skessan til sögunnar og spyr: „Hver hefur leyft ykkur að tína ber í mínu landi?“ 

Kóngsmenn svara: „Kóngur sendi okkur.“ En skessan svarar um hæl: „Varið ykkur, ég kem“ 

og eltir kóngsmenn. Að lokum fer kóngur til fundar við skessuna og spyr hvað orðið hafi um 

menn sína en skessan segist hafa étið þá. Leikurinn endar svo líkt og í fleiri gerðum með því 

að kóngurinn og skessan glíma.
582

  

Eins og í fleiri skessuleikjum er hér á ferðinni nokkurs konar leikrit með fyrirfram 

ákveðnum samtölum milli skessunnar og kóngsmanna. Þeir sem skessan nær eru úr leik og 

verða þá áhorfendur að þeirri leikrænu sýningu sem fram fer.  

Leikþáttur er einnig settur upp í sjöttu gerð skessuleiksins sem er sambland 

aðalgerðanna tveggja sem fjallað er um hér að framan og Ólafur hefur aftur eftir Þorsteini 

Erlingssyni skáldi. Er ekki ólíklegt að sá leikur hafi verið leikinn „þegar saman safnast var 

sumarkvöldin fögur“ og „krakkar léku saman“ í Hlíðarendakoti í Fljótshlíð í bernsku 

Þorsteins.
583

 Í þessari gerð eru eins og áður afmarkaðir tveir staðir, svo sem tveir hólar, og 

leiksvæði milli þeirra. Skessa er valin, oftast sá sem er stærstur og fóthvatastur en aðrir 

leikendur eru börn. Leikurinn hefst með því að skessan bíður í bæli sínu en börnin safnast þar 

saman og ávarpa skessuna: „Heil og sæl, skessa.“ Börnin fara eins nærri skessunni og þau 

þora og sum heilsa henni með handabandi. Skessan tekur þeim vel og segir: „Komdu sæll/ sæl 

kunningi/ heillin góð“ um leið og hún heilsar. „Eru kóngsmenn komnir á skóg?“ spyr skessa. 

„Já,“ svara börnin. Þá spyr skessan: „Hvað eru þeir að gera þar?“ Og börnin svara: „Höggva 

við og svíða kol.“ Þá fer skessan að hugsa sér til hreyfings að elta börnin en áður en hún 

hleypur af stað verður hún að segja skýrt og greinilega: „Kjöt í pottinn.“ Á því getur skessan 

verið að tafsa nokkra stund en allir hlaupa svo af stað þegar hún hefur sagt alla setninguna. 

Stundum var höfð sú regla að skessan mátti ekki fara það langt frá bæli sínu að eitthvert 

barnanna gæti farið þangað á undan henni. Ef það gerðist mátti flengja skessuna henni til 

mikillar skammar en hún varð að snúa aftur í bæli sitt og taka því. Þau börn sem skessan náði 

gat hún notað til að verja bæli sitt eða gert að litlum skessum sem hjálpuðu henni við 

eltingaleikinn. Það þótti þó heldur lítilmannlegt að nota fangana við eltingarnar. Næðu börnin 

til griðastaðar síns voru þau hólpin en þangað mátti skessan alls ekki koma. Kæmi það hins 
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vegar fyrir var hún „brunnin“
584

 og varð að leggjast niður og gefa sig á vald hinna barnanna 

sem gat verið lítið eftirsóknarvert. Leiknum er lokið þegar skessan hefur náð öllum börnunum 

ellegar hún sjálf uppgefin, hýdd eða brunnin.
585

  

Ýmsar gerðir skessuleikja virðast hafa verið til eins og fram kemur í leikjasafni Ólafs 

Davíðssonar en form þeirra er greinilega frekar frjálst. Stundum hafa gerðirnar augljóslega 

runnið saman að einhverju leyti ásamt því að orðfæri og leikjaþulur eru með ýmsu móti. 

Hugsanlega má greina svæðisbundinn mismun enda talsverður munur á þeim gerðum sem 

Ólafur hefur frá Norðurlandi og þeim sem koma frá Vestur- og Suðurlandi. Heimildir um 

fyrstu þrjár gerðirnar hefur Ólafur frá Norðurlandi en þar koma kóngur og menn hans ekki við 

sögu, nema í einu afbrigði frá Stykkishólmi, heldur á skessan samskipti við bændafólk. 

Kóngur og kóngsmenn gegna aftur á móti hlutverkum í fjórðu og fimmtu gerð sem báðar 

koma frá Vestur- og Suðurlandi.  

Heimildarmenn Þjóðháttasafns segjast margir þekkja skessuleik og nokkrir þeirra lýsa 

framkvæmd hans. Eins og hjá Ólafi Davíðssyni eru þær lýsingar mjög mismunandi og 

heimildarmennirnir lýsa greinilega ýmsum ólíkum gerðum skessuleikja. Kona af Vestfjörðum, 

fædd 1895, segir eftirfarandi um skessuleik:  

 

Skessan kom í heimsókn til bónda. Skessan segir: „Heill og sæll, bóndi. Illt er 

mér í mjöðminni enn.“ Bóndi svarar: „Heil og sæl, skessa. Það fór snemma að 

rjúka hjá þér í morgun. Hvað varstu að sjóða?“ Skessan: „Laxana mína feitu.“ 

Bóndi: „Hvar fórstu yfir ána?“ Skessan: „Á hundavaði. Barn, bóndi.“ Þá réðist 

bóndi á skessuna og glímdu þau þar til annaðhvort varð undir. Yrði skessan 

undir fór hún tómhent heim. En yfirbugaði hún bónda varð hann að láta hana 

hafa barnið.
586

 

 

Önnur kona ættuð úr Skaftafellssýslu, fædd 1899, segir skessuleik hafa verið þannig:  

 

Það er leikur fyrir dálítinn hóp af krökkum. Einn var skessan og hún var yfir 

sínu ríki. Annar var kóngur og hann var yfir öllum krakkahópnum í byrjun 

leiksins. Skessan kom í mannabyggð og bað um barn: „Gefðu mér barn,“ segir 

hún. Þá segir kóngurinn: „Þú færð ekkert barn nema þú getir nafn þess og náð 

því.“ Þetta sögðu þau tvisvar, þrisvar sinnum sín á milli. Þá lét kóngurinn einn 

krakkann hlaupa af stað milli borga og þá reyndi skessan að ná því. Það endaði 

oftast svo að skessan náði börnunum og dró þau í ríki sitt. Þegar hún var búin að 

ná einu fór hún aftur til kóngs og bað hann um barn og svo koll af kolli þar til 

hún var búin að hafa allt af honum.
587
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Í báðum þessum tilvikum er greinilega um tilbrigði við fyrstu gerð skessuleiks Ólafs að ræða 

og orðalag að nokkru leyti líkt. Í fyrri lýsingunni kemur skessan til bónda og biður um barn 

sem hún fær nái hún að vinna bóndann í glímu. Orðaskiptin eru lík og hjá Ólafi en mun styttri. 

Í lýsingu Ólafs glíma skessan og bóndinn einungis í lokin þegar skessan hefur fengið öll 

börnin en hér virðist hún þurfa að glíma um hvert barn. Í seinni lýsingunni er einnig kominn 

til sögunnar kóngur sem skessan biður um barn og hér þarf hún bæði að þekkja nafn barnsins 

og ná því. Barnið sem skessan eltir er einnig látið hlaupa á milli tveggja borga líkt og í þriðju 

gerð Ólafs og ekki er minnst á glímu. 

Heimildarmenn Þjóðháttasafns virðast ekki þekkja aðra gerð Ólafs af skessuleik en 

einn þeirra, karlmaður, fæddur 1902 í Þingeyjarsýslu, þekkir þó þuluna: „Skessa svöng, ljót 

og löng, hefur göng heldur þröng, við aflaföng oft ströng er hún röng.“
588

 Annar heimildar-

maður, kona úr Reykjavík fædd 1907, lýsir þó skessuleik líkum einu þeirra afbrigða sem 

Ólafur nefnir við aðra gerð:  

 

Pilla, pilla akur hét einn leikur. Ein var skessan. Þegar hinir krakkarnir komu að 

þúfu eða einhverju beygðu þau sig niður, gerðu lúður með höndunum og sungu 

„pilla, pilla akur, kóngsins akur“. Þetta var endurtekið þar til skessan kom 

bálvond stappandi niður löppunum og sagði: „Hver leyfir ykkur að vera í 

akrinum mínum?“ – Kóngurinn, segja krakkarnir. – Hann á ekki títuprjónshaus 

í honum, segir skessan. – Hann á hann allan segja krakkarnir. Þetta endurtekur 

sig tvisvar, þrisvar. Svo segir skessan – viljið þið vera mínir menn í dag? – Nei, 

segja krakkarnir. – En á morgun? – Nei. – Kjöt í pottinn kallar þá skessan og 

reynir að ná einhverjum: Svo var einhver viss blettur sem maður gat bjargað sér 

á.
589

  

 

Hér „pilla“ leikendur akur konungs í óþökk skessunnar sem telur akurinn sinn og býður 

leikendum að gerast sínir menn sem þau afþakka. Samtalið er þó nokkuð ítarlegra en hjá Ólafi 

og kjötpotturinn hefur bæst við líkt og í sjöttu gerðinni. Kjötpottur, sem skessan stingur 

börnunum í, kemur við sögu í allnokkrum lýsingum heimildarmanna Þjóðháttasafns og það er 

eftirtektarvert að skessuleikur er þar stundum einnig nefndur pottleikur sem undirstrikar 

hversu stór þáttur og hræðilegur það er í leiknum að setja börnin í pottinn. Karlmaður úr 

Árnessýslu, fæddur 1909, segir til dæmis um skessuleik:  

 

Skessuleikur eða pottleikur var algengur. Í honum var ein eyja. (Eyjurnar voru 

venjulega nokkrar samstæðar þúfur eða afmarkaður blettur). Svo var pottur sem 
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tröllkonan lét þá í sem hún náði. Þegar mennirnir fóru út af friðuðu eyjunni, 

reyndi skessan sem var ein, að ná sem flestum í pottinn. Dugði að koma við og 

klukka þann sem tekinn var. Fór hann þá í pottinn. Skessan þurfti að vera fljót 

að hlaupa. Það var best til árangurs. Svo reyndu þeir sem ekki höfðu lent í 

pottinum að frelsa þá sem búið var að ná, með því að klukka þá úr pottinum. 

Þessum leik lauk með því að allir voru í pottinum en það kom sjaldan fyrir eða 

ekki ef margir voru.
590

 

 

Annar heimildarmaður, kona fædd 1904 og alin upp í Austur–Barðastrandarsýslu, 

nefnir skessuleik einnig pottleik en lýsing hennar á leiknum er nokkuð frábrugðin öðrum 

lýsingum. Hún segir að börnin hafi staðið í einum hnapp en skessan hafi þurft að halda utan um 

hópinn eftir bestu getu án þess að halda nokkrum föstum. Einn leikenda var fyrir utan hópinn 

og átti hann að reyna að frelsa meðbræður sína:  

 

Sá sem átti að frelsa, hoppaði eins og hrafn í kringum þvöguna og reyndi að 

snerta einhvern í hópnum sem lá vel við og segja „frels“. Tók sá viðbragð og 

hljóp frjáls en þá var oft skessan snör og náði til hans og sagði „stattu“. Kom 

hann þá í pottinn aftur.  

 

Þeir sem sluppu undan skessunni gengu síðan til liðs við þann sem hafði það hlutverk að 

frelsa. Þegar skessan að lokum missti alla út úr höndunum á sér var leiknum lokið.
591

  

Annars nefna nokkrir heimildarmenn Þjóðháttasafns pottleik sem sérstakan leik og 

gera greinarmun á honum og öðrum skessuleikjum. Karlmaður, fæddur 1924, sem einnig er 

frá Austur-Barðastrandarsýslu, lýsir pottleik á eftirfarandi hátt en hér er greinilega um sama 

leik að ræða og hjá næsta heimildarmanni hér á undan enda bæði úr sömu sveit:  

 

Tveir eða fleiri voru tröll og fór tala þeirra oft eftir því hve margir voru í 

leiknum aðrir voru menn. Tröllin höfðu afmarkaðan reit er nefndist pottur og 

reyndu þau að ná öllum mönnunum og koma þeim í pottinn. Oft var þetta erfitt, 

því að mennirnir máttu veita mótspyrnu en þó máttu þeir ekki hjálpa öðrum, en 

tröllin máttu hjálpast að. Þegar búið var að koma manni í pottinn mátti hann 

ekki fara þaðan nema einhver þeirra manna sem ekki voru náðir gæti snert hann 

og sagt „frels“ eða „frelsi“. Eitt eða fleiri tröll gættu pottsins og reyndu að 

hindra að frelsun tækist og ef tröll gat klukkað þann er frelsaður var áður en 

hann komst frá pottinum varð hann að vera kyrr. Strandtröll eða 

strandtröllaleikur var eins og pottleikur að öðru en því, að tröllin þurftu aðeins 

að snerta mann og segja „stattu“ og þá varð maðurinn að fylgja tröllinu 

mótþróalaust í pottinn.
592
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Eins og áður hefur verið bent á er pottleikur samkvæmt þessari lýsingu nokkuð frábrugðinn, 

öðrum skessuleikjum og af honum til afbrigði eins og strandtröllaleikur. Þessi lýsing á 

pottleik minnir einnig á leik sem í leikjasafni Önnu Erslev, Illustreret Legebog, er nefndur 

Huletrold. Í honum er leikvellinum skipt í tvennt með striki sem skilur að tröllaheima og 

mannheima líkt og gert er í annarri og fimmtu gerð Ólafs Davíðssonar. Tröllið situr svo í helli 

sínum en mennirnir fara inn á svæði þess og reyna að stela ímynduðum fjársjóðum tröllsins úr 

jörðu. Meðan mennirnir þykjast grafa upp gullið er farið með eftirfarandi vers:  

 

Her gaar jeg, hvor Trolden bor,  

og sanker Guld fra sorten Jord.  

 

Þá leggur tröllið skyndilega til atlögu og reynir að ná einhverjum og færa í helli sinn. Aðrir 

flýja til mannheima en reyna svo aftur að sækja gull í tröllaheima þegar tröllið hefur snúið til 

hellis síns. Þegar tröllið gerir árás á ný reyna sumir mannanna að læðast að hellinum og frelsa 

þá sem þar eru. Leiknum er svo lokið þegar tröllið hefur náð öllum.
593

 Hér eru greinilega 

tengsl milli íslenska og danska leiksins en ólíkar aðstæður hafa þó mótað mismunandi gerðir.  

Flestir heimildarmenn Þjóðháttasafns sem þekkja skessuleik lýsa honum á svipaðan 

hátt og fimmtu gerð leiksins hjá Ólafi Davíðssyni. Eins og þar sendir kóngur menn sína á 

slóðir skessunnar að tína ber en varar þá jafnframt við skessunni sem í skóginum býr. Í fyrstu 

er skessan ekki heima en kemur síðan og þráttar við kóngsmenn um hver eigi skóginn en 

leggur að lokum til atlögu og reynir að ná kóngsmönnum. Þeir sem hún nær verða hennar 

menn eða enda sem kjötbiti í potti hennar. Heimildarkona úr Norður-Ísafjarðarsýslu, fædd 

1893, lýsir skessuleiknum þannig:  

 

Þar var einn skessan og lá í leyni. Einn var kóngur og sendi út mannskap: „Út 

sendi ég mína menn til að tína ber, en varið ykkur á skessunni sem í skóginum 

er.“ Er þeir nálguðust skessuna sungu þeir: „Tína ber í skessulandi, skessan er 

ekki heima.“ Þá kemur skessan og þau þrátta góða stund um hver eigi skóginn 

og svo stekkur skessan af stað og reynir að ná sem flestum. Þeir sem hún nær 

fara í hennar flokk. Þegar allir hafa náðst verður kóngurinn skessa og skessan 

kóngur.
594

  

 

Önnur heimildarkona úr Suður–Múlasýslu, fædd 1906, segir leikinn hafa verið svona:  

 
Leikendur voru kóngur, börn hans og skessa. Öðrum megin á leiksvæðinu var 

kóngur og börn hans, en hinum megin var skessan. Kóngur segir við börnin: 

„Farið út í skóg og tínið ber en varið ykkur á skessunni sem í skóginum er.“ 
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Börnin fara í skóginn og tína ber sem næst skessunni, en þegar kóngur kallar: 

„Kóngsbörn í höll, komið þið öll,“ þá þjóta þau af stað heim og skessan eltir 

þau og reynir að ná þeim. Nái hún börnum kóngs verða þau hennar menn og 

hjálpa henni til að ná kóngsbörnum í næstu atrennu. Leikurinn heldur áfram 

þangað til öllum börnum hefur verið náð.
595

  

 

Karlmaður, fæddur 1924 og alinn upp í Austur–Barðastrandarsýslu, nefnir leikinn að 

tína ber í skessulandi. Hans lýsing er eftirfarandi:  

 

Einn þátttakenda var skessa, annar var kóngur en allir hinir voru kóngsbörn. 

Skessan var á afmörkuðum reit og skammt framan við hana voru landamörk 

hennar afmörkuð með striki. Góðan spöl frá var land kóngsins og höll afmarkað 

með sama hætti. […] Kóngsbörnin biðja kóng að leyfa sér að fara og tína ber í 

skessulandi og hann leyfir það en hvetur þau til að vara sig á skessunni. Þau fara 

þá öll yfir í land skessunnar og látast vera að tína ber. Þegar kóngi þykir þau 

hugrökkustu vera komin nógu nálægt skessunni, hrópar hann: „Kóngsbörn í 

höll, komiði öll!“ Börnin taka þá á sprett og reyna að komast inn í kóngsríkið en 

skessan reynir að ná eins mörgum og hún getur áður en þau komast yfir línuna 

sem afmarkar kóngsríkið. Þau sem nást verða liðsmenn skessunnar og hjálpa 

henni að elta börnin í næstu berjaferðum og þannig er haldið áfram þar til öll 

eru náð eða aðeins eitt er eftir. (Þegar skessan nær barni þarf hún aðeins að 

klukka það).
596

 

 

Hér er greinilega aftur um sömu leikgerð að ræða og Ólafur nefnir fimmtu gerð skessuleiks.
597

 

Í síðasta dæminu er þó sá munur að kóngurinn kallar til sín börnin þegar honum þykja þau 

komin of nálægt skessunni en í hinum dæmunum hér að framan er það skessan sem ræður því 

hvenær hún leggur til atlögu. Í þremur gerðum skessuleikja Ólafs Davíðssonar endar leikurinn 

með því að skessan og bóndinn eða kóngurinn glíma. Athyglisvert er að enginn 

heimildarmanna Þjóðháttasafns nefnir slíka glímu í skessuleikjum og virðist hún hverfa úr 

leikjunum þegar kemur fram á tuttugustu öld. Hins vegar virðist algengara að skessan setji 

börnin í pott þegar fram líða stundir. Einungis einu sinni er nefnt „kjöt í pott“ í leikjagerðum 

Ólafs, í sjöttu gerðinni, en í fyrstu leikgerðinni drepur skessan börnin þótt hún verði að lífga 

þau við aftur. Það gerir leikinn náttúrlega enn þá meira spennandi og óhugnanlegri hafi 

skessan fyrirætlanir um að sjóða börnin sem hún nær í potti og éta þau.  

Það er athyglisvert að viðmælendur í opnu einstaklingsviðtölunum muna sumir aðeins 

óljóst eftir skessuleik, muna ekki eftir því hvernig hann var leikinn en þekkja vísuna Allir, 
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 Þessi gerð skessuleiksins minnir óneitanlega á danska leikinn Plukke í Jeppes Kaal þar sem sungin er vísan: 
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krakkar og vita að skessuleikur var til. Þessi leikur er þeim greinilega ekki minnisstæður, 

hvorki viðmælendum úr Reykjavík né frá Akureyri.
598

 Líklega hafa tröll og skessur verið 

hugleiknari börnum á landsbyggðinni þar sem nálægðin við villta náttúru var meiri en þessar 

vættir vikið úr leikjum bæjarbarnanna sem bjuggu við gerólíkt umhverfi þar sem hættur og 

ógnanir voru af öðrum toga.  

 

 

4.3.3.7 Risaleikur 

 

Annar leikur nátengdur skessuleikjum er risaleikur og ef til vill má telja hann afbrigði af 

skessuleik, samanber fjórðu gerð Ólafs Davíðssonar af skessuleik sem fjallað er um hér að 

framan. Í leikjasafni Ólafs er hins vegar risaleik lýst sérstaklega og hann talinn sjálfstæður 

leikur.
599

  

Ólafur segir að einn þátttakenda sé risi, annar kóngur en aðrir leikendur séu svo menn 

kóngsins eins og í skessuleik. Þar er einnig ákveðin markalína milli lands konungs og 

risalands eins og í sumum gerðum skessuleiks. Risinn tekur sér svo stöðu alllangt inni á sínu 

svæði en kóngur sendir síðan einn af sínum mönnum til hans með bréf. Þá þarf risinn að 

krjúpa niður á annað hnéð (eins og í fjórðu gerð skessuleiks) en sendimaður heilsar honum, 

stígur öðrum fæti á tærnar á honum, tekur í vísifingur hans og segir: „Kóngur sendir risa bréf 

og segist skuli láta hengja (eða drepa) hann ef hann heyi nokkurn ófrið í landinu.“ Til er líka 

að risinn sé beðinn að hlýða kóngi því annars verði hann rekinn úr landi. Því næst hleypur 

sendimaður til baka til kóngsins eins hratt og hann getur en risinn hleypur á eftir honum og 

reynir að ná honum áður en hann nær að komast yfir í kóngslandið þar sem hann er hólpinn í 

bili líkt og í mörgum skessuleikjum. Nái risinn kóngsmanni gengur hann í lið með risanum og 

hjálpar honum að ná kóngsmönnum það sem eftir er leiksins og eiga þeir ekki afturkvæmt inn 

í kóngslandið. Kóngurinn sendir svo menn sína einn af öðrum á fund risans en þegar risinn 

hefur náð öllum kóngsmönnum fer kóngurinn sjálfur og glímir við risann. Sá sem vinnur 

glímuna verður kóngur næst.
600

  

Það er ljóst að hér er um eina gerð af skessuleik að ræða enda grunnþættir leiksins 

eins. Ólafur segir einnig til það afbrigði af risaleik að formálanum við risann sé sleppt en hann 
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 Sbr. viðtöl 1, 2 og 3.  
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 Ólafur getur ekki heimildarmanna nema afbrigðis frá Jóni Finnssyni (alinn upp á Norð-Austurlandi) og annars 

afbrigðis frá Páli Vídalín (Húnavatnssýslu). 
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 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar skemtanir, 112-113. Steingrímur Arason nefnir risaleik í leikjasafninu frá árinu 

1921 og þar er honum lýst á sama hátt og hjá Ólafi Davíðssyni, 42-43. Aðalsteinn Hallsson tekur hins vegar 

risaleikslýsinguna orðrétt upp frá Ólafi í sitt safni, Leikir fyrir heimili og skóla, frá árinu 1934, 38-39. 
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spyrji sendimanninn hins vegar ýmissa frétta þar til hann segi allt í einu: „Vari hver sig.“ Þá 

taki sendimaður til fótanna og risinn á eftir. Að öðru leyti gangi leikurinn eins fyrir sig.
601

 

Það er athyglisvert að einungis tveir svarenda Þjóðháttasafns úr Reykjavík nefna 

risaleik, annar þeirra lýsir leiknum og segir hann í því fólginn að risinn reyni að ná sem 

flestum úr hópi barna sem hlaupi milli tveggja áfangastaða.
602

 Hér er þó greinilega ekki um 

sama leik að ræða og Ólafur Davíðsson lýsir heldur hafnarleik eða stórfiskaleik.
603

 Reyndar 

lýsa aðrir heimildarmenn Þjóðháttasafns víða af landinu risaleik með sama hætti og 

heimildarmaðurinn úr Reykjavík hér að framan, sem sagt líkt og um stórfiskaleik væri að 

ræða. Karlmaður úr Suður-Múlasýslu, fæddur 1901, segir um risaleik:  

 

Þá voru merktar tvær borgir og hlaupið milli þeirra. Einn var úti og nefndur risi. 

Allt liðið hljóp á milli borga og átti risinn að ná þeim sem hann gat og þeir sem 

hann náði urðu risar með honum og hans liðsmenn uns öllum var náð. Stundum 

var þessi leikur nefndur skessuleikur og þá var það skessa sem var úti. 
604

 

 

Annar heimildarmaður, karlmaður úr Árnessýslu fæddur 1908, lýsir risaleik á eftirfarandi 

hátt: 

 

Af útileikjum sem áttu ákveðin nöfn, var risaleikur mest iðkaður. Hann var 

mjög einfaldur. Afmarkaðar voru tvær borgir með 15-20 faðma millibili. Helst 

var leikurinn hafður á sléttu túni. Einn var risi og var oft valinn sá sem fljótur 

var að hlaupa. Hann stóð mitt á milli borganna er leikurinn hófst, en aðrir 

þátttakendur allir í sömu borginni. Síðan hlupu þeir og reyndu að komast í hina 

borgina, en risinn reyndi að ná þeim. Varð hann að ná annarri hendi föstu taki á 

honum en klappaði með hinni á öxl honum eða höfuð og sagði: „Klukk“. Var 

hann þá orðinn risi og hjálpaði hinum til að ná. Leiknum var lokið þegar allir 

voru orðnir risar. Sá sem síðast náðist skyldi vera risi í næsta leik. Þessi leikur 

var mikið iðkaður í frímínútum í skólanum.
605

 

 

Greinilegt er að heimildarmenn, sumir hverjir, nefna stórfiskaleik risaleik en þekkja ekki þann 

sérstaka risaleik sem Ólafur Davíðsson lýsir í leikjasafni sínu. En risinn í stórfiskaleiknum 

gæti líkt og skessan í skessuleiknum verið hluti af hugarheimi sveitabarnanna sem síðan 

hverfur smám saman úr leikjum bæjarbarnanna. Í stað risans setja bæjarbörnin stórfisk sem 
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 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar skemtanir, 113. Þessi gerð minnir óneitanlega á breska leikinn What’s the time, 
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kemur betur heim við umhverfi þeirra í útgerðarbæjunum tveimur, Akureyri og Reykjavík, en 

þetta verður nánar rætt í næsta kafla.  

 

 

4.3.3.8 Stórfiskaleikur – hafnarleikur – borgarleikur 

 

Í leikjasafni Ólafs Davíðssonar er stórfiskaleik lýst og hann einnig nefndur hafnarleikur og 

borgarleikur. Ólafur segir ýmis nöfn önnur hafa verið notuð um stórfiskaleik, svo sem 

kaparaleikur, paparaleikur, höfrungaleikur, skessuleikur, útburðsleikur, kaplaleikur, eyja-

leikur og hvalfiskaleikur á hinum ýmsu stöðum á landinu. Þá nefnir hann einnig að leikurinn 

hafi verið svolítið mismunandi eftir því hvar á landinu hann var leikinn.
606

 Það er athyglisvert 

að nafngiftina höfrungaleikur hefur Ólafur úr Eyjafirði, hvalfiskaleikur af Álftanesi og 

eyjaleikur frá Snæfellsnesi sem gæti bent til þess að leikurinn dragi að einhverju leyti nöfn af 

umhverfi sínu. Þriðja gerðin af skessuleik sem Ólafur nefnir og fjallað er um hér að framan
607

 

er einnig greinilega sami leikur og stórfiskaleikur en þessar mismunandi nafngiftir og form 

sýna vel hvernig leikir laga sig að umhverfi sínu hverju sinni og nýta sér það leikrými sem 

býðst. 

Ólafur segir að við upphaf stórfiskaleiks sé afmarkað leiksvæði og „vissir blettir“ í 

útjaðri svæðisins séu hafnir, borgir eða eyjar, eftir því hvað leikurinn sé kallaður hverju sinni 

og þar sé griðastaður. Hann segist hafa vanist því að hafnirnar væru fjórar til fimm, aðrir vilji 

hafa þær fleiri en einnig sé til að þær séu aðeins hafðar tvær. Álíka langt skuli vera milli 

hafnanna og á milli þeirra hlaupi leikendur. Einn sé valinn til þess að vera stórfiskur eða 

„kapari“
608

 en aðrir þátttakendur séu skip. Stórfiskurinn reyni svo að ná skipunum meðan þau 

sigli (hlaupi) milli hafna. Í upphafi leiks kalli stórfiskurinn: „Allir í höfn“ og þá eigi allir að 

flýta sér til hafnar, annars sé hætta á að stórfiskurinn nái þeim. Einungis stórfiskurinn megi 

hlaupa út fyrir hið afmarkaða leiksvæði en geri leikmenn það séu þeir „brenndir.“
609

 Leik-

endur megi ekki hörfa til sömu hafnarinnar oftar en þrisvar en séu þá úr leik og þeir sem haldi 

of lengi kyrru fyrir í sömu höfninni „brenni inni“. Þá megi stórfiskurinn sækja þá þangað. 

Annars megi stórfiskurinn ekki koma of nálægt höfnunum því þeir sem séu þar inni geti þá 

togað hann inn í höfnina og „brennt“ hann þannig. Um leið og stórfiskurinn nái einhverjum 

spyrji hann: „Hvort viltu heldur vera minn maður eða deyja?“ eða „Hvort viltu heldur vera 
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 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar skemtanir, 114 -115. 
607
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minn maður eða ég skeri þig í þrjú (eða þúsund) stykki?“ sem kemur reyndar illa heim við þá 

hugmynd að stórfiskur sé að elta skip! Kjósi menn að deyja séu þeir úr leik en annars gangi 

þeir til liðs við stórfiskinn og nái með honum. Þegar öllum sé náð eða þeir séu úr leik sé 

leiknum lokið. Sé farið í leikinn aftur verði sá sem síðast náðist stórfiskurinn. Hann geti líka 

unnið leikinn takist honum að hlaupa þrjá hringi kringum leikvöllinn á milli hafna án þess að 

nást.
610

  

Margir heimildarmanna, bæði hjá Þjóðháttasafni og í viðtölum, nefna stórfiskaleik sem 

vinsælan leik meðal barna á fyrri hluta síðustu aldar. Hann er þó einnig oft nefndur risaleikur 

og önnur nöfn eins og borgarleikur, hafnarleikur og skessuleikur koma einnig fyrir. Einn 

heimildarmanna, karlmaður fæddur 1909 og alinn upp í Reykjavík, segir alls konar 

eltingaleiki hafa verið stundaða í sinni æsku og þar á meðal risaleiki og stórfiskaleiki. Í 

stórfiskaleik segir hann að einn hafi verið hvalur en hinir fiskar. Fiskarnir hafi verið allir 

saman á einum stað og hlaupið út frá honum í einum hóp. Á leið þeirra hafi svo hvalurinn 

ráðist á þá og reynt að ná sem flestum áður en þeir komust í skjól aftur. Risaleik segir 

heimildarmaður hafa verið eins nema að þá var sá sem elti risi en ekki hvalur.
611

  

Í þessu formi varð algengt að leikurinn væri leikinn þegar leið á öldina, það er að 

þátttakendur (fiskar eða skip), hafi reynt að komast milli griðastaða, stórfiskur freistað þess að 

ná þeim en þeir sem náðust síðan orðið fylgifiskar stórfisksins og hjálpað til við að ná hinum 

sem eftir voru. Þá nefna einnig nokkrir heimildarmenn að á veturna hafi verið vinsælt að leika 

stórfiskaleik á skautum og var þá afmarkað ákveðið svæði á ísnum fyrir leikinn.
 612

  

Af þessu má ráða að stórfiskaleikurinn eins og hann er oftast nefndur hafi verið leikinn 

á ýmsa lund þótt grunnform leiksins sé það sama. Hópur leikenda freistar þess að komast á 

milli tveggja eða fleiri staða þar sem þeir eiga friðhelgi en óvættur í einhverju formi reynir að 

ná til þeirra þegar þeir fara á milli staða. Leikramminn er hins vegar mismunandi: óvætturin 

getur verið risi, skessa, stórfiskur eða óvinaskip en aðrir leikendur menn, skip eða fiskar, allt 

eftir því út frá hvaða söguramma leikurinn er hugsaður. Svo virðist sem sögurammi þjóðsagna 

þar sem óvætturin er tröllakyns og fara þurfi milli staða í mannheimum, yfir óbyggð svæði, 

hafi verið hugleiknari sveitabörnum en kaupstaðarbörn hins vegar frekar fært leikinn í þann 

búning að skip sigli milli hafna og þá sé óvætturin stórfiskur ellegar óvinaskip. Þannig virðast 

hugmyndir um tröll og slíkar illar vættir víkja úr leikjum kaupstaðarbarnanna en annars konar 

ógnanir koma í staðinn tengdari mannlífi kaupstaðanna. Samt sem áður þekkja margir 
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heimildarmenn sem fæddir voru um og eftir aldamótin 1900 og aldir voru upp í sveitum víða 

um land stórfiskaleik í því formi sem hann var oftast leikinn í kaupstöðunum þegar leið á 

tuttugustu öldina.
613

  

Steingrímur Arason nefnir þennan leik hafnaleik í leikjasafni sínu frá 1921 en það 

bendir til þess að áfram hafi verið notuð fleiri nöfn en stórfiskaleikur sem þó virðist hafa orðið 

ofan á þegar leið á öldina. Steingrímur segir að allstórt leiksvæði þurfi fyrir leikinn með þrem 

til fjórum höfnum. Hér er einn þátttakenda útnefndur stórfiskur og aðrir leikendur eru skip 

sem freista þess að sigla milli hafna. Steingrímur tiltekur ýmsar reglur sem fylgja leiknum svo 

sem að stórfiskurinn verði að koma tveimur höggum á skipið með hendinni í sama skiptið til 

að ná því og þyki stórfisknum eitthvert skipanna dvelja of lengi í höfn geti hann talið upp að 

sextíu og sé skipið þá enn þá í sömu höfn sé það úr leik. Steingrímur segir einnig að nái 

síðasta skipið að sigla milli þriggja hafna án þess að nást hafi það unnið leikinn.
614

  

Þá nefnir Steingrímur einnig hafnarklukk sem leikinn er með nokkuð öðru sniði en 

hafnaleikur. Hér er einn þátttakandi valinn til þess að vera „klukkari“ en aðrir leikendur 

hlaupa á milli hafna líkt og í hafnaleik. Þegar „klukkarinn“ nær einhverjum verður hann 

„klukkari“ en sá fyrri óbreyttur þátttakandi. Dvelji leikendur of lengi í höfn kallar 

„klukkarinn“: „Komdu nú og kroppaðu með mér, krummi minn. Hver sem ekki hleypur er 

handtekinn.“ Þá verða menn að hlaupa af stað eða skipta stöðu við „klukkarann“.
615

 

Aðalsteinn Hallsson lýsir einnig stórfiskaleik í Leikir fyrir heimili og skóla frá 1934.
616

  

Ýmsir leikir sambærilegir við stórfiskaleik hafa lengi notið vinsælda í 

nágrannalöndum okkar. Í Danmörku má nefna gamla leiki eins og Hund efter Hare og Bytte 

Gård
617

 og Hauk og due
618

 í Noregi sem allir hafa sams konar grunnbyggingu og 

stórfiskaleikur. Frá Bretlandseyjum má nefna leikina British Bulldog, Chinese Wall og Wall to 

Wall sem sambærilega leiki.
619

 Íslenski stórfiskaleikurinn virðist þó hafa lagað sig algjörlega 

að aðstæðum hér á landi og tekið á sig séríslenskt form.  
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618
 Støylen, Norsk barnerim og leikar, 103; Enerstvedt, Tampen brenn, 95. 

619
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4.3.3.9 Síðastaleikur  

 

Síðastaleikur er einfaldur eltingaleikur þar sem einn fær það hlutverk að vera sá sem eltir hina 

en þegar hann nær að koma við einhvern og segja „síðasta“ skipta þeir um hlutverk og sá sem 

náðist eltir o.s.frv.. Þennan leik er auðvelt að leika hvar sem er en stundum er afmarkað 

ákveðið svæði fyrir leikinn og stundum eru ákveðnir griðastaðir þar sem hægt er að hvílast en 

annars getur síðastaleikur haldið áfram svo lengi sem leikendur hafa kraft og nennu til að 

leika hann.  

Heimildarmenn Þjóðháttasafns þekkja allmargir síðastaleik og nefna hann í hópi 

vinsælustu barnleikja. Karlmaður af Barðaströnd, fæddur árið 1924, lýsir leiknum þannig:  

 

Síðastaleikur var venjulega leikinn þar sem slétt var og gott að hlaupa. Stundum 

var leiksvæði afmarkað, stundum ekki. Einn þátttakanda var „hann“ og reyndi 

hann að ná einhverjum hinna, snerti hann með annarri hendi og sagði „síðasta“, 

þá varð sá að taka við og elta einhvern, ná honum og segja „síðasta“ og svo koll 

af kolli. Allir voru með í leiknum áfram þar til ákveðið var að hætta.
620

  

 

Þeir heimildarmenn sem nefna þennan leik kalla hann flestir síðastaleik eða síðasta en til var 

einnig að hann væri nefndur meðða og virðist það nafn einkum bundið við Norðurland. 

Steinunn Bjarman segir frá því í minningum sínum um leiki barna á Akureyri á árunum fyrir 

seinna stríð hversu vinsæll meðða var í skólanum á haustin:  

 

Á haustin voru leikirnir yfirleitt rólegri. Oft var farið í stikk eða húsbolt eða 

bara spurt: „Viltu koma í meðða?“ Síðan var ákveðið í skyndi hver ætti að ná, 

hvar væri höfn og hvar mætti hlaupa. Oft voru margir hópar í meðða í einu, en 

aldrei kom það fyrir að neinn ruglaðist og árekstrar voru jafnaðir í hvelli, því að 

frímínúturnar voru stuttar og tíminn dýrmætur.
621

 

 

Akureysk kona fædd árið 1928 sagði enn fremur í viðtali:  

 

[…] það sem er kallað á Akureyri meðða sem er bara venjulegur eltingaleikur, 

ég hugsa að það sé upphaflega „með það“. Það bara hét meðða. Ég veit ekki 

hvort það er annars staðar kallað meðða […] En á Akureyri hét þetta bara 

meðða.
622

  

 

                                                 
620

 ÞÞ 4948. 
621

 Steinunn Bjarman, Dagur, 23. apríl 1994, 9. 
622

 Viðtal 4.  
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Heimildarkona úr Skagafirði fædd 1935 nefnir síðastaleikinn einnig meðþa
623

 og karlmaður af 

Snæfellsnesi sem fæddur er 1902 segir leikinn hafa heitið sittu með það: 

 

„Sittu með það.“ Þetta var leikur sem var kominn undir því að vera fljótur að 

hlaupa. Sá sem byrjaði leikinn, blakaði við þeim sem næstur honum var og 

sagði: „Sittu með það.“ Reyndi hann þá að koma því á þann sem hann náði. Sá 

sem engum náði sat með það.
624

 

 

Einnig kemur fyrir að leikurinn sé nefndur stattu með það.
625

 Það fór svo eftir heiti leiksins 

hvað sagt var þegar einhver náðist, „síðasta“, „meðða“, „sittu með það“, „stattu með það“ eða 

þá bara „klukk“.  

Nokkrir heimildarmenn nefna að síðastaleikur hafi einnig verið vinsæll á skauta-

svellum á vetrum og í viðtali sagði reykvísk kona fædd 1923 að krakkar fram eftir öllum aldri 

hafi farið í þennan leik á Tjörninni í Reykjavík:  

 

Já, já, já, já. Alltaf í eltingaleik, sko. Strákarnir voru skotnir í okkur svona eins 

og gengur. Ja, við erum orðin það gömul, sko. Við erum ábyggilega bara 

fjórtán, fimmtán ára þegar við förum að fara niður á Tjörn. Það var nú meira 

hvað við gátum leikið okkur eins og krakkarnir […] Maður var svo miklu 

lengur krakki heldur en núna.
626  

 

Þá var einnig til að stálpuð börn færu í síðastaleik á reiðhjólum sem gat reynst ansi strembið. 

Heimildarmaður frá Akureyri sagði í samtali að um miðja síðustu öld hafi þetta afbrigði verið 

mjög vinsælt og verið kallað „treinak“. Hann áleit að börnin hefðu lært þessa gerð leiksins af 

hermönnum á stríðsárunum og þaðan væri nafnið eða afbökun þess komin.
627

  

En síðastaleikur er að forminu til auðvitað ekki bundinn við íslenskar aðstæður og á 

sér ýmsar fyrirmyndir og hliðstæður í grannlöndunum. Það vekur athygli að Ólafur Davíðsson 

nefnir ekki síðastaleik í leikjasafni sínu en sá leikur sem kemst næst honum er tóuleikur.
628

 

Það bendir til þess að leikurinn hafi ekki verið orðinn vinsæll á síðari hluta nítjándu aldar en 

borist hingað í kringum aldamótin 1900 og fljótlega náð vinsældum um allt land. Sennilegast 

hefur síðastaleikurinn komið frá Danmörku eins og svo margir aðrir barnaleikir á þessum 
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 ÞÞ 14488. 
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 ÞÞ 4776. 
625

 Sbr. ÞÞ 14012. 
626

 Viðtal 5.  
627

 Samtal við Jóhannes Óla Garðarsson, 24. júní 2009. Sjá einnig Una Margrét Jónsdóttir, Allir í leik: 

Söngvaleikir barna, 146.  
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 Sjá Ólafur Davíðsson, Íslenzkar skemtanir, 113. Einungis fjórir heimildarmenn Þjóðháttasafns nefna tófuleik, 

allir fæddir snemma á tuttugustu öld og aldir upp í sveit. Tófuleikur virðist því ekki hafa verið leikinn af 

kaupstaðarbörnum enda tófa, smali og lömb í aðalhlutverkum í leiknum.  
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tíma. Þar í landi er algengast um aldamótin 1900 að leikurinn sé nefndur Tagfat og er til í 

nokkrum gerðum. Í leikjasafni Önnu Erslev er Almindelig Tagfat lýst á eftirfarandi hátt:  

 

Almindelig Tagfat er vist kendt af alle Børn. Et Barn „er den“ og søger at fange 

de andre, der løber til alle Sider. Et Sted er i Almindelighed „Helle“ eller 

Fristed, hvor „Fangeren“ ikke maa komme. Eden, som Fangeren indhenter, faar 

et let Slag, idet Fangeren siger „Eet“ eller: „Sidste“, og den remte er derved 

bleven Fanger i Steden for den første.
629

  

 

Hér er greinilega um sama leik að ræða og síðastaleik þótt heiti leiksins sé annað og hafður sé 

í honum griðastaður sem sá sem eltir má ekki fara á. Áhrifin frá danska leiknum á síðastaleik 

leyna sér þó ekki.  

Sömu sögu er að segja frá Noregi. Þar í landi er leikurinn Sisten gamalgróinn og 

vinsæll. Hann er leikinn með sama hætti og síðastaleikur hér á landi og Tagfat í Danmörku en 

til eru einnig nokkur afbrigði hans.
630

 Norski þjóðfræðingurinn Åse Enerstvedt segir einnig að 

þeir sem sátu uppi með „sisten“ þegar hringt var inn í skólanum eða leiknum var hætt í lok 

dags hafi liðið illa og þeim oft verið strítt. Hún bendir enn fremur á hugmyndir um að þessi 

leikur gæti átt rætur í fornum helgileikjum þar sem „sá síðasti“ í ákveðnu samhengi væri 

glataður,
631

 hugsanlega djöflinum falinn. Þessi hugmynd kemur meðal annars skýrt fram í 

þjóðsögunni um skólagöngu Sæmundar fróða í Svartaskóla þar sem þau lög giltu að þann sem 

síðastur gekk út úr skólanum ár hvert skyldi fjandinn eiga.
632

  

Í enskumælandi löndum eru ýmsir eltingaleikir svipaðir eða eins og síðastaleikur og 

má þar meðal annars nefna leikinn Touch (sem gengur einnig undir ýmsum öðrum nöfnum) 

þar sem sá sem „er hann“ segir „it“, „you’re it,“ „tich“ eða „you’re on it!“ (stundum er 

reyndar ekki sagt neitt) um leið og hann nær að koma við einhvern annan þátttakanda sem þá 

verður sá sem „er hann“ og eltir hina og svo koll af kolli.
633

 Iona og Peter Opie segja að gangi 

eltingaleikurinn hægt fyrir sig séu ýmis hefðbundin þulubrot notuð til að egna þann sem eltir 

svo sem:  

 

Ha, ha, ha, hee, hee, hee,  

Can’t catch me for a bumble bee. 

 

Eða:  
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 Erslev, Illustreret Legebog: Første afdeling, 10-11. 
630

 Enerstvedt, Tampen brenn, 94-95; Støylen, Norsk barnerim og leikar, 104. 
631

 Enerstvedt, Tampen brenn, 94.  
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 Sbr. Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og æfintýri I, 469-470. Hér má einnig minna á ýmsa uppskerusiði þar 

sem t.d. síðasta kornbindið fær sérstaka meðhöndlun svo sem að því er fórnað til að blíðka náttúruöflin.  
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 Opie, Children’s Games in Street and Playground 1, 102-104; Brady, All in! All in!, 144. 
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Mardy, mardy mustard. 

You can’t eat custard;  

Hee, hee, hee, 

You can’t catch me.
634

  

 

Ýmis slík þulubrot eru einnig vel þekkt hér á landi og enn má til dæmis heyra íslensk börn í 

síðastaleik segja:  

 

Nanana bubu! 

Þú getur ekki náð mér! 

 

 

4.3.3.10 Fuglaleikur  

 

Af heimildum að dæma virðist fuglaleikur hafa verið fremur vinsæll barnaleikur víða um 

land, bæði í sveit og kaupstöðum, á síðari hluta nítjándu aldar og á fyrstu áratugum þeirrar 

tuttugustu.
635

 Ólafur Davíðsson fjallar um þennan leik í safni sínu og segir hann fara fram 

með því móti að einn leikmaður sé kóngur, annar aðkomumaður en hinir leikmennirnir séu 

fuglar kóngsins. Hver fugl velur sér heiti, kría, hrafn, álft o.s.frv. Leikrýmið er afmarkað og 

leikurinn fer fram innan þess. Þegar leikurinn hefst biður aðkomumaður kónginn að gefa sér 

einn fugl. Kóngur játar því geti aðkomumaður upp á nafni einhvers fuglsins. Nefni hann nafn 

á einhverjum fugli sem kóngur á hleypur sá fugl af stað en aðkomumaður verður að ná honum 

áður en hann nær að komast til kóngsins aftur. Ólafur segir að sumir setji þá reglu að fuglinn 

verði að hlaupa þrjá hringi kringum leikvöllinn án þess að aðkomumaður nái honum til að 

losna undan því að verða hans eign.  

Annað afbrigði fuglaleiks segir Ólafur að sé þannig að fuglasali sé í stað kóngsins. 

Aðkomumaður falast eftir fugli og hitti hann á rétt nafn einhvers fuglsins segist fuglasalinn 

fús til að selja hann. Aðkomumaður spyr þá hvað hann kosti en fuglasalinn segir að hann megi 

eiga hann geti hann náð honum og um leið hleypur fuglinn af stað. Nái aðkomumaður 

fuglinum veitir hann honum lið það sem eftir er.  

Enn aðra útfærslu á fuglaleik hefur Ólafur eftir Bertel Þorleifssyni sem fæddur var árið 

1857 og alinn upp í Reykjavík. Þar er aftur fuglasali sem sækist eftir að kaupa fugla af 

fuglakóngi. Fuglasalinn óskar eftir einhverjum ákveðnum fugli og verður að geta sér til um 
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 Sbr. m.a. svör við spurningaskrám 27, 39 og 55. 
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hver af leikendum er viðkomandi fugl. Um leið og hann hittir á þann rétta hleypur fuglinn 

spölkorn frá. Fuglakóngurinn og fuglasalinn fara síðan að þrefa um verðið á fuglinum og telur 

fuglakóngurinn upp ýmsa kosti fuglsins en fuglasalinn ókosti hans. Þegar þeir verða loks sáttir 

um verð klappar fuglasalinn jafnoft í lófa fuglakóngsins og verðið segir til um en þegar 

síðasta höggið er slegið hleypur fuglinn af stað og fuglasalinn eltir. Fuglakóngurinn kallar 

stöðugt á fuglinn meðan eltingaleikurinn stendur yfir: „Aptur komdu fuglinn minn fríði.“ Nái 

fuglasalinn fuglinum verður hann hans eign en komist hann aftur til fuglakóngsins fær hann 

nýtt nafn.
636

  

Í fuglaleiknum fer fram, líkt og í mörgum öðrum barnaleikjum, ákveðin hlutverka-

skipting og leikræn tjáning og heimur ævintýranna er skammt undan. Leiknum er markaður 

fastur rammi og fyrirfram ákveðin samtöl eiga sér stað. En svo er einnig eltingaleikur 

innifalinn í leiknum sem skapar skemmtilega spennu.  

Eins og þegar hefur verið bent á þekkja margir heimildarmenn Þjóðháttasafns fuglaleik 

og svo virðist vera sem hann hafi verið leikinn um allt land. Það vekur þó athygli að þeir 

heimildarmenn sem þekkja þennan leik eru allir í eldri kantinum, sá elsti þeirra fæddur árið 

1889 en sá yngsti 1923. Enginn af þeim sem yngri eru kannast við leikinn og enginn af 

heimildarmönnum frá Akureyri virðist þekkja hann.
637

 Þetta bendir aftur til þess að vinsældir 

leiksins hafi farið minnkandi þegar leið á öldina síðustu og hann síðan horfið fyrir miðbik 

hennar. En í upphafi aldar er fuglaleikur greinilega vinsæll bæði hjá börnum í sveit og bæ. 

Ágústa Pétursdóttir Snæland sem var fædd árið 1915 og ólst upp við Túngötu í Reykjavík 

segir að Reykjavíkurbörnin hafi leikið fuglaleik á Landakotstúninu í æsku hennar þegar þau 

voru mörg saman. Hún segir svo frá:  

 

Hann var ægilega skemmtilegur. Fuglaleikur var þannig að einn var valinn 

fuglakóngur og annar kaupandi en hinir voru allir fuglar. Fuglarnir sátu í 

kringum kónginn og kaupandinn varð að fara frá meðan kóngurinn var að skíra 

fuglana. Hann sagði við hvern fyrir sig: „Þú átt að vera fálki, þú átt að vera 

rjúpa, þú átt að vera kría“ o.s.frv. Svo kom kaupandinn og sagði: „Viltu selja 

fugla?“ Og fuglakóngurinn svaraði: „Já, hvaða fugl viltu?“ „Hefurðu kríu?“ Ef 

fuglakóngurinn átti kríu varð aumingja krían að koma og bíða meðan verið var 

að borga fyrir hana. Kóngurinn setti fram lófann og kaupandinn sló í lófann á 

honum og gaf honum peninga sem við átti. En á meðan var fuglinn kominn í 

stöðu til að hlaupa. Um leið og búið var að segja síðustu töluna, sem fuglinn 

kostaði, hljóp hann af stað og kaupandinn á eftir honum. Það var viss hringur, 
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 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar skemtanir, 115-116; Steingrímur Arason tekur lýsingu af fyrstu gerð Ólafs á 

fuglaleik orðrétta upp í báðum leikjasöfnum sínum og Aðalsteinn Hallsson umorðar sömu lýsingu lítils háttar í 

Leikir fyrir heimili og skóla.  
637

 Sbr. svör við spurningaskrám 27, 39, 55, 100 og 101. 
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sem þurfti að hlaupa, og stundum varð fuglinn fljótari. Ef hann komst heim 

kölluðu allir hinir: „Fugl í búr, fugl í búr“, og klöppuðu saman lófunum. Þá var 

hann óhultur en þurfti að skíra hann upp á nýtt.
638  

 

Þessi lýsing fer næst þeirri lýsingu sem Ólafur Davíðsson hefur eftir Bertel Þorleifssyni sem 

einnig var Reykvíkingur og þannig virðist algengast að leikurinn væri leikinn.
639

  

Líkt og um ýmsa aðra leiki sem hér er fjallað um á fuglaleikur sér hliðstæðu í 

Danmörku og líklegt má telja að þaðan sé fyrirmynd hans sótt. Þar er Fuglefængeren þekktur 

barnaleikur með sömu uppbyggingu og fuglaleikurinn íslenski. „Fuglefængeren“ á viðskipti 

um fugla við „fugleejeren“, hann þarf að geta sér til um nafnið, borga og elta svo fuglinn uppi. 

Þar er þó sú viðbót að gangi fuglafangaranum illa að hitta á rétt nafn gefa fuglarnir frá sér 

auðkennishljóð til að auðvelda honum róðurinn. Meðan fuglinn hleypur undan 

fuglafangaranum og reynir að komast heim aftur syngur fuglaeigandinn hér:  

 

Kom igen, min Fugl,  

med et godt Stykke Sul!
640

  

 

Fuglafangarinn þarf þó ekki að karpa um verðið á fuglunum því fuglaeigandinn ákveður það 

sjálfur en um leið og hann hefur getið sér til um rétta fuglsheitið hleypur fuglinn af stað. Þá 

nefnir fuglaeigandinn verðið en fuglafangarinn slær í flýti jafnmörg högg í lófa hans og verðið 

segir til um. Með þessu móti getur fuglaeigandinn veitt þeim fuglum sem eru seinir að hlaupa 

því meira forskot því hærra sem verðið er.
641

 Til eru svo nokkrar mismunandi gerðir eða 

útfærslur á þessum leik í Danmörku.
642

 Søren Tvermose Thyregod nefnir það einnig í 

Danmarks Sanglege að Fuglefængeren eigi sér hliðstæðu í Þýskalandi og Sviss.
643

 Hann er 

hins vegar ekki að finna í norsku leikjasöfnunum og Iona og Peter Opie nefna ekki heldur 

fuglaleik eða leiki af sama toga í rannsóknum sínum.  
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4.3.3.11 Ræningjaleikur  

 

Til viðbótar þeim felu- og eltingaleikjum sem fjallað hefur verið um hér að framan nefnir 

viðmælandi frá Akureyri, kona fædd árið 1928, sem man vel eftir barnaleikjum þar í bæ á 

fjórða áratug tuttugustu aldar, ræningjaleik sem hún segir að verið hafi mjög vinsæll í æsku 

hennar. Krakkarnir í hverfinu hafi þá safnast saman á kvöldin á ákveðnum stað og meðal 

annars farið í þennan leik. Hún segir að ræningjaleikur hafi verið óskaplega spennandi en hafi 

farið þannig fram að tveir hafi verið ræningjar. Hinir þátttakendurnir héldu til á ákveðnum 

stað og kölluðu: „Nótt“ – en grúfðu svo og töldu, oft upp í þrjú hundruð. Á meðan komu 

ræningjarnir og stálu einum eða tveimur og hlupu með þá í burtu. Þegar talningunni var lokið 

var kallað: „Dagur.“ Þá var farið að leita hinna sem oftast nær fundust ekki í það sinnið en þá 

var farið og grúft á nýjan leik og þá var aftur nótt. Annar ræninginn kom þá aftur og stal 

fleirum:  

 

En þannig var ræningjaleikurinn og þeir sem var búið að stela þeir voru fluttir 

alltaf á nýja og nýja staði. Í hvert skipti sem nóttin var þá voru þeir fluttir. Þetta 

var æðislega spennandi – þessi ræningjaleikur. Og hann sem sagt var svona. 

Það skiptist á dagur og nótt og maður grúfði og taldi og svo komu ræningjarnir 

og stálu og þeir þurftu að vera búnir að fela sig áður en maður kallaði: „Dagur.“ 

Þetta var einn af mjög skemmtilegum leikjum.
644

  

 

Leiknum lauk svo með því að ræningjarnir náðu að ræna öllum eða þá að þeir sem voru í 

haldi ræningjanna voru frelsaðir.  

Ræningjaleik er ekki að finna í öðrum heimildum sem hér eru lagðar til grundvallar en 

þó eru ýmsir ræningjaleikir af öðrum toga í þeim erlendu leikjasöfnum sem stuðst er við. 

 

 

4.3.4 Boltaleikir 

 

Heimildir um boltaleiki af einhverju tagi eru gamlar. Í Íslendingasögum og fleiri fornbók-

menntum er sagt frá knattleikum þar sem leikið var með knött og knatttré og heimildir greina 

einnig frá kastleikjum (gripleikjum) með einhvers konar knött sem leikinn var á Norður-

löndum og víðar til forna.
645

 Þá var einnig til svokallaður skinnleikur eða hornaskinnleikur 

sem oftast var leikinn innanhúss. Hann var leikinn þannig að fjórir leikendur tóku sér stöðu, 
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645

 Sbr. Björn Bjarnason, Íþróttir fornmanna, 162-185. 
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hver í sínu horni ferhyrnings og köstuðu á milli sín 

hráblautu skinni sem vafið var í vöndul. Fimmti leikandinn 

stóð í miðjunni og reyndi að ná vöndlinum þegar honum var 

kastað á milli en það gat oft reynst honum erfitt enda í mörg 

horn að líta.
646

  

Fyrstu myndheimild af boltaleik á Norðurlöndum er 

að finna á gullhornunum frá Gallehus í Danmörku frá því á 

fimmtu öld. Þar sjást tveir menn kasta á milli sín bolta en 

þriðji maðurinn (eða jafnvel dýr) situr á milli þeirra og er 

sennilega að reyna að ná eða víkja sér undan boltanum. 

Slíkur boltaleikur er enn leikinn.
647

  

Sjálfsagt hafa börn á öldum áður leikið sér með 

einhvers konar boltalaga leikföng en það er þó ekki fyrr en á 

síðari hluta nítjándu aldar að farið er að framleiða 

gúmmíbolta sem leikföng.
648

 Slíkir boltar bárust fljótlega 

hingað til lands og höfðu miklar breytingar í för með sér 

fyrir leiki barna. Fyrstu gúmmíboltarnir voru litlir handboltar og brátt fóru að koma til 

sögunnar ýmsir vinsælir boltaleikir. Verslun J. P. T. Bryde í Reykjavík auglýsir gúmmíbolta 

fyrst til sölu í Ísafold árið 1898
649

 en eftir það eru slíkir boltar auglýstir í ýmsum verslunum í 

Reykjavík, á Akureyri og víðar um land. Um og upp úr aldamótunum þarsíðustu fóru svo 

„ekta“ fótboltar að koma til landsins.
650

 Boltar urðu brátt vinsælar barnagjafir hér á landi og 

margir heimildarmenn nefna að þeir hafi verið vinsæl sumargjöf.
651

  

Í fyrstu virðast boltaleikir einkum hafa verið 

leiknir í kaupstöðum enda voru verslanirnar þar og 

erlendra áhrifa gætti þar fyrr. Kona sem fluttist til 

Reykjavíkur úr sveit árið 1902, þá níu ára gömul, segir að 

þá hafi allir boltaleikir verið henni ókunnugir en hún hafi 

hins vegar fljótt lært ýmsa slíka leiki sem þá voru orðnir 

afar vinsælir meðal kaupstaðarbarnanna.
652

 Annar heim-
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Teikning af skreytingum á öðru 
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Tveir menn kasta bolta á milli sín yfir 

þann þriðja. Stækkun af mynd á öðru 

gullhorninu frá Gallehus. 
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ildarmaður, karl fæddur 1912 sem starfaði sem kennari úti á landi á fjórða og fimmta áratug 

síðustu aldar en eftir það í Reykjavík, segir að ýmsir eltingaleikir hafi verið langalgengastir á 

landsbyggðinni en boltaleikir aðeins verið leiknir öðru hvoru til tilbreytingar. Aftur á móti 

hafi boltaleikir verið algengastir í Reykjavík.
653

 Kona, fædd 1928, sem alin var upp í 

Húnavatnssýslu, segir að á fjórða áratugnum hafi komið stelpa úr Reykjavík á heimili hennar 

og kennt krökkunum að hoppa parís og boltaleiki sem þau kunnu ekki fyrir.
654

  

Börn fundu sér leiksvæði til boltaleikja víða á þessum tíma, tún og sléttir balar voru 

ákjósanlegir fótboltavellir og fyrir aðra hópboltaleiki, einnig götur, port og plön ásamt sléttum 

húsveggjum fyrir veggbolta og skúrum eða lágum byggingum til að leika sér í yfir. Ýmsir 

boltaleikir voru leiknir af báðum kynjum, oft í stórum hópum, svo sem slagbolti, kýlubolti, 

yfir og sto en aðrir leikir urðu fyrst og fremst stelpu- eða strákaleikir. Stelpur léku sér gjarnan 

í minni hópum í ýmsum veggboltaleikjum eins og dönskum, golfrönskum og fæðingarleik. 

Strákar léku sér hins vegar fyrst og fremst í fótbolta. Eins og eftirfarandi heimild sýnir þá gat 

þetta þó verið með ýmsu móti. Reykvískur karlmaður fæddur 1909 segir svo um boltaleiki 

Reykjavíkurbarna:  

 

Við stunduðum allskonar boltaleiki t.d. slagbolta (eða langbolta), húsbolta 

(yfir), upp fyrir öllum og svokallaðan danskan veggbolta og voru jafnt strákar 

sem stelpur saman í öllum þessum boltaleikjum. Strákar stunduðu einnig 

fótbolta mjög mikið, yfirleitt án þátttöku stelpna.
655

 

 

Hér segir heimildarmaður að strákar og stelpur hafi verið með í öllum boltaleikjunum nema 

fótbolta sem hafi verið strákaleikur eingöngu. Fleiri heimildum ber saman um að fótboltinn 

hafi fyrst og fremst verið strákaleikur en karlmaður úr Reykjavík fæddur árið 1903 lýsir 

stemmningunni í kringum fótboltann á eftirfarandi hátt:  

 

Eftir að strákar komust á legg á þessum árum þá var eiginlega aðalleikurinn 

fótboltaleikur […]. Við stofnuðum þarna félag í hverfinu, sem hét knattspyrnu-

félagið Skjöldur, og vorum við lengi að safna fyrir bolta. […] Það kostaði 5 og 

50 bolti sem maður gat pantað eftir dönskum príslista úr innportrerinu í 

Kaupmannahöfn. Það var mikið um að vera þegar þessi bolti kom. Hann var 

pumpaður upp með mikilli viðhöfn. Fólk kom að horfa á okkur vera þarna með 

ekta bolta.
656
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Svipaða sögu er að segja frá Akureyri þar sem heimildum ber saman um að bæði 

kynin hafi leikið sér í flestum hópboltaleikjum en þó hafi fótbolti nánast alfarið verð 

strákaleikur en stelpurnar ráðið lögum og lofum í veggboltaleikjunum.
657

 Heimildarmaður, 

fæddur 1916 sem flutti úr sveit sjö ára strákur til Akureyrar, segir að þar hafi barnaleikirnir 

verið miklu fjölbreyttari heldur en í sveitinni en hann gefur ekki mikið fyrir þátttöku 

stelpnanna í slagbolta:  

 

Svo var það slagboltinn sem var uppáhaldsleikur okkar strákanna. Þá fengu oft 

smástrákar að vera með og voru þá GULL. Stelpurnar voru aftur í París og 

öðrum hoppleikjum.
658

 

 

Þeir boltaleikir sem oftast eru nefndir í heimildum um þann tíma sem hér um ræðir og af 

heimildarmönnum Þjóðháttasafns frá sama tíma eru fótbolti, slagbolti, yfir og sto auk ýmissa 

veggbolta. Ólafur Davíðsson nefnir aftur á móti enga þessara boltaleikja í leikjasafni sínu. 

Hann nefnir þó svokallaðan pinnaleik sem hann telur hugsanlega leifar hins forna knattleiks 

þar sem leikið var með knött og knatttré.
659

 Engar heimildir benda þó til þess að pinnaleikur 

hafi verið stundaður á Akureyri eða í Reykjavík þegar kom fram á tuttugustu öld.  

 

 

4.3.4.1 Fótbolti 

 

Til eru heimildir um boltaleiki sem leiknir voru með svipuðum hætti og fótbolti nútímans allt 

frá miðöldum en fótbolti í núverandi mynd á uppruna sinn að rekja til heimavistarskóla í 

Englandi um miðja nítjándu öld.
660

 Heimildir um knattleik sem að einhverju leyti minnir á 

fótbolta eru þó enn eldri. Kínverjar léku knattspyrnuíþrótt sem nefnd var zu qiu fyrir rúmum 

2000 árum og hliðstæða leiki var einnig að finna hjá Japönum, Grikkjum og Rómverjum til 

forna. Gríski rithöfundurinn Júlíus Pollux skrifaði á annarri öld lýsingu á knattleik þar sem 

leikmönnum var skipt í tvö lið en keppikeflið var að koma knetti yfir línur sem dregnar voru 

sín á hvorum enda leikvallarins.
661

  

Mjög margir heimildarmenn nefna fótbolta sem afar vinsælan leik á því tímabili sem 

hér er rætt, sérstaklega meðal drengja. Þetta styðja einnig ýmsar aðrar heimildir. Það er þó 

ekki fyrr en á allra síðustu árum nítjándu aldar og í byrjun þeirrar tuttugustu að fótbolti í 
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núverandi mynd fer að ryðja sér til rúms hér á landi. Ýmsir hvöttu til þess um aldamótin 1900 

að knattleikur að erlendri fyrirmynd yrði iðkaður hér og til dæmis skrifar Jón Þórarinsson 

skólastjóri grein í Ísafold árið 1892 þar sem hann mælir eindregið með auknum 

líkamsæfingum í skólum. Þar segir hann um slíkan knattleik:  

 

Knattleikur t. d. er flestra unglinga yndi, og mætti tíðka hann miklu meira en 

gert er í skólunum. Englendingar hafa miklar mætur á knattleik, og eru kennarar 

þar opt að þeim leikjum með nemendum sínum, og sýnast hafa engu minna 

gaman af leikjunum en unglingarnir.
662

 

 

Hér munu vera á ferðinni ein fyrstu skrif um knattleik hér á landi þótt orðið knattleikur komi 

fyrir talsvert fyrr en þá í annarri merkingu.
663

 Greinilegt er að um þetta leyti kynnast íslensk 

ungmenni fyrst þessum leik. Útlendingar sem voru á ferðinni í Reykjavík laust fyrir aldamótin 

1900 hafa sennilega kennt Íslendingum fótbolta og hafa þar verið nefndir til sögunnar menn 

eins og enski kaupmaðurinn Slimon sem sigldi reglulega til landsins á síðasta fjórðungi 

nítjándu aldar og skoski prentarinn James. B. Ferguson sem dvaldi í höfuðstaðnum á árunum 

1895 til 1896. Heimildir um fótboltaiðkun þessara manna eru þó óljósar. Árið 1899 er þó svo 

komið að nokkrir strákar í Vesturbæ Reykjavíkur ákveða að stofna fótboltafélag og safna fyrir 

fótbolta. Þá varð til fyrsta fótboltafélag á landinu, Fótboltafélag Reykjavíkur sem seinna varð 

KR.
664

  

Þótt fótboltastrákarnir í Vesturbænum hafi í fyrstu verið tiltölulega fámennur hópur 

jukust vinsældir fótboltaleiks á næstu árum. Árið 1903 segir þó greinarhöfundur sem skrifar í 

Ísafold um þjóðhátíð á Skildinganesmelunum í Reykjavík að fótboltaleikur sé enn lítið 

þekktur hér á landi og sér ástæðu til að lýsa framkvæmd hans:  

 

Þegar veðreiðunum var lokið, var leikinn fótboltaleikur eða sparkhnöttur. Sá 

leikur er enn lítt þektur hér á landi en þyrfti að verða almennur. Leika hann tveir 

hópar, 11 manns í hvorum, á ferhyrndu svæði; eru hlið á báðum endum 

svæðisins og reynir hvor flokkurinn um sig að koma (sparka) hnettinum 

gegnum hliðið, sem er að baki hins flokksins og hann á að verja; að koma 

knettinum í gegnum hliðið er vinningur. Hnettinum er að eins sparkað en hvorki 

kastað né sleginn. […]  
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  Leikur þessi gerir leikendur þolna og kennir þeim áræði og snarræði; verður 

einnig mesta list, ef vel er leikinn, en til þess þarf mjög langa æfingu og 

tamningu, og eigi sízt miklu betri leikvöll, en hér er völ á.
665

 

 

Um svipað leyti og áhugi fyrir fótbolta fór vaxandi í Reykjavík fóru akureyskir strákar 

að þreifa sig áfram í þessari íþrótt. Jóhannes Jósefsson glímukappi á Borg segir í 

endurminningum sínum að Matthías Einarsson læknir hafi innleitt fótbolta á Akureyri um 

aldamótin 1900 og kennt drengjum undirstöðuatriðin.
666

 Ungmennafélag Akureyrar var svo 

stofnað árið 1906 en strax á fyrstu starfsárunum var iðkaður fótbolti á vegum þess.
667

 Þegar 

Englendingurinn og guðsmaðurinn Arthur Gook var svo ráðinn enskukennari við 

Gagnfræðaskólann á Akureyri haustið 1908 hóf hann einnig að kenna skóladrengjum fótbolta 

af kappi. Um það segir Stefán Stefánsson skólastjóri í skýrslu um starfsemi skólans veturinn 

1908-1909: 

 

Úti ljeku nemendur sjer einkum að fótknetti. Voru þeir öllum frístundum að 

knattsparki nærri hvernig sem veður var. Er það góð skemmtun og holl ungum 

mönnum, stælir vöðvana og gjörir menn harðfengna og snarráða. Gook 

stundakennari leiðbeindi nemendum í leik þessum. En mikið mein er að því að 

hentugur leikvöllur er ekki til við skólann, og er þess brýn þörf að úr því sje 

bætt.
668

 

 

Vorið 1909 var síðan tekið til við að slétta völlinn kringum skólann svo skólapiltar gætu 

leikið þar fótbolta.
669

 Í skýrslu um starfsemi Gagnfræðaskólans veturinn 1911-1912 segir 

Stefán skólastjóri að nemendur skólans hafi iðkað knattleik og soppleik og „áttu þeir tvo góða 

leiksoppa, annan hafði Ungmennafjelagið keypt, en nokkrir nemendur höfðu keypt hinn“.
670

 

Um veturinn þar á eftir segir Stefán enn fremur:  

 

Úti æfa nemendur mest soppleik og knattleika. Til soppleika hafa þeir haft bala, 

næsta óhentugan, á túni skólameistara. Þó eigi sje það til túnbóta, varð eigi hjá 

því komist, því það var sama og að banna þeim leikinn að fyrirmuna þeim 

völlinn, en slíkt þótti eigi fært. Kemur leikvangurinn hjer í góðar þarfir.
671
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Ekki er ljóst hvers vegna Stefán nefnir bæði knattleik og soppleik líkt og um tvo ólíka leiki 

hafi verið að ræða en á bernskuárum fótbolta hér á landi voru notuð ýmis nöfn yfir leikinn, 

svo sem knattspyrna, fótknattleikur, soppleikur, knattleikur, knattspark, sparkhnöttur og bolt-

inn nefndur fótbolti, hnöttur eða knöttur, fótknöttur eða leiksoppur.
672

  

Það er ljóst að í byrjun síðustu aldar er fótbolti farinn að skjóta traustum rótum hér á 

landi og þótt hann verði jafnframt fljótlega að skipulagðri íþróttagrein ber heimildum saman 

um að fótbolti hafi verið afar vinsæll drengjaleikur í skólum og á opnum svæðum, bæði í 

Reykjavík og á Akureyri.
673

 Á þessum tíma voru það einnig nær eingöngu drengir sem léku 

sér í fótbolta. Einn af viðmælendum, kona fædd 1917, fullyrðir að stelpur á Akureyri hafi 

aldrei í hennar ungdæmi farið í fótbolta
674

 en kona úr Reykjavík fædd 1923 segir það hafa 

komið fyrir en þá hafi stelpurnar þurft að biðja strákana sérstaklega vel um að fá að vera 

með.
675

 En meðal strákanna lék ekki vafi á vinsældum fótboltans og heimildarmaður úr 

Vesturbænum í Reykjavík fæddur 1921 segir að allir piltar í götunni hans hafi verið farnir að 

spila fótbolta fyrir 1930, „stundum syðst á Landakotstúni þrátt fyrir mótmæli og bann Fedda 

munks“.
676

 

 

 

4.3.4.2 Slagbolti – kýlubolti – hafnarbolti 

 

Sá boltaleikur sem oftast er nefndur í heimildum um líf íslenskra barna á fyrri hluta aldarinnar 

sem leið fyrir utan fótbolta er slagbolti. Hann gengur enn fremur undir nafninu slábolti en 

einnig er til að hann sé kallaður langbolti og íslenskur. Slagbolti er líka nefndur kýlubolti eða 

kýló en þó gera sumir greinarmun á slagbolta og kýlubolta og þá eru leikreglurnar 

mismunandi. Í elstu heimildunum er þó algengast að leikurinn sé nefndur slagbolti og það 

nafn virðist halda sér á Akureyri ásamt heitinu slábolti. Slagboltaheitið virðist hins vegar 

fljótlega breytast í Reykjavík yfir í kýlubolti sem seinna styttist og varð kýló.
677

 Slagbolti og 

kýlubolti eiga sér augljósa hliðstæðu í hafnabolta (baseball) sem þróaðist á nítjándu öld í 

Bandaríkjunum og varð að þjóðaríþrótt þar í landi.
678

 Slagbolti fer þannig fram að 

þátttakendum er skipt í tvö lið. Notaður er lítill gúmmíbolti og sérstakt knatttré til að slá. Á 
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ferhyrndu leiksvæðinu er öðrum megin mörkuð aðalhöfn, þaðan sem boltinn er sleginn, en 

hinum megin, gegnt aðalhöfninni, er endahöfn. Annað liðið byrjar „inni“ í aðalhöfninni og 

slær boltann frá ákveðnum stað í miðju hafnarinnar. Hitt liðið er „úti“ og dreifir sér um 

völlinn. Foringi inniliðsins ákveður í hvaða röð leikmenn slá. Einn liðsmaður úr liði 

andstæðinganna kastar boltanum upp í loftið og sá sem hefur knatttréð reynir síðan að slá 

boltann út yfir völlinn en hann má þó ekki fara aftur fyrir endahöfnina. Kasti uppkastarinn 

ekki sómasamlega má fá annað uppkast. Sá sem kastar boltanum getur hætt við en í þess stað 

skotið einhvern úr liði andstæðinganna sem reynir að hlaupa á milli hafna. Þegar leikmaður 

hefur slegið boltann getur hann annaðhvort hlaupið strax af stað eða beðið í aðalhöfninni eftir 

tækifæri til að hlaupa. Nái leikmaður að hlaupa til endahafnar og til baka fær liðið eitt stig. 

Þeir sem eru í útiliðinu reyna að ná boltanum þegar hann er sleginn og skjóta þann sem er á 

hlaupum áður en hann nær höfn. Ekki má 

hindra hann á hlaupunum. Þegar enginn af 

inniliðinu er lengur til staðar í aðalhöfninni 

til að slá eða hlaupa skipta liðin um 

hlutverk. Það lið sigrar svo að lokum sem 

hefur fleiri stig þegar upp er staðið.
679

  

Strax um aldamótin 1900 er ljóst að 

slagbolti var orðinn vinsæll leikur í 

kaupstöðum og margir heimildarmenn sem 

fæddir eru snemma á öldinni nefna hann 

meðal vinsælustu hópleikja. Þeir sem aldir voru upp í sveit þekkja leikinn síður.
680

 Frá því er 

til dæmis sagt í Árbók Lærða skólans í Reykjavík að vorið 1901 hafi skólapiltar og kennarar 

farið í skemmtiferð til Hafnarfjarðar og meðal annars farið í leiki á Hörðuvöllum við 

Hafnarfjörð. Þar léku skólapiltar fótbolta og slagbolta ásamt glímu og skemmtu sér með söng 

og ræðuhöldum.
681

 Stálpaðir skólapiltar hafa því greinilega þegar um aldamótin 1900 verið 

farnir að leika slagbolta jafnhliða fótbolta og á sama tíma leika yngri börnin þennan leik á 

götum bæjarins.  

Í bók Erlu Þórdísar Jónsdóttur, Bernska í byrjun aldar, sem út kom árið 1951, segir frá 

stúlku sem í upphafi sögu er átta ára og elst upp í Reykjavík en sagan gerist á árunum 1904 til 
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1908. Þórdís dregur upp skemmtilega og athyglisverða mynd af börnum í Reykjavík sem eru í 

slagbolta á götunni en við því er greinilega amast: 

 

Bjarni, sem ætlaði að fara að slá knöttinn, hætti við það á síðustu stundu og 

hrópaði: „Krakkar! Varið þið ykkur, þarna kemur hann Þorvaldur pólití.“  

Börnin hlupu inn í næsta port og biðu meðan lögregluþjónninn reið framhjá. 

Það var nefnilega bannað að vera í boltaleik á götunni, þó að bílarnir væru ekki 

komnir til sögunnar. Börnin skeyttu samt ekkert um þetta bann, nema þegar 

Þorvaldur kom ríðandi á Grána.
682  

 

Nokkuð mismunandi mun hafa verið hvernig reglum var háttað í slagbolta á þessum 

tíma og því til ýmsar gerðir hans. Þegar gerður er greinarmunar á slagbolta og kýlubolta er 

munurinn einna helst fólginn í því að í kýlubolta eru hafnirnar hafðar fjórar, ein í hverju horni 

vallarins. Nái útiliðið að grípa boltann frá þeim sem slær er hann úr leik en hleypur annars á 

milli borga. Sá útiliðsmaður sem nær boltanum en grípur hann ekki kastar honum til samherja 

sem stendur í svokölluðum „potti“, sá kastar boltanum í pottinn og kallar: „Kýló.“ Sé sá sem 

hleypur þá ekki kominn í höfn er hann úr leik.
683

  

Heimildarmaður Þjóðháttasafns, karlmaður fæddur 1914 og alinn upp í sveit á 

Austurlandi, segist þekkja tvenns konar slagbolta sem hann nefnir íslenskan og danskan. Þótt 

heimildarmaður sé ekki alinn upp í kaupstöðunum tveimur sem hér eru fyrst og fremst til 

skoðunar er lýsing hans áhugaverð og sérstaklega greinargóð. Hann skrifar þannig um 

slagbolta eins og hann var leikinn í Mjóafirði á þriðja áratug aldarinnar síðustu:  

 

Slagboltinn var vinsælastur og þar gátu allir verið með, þeir „stikkfríir“ sem 

vonlaust var að gætu bjargað sér eftir reglunum. Leikurinn hófst með því að 

tveir fyrirliðar, kóngar, skiptu leikmönnum á milli sín. […]. Tvær borgir voru 

ákveðnar með alllöngu millibili, önnur „inni“ hin „úti“. Annað liðið hópaðist í 

inni-borgina og skyldi hver liðsmaður slá boltann og hlaupa síðan milli borga. 

Hitt liðið dreifði sér um völlinn og reyndi að handsama boltann og hæfa 

andstæðinginn á hlaupunum milli borga. Tækist það var lið þess sem hitti 

komið „inn“ og eins ef einhver þeirra sem úti voru greip boltann á lofti eftir að 

hann hafði verið sleginn. Skyldi hann þá henda boltanum á jörðina og allt liðið 

hlaupa í aðra hvora borgina. Tækist andstæðingi að hæfa einhvern á hlaupunum 

var hans lið komið inn á ný. Fyrir að „grípa“ voru gefnar tvær „premíur“og fyrir 

að hitta, sem sumir aðkomnir kölluðu að „stinga“, eina. Það þýddi að 

hlutaðeigendur fengu að slá aukahögg ef þeir höfðu slegið vindhögg. 

Premíurnar voru framseljanlegar. Okkar slagbolti var tvennskonar. „Íslenskur“, 

og þá mátti hver leikmaður slá tvö högg, kóngur þrjú, og varð að hlaupa milli 

borga á eigin höggi nema [að hann] gat [líka] beðið í úti-borginni eftir höggi 
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einhvers sinna félaga. Sú „danska“ var örlítið frábrugðin, þótti merkilegri og t.d. 

alltaf leikin þegar fullorðnir voru með. Þá var einn úr úti-liðinu í borg og „gaf 

upp“ boltann fyrir þann sem átti að slá. – Kóngar máttu þá slá tvisvar, aðrir einu 

sinni. Örlítið til hliðar í borginni var „litla mark“. Þar gátu leikmenn beðið færis 

að hlaupa ef þeir höfðu sjálfir slegið vindhögg. Hlupu þá stundum margir í einu 

þegar loksins einhver sló, sumir sögðu kýldi, boltann svo langt að gott færi gafst 

að hlaupa milli borga, úti eða inn og jafnvel hvort tveggja ef langt var slegið. 

Við áttum og notuðum oftast venjulega gúmmíbolta (hola innan) en líka stöku 

sinnum svampbolta. Þeir voru þyngri og drógu lengra ef vel var fylgt eftir, 

höggi eða kasti.
684

  

 

Fleiri heimildarmenn nefna slagbolta íslenskan en svokallaður danskur átti aftur á móti 

yfirleitt við um eina gerð af veggbolta þegar fram liðu stundir.
685

 Heimildir gefa hvorki til 

kynna með hvaða hætti íslensk börn lærðu fyrst slagbolta eða aðra skylda leiki né hvaðan þeir 

bárust hingað til lands. Lýsing heimildarmannsins hér á undan á skiptingu slagbolta í 

íslenskan og danskan benda þó til tengsla við Danmörku enda voru sams konar leikir leiknir 

þar og í Noregi um aldamótin 1900. Kristensen lýsir svokölluðum langbold í leikjasafni sínu 

frá 1898
686

 og þar er greinilega um sams konar leik að ræða og slagbolta. Sömu sögu er að 

segja frá Noregi en í leikjasafni Støylens frá 1899 er lýsing á slaa ball sem einnig er 

greinilega slagboltaleikur af sama meiði. Støylen segir þennan leik líka stundum kallaðan lang 

ball og að hann sé vel þekktur um allan Noreg en til af honum nokkur mismunandi afbrigði.
687

 

Þetta bendir til þess að slagbolti sé að öllum líkindum kominn hingað til lands frá dönskum 

eða norskum frændum okkar.  

 

 

4.3.4.3 Yfir 

 

Boltaleikurinn yfir er einnig nefndur húsbolti
688

 og nafnið yfir á mann kemur einnig fyrir. 

Heimildarmenn segja þennan leik hafa verið vinsælan frá því í byrjun tuttugustu aldar, 

einkum í kaupstöðum. Leikurinn fer þannig fram að skipt er í tvö lið sem koma sér fyrir hvort 

sínum megin við lágreist hús sem hægt er að hlaupa í kringum. Annað liðið byrjar með 

boltann og kastar honum yfir húsið en kallar um leið: „Yfir.“ Þegar boltinn kemur yfir 

húsþakið reyna þeir sem kastað er til að grípa boltann. Takist ekki að grípa boltann er honum 
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kastað til baka og kallað aftur: „Yfir.“ En nái hins vegar einhver að grípa boltann laumar hann 

sér fyrir húshornið og kallar um leið: „Gripið“ og reynir síðan að hitta einhvern úr hinu liðinu 

með boltanum. Sá sem fær boltann í sig gengur til liðs við andstæðingana. Oftast var það haft 

þannig að liðið sem skotið var á hljóp hringinn í kringum húsið undan skotmanninum en þeir 

voru hólpnir sem tókst að hlaupa allan hringinn. Það lið sigrar sem nær til sín öllum 

andstæðingunum eða er fjölmennara þegar leiknum er hætt.
689

  

  Margir heimildarmenn þekkja yfir og segja hann iðulega hafa verið leikinn þegar 

margir krakkar komu saman. Kona, sem fædd var árið 1929 og ólst upp á Barónsstíg í 

Reykjavík segir til dæmis í viðtali að börnin í hennar hverfi hafi oft farið í yfir við 

Mjólkurstöðina gömlu þar sem bæði voru hentugir skúrar og plan sem hægt var að leika sér á 

eftir að vinnu lauk á daginn:  

 

[…] það voru lágir skúrar þarna upp í Mjólkurstöðinni. Svona lágir, litlir, 

skúralengja og við notuðum það og köstuðum boltanum alltaf yfir. Þá vorum 

við ýmist inni í portinu á Mjólkurstöðinni eða hann fór yfir þeim megin sem 

Sundhöllin er.
690

  

 

Börnin á Akureyri nýttu sér einnig vinnusvæði eftir lokun til leikja. Viðmælandi frá 

Akureyri, kona fædd 1917, man vel eftir leikjum barna í Innbænum á þriðja áratug aldarinnar 

síðustu og segir svæðið við tunnuverksmiðjuna hafa verið kjörið til hópleikja eins og yfir: 

 

Já, við fórum í [yfir] – það var þarna einhvers staðar þarna fyrir sunnan þar sem 

– það var nefnilega breiddur saltfiskur þarna á milli hjá Túliníusarhúsinu og þar 

voru einhverjir kofar svona sem eru auðvitað farnir og það var hagstætt – af því 

að þar gat maður kastað yfir – þetta mátti ekki vera of stórt svo þar var hægt að 

fara, í einhverjum kofum þar – þar fórum við í yfir.
691

  

 

Önnur heimildarkona frá Akureyri sem ólst upp á Brekkunni á fjórða áratugnum segir að 

börnin þar hafi oft farið í yfir. Hún segir að íbúðarhúsin hafi verið nýtt til þessa leiks og eins 

söluturninn í hverfinu: 

 

Í yfir fórum við geysilega mikið í. Við vorum oft í yfir yfir húsinu heima og oft í 

yfir niður hjá Turni og hingað og þangað. Í yfir var náttúrlega númer eitt að það 

væri hægt að hlaupa í kringum húsið. Vegna þess að maður kastaði yfir og þá 

greip – gripu hinir. Ef þeir gripu, sko, það var tvennt til í því. Þú öskraðir: 

„Yfir!“ Og hinir stóðu og biðu eftir boltanum. Ef þeir gripu boltann þá gátu þeir 
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hlaupið hringinn og skotið einhvern af óvinunum. Ef þeir hittu þá bættist hann í 

liðið. […] Ef að maður – ef að maður greip ekki þá bara kastaði maður aftur og 

öskraði: „Yfir!“ Og hinir kannski gripu og – og ef að þeir gripu þá hlupu þeir af 

stað og reyndu að skjóta einhvern og annaðhvort liðið gat þá sem sagt fengið 

eiginlega alla – nema foringjann. Svo manni fannst ægilega gaman í yfir.
692

  

 

Greinilegt er á lýsingum heimildarmanna að yfir hefur verið vinsæll boltaleikur á fyrri hluta 

síðustu aldar bæði á Akureyri og í Reykjavík. Ekki verður hins vegar séð af heimildum 

hvaðan þessi leikur barst hingað til lands og sambærilegan leik er ekki að finna í þeim erlendu 

leikjasöfnum sem hér eru lögð til grundvallar. Hann gæti því hugsanlega verið íslenskur.  

 

 

4.3.4.4 Sto 

 

Sto dregur nafn sitt af danska leiknum ståbold
693

 eða stikk og stå og flest bendir til þess að 

þessi boltaleikur hafi borist hingað frá Danmörku í kringum aldamótin 1900. Kristensen 

nefnir leikinn Standto í leikjasafni sínu frá 1898 og lýsir honum á eftirfarandi hátt:  

 

Standto leges med en Bold på Legapladsen. Én står med Bolden, som han kaster 

efter en anden, og hvis han rammer, tager denne hurtig Bolden og råber: 

Standto! så skal alle blive stående, hvor de er, og han skal se at ramme en 

anden. Rammer den første ikke, må han have fat i Bolden igjen og råbe Standto. 

Efter at Bolden er kastet, og för der råbes Standto, må enhver løbe, hvor han 

vil.
694

 

 

Þá lýsir Kristensen einnig tveimur afbrigðum leiksins Stikkebold og Tagbold.
695

 

Elsti heimildarmaður Þjóðháttasafns sem þekkir sto er karlmaður úr Reykjavík fæddur 

1893
696

 en margir heimildarmenn um land allt sem fæddir eru í aldarbyrjun nefna hann sem 

vinsælan leik. Sto eða afbrigði hans var einnig kallaður húsbolti eða þakbolti
697

 og síðar var 

leikurinn oft nefndur upp fyrir eða upp fyrir öllum.
698

  

Sto er yfirleitt leikinn þannig að stjórnandi kastar upp bolta og þátttakendur reyna 

síðan að ná honum. Þegar einhver nær boltanum kallar hann: „Sto.“ Þá eiga allir að standa 

kyrrir þar sem þeir eru. Sá sem hefur boltann má taka þrjú skref og reynir að skjóta einhvern 
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leikenda. Hitti hann er sá hinn sami úr leik en snerti boltinn fyrst jörð eða lendi í höfði 

viðkomandi er hann áfram í leiknum. Takist einhverjum að grípa boltann á lofti þegar honum 

er skotið verður skotmaðurinn úr leik. Hitti boltinn engan er hann „laus“ og þá reyna 

leikendur að ná honum og leikurinn endurtekur sig. Stundum er þeim sem er úr leik leyft að 

koma í leikinn á ný þegar sá næsti er skotinn úr leiknum eða þegar sá sem skaut hann er 

sjálfur skotinn.
699

  

Í öðru afbrigði sto sem stundum var nefnt húsbolti eða þakbolti var boltanum kastað 

hátt upp á húsvegg eða þak. Kona af Austfjörðum fædd 1916 segir leikinn hafa verið leikinn á 

eftirfarandi hátt:  

  

Þegar við fórum í „Sto“ söfnuðust allir saman í hóp við hús (með þili) einn var 

með boltann og um leið og hann henti boltanum í húsið kallaði hann „upp fyrir 

Gunnu“ nafn á einhverjum krakkanum, en það merkti að sá nefndi átti að 

handsama boltann, allir hinir tóku sprettinn frá en þegar Gunna hafði 

handsamað boltann kallaði hún „sto“ þá stoppuðu allir þar sem þeir voru komnir 

en Gunna skaut með boltanum í einhvern, það var ekki hlaupið langt því oftast 

var boltinn gripinn þegar hann skaust frá húsinu en sá sem hafði verið skotinn 

gaf upp næst.
700

 

 

Annars gátu afbrigði leiksins verið með ýmsu móti. Stundum var kallað: „Upp fyrir öllum“ og 

gat þá hver sem var reynt að ná boltanum. Ekki var heldur alltaf kastað í vegg eða upp á þak 

heldur látið nægja að kasta boltanum fast í jörðina og hann látinn þeytast í loft upp. Í sumum 

afbrigðum voru gefin stig og fékk þá sá sem skotinn var eitt stig eða sá sem skaut ef hann hitti 

ekki og þegar leikmenn höfðu fengið ákveðinn fjölda stiga voru þeir úr leik. Þá var einnig 

hægt að losa skotmanninn undan því að skjóta með því að kalla: „Ég skal taka í mína“ og þá 

kastaði hann boltanum til þess sem kallaði en aðrir leikmenn gátu hlaupið aftur af stað á 

meðan. Þegar nýi skotmaðurinn hafði gripið og kallað: „Sto“ þurftu allir að stoppa. Þannig var 

hægt að hjálpa skotmanninum væri hann í vonlausu skotfæri og kominn með hættulega mörg 

stig. Stundum var líka kallað „stopp“ í staðinn fyrir „sto“.
701
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4.3.4.5 Veggboltaleikir 

 

Ýmsir veggboltaleikir urðu afar vinsælir með tilkomu gúmmíboltanna
702

 í byrjun tuttugustu 

aldar og hafa verið leiknir allt fram á þennan dag. Það virðast þó einkum hafa verið stelpur 

sem iðkuðu slíka leiki og vinsælastur var danskur sem eins og nafnið bendir til sótti sér 

fyrirmynd til danskra boltaleikja. Hann var nokkuð flókinn og ýmis afbrigði notuð sem oft 

voru stað- eða einstaklingsbundin.  

Anne Erslev lýsir ýmsum gerðum veggboltaleikja í leikjasafni sínu frá 1904 og greini-

legt að þeir hafa þá verið orðnir vinsælir í Danmörku með margs konar tilbrigðum.
703

 Það er 

því næsta víst að ýmsir veggboltaleikir hafa borist hingað til lands frá Danmörku. Á sama 

tíma urðu veggboltaleikir einnig vinsælir í Noregi en meðal vinsælustu leikjanna þar í landi 

voru legg opp sem áður hét Frøken-ball, syver’n og jeg heter Anne, min mann heter Arne.
704

 

Sömu sögu er að segja frá Bretlandseyjum en þar urðu einnig ýmsir leikir af þessu tagi 

vinsælir á þeim tíma sem hér um ræðir.
705

  

Í grunnatriðum er veggboltaleikur leikinn þannig að bolta er kastað í vegg og hann 

gripinn aftur. Fyrst eru kastaðferðirnar einfaldar en þyngjast eftir því sem líður á leikinn. Þá er 

til dæmis farið að kasta aftur fyrir sig, undir fót, klappa á milli o.s.frv. en þegar leikmenn 

missa boltann tekur sá næsti í röðinni við. Þegar kemur aftur að þeim sem missti að kasta þarf 

hann annaðhvort að byrja alveg upp á nýtt eða á því stigi sem hann var þegar hann missti 

boltann.  

Þórunn Elfa Magnúsdóttir segir frá leikjum barna í Reykjavík laust fyrir 1920 í 

bókinni Frá Skólavörðustíg að Skógum í Öxarfirði en Þórunn var fædd árið 1910 og fluttist út 

á land þegar hún var sjö ára. Hún lýsir því meðal annars þegar stelpurnar í miðbænum léku sér 

í dönskum:  

 
Hann krafðist hraða og öryggis og var naumast á færi nema stórra stelpna að 

iðka hann að ráði. Aðferðirnar við að kasta bolta og grípa hann í þeim leik voru 

með ýmsu móti, boltanum var kastað fram fyrir sig, aftur fyrir sig, á hlið, undan 

hendi, undan læri og svo framvegis, en þessi umsögn mun lítt skiljanleg þeim, 

sem ekki þekkja til leiksins. Byrjað var með einu sinni, síðan tvisvar, þrisvar, 

fjórum sinnum og áfram, hverri tölu fylgdi ný aðferð, endurtekin eftir því, sem 

talan sagði til um, þær þyngdust alltaf með hækkandi tölu. Stelpur, sem komust 

upp í tuttugu og þar yfir þóttu ákaflega slyngar, hlutu mikla aðdáun og marga 
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áhorfendur, var ekki laust við að það stigi þeim til höfuðs, að minnsta kosti þótti 

þeim lítið til byrjenda koma.
706

  

 

Það er ljóst af skrifum Þórunnar og öðrum heimildum að veggboltaleikurinn danskur 

hefur slegið í gegn meðal Reykjavíkurbarna í byrjun síðustu aldar en börnin í höfuðstað 

Norðurlands voru hins vegar engir eftirbátar þeirra í þessu efni. Í grein um leiki barna í 

Barnaskóla Akureyrar á árunum milli 1930 og 1940 skrifar Steinunn Bjarman um vinsældir 

veggboltaleikja. Það voru einkum danskur og golfranskur sem nutu hvað mestra vinsælda en 

á vorin þegar snjóa leysti segir hún að stelpurnar hafi fengið algjöra boltaleikjadellu á 

skólalóðinni. Hvert veggpláss þar sem ekki voru gluggar eða hurðir var nýtt og:  

 

Þarna stóðu stelpur í mörgum röðum og hver röð beið eftir þeirri sem var að 

gera. Það var hálfleiðinlegt að bíða ef stelpan var mjög flink, en hins vegar 

mjög gaman að vera flinkur sjálfur og láta alla rununa bíða eftir sér. Geta til 

dæmis allan gollann áfram og afturábak, í klappi, með báðum höndum, og 

standa kyrr án þess að missa. 

  Stundum var aðeins ein stelpa búin að gera þegar hringt var inn. En allar 

stelpurnar mundu hver átti að byrja næst. Hver var í þremur í vinstri hendi, átta í 

afturábak eða aldreistopp.
707

 

 

Steinunn segir að notaðir hafi verið litlir boltar í dönskum og stundum tveir eða þrír boltar í 

einu og þá var talað um að vera í tvíbolt eða þríbolt. Það gat verið þrautin þyngri að komast í 

gegnum öll tíu stigin í dönskum. Fyrsta æfingin var gerð einu sinni, sú næsta tvisvar o.s.frv. 

þar til sú tíunda og erfiðasta sem var gerð tíu sinnum. Um þetta segir Steinunn:  

 

Það var ekki heiglum hent að vera í aldreistopp í tvíbolt. Þegar einhver stelpan 

var komin að átta stóð allur hópurinn og taldi - einn, tveir, þrír, fjórir, fimm, 

sex, sjö og átta, síðan kom níu sem var tiltölulega auðvelt, en tíu - aftur fyrir 

bak með tvo bolta og ekki mátti stoppa; það var hægt að skæla yfir því sem 

minna var en að missa þá.
708

 

 

Í svokölluðum golfrönskum eða golla, eins og hann var oftast kallaður, var best að 

nota stóran bolta og ekki hægt að nota nema einn bolta í einu. Boltinn var svo gripinn og 

sleginn í vegg eftir nokkuð flóknum reglum og notaðar hendur, fætur og höfuð. Stigin voru 

oftast höfð tíu eins og í dönskum og æ erfiðari æfingar eftir því sem á leikinn leið. Þá þurfti að 

æfa vel til að ná góðri leikni í gollanum: 
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Stelpurnar æfðu sig heima og hvar sem var til þess að geta staðið sig vel í golla 

í skólanum. Þegar þær voru að sendast niður í bæ krepptu þær hnefana á ýmsa 

vegu og allir sem vit höfðu á vissu að þær voru í golla í huganum. Þær slógu út 

í loftið með krepptum hnefa, ráku fram hausinn og réttu fram hnéð.
709

  

 

Steinunn segir þessa veggboltaleiki hafa verið langa og þegar gera þurfti hlé á milli frímínútna 

hafi verið haldið áfram þar sem frá var horfið í þeim næstu.
710

  

Til voru ýmsar fleiri gerðir veggbolta, svo sem enskur sem nokkrir heimildarmenn 

nefna
711

 og síðar kom að verpa eggjum
712

 sem varð vinsæll leikur en enginn heimildarmaður 

sem fæddur er fyrir 1940 virðist þó þekkja hann. Veggboltarnir voru eins og áður segir fyrst 

og fremst stelpuleikir á fyrri hluta síðustu aldar og um það kemst reyksvískur heimildarmaður 

fæddur 1924 svo að orði: „Ég minnist þess ekki að hafa séð stráka leika ‚danskan‘ en oft var 

ég áhorfandi að ótrúlegri handa- og fingrafimi stelpnanna.“
713

 

 

 

4.3.4.6 Fæðingarleikur  

 

Heimildarmenn Þjóðháttasafns Þjóðminjasafnsins nefna fáeinir einnig svokallaðan fæðingar-

leik sem virðist hafa verið nokkuð vinsæll boltaleikur. Elstu heimildarmennirnir eru fæddir 

1913 og 1914, annar af Norðurlandi, hinn af Austurlandi, svo leikurinn virðist hafa komið til 

sögunnar snemma á öldinni síðustu og þekkst víða.
714

  

Í fæðingarleik standa þátttakendur í hring með nokkru millibili og henda bolta á milli 

sín. Um leið og einhver missir boltann er hann fæddur, næst þegar hann missir er hann 

skírður, þá farinn að ganga, kominn í skóla, fermdur, giftur, eignast börn, lagstur í kör, dáinn 

og að lokum grafinn. Þar með hefur hann misst boltann tíu sinnum og er úr leik.
715

 Þessi 

leikur endurspeglar þannig æviferil mannsins á svolítið nöturlegan hátt: ekki þarf að missa 

boltann nema tíu sinnum til þess að verða úr leik og þau atriði sem marka spor á lífsleiðinni 

harla fá en ævin líður hratt. Ólíklegt er að börn hafi þó velt þessu svo mikið fyrir sér en 

leikurinn segir þó sína sögu um fáfengileik lífsins.  
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4.3.4.7 Ýmsir boltaleikir - erlend áhrif 

 

Í þeim heimildum sem hér eru lagðar til grundavallar er að finna nokkra fleiri boltaleiki sem 

þó virðast ekki almennt ná útbreiðslu eða vinsældum fyrr en um og eftir miðja tuttugustu 

öldina. Af slíkum leikjum má nefna brennibolta (brennó), skotbolta og handbolta. Aðeins 

tveir heimildarmanna Þjóðháttasafns sem fæddir eru fyrir 1950 nefna brennibolta, annar 

fæddur 1932 og hinn 1946 en sá eldri nefnir einnig skotbolta.
716

 Talsvert margir yngri 

heimildarmenn nefna hins vegar báða leikina sem vinsæla leiki bæði í Reykjavík og á 

Akureyri á síðari helmingi aldarinnar. Hið sama er að segja um handbolta; sárafáir heimildar-

menn sem fæddir eru á fyrri hluta aldarinnar nefna hann og hann virðist ekki ná neinni 

fótfestu sem barnaleikur fyrr en líða tekur á öldina.
717

 Einn viðmælenda í opnu 

einstaklingsviðtölunum greinir frá því að krakkar á Akureyri hafi verið að reyna að leika sér í 

handbolta á fjórða áratugnum en hafi ekki kunnað neinar reglur.
718

 Aðrir viðmælendur þekkja 

engan þessara leikja.  

Það er þó ljóst að ýmsir fyrrnefndir boltaleikir hafa borist hingað til lands frá 

Danmörku eins og nöfnin sto (stå), danskur og seinna hollí-hú (hali-halo) bera með sér. 

Danski þjóðfræðasafnarinn Evald Tang Kristensen nefnir nokkra boltaleiki af þessu tagi í 

leikjasafni sínu, Danske Börnerim, Remser og Lege, udelukkende efter Folkemunde, sem út 

var gefið á árunum 1896 til 1898.
719

 Eins og fram hefur komið lýsir Anne Erslev einnig 

ýmsum boltaleikjum í leikjasafni sínu og þar á meðal margvíslegum aðferðum við að henda 

boltum í vegg og grípa þá aftur.
720

 Ýmsa boltaleiki sem svipar til þeirra íslensku er einnig að 

finna í Noregi og í leikjasafni Bernts Støylens frá 1899 eru meðal annars Slaa ball eins og 

áður hefur komið fram sem er greinilega af sama meiði og slábolti og Slaa abe, halt sem líkist 

sto.
721

  

Því má svo velta fyrir sér hvernig þessir leikir bárust hingað til lands í kringum alda-

mótin 1900 en um það eru heimildir þögular. Ef til vill hafa leikjasöfn Kristensens, Erslevs og 

Støylens eða aðrar bækur og blöð þar sem þessum leikjum er lýst borist hingað. En líklegra er 

þó að íslensk börn hafi lært leikina af dönskum börnum sem annaðhvort dvöldu hér á landi 
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eða þá að íslensk börn hafi lært þá í Danmörku og borið með sér heim. Einnig er líklegt að 

kennarar sem margir hverjir sóttu sér framhaldsnám í nágrannalöndum okkar hafi þar kynnst 

ýmsum leikjum sem þeir síðan kenndu nemendum sínum hér á landi.
722

  

 

 

4.3.5 Aðrir hópleikir  

 

Fyrir utan þá leiki sem fjallað hefur verið um hér að framan léku börn í Reykjavík og á 

Akureyri sér á þeim tíma sem hér um ræðir einnig í margvíslegum öðrum leikjum í stærri og 

smærri hópum, allt eftir aðstæðum þeirra og umhverfi hverju sinni. Ljóst er að bæði í 

Reykjavík og á Akureyri héldu börn í ákveðnum hverfum hópinn á þessum árum og 

samkvæmt heimildum var stundum talsverður rígur á milli hverfa og jafnvel milli gatna innan 

hverfa. Á Akureyri skiptust hverfin lengi vel í þrennt, Innbæinn, Eyrina og Brekkuna en í 

Reykjavík var skýr skipting milli Austurbæjar og Vesturbæjar. Kristinn Snæland segir í bók 

sinni Diddasögur að landamærin milli þessar tveggja bæjarhluta hafi á árunum milli 1940 og 

1950 legið frá Fossvoginum, yfir Vatnsmýrina, um tjarnirnar miðjar og miðbæjarlækinn 

(Lækjargötuna) að sjó.
723

 Átök sem urðu milli barnahópa eftir götum, hverfum eða bæjar-

hlutum má flokka sem sérstaka leiki, bardagaleiki, þótt slíkir leikir hafi á stundum orðið að 

gráu gamni.  

Þá voru einnig vinsælir ýmiss konar hasarleikir svokallaðir þar sem löggur og bófar 

tókust á ellegar kúrekar og indíánar. Báða þessa leiki má flokka undir hlutverkaleiki þar sem 

börnin setja sig í spor einhverra hetja sem þau leika eða þykjast vera. Í þessum kafla verður 

svo að auki fjallað um tvo vinsæla hópleiki, myndastyttuleik og höfrungahlaup. 

 

 

4.3.5.1 Bardagaleikir 

 

Tiltölulega algengt mun hafa verið að krakkar á Akureyri og í Reykjavík hafi farið í 

bardagaleiki milli gatna eða hverfa á fyrri hluta síðustu aldar. Slíkir leikir virðast hafa farið af 

stað samfara því að bæirnir stækkuðu og rígur fór að skapast milli svæða og voru þeir 

stundaðir langt fram yfir miðja síðustu öld. Kona sem alin var upp í Innbænum á Akureyri, 

fædd 1917, sagði í samtali að í ungdæmi hennar hafi strákarnir í Innbænum farið í bardaga við 
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strákana af Oddeyrinni vopnaðir trésverðum. En krakkarnir af Brekkunni sem þá var fámennt 

hverfi hafi hins vegar ekki tekið þátt í þessum leik þá.
724

  

Þorvaldur Guðmundsson sem fæddur var 1911 og ólst upp á Spítalastíg í Reykjavík 

minnist hverfabardaga barnanna þar á eftirfarandi hátt:  

 

Þá voru blóðugir bardagar, blóðið flaut á milli Austurbæjar og Vesturbæjar og 

svo milli Þingholta og Pólverjanna sem áttu heima í Suðurpólnum. Þetta var 

hörkurifrildi og hörkubarátta. Hafnfirðingar og Reykvíkingar voru líka stundum 

eins og hundar og kettir. Það var ekki alveg hættulaust að voga sér inn í 

óvinahverfin stundum. Menn fóru sjaldan einir en þetta voru alltaf heiðarleg 

slagsmál. Þá fengu menn að slást í friði og ró. Enginn skipti sér af okkur.
725

  

 

Það er að öllum líkindum orðum aukið hjá Þorvaldi að blóðið hafi flotið milli Austurbæjar og 

Vesturbæjar þegar börnin tókust á í bardagaleik og slíkt hefði ekki verið látið átölulaust. 

Lýsingin segir þó sína sögu um hversu frjáls börnin voru á þessum árum við leiki sína þótt 

stundum hafi leikgleðin keyrt úr hófi fram í slíkum átakaleikjum og oft endað með því að 

einhver meiddi sig.  

Bardagaleikir voru ekki aðeins slagsmál heldur oftar en ekki settir í einhvers konar 

leikrænan ramma þar sem börnin léku forna kappa og voru vopnum búin í samræmi við það. 

Til þess að taka þátt í slíkum leikjum þurfti því oft og tíðum talsverðan undirbúning. Smíða 

þurfti margvísleg vopn og verjur og bardagaleiðangra yfir á svæði óvinanna þurfti að skipu-

leggja vel. Bogar voru gerðir úr bambus eða öðrum sveigjanlegum viði, örvar smíðaðar og 

vafðar með vír í stað örvarodda og útbúnar teygjubyssur.
726

 Og svo voru smíðuð trésverð og 

skildir:  

 

Þegar til átaka kom munu hafa verið nokkrir tugir í hvoru liði. Barist var með 

trésverðum og prikum og höfðu þeir er best voru búnir einnig skildi. Tókumst 

við mjög á og urðu margir sárir og vígmóðir. Þegar mest gekk á voru eldri 

strákarnir komnir til þátttöku og tóku þá vopnin að þyngjast og sáust menn þá 

ekki alltaf fyrir um vopnabúnaðinn. Fyrir sumum brotnuðu sverðin og varð þá 

fátt um vopn en gripið til þess ráðs að rífa lausa pílára úr girðingum.
727 

 

Þannig lýsir Kristinn Snæland átökum drengjanna á Framnesveginum og Bræðraborgar-

stígnum á árunum milli 1940 og 1950. Hér lýsir hann átökum milli gatna en tekur svo fram að 

hafi komið til átaka við Austurbæingana þá hafi þessir hópar sameinast í einn óvígan her.  
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Stundum fóru bardagaleikirnir fram með þeim hætti að skipt var formlega í lið og 

tóku þá stærri krakkar þau minni á axlirnar og tókust svo á líkt og riddarar í burtreiðum.
728

 

Enda gætti oft og tíðum áhrifa bókmennta og kvikmynda við framkvæmd bardagaleikjanna 

og fyrirmyndir þangað sóttar. Þessu lýsir Bubbi Morthens ágætlega í ævisögu sinni:  

 

[…] á daginn lékum við krakkarnir […] kappana úr bókunum og 

bíómyndunum. Við smíðuðum okkur skildi og sverð til að nota í orrustum, en 

hestana ímynduðum við okkur. Ef við sögðumst vera á hestum þá vorum við á 

hestum! […] Stundum vorum við Gotar og Húnar og börðumst óskipulega. 

Stundum vorum við rómverskar herdeildir og börðumst skipulega, bjuggum til 

skjaldborgir, skipuðum lensuriddurum fremst, spjótkösturum og bogaskyttum 

fyrir aftan.
729

  

 

Þannig gátu bardagarnir verið þaulskipulagðir og um þá giltu oft strangar reglur. Kristinn 

Snæland segir að í leikhópi sínum hafi gilt þær reglur þegar skylmst var með trésverðum að 

ekki hafi mátt höggva ofan við axlir „og kæmi högg á handlegg mátti ekki nota hann til að 

berjast með eftir það. Kæmi högg eða lag í skrokk var sá sem fyrir varð úrskurðaður 

dauður“.
730

  

Það voru fyrst og fremst drengirnir í hverfunum sem tóku þátt í bardagaleikjunum en 

stelpurnar virðast yfirleitt hafa verið áhorfendur en ekki þátttakendur í slíkum leikjum. Í 

ýmsum fleiri heimildum er að finna lýsingar á bardagaleikjum kaupstaðardrengjanna á öldinni 

sem leið sem virðast hafa orðið þeim mörgum minnisstæðir enda um spennandi háskaleiki að 

ræða sem gátu á stundum haft í för með sér alvarlegar afleiðingar.  

 

 

4.3.5.2 Bófaleikur  

 

Bófaleikur eða bófahasar var oftast miklu saklausari og átakaminni leikur en hverfabar-

dagarnir. Slíkur leikur gat verið með ýmsu móti og spunnist kringum hann margvísleg 

atburðarás. Grunnuppbygging leiksins var hins vegar oftast þannig að barnahópurinn skipti 

sér í tvö lið, löggur og bófa. Löggurnar áttu síðan að elta uppi bófana og fara með þá í 

fangelsi. Síðan var það keppikefli þeirra bófa sem ekki voru fangelsaðir að frelsa þá félaga 

sem búið var að handsama. Stundum var atburðarásin höfð þannig að bófahópurinn rændi 

                                                 
728

 Sbr. ÞÞ 14186. 
729

 Silja Aðalsteinsdóttir og Ásbjörn Morthens, Bubbi, 47 
730

 Kristinn Snæland, Líf og leikir Didda, 87. 
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einhverju sem löggurnar þurftu að endurheimta.
731

 Sumir notuðu vopn eins og byssur og þá 

var hægt að skjóta einhvern sem þá var dauður og úr leik. Í sinni einföldustu mynd var 

bófahasar eltingaleikur og þannig var hann oft leikinn í frímínútum í skólum. Heimildar-

maður úr Reykjavík, fæddur 1932, segir: „Bófaleikur, sem nú er frekar nefndur bófahasar, var 

ósköp saklaus eltingaleikur, þó að hann héti þessu skuggalega nafni.“
732

 Uppbygging 

bófaleiksins gat að mörgu leyti minnt á uppbyggingu eldri eltingaleikja eins og skessuleiks, 

útilegumannaleiks eða ræningjaleiks og í raun haft sama form og þeir en aðeins í nýjum 

búningi. Hann er því ágætisdæmi um leikform sem lagar sig að nýjum tímum og breyttum 

aðstæðum.  

Í öðrum útfærslum á bófaleik voru sterk áhrif frá heimi kvikmynda og þá líkt eftir 

atburðarás þeirra. Heimildarmaður sem fæddur er 1944 segir:  

 

Þegar við strákarnir komum heim úr þrjúbíó á sunnudögum þá var farið í 

bófaleik sem einatt var nefndur bófahasar í Kleppsholtinu. Þá var andskotast um 

allar lóðir í nágrenninu og reynt með einhverjum hætti að líkja eftir atburðum úr 

myndinni sem við vorum að koma af.
733

 

 

En áhrif kvikmynda og bókmennta gátu einnig komið fram með ýmsum öðrum hætti en í 

átökum lögreglu og bófa og var þá barnahópnum til að mynda skipt upp í kúreka og indíána 

eða þá Tarsan og apana á móti svertingjum og ýmsar fleiri hetjur gátu komið við sögu eins og 

Prins Valíant, Hrói höttur, Ívar hlújárn eða skytturnar þrjár.
734

  

 

 

4.3.5.3 Myndastyttuleikur  

 

Nokkrir heimildarmenn Þjóðháttasafns Þjóðminjasafnsins þekkja einnig myndastyttuleik, sá 

elsti þeirra fæddur árið 1926.
735

 Annars eru það einkum þeir heimildarmenn sem fæddir eru 

um miðja öldina sem nefna þennan leik sem vinsælan hópleik. Heimildarkona, fædd í 

Reykjavík 1952, segir að í myndastyttuleik hafi börnin annaðhvort stillt sér upp eins og þau 

vildu vera eða þá að þeim hafi verið snúið hratt og urðu þau þá að vera eins og þau lentu.
736

 

                                                 
731

 Sbr. kafla 3.5. Í leikjasafni Evalds Tang Kristensens frá 1898 er lýsing á Politi og Röve, leik sem hefur sama 

grunnþema, 523.  
732

 ÞÞ 13876. 
733

 ÞÞ 14205. 
734

 Sjá einnig kafla 3.5.  
735

 ÞÞ 13875. 
736

 ÞÞ 13635. 
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Síðan var dæmt um hvaða stytta var best. Önnur heimildarkona, fædd 1954, lýsir mynda-

styttuleik þannig:  

 

Þegar við vorum fleiri, fórum við stundum í „Myndastyttuleik“ sem fór fram á 

tvennan hátt. Ýmist var það sá sem átti að kjósa sem lokaði augum og taldi hratt 

upp í tíu og mátti þá opna augun og velja þá stellingu sem honum fannst best 

hjá okkur hinum sem reyndum að finna upp sem mest spennandi stellingar til að 

sigra. Í öðru lagi sá sem átti að velja snéri hverjum krakka í kringum sig og 

sleppti svo, þannig að viðkomandi lenti í einhvern veginn „hrúgu“ og átti að 

vera kyrr þar til búið var að kjósa þann sem var í „flottustu“ stellingunni.
737

 

 

Myndastyttuleikur er vel þekktur í löndunum í kringum okkur í ýmsum útfærslum. Á 

Bretlandi nefnist þessi leikur oftast Statues og hefur hann fyrst og fremst verið stelpuleikur. 

Þar byrja leikendur á því að stilla sér upp í röð og halda hægri hendi útréttri en foringinn snýr 

þeim hverjum á eftir öðrum í hringi eins hratt og hann getur. Einnig er til að leikendum sé 

gefinn kostur á því að velja hvernig þeim er snúið með því að spyrja þá til dæmis hvort þeir 

vilji egg, beikon eða franskar. Þeim sem velja egg er snúið hægt, beikon hraðar en mjög hratt 

velji þeir franskar.
738

 Þegar leikendum hefur verið snúið verða þeir að vera kyrrir í þeirri 

stellingu sem þeir enduðu í en foringinn gengur á milli og segir þeim hvað þeir eru: skrímsli, 

álfur, mús, trúður o.s.frv. Síðan skipar foringinn: „Clockwork begin!“ Þá eiga allir að lifna við 

og leika hlutverk sitt þar til foringinn hrópar: „Clockwork stop!“ Við það stoppa allir í þeirri 

stellingu sem þeim finnst best eiga við sitt fyrirbæri. Foringinn kallar þá: „Lights out!“ Loka 

þá allir augunum en foringinn gengur á milli og dæmir um hverjir séu ljótastir, fyndnastir eða 

leysa hlutverk sitt best af hendi. Foringinn fer á milli styttanna og pikkar í þá sem ekki standa 

sig vel þar til sá sem vinnur er einn eftir. Hann er ennþá með lokuð augun en hinir mynda 

hljóðlega hring í kringum hann og byrja svo skyndilega að dansa og syngja: „Wake up 

sleeping beauty.“ Sá sem vinnur verður foringi í næsta leik. Iona og Peter Opie segja þennan 

leik þekktan frá því um og fyrir aldamótin 1900 og að hliðstæðir leikir finnist víða um 

Evrópu.
739

  

 

 

 

 

                                                 
737

 ÞÞ 14142. 
738

 Þessi orð eru notuð í leiknum nú á tímum en áður var notast við ýmislegt annað. Sbr. Opie, Children’s Games 

in Street and Playground 2, 93. 
739

 Opie, Children’s Games in Street and Playground 2, 92-94. 
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4.3.5.4 Höfrungahlaup  

 

Höfrungahlaup virðist aftur á móti vera nokkuð gamall leikur hér á landi. Ólafur Davíðsson 

lýsir leiknum í leikjasafni sínu og segir að elsta dæmið sem hann hafi rekist á um 

höfrungahlaup sé hjá Birni Halldórssyni í Sauðlauksdal (1724-1794) en Magnús Stephensen 

(1762-1833) lýsi einnig leiknum stuttlega í Eftirmálum 18. aldar. Jón Ólafsson úr Grunnavík 

(1705-1779) kallar leikinn höfrungaleik og segir Ólafur að hann lýsi honum eins og Ólafur 

þekki hann.
740

 Það er því ljóst að leikurinn hefur verið þekkur hér á landi að minnsta kosti frá 

því á átjándu öld.
741

  

Mjög margir heimildarmenn Þjóðháttasafns þekkja höfrungahlaup eða höfrungaleik 

eins og hann er stundum nefndur og segja það bæði hafa verið algengan og vinsælan útileik. 

Það eru þó einkum eldri heimildarmenn sem þekkja leikinn en færri af þeim yngri. Það bendir 

til þess að vinsældir hans hafi farið minnkandi þegar leið á öldina. Karlmaður úr Eyjafirði, 

fæddur 1888, lýsir höfrungahlaupi á eftirfarandi hátt:  

 

Höfrungahlaup voru þannig að menn röðuðu sér hver aftan við annan með 

nokkru millibili. Bilið þurfti að vera svo mikið að tilhlaupsrúm væri nægilegt. 

Stóðu menn álútir og studdu oft höndum á hné. Sá sem aftastur var í byrjun 

hlaupsins hljóp fyrstur. Stökk hann yfir hina þannig að hann studdi höndum á 

axlir þeirra um leið og hann tók stökkið, sló sundur fótum og lyfti sér nógu hátt 

til þess að hausinn á þeim er framar stóð lenti aftur í gegnum klofið á þeim er 

stökk. Stukku menn svo yfir hvern af öðrum meðan röðin entist og svo áfram og 

aftur og aftur. Var oft hlaupin og stokkin talsvert löng leið þar til aftur var snúið 

og byrjað á nýjan leik. Alltaf var hlaupið beint fram en ekki í hring. Í 

höfrungahlaupi tóku þátt aðeins vaskir og þroskaðir strákar. Stundum voru 

fullvaxnir menn með en stelpur aldrei, enda var þeim ekki hægt um vik vegna 

pilsanna. Þá máttu stelpur ekki klæðast buxum yst fata.
742

 

 

Lýsing Eyfirðingsins á höfrungahlaupi er greinargóð og fram kemur að leikurinn hafi 

fyrst og fremst verið leikur drengja en stelpur ekki getað tekið þátt í leiknum vegna 

klæðaburðar. Þetta er athyglisvert og aðrar heimildir segja sömu sögu. Heimildarkona, fædd 

1899, segir að stelpur hafa alltaf verið í pilsum og „það þótti ókvenlegt að vera í buxum og 

því var erfitt fyrir þær að leika höfrungahlaup“. En önnur heimildarkona, fædd 1918, segir þó 

að stelpurnar hafi ekki látið klæðnaðinn aftra sér þegar á reyndi:  

                                                 
740

 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar skemtanir, 118. 
741

 Elsta dæmið sem ég hef fundið um notkun orðsins höfrungahlaup í íslenskum blöðum og tímaritum er í 

Þjóðólfi frá 1850 þar sem það er nefnt meðal annarra leikja eins og skessuleiks, skollaleiks og kóngsleiks. Sbr. 

Þjóðólfur, 5. nóvember 1850, 197. 
742

 ÞÞ 4737. 
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Það þótti fremur við hæfi drengja en stúlkna að fara í höfrungahlaup. Þrátt fyrir 

það vorum við nokkuð margar stelpurnar […] sem létum ekki okkar eftir liggja 

þegar farið var að stofna til hlaupanna og vorum engir eftirbátar strákanna þegar 

á hólminn kom.
743

  

 

En höfrungahlaup var ekki einungis leikur barna á þessum tíma eins og fram kemur í lýsingu 

Eyfirðingsins hér að framan heldur var hann einnig vinsæll meðal fullorðinna. Í blaðinu 

Gjallarhorni sem hóf göngu sína á Akureyri árið 1903 er til að mynda sagt frá frídegi 

verslunarmanna sem haldinn var 3. ágúst það sama ár. Daginn áður höfðu verslunarmenn farið 

ríðandi fram í Möðrufellshraun og þar skemmtu menn sér meðal annars í feluleik og 

höfrungahlaupum.
744

 Steingrímur Arason lýsir höfrungahlaupi í leikjasafn sínu frá 1921 og 

tekur þar fram að snerti sá sem stekkur þann sem hoppað er yfir með fótum, komist ekki yfir 

eða detti þá sé hann úr leik. Til að gera höfrungahlaupið erfiðara má svo hoppa yfir þá sem 

beygja sig á hlið.
745

  

Það er þannig greinilegt að höfrungahlaup hefur verið vinsæll leikur um aldamótin 

1900 og á fyrri hluta tuttugustu aldar. Leikurinn er þó á þessum tíma alls ekki nýr af nálinni 

eins og fram hefur komið og hann á sér einnig 

langa sögu úti í hinum stóra heimi. Á 

forngrískum og egypskum myndskreytingum 

má að öllum líkindum sjá menn hoppa í 

höfrungaleik.
746

 Í leikjamynd flæmska málarans 

Pieters Bruegel (1525-1569) frá 1560 má líka 

sjá nokkra drengi í höfrungahlaupi og fleiri 

heimildir eru um þennan leik frá svipuðum 

tíma. Bresku þjóðfræðingarnir Iona og Peter 

Opie telja að leikurinn hafi orðið vinsæll og náð 

útbreiðslu á sextándu öld, þótt óvíst sé hvaðan hann sé upprunninn.
747

 Höfrungahlaup er vel 

þekktur leikur í nágrannalöndum okkar og nefnist Leapfrog
748

 á ensku, Bockspringen
749

 á 
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 ÞÞ 8412. 
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 Gjallarhorn, 14. ágúst 1903, 94. 
745

 Steingrímur Arason, Sextíu leikir vísur og dansar fyrir heimili, skóla og leikvöll, 31. Höfrungahlaupi er einnig 

stuttlega lýst í leikjasafni Aðalasteins Hallssonar frá 1934, 52.  
746

 Sbr. Enerstvedt, Tampen brenn, 84. 
747

 Opie, Children’s Games in Street and Playground 2, 96. 
748

 Sjá Opie, Children’s Games in Street and Playground 2, 94-97. 
749

 Sbr. Opie, Children’s Games in Street and Playground 2, 97. 

  Höfrungahlaup.Úr leikjamynd Pieters Bruegel   

 frá 1560. 
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þýsku, á dönsku springe buk,
750

 hoppe bukk
751

 á norsku og at leypa bukk
752

 í Færeyjum. Alls 

staðar virðist höfrungahlaup leikið með sama hætti þótt til séu mismunandi útfærslur á 

leiknum. 

 

 

4.3.6 Einstaklingsleikir, leikir sem ekki eru bundnir við stóran hóp barna og leikir með 

leikföng 

 

Í þessum kafla verða teknir til umfjöllunar þeir leikir sem nefndir eru í heimildum þar sem 

færri einstaklingar léku sér saman eða börnin voru ein að leik. Við flesta þessara leikja er 

notast við leikföng af einhverju tagi. Fyrst verður fjallað um vinsæla hlutverkaleiki eins og 

búskaparleik, mömmuleik og búðarleik en í slíkum leikjum herma börnin eftir athöfnum, 

störfum og daglegu lífi hinna fullorðnu í nánasta umhverfi þeirra. Sveitabörn höfðu lengi líkt 

eftir búskaparháttum til sveita, byggt sér bú og haldið búsmala með hornum, beinum og 

skeljum en í kaupstöðum urðu mömmuleikir og búðarleikir þar sem líkt var eftir lífi 

kaupstaðarbúa meira áberandi. Ekki eru þó glögg skil milli sveitabarna og kaupstaðarbarna 

hvað þetta varðar því börnin á mölinni léku sér líka í búskaparleik enda tengsl kaupstaðar-

barna við sveitalífið náin lengi framan af. Húsmóðurstörf og dúkkuuppeldi mömmuleikjanna 

voru heldur ekki ókunnug sveitastelpunum.  

Undir þennan kafla flokkast einnig parísarleikir, klink, stikk og leikir þar sem leikið 

var með leikföng úti svo sem sippubönd, bíla, báta, flugdreka, hlaupatíkur, gjarðir og stultur.  

 

 

4.3.6.1 Búskaparleikur 

 

Búskaparleikur var án efa einn vinsælasti leikur íslenskra barna fyrr á tímum. Mjög margir 

heimildarmenn Þjóðháttasafns nefna og lýsa slíkum leikjum og „á vissu árabili munum við 

ekki hafa varið meiri tíma til neinna annarra leikja,“ segir einn heimildarmann, karlmaður, 

fæddur 1912 og alinn upp í sveit.
753

 Ýmsar heimildir aðrar benda til hins sama. Eins og fram 

hefur komið voru það þó einkum sveitabörn sem léku sér í búskaparleik en hann naut einnig 

talsverðra vinsælda í kaupstöðum langt fram eftir öldinni sem leið.  
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 Sjá Erslev, Illustreret Legebog: Første afdeling, 23. 
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 Sjá Enerstvedt, Tampen brenn, 83-85. 
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 Sjá Johannesen, Føroysk barnaspøl, 103. 
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 ÞÞ 7452. 



214 

 

Í þessum leik léku börnin bændur og búalið en bein og horn voru höfð fyrir búsmala. 

Algengast var að kindahorn væru höfð sem kindur, hrútshorn hrútar og lambshorn lömb en 

stundum var líka slóin úr hornunum notuð fyrir lömb. Kindaleggir gegndu hlutverki hesta og 

kjálkabein úr sauðfé voru höfð fyrir kýr. Kjálkunum var snúið þannig að tennurnar minntu á 

spena en stundum voru allar tennurnar teknar úr nema sú aftasta og minnti hún þá meira á 

júgur. Úrdregnu tennurnar voru svo notaðar fyrir hænur. Kindavölur voru líka hafðar fyrir 

kindur og kýrvölur fyrir kýr. Annars voru kjálkar, leggir og völur stórgripa minna notuð til 

leiks en kæmust börn til að mynda yfir kýrkjálka var 

hann notaður fyrir naut og kýrleggir voru þá 

útigangshross eða notaðir til annarra þarfa eins og í 

girðingarefni eða til að refta hús. Hrossleggir voru hins 

vegar hinir bestu reiðhestar enda lengri, grennri og 

rennilegri. Kjúkur og smærri bein fengu hlutverk lamba, 

hunda, katta eða fiðurfénaðar. Slík bein gátu líka á 

stundum verið tófa. Einnig voru ýsubein tálguð og búnir 

til fuglar sem voru kærkomin viðbót við búsmalann.
754

  

Yfirleitt léku börn sér með horn, kjálka og stærri 

bein úti við en leggi, völur og smærri bein máttu þau 

vera með inni. Til útileikja var búinu valinn staður utan 

túns í sveitum þar sem ekki var af þeim ónæði en í 

kaupstöðunum voru slík bú höfð í jaðri byggðar eða á 

þeim stöðum öðrum þar sem börnin gátu fengið að vera 

í friði, með þessa starfsemi sína. Þar voru síðan reistir 

bæir, gerð gripahús sem skipt var í bása og búnar til 

jötur og settar upp girðingar og annað er nauðsynlegt þótti til búskaparins. Stundum var látið 

nægja að raða steinum eða spýtum sem mynda áttu útlínur húsakynna en krakkar eyddu líka 

oft miklum tíma í að byggja lítil hús úr torfi og steinum með reftum þökum. En þetta gat 

auðvitað verið með ýmsu móti eftir aðstæðum hverju sinni. Eldri börn voru svo oft fyrirmynd 

þeirra yngri og kenndu þeim verklagið við bústörfin.
755
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 Sbr. Símon Jón Jóhannsson og Bryndís Sverrisdóttir, Bernskan, 93-97; 

http://www.akmus.is/?m=page&f=viewPage&id=46 (síðast skoðað í mars 2010). 
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Eins og bent var á þurfti að meðhöndla leikföng úr hornum og beinum á sérstakan hátt 

og þau gátu haft mismunandi merkingu eftir útliti þeirra. Eyfirskur karlmaður fæddur árið 

1887 segir svo um meðferð kindaleggja:  

 

Þá voru leggir úr kindum góð og algeng leikföng. Þeir voru skafnir vandlega, 

boruð göt í afturendann og aftan við hausinn að neðanverðu svo að hægt væri að 

ná úr þeim mergnum, þá þornuðu þeir vel. Gott var að binda þá saman í kippur 

og láta þá hanga út á skemmuþili vetrarlangt, þá þornuðu þeir og hvítnuðu. 

Aðallega voru það framfótaleggir sem hirtir voru, því afturfótaleggir voru ljótari 

í laginu en voru þó stundum skafnir og hafðir fyrir áburðarhesta. Leggir úr 

lömbum þóttu ekki eins góðir og fullorðnu fé. Þeir voru oft illa hausgrónir sem 

kallað var, og vildu því hausarnir detta af ef harkalega var farið með þá.
756

  

 

Þessi heimildarmaður segir jafnframt að börn hafi sóst mjög eftir því þegar litað var band, 

vaðmál eða dúkar að fá að setja leggi ofan í litinn svo fá mætti litríkt stóð. Stundum var garni 

vafið utan um leggina fyrir litun svo að þeir yrðu höttóttir eða kúfóttir. Þeir leggir sem höfðu 

þykkari afturenda hægra megin voru sagðir vakrir en annars klárgengir. Börn bundu spotta í 

leggina og riðu á þeim um víðan völl, oft með þeim hætti að hafa leggina í greipinni milli 

vísifingurs og löngutangar en einnig voru þeir dregnir í bandi milli fótanna eða reynt að 

klemma þá milli hnjánna og hlaupa þannig með þá. Og svo var hægt að sjá hvors kyns 

„hesturinn“ var:  

 

Hestur var leggur sem var með eina örlitla holu að neðan aftanvert, en hryssa ef 

holurnar voru tvær.
757

  

 

Í búskaparleik líktu börnin eftir þeim störfum og búskaparháttum sem þau þekktu best úr sínu 

nánasta umhverfi. Hornunum og beinunum sem tákna áttu búsmala var gefið nafn og þau 

stundum merkt líkt og verið væri að marka. Kindur voru reknar á fjall með því að dreifa 

hornunum yfir ákveðið svæði og þeim síðan smalað saman aftur þegar réttað var. Byrjað var á 

því að finna ærnar sem voru lengst í burtu og þeim hent nær heimahúsunum og þannig 

mynduðust smátt og smátt hrúgur af kindum sem að lokum voru svo reknar alla leið í réttina. 

Finna þurfti allar kindurnar og því var eins gott að hver bóndi vissi hvað hann ætti margar 

kindur. Heyjað var með þeim hætti að reyta gras eða skera það með vasahníf og því safnað í 

hlöðu. Þá var líka riðið til kirkju eða farið í aðrar hestaferðir.
758

 Þannig líktu börnin eftir hinu 

daglega lífi á ýmsan hátt. Leikir af þessu tagi einnig hafa verið nefndir ímyndunarleikir eða 
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hlutverkaleikir. Þó var hvort tveggja til að börnin væru sjálf persónur í leiknum eða þá að bein 

táknuðu einstaklinga sem börnin léku sér með og stóðu þá í rauninni sjálf utan við atburði 

leiksins.  

Börn í kaupstöðum fóru einnig í búskaparleik enda voru tengslin við sveitastörfin 

sterk fram eftir síðustu öld: þau fóru í sveit á sumrin og einnig stunduðu kaupstaðarbúar lengi 

búskap meðfram öðrum störfum í einhverjum mæli. Kona sem fædd er árið 1932 og alin upp á 

Akureyri segir svo frá: 

 

Á haustin í sláturtíðinni fórum við stundum niður á sláturhús, sem var rétt hjá 

þar sem við bjuggum og fengum horn, þau voru svo þurrkuð og tekið innan úr 

þeim og þá var hægt að leika sér með þau, þá settum við upp girðingar, settum 

niður nagla eða smáspýtur og strengdum spotta í kring. Síðan var farið í 

einhverskonar sveitabúskaparleik, þetta var þó algengara meðal strákanna í 

götunni en við fengum oft að vera með.
759

 

 

Heimildarkonan tekur einnig fram að það hafi einkum verið strákar sem léku sér í 

búskaparleik. Börnin á Akureyri sóttu sér horn til leikja í sláturhúsið allt fram á sjöunda 

áratug tuttugustu aldar þannig að þessi leikur var lengi við lýði þar í bæ að einhverju marki. 

En í Reykjavík virðist eftir heimildum að dæma hafa verið minna um að börnin léku sér í 

búskaparleik
760

 á þeim tíma sem hér um ræðir en bú þar sem líkt var eftir heimilisstörfum á 

kaupstaðavísu hins vegar verið algeng.
761

 Þá voru óbyggð svæði í jaðri byggðarinnar tilvalin 

til slíkra leikja. Skólavörðuholtið var til að mynda mjög vinsælt leiksvæði framan af öldinni 

og þar var meðal annars leikinn búskaparleikur ásamt ýmsum öðrum leikjum.
762

 Ólöf 

Benediktsdóttir menntaskólakennari sem fædd var árið 1919 og uppalin á Skólavörðustíg 

segir um Skólavörðuholtið:  

 

Við fórum oft upp að Skólavörðu, og þar í holtinu var afskaplega gaman að 

leika sér. Við vorum þar í búleik með leggi og horn, eins og þá var, og lögðum 

vegi um allt holtið. Við lékum okkur alveg frá Skólavörðunni niður að Hansa 

pósti. Hann bjó nálægt mótum Snorrabrautar og Eiríksgötu sem nú er.
763

 

 

Og annar heimildarmaður, karlmaður fæddur 1924, segir um þetta sama svæði:  

 

Holtið var þá kjörinn vettvangur fyrir barnaskarann sem þar safnaðist saman á 

góðviðrisdögum og lék gjarnan búleiki sem endurspegluðu það umhverfi sem 
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krakkarnir þekktu best, auk fjölmargra annarra leikja sem algengastir voru á 

hverjum tíma.
764

 

 

Þótt kaupstaðarbörnin hafi síður leikið 

sér að hornum og beinum en sveitabörnin 

og lagað sína búleiki að heimilisháttum 

kaupstaðanna þegar þeir voru leiknir 

voru búleikir þar sem notast var við 

skeljar í stað beina og horna þó nokkuð 

algengir þar. Í slíkum skeljabúum 

táknuðu kúskeljar kýr, öðuskeljar hesta 

og gimburskeljar sauðfé. Kuðungar og 

bobbar voru þá notaðir sem hundar.
765

 

Sveitabörnunum þótti líka akkur í því að 

ná í skeljar til leikja. Karlmaður úr 

Eyjafirði, fæddur 1887, segir skeljar hafa 

verið eftirsótt leikföng í sveitinni en fáséð 

á þeim bæjum sem voru langt frá sjó:  

 

Mest voru það kúskeljar og krákuskeljar, líka kallaðar bláskeljar, þá kussar 

(skelkussar), kufungar eða kuðungar, hörpudiskar sjaldgæfari, en meyjardoppur 

mjög sjaldgæfar. Kúskeljar voru hafðar fyrir kýr, krákuskeljar fyrir kálfa og 

geldneyti, kussar fyrir sauðfé en kufungar fyrir hunda.
766  

 

Og þannig lýsir kona frá Vestfjörðum, fædd árið 1905, sínu skeljabúi:  

 

Svo átti ég líka skeljabú á fjárhúsþakinu. Það var nú fyrst kýrnar, það voru 

kúskeljar, kálfarnir voru brúnu skeljarnar sem eru að vísu kúskeljabörn og 

gimburskeljar, það voru kindurnar og litlu skeljarnar settum við innst við 

hliðina. Þá voru lömbin fædd, en þær allra minnstu settum við undir, þær voru 

þá óbornar.
767

  

 

Þannig urðu hlutir úr ríki náttúrunnar og það sem til féll í nánasta umhverfi barnanna að 

leikföngum til búleikja. Eins og áður hefur komið fram höfðu börnin horn og stærri bein til að 

leika sér að úti og var þá stundum talað um sumarbú sem skilið var eftir úti á haustin en 

lagfært og endurnýjað á vorin. Stundum voru líka byggð lítil torfhús til að geyma horn og bein 
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í yfir veturinn en þá vildu þau mygla og betra þótti að skilja þau eftir á víðavangi. Stundum 

fengu þó börnin að setja þennan búsmala í poka og hengja upp í skemmuhorni yfir veturinn. 

Smærri bein og skeljar máttu börnin aftur á móti taka með sér inn, búa sér til innanbæjarbú og 

leika sér að inni yfir veturinn eða þegar var slæmt veður á sumrin.
768

  

 

 

4.3.6.2 Mömmuleikur (brúðuleikur)  

 

Mömmuleikur er hlutverkaleikur líkt og búskaparleikirnir og þekktist bæði í sveit og 

kaupstöðum. Í þessum leik léku sér þó aðallega stelpur og hermdu eftir húsmóðurstörfum, 

héldu heimili, notuðu brúður fyrir börn, bökuðu moldarkökur og elduðu grauta. Mömmuleikur 

gat verið með ýmsu móti, allt eftir aðstæðum og umhverfi barnanna en heimildum ber saman 

um að hann hafi verið vinsæll og mikið leikinn. Stundum var mömmuleikur leikinn inni þar 

sem aðstæður leyfðu en einnig var algengt að hann væri leikinn úti undir beru lofti, í görðum, 

á gangstéttum eða þar sem voru auð svæði.
769

 Í minningum sínum segir Þórunn Elfa 

Magnúsdóttir frá því þegar ungar Reykjavíkurdætur voru að keppast við að undirbúa sig undir 

húsmóðurhlutverkið snemma á öldinni með því að leika mömmuleik:  

 

Með vorinu færðust sumir innileikir út í garðana til dæmis mömmuleikur, það 

var fjölskylduleikur: pabbi, mamma, börn, stundum barnapía eða jafnvel 

vinnukona, ef mamman var fín frú. Ef pabbann vantaði var hann á sjónum, og 

væri hann reglulega fínn sjómaður var hann á trollara.
770

  

 

En Þórunn segir þó strákana flesta hafa lítið kært sig um að vera í mömmuleik og oft hafi farið 

betur á því að einhver stelpnanna tæki að sér hlutverk pabbans. Á þessu voru þó heiðarlegar 

undantekningar:  

 

Þeir drengir, sem bezt reyndust í mömmuleik voru hinir verðandi aðdráttarmenn 

og fyrirmyndar heimilisfeður, því snemma beygist krókurinn til þess, sem verða 

vill. Þessir snáðar settu metnað sinn í að viða sem mestu af þykjast matvælum 

að heimilinu. Kannski voru þeir líka smáskotnir í mömmunni, leyfðu henni 

góðfúslega að eignast eins mörg börn og hún vildi, tvíburar voru glansnúmerið. 

Þeir gerðu mömmunni það til geðs að róa með brúðu og stundum fleiri en eina í 

fanginu, „róa rambinn,“ og kyssa köld brúðusnjáldur af því að mamma sagði, að 
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pabbi ætti að bjóða Gógó, Lillu, Systu og Bróa, og hvað þau nú öll voru kölluð, 

góða nótt.
771

  

 

Brúðurnar gegndu oftast hlutverki barnanna í fjölskyldunni en minnstu börnin voru þó 

stundum látin leika börn í leiknum. Heimildarkona sem flutti níu ára gömul til Reykjavíkur 

árið 1902 segir að mömmuleikurinn í Reykjavík hafi verið mun umfangsmeiri en leikurinn 

sem hún átti að venjast í sveitinni. Hlutverkaskipting var meiri og ýmislegt dót fylgdi leiknum 

sem hún hafði ekki séð áður, eins og brúðuvagnar:  

 

Ég man að fyrsti leikurinn, er stelpurnar vildu fá okkur í, var mömmuleikur. 

Hann var á þann veg að ein stelpan var mamman, svo voru sumar börnin og 

aðrar hjálparstúlkur og þessu fylgdu ýmis störf, elda mat, passa börn, sendast í 

búðir og fleira. Þetta gat verið gott ef húsmóðirin var myndarleg og kunni til 

verka. Oftast voru það elstu stelpurnar er höfðu húsmóðurhlutverkið.
772

  

 

En það gat verið umfangsmikið starf og annasamt 

að vera húsmóðir í mömmuleik og stundum gleymdu 

stelpurnar sér við moldarkökubakstur. Þá var mold og 

vatni blandað hæfilega saman og úr deiginu myndaðar 

kökur sem settar voru á blikkdósarlok, diskbrot eða 

eitthvað annað sem til féll. Kökurnar voru síðan skreyttar 

með stráum, sóleyjarblöðum, fífukollum, kornsúru og öðru 

því um líku og látnar þorna. Meðan grjótveggir skildu að 

lóðir milli húsa voru holur í þeim tilvaldir bökunarofnar. 

Aflögð búsáhöld voru notuð við þessi eldhússtörf ásamt 

diska- og bollabrotum en seinna fóru að koma til sögunnar 

þar til gerð áhöld, bollastell, leikfangaeldavélar og annað dót sem sérstaklega var ætlað til 

slíkra leikja.
773

 Heimildarkona, fædd árið 1940, lýsir eldamennsku stelpnanna í Reykjavík um 

miðja öldina á eftirfarandi hátt:  

 

Bú man ég eftir að hafa átt með systur minni. Við höfðum til afnota skúr sem 

var á lóðinni heima og fengum áhöld frá móður okkar úr eldhúsi sem ekki 

voru notuð. Bæði sulluðum við út hveitikökur og bjuggum til drullukökur. 

Sóttum við blóm í móa og holt til að skreyta kökurnar. Við áttum litlar 
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eldavélar en tekið var fyrir að við værum með eld í skúrnum (kveikt var á 

sprittkertum) eftir að kviknað hafði í hjá okkur.
774

 

 

Stelpurnar á Akureyri voru engir eftirbátar stallsystra sinna í höfuðstaðnum og 

stunduðu mömmuleik af miklum myndugleik á þeim tíma sem hér um ræðir. Kona, fædd 

1917, sagði í viðtali að stelpurnar í Innbænum hefðu fengið að hirða stóra kassa hjá verslun í 

hverfinu og úr þeim hafi þær byggt sér híbýli. Þar hafi þær meðal annars komið sér upp 

eldhúsi og tínt í fjörunni alls kyns steina og glerbrot til að nota við leik í þessum húsakynnum. 

Fjaran hafi þó reyndar á þessum tíma ekki verið geðslegur leikvöllur fyrir börn því íbúar 

losuðu þar úr kömrum sínum. Svo voru bakaðar skreyttar drullukökur og efnt til veislu þar 

sem boðið var upp á rabarbarasaft í litlum bollastellum sem sumar stelpurnar áttu. En 

strákarnir voru víðs fjarri í þessum leik.
775

 

 

 

4.3.6.3 Búðarleikur      

 

Búðarleikur var hlutverkaleikur líkt og búskaparleikur og mömmuleikur. Börnin útbjuggu þá 

verslun úr því sem til féll og léku kaupmann og viðskiptavini. Vörurnar í búðunum gátu verið 

með ýmsu móti og sitthvað var notað fyrir gjaldmiðil. Allmargir heimildarmenn Þjóðhátta-

safns Þjóðminjasafnsins, bæði þeir sem aldir voru upp í sveit og kaupstöðum, nefna búðarleik 

og í fleiri heimildum er að finna lýsingar á honum. Þórunn Elfa Magnúsdóttir lýsir búðarleik í 

endurminningum sínum og segir hann hafa verið vinsælan og skemmtilegan leik:  

 

Annar vinsæll leikur þar sem börn gátu verið út af fyrir sig í takmörkuðum hópi 

var búðarleikur. En hann þarfnaðist heilmikils undirbúnings. Viða þurfti að sér 

töluverðu af umbúðapappír, gott var að fá bréfpoka og kramarhús, en þau gátu 

reyndar börnin búið til sjálf. Stinnur pappír var klipptur niður í miða, sem 

teiknað var á eftir bankóseðlum, tölur og hnappar voru hafðir fyrir aura. Svo 

þurfti að afla sér bauka og annarra íláta undir vörurnar: baunir, grjón, hveiti, 

sykur og sælgæti var helzti varningurinn.
776

  

 

Þórunn segir að hún og leikfélagar hennar hafi fengið að bera borð út í port eða notast við fjöl 

ofan á kössum eða stólum fyrir búðarborð. Vörunum var síðan raðað í kringum þetta borð. 

Stundum var sett í poka fyrirfram en skemmtilegast hafi verið að fá lánaða borðvigt og vigta 

varninginn jafnóðum. Oftast voru vörurnar sandur, möl, mold og smásteinar en stundum var 

hægt að verða sér úti um grjón, baunir og sykurmola að heiman. Og Þórunn segir enn fremur:  
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Búðarleikurinn var líflegur og skemmtilegar, en tók oftast fljótt af, ösin var svo 

mikil. Ef pappírsseðlar, hnappar og tölur þrutu hjá einhverjum áður en hann 

hafði lokið kaupskap sínum var lánað, það mæltist ekki vel fyrir meðal barna að 

neita um úttekt, ef þau töldu þörf meiri en greiðslugetu.
777

  

 

Framkvæmd búðarleiks er lýst með líkum hætti í öðrum heimildum og stundum var leikurinn 

líka leikinn inni við þegar aðstæður leyfðu.  

 Í hlutverkaleikjum eins og búðarleik fékk hugmyndaflug barna oft að njóta sín og það 

voru ekki einungis matvörubúðir sem hægt var að útbúa. Búðirnar gátu einnig verið mjög 

sérhæfðar eins og heimildarkona úr Húnavatnssýslu, fædd 1928, lýsir þegar hún segir frá 

lyfjabúð sem krakkarnir í ungdæmi hennar komu sér upp:  

 

Þá man ég að við komum okkur upp lyfjabúð, söfnuðum saman glösum og 

krukkum, blönduðum alls konar litarefnum s.s. matarlit og bleki og settum í 

glösin, límdum miða utan á og skrifuðum á, eins og kamfórudropar, hóstasaft 

o.s.frv., áttum kassa með hillum og svo komu hinar að versla, skiptumst á um 

að vera lyfsali og kaupendur. Peningar voru fræin úr peningagrasi. Líka 

bjuggum við til peninga á þann hátt að setja pappír yfir pening, krassa svo á 

bréfið með blýant þannig að mynstrið kæmi út og klipptum síðan út.
778

  

 

Hér er lýst skemmtilegri aðferð við að búa til peninga en eins og komið hefur fram mátti nota 

ýmislegt fyrir gjaldmiðil í þessum leik. Þegar líða tók á öldina urðu svo tómar umbúðir af 

ýmsu tagi vinsælar verslunarvörur í búðarleik og útbúa mátti „sælgæti“ úr notuðum 

karamellu- og súkkulaðibréfum með því að setja steina eða spýtukubba í umbúðirnar.  

 

 

4.3.6.4 París (paradís)  

 

Að hoppa parís er gamalgróinn leikur og til víða um heim í ýmsum myndum. Leikurinn 

virðist hafi borist hingað til lands frá Danmörku laust fyrir aldamótin 1900.
779

 Þar og annars 

staðar á Norðurlöndunum er hann nefndur paradís og það nafn fylgdi honum hér í upphafi en 

breyttist fljótlega í parís. Margir heimildarmenn Þjóðháttasafns þekkja parísarleiki og 

langflestir þeirra nefna þá einu nafni parís. Elstu heimildarmennirnir eru fæddir í kringum 
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 Þórunn Elfa Magnúsdóttir, Frá Skólavörðustíg að Skógum í Öxarfirði: Minningaþættir, 30. 
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aldamótin 1900 en einungis tveir af þeim heimildarmönnum sem hér er stuðst við nefna 

leikinn paradís: kona úr Reykjavík, fædd 1916, og kona frá Seyðisfirði, fædd 1918. Í þeim 

heimildum öðrum sem hér er byggt á er sömu sögu að segja: leikurinn er almennt nefndur 

parís.
780

 

Til að byrja með virðist parís einungis hafa verið hoppaður í kaupstöðum og margir 

heimildarmenn sem ólust upp í sveit upp úr aldamótunum taka fram að þeir hafi ekki þekkt 

leikinn þegar þeir voru börn: „‚París‘ man ég ekki að hafa heyrt nefndan fyrr en ég var orðin 

fullorðin,“ segir heimildarkona úr Þingeyjarsýslu, fædd 1908
781

 og karlmaður úr Árnessýslu, 

fæddur sama ár, segir parís ekki hafa verið leikinn á sínu æskuheimili nema af stelpum sem 

voru úr kaupstað. Strákar hafi hins vegar aldrei farið í parís.
782

 Heimildarkona úr 

Húnavatnssýslu fædd 1928 segir að stelpa úr Reykjavík hafi komið á bæinn heima hjá henni 

og kennt krökkunum að hoppa parís og boltaleik sem þau þekktu ekki fyrir.
783

 Parísar-

leikurinn virðist því hafa verið mun seinna á ferðinni á landsbyggðinni og jafnvel verið komið 

fram undir miðja tuttugustu öldina þegar sveitakrakkar fóru að kynnast slíkum leikjum. Þessar 

frásagnir eru einnig ágæt dæmi um það hvernig nýir leikir virðast hafa breiðst út og fest rætur 

á þeim tíma sem hér um ræðir.   

En parísarleikir eru þó ekki nýir af nálinni. Til eru lýsingar á slíkum leikjum frá tíma 

Rómverja hinna fornu, þrjú til fjögur hundruð árum fyrir okkar tímatal.
784

 Elstu teikningu af 

parísarleik sem fundist hefur er að finna höggna í gólf í Forum Romanum í Róm. Talið er að 

slíkir parísarvellir hafi verið notaðir til heræfinga þar sem rómverskir hermenn æfðu fótafimi í 

fullum herklæðum. Rómverjar til forna lögðu einnig steinlagða vegi víða um ríki sitt sem voru 

tilvaldir til parísarleikja. Það er því hugsanlegt að börn hafi lært að hoppa parís með því að 

horfa á hermennina eða þeir kennt börnunum listina en leikurinn síðan þróast í aldanna rás og 

reglur og ýmsar gerðir hans orðið til.
785

  

Í nágrannalöndum okkar hafa parísarleikir lengi notið vinsælda og heimildir eru til allt 

frá því á átjándu öld um að börn suður í Evrópu hafi hoppað parís. Mósaíkgólfin í stóru dóm-

kirkjunum voru tilvalin til hoppleikja og heimildir herma að prestar hafi kvartað undan því að 

leikir barna á kirkjugólfunum trufluðu guðsþjónustur.
786

 Hvað sem því líður þá kunna ef til 

vill að vera meiri tengsl á milli parísarleikja og kaþólsku kirknanna en menn átta sig almennt 
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á nú á tímum. Norski guðfræðingurinn Ragnar Skottene hefur sett fram þá tilgátu í bókinni 

Kristne symboler frá 2002 að algengasta form parísarleiksins eða paradísarleiksins minni á 

útlínur rómanskrar krosskirkju með tveimur hliðarálmum og bogadregnum kór innst. Með því 

að hoppa paradís séu börnin að endurspegla það tákngildi sem felst í kirkjubyggingunni sem í 

raun felur í sér ferð okkar gegnum lífið frá vestri til austurs með paradís himnaríkis (altarið) 

sem lokatakmark. Skottene segir jafnframt að hugsanlega eigi parísarleikirnir sér rætur í 

kennslustundum miðaldakirkjunnar þegar kórdrengjum var kennd táknfræði kirkjunnar á 

leikrænan hátt.
787

 Tilgáta Skottene er þó ekki alveg ný og svipaðar hugmyndir höfðu áður 

verið á sveimi: Bernt Støylen nefnir það í leikjasafni sínu frá 1899 að paradísarleikur, sem 

hann segir þá þekktan um nær allan Noreg, sé nokkurs konar eftirlíking af kaþólskri 

helgigöngu og form leiksins líkist kirkjugólfi.
788

  

Þegar parís er leikinn er hann teiknaður á stétt eða ristur í mold og byggist oftast á 

ferhyrndum, tölusettum hólfum sem taka við hvert af öðru og mynda þannig ákveðið mynstur. 

Stundum eru hólfin höfð í röð eða hlið við hlið en parísinn endar síðan í lokahólfi sem getur 

verið stærra, hringlaga eða bogadregið. Líka er til að sum hólfin séu höfð þríhyrnd. Leikendur 

kasta eða sparka steini í hólfin hvert á fætur öðru eftir töluröð og hoppa milli hólfa ýmist á 

öðrum fæti eða báðum. Reglurnar geta til dæmis verið þannig að leikandi kastar steini í hólf 

eitt, hoppar svo í gegnum öll hólf, snýr við og sækir steininn í bakaleiðinni. Því næst kastar 

hann steininum í hólf tvö og svo koll af kolli þar til hann hefur náð að kasta í lokahólfið og 

hoppa. Hann hoppar á öðrum fæti í þau hólf sem liggja í röð en með báðum fótum þegar 

hólfin eru hlið við hlið. Hvorki má steinninn lenda á striki eða út fyrir hólfið sem kastað er í 

og leikandi má ekki heldur stíga á strik þegar hann hoppar. Gerist það er viðkomandi úr leik 

og sá næsti tekur við. Leikandinn heldur svo áfram þar sem frá var horfið þegar röðin kemur 

að honum aftur. Sá vinnur sem fyrstur nær að komast í gegnum öll hólfin og ná loka-

reitnum.
789

  

Mjög margar mismunandi gerðir og afbrigði þeirra eru til af parís og nokkrar gerðir 

urðu vinsælar hér á landi. Má þar nefna kerlingarparís, karlaparís, tröllaparís, gluggaparís, 

vínarbrauðaparís, snúðaparís, kringluparís, 10 – 20, tröppuparís og landaparís.
790
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Í kerlingarparís eru teiknaðir þrír ferhyrningar 

hver ofan á öðrum sem mynda búkinn á kerlingunni, 

hólf fjögur og fimm eru höfð hlið við hlið og tákna 

hendur, þar ofan á kemur einn ferhyrningur sem er 

háls en efst stór hringur fyrir haus. Hoppað er á öðrum 

fæti nema í hólf fjögur og fimm, þá er hoppað jafn-

fætis með fæturna í sitt hvort hólfið. Stundum var 

kerlingarparís teiknaður með hólf eitt og tvö hlið við 

hlið sem tákna áttu fætur. Heimildarkona frá 

Seyðisfirði, fædd 1918, lýsir kerlingarparís á eftirfarandi hátt: 

 

[...] við notuðum lítinn flatan stein, hentum honum í annaðhvort hólfið 

(tvískipta) en stóðum á öðrum fæti í því neðsta, hoppuðum upp og komum niður 

með fætur sitt hvoru megin við strik, strikin mátti ekki snerta með fótum og 

heldur ekki steininn, beygðum okkur niður, tókum steininn og héldum áfram 

hoppinu á öðrum fæti í næstu tveim reitum, þá með báða fætur á þeim tvískiptu, 

á öðrum fæti í hálsinn á kerlingunni og af honum upp í hausinn, þá varð maður 

að vera svolítið lipur því það átti að snúa sér við í hoppinu og halda til baka á 

sama hátt og upp var farið, kæmist maður báðar leiðir án þess að stíga á strik, 

stóð maður aftur á byrjunarreit og kastaði steininum í næsta reit og svo koll af 

kolli uns komið var upp í haus á kerlu. En stígi menn á strik eða stein átti sá 

næsti leik, þannig gekk þetta að í næstu umferð setti maður steininn á þann stað 

sem hann var þegar maður varð úr leik. Sá sem fyrstur var til að koma steininum 

í hausinn vann leikinn.
791 

 

Karlaparís er eins og kerlingarparís nema að tveir reitir 

mynda hálsinn. Tröllaparís er líka með sama sniði og 

kerlingar- og karlaparís en hann er þó talsvert stærri. Hann 

er hafður með tvenn pör af örmum og tvöfaldan háls.
792

 

Í gluggaparís eru reitirnir hafðir sex, reitir eitt og sex 

hlið við hlið, reitir tvö og fimm þar fyrir ofan og svo reitir 

þrjú og fjögur. Gluggaparís er því hoppaður þrjá reiti áfram 

og svo til hliðar á reit fjögur og til baka reiti fimm og sex. 

Parísarsteininum er ekki kastað heldur er honum sparkað 

með fætinum á milli reita allan hringinn en hann má þó ekki 
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nema staðar á striki. Oft var hafður annars konar parísarsteinn í 

þessum leik sem hentaði betur til að sparka. Um gluggaparís segir 

heimildarkonan frá Seyðisfirði sem lýsti kerlingarparísnum hér að 

framan: 

 

Þeir voru misstórir. Þá voru notaðir litlir, ekki alveg 

hnöttóttir steinar. Þá var hoppað á öðrum fæti og steininum 

sparkað með tánum reit úr reit uns allir voru unnir en feilaði 

einhver tók sá næsti við. Sá vann sem fyrstur kom steininum 

í alla reiti.
793

 

 

Svokallaður vínarbrauðaparís virðist hafa verið eins og gluggaparís, aflangur en 

hafður lengri. Þegar leikinn er snúðaparís er teiknaður ferill sem er eins 

og snúður í laginu og honum skipt í reiti en þessi gerð er nefnd sniglahús 

sums staðar á Norðurlöndunum.
794

 Í kringluparís er teiknaður hringur og 

honum yfirleitt skipt í átta hólf.  

Ein gerð parísar er nefnd 10-20. Þá eru 

teiknaðir níu reitir þannig að þrír reitir séu á alla 

vegu en tíundi reiturinn er hafður efst, hann er 

stærri og stundum hafður bogadreginn. Hólfin eru 

tölusett þannig að neðsta hólfið til vinstri er 10, 

hólfið í horninu þar fyrir ofan er 20 og þá er hoppað yfir 50, síðan er 

hornið efst til hægri 30 og farið yfir 80, þar 

næst er hólfið neðst til hægri 40 og þá þarf að hoppa yfir 60. Hólfið 

milli 10 og 40 er svo 70 en miðhólfið 90. 

Hólf 100 er svo aukahólfið utan 

níuhólfaferningsins. Hægt er að raða 

tölunum á annan hátt en skemmtilegast 

þykir að hafa sem oftast hólf á milli þegar 

hoppað er. Í 10-20 þarf talsverða leikni því 

leikendur þurfa að snúa sér á hoppinu eða hoppa aftur á bak.  

Í tröppuparís eru notaðar lágar tröppur og parísarsteininum 
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sparkað upp á við, tröppu fyrir tröppu og hoppað á öðrum fæti upp og niður tröppurnar þar til 

steinninn hefur farið í allar tröppurnar.
795

  

Landaparís eða landamerkjaparís er einnig nefndur hnífaparís. Í þessum leik er 

mörkuð landspilda á sléttu moldarflagi (eða í sandi) og henni skipt í tvennt á milli tveggja 

leikenda. Síðan eiga leikendur að standa hvor á sínu svæði og kasta hnífi til skiptis yfir á 

landsvæði hins. Ef hnífurinn stendur á oddinum er rist lína í þá átt sem eggin og bakkinn snúa 

að næstu landamæralínum í báðar áttir og eignast þá sá sem kastaði það land. Sá sigrar svo að 

lokum sem eignast allt landið af andstæðingnum. Stundum voru hafðar þær reglur að sá sem 

kastaði þurfti að geta teygt sig í hnífinn svo nýlendan væri tekin gild eða hoppa jafnfætis svo 

langt að hann gæti náð til hnífsins.
796

 Landaparís er á margan hátt frábrugðinn öðrum parísar-

leikjum og hann er ekki að finna meðal slíkra leikja í þeim erlendu leikjasöfnum sem hér eru 

notuð til samanburðar. Þar er hins vegar að finna ýmsar gerðir sem eru líkar eða eins og þær 

gerðir sem vinsælastar hafa verið hér á landi en erfitt er að segja til um hvernig mismunandi 

gerðir hafa borist hingað eða orðið til hér á landi. Frjótt hugmyndaflug barna ræður því líka 

oft hvernig einstaka parísar eru teiknaðir og til verða ýmis staðbundin afbrigði.  

Eins og bent var á í upphafi þessa kafla benda heimildir til þess að parísarleikir hafi 

náð fótfestu í kaupstöðum hér á landi snemma á tuttugustu öldinni og meðal annars notið 

vinsælda hjá börnum í Reykjavík og á Akureyri. Erla Þórdís Jónsdóttir lýsir því í Bernska í 

byrjun aldar að árið 1908 hafi meðal annars komist í tísku nýr leikur:  

 

Um þetta leyti [1908] komst í tízku nýr leikur, sem nefndist „parís“. Það voru 

einkum stelpurnar, sem létu hrífast af þessari nýstárlegu dægradvöl og skeyttu 

því ekki, þó að mæður þeirra segðu, að þær fengju hryggskekkju af því að 

hoppa í sífellu á hægra fæti og horfa niður á paríssteininn.
797

 

 

Fjölmargir heimildarmenn Þjóðháttasafns bera vinsældum parísarleikja í byrjun aldar einnig 

vitni og allir viðmælendur í opnu einstaklingsviðtölunum þekkja parísarleiki og segja þá hafa 

verið vinsæla útileiki á bernskuárum þeirra. Viðmælandi frá Akureyri, kona fædd 1928, segir 

að á fjórða áratug aldarinnar síðustu hafi parísarhopp verið ákaflega vinsælt meðal stelpnanna 

fyrir norðan:  

 

París var voðalega mikið verið í og ég segi nú bara af því, sko, þegar maður er 

alltaf að æfa sig í parís þó maður sé sendur ofan í bæ. Þá hoppar maður eins og 

í parís. Og heima hjá mér var til dæmis stofugólfið þannig að – það var 
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gólfdúkur – það var svona eiginlega munstrað. Við hoppuðum í parís í stofunni 

heima endalaust að æfa okkur. París var voðalega – mikið fyrir parís og svo var 

líka mikið verið í hnífaparís. […] [Það var farið í parís þar sem] var bara löng 

gangstétt. Það var alltaf gangstétt heima við húsið. Það var alltaf verið í parís 

alla daga. Það var hoppað endalaust í parís.
798

 

 

Og um parísarleiki stelpnanna í Reykjavík snemma á öldinni sem leið skrifar Þórunn 

Elfa Magnúsdóttir:  

 

Talsvert var gert að því að hoppa í París, gluggaparís var algengastur, þar næst 

karlaparís. Parísinn var stórstrikuð mynd dregin á götu eða „fortó.“ Steini var 

sparkað milli reita og mátti ekki lenda á striki. Mikils þótti um vert að eiga 

góðan parísarstein, vel lagaðan, flatan, sléttan og ekki of hálan.  

Sá, sem varð fyrir þeirri slysni að sparka steini á strik var úr leik þangað til 

röðin kom að honum aftur. Margar telpur voru ótrúlega snjallar að sparka aftur 

á bak og áfram án þess að lenda nokkurn tíma á striki og urðu því fljótt 

sigurvegarar. Strangar reglur giltu með parís, væri steinn fast við strik þurfti að 

skera úr, hvort hann væri ekki á strikinu á „huldu,“ sem kallað var, ef svo var 

dæmt var sá, er sparkað hafði á „huldu“ úr leik, þótti þá stundum sem brotin 

hefðu verið á sér lög og hætti ekki mótmælalaust.  

    París var aðallega stelpuleikur eins og „danskur“ boltaleikur.
799  

 

Þótt parísarleikirnir hafi verið vinsælir meðal barnanna var ekki alltaf sömu sögu að 

segja um hina fullorðnu. Þórunn Elfa segir að sumir foreldrar hafi hreinlega bannað börnum 

sínum að fara í parís vegna þess hve það jók 

skóslit en skókostnaður heimilanna var tilfinnan-

legur á þessum tíma, einkum hjá barnmörgum fjöl-

skyldum.
800

  

Í þeim erlendu leikjasöfnum sem hér er 

stuðst við er að finna ýmsar gerðir parísarleikja. 

Eins og áður hefur komið fram nefnist parís 

paradís
801

 á Norðurlandamálunum. Hann heitir 

Hopscotch
802

 á ensku, Templehupfen á þýsku og á 
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 Þórunn Elfa Magnúsdóttir, Frá Skólavörðustíg að Skógum í Öxarfirði: Minningaþættir, 108. 
801

 Sjá um þessa leiki í Danmörku: Erslev, Illustreret Legebog: Første afdeling, 39 og Kristensen, Danske 

Börnerim, Remser og Lege, udelukkende efter Folkemunde, 254-256 og 543-546; í Noregi: Støylen, Norsk 

barnerim og leikar, 95-96 og Enerstvedt, Kongen over gatan, 112-117; og í Færeyjum: Johannesen, Føroysk 

barnaspøl, 92.  
802

 Sjá Greenaway, Book of Games, 39-40; í Írlandi er leikurinn nefndur beds sbr. Brady, All in! All in!, 153-159. 
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frönsku Marelles.
803

 En fleiri nöfn finnast einnig á parísarleikjum í þessum tungumálum.  

 

 

4.3.6.5 Leikið með bönd  

 

Leikir þar sem hoppað er með einhverjum hætti með bönd eru til víða um heim og eiga sér að 

því er virðist langa sögu.
804

 Hér á landi hafa slíkir leikir einkum verið tveir: að sippa og snú-

snú. Margir heimildarmenn þekkja þessa leiki, þeir elstu fæddir laust eftir aldamótin 1900. 

Líkt og með parísarleikinn virðast leikir með sippubönd og snú-snú hafa farið að verða 

vinsælir hér á landi fljótlega upp úr aldamótunum 1900 og borist hingað frá Danmörku eins 

og sögnin að sippa bendir til.
805

 Til að byrja með voru þessir leikir nær eingöngu leiknir í 

þéttbýli en heimildarmenn Þjóðháttasafns sem aldir voru upp í sveit segjast sumir hverjir ekki 

hafa séð eða þekkt þessa leiki fyrr en á fjórða áratug aldarinnar.
806

  

Að sippa og fara í snú-snú voru fyrst og fremst stelpuleikir. Oft var notast við snæri og 

ýmis bönd sem til féllu en þegar leið á öldina fóru þar til gerð sippubönd með tréhöldum að 

fást í búðum og þóttu mikil gersemi. Árið 1934 eru „svippubönd“ fyrst auglýst í 

Morgunblaðinu.
807

 Sama ár er sagt frá því í Degi að á leikvellinum á Oddeyrinni á Akureyri, 

sem þá var nýlega opnaður, hafi börnin meðal annars fengist við að búa til á annað hundrað 

„svippubönd“.
808

 Viðmælandi frá Akureyri, kona fædd 1928, sagðist í samtali muna eftir 

þessari sippubandagerð á leikvellinun á Oddeyri: Börnin fengu hvítt og blátt garn sem þeim 

var kennt að flétta saman í sippubönd og þetta þótti þeim ævintýri líkast.
809

 Eftir að sippubönd 

fóru að fást í verslunum urðu þau vinsælar sumargjafir.
810

 

 Þegar krakkar sippa leika þau sér ein eða í smærri hópum. Ýmsar reglur gilda um 

hvernig skuli hoppa og stundum búa börnin sér til sjálf sínar eigin reglur. Þegar nokkrir koma 

saman er til dæmis ákveðið í upphafi hversu oft skuli hoppa, 10, 25 eða 50 sinnum og 

stundum er valinn foringi sem leiðir leikinn og ákveður ferlið. Fyrst er til dæmis hoppað 

jafnfætis og þegar allir hafa gert það eins oft og ætlast er til, hver á eftir öðrum, er hoppað nýtt 

afbrigði til dæmis með báðum fótum en ekki jafnfætis. Næsta afbrigði getur verið að hoppa á 

öðrum fæti, hoppa með krosslagðar fætur eða afturábak o.s.frv. Sá sem gerir mistök verður að 
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 Sbr. http://www.streetplay.com/thegames/hopscotch.htm (síðast skoðað í apríl 2010). 
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 Grunfeld, Vié, Williams og Bell, Spil og leikir um víða veröld, 177-179. 
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 Sippa er tökuorð úr dönsku, sjippe, sbr. Ásgeir Bl. Magnússon, Íslensk orðsifjabók, 819.  
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 Marinó. L. Stefánsson, Dagur 28. ágúst 1934, 267. 
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 Sbr. ÞÞ 14201 og ÞÞ 13681.  
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bíða meðan hinir klára og hoppa næsta afbrigði. Þá verður hann að hoppa aftur það afbrigði 

sem hann náði ekki í fyrstu umferð ásamt næsta afbrigði án þess að gera mistök.
811

  

Kona frá Akureyri, fædd 1917, sagði í samtali að það hafi verið mjög vinsælt að sippa 

og fara í snú-snú í Innbænum í hennar ungdæmi:  

 

Já, já – það var snú-snú, já, já, og svo var maður að sippa og þá var það keppni 

að geta sippað svo og svo mörgum sinnum [...] það voru alls konar kúnstir. [...] 

Kross, og já, já, þetta var svona keppnisleikur – vildi verða það – maður gat 

verið með sóló og svo bjuggum við til svona keppnisleiki, ég man það.
812

  

 

Viðmælandi úr Reykjavík, kona fædd 1929, segir að allar stelpur hafi í hennar æsku átt 

sippubönd með tréhnúðum á endunum. Stelpurnar léku sér mikið í snú-snú og leikjum með 

sippubönd. Það var sippað áfram og svo þótti fínt að geta sippað aftur á bak og í kross.
813

 

Í snú-snú er notað um það bil fimm metra langt band eða fjögur sippubönd bundin 

saman. Tveir halda í sinn hvorn enda bandsins og snúa meðan aðrir leikendur fara undir 

bandið þegar það er á lofti og hoppa upp þegar bandið nemur við jörð. Oftast standa 

þátttakendur í röð og hoppa hver á eftir öðrum nokkrum sinnum en fara þá frá og aftast í 

röðina en sá næsti tekur við. Um slík hopp gilda margvíslegar reglur líkt og þegar sippað er en 

sá sem gerir mistök tekur við að snúa bandinu af þeim sem lengur hefur snúið.  

Sums staðar erlendis syngja börn eða fara með ákveðnar þulur meðan þau sippa eða 

leika sér í snú-snú en slíkt var sjaldgæft hér á landi þar til komið var fram yfir 1960.
814

  

 

 

4.3.6.6 Klink og stikk 

 

Tveir leikir sem nefna má eins konar peningaleiki urðu þónokkuð vinsælir hér á landi á síðari 

hluta nítjándu aldar og í upphafi þeirrar tuttugustu og börn léku þessa leiki langt fram yfir 

miðja öldina síðustu. Þetta voru klink og stikk sem stundum var einnig nefnt hark.
815

 Eins og 

nöfnin benda til áttu þeir sér fyrirmyndir í Danmörku og voru fyrst og fremst leiknir af 

kaupstaðarbörnum. Allmargir heimildarmenn segja þessa leiki hafa verið vinsæla, einkum hjá 

strákum.  
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 Sbr. Enerstvedt, Kongen over gata, 118-119. 
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 Viðtal 1. 
813

 Viðtal 2.  
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 Sbr. Enerstvedt, Kongen over gata, 122-127; Brady, All in! All in!, 69-99; Una Margrét Jónsdóttir, Allir í leik: 

Söngvaleikir barna, 149-150.  
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 Sbr. ÞÞ 14033 og ÞÞ 14206.  
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 Klink fór þannig fram að peningi, oftast tvíeyringi eða fimmeyringi, var kastað utan í 

steinvegg, helst þannig að röndin lenti á veggnum, og var reynt að láta peninginn endurkastast 

sem lengst frá honum. Sá sigraði sem lengst kom sínum peningi frá honum. Stundum voru 

peningar beygðir sérstaklega í hálfhring til þess að nota þá í klinki. Oft var spilað um tölur, 

smásteina eða eitthvað annað smálegt.
816

 Sigurður Thoroddsen verkfræðingur sem fæddur var 

árið 1902 lýsir klinki strákanna í Reykjavík í endurminningum sínum:  

 

„Klink“ var spilað upp á tölur. Áttu strákar ótrúlegan fjölda af tölum. Spilið fór 

fram við sléttan múrvegg. Þátttakendur komu sér saman um, hve margar tölur 

skyldi leggja í hrúgu, sem úr þeim var gerð, um 2 m frá veggnum. Var nú 

„klinkað“. Hver og einn hafði kúptan pening, venjulega var það fimmeyringur, 

en sumir notuðu tvíeyring. Var honum hent í vegginn og skall hann nú af 

múrnum. Sá, sem hitti næst hrúgunni, hafði unnið. Varð oft harka og illindi upp 

úr þessum leik.
817

 

 

Í frásögn Sigurðar er lýsingin á klinki að því leyti frábrugðin öðrum lýsingum á leiknum að 

tölunum var safnað saman í hrúgu en keppikeflið var að koma klinkpeningnum eins nálægt 

hrúgunni og menn gátu.  

Í bók Erlu Þórdísar Jónsdóttur, Bernska í byrjun aldar, kemur fram enn annað afbrigði 

af þessum leik. Þar segir frá tveimur stelpum sem fara í klink og hafa þær tvo klinkpeninga, 

fimmeyringa, en spilað er um tölur. Fyrst kastaði önnur báðum peningunum og var listin 

fólgin í því að láta seinni peninginn lenda eins nálægt þeim fyrri og mögulegt var. Í mesta lagi 

mátti vera ein spönn
818

 á milli peninganna svo kastið væri talið hafa heppnast. Þá greiddi hin 

kastaranum eina tölu og kastaði svo sjálf. Þannig gekk leikurinn: þær köstuðu til skiptis og 

greiddu hvor annarri tölur væru köstin metin gild.
819

  

Stikk var leikið á þann hátt að kastað var peningum í átt að steinvegg úr ákveðinni 

fjarlægð og reynt að komast eins nálægt veggnum og hægt var. Þeir sem þátt tóku í leiknum 

köstuðu allir í röð einu sinni en síðan mátti hver kasta eins oft og hann vildi til að freista þess 

að komast nær veggnum en sá sem fremstur hafði orðið. Þegar krakkarnir gáfust upp á að 

kasta var peningunum safnað saman og sá sem næst hafði komist veggnum tók peninga-

hrúguna í lófa sér, hristi og kastaði. Þá peninga sem sneru kórónunni upp þegar þeir lentu 

mátti hann eiga. Síðan kastaði sá næsti upp peningunum sem eftir voru og fékk sinn hlut og 

svo koll af kolli þar til allir peningarnir höfðu lent með kórónuna upp og sá fengið sem átti 

                                                 
816

 Sbr. ÞÞ 4735 og ÞÞ 14186.  
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 Sigurður Thoroddsen, Eins og gengur: Endurminningar, 52-53. 
818

 Spönn er bilið milli góma þumalfingurs og litlafingurs, löngutangar eða vísifingurs útglenntra eftir því hvort 

um er að ræða stutta spönn eða langa (15,9 eða 18,5 cm).  
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 Erla Þórdís Jónsdóttir, Bernska í byrjun aldar, 46-47. 
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kastið. Stundum voru gerð tvö strik á jörðina, staðið við annað strikið og reynt að kasta eins 

nálægt hinu strikinu og unnt var. Þessari útfærslu lýsir Sigurður Thoroddsen í endur-

minningum sínum:  

 

„Stikk“ var fjárhættuspil. Venjulega spilað með fimmeyringum. Markaðar voru 

tvær línur á jörðina með um 3 m millibili. Þátttakendur stóðu við aðra línuna og 

hentu peningum að hinni. Sá, sem næst hitti línunni, mátti byrja að henda upp 

og svo koll af kolli. Safnað var saman öllum peningunum, sem hent hafði verið. 

Sá fyrsti henti allri hrúgunni upp, taldi úr þá sem komu niður með kórónuna upp 

og átti hann þá. Þeim sem þá voru eftir henti næsti maður upp o.s.frv. Þessu 

spili tók ég aldrei þátt í.
820

  

 

Í uppvaxtarsögu Sigurðar A. Magnússona, Undir kalstjörnu, segir frá börnum í 

Reykjavík á fjórða áratug aldarinnar sem leið og meðal annars er fjallað um leiki þeirra. Um 

hark eins og stikk var stundum nefnt skrifar Sigurður: 

 

Við strákarnir vorum iðulega í harki þegar veður var gott, en áttum sjaldan 

peninga til að spila uppá, svo við notuðumst við tappa af gosflöskum sem við 

tíndum uppaf förnum vegi. Við spiluðum ýmist uppað húsvegg eða að línu sem 

við drógum í sandborinn húsagarðinn.Við tókum okkur stöðu tvo til þrjá metra 

frá húsveggnum eða markalínunni og köstuðum með fjaðurmögnuðum og 

vandlega æfðum hreyfingum. Í þessum leikjum gat orðið mikil spenna, þó 

einungis væri spilað uppá tappa, því safnaranáttúran sagði snemma til sín, og 

þótti mikil upphefð að koma sér upp stóru tappasafni.
821

  

 

Hér spiluðu drengirnir stikk upp á tappa en það var líka vinsælt að spila um tölur eða hnappa 

ef því var að skipta.  

Svona voru þessir leikir, klink og stikk, leiknir en þeir höfðu notið vinsælda í 

höfuðstaðnum og öðrum kaupstöðum talsvert lengi. Klemens Jónsson (1862-1930) skrifar 

grein í Skírni árið 1913 um Reykjavíkurlífið fjörutíu árum áður en þar kemur fram að klink 

þar sem spilað var upp á hnappa var vinsælt hjá drengjunum í bænum í kringum 1870. 

Klemens segir að nauðsynlegt hafi verið að eiga sérstakan spilahnapp, kúptan og fótalausan, 

til að klinka með. Tölurnar sem spilað var um voru settar í hrúgu eða dreift í ákveðinni 

fjarlægð frá vegg:  

 

Spilarinn gekk síðan fast upp að húsinu og sló spilahnappnum í það. Ef hann nú 

lenti svo nærri hnapp eða hrúgu, að hægt var að ná til með spönn, þá vann 

spilarinn þá hnappa, sem hann gat náð til, og væru þeir í einni hrúgu, átti hann 
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hana alla, ef hann gat spannað einn hnappinn; en spannað var þannig, að 

þumalfingur var lagður á spilahnapp miðjan, og baugfingur, eða litlifingur á 

tölurnar, eftir því hver fingurinn náði lengra.
822

  

 

Svo ákafir voru sumir strákarnir, segir Klemens, að þeir skáru í greip sína til þess að hafa 

lengri spönn. Hann segir að á sínum síðustu drengjaárum (1874-76) hafi klinkið horfið en í 

stað þess komið stikk. Við þann leik var notað sérstakt stikkjárn og því kastað í átt að 

tölunum. Haft var lengra á milli kaststaðarins og talnahrúgunnar en í klinki. Næði einhver að 

hitta beint í talnahrúguna var það kallað að „búkka í delluna“ en annars var notuð sama aðferð 

með því að spanna milli járns og talna. Klemens telur að svo virðist sem bæði klink og stikk 

séu horfin sem barnaleikir í Reykjavík þegar greinin er skrifuð árið 1913.
823

 Það var þó ekki 

alls kostar rétt hjá Klemensi þótt svo virtist sem vinsældir þessara leikja hefðu að einhverju 

leyti dalað á fyrstu árum aldarinnar.  

Árið 1915 var aftur á móti svo komið að drengirnir í Reykjavíkur voru farnir að stunda 

klink af svo miklum móð á götum bæjarins að menn voru farnir að hafa af því áhyggjur. Í 

Morgunblaðinu þetta sama ár var ónefndur blaðamaður uggandi yfir hinum „ljóta sið og óþrif-

alega“ sem drengir stunduðu með því að spila klink á götunni og tefja með því umferð gang-

andi manna. Og aðstæður til þessa leiks á götunni voru ekki sérlega ákjósanlegar:  

 

Það er þegar þeir mæla í spönnum milli »klink«-peninganna. Feima þeir sér eigi 

við því að spanna á milli þeirra, þótt gatan sé svo blaut að fingur þeirra og 

jafnvel öll hendin hverfi í drulluna. Eins og menn vita leynist ótölulegur 

sóttkveikju grúi í forinni á götunum. »Klink«-drengirnir taka handfylli sína af 

þeim og bera heim með sér – til systkina sinna og foreldra.
824

 

 

Ári síðar höfðu menn enn áhyggjur af klinkleiknum og í grein í Morgunblaðinu var sagt að í 

þann ljóta ósið sem klinkið væri og árlega færiðst í vöxt eyddu drengir umtalsverðu fé sem 

fjölskyldum þeirra veitti ekki af til heimilisins. Og það sem meira var:  

 

Það elur upp í drengjunum spilafýsn og vogunarfýsn (hazard). Foreldrar, 

prestar, kennarar og lögregla ættu að taka höndum saman um það að útrýma 

þessum ósið. Lofið unglingunum að leika sér, þeir hafa gott af því. En takið 

fram fyrir hendur þeirra, þegar þeir taka upp álíka leika og »klinkið« er.
825
  

 

Vorið 1917 naut klink enn þá vinsælda í höfuðstaðnum og enn var stungið niður penna um 

þetta mál í Morgunblaðinu. Þar var greint frá því að „ný og ósæmileg“ íþrótt væri stunduð í 
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bænum sem æsti upp „hazardtilhneiginguna“ í unglingum. Lagt var til að lögreglan bannaði 

börnum og unglingum að stunda klink.
826

 Orð greinarhöfundar um að klink væri nýr leikur 

benda þó til þess að leikurinn hafi komið aftur til sögunnar á árunum 1915 til 1917 eftir 

eitthvert hlé miðað við þá skoðun Klemens Jónssonar árið 1913 sem vísað er til hér að framan 

að klinkleikur hafi þá verið horfinn.  

 En leikirnir klink og stikk lifðu þó áfram góðu lífi og í nýrri lögreglusamþykkt fyrir 

Reykjavík árið 1919 er meðal annars kveðið á um að þessa leiki ásamt ýmsum öðrum leikjum 

megi ekki leika á almennafæri en í uppkasti að samþykktinni sem gefið var út árið áður segir 

meðal annars:  

  

Á almannafæri, að leikvöllum undanskildum, má eigi leika knattleiki, paradís, 

feluleik, stikk eða klink, ekki gera rennibrautir, renna sér á skautum eða sleðum, 

eða hafa um hönd aðrar skemtanir eða leiki, sem hindra umferðina. Sömuleiðis 

er bannað að hanga utan í vögnum, sleðum eða bifreiðum, sem eru á ferð um 

göturnar eða festa við þá sleða, handvagna eða annað, er til óþæginda getur 

orðið.
827

 

 

Sams konar grein var tekin upp nánast orðrétt í lögreglusamþykkt Akureyrar árið 1920 en þar 

er tekið sérstaklega fram að „á fjölförnum götum, eða þar sem hætta geti af stafað“ sé bannað 

að leika þessa leiki.
828

  

Eins og áður hefur verið vikið að má telja víst að leikirnir klink og stikk hafi borist 

hingað til lands frá nágrannalöndum okkar og lýsingar á sams konar leikjum er meðal annars 

að finna í gömlu leikjasöfnunum dönsku. Í safni Kristensens frá 1898 er leiknum At slå 

Skorsten lýst en hann einnig sagður heita Slå Klink. Kristensen segir þennan leik leikinn á tvo 

vegu, inni við vegg eða úti við húsvegg. Þá sé stundum einnig reistur múrsteinn upp á rönd til 

að nota við leikinn. Pening eða tölu sé kastað í átt að veggnum (músteininum) og keppikeflið 

sé að komast sem næst honum. Sá sem næst kemst markinu safnar saman öllum peningunum 

eða tölunum, hristir í lófa sér og kastar og fær að eiga þá peninga sem snúa upp kórónunni eða 

þær tölur sem snúa framhliðinni upp. Síðan kastar sá upp sem þar næst komst og svo hver á 

fætur öðrum. Kristensen nefnir einnig önnur afbrigði þar sem mörkuð eru strik sem kasta skal 

að úr ákveðinni fjarlægð í stað veggjar.
829

 Í leikjasafni Önnu Erslev frá 1904 er einnig stutt 

lýsing á Klink en þar byrjar einn að kasta steini eða tölu en aðrir leikendur eiga síðan að reyna 

                                                 
826

 Morgunblaðið 4. maí 1917, 2. 
827

 Uppkast að lögreglusamþykt fyrir Reykjavík, 3-4. 
828

 Sbr. Verkamaðurinn 21. okt. 1920, 81.  
829

 Kristensen, Danske Börnerim, Remser og Lege, udelukkende efter Folkemunde, 260-261. 
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að koma sínum steinum eða tölum sem næst þeim sem fyrstur kastaði.
830

 Í Noregi er einnig 

leikur sem nefndur er å kaste på stikka þar sem peningum er kastað í átt að pinna, vegg eða 

striki sem dregið er á jörðina.
831

 Sennilegt er að íslenska heitið stikk sé af sama meiði og 

norska orðið stikka.  

Hér er augljóslega um sömu eða mjög svipaða leiki að ræða og leiknir voru hér á landi 

þótt útfærslurnar hér hafi á stundum verið nokkuð frábrugðnar. Eins og í svo mörgum 

barnaleikjum öðrum hafa reglurnar í klinki og stikki orðið margvíslegar og ákveðnar venjur 

skapast á hverjum stað eða í einstaka barnahópum.  

Því má svo bæta við að í grannlöndum okkar voru einnig leiknir svipaðir leikir með 

stein-, gler- eða marmarakúlum (marbles) og í Noregi eru slíkar kúlur nefndar klinkekugler.
832

 

Kúlur af þessu tagi virðast fyrst berast hingað til lands í kringum aldamótin 1900 og segjast 

nokkrir heimildarmenn Þjóðháttasafns sem fæddir eru á árabilinu 1899 til 1918 muna eftir að 

hafa leikið sér með þannig kúlur.
833

 

 

 

4.3.6.7 Ýmsir útileikir með leikföng 

 

Í kafla 4.1 þar sem fjallað er um heimildarmenn Þjóðháttasafns Þjóðminjasafnsins og almennt 

um leiki barna er nokkuð fjallað um þau leikföng sem börn léku sér með úti við á þeim tíma 

sem hér um ræðir. Boltaleikjum og hlutverkaleikjum þar sem leikföng voru notuð eins og 

búskaparleikjum, mömmuleikjum og búðarleikjum hafa verið gerð sérstök skil en þeim til 

viðbótar má nefna bílaleiki og bátaleiki sem einnig má flokka sem einhvers konar 

hlutverkaleiki og voru einkum vinsælir hjá drengjum. Til þessara leikja var einkum notast við 

heimasmíðuð leikföng, trébíla og trébáta, sem oftar en ekki voru fremur einföld smíð. Um 

bílaleik drengjanna í Reykjavík á öðrum áratug aldarinnar segir Björgvin Grímsson en hann 

var fæddur árið 1914:  

 

Skólavörðuholtið var ekki langt frá, og það var eins og allir strákarnir yrðu að 

eignast rúllu. Það kölluðum við bílana okkar. Við lögðum vegi um allt 

Skólavörðuholtið, passlega breiða fyrir rúllurnar og afmörkuðum vegbreiddina 

                                                 
830

 Erslev, Illustreret Legebog: Første afdeling, 38-39.
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 Enerstvedt, Kongen over gata, 131-136; Enerstvedt, Tampen brenn, 150-154. 
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 Leikir þar sem kúlum er kastað að ákveðnu marki eiga sér mjög langa sögu og til eru heimildir um slíka leiki 
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með steinum. Þarna lékum við okkur frá Skólavörðunni niður að Hansi pósti. 

Miðað var við að hús hans væri það lengsta sem við gætum farið að heiman.
834  

 

Þá smíðuðu börn sér kassabíla, hlaupatíkur, boga, örvar og önnur trévopn, flugdreka og 

ýmislegt fleira sem nota mátti til leikja. Eins og fram hefur komið urðu svo leikföng sem 

fengust í verslunum algengari eftir því sem leið á öldina. Reiðhjól fóru að koma til sögunnar 

fljótlega upp úr aldamótum en urðu þó ekki almenn eign barna fyrr en komið var fram um 

miðja öldina og þá oftar stærri krakka sem gjarnan fengu reiðhjól í fermingargjöf.
835

  

Eitt þeirra útileikfanga sem voru hvað algengust og vinsælust á fyrstu áratugum aldar-

innar síðustu voru stultur. Talsvert margir 

heimildarmenn Þjóðháttasafns nefna stult-

ur og viðmælendur í einstaklingsviðtöl-

unum þekkja þær einnig flestir. Tveir 

viðmælenda tóku þó fram að það hafi 

aðallega verið strákar sem glímdu við þá 

kúnst að ganga á stultum.
836

 Stultur eiga 

sér reyndar langa sögu og þekkjast víða 

úti í hinum stóra heimi og hafa verið 

notaðar bæði til að komast ferða sinna 

yfir votlendi og þegar fjöllistamenn sýna listir sínar.
837

 Algengast var að leikfangastultur hér á 

landi væru heimasmíðaðar. „Við áttum stultur, pabbi smíðaði þær úr brotnum hrífusköftum,“ 

segir heimildarkona úr Reykjavík, fædd 1920.
838

 Annars voru stultur oftast einföld prik eða 

stangir, talsvert háar, sem á var festur kubbur í svolítilli hæð til að standa á. Svo var leikurinn 

fólginn í því að reyna að standa og ganga á stultunum. Stundum munu krakkar hafa farið í 

kapphlaup á stultum en annars var enginn sérstakur leikur tengdur þeim.  

Annars konar stultuleikur var að ganga á dósum eins og enn má sjá börn leika sér í. Þó 

nokkrir heimildarmenn Þjóðháttasafns nefna þennan leik en eftirfarandi lýsing er frá konu 

sem ólst upp á Seyðisfirði, fæddri 1918:  

 

Stelpurnar bjuggu sér til stultur úr mjólkurdósum. Þeir sem ekki áttu kýr keyptu 

sér dósamjólk til að eiga mjólk í kaffið. Þessar dósir voru aðeins stærri en 

venjulegar ávaxtadósir. Gerð voru göt með stórum nöglum á dósirnar til að setja 

                                                 
834

 Guðjón Friðriksson, Reykjavík bernsku minnar: Nítján Reykvíkingar segja frá, 65; sjá enn fremur kafla 4.1. 
835

 Sbr. svör við spurningaskrám 27, 39, 100 og 101. 
836

 Viðtal 1 og 4.  
837

 Grunfeld, Vié, Williams og Bell, Spil og leikir um víða veröld, 242. 
838

 ÞÞ 14188. 
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í festingar, tvö göt, hvort andspænis öðru út við brúnirnar á botninum og önnur 

tvö efst á dósinni neðan við brúnina þar sem hin götin voru. Í gegnum þessi göt 

var svo dreginn spotti til að búa til bindingar fyrir fæturna. Endarnir voru ekki 

festir heldur fóru stelpurnar upp á dósirnar og héldu í böndin þannig að þau 

hertu nægilega að fótunum til að dósirnar tylldu neðan á þeim. Ekki var alltaf 

mikið um nýtilega spotta og í festingar voru oftast notaðir línutaumar, þeir voru 

níðsterkir. Stundum þurfti að skera af línutaumum þegar verið var að beita og 

krakkarnir söfnuðu endunum, hnýttu þá saman og notuðu m.a. í festingarnar. 

[...] Algengast var að fara í kapphlaup á stultunum, þá var keppt um það hver 

kæmist lengst án þess að detta. Svo var oft labbað saman á þeim. Það voru bara 

stelpurnar sem léku sér á stultum.
839

 

 

Líkt og niðursuðudósir gátu orðið að eftirsóknarverðum leikföngum á þeim tímum 

þegar fátt var um leikföng gátu tunnugjarðir einnig nýst til leikja. Bæði heimildarmenn 

Þjóðháttasafns og viðmælendur í opnu einstaklingsviðtölunum nefna margir hverjir að skoppa 

gjörð, slá gjörð eða velta gjörð sem vinsælan leik sem krakkar iðkuðu á fyrri hluta 

aldarinnar.
840

 Viðmælandi, kona fædd 1917 og alin upp í Innbænum á Akureyri, segir að þar 

hafi verið hæg heimatökin fyrir krakka á æskuárum hennar að ná sér í tunnugjarðir enda 

starfrækt tunnuverksmiðja í hverfinu og að leikir með gjarðir hafi verið vinsælir.
841

 Tveir 

viðmælendur úr Reykjavík, kona fædd 1929 og karl fæddur 1914, hafa sömu sögu að segja 

um vinsældir þess að velta gjörð í ungdæmi sínu.
842

 Í bók sinni Áfram Fjörulalli lýsir svo Jón 

Viðar Guðlaugsson lífi drengja á Akureyri á árunum kringum 1940. Á þeim tíma var einnig 

vinsælt að velta gjörð:  

 

Ein er sú list, – iðkuð af strákum, – sem lengi hefur verið vinsæl í bæjum á 

Íslandi. Þetta er listin að velta gjörð. Ekki veit ég hver fann þessa list upp, en 

það hlýtur að hafa verið hugvitsmaður mikill. […] Eins og nafnið bendir til, er 

notuð gjörð, – nærri því úr hvað efni sem er en þó oftast úr járni. Gjörðin er 

síðan knúin áfram með handafli en til þess er notað prik, svona 15-20 sentimetra 

langt. Með því að slá þéttingsfast í gjörðina, veltur hún áfram. Þegar hún svo er 

komin á skrið, má beygja til hægri eða vinstri með því að leggja prikið hægt að 

röð gjarðarinnar. Sé prikið lagt að hægri röðinni, beygir gjörðin til vinstri. Sé 

hins vegar prikið lagt að vinstri röðinni, beygir gjörðin til hægri.
843

  

 

Þótt Jón taki skýrt fram að strákar einir hafi leikið sér við að velta gjörð var það alls ekki 

einhlítt og margar stelpur fengust einnig við þessa iðju eins og fram kemur í heimildum.
844
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 ÞÞ 14012. 
840

 Sbr. svör við spurningaskrám 27, 39 og 101. 
841
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842

 Viðtöl 2 og 3.  
843

 Jón Viðar Guðlaugsson, Áfram Fjörulalli, 11-12.  
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Bæði stultuganga og gjarðaskopp eru gamlir leikir þótt óvíst sé um eiginlegan uppruna 

þeirra beggja. En í leikjamynd flæmska málarans Pieters 

Bruegel (1525-1569) frá 1560 má sjá báða þessa leiki 

leikna svo víst er að þeir hafa fyrir löngu slitið barns-

skónum.
845

  

Eftir að leikvöllum var komið á fót, bæði í Reykja-

vík og á Akureyri, varð æ algengara að börn lékju sér þar 

með ýmis leikföng og leiktæki. Þar var til að mynda leikið 

með stultur og bíla í sandkössum en önnur algeng leiktæki 

á leikvöllunum voru rólur, vegasölt, rennibrautir, hringekjur og klifurgrindur.
846

  

 

 

4. 4 Útileikir að vetri  

 

Útileikir barna á Íslandi tóku miklum breytingum yfir vetrartímann. Eftir að fór að kólna og 

snjóaði var óhægt um vik að fara í ýmsa hópleiki eða leika sér úti með ýmis leikföng. En snjór 

og ís buðu hins vegar upp á margvísleg önnur tækifæri til leikja. Allir viðmælendur í opnu 

einstaklingsviðtölunum segja að vinsælt hafi verið að renna sér á sleðum og skautum á vetrum 

og einnig nefna þeir snjókast, byggingu snjóhúsa, snjókarla og snjókerlingar, gerð engla-

mynda og skíðaiðkun.
847

 Sömu sögu segja heimildarmenn Þjóðháttadeildar.
848

  

Eins og bent hefur verið á var snjókast vinsæll leikur hjá kaupstaðarkrökkum og þá gat 

oft gengið mikið á. Þegar mörg börn komu saman til að fara í snjókast var gjarnan skipt í tvö 

lið, hlaðin snjóvirki og svo upphófst snjóstríð milli liðanna. Kristinn Snæland lýsir slíkum 

átökum Reykjavíkurkrakka á fimmta áratug aldarinnar:  

 

Snjókast fór fram með svipuðum hætti og skylmingar. Skipt í lið og barist. Oft 

hlaðin virki úr snjó og snjókúlunum látið rigna yfir andstæðingana og næðist 

einhver úr hinu liðinu var hann kaffærður í snjó þar til hann gafst upp.
849

  

 

Stundum voru hafðar ákveðnar fyrirmyndir að átökunum, ekki síst á stríðsárunum og Vigdís 

Finnbogadóttir, síðar forseti, minnist þess að stríðið milli Ítala og Abessíníumanna hafi orðið 

krökkunum í Reykjavík að slíkri fyrirmynd í snjókasti:  

                                                 
845

 Sjá kafla 2.2. 
846

 Sjá myndir bls. 58, 59, 60, 71 og 72. 
847
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Á veturna vorum við mikið í snjókasti. Þegar Ítalir og Abessinía áttu í stríði árið 

1936 skiptum við liði í snjókastinu en engir vildu vera Ítalir, allir vildu vera 

Abessiníumenn.
850  

 

Úr snjó var einnig hægt að byggja snjóhús, grafa snjógöng og snjóhella inn í snjóskafla 

og búa til snjókarla og snjókerlingar. Erla Þórdís Jónsdóttir segir í bók sinn Bernska í byrjun 

aldar að þegar mikill snjór hafi verið í bænum hafi börnin ekki verið í vandræðum með 

verkefni. Búnar hafi verið til snjókerlingar og snjóhús og eftir langan dag við snjóhúsagerð 

hafi verið notalegt að skríða þar inn og kveikja á kertaljósum.
851

 Snjókerlingar og snjókarlar 

voru gerð með ýmsu móti en oftast mun hafa verið rúllað upp tveimur nokkuð stórum 

snjóboltum, annar settur ofan á hinn og síðan bætt við höfði og höndum. Stundum voru þessar 

snjófígúrur færðar í flíkur, sett húfa, hattur eða skýla á höfuð og trefill um háls. Steinar eða 

kolamolar voru hafðir fyrir augu og með kolamolum var einnig hægt að lita augnabrúnir. 

Rótarbréf utan af kaffibæti voru tilvalin til að lita rauðan munn og spýtur mátti nota fyrir 

nef.
852

 Og svo var hægt að gera englamyndir í snjóinn með því að leggjast niður og hreyfa 

handleggi og fætur til þannig að þegar staðið var varlega upp varð eftir englamynd í snjónum. 

Allt það tímabil sem hér um ræðir var einnig mjög vinsælt hjá börnum í Reykjavík og 

á Akureyri að renna sér á sleðum. Í fyrstu var oftast um fremur litla, svokallaða magasleða að 

ræða sem gjarnan voru heimasmíðaðir eins og önnur leikföng en síðar komu keyptir 

skíðasleðar til sögunnar.  

Í Reykjavík voru ýmsar brekkur ákjósanlegar sleðabrekkur eins og Arnarhóll en götur 

bæjarins voru þó mun vinsælli enda snjórinn þar troðinn. Heimildarmaður sem flutti 9 ára 

drengur til Reykjavíkur árið 1902 segir að fyrstu tvö til þrjú árin sem hann var í höfuðstaðnum 

hafi götur verið vinsælar sleðabrekkur en það hafi svo upp úr því verið stranglega bannað.
853

 

En þrátt fyrir bann héldu göturnar áfram að gegna hlutverki sleðabrekkna og börnin sóttu 

þangað þótt reynt væri að koma þeim eitthvað annað. Þorvaldur Guðmundsson sem gjarnan 

var kenndur við fyrirtæki sitt Síld og fisk var fæddur árið 1911 og alinn upp á Spítalastíg. 

Hann lýsir sleðaleikjum í æsku sinni á eftirfarandi hátt:  

 

Á veturna voru fínar brekkur til að renna sér á sleðum. Við fórum upp á 

Baldursgötu og renndum okkur niður eftir Freyjugötunni, yfir Óðinsgötuna, 
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851
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852
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Bergstaðastrætið, Grundarstíginn, Miðstræti, Laufásveg og Lækjargötu. Svo var 

bara kallað: „Frá!“ Og það kom aldrei neitt fyrir. […] vorum við aðallega á 

magasleðum. Við renndum okkur í einni salíbunu og enduðum ekki fyrr en úti í 

Tjarnargötu […] og það var gengið til baka og farið aftur og aftur. Það var 

engin umferð til þess að gera, það var nóg að kalla: „Frá!“
854

  

 

Hliðstæðar lýsingar má lesa í ýmsum öðrum heimildum. Kristinn Snæland segir til dæmis í 

endurminningum sínum frá Reykjavík á fimmta áratugnum að víða í Vesturbæ Reykjavíkur 

hafi verið góðar sleðabrekkur og brekkan frá Öldugötu og niður fyrir Sólvallagötu hafi verið 

vinsæl. Krakkarnir í Vesturbænum sóttu þó einnig í að renna sér á Arnahóli eins og Kristinn 

Snæland bendir á: „Þó hann væri inni á formlegu yfirráðasvæði Austurbæinga, þá virtist sem 

sátt væri um að hóllinn væri öllum frjáls.“
855

  

Eins og áður hefur komið fram fóru skíðasleðar að fást hér á landi upp úr 1930 og 

þóttu mikið þarfaþing, bæði til notkunar fyrir heimilin og til leikja. Í fyrstu voru þessir sleðar 

nefndir „fótspyrnusleðar“ og sjá má fyrstu auglýsingar um slíka sleða í blöðum árið 1932.
856

 

Fótspyrnusleðar þóttu þó dýrir til að byrja með og voru því einungis til á einstöku heimilum 

þar til á fimmta áratugnum að efnahagur fólks fór batnandi og þessir sleðar urðu til á flestum 

heimilum.
857

 Skíðasleðana var hægt að festa saman og mynda þannig langar lestir og það þótti 

börnum auðvitað skemmtilegast. Kristinn Snæland lýsir sleðaferðum í Reykjavík á fimmta 

ártugnum þannig:  

 

Sleðaferðirnar bæði á magasleðum og skíðasleðum voru oft ævintýralegar, bæði 

margar og á miklum hraða. Stórkostlegustu ferðirnar voru þó þegar við 

renndum mörgum skíðasleðum saman þannig að úr varð löng samföst lest sleða. 

Þannig gátu verið í einni lest fimm til átta sleðar og nokkrir krakkar á ferð.
858  

 

Götur höfuðstaðarins héldu þannig áfram að vera leikvettvangur barnanna þrátt fyrir 

tilkomu leikvalla og þótt reynt hafi verið að sporna við því fannst mörgum ekki nóg að gert. 

Húsmóðir skrifaði í Morgunblaðið haustið 1938, lýsti yfir áhyggjum sínum og sagðist tala 

fyrir munn margra:  

 

Nú er kominn tími sleðaferðanna á götum bæjarins, sá tími, sem allar mæður 

kvíða fyrir á hverju ári. Um göturnar þjóta börnin á fótspyrnusleðunum; yfir 

þverar bílaumferða götur, þar sem tilviljunin ein getur ráðið því, hvort slys 

verða, eða eigi. Meðan þessar sleðaferðir eru í algleymingi, og meðan blessuð 
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lögreglan okkar getur ekki takmarkað sleðaferðirnar við hættulaus svæði, prísa 

jeg hvern þann dag sem líður, án þess stórslys hljótist af. Jeg spyr – og veit að 

jeg spyr fyrir munn margra: Er ekki hægt að ráða bót á þessu ástandi?
859

  
 

 

Engu að síður héldu Reykjavíkurbörn 

áfram að renna sér á sleðum á götum bæjarins 

þar sem þau gátu komið því við og hið sama 

var uppi á teningnum á Akureyri. Þar voru 

einnig ákveðnar götur fýsilegar sleðabrekkur en 

þar var líka nóg af öðrum brekkum sem krakkar 

léku sér í á vetrum. Viðmælandi frá Akureyri, 

kona fædd 1928, sagði að brekkurnar kringum 

Grófargilið hafi verið skemmtilegur leikvöllur í 

snjó áður en þar var byggt og þar hafi oft verið 

mikill fjöldi af krökkum að leik.  

 

Í Gilinu renndi maður sér á flatasleða og 

svo aftur á skíðasleða úti á götu. Maður var alltaf á skíðasleða. Þú gast rennt þér 

úr Hamarsstíg, niður Oddeyrargötu, niður Gránufélagsgötu og þurftir ekki að 

stoppa fyrr en langt – þú varst kominn langt niður í Gránufélagsgötu. Það var 

svo mikil ferð á manni. En aftur flötu sleðarnir þeim vorum við að renna okkur 

á svona á túnum og svoleiðis og í Gilinu. Það var bara allt svart Gilið.
860

 

 

En eins og áður segir voru skíðasleðarnir eftirsótt leikföng og stundum fjölmenntu krakkarnir 

á einum sleða. Sá sem stjórnaði ýtti sleðanum og stóð svo á járnunum, hafði einn fyrir framan 

sig, annan fyrir aftan sig, einn sat á sleðanum og sá fimmti sat á kjálkunum þar fyrir framan 

en það var kallað að „sitja á koppnum“.
861

  

Annar viðmælandi, kona fædd 1917 og alin upp í Innbænum á Akureyri, sagði að á 

slóðum hennar hafi einnig verið vinsælt að renna sér í snarbröttum brekkunum ofan við húsin. 

Það máttu þau auðvitað ekki en gerðu það samt: 

 

Við renndum okkur á rassinum eins og krakkar gera – settum svona regnkápu 

eða eitthvað undir – þetta var sko brekkan fyrir ofan húsið hjá okkur alveg 

snarbrött niður að það var erfitt fyrir krakkana að stoppa.
862
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Líkt og í Reykjavík höfðu Akureyringar áhyggjur af þeirri slysahættu sem leiksvæði barnanna 

gátu haft í för með sér. Það leiddi til þess að árið 1936 komu bæjaryfirvöld á Akureyri upp 

sérstakri aðstöðu fyrir börnin í bænum til sleða- og skíðaiðkunar í brekkunni austan við 

Brekkugötu.
863

 Um það sagði viðmælandi, kona fædd 1928, í samtali:  

 

Þá var miklu meiri brekka á Brekkugötu eftir að þú varst kominn út fyrir 

Oddfellowhúsið og þá var öll brekkan þar iðandi af krökkum sem voru kannski 

á skíðum eða sleðum og allir stoppuðu til að horfa á. Það var voða gaman að 

horfa á – hver var sniðugastur – hver var flinkastur og svo voru alls staðar búnir 

til svona litlir pallar til að stökkva á skíðum. Strákarnir hlóðu upp. Við stukkum 

aldrei stelpurnar.
864

  

 

Eins og fram kemur í frásögn viðmælanda hér að framan var skíðaiðkun talsvert mikil 

hjá krökkunum á Akureyri á þessum tíma en í Reykjavík virðist samkvæmt heimildum hafa 

verið minna um hana. Þó fóru reykvísk börn eitthvað á skíði í Öskjuhlíð og Ártúnsbrekku og 

skólar stóðu fyrir sérstökum skíðaferðum.
865

  

Skíði voru framan af oftast heimasmíðuð en nokkru fyrir aldamótin 1900 var farið að 

auglýsa innflutt skíði til sölu í versl-

unum. Börn notuðust oft við svo-

kölluð „tunnustafaskíði“ sem voru 

þannig gerð að oddur var sagaður á 

tvo tunnustafi og borað gat á þau 

við oddinn. Á milli gatanna var sett 

snæri, nógu langt til að skíða-

maðurinn gæti brugðið því aftur 

fyrir háls og þegar hann stóð beinn 

strekktist á snærinu. Tábönd úr 

skinni fyrir fæturna voru sett á tunnustafina miðja. Broddstafur var svo notaður til að stýra og 

draga úr ferðinni.
866

 

En þótt áhugi barnanna á skíðaiðkun hafi verið mismikill voru skautar hins vegar 

feikivinsælir bæði í Reykjavík og á Akureyri. Á Akureyri kom iðulega fyrir á þeim árum sem 

hér um ræðir að Akureyrarpollur frysi og var hann ákjósanlegt skautasvell. Báðir 
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viðmælendurnir frá Akureyri segja að mikið hafi verið farið á skauta á Pollinum og suður á 

svokallaðar Leirur.
867

 Heimildarmaður Þjóðháttasafns, karlmaður fæddur 1916 og alinn upp á 

Akureyri hefur sömu sögu að segja og segir að strákarnir hafi útbúið sér sérstök segl sem þeir 

notuðu til að koma sér áfram á skautunum.
868

 Það var svo ekki fyrr en um miðja öldina að 

farið var að búa til upplýst skautasvell á íþróttavelli bæjarins.
869

  

Í Reykjavík var Tjörnin aðalskautasvellið og þangað flykktust börn og ungmenni á 

vetrum þegar til þess viðraði. Sigurður Thoroddsen verkfræðingur sem fæddur var árið 1902 

og alinn upp í Reykjavík lýsir leikjum barnanna á Tjörninni í endurminningum sínum:  

 

Þegar frysti, svo að Tjörnina lagði, varð hún leikvöllur okkar. Farið var út á 

ísinn, áður en hann varð vel mannbær. Við bakkana söfnuðust krakkarnir 

saman. Sumir fóru út á ísinn og oft duttu þeir í, þegar undan þeim brotnaði. 

Þegar ísinn svo þykknaði fóru hópar út á ísinn og létu hann dúa, gekk hann í 

bylgjum undan hópnum. Iðulega kom það fyrir, að ísinn brotnaði og fóru þá 

alltaf einhverjir ofan í. Ég man einu sinni eftir einum átta, sem féllu í einu.  

  Þegar jakar mynduðust við þessi læti, var svo farið á jakalaupum. Þar fór oft á 

sömu leið. Aldrei urðu þó slys í sambandi við þetta.  

  Er ísinn varð vel mannbær tóku við skautaferðir. Var eingöngu lagt upp úr 

hraða og verið í eltinga- og síðastaleik.
870

 

 

Hér lýsir Sigurður leikjum barnanna á Tjörninni á fyrstu áratugum tuttugustu aldar en ýmsar 

heimildir bera vinsældum skautasvellsins á Tjörninni vitni á öllu því tímabili sem hér um 

ræðir. Til dæmis lýsa allir viðmælendur af Reykjavíkursvæðinu í opnu einstaklingsviðtöl-

unum Tjörninni sem afar vinsælu skautasvelli á vetrum og þegar kom fram á fjórða áratuginn 

segir einn viðmælenda að krakkarnir hafi fengið að fara niður á Tjörn á kvöldin:  

 

Já, það var mikið farið á skauta. Niður á Tjörn. Allir á skauta á Tjörninni. Já, 

maður fór þangað á kvöldin eða – ef var ekki vitlaust veður og maður fékk að 

fara […] Já, alveg hellingur á skautum. Það flykktust allir á skauta þarna á 

kvöldin. Tjörnin var alveg full. Svo var maður sóttur niður eftir. En það voru nú 

ekki bílarnir í þá daga. Það löbbuðu bara allir.
871

  

 

Guðmunda Elíasdóttur söngkona segir frá því í endurminningum sínum að á árunum 

eftir að hún fluttist til Reykjavíkur tólf ára gömul 1932 hafi einnig verið útbúið skautasvell á 
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Austurvelli sem henni og vinkonum hennar þótti gaman að fara á og þar var meðal annars 

leikin tónlist:  

 

Við fórum á skauta á Austurvelli. Þar var tilbúið skautasvell, umlukt gömlu 

járngirðingunni sem afmarkaði þennan reit í hjarta borgarinnar. Hátölurum 

hafði verið komið fyrir á gamla útvarpshúsinu og gullu dægurlög millistríðs-

áranna yfir upplýst svellið.
872

 

 

Þegar hér var komið sögu voru reimaðir skautar, leðurklossar, ýmist svartir eða hvítir 

með stálstykkjum skrúfuðum föstum á sólann, orðnir algengir en slíkir innfluttir skautar fóru 

að fást í verslunum hér á landi nokkru fyrir aldamótin 1900.
873

 Áður höfðu tréskautar með 

járnmeiðum sem spenntir voru undir skó 

verið notaðir en þar á undan leggjaskaut-

ar. Í þá voru notaðir hrossa- og kýrleggir, 

bestir þóttu framfótarleggir af hesti og 

boruð í þá göt fyrir ólar þannig að festa 

mætti þá undir skó. Minni börn renndu 

sér oft á sauðarleggjum. Til að koma sér 

áfram var svo notast við broddstaf.
874

 Það 

er athyglisvert að leggjaskautar og tré-

skautar voru notaðir talsvert fram á öld-

ina þótt innfluttir skautar væru farnir að fást í búðum. Heimildarkona úr Eyjafirði fædd 1911 

segir: 

 

Þegar ég var að vaxa upp, áttu flestir krakkar einhverja sleðanefnu, en misgóða 

að vísu. Fáir áttu skíði og skauta nema þá „leggjaskauta“ og „tunnustafa-

skíði“.
875

  

 

Og viðmælandi frá Akureyri, kona fædd 1917, minnist sinna skauta:  
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[…] svo voru tréskautar fyrst sem ég man eftir svo voru þeir með ólum sem 

spenntar voru á mann og svo var sett stál í raufar – […] en svo var nú farið að 

koma skautar sem voru skrúfaðir í og þótti fínt.
876

 

 

Börnum varð ýmislegt fleira að leik yfir 

vetratímann á þeim tíma sem hér um ræðir og þeim 

leikjum til viðbótar sem þegar hefur verð greint frá 

má nefna jakahlaup og að hanga aftan í bílum. 

Þetta voru sérstaklega hættulegir leikir ef leiki 

skyldi kalla. Það voru einkum drengir sem lögðu 

stund á þessa leiki og stundum hlutust slys af. 

Viðmælandi úr Reykjavík, karlmaður fæddur 1914, 

segir að hann og vinir hans hafi stundum farið niður 

að Tjörn og farið þar í jakahlaup hjá verkamannaskýlinu:  

 

Með því jakarnir voru keyrðir þá í Tjörnina og þarna yfir – ísinn notaður í 

íshúsinu. Og maður var að bara að stelast þarna að hlaupa á ísinum þarna – en 

leikirnir voru svona.  

 

Og sami heimildarmaður segir að þótt bílaumferð hafi verið tiltölulega lítil í höfuðstaðnum á 

árunum upp úr 1920 hafi strákarnir verið farnir að hanga aftan í bílunum. Best var, segir hann, 

að hanga í númeraplötunum.
877

 Annar viðmælandi, kona fædd 1928, segir einnig að á fjórða 

áratugnum hafi það verið vinsælt sport hjá drengjum í Reykjavík að hanga aftan í bílum á 

veturna:  

 

Það var aðalsportið hjá þeim. […] það var aðalsportið hjá þeim að hanga aftan í 

– maður var svo ægilega hræddur um að þeir mundu fara með lappirnar undir 

bílana eða jafnvel sjálfir.
878

 

 

Á Akureyri var farið í jakahlaup á Pollinum þegar ís tók að þiðna á vorin en um það 

segir einn heimildarmanna Þjóðháttasafns, karlmaður frá Akureyri fæddur 1916:  

 

Jakahlaup var spennandi en kostaði oft að koma heim illa blautur, sem lítið 

gladdi móður mína.
879
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Og bílar voru vart farnir að aka um götur Akureyrar fyrr en drengirnir í bænum voru einnig 

farnir að hanga aftan í þeim eða teika þá eins og það var stundum kallað. En það gerðu 

stelpurnar ekki.  

--- 

Í þessum kafla hefur verið leitast við að varpa nokkru ljósi á helstu útileiki barna í Reykjavík 

og á Akureyri á fyrri hluta síðustu aldar. Einhverjir leikir hafa eflaust orðið útundan en reynt 

hefur verið að fjalla um algengustu og vinsælustu leikina. Stundum eru mörkin milli leiks og 

annarrar athafnasemi barna óljós og einnig er ekki alltaf ljóst hvað flokka megi sem útileiki og 

hvað innileiki. Sumir útileikir voru leiknir inni þegar veður hamlaði og innileikir færðir út 

undir bert loft þegar vel viðraði. Þá hefur hér ekki verið fjallað sérstaklega um þá leiki sem 

hafa verið tengdir tyllidögum eins og öskudagsleiki eða áramótleiki þótt vissulega hafi börn á 

Akureyri og í Reykjavík tekið virkan þátt í slíkum leikjum á þeim tíma sem hér um ræðir.
880

 

Það er hins vegar ljóst að útileikir íslenskra kaupstaðarbarna hafa verið margir og fjölbreyttir 

á þessum tíma og leikir barna sett sterkan svip á bæjarbraginn í þessum ört stækkandi bæjar-

samfélögum.  

 

 

5 Að lokum  

 

5.1 Samfélag í mótun – örar breytingar 

 

Eins og bent er á í upphafi ritgerðarinnar var fyrri hluti síðustu aldar mikill mótunartími í 

íslensku samfélagi. Daglegir lifnaðarhættir fólksins í landinu tóku miklum breytingum, ekki 

síst í kaupstöðum, framfarir á ýmsum sviðum urðu miklar og þjóðin var á þessum tíma að 

móta hugmyndir sínar um að koma á fót fullvalda og sjálfstæðu ríki en jafnframt að stíga sín 

fyrstu skref í átt til nútímans. Auk þess höfðu ýmsir ytri þættir mikil áhrif á líf fólks á þeim 

árum sem hér um ræðir, ekki síst kreppan á fjórða áratugnum og seinni heimsstyrjöldin og 

hersetan á þeim fimmta. Íbúum kaupstaðanna tveggja, Reykjavíkur og Akureyrar, fjölgaði til 

muna um og upp úr aldamótunum 1900 en samfara stækkun bæjanna urðu til samfélög sem á 

margan hátt voru framandi þeirri bændaþjóð sem lifað hafði í landinu frá fyrstu tíð (sjá kafla 

3.1).  

                                                 
880
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Á síðustu áratugum nítjándu aldar safnaði Ólafur Davíðsson náttúrufræðingur og 

þjóðfræðingur leikjum íslenskra barna sem hann gaf síðan út á árunum 1888 til 1892 í bókinni 

Íslenzkar skemtanir. Þar fjallaði hann um helstu leiki og leikföng sem þá tíðkuðust og leitaðist 

einnig við að grafast fyrir um uppuna þeirra. Það gerði hann meðal annars með því að bera 

leikina saman við leiki í nágrannalöndum okkar miðað við þær heimildir sem hann hafði 

aðgang að. Gera má ráð fyrir að í safni Ólafs sé að finna tiltölulega heildstæða mynd af 

leikjum íslenskra barna á þeim tíma sem það kom út en þó fyrst og fremst leikjum sveitabarna 

(sjá kafla 2.3).  

Í kaupstöðum landsins breyttist líf barna hins vegar talsvert með nýrri öld. Í þessari 

ritgerð er þráður Ólafs að nokkru leyti tekinn upp þar sem frá var horfið og kortlagðir helstu 

útileikir íslenskra barna í Reykjavík og á Akureyri á fyrri hluta aldarinnar sem leið. Innileikir 

og leikföng eru að sinni að mestu leyti lögð til hliðar en áhersla hefur verið lögð á útileiki 

barna í þessum tveimur stærstu kaupstöðum landsins. Jafnframt hefur verið leitast við að sjá 

hvort og hvernig samfélagsaðstæður barnanna höfðu mótandi áhrif á leiki þeirra og daglegt 

líf.  

Hugmyndir um að samhengi sé milli barnaleikja og samfélagsaðstæðna og uppeldis 

eru þó alls ekki nýjar af nálinni. Snemma á tuttugustu öld fóru augu ýmissa sálfræðinga, 

uppeldisfræðinga og menningarsagnfræðinga sem lögðu stund á leikjarannsóknir að beinast æ 

meir að félagslegu hlutverki leikja. Þeirra á meðal voru sovésku sálfræðingarnir Lev 

Vygotsky og Aleksej N. Leontjev. Þeir rannsökuðu leiki barna úr annarri átt en margir fyrri 

kenningasmiðir höfðu gert og töldu þá afar mikilvæga fyrir félags- og siðgæðisþroska 

barnsins í stað þess að beina athyglinni fyrst og fremst að innhaldi leikjanna sjálfra, formi 

þeirra og ytri einkennum líkt og margir fyrri fræðimenn eins og Piaget og Freud höfðu gert. 

Sovésku sálfræðingarnir töldu leikina fyrst og fremst eftirlíkingu af athöfnum fullorðna 

fólksins og að umhverfi og menning hverju sinni endurspeglaðist í barnaleikjum. Leikir mótist 

því af þeim samfélagsaðstæðum sem börn alist upp við á hverjum tíma.  

Bandaríski félagsmannfræðingurinn Gregory Bateson gekk enn lengra í kenningum 

sínum þegar hann setti fram hugmyndir um að í leikjum endurspeglist afstaða barna til 

raunveruleikans og með þeim læri þau að skilja hann og túlka. Leikurinn sé því endursköpun 

á raunveruleikanum en ekki bara eftirlíking líkt og sovésku sálfræðingarnir töldu (sjá kafla 

2.3). Svipaðar hugmyndir má sjá hjá hollenska menningarsagnfræðingnum Johan Huizinga 

sem gekk út frá því að leikurinn væri fyrst og fremst félagslegt og menningarlegt fyrirbæri 

(sjá kafla 2.4) en það kallast aftur á við hugmyndir Ólafs Davíðssonar og annarra nítjándu 

http://is.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1tt%C3%BArufr%C3%A6%C3%B0i
http://is.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ej%C3%B3%C3%B0fr%C3%A6%C3%B0i
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aldar þjóðfræðinga og skýrir að nokkru leyti áhuga þeirra á því að safna og rannsaka leiki (sjá 

kafla 2.5).  

Það hefur sýnt sig í þessari rannsókn að hugmundir um sterkt samband leikja og 

umhverfis og samfélagsaðstæðna virðast eiga við talsverð rök að styðjast. Leikir íslenskra 

barna breytast mikið samhliða breyttum samfélagsaðstæðum og þess vegna er áhugavert að 

velta fyrir sér með hvaða hætti umhverfið mótar leikina og hvernig börnin laga sig að 

breyttum aðstæðum. Hér hefur því verið leitast við að fjalla ekki eingöngu um form leikjanna, 

framgang þeirra og uppruna heldur einnig um samfélagslegt samhengi þeirra á miklum 

breytingatímum.  

Ýmsar leikjarannsóknir aðrar frá síðari árum benda til hins sama. Ragnheiður Helga 

Þórarinsdóttir þjóðfræðingur kemst til að mynda að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni, Sosial 

og geografisk påvirkning på barnetradisjonen: En undersøkelse av barnelek to steder på Øst-

Island (frá 1982) að í raun sé hvorki hægt að rannsaka né skilja hefðir og menningu barna, og 

þar með leiki, án þess að horfa til samfélagsaðstæðna þeirra og umhverfis. Jafnvel þótt börn 

eigi sér menningu sem fullorðnir taki ekki beinan þátt í geti slík barnamenning ekki þrifist 

nema í samhengi við menningu hinna fullorðnu. Ragnheiður vísar í þessu sambandi meðal 

annars til bókar Per Linge og Hans Petter Wille, Barn i arbeid, lek og læring frá 1980, en þar 

segir að barnamenning sé alltaf háð menningu fullorðinna og endurspegli forsendur hennar. 

Barnamenning sé samt sem áður í eðli sínu sjálfstæð og byggist á því að miðla þekkingu frá 

barni til barns og þar hafi leikurinn afgerandi menningarlegu hlutverki að gegna.
881

  

Eins og um er fjallað í kafla 3 þá fjölgaði börnum til muna í bæjunum tveim þegar líða 

tók á öldina en í upphafi aldarinnar virðist heimur þeirra þó hafa verði nokkuð einangraður og 

bundinn nánasta umhverfi líkt og verið hafði í gamla sveitasamfélaginu. Þetta kemur skýrt 

fram í einstaklingsviðtölunum og hjá mörgum heimildarmönnum Þjóðháttasafns. Um 

aldamótin 1900 virðast íslensk börn sjaldan hafa farið langt út fyrir nánasta umhverfi sitt og 

haft lítinn sem engan samanburð við börn annars staðar (sjá kafla 4.1 og 4.2). Smátt og smátt 

víkkaði þó sjóndeildarhringur barnanna, sérstaklega í kaupstöðum, með tilkomu ýmissa þátta, 

svo sem kvikmynda, þýddra bókmennta, útvarps og komu hersins á stríðsárunum síðari. Auk 

þess komu til sögunnar ýmsar tækninýjungar, svo sem bílar og flugvélar og í kjölfar þeirra 

fóru að berast til landsins leikföng af sama toga. Allt þetta gerði það að verkum að börnin 

                                                 
881

 Ragnheiður Helga Þórarinsdóttir, Sosial og geografisk påvirkning på barnetradisjonen: En undersøkelse av 

barnelek to steder på Øst-Island,110; Linge og Wille, Barn i arbeid, lek og læring, 62. Hér má einnig benda á 

grein Ronalds Grambos „Barnekultur“ i Barn av sin tid og bækur Ionu og Peters Opie. 
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fengu nýja sýn á lífið og umhverfi sitt. Af þessum breytingum öllum draga barnaleikir síðan 

að ýmsu leyti dám (sjá m.a. kafla 3.5 og 3.6). 

Greinilegt er að leikumhverfi og leikhegðun barnanna breyttist einnig mikið þegar 

komið var á skólaskyldu á fyrsta áratug aldarinnar (sjá kafla 3.2). Í skólanum lærðu þau nýja 

leiki, bæði hvert af öðru og hjá kennurum, en jafnframt ýtti það undir leikgleðina þegar mörg 

börn komu saman. Barnakennarar sóttu sér margir hverjir framhaldsmenntun erlendis í byrjun 

aldar og hafa efalítið tekið með sér þaðan leiki sem þeir síðan kenndu íslenskum börnum. 

Halldóra Bjarnadóttir nam og kenndi til dæmis í nokkur ári í Noregi, Steingrímur Arason sótti 

sér framhaldsnám til Bandaríkjanna og Aðalsteinn Hallsson lærði í Danmörku, allt kennarar 

sem síðan gáfu út leikjakver á fyrri hluta aldarinnar ætluð börnum og kennurum (sjá kafla 

2.5).  

Rannsóknin sýnir þó að með breyttu samfélagi breyttist um leið viðhorf til barna og 

uppeldis og um leið barnaleikja á margan hátt (sjá m.a. kafla 3.6). Það sem kallaðar hafa verið 

„nútímalegar uppeldisaðferðir“ hafa margir viljað rekja til hugmynda upplýsingarstefnunnar í 

Evrópu á átjándu öld, ekki síst til hugmynda franska rithöfundarins og heimspekingsins Jean-

Jacques Rousseaus sem meðal annars setti fram hugmyndir um að eðlislægir eiginleikar barna 

ættu að fá að njóta sín og viðurkenna skyldi bernskuna sem sérstakt þroskaskeið (sjá kafla 

2.2). En upplýsingarmenn áttuðu sig einnig á mikilvægi leiksins í lífi og þroska barna. Hvað 

sem því líður er greinilegt að hugmyndir Íslendinga um barnauppeldi og almennt viðhorf 

þeirra til æsku landsins í upphafi síðustu aldar var að ýmsu leyti að breytast. Eins og bent er á 

hér að framan þá dró úr einangrun landsins samfara þeim framförum sem urðu í íslensku 

samfélagi á síðari hluta nítjándu aldar og í upphafi þeirra tuttugustu og þá fór jafnframt að 

gæta nýrra uppeldishugmynda frá grannlöndum okkar, ekki síst annars staðar af Norður-

löndum, og breyttra lífsviðhorfa. Nýjar og breyttar samfélagsaðstæður í kaupstöðum kölluðu í 

rauninni á nýja lífssýn og breytt viðhorf til margra þátta í daglegu lífi.  

En sveitafólki sem fluttist á mölina á fyrstu áratugum aldarinnar var þó greinilega tals-

vert mikill vandi á höndum hvað varðaði barnauppeldi, ekki síst vegna þess að umhverfi og 

störf manna þar voru á margan hátt öðruvísi en í sveitum. Feðurnir unnu að jafnaði utan 

heimilis en mæðurnar voru heima og ekki var lengur gert ráð fyrir að börn gætu aðstoðað 

foreldra sína við dagleg störf með sama hætti og gert var til sveita. Vettvangur barna til leikja 

varð líka allt annar í kaupstöðunum. Um leið og íbúum kaupstaðanna fjölgaði til muna 

fjölgaði einnig börnunum. Húsnæðisskortur varð mikill, sérstaklega í Reykjavík og margar 

fjölskyldur bjuggu við þröngan kost. Hjá barnmörgum fjölskyldum þurftu eldri börnin oft og 
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tíðum að halda sig úti lungann úr deginum vegna plássleysis heima. Þetta leiddi til þess að 

mörg börn söfnuðust saman úti við og urðu að hafa ofan af fyrir sér sjálf (sjá kafla 3.3 og 3.4). 

Fólk sem fluttist úr sveitum í bæina hafði sjálft alist upp við ákveðið frjálsræði en 

jafnframt fastskorðað lífsmunstur þar sem börn voru hluti af daglegum störfum hinna 

fullorðnu og höfðu sjálf ákveðnum hlutverkum að gegna á sveitabæjunum. Þar var leikrýmið 

einnig allt annað en í kaupstöðunum en tími til leikja jafnframt mun minni. Svo virðist sem 

margir þeirra sem alist höfðu upp við uppeldisvenjur í sveit hafi hreinlega ekki áttað sig 

fyllilega á þeim nýju kröfum sem stækkandi bæjarsamfélög gerðu til uppeldis og umönnunar 

barna (sjá kafla 3.6). Kaupstaðarbörnin höfðu meiri tíma til tómstunda og leikja og fengu oft 

og tíðum að fara frjáls ferða sinna án mikils eftirlits. En það gat aftur á móti boðið hættunni 

heim og í bæjunum var ýmislegt annað að varast en börn áttu að venjast í nágrenni sveitabæja. 

Margs konar tól og tæki fylgdu margþættri atvinnustarfsemi í kaupstöðum, þar voru bryggjur 

og bátar, bílaumferð jókst þegar leið á öldina, hálfbyggð hús stóðu opin o.s.frv.. Af öllu þessu 

gat stafað hætta og áhyggjur manna af velferð barna fór vaxandi í réttu hlutafalli við vöxt 

kaupstaðanna (sjá kafla 3.3 og 3.4). 

Þótt skólaskyldu væri komið á árið 1907 var skólinn aðeins hluta úr degi og einungis 

starfræktur yfir vetrarmánuðina (sjá kafla 3.2). Tími kaupstaðarbarnanna til leikja og annars 

umstangs var því umtalsverður. Það var þó lengi vel algengt á þessum tíma að eldri börn færu 

snemma að vinna og sinna ýmsum viðvikum. Um sjö eða átta ára aldur voru þau til dæmis 

send eftir vörum í verslanir, látin gæta yngri barna, sækja og gæta hesta, hjálpa til við 

skepnuhald eða að breiða fisk og sum þeirra fengu jafnvel fasta vinnu við að selja blöð eða 

sendast fyrir verslanir (sjá kafla 3.4).  

Svo virðist sem stálpaðri börnin á mölinni hafi í upphafi síðustu aldar einnig gegnt 

sérstöku samfélagshlutverki á heimilunum meðan konur voru oft og tíðum bundnar heima 

eins og fram kom hjá viðmælendum. Þau voru þá send ýmissa erinda um bæina, svo sem að 

skjótast í búðir og  kynntust þannig vel bæjarlífinu og það hefur tvímælalaust einnig ýtt undir 

athafna- og leikfrelsi þeirra (sjá kafla 3.6).  

Á fyrstu áratugum nýrrar aldar var staða íslenskra kaupstaðarbarna því gjörbreytt frá 

því sem verið hafði í gamla bændasamfélaginu og það tók nokkurn tíma fyrir foreldra og aðra 

er létu sig hag barnanna varða að átta sig á og bregðast við þessari breyttu stöðu. Á þessum 

árum var síðan hafist handa við að finna börnunum heppileg leiksvæði, gera leikvelli, koma 

upp sumardvalarstöðum, hlúa að félagsstarfsemi af ýmsu tagi og setja reglur um útivist auk 

þess sem skólarnir veittu börnunum aðhald.  
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Eins og fjallað er um í köflum 3.3 og 3.4 er greinilegt að margir höfðu áhyggjur af 

barnaskaranum sem setti svip sinn á bæjarlífið, bæði í Reykjavík og á Akureyri á þeim tíma 

sem hér um ræðir. Töluverð umræða fór því fram í blöðum og tímaritum um athafnasemi 

kaupstaðarbarnanna og hag þeirra. Umræðan var að mörgu leyti neikvæð framan af og menn 

höfðu áhyggjur af slæpingjahætti og óknyttum barna. Þá bentu einnig margir á að götur 

bæjanna væru óhentugur leikvettvangur, þær væru skítugar, þar væru börnin fyrir og þeim 

stafaði hætta af umferð. Hið sama átti við um ýmis önnur svæði svo sem bryggjur og fjörur. 

Það þyrfti því að finna börnunum heppileg og þar til gerð leiksvæði.  

Margir þeirra sem orð lögðu í belg um þessi mál í upphaf aldar töldu einnig umhverfi 

sveitanna heppilegra æskunni en lífið í kaupstöðunum og því var það lengi til siðs hjá þeim 

foreldrum sem gátu komið því við að senda kaupstaðarbörnin til sumardvalar í sveit. Meira að 

segja var stofnað sérstakt félag í Reykjavík um aldamótin 1900, Málfundafélagið, sem hafði 

það að markmiði að koma fátækum börnum úr höfuðstaðnum í sveit. Svipaða sögu er að segja 

frá Akureyri. Þar í bæ beittu félög eins og Kvenfélagið Framtíðin og fleiri félög sér fyrir því 

að útvega börnum sveitardvöl. Þetta varð síðan til þess að börn sem fóru í sveit héldu lengur 

tengslum við sveitasamfélagið og þá leiki sem sveitabörnin léku. Nefna má búskaparleik þar 

sem leikið er með horn og bein sem dæmi um leik sem augljóslega sótti sér fyrirmynd í 

sveitastörfin og var tiltölulega algengur í bæjunum tveimur fram eftir öldinni (sjá kafla 

4.3.6.1).  

En umræðan um hag kaupstaðarbarna í byrjun aldar ýtti einnig undir að ráðist var í 

gerð heppilegra leiksvæða, leikvalla og annars athvarfs fyrir börnin eins og minnst var á hér 

að framan. Að því komu bæjaryfirvöld í báðum kaupstöðunum ásamt ýmsum félögum, svo 

sem kvenfélögum og íþróttafélögum. Þetta hélst í hendur við breyttar hugmyndir um 

uppeldismál, heilsufar og velferð barna (sjá kafla 2.2, 3.1 og 3.2). Þessi umræða hélt síðan 

áfram fram eftir öldinni og smám saman fjölgaði leikvöllum og afmörkuðum leiksvæðum og 

síðar komu dagheimili og leikskólar til sögunnar. Þessir staðir sköpuðu barnaleikjunum einnig 

betra umhverfi og settu þeim ákveðnari ramma eins og fram kemur í köflum 3.3 og 3.4.  

Eftir því sem kaupstaðirnir stækkuðu og lengra kom fram á öldina varð það greinilega 

einkennandi tilhneiging þeirra sem höfðu með málefni barna að gera að skipta sér æ meir af 

því hvar, hvenær og hvernig börnin léku sér. Kennarar skiptu sér af og mótuðu leikhegðun 

þeirra í skólum eins og sjá má meðal annars með útgáfu leikjaheftanna og hið sama má segja 

um þá sem stjórnuðu íþróttafélögum og annarri félagsstarfsemi sem ætluð var börnum 

sérstaklega. Sérstakt gæslufólk var ráðið til starfa á leikvöllum sem meðal annars stjórnaði 

leikjum barnanna og þar var komið fyrir leiktækjum eins og rólum, rennibrautum, vegasöltum 
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og fleira sem einnig höfðu mótandi áhrif á leikhegðun þeirra. Á sumardvalarstöðum, 

dagheimilum og leikskólum starfaði svo einnig fólk sem lét sig leiki barna varða. Allt miðaði 

sem sagt að því að ramma inn leiki barnanna, koma þeim á þar til gerða staði á þeim tíma sem 

betur hentaði samfélaginu. Það miðaðist þó oft og tíðum ekki síður við þarfir hinna fullorðnu 

en barnanna sjálfra. 

 

 

5.2 Leikrými – leiksvæði 

 

Þrátt fyrir viðleitni bæjaryfirvalda í Reykjavík og á Akureyri til að setja leikjum barnanna 

ákveðinn ramma með sérstökum leikvöllum og leiksvæðum héldu kaupstaðarbörnin áfram að 

leika sér þar sem þeim hentaði þótt vissulega hafi þau einnig sótt á leikvellina. Götur, 

húsagarðar, port sem oft tengdust einhverri atvinnustarfssemi og ýmis opin svæði, tún, 

óbyggðar lóðir og hús í byggingu eða svæði við jaðar byggðarinnar, bryggjur og fjörur var 

fyrst og fremst sá vettvangur sem börnin kusu að leika sér á (sjá kafla 3.3 og 3.4). 

Þótt leikvellir og skólalóðir hafi hentað ágætlega til að leika ákveðna leiki kröfðust 

ýmsir aðrir leikir allt annars konar umhverfis. Önnur leiksvæði gátu líka verið mun meira 

spennandi en afmarkaður leikvöllur og þar gátu börnin leikið sér á eigin forsendum án 

afskipta fullorðinna. Á leikvöllum var til dæmis ómögulegt að leika sér í feluleik en 

húsagarðar, atvinnusvæði eða óbyggð svæði buðu upp á mun skemmtilegri möguleika. Það 

var til að mynda miklu skemmtilegra að leika sér í feluleik á lóð tunnuverksmiðjunnar í 

Innbænum á Akureyri eða á milli húsa í miðbænum í Reykjavík heldur en á einhverjum 

rýmislitlum leiksvæðum (sjá kafla 4.3.3.1). Hið sama átti við um aðra felu- og eltingaleiki 

eins og fallin spýta, kóngsleik, útilegumannaleik, skessuleik, risaleik og ræningjaleik (sjá um 

þessa leiki í kafla 4.3.3) sem ekki voru leiknir svo vel væri nema á stærri svæðum þar sem 

margvíslegir möguleikar til að fela sig voru fyrir hendi. Að þessu leyti hentuðu því þessir 

leikir margir hverjir betur í sveitaumhverfi en í kaupstöðum enda fór svo að margir þeirra 

hurfu nánast í kaupstöðunum þegar líða tók á öldina. Þá þurfti einnig margbreytilegt umhverfi 

svo að leikir eins og bófaleikir og bardagaleikir yrðu spennandi og skemmtilegir (sjá kafla 

4.3.5.1 og 4.3.5.2). Til þess að fara í yfir þurfti lágreist hús sem hægt var að hlaupa í kringum 

og talsvert stórt svæði þurfti til að spila fótbolta og slagbolta (sjá kafla 4.3.4). Slíkt rými var 

ekki alltaf fyrir hendi á barnmörgum leikvöllum og skólalóðum og þá gátu gatan, tún eða plön 

hjá vinnusvæðum verið ákjósanlegri vettvangur. 
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Fjörur og bryggjur voru einnig eftirsóknarverð leiksvæði og þangað sóttu börnin 

greinilega talvert mikið á þeim tíma sem hér um ræðir. Af bryggjunum var meðal annars hægt 

að dorga og í fjörum var hægt að finna fallega steina, skeljar, glerbrot og annað sem gat verið 

spennandi að leika sér með á þeim tíma þegar leikföng voru af skornum skammti. Fjaran 

nálægt kaupstöðum gat þó verið misgeðslegur staður á þessum árum þegar íbúar losuðu sig 

þar við margs konar úrgang (sjá kafla 3.3 og 3.4).  

Það er einnig ljóst að leikrými og tækifæri til útileikja breyttust mikið eftir árstíðum. Á 

vetrum voru brattar götur með troðnum snjó ákjósanlegar sleðabrekkur í augum barnanna 

ásamt opnum svæðum víða í bæjunum þar sem einhverjar brekkur fundust. Í Reykjavík var 

Arnarhóll sérstaklega vinsæll og brekkurnar kringum Grófargil á Akureyri. Tjörnin í 

Reykjavík var á þeim tíma sem hér um ræðir afar vinsælt skautasvell þegar hún fraus og þegar 

Pollinn á Akureyri lagði gegndi hann sama hlutverki. Þegar mikill snjór var í bæjunum stóðu 

bæjaryfirvöld einnig oft í stappi við að koma börnum af ísilögðum götunum þar sem þeim 

stafaði hætta af umferð og yfir á ákjósanlegri leiksvæði (sjá kafla 4.4).  

Að loknum vetri breyttust svo leikirnir og leikrýmið á ný. Ragnheiður Helga 

Þórarinsdóttir þjóðfræðingur setur fram athyglisverða hugmynd í fyrrnefndri rannsókn sinni 

um að á vorin hafi verið blómatíma útileikjanna og leikvirknin þá meiri en á öðrum árstímum. 

Haustin hafi aftur á móti verið rólegri.
882

 Á þetta hafa fleiri rannsakendur barnaleikja bent, 

svo sem norski þjóðfræðingurinn Åse Enerstvedt.
883

 Ýmsar þær heimildir sem þessi rannsókn 

byggir á benda einnig til hins sama, svo sem svör heimildarmanna Þjóðháttasafns Þjóðminja-

safnsins (sjá kafla 4.1)
 

og Steinunn Bjarman bendir líka á þetta atriði í grein sinni 

„Frímínútur“ (sjá m.a. kafla 4.3.4.5). 

En eins og minnst hefur verið á voru leikirnir ekki aðeins háðir leikrými sem setti 

þeim mörk innan ákveðins svæðis, landamæri innan leiksins, heldur takmarkaðist leikrýmið 

einnig af öðrum þáttum í umhverfinu svo sem félagslegum þáttum eins og stéttaskiptingu. 

Þannig urðu einnig til landamæri milli hverfa eða milli þeirra sem máttu vera með í leiknum 

og hinna sem ekki fengu að vera með af einhverjum félagslegum ástæðum (sjá m.a. kafla 3.3. 

og 3.4). Það kemur þó ekki fram í þessari rannsókn að nokkur verulegur munur hafi verið á 

leikjum barna eftir þjóðfélagsstéttum. Stöku heimildir nefna þó að börn efnameira fólks hafi 

fengið dýrari leikföng en leikirnir sjálfir virðast hafa verið þeir sömu. En það léku samt sem 

áður ekki allir við alla. Tryggvi Emilsson nefnir það til dæmis í endurminningum sínum þar 

                                                 
882

 Ragnheiður Helga Þórarinsdóttir, Sosial og geografisk påvirkning på barnetradisjonen: En undersøkelse av 

barnelek to steder på Øst-Island, 106-107.  
883

 Sbr. Enerstvedt, Kongen over gata, 35-36. 
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sem hann lýsir leikjum krakkanna á Eyrinni á Akureyri í kringum 1910 að „fínu börnin“ hafi 

ekki leikið við „þau snauðu“. Þá er það athyglisvert sem Tryggvi nefnir einnig að fátæku 

börnin hafi haft frelsi til að bardúsa ýmislegt sem þeim efnameiri var bannað, svo sem „að 

vaða í fjörunni og slabba berfætt í drullupollum“
884

 (sjá kafla 3.4). Hugsanlega hefur þó 

skólagangan haft jákvæð áhrif í þá átt að jafna stéttamun og kennarar stuðlað að því að börn 

lékju sér saman óháð stéttum. Það er ein skýring þess hversu stéttamunur á leikjum var 

óverulegur á þessum tíma. 

Í heimildum kemur þó greinilega fram að leikvettvangur barnanna í kaupstöðunum 

báðum hafi oft og tíðum orðið hverfaskiptur og börnin fyrst og fremst leikið sér nálægt 

heimilum sínum. Oft virðist stéttaskipting líka hafa ráðið því hvaða börn léku sér saman. Það 

kemur til dæmis fram að á Akureyri hafi börn betur stæðra foreldra mörg hver búið á 

Brekkunni og þau ekki leikið sér við börnin í Innbænum eða af Eyrinni (sjá kafla 3.4). Sama 

skipting milli hverfa var einnig í Reykjavík en þar voru það fyrst og fremst Vesturbæingar 

annars vegar og hins vegar Austurbæingar. Rígur milli hverfa gat á stundum líka verið talsvert 

mikill og börnin „léku“ sér þá í bardagaleikjum milli svæða (sjá kafla 3.3). 

Eins og Huizinga og fleiri fræðimenn hafa haldið fram þá hafa börn ríka þörf fyrir að 

leika sér og sú þörf er sprottin af þeirri gleði sem leikurinn veitir. En Huizinga benti einnig á 

að leikur þurfi alltaf að vera leikinn af fúsum og frjálsum vilja og honum þurfi að fylgja 

ákveðin spenna (sjá kafla 2.4). Leikur þarf þó einnig fyrst og fremst að vera leikinn á 

forsendum barnsins. Sú spenna, gleði og það frelsi sem börn öðlast þegar þau leika sér óáreitt 

og án íhlutunar fullorðinna, ef til vill á svæðum þar sem þau vita að þau mega ekki leika sér á, 

verður því eftirsóknarverð. Það er ljóst að börnin á Akureyri og í Reykjavík kusu sér oft 

leiksvæði í samræmi við þetta og þau virðast hafa komist upp með það lengi fram eftir öldinni 

þrátt fyrir viðleitni bæjaryfirvalda til að stjórna því hvar og hvenær börnin léku sér (sjá kafla 

3.3 og 3.4). Enda virðist fólk almennt hafa látið það átölulaust svo lengi sem börnin voru ekki 

fyrir, trufluðu atvinnustarfsemi og ekki stafaði beinlínis hætta af leikjum þeirra þótt alltaf 

heyrðust líka þær raddir að leikgleði barnanna yrði að setja ákveðnar skorður.  
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5.3 Útileikir kaupstaðarbarna – uppbygging og form 

 

Það vekur athygli að talsvert af þeim útileikjum sem Ólafur Davíðsson nefnir í leikjasafni sínu 

sem hann tók saman á síðari hluta nítjándu aldar virðast ekki vera þekktir í Reykjavík og á 

Akureyri í byrjun þeirra tuttugustu. Þetta gæti bent til þess að leikir sem leiknir voru í gamla 

sveitasafélaginu hafi annaðhvort smám saman verið að hverfa eða þá að þessir leikir hafi af 

einhverjum ástæðum ekki höfðað til kaupstaðarbarnanna eða ekki notið vinsælda í því um-

hverfi sem bauðst í bæjunum. Af þeim útileikjum sem Ólafur lýsir en engar heimildir eru um 

meðal kaupstaðarbarna má meðal annars nefna mangleik, rúðuleik, djöflaleik, stólpaleik, 

skjaldborgarleik, blámannaleik, vörðuleik, seiningaleik, að elta sel í sjó, hnappheldu, 

birnuleik og hringbrot.  

Ekki kemur þó fram í þessari rannsókn að mikill munur hafi verið á leikjum barna í 

Reykjavík og á Akureyri á fyrri hluta tuttugustu aldar. Svo virðist þó sem áhrifa frá 

barnaleikjum sveitamenningarinnar hafi gætt lengur á Akureyri og börnin þar til dæmis leikið 

sér lengur í búskaparleik (sjá kafla 4.3.6.1). Nálægðin við sveitirnar í kring var líka meiri en í 

Reykjavík og bærinn minni. Staðsetning Akureyrar skiptir einnig máli í þessu samhengi og 

má þar nefna brattar brekkur og kaldara veðurfar sem meðal annars stuðlaði að fjölbreyttari 

vetrarleikjum (sjá kafla 4.4). Aftur á móti varð Reykjavík fljótlega eftir aldamótin 1900 að 

aðalverslunarmiðstöð landsins við útlönd sem meðal annars leiddi til þess að þangað bárust 

erlendir tískustraumar og ýmiss konar varningur, til dæmis leikföng, fyrr en til annarra staða á 

landinu. Í kjölfarið fóru að koma til sögunnar ýmsir leikir með keypt leikföng meðal annars 

boltaleikir, leikir með sippubönd og síðan bíla, báta, dót tengt brúðuleikjum og fleira í þeim 

dúr (sjá kafla 4.3.6). Þetta stuðlaði meðal annars að því að breyta smátt og smátt formi 

leikjanna eins og síðar verður vikið nánar að. Heimildir benda einnig til þess að nýir leikir 

hafi fyrst borist til barna í Reykjavík, meðal annars frá Danmörku, en síðan breiðst út um 

landið (sjá m.a. kafla 4.3.4 og 4.3.6). 

Annars virðist hafa orðið nokkur munur á leikjum barna í kaupstöðum og á 

landsbyggðinni þótt margir leikir hafi einnig verið leiknir af börnum um allt land óháð búsetu. 

Það sem fyrst og fremst virðist valda þessum mun er að í kaupstöðunum komu stærri hópar 

barna saman og það gaf þeim möguleika á því að leika hópleiki sem kröfðust margra 

þátttakenda eins og í mörgum feluleikjum, eltingaleikjum, boltaleikjum og hlaupaleikjum.  

Mismunandi aðstæður höfðu einnig sitt að segja. Í kaupstöðunum voru til dæmis víða 

gangstéttir og steypt plön þar sem hægt var að hoppa í parís, spila klink og stikk, sippa og fara 
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í slagbolta og aðra boltaleiki sem börnin léku síður í sveitinni.
885

 Áhrifa afþreyingar og 

fjölbreyttara mannlífs gætti einnig mun meira á leiki barna í kaupstöðunum. Sá þjóðsagna- og 

ævintýraheimur sem oft var bakgrunnur í leikjum barna í gamla sveitasamfélaginu og fram 

kemur í leikjum eins og skessuleik, útilegumannaleik, kóngsleik, risaleik og ræningjaleik 

virðist víkja smám saman í kaupstöðunum fyrir leikjum sem sóttu fyrirmyndir sínar annað.  

Í hinni gamalgrónu sveitamenningu voru börn alin upp við hugmyndaheim sem að 

nokkru leyti var sóttur til þjóðtrúar og þjóðsagna og í leikjunum var oft sköpuð leikræn 

umgjörð þar sem fyrirmyndirnar voru sóttar í þennan sama hugmyndaheim. Hættan og 

spennan í þessum leikjum skapast gjarnan við tilhugsunina um að lenda í klóm óvætta eða 

óvina þegar menn hætta sér yfir á svæði þeirra einhverra erinda og eiga það jafnvel á hættu að 

vera drepnir og étnir. Kjarni þessara leikja eru í raun átök milli góðs og ills, milli mannheima 

og óbyggða þar sem náttúruvættir búa, ásamt óttanum við hið óþekkta. Sams konar hug-

myndir endurspeglast í mörgum þjóðsögum þar sem sagt er frá þeim hættum sem biðu þeirra 

sem fóru í óbyggðir, til dæmis á grasafjall eða í leit að týndum búsmala. Þeir gátu til að 

mynda lent í tröllahöndum eða huldufólk, útilegumenn og nykrar orðið á vegi þeirra (sjá kafla 

3.5 og 4.3.3).
886

  

Samhliða þeim samfélagsbreytingum sem urðu í íslenskum kaupstöðum þegar líða tók 

á tuttugustu öld virðist þessi hugmyndaheimur smátt og smátt hverfa en við taka nútímalegri 

hugmyndir sem meðal annars birtast í leikjum barna. Í stað trölla og útilegumanna komu 

nútímalegri fyrirmyndir sem áttu ættir sínar að rekja til kvikmynda, hasarblaða og ýmissa 

þýddra bókmennta. Þannig urðu til nýir hlutverkaleikir þar sem hermt var eftir söguþræði 

slíks afþreyingarefnis eins og meðal annars sér stað í ýmsum bardagaleikjum og bófaleikjum 

(sjá kafla 4.3.5.1 og 4.3.5.2). Atburðarás þessara leikja breyttist síðan í samræmi við nýjan 

hugmyndaheim og breytt gildi og nýjar hetjur og nútímalegri óvinir tókust á innan sögu-

rammans. Leikirnir laga sig þannig að aðstæðum hverju sinni líkt og þekkt er um þjóðsögur, 

sagnir og þjóðtrú og fram kemur meðal annars í hugmyndum Carls von Sydows um 

ekotýpur.
887

  

Aðrir leikir sem einnig drógu dám af hversdagslífi bæjanna voru mömmuleikir og 

búðarleikir kaupstaðarbarnanna og með breyttri kynjaímynd og hlutverkaskiptingu kaup-

                                                 
885

 Þessir nýju kaupstaðaleikir voru þeir sömu eða svipaðir og leikir sem börn í þéttbýlisstöðum í nágranna-

löndum okkar léku á þessum tíma. Það liggur því beint við að álíta sem svo að þessir leikir hafi borist hingað frá 

þessum stöðum með börnum sem haft höfðu kynni af þeim þar, kennurum sem dvalist höfðu erlendis eða með 

erlendum leikjabókum. Einkum virðast tengslin við Danmörk hafa verið sterk eins og víða hefur komið fram í 

þessari ritgerð.  
886

 Sjá einnig nánar neðanmáls í kafla 4.3.3.6. 
887

 Sbr. einnig hugmyndir Ólafs Davíðssonar um að innfluttir leikir verði þjóðlegir í hinu nýja föðurlandi sínu 

með tímanum eins og fram kemur í kafla 2.5.  
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staðarsamfélagsins urðu leikir þeirra talsvert öðruvísi en sams konar leikir hjá sveitabörnum. 

En hafa ber þó í huga að nálægðin við sveitalífið var enn talsvert mikil á þessum tíma og eins 

og fram hefur komið algengt að kaupstaðarbörn væru sendi í sveit yfir sumarmánuðina. Þar 

kynntust þau leikjum landsbyggðarbarna og kenndu þeim um leið leiki sem leiknir voru í 

bæjunum. Þetta hefur að líkindum dregið úr þeim mun sem var á barnaleikjum í sveit og bæ.  

En útileikir kaupstaðarbarna voru greinilega fjölbreyttir og af ýmsum toga eins og 

leikir virðast alltaf hafa verið. Fyrst og fremst eru þó hópleikir sérstaklega einkennandi fyrir 

bæjarbörn. Þar er fyrst að nefna rað- og hringleiki sem oft voru leiknir þegar börn söfnuðust 

saman, ekki síst á skólalóðum en þeir voru líka leiknir á samkomum og hátíðum og þá líka 

einnig oft af fullorðnu fólki. Stundum voru þessir leikir leiknir inni þegar því varð við komið 

en algengara virðist þó hafa verið að þeir væru leiknir úti undir berum himni enda var það 

oftar vettvangur hópleikja eins og fram hefur komið. Vinsælustu og algengustu leikir í þessum 

flokki í Reykjavík og á Akureyri á fyrri hluta aldarinnar sem leið voru: fram, fram fylking, 

halaleikur, þrautakóngur, að hlaupa í skarðið, köttur og mús og eitt par fram fyrir ekkjumann 

(sjá kafla 4.3.1). Þessir leikir virðast allir eiga sér gamlar rætur, bæði hér á landi og annars 

staðar. Þeir eiga sér hliðstæður annars staðar á Norðurlöndum og á Bretlandseyjum og 

hugsanlega hafa þeir upphaflega borist hingað frá þessum löndum. Um það er þó erfitt að 

fullyrða enda hafa sumir þeirra verið leiknir hér á landi mjög lengi eins og til dæmis 

brúarleikur sem síðar var nefndur fram, fram fylking og rekja má að minnsta kosti aftur til 17. 

aldar (sjá kafla 4.3.1.1). 

Sennilega hefur það nokkru ráðið um vinsældir rað- og hringleikja, sérstaklega hjá 

unglingum og fullorðnum, að þar léku kynin sér saman og þar gafst tækifæri til snertinga: að 

haldast í hendur, slá í rassinn hvert á öðru og rekast á. Í eitt par fram fyrir ekkjumann voru 

þátttakendur paraðir saman og í að hlaupa í skarðið völdu leikendur sér andstæðing til að 

keppa við og þá var hægt að velja einhvern „sérstakan“. Því gat fylgt kitlandi spenna en að 

auki var líka spennandi að etja kappi í hlaupi eða takast á með öðrum hætti í þeim leikjum þar 

sem það var gert. 

Ljóst er að söng- og danstengdir hópleikir sækja sér einnig fyrirmyndir til nágranna-

landa okkar. Þeir eru líka margir hverjir hringleikir og margt bendir til skyldleika þeirra við 

þjóðdansa og vikivaka (sjá umfjöllun í kafla 4.3.2.3). Af slíkum leikjum sem hvað oftast eru 

nefndir í heimildum eru: í grænni lautu, vindum, vindum, vefjum band, bimbi rimbi rimbamm, 

inn og út um gluggann og sjáðu hvernig Valdi vinnur (sjá kafla 4.3.2). Greinilegt er að 

vísurnar sem sungnar eru við þessa leiki eru í flestum tilfellum þýddar og stældar úr dönsku 

eins og sjá má séu þær bornar saman við textana í sambærilegum leikjum í Danmörku. 
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Uppruni textans í bimbi rimbi rimbamm er þó óljós og telur Una Margrét Jónsdóttir að 

hugsanlega sé hann íslenskur þótt vissulega megi finna tengsl við hliðstæða leiki, meðal 

annars í Danmörku. Form leiksins og framgangur minnir síðan á margan hátt á fornan 

vikivakaleik, Hoffinnsleik, og á hugsanlega ættir sínar að einhverju leyti að rekja þangað (sjá 

kafla 4.3.2.3). Eini leikurinn í þessum flokki sem hugsanlega er þýddur úr ensku og 

staðfærður er inn og út um gluggann en textinn í breska leiknum In and Out the Windows er á 

margan hátt líkur þeim íslenska og sambærilega texta er ekki að finna í dönsku og norsku 

leikjasöfnunum (sjá kafla 4.3.2.4). 

Auk þeirra söngvaleikja sem nefndir hafa verið voru svo ýmsir leikdansar greinilega 

mjög vinsælir á fyrri hluta aldarinnar sem leið, sérstaklega meðal stelpna eins og aðrir rað- og 

hringleikir, en vinsældir þeirra virðast svo dvína þegar komið er fram um miðja öldina. 

Margir leikdansanna fólu í sér rómantískan söguþráð og vísurnar voru eins konar ástarljóð líkt 

og í mörgum þjóðdönsum. Leikirnir gengu svo oft út á að para leikendur saman á ýmsan hátt 

þótt stundum hafi bara verið stelpur í leiknum. Strákarnir hafa greinlega haft minni áhuga á 

slíkum ástamálum eins og títt er um stráka! Sennilega hefur svo rómantík af þessu tagi þótt 

dálítið væmin og hallærisleg þegar líða tók á öldina og við tóku áherslur sem kenndar hafa 

verið við félagslegt raunsæi og módernisma og leikirnir goldið fyrir það.  

Fyrrefndir leikdansar og vísurnar sem þeim fylgdu hafa einnig að öllum líkindum 

borist hingað frá Norðurlöndunum seint á nítjándu öld og textarnir verið þýddir eða sótt sér 

hugmyndir þangað eins og Una Margrét Jónsdóttir hefur bent á (sjá kafla 4.3.2.6). Meðal 

slíkra leikja voru: meyjanna mesta yndi, og mærin fer í dansinn, ég úti gekk um aftan, hann 

Frímann fór á engi eða munkurinn gekk í engi, sjö fagrar meyjar fara í hring, komdu kæra 

vina mín, hann Þórarinn kenndi mér þennan dans, er heilsar sumarsól, í heiðardalnum er 

heimbyggð mín, ég lonníetturnar lét á nefið og vefaradansinn (sjá kafla 4.3.2.6).  

Upp úr aldamótunum 1900 urðu einnig vinsælir nýir, þýddir og staðfærðir söngva- og 

hermileikir sem sérstaklega voru leiknir um jólaleytið og sóttu sér líka einkum fyrirmyndir til 

Danmerkur og Noregs. Þetta voru leikir eins og: Þyrnirós, göngum við í kringum einiberja-

runn og Adam átti syni sjö, en fleiri bættust svo í hópinn þegar líða tók að miðri öldinni eins 

og: nú skal segja, dansi, dansi dúkkan mín, litlu andarungarnir, ein ég sit og sauma, gekk ég 

yfir sjó og land og í skóginum stóð kofi einn. Þessir leikir tengdust ekki endilega jólum í 

heimalöndum sínum en Árni Björnsson þjóðfræðingur hefur bent á það í Sögu jólanna að í 

hinu strjálbýla sveitasamfélagi okkar hafi börn áður fyrr sjaldan átt þess kost að koma saman 

til leika nema helst á jólum. Þetta átti þó reyndar ekki við um útileiki kaupstaðarbarnanna. En 

þessir söngva- og hermileikir voru hins vegar innileikir og líkt og í sveitum komu börn í 
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kaupstöðunum sjaldan mörg saman til að leika sér innanhúss nema einna helst um jólaleytið 

(sjá kafla 4.3.2.7).  

Því er svo við að bæta að í mörgum þessum leikjum kemur kynbundin 

hlutverkaskipting einnig glögglega í ljós eins og þegar stúlkan situr ein og saumar, Adam fer 

með sonum sínum út að sá, litlar telpur vagga brúðu, litlir drengir sparka bolta, konur prjóna 

sokka en karlar taka í nefið. Svo ekki sé nú minnst á prinsinn sem leysir Þyrnirósu úr álögum 

með kossi. Börn hafa þó haft mjög gaman af þessum leikjum allt fram á þennan dag og þótt 

skemmtilegt þegar söngur, frásögn og leikræn tjáning fara saman.  

Fyrirferðarmikill flokkur barnaleikja í Reykjavík og á Akureyri á þeim tíma sem hér er 

til umfjöllunar eru fyrrnefndir felu- og eltingaleikir. Slíkir leikir eru einnig gamalgrónir víða 

um heim og sams konar leiki má finna allt aftur í menningu Forn-Grikkja til þess tíma sem við 

miðum upphaf okkar tímatals við.  

Algengustu og vinsælustu felu- og eltingaleikir íslenskra kaupstaðarbarna á fyrri 

helmingi síðustu aldar voru: feluleikur, saltabrauð, kóngsleikur, útilegumannaleikur, skolla-

blinda, skessuleikur, risaleikur, stórfiskaleikur, eltingaleikur, fuglaleikur og ræningjaleikur 

(sjá kafla 4.3.3). Hluti leiksins er oft og tíðum fólginn í því að þátttakendur feli sig en einnig 

að þeir elti hver annan og sumir leikirnir eru í senn felu- og eltingaleikir. Í mörgum þessara 

leikja er leikrýminu skipt í óvinasvæði þar sem tröll, risar, útilegumenn, stórhveli og 

ræningjar halda til og griðlönd þar sem bændafólk eða kóngsmenn búa og endurspegla að 

þessu leyti hugmyndir franska mannfræðingsins Levi Strauss (1908-2009) um hið sið-

menntaða (the cultured/ the cooked) og hið villta (the wild/ the raw).
888

 Leikumgjörð þessara 

leikja er því oft sótt til þjóðsagna og ævintýra eins og áður var nefnt. Þeir sem búa í 

griðlöndunum hætta sér svo einhverra erinda inn á óvinasvæðið og geta þá lent í trölla- eða 

ræningjahöndum eða þá að íbúar óvinasvæðisins ná í einhvern af griðlandinu sem síðan þarf 

að frelsa. Atburðarásin er því svipuð og í mögum trölla- og útilegumannasögum (sjá skýringar 

við kafla 4.3.3.6 neðanmáls).  

Leikirnir eru oft byggðir upp í kringum fyrirfram ákveðna atburðarás með fast-

mótuðum samtölum sem börnin þurfa að læra og fara með og minna að þessu leyti á leikrit. 

Leikendur gegna því hver sínu hlutverki í leiknum og þar gilda líka ákveðnar reglur sem fara 

verður eftir. Þessa leiki má því bæði flokka undir hlutverkaleiki og regluleiki.  

Felu- og eltingaleikir þurfa mikið rými svo að þeir verði skemmtilegir og voru því 

yfirleitt ekki leiknir á leikvöllum. Skemmtilegast var að leika slíka leiki þar sem felustaðir 

                                                 
888

 Sbr. Lévi-Strauss, The Raw and the Cooked: Mythologiques. 1. bindi. 
 



259 

 

voru margir og fjölbreytilegir og rými gott. Spennan sem skapaðist með því að fara inn á 

„hættuleg“ svæði, leita, forða sér eða elta aðra var sá eftirsóknarverði drifkraftur sem gerði 

þessa leiki afar skemmtilega og vinsæla.  

En eins og áður hefur verið bent á breyttist leikmunstur íslenskra barna með nýrri öld, 

ekki síst þegar farið var að selja gúmmíbolta og fótbolta í verslunum um aldamótin 1900. Þá 

komu boltaleikir af ýmsu tagi til sögunnar. Svo virðist sem þeir hafi í fyrstu nær eingöngu 

verið leiknir í kaupstöðum hér á landi, enda fengust boltarnir í verslunum þar, en síðan breiðst 

út til sveitanna. Heimildum ber saman um að vinsælustu boltaleikirnir hafi verið: fótbolti, 

slagbolti (slábolti), yfir, sto, fæðingarleikur og veggboltaleikir eins og danskur, enskur, 

golfranskur og að verpa eggjum. Um miðja öldina sem leið komu svo til sögunnar brennibolti 

(brennó), skotbolti, hollí-hú og fleiri boltaleikir (sjá kafla 4.3.4).  

Margir boltaleikjanna virðast hafa borist hingað frá Danmörku (hugsanlega einnig frá 

Noregi) líkt og margir aðrir barnaleikir (sjá umfjöllun hér að framan) eins og nöfn sumra 

leikjanna bera með sér: danskur, sto (stå), slábolti (slåball) og hollí-hú (hali-halo). Aftur á 

móti hefur verið leitt að því líkum að Bretar sem dvöldu í Reykjavík laust fyrir aldamótin 

1900 og samlandi þeirra Arthur Gook sem ráðinn var enskukennari á Akureyri í byrjun 

tuttugustu aldar hafi kennt drengjum í kaupstöðunum tveimur undirstöðuatriðin í fótbolta (sjá 

kafla 4.3.4.1). 

Aðrir algengir hópleikir í Reykjavík og á Akureyri á árunum 1900 til 1950 voru meðal 

annars myndastyttuleikur og höfrungahlaup en eins og fram hefur komið voru bófaleikir og 

bardagaleikir sem oft og tíðum sóttu sér fyrirmyndir í innflutt afþreyingarefni einnig vinsælir 

þegar líða tók á fyrri hluta aldarinnar (sjá kafla 4.3.5.1 og 4.3.5.2). Einnig er ljóst að á 

hernámsárunum eftir 1940 fóru börnin líka að herma eftir atferli hermannanna og blanda í 

leiki sína (sjá kafla 3.5 og 3.6).  

En allan þann tíma sem hér um ræðir virðast þó fyrirmyndir hlutverkaleikja fyrst og 

fremst sóttar í störf og atferli þeirra fullorðnu einstaklinga sem börnin umgengust mest dags 

daglega en hvort tveggja hafði þó tekið miklum breytingum frá því sem verið hafði í sveita-

samfélaginu. Þannig var í mömmuleik (sjá kafla 4.3.6.2) hermt eftir erilsömum störfum 

barnmargra húsmæðra sem bæði þurftu að annast börnin og sinna öðrum heimilisverkum, svo 

sem að elda mat. Í mömmuleik var leikið með dúkkur og þeim fylgdi dúkkurúm, dúkkuföt og 

fleira smádót enda leikurinn líka oft nefndur dúkkuleikur. Börnin gegndu svo ýmist 

hlutverkum kaupmanna eða viðskiptavina í búðarleik (sjá kafla 4.3.6.3) en slíkur leikur gat 

einnig verið hluti af mömmuleiknum.  
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Eins og fram kemur í gögnum Þjóðháttasafns Þjóðminjasafnsins og einstaklings-

viðtölunum (sjá kafla 4.1 og 4.2) voru mömmuleikur og búðarleikur fyrst og fremst 

stelpuleikir en strákarnir léku sér meira í bílaleik og bátaleik og hermdu þá eftir athafnasemi 

sem tengdist þessum tækjum (enda fjölgaði bílum og ýmsum atvinnutækjum þegar leið á 

öldina og kvikmyndir sýndu einnig þessi tæki í notkun). Það virðist svo einnig hafa verið 

algengara að strákar í Reykjavík og sérstaklega á Akureyri hafi leikið sér í búskaparleik. Í 

þessum leikjum leika sér yfirleitt færri börn saman en í hópleikjunum og þar kemur 

kynbundin hlutverkaskipting einna skýrast fram.  

Ýmsir aðrir leikir þar sem leikið var úti með leikföng nutu vinsælda hjá æsku 

Reykjavíkur og Akureyrar á fyrri helmingi tuttugustu aldar. Algengara varð eftir því sem 

lengra kom fram á öldina að leikföng af ýmsu tagi fengjust í verslunum en heimildir benda til 

að heimasmíðuð leikföng hafi einnig lengi verið algeng, oft búin til af krökkunum sjálfum (sjá 

kafla 4.1, 4.3.6.7 og 4. 4). Fyrir utan brúður og ýmislegt dót þeim tengt, bíla, báta og leikföng 

úr hornum og beinum léku börnin sér með sippubönd, hlaupatíkur, flugdreka, gjarðir og 

stultur ásamt ýmiss konar dóti sem til féll. Þegar leikvellir komu til sögunnar bættust svo við 

þau leiktæki sem þar voru eins og rólur, vegasölt, rennibrautir, hringekjur og klifurgrindur. 

Eftir því sem lengra leið á öldina urðu því ýmis leikföng og leiktæki algengari og þörf barna 

fyrir slíkt breyttist einnig samhliða þeim breytingum sem urðu á leikrými.  

Þeir leikir sem hér hafa verið nefndir voru fyrst og fremst leiknir yfir sumartímann en 

á veturna urðu leikirnir aðrir eins og bent var á hér að framan. Erfitt var að fara í ýmsa 

hópleiki þegar kólnaði í veðri og ís og snjór lagðist yfir. Þá varð hins vegar vinsælt að renna 

sér á sleðum, skíðum og skautum ásamt því að byggja snjóhús, snjóvirki, snjókarla og 

snjókerlingar, fara í snjókast og gera englamyndir í snjóinn (sjá kafla 4.4). Á Akureyri var 

skíðaiðkun barna á því tímabili sem hér um ræðir talsvert mikil en virðist hafa notið minni 

vinsælda í Reykjavík. Sennilega hafa ólíkar aðstæður í bæjunum frá náttúrunnar hendi ráðið 

þar mestu um. Skautar og sleðar nutu hins vegar mikilla vinsælda á báðum stöðum og 

sérstaklega urðu svokallaðir skíðasleðar vinsælir þegar þeir komu til sögunnar upp úr 1930. 

Svo voru til hættulegir vetrarleikir eins og jakahlaup og að hanga aftan í bílum. Í slíku tóku 

strákar frekar þátt en stelpur (sjá kafla 4.4). 

Í heimildum kemur hins vegar greinilega fram að kaupstaðarbörn hafi í mörgum hóp-

leikjum sem leiknir voru úti á fyrri hluta seinustu aldar leikið sér saman að miklu leyti óháð 

kyni og aldri. En það voru líka ýmsir leikir sem voru algerlega eða nánast algerlega 

kynjaskiptir. Eins og bent var á hér að framan sóttu stelpur einhverra hluta vegna meira í leiki 

þar sem ástamál og rómantík voru hluti af söguþræði leiksins eins og í mörgum söng- og 
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danstengdum hópleikjum en strákar virðast hafa verið meira fyrir spennu- og eltingaleiki (sjá 

kafla 4.3.2 og 4.3.3). Stelpur hafa greinilega leikið sér frekar og meira með gúmmíbolta í 

leikjum eins og veggboltaleikjum en strákarnir voru allsráðandi í fótbolta (sjá kafla 4.3.4). 

Komið hefur fram að stelpur léku sér í mömmuleik en strákarnir höfðu sjaldan eitthvert 

pabbahlutverk í þeim leik (sjá kafla 4.3.6.2). Þeir léku sér aftur á móti með bíla og báta og 

algengara var að þeir stunduðu búskapinn í búskaparleik. Stelpur sippuðu, fóru í snú-snú og 

hoppuðu parís frekar en strákar (sjá kafla 4.3.6.5 og 4.3.6.4) en þeir sóttu aftur á móti í 

bófaleiki, bardagaleiki eða að spila stikk og klink (sjá kafla 4.3.5.2, 4.3.5.1 og 4.3.6.6). Ekki 

verður séð að kynjamunur hafi farið vaxandi á þeim tíma sem hér um ræðir en hann er hins 

vegar til staðar upp að vissu marki allan tímann.  

Þótt bæði kynin hafi oft og tíðum leikið sér saman úti við er athyglisvert að stelpur 

virðast hafa átt óhægara um vik að leika sér í sumum leikjum eingöngu vegna klæðaburðar. 

Langt fram eftir öldinni klæddust þær pilsum en gengu ekki í buxum. Algengur klæðnaður 

stelpna á þeim tíma var ullarskyrta og kot, prjónaklukka, ullarnærbuxur, pils og kápa. Úlpur 

voru framan af ekki til. Þannig klæddar gátu stelpurnar ekki leikið sér lengi í vetrarleikjum 

þar sem snjór fór fljótt og auðveldlega inn á bert og leikir eins og höfrungahlaup þóttu til 

dæmis lengi vel ekki sæmandi stelpum. Strákarnir stóðu mun betur að vígi klæddir buxum, 

peysum og jökkum.
889

  

 

--- 

 

Þannig er ljóst að börn í Reykjavík og á Akureyri á árabilinu 1900 til 1950 léku sér í 

margvíslegum og fjölbreyttum útileikjum sem að ýmsu leyti sóttu sér fyrirmyndir í það sam-

félag sem þau bjuggu við líkt og börn gamla bændasamfélagsins höfðu gert. Þetta var 

samfélag sem óðum tók stórstígum breytingum í átt til þess tæknivædda samfélags sem 

íslensk börn búa við nú. Leikirnir varðveita því ekki aðeins arf frá fyrri öldum heldur 

endurspegla þeir líka þær samfélags- og tæknibreytingar sem áttu sér stað á þessum tíma. Þeir 

sýna okkur einnig ákveðin viðhorf til samfélagsins og fjölskyldunnar, hlutverkaskiptingu og 

kynjamun. Það vekur samt sérstaka athygli hversu margir leikir bárust hingað til lands frá 

grannlöndum okkar á þessum tíma og voru þýddir og staðfærðir. En nýsköpun átti sér 

vissulega einnig stað og eldri leikir löguðu sig hratt að nýjum aðstæðum.  
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Hér hefur verið leitast við að varpa nokkru ljósi á þessa leiki, tilurð þeirra og hvar og 

hvernig þeir voru leiknir og draga upp mynd af hinu leikandi barni í íslensku kaupstaða-

samfélagi á fyrri hluta öfgafullrar aldar. Ljóst er að þessi umfjöllun hefði orðið enn þá um-

fangsmeiri og fjölbreyttari hefðu allir þeir leikir sem börnin léku innanhúss einnig verið teknir 

til skoðunar. Það er áhugaverð rannsókn sem bíður betri tíma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börnin í Pólunum í Reykjavík spariklædd árið 1925. 
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69  Miðbær Akureyrar 1. maí 1925. Minjasafnið á Akureyri. 

 

71 Akureyri um 1930. Minjasafnið á Akureyri. 

 

72  Leikvöllurinn við Helgamagrastræti sem tekinn var í notkun árið 1946. Minjasafnið á 

Akureyri. 

 

73  Sumarbarnaheimilið Pálmholt sem opnað var árið 1950. Minjasafnið á Akureyri. 

 

73  Í hringekju á leikvellinum við Helgamagrastræti. Minjasafnið á Akureyri. 

 

76  Amazing Man. Myndin er sótt á veraldarvefinn: 

http://static.squidoo.com/resize/squidoo_images/590/draft_lens4533972module6019015

2photo_1254245539AmazingMan.jpg (síðast skoðað í apríl 2010). 
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76  Crime Does Not Pay. Myndin er sótt á veraldarvefinn: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/95/CrimeDoesNotPay42.jpg/250px-

CrimeDoesNotPay42.jpg (síðast skoðað í apríl 2010). 

 

81  Strákar á Akureyri með hermönnum á stríðsárunum. Imperial War Museum. 

 

103  Fram, fram, fylking. Erslev, Illustreret Legebog, 118. 

 

111  Þrautakóngur. Greenaway, Book of Games, 10. 

 

113  Hlaupið í skarðið á skólalóð Austurbæjarskóla í Reykjavík á sjötta áratugnum. Stækkun 

úr stærri mynd (sjá bls. 114). Sigurhans E. Vignir/ Ljósmyndasafn Reykjavíkur. 

 

115  Börn að leik á skólalóð Austurbæjarskóla í Reykjavík á sjötta áratugnum. Sigurhans E. 

Vignir/ Ljósmyndasafn Reykjavíkur. 

 

119  Eitt par fram fyrir ekkjumann. Erslev, Illustreret Legebog, 14. 

 

163  Skollaleikur eftir enska listmálarannn Georg Morland 1787-1788. Myndin er sótt á 

veraldarvefinn: http://www.sterlingtimes.org/morland_blind_mans_buff.jpg (síðast 

skoðað í apríl 2010). 

 

164  Skollaleikur eftir skoska listmálarann Sir David Wilkie um 1830. Myndin er sótt á 

veraldarvefinn: http://www.treehugger.com/blind-man%27s-bluff-image.jpg (síðast 

skoðað í apríl 2010). 

 

166  Teikning eftir Tryggva Magnússon við Grýlukvæði. Jóhannes úr Kötlum, Jólin koma, 5.  

 

190  Teikning af skreytingum á öðru gullhorninu frá Gallehus í Danmörku frá fimmtu öld. 

Myndin er sótt á veraldarvefinn: 

http://freepages.history.rootsweb.ancestry.com/~catshaman/23erils2/angel3.JPG (síðast 

skoðað í apríl 2010). 

 

190  Tveir menn kasta bolta á milli sín yfir þann þriðja. Myndin er sótt á veraldarvefinn: 

http://www.verasir.dk/show.php?file=chap33.html: (síðast skoðað í apríl 2010). 

 

196  Strákar í slagbolta í Noregi árið 1952. Myndin er sótt á veraldarvefinn: 

http://www.nih.no/upload/Bildearkiv/Nyhetsbilder/Sl%C3%A5ball1952_ARBARK01b.

web.jpg (síðast skoðað í apríl 2010). 

 

212  Höfrungahlaup. Stækkun úr leikjamynd Pieters Bruegel frá 1560. Myndin er sótt á 

veraldarvefinn: 

http://www.manatee.k12.fl.us/sites/elementary/ballard/Art%20Museum/Europe/Rennais

ance/Bruegel-childrensgames.jpg (síðast skoðað í apríl 2010). 
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http://www.nih.no/upload/Bildearkiv/Nyhetsbilder/Sl%C3%A5ball1952_ARBARK01b.web.jpg
http://www.manatee.k12.fl.us/sites/elementary/ballard/Art%20Museum/Europe/Rennaisance/Bruegel-childrensgames.jpg
http://www.manatee.k12.fl.us/sites/elementary/ballard/Art%20Museum/Europe/Rennaisance/Bruegel-childrensgames.jpg


283 

 

 

214  Barnbúa. Þjóðviljinn. 

 

217  Drengir með innanbæjarbú í Víðum í Reykjadal laust eftir aldamótin 1900. Bárður 

Sigurðsson/ Minjasafnið á Akureyri. 

 

219  Stúlka á Akureyri með tvær brúður. Minjasafnið á Akureyri. 
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225  Kringluparís. Teikning eftir Ingibjörgu Jónsdóttur. 

 

225  10-20. Teikning eftir Ingibjörgu Jónsdóttur. 

 

227  Kerlingaparís. Myndin er sótt á veraldarvefinn: http://www.joe-

ks.com/archives_aug2009/HopscotchForSeniors.jpg (síðast skoðað í apríl 2010). 

 

235  Börn á stultum í Reykjavík árið 1933. Karl Chr. Nielsen/ Ljósmyndasafn Reykjavíkur. 

 

237  Að velta gjörð. Stækkun úr leikjamynd Pieters Bruegel frá 1560. Myndin er sótt á 

veraldarvefinn: 

http://www.manatee.k12.fl.us/sites/elementary/ballard/Art%20Museum/Europe/Rennais

ance/Bruegel-childrensgames.jpg (síðast skoðað í apríl 2010). 

 

240  Á skíðum í skátagilinu á Akureyri. Gísli Ólafsson/ Minjasafnið á Akureyri. 

 

241  Pollurinn á Akureyri. Vigfús Sigurgeirsson. 

 

243  Tjörnin í Reykjavík. Jón Helgason, Reykjavík, mynd nr. 172. 

 

244  Hangið aftan í bíl á Akureyri árið 1962. Gunnlaugur P. Kristinsson/ Minjasafnið á 

Akureyri. 

 

262  Börnin í Pólunum í Reykjavík spariklædd árið 1925. Sigurður Magnússon, Lífshættir í 

Reykjavík 1930-1940, 129. 
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R: Mig langar að byrja á því að spyrja þig að því […] bara hvenær þú ert fædd og hvar þú ólst 

upp – fá svona grunnatriðin fyrst?  

 

H: Ég er fædd fjórtánda janúar, sautján, (já) Hafnarstræti […], Akureyri.  

 

R: Og býrð semsagt alla þína æsku þar?  

 

H: Já, og er þar, þar til ég fer, og ég og svo fer ég bara í venjulegan og ég fer svo seinna, ég 

fer í barnaskóla með bróður mínum sem er […] sem er eldri af því að þá var ekki skólaskylda 

svo ég var aðeins á undan (Já, já) Og svo förum við, maður var búin að fá svo mikinn leið á 

sko skóla við vorum alltaf að hugsa um að byrja eitthvað við […] að við vildum ekki fara í 

menntaskólann svo við fórum í þennan nýja gagnfræðaskóla þarna niðri á Eyri. (Já). Þú veist 

hva, þarna hva, hérna hva það er þarna iðnaðarhús ennþá. 

 

R: Já, þarna þar sem Sjálfstæðishúsið er? 

 

H: Þá var skólastjóri þar Sigfús Halldórsson, þar. (Já, já, já). Þar erum við og þar eru bara 

tveir bekkir (já) í þessum skóla í þeim skóla það voru A og B bekkur svona og Þorgeir 

Þorgeirsson og hún kenndi líka konan hans, voða indæl. 

 

R: Þannig að þú hefur semsagt alist upp þarna í miðbæ Akureyrar í rauninni? 

 

H: Ha! 

 

R: Þú ert bara í miðbæ Akureyrar? 

 

H: Já, ég fer aldrei, fer aldrei þarna úr húsinu. Þarna er ég, svo deyr móðir mín þegar ég er 

þarna uuuu tólf ára eða ellefu ára (já) ábyggilega og þá er bara sko ráðskona fyrst svona hjá 

pabba. (Já.) Síðan giftist hann aftur sko til að … (já) 

 

R: Ertu alin upp í stórum systkinahóp?  

 

H: Ja, við erum, ég er sú þriðja í röðinni, við eru sex. Það sko, það eru þrír bræður […], […] 

og […] svo koma […] og […] þar á milli sko. Og svona þær fara til föðursystur minnar til 

Reykjavíkur. Þær fara þangað og […] var farinn áður. Þau voru barnlaus, hann hét […] og 

[…] sko systir pabba – þau fóru þangað og ég heiti í höfuðið á henni [Helga …] Það var 

eiginlega meiningin að ég færi sko, það voru einhverjir búnir þannig – ég var einhverju svona 

– ég man þetta ekki. (Um hum.) Þá var þetta bara þannig að  

 

ég mátti ekki hugsa mér – en ég vildi ekki fara sko ég ætlaði ekkert að fara og þá voru komnir 

sko skipin, Eimskip, Eimskipafélagsskipin komu fyrir Tangann og þá komu þau og lögðu alla 

leið inn að Torfunefsbryggju þá var flautað sko fyrst tvisvar, þrisvar – síðan þau komu, en þá 

hljóp ég að heiman (Helga hlær) og var – fór ekki fyrr en sko þau voru bara að fara, komu 

hringinn bara að ná í mig svo það varð úr að þegar það var flautað í síðasta skipti þá kom ég 

fram (já) – þá hérna ég – og þá var […] farinn, þá hafði hann farið í staðinn. Svo ég hérna – 

ég hef nú verið svona (R: Fengið að vera eftir) já, já, ákveðið þetta sjálf sko.(Já.) 

 

R: Var, var, fyrst við erum nú að velta fyrir okkur leikjum. Var stór hópur af krökkum … ? 
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H: Ja, það voru – það var dálítið mikið, sko, það voru helst nokkrir, það voru til dæmis, ég var 

til dæmis, ég var með hérna, sá, á hérna mynd sem ég var að skoða og ég var einmitt að hugsa 

þannig að við höldum saman. Það er […] sko þá var tekið af okkur uppi í Lystigarði. Við 

fórum oft í Lystigarðinn. Það var […],[…] bróðir kemur og þá erum við sko – við erum þó 

við séum ekki beint í leikjum, svona sko formföstum leikjum þá erum við eitthvað svona 

dinglandi svona nálægt, svona hópurinn, hvort öðru.(Já.) Og þarna eru ég var að hugsa um 

það – það var […] og það var […],[…] og […] og, og hvað heitir hann nú hann – það var, 

pabbi hans var póstmeistari […] var systir hans , […] það er hann strákur, þetta er þarna þetta 

eru krakkar sem eiga heima í þessari rennu þarna frá Schiöth (já) svo þarna að 

Samkomuhúsinu eða þar. 

 

R: Svona tíu – tíu krakkar eða eitthvað svoleiðis?  

  

H: Já, við eru eitthvað svoleiðis og svo líka í Gilinu þá er […] dýralæknis […], hann á heima 

þar (já) neðst í Grófargilinu (já) og […] átti heima á ysta horninu – það brann nú húsið hans 

þarna einhvern tímann – allt í einu – við vorum að fara út í – hérna komum úr Schiöthsbakaríi 

og sáum allt í einu logana sko, þá var þetta hérna timburhús, allt í björtu báli það var sorglegt, 

hann giftist aldrei, þótt kornungur væri – fólkið með hérna skal ég segja þér svona alls konar 

sögur, þú veist, að það er hérna trú á spíritisma og allt svoleiðis sem það hafði ekkert vit á og 

það var búið að svona – draugagangur á Akureyri. Það var eitt haustið að það var svo mikill 

draugagangur að bændurnir þorðu varla í bæinn. Þá voru það strákar sem svona hérna eins og 

[…] sonur […] (um hum) sem bjó í næsta húsi við bakaríið […] og […] og þeir bjuggu sig út 

sem, annað hvort í lökum eða einhverju úr svona – sko þeir fóru í Gróðrarstöðina þar sem 

bændurnir komu og hestarnir fældust (R: já, ég hef heyrt um þetta) og þetta var – svo hérna  

 

var hérna einhvern tímann, hann heitir […] þú veist það var brú, ja, eins konar brú - það var 

svolítil brú þar sem lækurinn var líka (já) þá kemur þar einhvern tímann, þá var búið að ganga 

lengi, það sko, snemma að morgni – skiptu sér eftir sko – þeir voru nú sumir farnir eitthvað í 

skóla og gátu kannski ekki alltaf verið á vaktinni. Þá hafði hann sagt, þessi, nú skulum við sjá 

hvort þetta er draugur eða mennskur maður – hann hafði tvo til reiðar. (Já) Og kemur þarna og 

hann er með pískinn sinn og slegið til að vita hvort það var draugur eða mennskur maður. Og 

það komst upp um – þá komst upp um – þá var hann bara með sko mar eftir pískinn (R: Já, 

fengið far.) Þá komst upp um strákana. Þetta var voða mikið, mikið mál meðan það var.  

 

R: Já, einmitt, einmitt en ef við hérna snúum okkur nú svona að, að leikjunum sjálfum. Mig 

langar svo að vita hvaða leikjum þú manst eftir. Við getum kannski byrjað á sumarleikjum, 

útileikjum.  

 

H: Þá var það aðallega – þá var maður aðallega í feluleik og slábolt. (Já.) Það var sko hérna þá 

kaus maður í lið til þess að – það var alltaf þessi ágreiningur um hvernig maður var kosin 

svona – kannski sumir voru foringjar sko – allir vildu vera með (Já). Maður var heillengi – 

stóð þarna milli Túliníusarhússins og Schiöths og svo kemur bryggjan.  

 

R: Og þá ertu að tala um feluleik? 

 

H: Nei, þá er ég að tala um slábolt.(Ókey.) Í feluleik gátum við verið hvar sem var. (Já) Þegar 

við vorum komin saman, svona hópur þá, þá var bara ákveðið að fara í feluleik. Og við 

skulum segja að þú sért foringinn, eða svona, og þá átt þú að grúa (umm) og leita að okkur. 
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Svo færð þú bara vissan tími til að telja upp á einhverju (um hum) og svo, svo verðurðu bara 

verðurðu – svo er leikurinn búinn þegar Símon er búinn að finna alla. 

 

R: Já, það hefur getað tekið tímann sinn?  

 

H: Já það gat tekið mikinn tíma og þess vegna var það að maður var farinn að leika sér að fara 

kannski að velta tunnum eða hlaupa á tunnum og gera ýmislegt af því að maður var að gefast 

upp, sko.  

 

R: Meðan var verið að leita? 

 

H: Þetta tók svo langan tíma (Já) Og svo komum við í þennan leik sem að ég veit ekki hvað 

hann hét sem að maður grúfði sig og svo hérna og svo leit – allir áttu að reyna að nálgast þann 

sem að, til að klappa á öxlina á honum, til þess að, til þess að hérna komast að markinu. Hann 

er markið (já) og þá gat ég, þá gat ég örugglega klárað þetta ef að eru svona og svona margir 

sem eru í leiknum en svo heldur hann áfram en þá er það næstum því næst þangað til ég er 

fyrst að komst að þér og slá í bakið á þeir þá fæ ég að grúfa næst (já). 

 

R: Og sá sem grúfði hann, hann hefur þá litið við? Þið hafið þurft að standa kyrr? 

 

H: Já, hann stendur kyrr alltaf, telur alltaf og svo snýr hann sér við. (Já.) Þess vegna, Helga, 

já, þú hreyfðir þig. (Já.) Já, svo byrja ég aftur.  

  

R: Já, já. Þetta er það sem í seinni tíð hefur verið kallað myndastyttuleikur.  

 

H: Nei, myndastyttuleikur er þegar – er hann ekki bara þegar maður lætur snúa sér og kastar 

sér í snjóinn og fær … uhh.  

 

R: Já, og býr til myndir í snjónum, já, kannski, kannski? 

 

H: Og svo er það líka. Sko veistu það, ég er nefnilega – ég er ekki nógu klár til þess að sko – 

ég hef bara byrjunina, ég er ekki með – ég get ekki orðað – en […] er með þetta svo var ég að 

segja við hana hvernig […],[…] hún vissi allt, hún er fyrir norðan, það er systir hennar, (já, já, 

já) svo er það nú […] hérna, hann er hér í Reykjavík, […]. 

 

R: Já, já, – bróðir þeirra, já.  

 

H: Já, hann er hérna.  

 

R: Það kemur vel til greina að spjalla við þau. En, hérna, nú fóru margir krakkar … 

 

H: Svo vorum við að velta gjörðum en það var bara einstaklings, sko. (Já.) Það er – en við 

erum náttúrlega saman. (Já.) Sko þetta er … 

 

R: Voru það þá tunnugjarðir, eða?  

 

H: Tunnuverksmiðjan er þarna og þar eru beykir (já) sem voru að koma þeim saman og þar 

fengum við gjarðir og þá var það – það var bara sport sko að velta þeim sko – vorum bara 

með prik og gjörðum bara svona og svona og svona – var bara síðan leikni, sko. (Já.) Og eins 

var með að velta á tunnum þá voru meira að segja einstaka sem gátu bara farið í sirkus, sko. 
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(Já, einmitt) Og svo var það hérna, sko hópleikir, ég man bara slábolt og feluleikur sem eru 

svona hópleikur (Já.) En við erum náttúrlega, eins og þú segir, þegar maður er í þessum leik 

til dæmis að gera myndastyttur þá eru fleiri saman. Þá er maður – þá er ég sem að tekið er í og 

læt þig snúast í hring og þú kastast niður, sko og þá er það bara mat, sko – þá er það bara 

eiginlega, sko, fegurðarsamkeppni hver er flottastur.  

 

R: Já, já, akkúrat, já, já en manstu eftir, sko, „fallin spýta“, til dæmis? 

 

H: Já, já, en ég var að segja það við þig, ég man ekki hvernig það er gert.  

 

R: Hvernig það fór fram? Nei, nei. En hann hefur verið kallaður „fallinn spýta“? 

 

H: Já, já. Því hann var að segja við mig – og ég var að spyrja hana hvort hún … En hún gat nú 

ekki gefið mér upp. (Nei.) Og ég sagði það, ja, hann græðir nú lítið á mér þegar þú manst 

þetta nú ekki einu sinni, (Helga hlær).  

 

R: Hann var stundum kallaður „saltabrauð“.  

 

H: Já, „saltabrauð“ ég kannast við það.  

 

R: Já, þú kannast við það, já, já. Svo eru til fleiri leikir, það eru eins og til dæmis 

„útilegumannaleikur“. Manstu eftir honum nokkuð?  

 

H: Ummm, ja, ég kannast við orðið en hvernig átti hann að vera?  

 

R: Jú, þá er sko annars vegar mannabyggð og hins vegar útilegumannabyggð og svo fara 

krakkarnir á milli, sko (nei). Nei, kannast ekki við það. 

 

H: Nei, nei en svo var það bara – hvort það var kallað að leika eftir leikriti – það voru strákar 

sem voru þarna á okkar svæði og svo aftur á – þetta var kallað kannski fjörulallar og svo á 

Eyrinni. Það var stundum farið í bardaga. 

 

R: Milli hverfa, já?  

 

H: Já, og þá bjuggu þeir sér til sverðin úr trésverði og þeir slógust svona.  

 

R: Strákarnir þá af Oddeyrinni og úr Fjörunni, já? 

 

H: Já, en ég veit ekki, ég held að þeir af Brekkunni hafi ekki – en hvort það var einhvern 

tímann líka – þá var það annar hver hópurinn í sko – en Brekkan var líka svolítið spes, sko, 

því það var eins – þetta eru nú myndir eftir Örlyg af Brekkunni (Helga bendir á tvö málverk á 

stofuveggnum.) (Jú, jú – jú, jú.) Þeir svona á vissum aldri þá hélt maður að það væri blátt 

blóðið í þeim þegar þeir voru að skera sig. (Já) (Helga hlær) Það var, sko, þeir fundu svolítið 

til sín.  

 

R: Já, einmitt, einmitt. En hérna ef við tölum nú áfram um sko – skessuleik. (Já). Má ég ekki 

mamma, með í leikinn þramma og allt það. En manstu hvernig skessuleikurinn var? 

 

H: Nei, ég get ekki sagt það. Er það ekki bara, nei það var eitthvað svona leikrænt líka.  
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R: Já, stundum var farið með vísu eins og „tína ber í skessulandi“ (já, já) – eitthvað svoleiðis.  

 

H: Já, já það er – ég kem því ekki fyrir mig en ég sé það fyrir mér. (Já.) Svona það er – það er 

einhvers konar – og svo náttúrlega er skemmtilegt leikrit sko – skessuleik - líka þá er það bara 

líka ef maður hafði aðstöðu til dæmis eins og við – það var svo margt til heimilis í Schiöth og 

stórt þar að það var kona sem […] hét að hún sagði okkur voða mikið sögur. Það var alveg 

óteljandi skessur og allt þetta og líka það að ef maður var ekki almennilegur þá kemur tröllið 

eða skessan að taka mig – þá hélt ég að myndi koma skessur eða draugar þegar ég fór milli 

húsanna og svo var það upp frá sjónum, þá kæmi sko skrímsli. (Já, já) Svo ég var - ég var sko 

svo skíthrædd af því að þegar var komið haust. Svo sagði ég þetta einu sinni við […] bróðir 

minn sem var þá fyrir sunnan sko, sem fór. Og þá sagði hann, honum fannst þetta algjör 

histería í mér, „Helga mín þú skalt bara hnýta almennilega skóreimarnar þínar“. (Já.) (Helga 

hlær).  

 

R: Svo þú heyrir ekki aukahljóð? En leikir eins og „stórfiskaleikur“? 

 

H: Já, já núna þegar þú segir þetta þá kannast ég við orðin. Ég bara – þetta var einhver 

eltingarleikur – ég man sko – það var það sem ég var að segja sko – að ég sko – það rifjast 

upp fyrir manni þegar maður er að tala um það en ég get ekki sagt þér – ég get ekki ef það 

væri kaka gefið þér uppskriftina.  

 

R: Nei, nei, ég skil þig, skil þig en „köttur og mús“? 

 

H: Já, ég kannast við þau. 

 

R: „Hlaupa í skarðið“?  

 

H: Ja … 

 

R: En ekki hvernig þeir voru. En hérna, nú var mjög algengt á þessum árum að börn væru til 

dæmis í einhvers konar búleik.  

 

H: Já, það var voða mikið. Það var til dæmis í okkar röð þarna, það er okkar hús, Þórhallur, 

Páll Skúlason næstur Þorsteinn Erlendar þar næst svo kom Guðbjörn Björnsson, hann var með 

sælgætisbúð svo kom Stefán Sigurðsson hann var með verslun og stórt port – nú er búið að 

byggja hús þar. Og þar var í – hann fékk alls konar vörur og svona og líka hann setti upp fisk 

– batt svona og herti og við vorum að stela fisk – og líka fengum við að taka stóra kassa og 

það var bara sko maður fékk þá og þar voru bara híbýli. (Já, já.) Svo var það svona eldhús – 

þegar maður hugsar út í þetta – svo fer maður í fjöruna og fékk sér og valdi – svo maður gæti 

gert þetta voða sjarmerandi – voðalega falleg brot og glerbrot og steina. Nú svo var kúskel og 

hérna fleira en svo fer maður að hugsa út í þetta eftir á – gatan er hérna og svo kemur bara 

Pollurinn og svo þegar var flóð þá fóru húsbændurnir með kamarsföturnar og helltu í sjóinn.  

 

R: Þannig að þetta hefur kannski ekki verið neitt svona geðslegur leikvöllur, fjaran. 

  

H: Og síðan förum við þegar það fjarar og náum í þessi fínheit og stundum gengum við yfir 

lordana. (Já, já.) Þetta var nú svona (Jú, jú.) Og þetta var heilmikið og um leið var þessi 

búleikur þá var þá var svona drullukökubakstur (já). Hann var – það gat alveg verið komið og 

tekið myndir af því hjá sumum, sumir karakkar voru svo hugmyndaríkir, settu alls konar blóm 

og settu á og svona og bjuggu til bara – þetta var bara að vera góð húsmóðir og hafa flotta 
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veislu (já, akkúrat, akkúrat) og svo fékk maður kannski rabarbarasaft eða eitthvað og sumir 

áttu svona stell (aha) og þá var boðið upp á drullukökur og (eitthvað að drekka) já, já, svo 

þetta var – þetta getur verið, sko maður gæti gert voðalega sjarmerandi sko sögur um þetta.  

 

R: Voru strákarnir með í þessum leik? 

 

H: Nei, þeir voru yfirleitt að hrekkja bara. Þeir voru ekki boðnir. 

  

R: Nei, þetta hefur verið stelpuleikur? (Já) Og voru þið þá með dúkkurnar ykkar með ykkur? 

 

H: Nei, dúkkurnar voru ekki inni í þessum leik. Það voru bara við stelpurnar sem vorum í 

heimsókn og svona að apa eftir fullorðnu fólki.  

 

R: Og voru þið þá húsmæður allar?  

 

H: Já, eða þannig sko, þetta var mitt bú og þitt bú.  

 

R: Já, já en sumir krakkarnir hafa ekki leikið sko, krakka og aðrir leikið mömmuna og …?  

 

H: Nei, það var ekki – það var aftur – en það kom fyrir og þá höfðum við bara leikrit. (Já). Þá 

fengum við að vera inni sko og þá fór maður í einhverjar druslur af einhverjum öðrum og þá 

var eitthvað gert svona.  

 

R: Já, sett á svið.  

 

H: Ætli þetta sé ekki svipað – ætli krakker geri þetta ekki enn í dag?  

 

R: Það held ég. Það held ég. 

 

H: En svo var þarna þegar maður – það var ekki eins fjölbreytt og núna – til dæmis þegar við 

vorum í portinu hjá Stefáni Sigurðssyni þegar hann var búinn að herða fiskinn þá fórum við 

og hérna sko stálum okkur – þetta var svona spyrt saman – og þá fékk maður sér stein og 

barði eitthvað og svo át maður þetta – þetta var nokkurs konar harðfiskur (Já, já – já, já) Við 

höfðum svona – stundum fórum við svona í lautartúr með þýfið.  

 

R: Já, akkúrat.  

 

H: Og svo var fyrir ofan Schiöth, þá var sem þú hefur ábyggilega aldrei séð – voru steinn – 

það voru einhver hús sem voru – lítil – sem voru steinsteypt – svona múrhús – og þar var 

maður sem reykti síld (já, já) Það var sko sett í – ég veit ekki aðferðina sem hann hafði en 

hann hefur sjálfsagt haft einhver rör og svona og hann var voðalega elskulegur að minnsta 

kosti við mig vegna þess að maður fór stundum þangað að heimsækja hann og þá gaf hann 

manni síld og þá fór maður út á tún að borða voðalega góða heitreykta síld. (Já, já.) Þetta var 

svona sport í því að fara og þá sat maður og horfði svona yfir því þetta er svo hátt – yfir 

Vaðlaheiðina og Pollinn og var þarna með þetta góðgæti svona - þú veist hvernig maður getur 

verið. (Jú, jú.) Það er svona meira svona sem ég einhvern veginn – ég er ekki eins mikið 

svona í þessum hópleikjum. (Nei, nei.)  

 

R: En manstu eftir sko, nú til dæmis leik eins og „fram, fram fylking“? 
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H: Já, já, þegar maður fór eitthvað, til dæmis ef það var skólinn og líka ef voru afmæli þá var 

farið alveg hreint sko og meira að segja bæði inni og úti.  

 

R: Já, manstu kannski eftir „í grænni lautu“ – manstu eftir þeim leik? (Já.) „Í grænni lautu þar 

geymi ég hringinn.“ 

 

H: Já, jú ég man eftir því en ég veit ekki – jú ég kannast við þetta en hvort það er í mínu eða 

hvort það er þegar ég er bara komin með krakkana.  

 

R: Já, ég skil þig.  

 

H: Ég er ekki viss um það sko.  

 

R: En þú varst að minnast á boltaleiki, slábolta – það er líka talað stundum um leik sem var 

kallaður danskur? 

 

H: Já, var það ekki bolta, hvað var það nú aftur, var það ekki með bolta? 

 

R: Jú, boltanum var einhvern veginn kastað í vegg.  

 

H: Veistu það að ég kannast við orðið og svona. 

 

R: Já, en manstu hvernig boltar þetta voru sem þið voruð að leika ykkur með? 

 

H: Það voru bara venjulegir, svona gúmmíbolta.  

 

R: Gúmmíboltar já, (já, já) sem fengust þá í verslunum. 

 

H: Já, já, það var sko Balduin Ryel (já) sem að þarna sem er nú, sem gaf nú, þú veist, garðinn 

okkar.  

 

R: Ja, Minjasafnið og það allt saman.  

 

H: Hann er lengi – sko ég veit ekki hvenær hann kemur fram en hann er þarna með verslun. 

Fyrst er verslunin – í gamla daga þá er hún inni í Hafnarstæti – þá er hún sko hinumegin - 

ekki þar sem Amaró er. Sú verslun verslaði með og líka Höepfner – en Gránufélagið það var 

nú meir með svona stærra – en hann var með allt mögulegt, hann Balduin Ryel. Þar fékkst, 

fékkst sko – það var eins og hérna nema hann var ekki með matvöru. Það var eins og það var 

sagt að það var einhver bóndi sem kom og sagðist ætla að fá grænsápu hjá honum Balduin. Þá 

sagði hann: „ Vi verslar ekki með matvæli.“ (Nei – og ég hlæ) En þar fékk maður svona alls 

konar og svo seinna meir þá færði hann sig yfir hinu megin og þá var búin til verslun sem hét 

B-deild og þar fékkst bara þá allt mögulegt og mjög fallegt.  

 

R: Og mikið af leikföngum?  

 

H: Kannski ekki úrval (nei) en það fékkst. Og í Sápubúðinni, ég held að Páll Ólafsson hafi átt 

hana – Sápuhúsið (já, já) þar fékkst eitthvað og það var eins í Höepfner þar fékkst – þetta var 

stór verslun (já) og þar fékkst eiginlega sko – þetta var eins og kaupfélagið (já, já) allt 

mögulegt. Það voru dúkkur og – en það var náttúrlega ekki úrval eins og við hugsum, eins og 
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í dag. (Nei, nei.) En á þeim tíma – það voru ekki meiri kröfur og það – maður hafði ekki farið 

nema rétt út fyrir landamærin hjá sér og hafði ekki samanburð (Nei, nei.)  

 

R: En boltaleikur eins og „yfir“ – fóru þið í hann?  

 

H: Já við fórum í hann – það var þarna einhvers staðar þarna fyrir sunnan þar sem – það var 

nefnilega breiddur saltfiskur þarna á milli hjá Tuliníusarhúsinu og þar voru einhverjir kofar 

svona (já) sem eru auðvitað farnir og það var hagstætt – af því að þar gat maður kastað yfir – 

þetta mátti ekki vera of stórt (nei, nei, einmitt) svo þar var hægt að fara, í einhverjum kofum 

þar – þar fórum við í „yfir“.  

 

R: París – að hoppa parís?  

 

H: Já, já með krít – við kölluðum það parís – ég held þeir kalli það paradís hér fyrir sunnan. 

(Já.) Já, já það var farið í parís og bara þetta venjulega.  

 

R: Og krítað þá á gangstéttir eða götuna eða?  

 

H: Já, já og maður fékk krít – það var alltaf. Það var allt til og sjálfsagt meira heldur en maður 

hafði aura til að kaupa. Sko það er eins og ég segi af því að við höfðum engan samanburð.  

 

R: Manstu eftir einhverjum sérstökum parísarleikjum? Hétu þeir landaparís, gluggaparís eða 

kerlingarparís? 

 

R: Manstu eftir svona sippuböndum og snú, snú?  

 

H: Já, já – það var snú, snú já, já, og svo var maður að sippa og þá var það keppni – að geta 

sippað svo og svo mörgum sinnum sko, svona og svona…svo voru sumir sem – það voru alls 

konar kúnstir.  

 

R: Aftur á bak og áfram og í kross?  

 

H: Kross, og já, já þetta var svona keppnisleikur – vildi verða það – maður gat verið með sóló 

(já) og svo bjuggum við til svona keppnisleiki, ég man það.  

 

R: Já, já, já, en, en hérna fyrirbæri sem er kallað „húlahopp“? 

 

H: Því man ég ekki eftir  

 

R: Nei, nei. Það var svona gjörð sem var sett um mittið – maður dansaði með hana.  

 

H: Já, það er miklu seinna.  

 

R: Það kemur miklu seinna?  

 

H: Já, já, ég man eftir að ég var bara hérna – það var sagt að maður fengi svo gott mitti. (Jú, 

jú, akkúrat) (Helga hlær) Já, já., það var ekki, sko ekki, til held ég bara (nei) sko, gjarðirnar 

sem við fengum við tunnurnar til að slá – sko, við fengum gjarðir í tunnuverksmiðjunni (jú, 

jú) – slógum, sko, og hlupum á eftir – sko alveg langar (leiðir?) sem maður reyndi – svona 

gjarðir.  
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R: En stultur, manstu eftir stultum til að ganga á? 

 

Já, já, jú, það voru margir – aðallega strákar sem áttu stultur (já) og maður var að hérna að, að 

fá lánaðar stultur (já) – það var misjafnt – það fór eftir því hvað þeir voru – ja, kannski eftir 

því hvað þeir voru gamlir og hvað þeir voru litlir – þá var misjafnt hvað – það voru kannski 

tröpputríni, sko, það voru nokkur, þrír möguleikar kannski og farið upp á næsta þrep (já, já) – 

svona hak út. (Já, og nokkrir möguleikar á hversu ofarlega þú stóðst?) – þá gastu komið hærra 

– stulturnar voru það stórar. (Já.) Ég er að hugsa um það sko þegar maður sér fimleikakarlana, 

sko, hvað þeir eru – hvað þeirra stultur – því þeir eru kannski komnir alveg upp í loft þá hlýtur 

að vera einhver tröpputrín svona sem þeir komast upp á. (Jú, jú.) Já, já, það voru stultur. Þeir 

voru – það voru aðallega strákar og þeir voru sumir, man ég eftir, mjög flinkir, sko. (Já.) Þeir 

voru svo fljótir að – og stikuðu þarna – (já, já) en það var ekki mikil keppni.  

 

R: Nei, nei, bara að æfa þessa færni. En hérna nú er stundum talað um að, kannski sérstaklega 

strákar, hafi verið í „stikk“.  

 

H: Já, já, það voru stelpur líka. (Já.) Þá var það bein lína og þá átti maður að – stundum var 

maður bara með steina (já) en svo var maður kannski með einseyringa og fimmeyringa eða 

eitthvað svona - sem sumir áttu. Og þá var það að komast sem næst línunni (já) og líka það að 

hérna, ég man ekki hvernig það var, þegar maður gat rekist í sko – þá gat maður rekist í – ef 

aðrir voru komnir á undan þá gat maður kannski sko fært – eða ef maður átti sjálfur pening þá 

náði maður einhvern veginn jafnvel að setja næsta pening utan í hann svona og ýta honum 

líka nær, sko. Þetta var svona upp á að komast í mark. (Já.) Og svo fékk maður – hvernig var 

það – svo að hringla til þess að – ja, það man ég ekki – hvoru megin sko peningurinn var, 

hvort að það var þegar var jafntefli? (umhum).  

 

R: Stundum fékk sá sem að komst næst línunni – fékk hann að kasta upp peningunum og hann 

mátti hirða þá sem höfðu kórónuna upp (já, það er það). Svo kastaði næsti og svo koll af kolli 

(já). Já, eftir þessu manstu? (Já).  

 

Já – Já, já, já. Af því að við vorum að tala um sko stráka og stelpuleiki – kannski – nú fara 

strákar snemma í fótbolta.  

 

H: Stelpur fóru ekki í fótbolta.  

 

R: Stelpur fóru bara ekki í fótbolta. 

 

H: Ekki í mínu kreðsu.  

 

R: Nei. En þú manst eftir því að strákarnir voru í fótbolta á þessum ...  

 

H: Já, já. Það var alltaf verið að sparka eitthvað. 

 

R: : Já, já. En svo hefur náttúrlega orðið munur á leikjunum á veturna?  

 

H: Já, þá var verið á skautum til dæmis. (Og hvar voru þið þá á skautum?) Þá vorum við sko – 

Pollurinn hann iðulega fraus bara og þá þurftum við bara rétt yfir sko yfir götuna. (Jú, jú) 

Maður þurfti kannski að bregða sér á staði til að komst út á hann. (Já.) Það verður eins og held 

þarna sko frá Torfunefsbryggju. (Já, já) Og svo var dokk við Tuliníusarbryggju og 

Höepfnersbryggju (umhum) og þar voru oft sko bátar að það var ekki alltaf að maður gat 
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komist þar – þar voru mótorbáta og þeir brutu sko út þarna – og svo líka á Leirunni (jáá) þar 

voru oft ís þegar ekki var annars staðar og þar voru – ég man ekki hvað hann heitir – svo voru 

tréskautar fyrst sem ég man eftir svo voru þeir með ólum sem spenntar voru á mann (já) og 

svo var sett stál í raufar – svo er nú það (já) – en svo var nú farið að koma skautar sem voru 

skrúfaðir í og þótti fínt. En krakkarnir hétu […], listakona og […] – þau voru ægilega flink á 

skautum. Sonja Heine var nú í þá daga (jú, jú) og hann var mjög flinkur maðurinn - og þau 

voru alltaf á skautum sko en svo voru krakkar eða þessi strákur – þeir voru í íshokkí. (Já, já) 

Þeir byrjuðu snemma á því á Leirunum. (Akkúrat, já) Og þá voru það krakkar fyrst þarna úr 

Fjörunni.  

 

R: Já, já. Það hafa ekki verið búin til nein sérstök skautasvell inni í bæ? 

 

H: Það var gert dálítið mikið seinna. (Já, þegar til dæmis íþróttavellirnir voru gerðir að 

skautasvellum.) Já, það er jafnvel bara eftir stríð, sko. Þá var lýst upp og þá byrjaði líka svona 

hokkí. (Já.)  

 

R: Og skíðum, menn hafa rennt sér á skíðum? 

 

H: Já, já. Það var líka – bara svona hlunkar sem maður fór á (já) og það var – meira að segja – 

við krakkarnir svona úti fórum í sýslumannsbrekkuna. Það er bara brekkan á 

sýslumannstúninu. Þú veist hvar barnaskólinn er (já, já) og svo er sýslumannshúsið (já, já) þar 

var… (uppi í hvamminum?) Já, þar var heilmikið. (Já, já.) Og líka á túninu hans Þorsteins – 

þar gerðum við heilmikið sem við máttum náttúrlega ekki. Við renndum okkur á rassinum (já) 

eins og krakkar gera – settum svona regnkápu eða eitthvað undir – þetta var sko brekkan fyrir 

ofan húsið hjá okkur alveg snarbrött niður að það var  

 

erfitt fyrir krakkana að stoppa. Þetta var – það voru bara allir með sko sem voru úti að leika 

sér. Þetta var ekkert planað. (Nei, nei.) 

 

R: Og búnir til snjókarlar og kerlingar? 

 

H: Alveg heilmikið. Það var svo snjóþungt oft og maður fór þarna í brekkurnar og þarna á 

milli húsanna. Þá var ekki búið að byggja eins mikið og það var mjög mikið sniðugheit. Ég 

kannski og […] eða einhver – við áttum kannski snjóhús og svo bjuggum við til göng til að 

fara í næsta.  

 

R: Á milli snjóhúsa þá?  

 

H: Mjög mikið notað – snjórinn var nú (já, já) – og svo vorum við með kerti og allt inni í 

þessu (já, já). Það var, ég hugsa að það hafi verið snjóþyngra í þá daga.  

 

R: Já, ábyggilega – það var það líka á þessum árum.  

 

H: Og svo var nú, eins og þú segir, með snjókarla og kerlingar, það var bara, sumir voru bara, 

það var bara hönnun – og eins og ennþá er gert, treflar og húfur og málað og … (settir steinar 

fyrir augu) já, já. 

 

R: En í þinni bernsku, voru krakkar byrjaðir að hanga aftan í bílum? 
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H: Já, það var ekki bílum beint – það er að segja, ég man eftir, það var – þegar ég er svona, þá 

var maður ekki stór – þá voru mikið af kerrum (já), það var svona og hestur fyrir og svo breitt 

yfir og það var hlaupið á eftir þessum kerrum og hangið aftan í. Það var – svo var nú þegar 

fyrsti bíllinn kom. Rögnvaldur, ég held hann hafi verið útgerðarmaður og hann kom með bíl – 

áður en Kristján Birningur – þá voru hestarnir svo óvanir þessu að við þorðum ekki þegar 

bíllinn kom – þá var bara „bíllinn“ sko (já,já). Þá hljóp maður sko frá, þá var þetta orðið 

svolítið hættulegt, hann náttúrlega keyrði nú hægt en hestarnir vildu fælast.  

 

H: Það var maður, ég held hann hafi heitið […] hann átti heima inni í Fjöru og hann keyrði oft 

svona – hann vann sko hjá þessum verslunum og var þá með hveitisekki og svona á þessu og 

hann – ég hafði góðan kunningsskap við hann og hann lofaði mér stundum að vera með og þá 

settist maður svona þú veist eins og í söðli – (já, já) þá fékk maður far svona en það var 

aðallega tæki sem maður …(já, já) – en svo hefur náttúrlega komið – en ég er sko farin þarna 

þegar ég er sextán – þá er eflaust farið að gera allt mögulegt svona. (Já.) Sko, ég er bara – 

strax og ég er búin í gagnfræðaskólanum þá fer ég hérna til Reykjavíkur. (Já.) Ég eiginlega 

sem Akureyringur missi dálítið af, sko þegar maður lítur til baka þá þekkir maður bara bestu 

vinkonur – öll þau ár sem maður gerir öll sprellin þá er ég annars staðar – svo mér finnst ég 

svo lítill upplýsingagjafi þarna.  

 

R: En hérna, leiksvæði barna á þessum árum. Þau eru…? 

 

H: Þau eru bara kringum húsin og þar sem voru stærri fletir (Já.)  

 

R: Það voru engin sérstök leiksvæði? 

 

H: Nei. Það var sko – svo voru náttúrlega bryggjurnar (já). Við dorguðum náttúrlega oft (já). 

Og við fórum líka – bæði fengum við lánaða árabáta og stálum þeim. Það voru ekki neinir 

hópar það voru bara klíkurnar. Eins og ef við værum að leika okkur og þá færum við kannski 

út í kútter Önnu.  

 

R: Já, já en leikvellir? 

 

H: Leikvellir koma miklu seinna. Fyrsti leikvöllurinn sem ég man eftir það er fyrir sunnan 

Túliníusarhúsið – þar var leikvöllur.  

 

R: En manstu eftir leikvellinum sem var þar sem kirkjan, Akureyrakirkja, var byggð síðar? 

Uppi á Höfðanum – þar sem kirjan stendur núna – nýja kirkjan.  

 

H: Nei, ég man ekki eftir leikvelli þar. En ég var í skóla þar – í barnaskóla. Elísabet 

Eiríksdóttir hún átti heima þarna í húsi rétt fyrir ofan þar sem kirjan stendur. Hún var með 

barnaskóla þar. (Já, já) Og ég man – en var ekki leikvöllur seinna bara fyrir neðan kirkjuna – 

nei þar rennur nú sundpollurinn. (R: En það var komið á fót víða leikvöllum.) En við fórum í 

sund náttúrlega þarna og þá var Ólafur hét hann, sundkennari en þá var þetta barasta 

moldarflag og ískalt. (Já, já, bara stíflaður lækurinn) Já.  

 

R: En ég er svo forvitinn um sko svona áhrif, það er að segja, þú hefur lesið bækur sem barn? 

Höfðu þessar bækur einhver áhrif á leikina? Þú varst aðeins að minnast áðan á Nonna.  

 

H: Já, það voru aðallega Nonnabækurnar, (já) þær höfðu áhrif á okkur […]. Við bjuggum 

okkur til svona leiðangra og svo – til dæmis fórum við í  
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berjamó – þá hafði það áhrif, hans sögur ég man eftir því – það var – það var (Hér hikar Helga 

og veit ekki alveg hvað hún á að segja). 

 

R: Þið hafið sem sagt gert ykkur ævintýri Nonnabókanna að leik? 

 

H. Já, við nutum þess og svo var maður náttúrlega líka svona að stelast í bækur sem maður 

mátti ekki lesa eins og Kapítólu og svona. Það var þetta draugastand. (Já.) Og það var á 

Akureyri dálítið mikið af því sem ég mundi halda að væri spíritismi. Það varð einu sinni 

bílslys. Það keyrði fram af Torfunefsbryggjunni (já) [Hér er frásögn Helgu svo óskýr á 

bandinu að það er ekki nokkur leið að heyra hvað hún segir nákvæmleg – hún lækkaði líka 

róminn. En var að lýsa því að þarna hafi drukknað hjón] – og eftir þetta var sagt að þau 

gengju ljósum logum um bæinn. Það var heilmikið svona. (Já) 

 

R: Þjóðsögur kannski bara líka haft áhrif á leiki ykkar?  

 

H: Já, já og tímarnir, þessir tímar – (já) því það var náttúrlega – og myrkrið (já). Þegar ég er 

lítil á ég systur sem er fimm árum yngri og barnfóstran hún átti heima í bæjarhúsinu. Ég man 

það að móðir mín bað mig um að fylgja henni því hún var svo myrkfælin, það voru 

ljósastaurar, það var einn í barnaskólanum og einn hjá Höepfner og svona en ég fór bara 

svona af þrjósku en ég var alveg að drepast úr hræðslu þegar ég kom til baka.  

 

R: En fyrst við vorum að tala um bækur og áhrif bóka. Sástu kvikmyndir? 

 

H: Já, já á sunnudögum þá var afsláttur. (Já.) Þá kostaði bara 25 aura (Já.) Og það var bíó 

þarna sem Smjörlíkisgerðin er. (Já.) Við fengum oft að fara í bíó og margar góðar – ég man 

einu sinni það var ein mynd sem að maður var voðalega spenntur – hérna músík og svona sem 

allir gátu sungið með – og […] hann söng svo vel, við vorum þarna, og það var kona gömul, 

mamma sýningarstjórans og var alltaf kvartandi - en þessi mynd sérstaklega sem ég man eftir 

og hann […] var svo [söngelskur?] – hann var þú veist þeir voru strákarnir hans […] …læknis 

(Já, já) – og hann söng alveg: „Dette grønne landet“ og hann söng alveg og hann vissi ekki af 

– það var enginn sem truflaði hann. Hann var búinn að syngja hástöfum bara allan tímann.  

 

R: En, en með leikina áfram að, að hérna höfðu kvikmyndirnar áhrif á leikinn? Voru þið að 

leika einhver atriði.  

 

H: Nei, ég held ekki – ekki svo ég viti til – mér finnst það ekki – jú ég hugsa kannski að þær 

hafi haft áhrif, ég man til dæmis með sjálfan mig að hérna [? og ?] það voru svona þýskar 

myndir, gasalega mikið söngfólk og ég var að hugsa um sko að ég ætlaði að verða söngkona. 

Maður hélt að maður þyrfti ekki meira, maður yrði þetta bara – það er náttúrulega ýmislegt 

sem hefur haft áhrif enn ekki á leikina. Ég held að það séu væntingarnar (já, frekar) kannski. 

Það voru þessar barnamyndir, skrípamyndir sem voru – svo var maður bara með Hjemmet og 

Famlisjornal og lærði svolítið af dönsku á því. – En núna er náttúrlega sko þessi tími, hann er 

náttúrlega ekki alveg [skorið á?] – til dæmis það sem maður er að sjá núna og fólk sem er á  

netinu og allt þetta óhóf sem er – sem hefur áhrif á – tímaeyðslu fyrir krakka.   

 

R. Þetta eru allt aðrir tímar.  

 

H: Allt, allt annað.  
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R: Við, hérna Helga gætum nú haldið áfram að sjalla. 

 

H: Ég get kjaftað um svona en ég get ekki gefið uppskriftir. 

 

R: Já, nei, nei – en þetta er búið að vera aldeilis ljómandi gott hjá okkur. Svo nú ætla ég bara 

að slökkva á bandinu.   
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R: Mig langar þá að byrja á því að spyrja þig Guðrún, hérna, hvenær þú ert fædd og hvar þú 

ólst upp? 

 

G: Það er 2.8. 29 (já) og ég er alin upp í Reykjavík (já). Vestarlega á Barónsstígnum (já). 

 

R: Þú ert semsagt á Barónsstígnum þegar þú ert barn? 

 

G: Já, en foreldrar mínir bjuggu á Lindargötunni svolítinn tíma (já, já). Já, en yfirleitt – ég er 

eiginlega allan minn aldur þarna. Eða meiripartinn.  

 

R: Þannig að þú ert í rauninni, hvað á að segja, þitt leiksvæði er þá miðbærinn í Reykjavík?  

 

G: Nei, sko ég er í Austurbæjarskólanum (já þú ert í Austurbæjarskólanum, miðbærinn er 

náttúrlega nær, já,já) Já, já og ég á heima við hliðina á Sundhöllinni (já) og ég held að það sé 

bara best að byrja – maður er á leikvöllunum í kring fyrst til að byrja með (já).  

 

R: Það eru komnir leikvellir þegar þú ert barn? 

 

G: Já, já semsagt – leikvöllurinn sem er á Grettisgötunni. Og svo kemur leikvöllurinn sem er 

niðri á Snorrabraut. (Já, já) Fyrir aftan þarna bíóið (já). Og þetta eru staðir sem maður sótti á. 

Svo var Mjólkurstöðin við Snorrabrautina og þar voru – var voðalega stórt og mikið plan sem 

var steypt og þegar var búið að setja bílana á kvöldin á planið, fólk var farið og þeir hættir að 

keyra út bílstjórarnir þá notuðum við þetta sem leiksvæði (já,já). Þarna ehhh erum við í alls 

konar leikjum, fallin spýta og erum að hlaupa í skarðið (já) og við erum að búa til parísa og 

hlaupa eftir, fara eftir númerunum á því apparati (já, já einmitt). Og þarna erum við öll 

kvöldin. 

 

R: Já, þegar þú segir við áttu þá við – eru það krakkarnir í hverfinu? 

 

G: Já.  

 

R: Var það stór hópur? 

 

G: Já, það var mjög stór hópur.  

 

R: Mjög stór hópur og þetta var sem sagt fyrst og fremst ykkar athafnasvæði? 

 

G: Ja, nei svo kemur annað opið svæði þar sem heilsugæslustöðin var – er núna þarna, við 

Barónsstíginn (já) – fyrir aftan sundlaugina. (Já.) Og þar voru svona stórir steinar og holt og 

hæðir og þarna vorum við að leika okkur í búleik – svona búa til bú og (já, já) tína glerbrot og 

nota það fyrir diska og svona ef einhver missti bolla eða braut að þá var það mjög vel þegið að 

fá það í búið hjá krökkunum, sko. (Já, já). 

 

R: Segðu mér svolítið meira frá þessum búleik. Bjugguð þið þá til …? 

 

G: Við bjuggum þá til, við, skal ég segja þér, við bjuggum til, við fengum eins og ég segi 

tíndum glerbrot og annað og fengum gefins það sem hafði brotnað og svona. Svo vorum við 

að leika okkur þarna, það var búð, búa til kramarhús og setja kannski sand og möl í þetta – 

krakkarnir voru að koma og kaupa í búðinni. Síðan þá vorum við að – sem vorum heima – við 

vorum að búa til drullukökur og puntuðum þetta svo þegar við vorum búin að laga þetta til 
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með spöðum og annað – þá puntuðum við þetta með alls konar blómum, sóleyjum og öllu 

mögulegu, fíflum og öllu mögulegu. (Já, já, já.) Og við áttum annað leiksvæði þarna rétt hjá – 

náttúrlega var maður alin upp í Sundhöllinni – alltaf í sundi á hverjum degi (já). Svo er ég í 

Austurbæjarskóla og þar er stórt opið svæði fyrir framan skólann (já) og það var bara urð og 

grjót. Þar notuðum við voðalega mikið til þess að búa til svona búleik og búa til búð og selja 

og láta krakkana fara yfir götuna yfir í hinn partinn. (Já, já, á milli?) Á milli sko. (Já, já.) Og 

þar lékum við okkur náttúrlega alls konar leiki og vesen. Það var nú aðallega fallin spýtan þar. 

 

R: Það hefur ekkert verið amast við ykkur á skólalóðinni?  

 

G: Já, nei, nei, nei, nei enginn að amast við okkur. Við höfðum þetta algjörlega út af fyrir 

okkur (já). Alveg frjálst (já). En núna er búið að setja tún og tré og … (já, já).  

 

R: Fóruð þið lengra upp á holtið þar sem að Hallgrímskirkjan stendur? 

 

G: Nei, það var aftur svæði sem aðrir krakkar höfðu.  

 

R: Já, krakkarnir sem komu neðan úr bæ, kannski …?  

 

G: Já, já – það var ekki okkar. (… af Skólavörðustígnum og þaðan?) Já, það var ekki okkar 

staður. (Og verið alveg skil þarna á milli?) Já, já. (já, merkilegt). Svo er svona á milli húsanna 

– það var svona hús niðri í lóðinni á Barónsstígnum þar sem er barnaheimili í dag, þar var 

sund á milli húsanna. (Já.) Og það notuðum við rosalega mikið á veturna. (Já.) Þá vorum við í 

sleðaferð svona – kölluðum það convoy. Þræddum sleðana saman, hvert á eftir öðru.  

 

R: Þá ertu að tala um skíðasleða? 

 

G: Já, þessa gömlu skíðasleða, (já, já). Svo var náttúrlega pakkað í öll sæti og svo var farið af 

stað og niður þetta sund en við stoppuðum akkúrat þar sem Snorrabrautin byrjar því þar kom 

yfirbyggt port og þar var náttúrlega enginn snjór (já,já). Þar urðum við alltaf að stoppa svo 

fórum við bara alltaf upp eftir aftur. 

 

R: Þannig að þið hafið stoppað sjálfkrafa áður en þið fóruð út á götuna? (Já.) En heima hjá 

þér, ólstu upp í stórum systkinahópi? 

 

G: Nei, við vorum bara tvær  

 

R: Bara tvær. (Já.) Hvernig var, svona, atlætið? 

 

G: Það var afskaplega gott því móðir okkar var ein með okkur tvær því að pabbi var alltaf á 

sjónum. Hann var togarasjómaður, (já) stýrimaður og hún var alltaf ein með okkur því að 

hann sigldi öll stríðsárin og allt og … var alltaf á sjónum. (Já.) Svoleiðis að við vorum bara 

þrjár í heimili (já) og það var afskaplega gott. Móðir okkar hún vann þarna úti í Sundhöll og 

bara gatan á milli.  

 

R: Þannig að þú minnist ekkert svona – eða manst ekki eftir neinum sérstökum skorti kannski 

á kreppuárunum eða ...? 

 

G: Nei, ég man aldrei, ég er oft búin að hugsa það síðan ég varð fullorðin – ég man aldrei eftir 

því að vantaði nokkurn skapaðan hlut (nei, nei) eða hún kvartaði. (Einmitt.) 
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R: En leikirnir, búleikurinn já, og hérna og að baka drullukökur – mömmuleikur var það 

svona, hluti af þessu? 

 

G: Já, já, já, já mömmuleikur náttúrlega. Það var nú – við vorum að passa börn kannski og þá 

vorum við með litlu börnin með okkur og notuðum þau sem dúkkur (Guðrún hlær) og 

klæddum í föt og settum klúta á höfuðið á þeim og svona. (Og voruð sjálfar þá mömmurnar?) 

Já, já og svo höfðum við barnapíur.  

 

R: Já, en hérna já, já – en strákarnir voru þeir með í mömmó?  

 

G: Nei, nei, ég minnist þess ekki og er búin að vera að velta þessu fyrir mér. Þeir voru með 

okkur niðri hérna í Mjólkursamsölunni þarna niðri á Snorrabraut. (Já.) Í leikjunum þar, fallin 

spýtan og þeim – þar voru þeir. (Já, en þeir hafa ekki verið í pabbahlutverkinu í mömmuleik?) 

Nei, nei ég man ekki eftir því að þeir hafi verið notaðir í það. (Guðrún hlær.) (Nei.)  

 

R: En sko búleikirnir nú, nú var mjög algengt lengi fram eftir að allavegana sveitakrakkar þeir 

eru að leika sér með horn og leggi og slík.  

 

G: Jú, jú, jú, jú – notuðum þetta allt saman. (Þið borgarbörnin líka?) Já, já, já, já – þetta var 

passað eins og gull.  

 

R: Og bjugguð þið þá til sveitabæi með dýrum? 

 

G: Nei, nei þá vorum við með eplakassa sem við hvolfdum við og notuðum hillurnar fyrir 

dýrin. (Já,já.) Það var fjósið. (Já,já, einmitt.) 

 

G: En þá hafa hornin verið kindur og … Já, mikil skelfing, já, já, svo var bundið band utan um 

hausinn á leggjunum og svo þótti … svo dró maður bandið á milli fótanna. (Eins og það væri 

hestur?) Jahá. (Guðrún hlær.) (Já, já, já, já)  

 

R: En fallin spýta hvernig var hann – manstu hvernig hann var framkvæmdur?  

 

G: Það var sett spýta einhversstaðar inn við vegg (já) og svo var hlaupið og það var falið sig – 

já við földum okkur og svo hérna sá sem að var fyrstur hann henti spýtunni og kallaði: „Fallin 

spýtan.“ Og þá gáfu sig allir fram. (Já.) Og þá var byrjað á nýjan leik.  

 

R: Já, en þessi hérna, fallin spýta, var líka kallaður saltabrauð. Manstu eftir því nafni?  

 

G: Nei.  

 

R: En feluleikur? 

 

G: Já, já, jú, jú, jú, þeir voru leiknir út um allt og alltaf falið sig, bæði í húsum og steinum og 

öllu mögulegu. (Já.) 

 

R: Og þessi venjulegi feluleikur þá að einn hefur grúft?  

G: Já, hann hélt fyrir andlitið og stóð upp við vegg og … (taldi?) já, já, já, (og svo var leitað?) 

já.  

 



303 

 

R: Já, já, en ég er með nokkur fleiri nöfn á leikjum eins og bara skessuleikur. Manstu eftir 

einhverjum leik sem hét skessuleikur?  

 

G: Nei, ég man ekki eftir en ég hef nú heyrt talað um það, sko.  

 

R: Það er nú mjög algeng þessi vísa þarna: (Já, ég man ekki eftir honum sko.) „Má ég ekki 

mamma með í leikinn þramma…“ (Já, já maður þekkti það allt – þessa vísu.) En þú manst 

ekki eftir hvernig skessuleikur var?  

 

G: Nei, ég man ekki eftir því.  

 

R: Svo er talað um útilegumannaleik líka.  

 

G: Það þekki ég ekki. 

 

R: Stórfiskaleik? (Já, já, ég man eftir honum.) Og hann var fólginn í því að …? Manstu 

hvernig hann var? 

 

G: Nei, ég man það ekki bíddu við – nei ég man það ekki. (Nei.) Hvernig hann fór fram.  

 

R: Væntanlega hlaupið á milli tveggja svæða …? 

 

G: Já, ég er hræddum það, sko.  

 

R: Já. Svo voruð þið, segirðu, að hlaupa í skarðið?  

 

G: Já, já, það var hlaupið í skarðið (Köttur og mús?) Já, já, já, það var líka.  

 

R: Og voru þetta algengir …  

 

G: Mjög algengir, mjög algengir. (Já.) 

 

R: En af þessum svona hópleikjum. Manstu hvað var svona, hvað var vinsælast? 

 

G: Hvað stóð upp úr? (Hvað fóruð þið oftast í?) Ég held fallin spýtan. (Já, fallin spýtan.) Já, 

það var hægt að gera það alls staðar (Já.)  

 

R: Og – en skollaleikur? Skollablinda? 

 

G: Já, já bundum fyrir augun og (já) og snúið í hringi þangað til maður sá tvöfalt. (Guðrún 

hlær.) (Já, (ég hlæ.)) Og það var á endanum náð. (Já, skollinn þurfti að ná þá …einhverjum úr 

hópnum?) Já, já svo fór maður að – fór að leita.  

 

R: Já, var hann leikinn inni eða úti manstu? 

 

G: Hann var úti. (Útileikur?) Já, já.  

 

R: Á sumrin þegar var nú kannski betra veður en á veturna. Lékuð þið ykkur meira úti en 

inni?  
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G: Já, já við vorum bara bókstaflega úti allan daginn?  

 

R: Og krakkar almennt í hverfinu voru úti?  

 

G: Já, já, já. Allir úti það þekktist ekki að vera inni. Það þekktist ekki. 

 

R: Var eftirlit með ykkur? (Nei, (nei), nei) Þið voruð bara send út og höfðuð ykkar staði? 

 

G: Já, já, og gátum farið það sem okkur langaði til og enginn var hræddur um mann eða neitt.  

 

R: Nei, nei. En voru settar reglur um hvenær þið áttuð að vera komin inn á kvöldin?  

 

G: Jee, það var voðalega mikið eftir hvernig veður var og svona sko náttúrlega á veturna fór 

maður snemma heim. (Já.) Áður en það kom myrkur. Svo á sumrin þá fékk maður að vera 

lengur.  

 

R: Yfirvöld náttúrlega, lögreglan eða slíkt hefur ekkert verið að skipta sér af því hvað þið 

voruð að gera? 

 

G: Nei, nei maður vissi ekki hvað lögreglan var. (Guðrún hlær.) (Nei, nei.) Ha! 

 

R: En mig langar aðeins, af því að þú varst að tala um þessi leiksvæði og leikvellina á 

Grettisgötunni og þarna við Snorrabrautina. (Já.) Manst hvaða leiktæki voru á þessum 

leikvöllum?  

 

G: Það var rólur og vegasalt og svo sandkassar (já) og það var ekki meira (nei). 

 

R: Voru einhverjar svona klifurgrindur, apagrind eða eitthvað svoleiðis? 

 

G: Nei, ég held það hafi ekki verið komið. (Nei.) Ég man ekki eftir því.  

 

R: Var eftirlit á þessum leikvöllum? 

 

G: Já, já, það voru alltaf konur (alltaf konur?) já, já, já. Maður var þarna og var í 

sandkössunum að byggja hús og (já) og leika sér í sandinum (já) á milli þess sem maður rólaði 

og vegaði salt. 

 

R: En ef að var leiðinlegt veður, rigning, var eitthvert skjól? 

 

G: Já, það var lítið, svona lítið hús á báðum völlunum sem gæslukonurnar höfðu og gátu tekið 

mann inn ef að maður – var vitlaust veður eða svona (já) en yfirleitt var maður sendur heim. 

 

R: Sendur heim bara, já. Voruð þið með nesti með ykkur? 

 

G: Nei. (Nei. Það var ekkert svoleiðis – tíðkaðist kannski seinn?) 

 

R: U, sko ég hef aðeins verið að reyna að flokka þessa leiki niður. Það er stundum talað um, 

svona, raðleiki eða söngleiki eins og til dæmis fram, fram fylking.  

 

G: Já, já ég þekki það.  
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R: Þú þekkir hann. Manstu hvernig hann var? 

 

G: Æ, nei ég man ekki hvernig hann var. (Það var farið með ákveðna vísu og svo var 

gengið…) Já, já, það var farið með vísu, já, já – ég man ekki hvort við marseruðum eða 

hvernig það var. (Já, það var nú yfirleitt gert) Já, ég held við höfum marserað og fórum 

einhvern hring (já).  

 

R: En þú kannast ekki við önnur nöfn á… brúarleikur var hann líka kallaður?  

 

G: Nei.  

 

R: En leiki eins og í grænni lautu? (Jú, jú.) Þú manst eftir honum. Inn og út um gluggann?  

 

G: Já, já og alltaf sömu leið. (Alltaf sömu leið! Já, (ég hlæ)) (Guðrún hlær.) 

 

R: Manstu voruð þið að leika þennan leik á …?  

 

G: Já, já, já, já við fórum í þetta. (Já.) Það var sko náttúrlega þar sem ég átti heima þar var 

meira svona – það var svo fjöldi af krökkum þarna sko. Svoleiðis að það var dálítið vont að 

vera í svona litlum leikjum. Við urðum að hafa allt svo stórt af því að við vorum svo mörg. 

(Já.) En maður kannast við þetta allt saman. (Bimbi, rimbi, rimm, bamm?) Já, já. (Manstu eftir 

honum líka?) Já, já.  

 

R: En þú varst líka að minnast á, áðan, parís (Já.) Hoppa parís. (Já, já.) Hvernig – notuðuð þið 

krít?  

 

G: Við notuðum krít, við notuðum krít og ef við áttum ekki krít þá vorum við bara með liti – 

svona venjulega liti (Guðrún hlær) sem við lituðum með.  

 

R: Á, þá, jörðina, stéttir … eða?  

 

G: Sko þar sem að var steypt þar var náttúrlega enginn vandi að kríta þetta en svo ef maður 

var barasta á jörðinni á venjulegum sandi eða þú veist. Að þá vorum við með prik eða járn og 

drógum það eftir línunum til þess að búa til hólfin. 

 

R: Manstu hvort þeir hétu eitthvað, sko, eftir tegundum þessir parísarleikir? 

 

G: Nei, ég man ekki eftir nema einum – jú þetta voru tveir leikir. Þetta voru sko fyrri leikurinn 

og seinni leikurinn. (Já, geturðu…) Fyrri leikurinn hann voru hólfin og svo var aftur seinni 

leikurinn. Hann var hólf ílangt, svona (já) og þá fór maður inn í fyrsta hólfið og svo áfram og í 

stóra hólfið svo fyrir rest. (Já.) Þá var leikurinn úti.  

 

R: Hólfin þegar, þú talar um hólfin – voru hólfin þá – manstu hvað þau voru mörg? 

 

G: Þau voru sex, fyrri hólfin. (Já.) Ég man ekki hvað þau voru mörg hin. Ætli þau hafi ekki 

verið sex líka.  

 

R: Já – þessir leikir voru kallaðir, landaparís, kerlingarparís og … 
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G: Já, ég man eftir landaparís. (Já, var það þessi hólfaparís?) Já, já.  

 

R: Og svo reyndar er nú líka talað um hnífaparís. 

 

G: Já, ég man nú eftir honum sko. Þá var maður með einhverjar smá svona hnífa, vasahnífa 

bara og maður henti því á hólfin. (Hentuð þeim á hólfin?) Já, maður byrjaði á fyrsta hólfi, svo 

tók maður hnífinn til baka, svo henti maður honum aftur og svo bara koll af kolli.  

 

R: Já, já. Annars var notað eitthvað annað? Þið hentuð einhverju í hólfin?  

 

G: Já, það var steinn. (Það var steinn?) Já, það var steinn.  

 

R: Já, já, já, já – eh. Sippubönd (Já, já, já, já.) og sippa? 

 

G: Það áttu allir sippuband, já, já – með hnúðum svona tréhnúðum á endunum. 

 

R: Og voru einhverjar sérstakar listir leiknar með sippuböndunum? 

 

G: Ja, það var sippað náttúrlega áfram og svo þótti voða fínt að sippa aftur á bak (Já. En í 

kross?) Já, sumir gátu gert það en … (Guðrún hlær!) það vardálítið erfitt. (Já.) Þá varð að vera 

svo langt í bandinu sko að maður varð að komast inn í leikina (já) og út aftur. (Já, já.)  

 

R: Snú, snú? 

 

G: Já, já. Héldu tvær í sitt hvorn endann. (Já.) Og svo var þriðji aðilinn sem fór inn í miðjuna 

(já) og hoppaði þar.  

 

R: Voru það stelpurnar sem voru í þessum leik? ( Já, já.) En ekki strákarnir? (Nei.) Nei, en í 

parísnum. Voru strákarnir með ykkur? (Nei, lítið.) Þannig að þetta hefur verið svolítið 

kynskipt hvað þetta varðar (Já, já.)  

 

R: Eh – manstu eftir svona húlagjörð? Húlahoppi? 

 

G: Já, já. (Þið voruð í því?) Já, já með hringinn um mittið. Jú, jú, ég man eftir því.  

 

R: En stultur? 

 

G: Já, já ég man eftir þeim. (Já.) Ég átti einu sinni stultur. (Guðrún hlær.) Já, já, maður gekk á 

þessu alveg … (aftur á bak og áfram?) já, já en maður náttúrlega þurfti helst að vera á sléttu. 

(Guðrún hlær.) 

 

R: Já, einmitt. Manstu hvar þið fenguð stulturnar? Voru þær heimasmíðaðar?  

 

G: Heimasmíðaðar. (Já.) Það voru bara karlar hingað og þangað út um bæ sem smíðuðu þetta. 

Og svo voru þær náttúrlega líka búnar til heima á heimilinu ef að var einhver handlaginn.  

 

R: Já, en sippuböndin og það hafið þið fengið í búð? 

 

G: Það var allt keypt. (Já keypt í verslunum?) Já, en það var alltaf einstaka barn (?) sem var 

búið til heima. 
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R: Já, einmitt. Hérna boltaleikir (Já, jú.) Manstu eftir einhverjum slíkum?  

 

G: Já, já ég man eftir boltaleikjum. Þá var maður með tvo þrjá bolta. (Að grípa?) Já, henda í 

vegginn. (Já.)  

 

R: Manst hvað hann hét eða var kallaður?  

 

G: Nei, ég man það ekki.  

 

R: Er þetta það sem var kallað danskur?  

 

G: Ég bara man ekki hvað þetta var kallað. (Nei.) Og svo henti maður undir hendina og þrjá 

bolta á eftir. (Jú, jú heilmikil kúnst.) Já, já, já, já – þetta var ansi mikil leikfimi.  

 

R: Manstu eftir boltunum? Voru þetta … (já) leðurboltar eða gúmmíboltar?  

 

G: Nei, nei þetta voru gúmmíboltar. Já, já. (Búðarkeyptir náttúrlega?) Já, já, já, já.  

 

R: En svo eru hópboltaleikir. Það var stundum talað um kýló eða kýlubolta eða slábolta. 

 

G: Já, kýlubolti. Þá skal ég segja þér er maður í marki og maður er með spaða og maður slær 

boltanum út. Til krakkanna sem standa fyrir utan línuna. Og þau eiga að ná boltanum og koma 

honum aftur inn í markið. (Svipað, kannski bara eins og það sem er kallað „baseball“?) Já, 

ekkert ósvipað.  

 

R: Og strákar og stelpur í þessu, bæði kynin? (Já, já, já, já.) Og svo náttúrlega er – er yfir.  

 

G: Já, ég man eftir því. (Já.) Bíddu ég man nú ekki hvernig það fór fram en ég man eftir því . 

Spurning hvernig það var ger gert – hvort það voru sett yfir öxlina eða ég man ekki hvernig 

það var gert.  

 

R: Nei, en yfirleitt var nú hent yfir skúrþak eða … 

 

G: Æ, já, auðvitað. Við vorum – það voru lágir skúrar þarna upp í Mjólkurstöðinni (Guðrún 

hlær). (Já.) Svona lágir, litlir, skúralengja (já) og við notuðum það og köstuðum boltanum 

alltaf yfir. (Já.) Þá vorum við ýmist inni í portinu á mjólkurstöðinni eða hann fór yfir þeim 

megin sem Sundhöllin er. Ég man þetta núna.  

 

R: Og þá hefur verið hópur öðrum megin og hópur hinum megin?  

 

G: Já, já, til þess að grípa boltann ef hann kæmi. (Ef hann var gripinn hvað gerðist þá?) Þá var 

hlaupið í kring. (Já, og reynt að…?) Og þá minnir mig að við höfum þurft að handa honum í 

einhvern sem var hinum megin. (Já, og hann skipti þá um lið?) Já, já, hann skipti um.  

 

R: Já, einmitt, einmitt. Þetta var skemmtilegur leikur ég man sjálfur eftir að mér þótti 

óskaplega gaman að vera í yfir.   

 

G: Þetta var voðalega spennandi, já, já. Ég var bara búin að gleyma þessu.  
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R: Hollí – hú? 

 

G: Ja, ég hef nú heyrt það en ég man það nú ekki hvernig það fór fram. 

 

R: Og brennibolti?  

 

G: Já, bíddu við það var, var það ekki spaðabolti, brennibolti? (Ja, nú veit ég ekki!) Ég man 

eftir þessu nafni sko en ég bara man ekki hvernig þetta fór fram.  

 

R: Kannski hefur hann verið svipaður og kýló?  

 

G: Já, eitthvað svoleiðis. Eitthvað svipaður.  

 

R: En fótbolti? 

 

G: Nei, ég hef aldrei gert það. (Nei, ekkert í fótbolta?) Nei, ég man ekki eftir því.  

 

R: Manstu eftir því að strákarnir hafi verið í fótbolta?  

 

G: Já, eitthvað lítils háttar. (Ekki mikið samt?) Nei. (Nei.) Nei.  

 

R: Svo er leikur sem var vinsæll og kallaður var stikk? 

 

G: Já, þá hleypur maður og reynir að ná í einhvern náunga og lemja hann og segja stikk. (Já.) 

Þá er hann úr leik. (Já.) Mig minnir að það hafi verið þannig. (Já.)  

 

R: En ekki stikk þar sem hent er pening upp að vegg?  

 

G: Það er líka. Það er jú, jú, það er til líka náttúrlega þegar maður fleygir peningum upp að 

vegg. Strákarnir voru í þeim leik. (Já, ekki þið stelpurnar?) Nei. Þeir voru alltaf í stikk, 

peningastikk sem þeir kölluðu.  

 

R: Þá veistu kannski ekki hvernig sá leikur var? Svona í smáatriðum?  

 

G: Nei, þeir fleygðu þessu – voru með fimmeyringa og fleygðu þeim upp að vegg. Ég man 

það – ég man ekki hvernig þetta var.  

 

R: Keppikeflið var að reyna að komast næst veggnum var það ekki?  

 

G: Jú, jú, eða nógu nær veggnum með þá (já, einmitt) og – jú það var – sá sem var efstur hann 

fékk summuna. (Já.) Þannig held ég að það hafi verið. (Já, einmitt.)  

 

R: En ef við færum okkur nú yfir í veturinn. Þú varst að tala um áðan, skíðasleðana, sem þið 

rennduð ykkur á. Aðrir vetrarleikir, hvað voru þið að bardúsa annað á veturna? 

 

G: Við vorum í snjónum og vinsælast að búa til snjóbolta og snjókerlingar og stríða 

strákunum – henda í þá bolta og vesenast (Já.) Já.  

 

R: Snjókarlar og kerlingar voru það … 
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G: Það var sko. Það voru ekki allir sem áttu skíðasleða í þá daga. (Nei.) Og það vildi þannig 

til hjá okkur systrunum að við fengum skíðasleða vegna þess eins að pabbi okkar dó – 

drukknaði á sjó – og okkur var gefinn sleði í jólagjöf þau jól sem hann hvarf.(Já.) Og við 

fengum þá nýjan skíðasleða sko annars áttum við engan sleða. (Nei.) Og yfirleitt áttu krakkar 

ekki sleða. Þau voru kannski svona með gamla einhverja sleða sem þau gátu fengið einhvers 

staðar hjá nánum ættingjum en það var ekki mikið um þetta.  

 

R: Voru skíðasleðarnir kannski svona dýrir eða?  

 

G: Njá – þeir voru dýrir og bara held að fólk hafi bara ekki verið að spá í þetta neitt. (Nei.) Ég 

bara man þar sem við vorum í leik alltaf þarna milli húsanna að þá voru margir krakkar sem 

áttu þessa sleða sem við kölluðum í „convoy“ þarna þegar við fórum niður. (Já.) Og þá 

notuðum við – lofuðum við þeim sem ekki áttu sleða að sitja á. (Já, einmitt.) Já.  

 

R: Þið hafið svo skipst á - og svona sameinast um þessa sleða sem til voru? 

 

G: Já, eða standa á teinunum fyrir framan mann og halda sér í og maður orgaði alltaf. (Guðrún 

hlær!) (Já, já, já, já.) 

  

R: Já, snjókarlarnir og kerlingarnar. Var lagt mikið upp úr þessu – voru þið að skreyta þá og 

klæða þá? (Nei, nei, nei, nei.) En skautar? 

 

G: Já, það var mikið farið á skauta. (Og hvert þá?) Niður á Tjörn. (Niður á Tjörn?) Já. Allir á 

skauta á Tjörninni. (Já.) Já, maður fór þangað á kvöldin eða – ef var ekki vitlaust veður og 

maður fékk að fara (Já, þú hefur labbað yfir Holtið?) Já, já eða fór bara Laugaveginn. Eða 

Njálsgötuna og niður Skólavörðustiginn og niður í bæ. 

 

R: Það hafa verið margir á skautum á Tjörninni? 

 

G: Já, alveg hellingur á skautum. Þetta var. Það flykktust allir á skauta þarna á kvöldin. Það 

var. Tjörnin var alveg full. Svo var maður sóttur niður eftir. En það voru nú ekki bílarnir í þá 

daga. Það löbbuðu bara allir. (Já, einmitt.) 

 

R: En talandi um bíla. Voru krakkar farnir að hanga aftan í bílum? 

 

G: Já, já, strákarnir. (Strákarnir.) Já, já, já, já. Það var aðalsportið hjá þeim. (En ekki 

stelpurnar?) Nei, það var aðalsportið hjá þeim að hanga aftan í – maður var svo ægilega 

hræddur um að þeir mundu fara með lappirnar undir bílana eða jafnvel sjálfir. (Já, já, en var 

amast við þeim, bílstjórarnir?) Nei, nei, þeir hægðu bara á sér Ég man ekki eftir að þeir hafi – 

það hefur kannski einn og einn karl sem hefur hlaupið út. (Já.)  

 

R: En skíði. Fóruð þið á skíði? 

 

G: Já, já. Við fórum með skólanum alltaf hreint. (Já.) Það var alltaf farið í eina skíðaferð á 

önn. Já, já ég fór það og ég átti skíði meira að segja sjálf.  

 

R: Já en þið hafið ekki gengið neitt? Það hafa ekki verið neinar brekkur sem hægt var að 

ganga á? 
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G: Það var ekki neitt. Nei. Það var ekki neitt. Maður var þá jafnvel á lóðunum í kring. Og lét 

það bara duga. (Guðrún hlær!) 

 

R: En áttir skíði sjálf. En voru það þá tréskíði? 

 

G: Já, tréskíði. (Já.)  

 

R: En skautarnir hvernig voru þeir? 

 

G: Það voru hvítir klossar með fínum, þú veist, stálskautum undir. (Já, akkúrat eins og þeir 

eru í dag?) Já, já, en það voru margir á svona svörtum, svörtum skóm og svona. (Já.) Það var 

nú eiginlega algengast. Ég bara man ekki hvernig stóð á því að ég fékk hvíta skauta, hvort þeir 

voru keyptir úti eða hvað? Það var einhver sem gaf mér þá. (Þóttu þeir fínni, hvítir?) Já, já 

mikið flottari. Æðislega flottir, snjóhvítir. (Guðrún hlær!) (Auðvitað.) 

 

R: En nú erum við að tala um þennan áratug milli 1930 og 40 sem þú ert mest í þessum 

barnaleikjum. (Já, já.) Þegar stríðið skellur á – í þessu sambandi – urðu breytingar á leikjum 

barna eftir að herinn kom? Manstu það? 

 

G: Nei, ég man ekki eftir því sko. 1940 sko þá missti ég pabba minn þarna – hann fer þarna í 

stríðinu. (Já.) Sko það var náttúrlega meira kannski eftirlit með manni á kvöldin og svona því 

það voru hermenn um allar götur og það var svona meira passað. En ég man ekki eftir að það 

breyttist sko, daglegt líf hjá almenningi.  

 

R: Nei það hefur ekki haft nein áhrif þannig? (Nei.) Þið hafið ekkert verið að herma eftir 

hermönnunum eða…? 

 

G. Nei, maður var hræddur við þetta. (Hræddur við þá?) Já.  

 

R: Var þá – haft lítil samskipti við þá?  

 

G: Já, maður var skíthræddur við þetta. (Já.) Maður var það.  

 

R: Þeir hafa ekkert verið að blanda sér inn í ykkar leiki neitt? 

 

G: Nei, þeir voru náttúrlega hangandi utan í húsum og svona á kvöldin.(Já.) Og reyna að fá 

fólk til að tala við sig og svona. En þá var bara búið að taka mann inn. (Já, einmitt.) 

 

R: Ehh. Lastu mikið?  

 

G: Já, ég hef alltaf verið voða mikið fyrir bækur. (Já.) En ég get ekki lesið núna því ég er 

orðin svona hálfblind af sykursýki. En ég sakna þess voðalega að geta ekki lesið.  

 

R: Eftir hverju manstu helst þegar þú varst barn? (Hvað ég las þá?) Hvað þú last og hvað stóð 

upp úr – hvað þér fannst skemmtilegast?  

 

G: Æ, ég veit það ekki. Ég held það hafi verið Shirley Temple bækurnar. (Já.) Ég held það. 

Mig minnir það.  
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R: En í tengslum við leikina. Voru einhverjar bækur sem höfðu áhrif á hvernig þið lékuð 

ykkur. Voru þið að leika einhver atriði úr … 

 

G: Ja, það kannski gat verið. Því að sko það var svo mikið gefið út af bókum þá sem voru 

vísur og alls konar leikir. Og náttúrlega út frá þessum vísum og leikjum þá fórum við 

náttúrlega að stæla þetta. (Já.) Eins og er í dag og það kom margt skemmtilegt út úr þessu. 

(Þið sem sagt hafið fundið ykkur leiki í bókum?) Já, já. Það var bara – það var þessar vísur 

urðu að leikjum.  

 

R: En nú dettur mér í hug til dæmis að á þessum árum þá er þessi bókaflokkur sem fjallar um 

Beverly Gray. (Já.) Sem er um stelpur í heimavistarskóla sem að gera alls konar gloríur. (Já, 

ég man ekki eftir þeim. Nei.) Ég veit að stelpur á þessum tíma voru svolítið að herma eftir því 

sem þær voru að gera. En það er ekkert svona sem þú manst efir úr heimi bókanna? (Nei.) Þið 

hafið ekkert dregið dám af því sem var þar?  

 

G: Nei, ég man nú ekki eftir því sko, eflaust hefur maður nú gert það. Ég man eftir þegar við 

vorum með amerísku blöðin – leikarablöðin sko (já) og þá var maður alltaf að sjá kjólana og 

greiðsluna og svona – maður var byrjaður að finna lykt af þessu. (Guðrún hlær!) (Akkúrat, 

akkúrat, hinn stóri heimur hefur verið kominn til að banka upp á?) Já, já, já, já.  

 

R: Kvikmyndir? Fóru þið í bíó?  

 

G: Já, já við fórum í bíó.  

 

R: Manstu eftir einhverju sem þú sást sem barn í bíó? Sem situr í kollinum á þér.  

 

G: Nei. Ég man ekki – ég bara man eftir því þegar ég sá Á hverfandi hveli – ég gleymi því 

aldrei. (Já, sem barn eða fullorðin?) Ja, sem fullorðin eða svona á miðjum aldri. (Já.) Ég man 

ekki eftir … Gosi helst. (Já)  

 

R: Nú var stundum – það voru nú kúrekamyndir komu mjög snemma (já, já) og svoleiðis og 

krakkar fóru gjarnan að leika sér í kúrekaleikjum og indíánaleikjum. 

 

G: Já, já, það var indíánaleikur og maður hérna bjó til sjálfur fjaðrirnar og máluðum þær (já) 

settum þær svo á band og bundum þetta yfir höfuðið. Svo maður væri nú svona alvöru 

manneskja í þessu sko. (Já.) Eitthvað svona þá - mála sig í framan og svona. Þetta tíðkaðist, 

jú, jú. (Já.) 

 

R: Og þá, þá og fyrirmyndirnar voru þá í bíó.  

 

G: Já, auðvitað fengum við þetta allt úr bíó. (Já.) Við fengum það þar. (Einmitt.)  

 

R: En leikhús. Leikrit? 

 

G: Nei, ekki sem barn. (Ekki sem barn?) Nei. Bara sem fullorðin manneskja. Svo var það 

Mjallhvít hún , hún var dálítið skemmtileg. (Teiknimyndin?) Já. (Já, einmitt.) En ég man ekki 

eftir því að það hafi verið farið með mann í leikhús þegar ég var barn. (Nei, þið hafið ekkert 

verið að leika Skugga-Svein eða neitt svoleiðis) Nei. Nei. Ja, það var þegar maður var í 

stúkunni að maður tók þá þátt kannski í einhverju svo smávegis. (Já - leiklist þannig) Ég var 

bara – ég var öll í fimleikunum (já, já, já, já.)  
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R: Þegar þú svona lítur til baka – að vera barn í Reykjavík á þessum tíma. Heldurðu að það 

hefi verið gott?  

 

G: Já, já. Það voru eiginlega engar hættur og maður heyrði aldrei talað um neitt ljótt og ... Það 

er ekki eins og í dag eintóm dráp og barsmíðar og vesen. Ég man ekki eftir því að maður 

heyrði nokkurn tímann eitthvað svoleiðis. (Nei.) Nei. Nei.  

 

R: En þegar þú minnist þinnar æsku þá er það svona…  

 

G: Finnst hún bara falleg og ljúf (Minning?) Já. (Já, gott að heyra.)  

 

R: Ehh. Já ég var að tala þarna áðan um þessi ár sem voru stundum líka – Íslendingasögurnar 

– krakkar voru að leika kannski einhver atriði úr Íslendingasögunum eða þjóðsögunum eða 

eitthvað slíkt. Manstu eftir einhverju svoleiðis?  

 

G: Ekki öðruvísi en það að ég bara man þegar krakkarnir voru að koma upp í skóla sko og 

voru að taka þátt í stórum stykkjum þar og svona. Ég man eftir að þau voru að koma í 

búningum og öðru (Já.) Ég man ekki neitt sérstaklega eftir því hvað þau voru að vesenast 

með. (Nei, nei) En ég bara vissi að þau voru að leika. (Já, já.) En það átti bara ekki við mig. 

(Nei, einmitt.)  

 

R: En af því að ég var að tala um þjóðsögurnar. Lastu mikið af þjóðsögum?  

 

G: Nei, ekki þjóðsögum en ég átti þó sumar. Ég las ekki mikið af þeim. Mér fannst meira 

gaman að lesa spennubækur og ævisögur. Mér finnst það afskaplega gaman að lesa ævisögur. 

(Já, já.) 

 

R: En hérna svona – innileikir. Þú sagðir nú reyndar áðan að þið hafið verið meira og minna 

úti. (Já.) En þegar þið voruð inni. Manst eftir einhverjum sérstökum leikjum sem þið voruð 

frekar að leika inni? 

 

G: Þá vorum við bara í dúkkuleik. (Þá voru þið bara í dúkkuleik?) Já, og þá var maður með 

dúkkurnar sem maður átti – maður átti nú eina dúkkudruslu og þá kannski bollastell – það 

voru tveir bollar. (Guðrún hlær!) Og dúkkurnar – nú maður var að gefa þeim að drekka allan 

daginn úr bollunum. (Já.) Þykjast. (Já.) 

 

R: Dúkkulísur? 

 

G: Já, já. Ég átti dúkkulísur og klippti þær út og fötin og allt það.  

 

R: Manstu hvar þú fékkst þær?  

 

G: Nei, ég man ekki hvar ég fékk þær en ég man bara að það voru fimmburarnir. Þeir voru 

kanadískir var það ekki? Það voru gefnar úr dúkkulísur þegar þessi kona átti þessa fimmbura 

og það gekk allt út á það. (Jaá…) Að eignast fimmburana og fá föt á þær og allt sem tilheyrði 

þeim. (Já, já.) Þetta var bara æði. (Já, já, og þessar dúkkulísur, já sem sagt – fimmburarnir 

hafa verið fyrirmynd að þeim?) Já, já, já.  

 

R: Þú manst þá ekkert sérstaklega eftir að þær hafi fengist í einhverjum búðum eða …? 
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G: Þetta var bara til í bókabúðum. Já, venjulegum bókabúðum. 

 

R: En talandi um bókabúðir. Keyptuð þið ykkur blöð, sem seinna kannski, voru kölluð 

hasarblöð?  

 

G: Nei, ekki hasarblöð. Stelpur voru ekkert með hasarblöð. (Nei.) Nei, nei, nei. (En manstu 

eftir að strákarnir hafi verið með það?) Já, já. Fóru með þau í bíó og seldu fyrir krónu 

aðganginn að blaðinu – að fá að skoða það. (Já.) Það var bara fyrir eina krónu að fá að fletta 

því! (Guðrún hlær!) (Hörku bisness!) Já, já, já, já. (Já, og leikaramyndir?) Já, já, já, já. Maður 

keypti leikarablöðin og klippti út myndirnar og safnaði þessu öllu saman og límdi þetta inn í 

stílabækur (Já.) Já. Þetta þótti voða fjársjóður.  

 

R: En voru einhver spil sem krakkar á þessum árum …? 

 

G: Matador (Matador, já) Já, við spiluðum Matador alveg daginn út og daginn inn ef því var 

að skipta. Ef maður hafði einhvers staðar stað til þess að vera á (til að vera á, já). Já, já.  

 

R: En venjuleg spil? 

 

G: Jú, jú, það var mikið notað. (Já.) Já, mikið notað – bíddu það var Matador – það var 

eitthvert annað spil – ég mað það ekki. (Lúdó, kannski?) Lúdó? (Já.) Já það passar. (Það var 

mjög vinsælt.) Já, já. (Mylla var líka vinsæl.) Já, jú, jú – jú, jú, það passar.  

 

R: Og, já, já – manstu eftir Meccanoi?  

 

G: Já, ég man eftir því. (Að skrúfa saman Meccano?) Já, já, já, já, ég man eftir því. (Varstu 

mikið í því?) Nei, ég var að reyna þetta og svona – en það voru aðallega strákarnir sem voru í 

því að skrúfa þetta saman, sko. (Það hefur þá frekar verið strákaleikur?) Já, já, - ég man eftir 

Meccanoi. Barnabörnin mín eru með þetta. (Guðrún hlær.)  

 

R: Já, já, já en manstu eftir einhverjum orðaleikjum eða einhverju slíku.  

 

G: Sumir voru með það og sumir ekki. (Já.) Ég var ekki í þeim enda. (Nei.) 

 

R: Þið hafði ekkert verið að leika ykkur með svona tungubrjóta eins og: „Stebbi stóð á 

ströndu“ ?  

 

G: Jú, jú maður þuldi þetta upp og kunni vísuna og allt svoleiðis sko. (Já, já.) En það var ekki 

við nein sérstök tækifæri eða neitt þess háttar. (Nei.)  

 

R: Voru þið að kveðast á?  

 

G: Nei. (En heldurðu að krakkarnir hafi gert það?) Nei.(Nei.) 

 

R: Frúin í Hamborg? 

 

G: Já, ég man eftir því. (Einhvern tímann eitthvað farið í það.) Já, já.  
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R: En hérna, hvað sko – hvað manstu eftir því sem hefur verið kallað í seinni tíð úrtöluþulur. 

Þegar var verið að velja í lið í leikjum (já) og krakkar töldu út – eins og Ugla sat á kvisti.  

 

G: Já, já. Ég man eftir Ugla sat á kvisti, átti börn og missti ól hún eitt, ól hún tvö, ól hún þrjú 

– svo man ég ekki hvernig restin var. Ég kunni þetta. (Og það varst þú eða eitthvað 

svoleiðis?)  

 

R: Manstu eftir fleiri svona þulum.  

 

G: Neeei, það var nú mikið af þessu sko. Ég man ekki fleiri. (Úllen, dúllen doff?) Já, já, 

koffelane kof, koffelane bikkebane, úllen, dúllen doff. (Guðrún hlær!) Ég er ekki búin að 

gleyma þessu. (Ella mella, kúadella?) Já, já, Ella mella, kúadella, já, já maður kann þetta allt 

saman. (Manstu framhaldið?) Nei, Ella mella, kúadella, nei, ég man það ekki. 

 

R: En, hérna, en leikföng, þú varst að tala áðan um dúkkur. Voru leikföng sem tengdust – þú 

varst að tala um bollastell – voru leikföng sem tengdust dúkkunum. Áttu þið dúkkurúm til 

dæmis?  

 

G: Já, já. Ég held að allir hafi átt dúkkurúm. (Já.) Og sæng og kodda. (Sæng og kodda, já.)  

 

R: Var þetta heimagert eða keypt í búð? 

 

G: Bæði og. (Já.) Bæði og.  

 

R: En dúkkuvagn?  

 

G: Það var nú lítið um þá. (Já.) Já, mjög lítið. Það var einstaka barn sem átti það. (Þótti það 

flott að eiga þá?) Já, það var alveg toppurinn á tilverunni. (Já, var það ekki?) Jú, jú.  

 

R: Fleiri svona eftirminnileg leikföng? 

 

G: Þetta var nú voðalega einfalt í þá daga. Það var dúkkan og það var eitthvað lítið bollastell 

með tveimur bollum eins og ég segi. Svona, jú, litlar babydúkkur. Þær voru voðalega 

vinsælar, bæði litlar og stórar. (Og svo dúkkulísurnar og …) Já, svo dúkkulýsurnar og 

fimmburarnir (Jú, jú.) Og svo hérna negrarnir – nei hvað hétu þeir – sjö litlir negrar? Hvað 

hétu þeir aftur – æ, æ- ég er búin að gleyma því. (Voru það dúkkur eða?) Nei það var bók sem 

var gefin út (já) á íslensku. (Já, Tíu litlir negrastrákar?) Já, Tíu litlir negrastrákar. (Já, já.) Það 

var voðalega vinsælt. Það urðu allir að eiga það. (Já, þá bók.)  

 

R: En bílar og bátar og svona – eða einhver slík leikföng? Strákarnir kannski bara með bílana?  

 

G: Já, þeir voru bara með sína bíla. Það var nú ekki eins og er núna í dag alls staðar hræ og 

hægt að leika sér í bílum ónýtum og … (Nei – eða líka litla leikfangabíla til að draga á eftir 

sér.) Já, nei, nei þeir voru með trébíla. (Já.) Heimatilbúna eða búnir til á verkstæði sko – það 

voru svona litlir pallbílar sko. Og svo voru þeir bara með tilbúna bíla – það var nú ekki mikill 

bílafloti sem þeir höfðu greyin. (Nei.) Það var svona eitt og eitt stykki sem þeir höfðu náð í 

einhvers staðar. (Já.) (Leikfangabílar voru farnir að fást í verslunum var það ekki?) Já, en það 

voru ekki peningar til þess að kaupa. (Já, þú meinar það.) Það var bara ekki til aur fyrir þessu. 

Það gátu ekki allir keypt þetta. Það var eitt og eitt barn sem gat fengið þetta og búið. Og það 
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var ekkert verið að spekúlera að eyða í þetta. (Nei.) Það var svoleiðis. (Annað þurfti að sitja 

fyrir.) Já.  

 

R: Flugdrekar? 

 

G: Já, já, flugdrekar. Þeir voru alltaf til (Já.) Því það var hægt að búa þá til heima. (Já.) Já, já, 

já, já. Við vorum öll alls staðar. Upp fyrir barnaskólann og alls staðar vorum við með þetta. 

Við vorum voðalega mikið með þetta á lóðinni fyrir framan barnaskólann. (Já, strákarnir 

eitthvað frekar en stelpur?) Já, strákar. (Bara strákar?) Já.  

 

R: Stundum voru menn að velta gjörð.  

 

G: Já, já, skoppa gjörð. (Já og slá með priki.) Já, já. Gjörðin skoppaði og svo sló maður í og 

þá hélt hún áfram og maður hljóp á eftir. (Já.) Jú, jú, jú, jú. (Hvernig gjörð var þetta? ) Þetta 

voru nú bara allavegana gjarðir sem að maður gat náð í sko. (Já.) Það voru bara einhverjir 

hringir. (Já, tunnugjarðir?) Já, allt mögulegt látið skoppa. Já, já. Og svo hljóp maður eins og 

vitleysingur á eftir þessu.  

 

R: En hérna – við vorum að tala áðan um leiksvæðin. Að þið eruð að leika ykkur á svæðunum 

þarna í kring. (Já.) Þið farið ekki upp á holtið, segir þú. (Nei.) Þið farið niður á Tjörn. Fóruð 

þið í fjörurnar? Fóruð þið á bryggjurnar eða eitthvað svoleiðis.  

 

G: Nei. Við fórum í fjöruna þegar maður fer niður Barónsstíginn. (Já.) Niður Hverfisgötuna. 

(Já.) Og niður á Skúlagötu. Þar í fjörunni voru litlir kofar og við sóttum þangað. Þar voru 

menn sem voru að svíða hausa og lappir. Okkur fannst þetta æði að horfa á þá þarna yfir 

eldinum en það var búið að banna okkur að fara þarna, sko, við máttum ekki fara en við fórum 

náttúrlega öðru hvoru. (Já, og þetta voru kofar sem fullorðið fólk – menn átta. ) Já, bara svona 

litlir kofar sko, bara svona eitt skýli – bara til þess að vera inni í. (Já.) 

 

R: Þú hefur ekkert farið þá niður á bryggju að veiða eða neitt svoleiðis? 

 

G: Nei, nei, ekkert niður á bryggju (Það hefur kannski verið bannað?) Það mátti ekki. (Nei, 

nei.) 

 

R: En voru einhverjir dagar sem að þú manst eftir svona sem að börn voru að gera eitthvað 

sérstakt, öskudagurinn til dæmis?  

 

G: Já, já. Við saumuðum poka (já), við saumuðum poka og þræddum í þá til þess að setja þú 

veist títuprjóna sem maður stakk með (já) og stundum teiknaði maður á poka. En aðallega 

voru þeir saumaðir svona allavegana með munstrum. (Já, en stunguð þið einhverju í pokana?) 

Já, stundum. (Já.) Mola svona, já, það voru kolamolar. (Já, já, já, já.) Ef það var einhver sem 

manni var illa við þá setti maður kolamola. (Guðrún hlær!) Já, já, já, já.  

 

R: Þó að þetta hafi verið öskupokar þá hefur ekki verið sett aska í þá.  

 

G: Nei, nei það var – sko þá keypti maður kannski ef maður – kaupa fína hvíta poka, 

handmálaða. Það var kona sem gerði þá niður á Barónsstíg. (Já.) Og þá var sett aska í … 

(Slíka poka)  

 

R: En engin skilaboð. Það hefur ekki verið skrifað neitt á miða eða svoleiðis?  
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G: Nei, nei en svo var við náttúrlega komin út í það að búa til spjöld. (Já.) Og skrifa alls konar 

vesen á spjöldin (Guðrún hlær!) og festa svo band í og títuprjón og hengja þetta svo á 

einhvern. (Já.)  

 

R: En fóru þið í lið, öskudagslið eins og gert var, til að syngja og … 

 

G: Ja, nei það var ekki, nei, nei, nei, nei. Sá siður kemur frá Bandaríkjunum. Ég sá hann þar 

fyrst. Þetta er svona, já… (hrekkjavöku?) já, hrekkja… já passar akkúrat já, þetta er einhver 

angi af því.  

 

R: En voru aðrir dagar? 

 

G: Bolludagurinn, (bolludagurinn, já) þá borðuðum við bollur alveg eins og við gátum og 

reyndum að sníkja þetta hvar sem var. (Guðrún hlær!) Okkur þótti þetta svo gott. (Já.) Jú, jú 

og maður náttúrlega var með bolluvönd og bjó hann til sjálfur. Náði sér í pappír og setti þetta 

svo á prikið. (Vaknaðir eldsnemma og …?) Já, já og byrjaði að lemja pabba og mömmu ef að 

þau voru til staðar einhvers staðar. Allir flengdir eins og hægt var og enginn komst undan því 

að borga. (Nei, nei, en með þá?) Það þurfti bara að borga með beinhörðum peningum. 

(Guðrún hlær!) (Já, beinhörðum peningum, já.) Þá fór maður út í búð og keypti bollu. 

(Guðrún hlær!) (Já, já.)  

 

R: En Sumardagurinn fyrsti. Var hann eitthvað sérstakur?  

 

G: Já, já. Maður fékk alltaf einhverjar nýjar flíkur á Sumardaginn fyrsta. (Já.) Já, já. (En 

ekkert sérstakt í sambandi við leiki. Þið hafið ekki fengið leikföng á …?) Jú, það var alltaf 

bolti. (Alltaf bolti?) Alltaf bolti, já. (Í þá sumargjöf?) Já. (Einmitt.)  

 

R: En , en 17. júní var – gerðu menn sér dagamun? Eða 17. júní kemur víst ekki fyrr en seinna 

eða hvað?  

 

G: Nei, hann kemur ekki fyrr en seinna, sko – maður er eiginlega giftur þá þegar maður fer að 

hugsa um 17. júní. (Já.) Og þá fékk maður sér alltaf einhverja spjör og börnin fengu eitthvað 

nýtt og ... já.  

 

R: En í sambandi við leikföng og leiki og þessa daga, ef við hugsum bara til dæmis um jólin 

(Já.) Fengu þið – manstu eftir einhverjum leikföngum eða einhverju slíku sem eru þér 

eftirminnileg sem jólagjöf? 

 

G: Já. Það fengu allir dúkku og strákarnir bíla. (Já, strákarnir bíla og stelpurnar dúkku?) Og 

það var ekkert meira. Maður fékk bara einn pakka. (Já.) Og það var bara látið duga og svo 

fékk maður bara fínar kökur og góðan mat.  

 

R: Máttu þið leika ykkur á jólunum? 

 

G: Já, já, já, já. (Það hefur ekkert verið bannað að leika sér?) Nei, nei, nei, nei.  

 

R: En um páskana. Var bannað að leika sér á föstudaginn langa eða eitthvað svoleiðis?  
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G: Nei, en aftur móðir mín – hún hélt alltaf upp á föstudaginn langa og gerði aldrei neitt. 

(Nei.) Ætlaði ekki að gera neitt. (Ekki handtak?) Nei, nei, nei, nei. En maður gerði hvað sem 

var ef manni sýndist svo (Já.)  

 

R: En leikir hafa ekkert verið bannaðir. Ykkur hefur ekkert verið bannað að leika ykkur á 

föstudaginn langa ef ykkur langaði að spila?  

 

G: Nei, nei.  

 

R: Er eitthvað sem þú vildir bæta við þetta sem við höfum verið að spjalla?  

 

G: Nei, ekkert sem ég man eftir í bili sko.  

 

R: Þú ert nú búin að segja mér heilmikið. 

 

G: Ég ætla að vona að ég hafi getað eitthvað gefið þér.  

 

R: Já, heldur betur. Þetta var ljómandi skemmtilegt spjall og þá ætla ég nú bara að slökkva á 

tækinu. 
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R: Mig langar að byrja Jón á því að spyrja þig, hvenær þú ert fæddur og hvar þú ólst upp?  

 

J: Ég er fæddur 17. 6. 1914 í Reykjavík. (Já, í Reykjavík) og ég fæddist á Bergstaðastræti – tja 

– fimmtíu. Það hús átti Jónas Steingrímur hérna, hérna fisksali sem var á þeirri tíð. (Já, já.)  

 

R: Þú ert sem sagt, ert þá í Reykjavík alla þína barnæsku? 

 

J: Já, (já) hvað það snertir, nema þegar ég var sendur í sveit.  

 

R: Já, þú hefur verið sendur í sveit á sumrin?  

 

J: Ha? Já, já, þá var ég sendur í sveit – ég var sendur í – sko austur í Skaftafellssýslu. (Já, já.) 

Fór að Hrauni í Landbroti. (Já, já.) 

 

R: Og varstu þar mörg sumur eða?  

 

J: Já, já. (Já, já.) Og var það náttúrlega eins og gerist og gengur að maður lék sér í rofunum 

sem það var kallað. (Já.)  

 

R: En í Reykjavík. Manstu eitthvað eftir leikjum þínum og annarra barna þarna í hverfinu.  

 

J: Ekki – ég man það ekki nema bara það sem að gekk á þeim tíma. Það voru svona. Það var 

parís og það var kannski einhver gluggaparís, kassaparís og svona eins og var (já) svona eins 

og var á þeirri tíð. Og svo voru það bara kýlubolti. Þetta var nú eiginlega svona það helsta. 

Svo náttúrlega á veturna voru það snjóhús og svoleiðis dótarí og þegar maður fór aðeins að 

stækka þá fór maður að leika sér að bílum. (Já, hvernig bílar voru það?) Þá var það – bjó 

maður sér til vörubíl (já) – eitthvað bara sko þessa litlu eða svona – bara þú veist (Jón hlær). 

(Já, sem þú smíðaðir sjálfur?) Já. (Já.) Maður settu bara fjögur hjól undir þetta sko. (Já, 

einmitt.) Og svo eins og – svo fór ég – fór maður í bílaleik með þetta hjá Hans póst. Manstu 

hvar það var? (Nei.) Þú veist ekki hvar Hans póst var? (Nei.) En … (Var það þarna í 

miðbænum?) Nei. Það var í Austurbænum. (Já. Uppi á holtinu kannski einhvers staðar þar 

sem Hallgrímskirkjan er í dag og þar?) Já, það sést nú ekkert af þessu núna náttúrlega (Nei.) 

En ég veit ekki, það var alltaf kallað Hans póst. (Já.) Ég held hann hafi verið póstur sko. (Já, 

já.) Nú svo gróf maður út þetta – þetta var hóll þarna þar sem þetta hús var byggt í og maður 

bjó til alls lags götur í þetta til þess að keyra eftir sko.  

 

R: Já, já. Þarna hafið þið leikið ykkur með þessa bíla? (Já.) Margir saman? (Já.) Já, einmitt. 

En þessi kýlubolti sem þú varst að minnast á áðan. Manstu hvernig hann fór fram?  

 

J: Ja, það var – það var bara einn sem hélt á spýtu og annar sem gaf upp. (Já.) Og það var 

slegið svona. (Jón sýnir hvernig menn báru sig að við að slá.) (Já og þurfti svo að ná 

boltanum?) Ha? (Þurfti svo að ná boltanum?) Nei, svo var annar sem þurfti svo að veiða hann. 

(Já, já.)  

 

R: Manstu eftir fleiri boltaleikjum? 

 

J: Nei, …. 

 

R: Fóru þið í yfir til dæmis? 
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J: Já, já. Við fórum mikið í yfir. (Já.) Og við fórum í stórfiskaleik. (Já.) Og hérna – þá fórum 

við í eitt par fram fyrir ekkjumann og svona. (Já.) 

 

R: Stórfiskaleikurinn. Hvernig fór stórfiskaleikurinn fram? 

 

J: Það var – ég er nú mikið til búinn að gleyma því. Ég man eftir þessu nafni sko.  

 

R: Það hefur væntanlega verið hlaupið á milli? (Já, já.) Á milli tveggja hafna? 

 

J: Annars vorum við mikið í yfir (já) og þá var – venjulega fylgir því eitthvert hús eða skúr 

sem sko bara það var hent yfir. (Já.) Og gripið hinu megin og svo hlaupinn hringurinn til að 

henda í aftur. (Já.)  

 

R: Ef að var hent í einhvern úr hinu liðinu þá gekk hann …?  

 

J: Já, þá varð hann að fara til baka sko. (Til ykkar – í ykkar lið?) Já. 

 

R: Þið hafið verið mikið í þessu? 

 

J: Þetta er ósköp vitlaust svona. (Jón hlær.) (En skemmtilegt?) (Jón hlær áfram.) (Já, já.)  

 

R: Þú varst líka að tala um þarna parísarleikina. (Já.)  

 

J: Gluggaparís til dæmis. (Já, já.) Hann var – ja það var bara. Gluggaparís var með einum 

stórum haus svona og svo svona út frá því svona breiðir kantar og svo var hlaupið á milli sko. 

(Já.) Það var hlaupið á milli og það mátti ekki stíga á strik. (Nei.)  

 

R: Já, já, já, já. Manstu fleiri gerðir af parísum? (Ég man ekkert af þessu.) Eða fleiri nöfn á 

parísarleikjum? (Nei.) Gluggaparís, kerlingarparís hét nú einn? 

 

J: Já, það var karlaparís. (Já, var til karlaparís, já?) Það var sko stór haus og svo … (Já, já.) 

Og svo var það bara hlaupið þannig að það mátti aldrei stíga á strik. (Hoppa á milli hólfa?) 

Svo var hnífaparís og svona.  

 

R: Já, hvernig var hann? (Ha.) Hvernig var hnífaparís?  

 

J: Hnífaparísinn? (Já.) Það var bara notuð jörðin og hnífur og hérna og svo var strikað eins og 

hnífurinn náði (já) og eignast sem mesta jörð. (Já.) Hægt að sníða það niður og reyna að ná 

sem mestu þangað til það var komið út í sama og ekki neitt. (Já, já.) En þetta er ósköp 

asnalegt þegar maður fer að hugsa út í það. (Jón hlær.) (Þetta er bara skemmtilegt.) En eins 

gerði maður mikið af því að keyra þarna hjá Hans póst (Já.) Hans póst er – ég gæti trúað að 

þar sem að gamla skátaheimilið var. (Já) Út við hringbraut. (Já, já, já, þar já.) Það var þar. Og 

svo hérna – Sundhöllin var byggð þarna. (Já.) Þar áður voru öskuhaugar þarna (já) og maður 

var að djöflast í því. (Já.) Og svo var maður náttúrlega að hirða drasl ef maður gat notað það í 

eitthvað svona. (Jú, jú, akkúrat.)  

 

R: Þið hafið leikið ykkur á öskuhaugunum?  
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J: Já, já. Það var enginn – þetta var svo lítið í þá tíð.(Já.) Það var svona sorphaugar sem var 

sett þarna. Akkúrat þar sem Sundhöllin er núna. (Já.) Þetta voru fyrstu öskuhaugarnir sem ég 

man eftir. (Já.)  

 

R: En ykkar leiksvæði – voruð þið – hvar voruð þið helst að leika ykkur?  

 

J: Hjá Hans pósti. (Já, Hans pósti já, og þarna) Já. (Já.) 

 

R: Fóru þið niður á bryggjurnar til dæmis?  

 

J: Nei, það var ekki fyrr en við fórum að eldast. (Já.) Ég fór minnsta kosti einu sinni í 

jakahlaup.(Já.) Og það var skýli þarna niður frá sem var – það gekk nú bara undir nafninu 

skýlið. (Já.) Og það var þegar frost var mikið að við gátum farið á jakahlaupum alveg við 

húsið. (Já, já.) Við hefðum náttúrlega drepið okkur ef við hefðum farið niður. (Já, einmitt) 

(Jón hlær.) En það var til þess gert. (Jón hlær.) (já, já.)  

 

R: En þið hafið mest kannski verið að leika ykkur kringum ykkar heimili og þar? (Já.) Varstu 

– hvernig voru heimilisaðstæður hjá þér? (Ha?) Hvernig voru heimilisaðstæður hjá þér? 

 

J: Ég átti heima á Njálsgötu 36. Það var sko hæð – ein hæð – allt svo það var eitt herbergi og 

eldhús (já) og … þetta var bara timburhús, sko. (Já, einmitt.)  

 

R: Var fjölskylda þín stór? Voru systkini mörg? 

  

J: Nei, ég var bara með móður minni.  

 

R: Varstu bara einn með móður þinni?  

 

J: Já, eða fyrstu árin en svo – allt svo seinni árin þá var stjúpi minn sem að kom við sögu. (Já.) 

Hann var í Bringunum.(Já, já.) Úr Gullbringusýslu. (Já.) Sko maður man eftir einstaka atriði 

úr bernskunni þó maður muni ekki svona að tína þetta saman (ég skil þig). Eins og til dæmis 

þegar ég var í Bringunum, þarna. (Já.) Ég var víst ekki nema ár þar, eitthvað svoleiðis. Það 

voru svo miklir snjóar að öll þessi skörð sem við sjáum núna til dæmis, sko, það fylltist allt 

saman og hrossin sem þarna voru til þá – þau fenntu í kaf. Það fennti yfir allt saman. (Já, já.) 

Svo man ég eftir því – sko það sat svo fast í mér – að þegar þau náðust að þá var sá sem átti 

nú heima þarna, bjó þarna, sem Hallur hét, hann þarna – hann var látinn ríða á einu til baka 

sko. (Já.) Sjálfsagt til þess að halda því heitu eða svoleiðis.(Já.) Þá hugsaði ég sem svo – að 

láta alla klárana hafa fyrir því eftir þetta - sko hugsanahátturinn var þannig, sko. (Já, einmitt, 

já, já.) 

 

R: En ef við reynum nú að halda okkur við leikina. Þú nefndir áðan eitt par fram fyrir 

ekkjumann. Manstu hvernig sá leikur var leikinn?  

 

J: Það var raðað sér upp í einni röð sko – tveir og tveir saman (Já.) (Þögn) Ja, ég er bara búinn 

að gleyma þessu. (Já) Já, já.  

 

R: En manstu eftir svona fleiri útileikjum sem margir krakkar voru að leika sér í ? 

 

J: Ja, ekki nema bara að byggja snjóhús og svona. (Á veturna?) Já.  

 



322 

 

R: Voruð þið á sleðum eða einhverju slíku líka? 

 

J: Já, það var ekki nema … jú, jú ég man vel eftir að það þótti voðalega fínt að vera á 

skíðasleða til dæmis. (Áttir þú sjálfur svoleiðis?) Já, já. (Já.) Það þótti voða fínt að eiga 

skíðasleða. (Já.) Það þótti meira að segja fínt þegar maður fékk reiðhjól þá maður væri um 

fermingu. (Já.) Því það var ekki – fólk hafi ekki ráð á að kaupa svona dýra hluti . (Nei). 

 

R: En fóru þið á skíði eitthvað? 

 

J: Nei. (Nei.) 

 

R: En skauta? 

 

J: Já, maður fór á skauta.  

 

R: Manstu hvar þið voruð mest á skautum? 

 

J: Já, á Tjörninni, á Tjörninni, já.(Já.) 

 

R: Voru – var mikið af krökkum þar? (Ha?) Var mikið af krökkum? 

 

J: Já það voru þarna alls slags krakkar þarna. (Á Tjörninni?) Já. 

 

R: Fóru þið í einhverja leiki á skautunum? 

 

J: Nei, ekki það sem ég vissi um. (Nei.) En það getur vel verið að hafi einhverjir verið í 

leikjum þó maður hafi verið skilin útundan.(Já, já, þið hafið bara fyrst og fremst verið að 

renna ykkur?) Já, já. (Já, já, já, já.) Þetta er sérstaklega góð íþrótt líka. (Já, já, já, já.) Ég held 

maður hafi verið góður á skautum.  

 

R: Manstu hvernig skautarnir voru? (Ha?) Manstu hvernig skautarnir voru?  

 

J: Ja, þessir sem að maður var með það voru svona bara venjulegir skautar með – skrúfaðir 

undir (Já – með járni – járnstikki skrúfuðu undir?) Já, já. Þá var maður með lykil með sér og 

skrúfaði þá, sko. (Já.) Því maður varð að labba niður á Tjörn. Það var alltaf farið á Tjörnina í 

því tilfelli. (Já, og var þá járnið skrúfað undir skóna?) Bara þegar … (Á staðnum? Já, já.) 

 

R: En hérna af þessum svona sumarleikjum. Manstu eftir fallin spýta? 

 

J: Jú, jú – eh mig rámar svona í það. (Já, þú hefur leikið það?) Það var reist upp við vegg. (Já.) 

Og svo var hlaupið og hún felld og við kölluðum það fallin spýta bara.  

 

R: Já, já. En hérna skessuleik? (Ha?) Manstu eftir skessuleik? 

 

J: Ég man nú ekki eftir honum. (Nei.) Ég vissi að hann var til. (Já.)  

 

R: En hvernig var með svona – þessa íslensku sveitaleiki – þar sem krakkar voru að leika sér 

með leggi og svoleiðis. 
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J: Það gerði ég þegar ég var í sveitinni. (Það gerðir þú í sveitinni, já?) Og þá hafði maður 

kjálkann fyrir beljur (Já.) Og svo minnkandi út frá því. (Já.) Og þegar ég var í sveitinni þá var 

ég – var ég hérna. Þú veist að ég var eitt ár í sveit – þar sem ég –var. (Já.) Og ég lék mér í 

rofunum (Já, í svona rofabörðum?) Já, og bjó þá til svona vegi – alls lags vegi og með 

eitthvert bílavesen utan í þessu. (Já.)  

 

R: Og svo hefurðu leikið þér, segirðu, með þessa leggi og kjálka.  

 

J: Já, já leggi og, og kjálka svona. (Já.)  

 

R: Bjuggu þið til einhver hús eða þú – bjóstu til einhver hús eða svoleiðis utan um þetta? 

 

J: Nei, ég gerði það nú ekki – en það voru sumir með svoleiðis – heilt bú. (Já.)  

 

R: En bæjarkrakkarnir í Reykjavík. Manstu eftir að þau hafi leikið sér með (svona?) svona?  

 

J: Ég man nú ekki eftir því. (Nei.) En ekki að marka það sko því að maður var það prívat – 

sko þannig – var ekkert með þessum krökkum. Svo var verið að slást á milli hverfa sko eins 

og þú veist (já) með spýtum (Já, og tókstu þátt í slíku?) Já, það held ég. 

 

R: Já, já. Manstu hvaða hverfi voru að takast á? 

 

J: Það var til dæmis – það voru bæði Grettisgatan og hérna Njálsgatan. (Á móti hvor annarri?) 

Já. En annars sko – þegar skólinn kom sko þá fór þetta allt í skólann.  

 

R: Fórstu í skóla – í Miðbæjarbarnaskólann þá? (Ha?) Fórstu í Miðbæjarbarnaskólann?  

 

J: Já, já. Ég fór í Miðbæjarbarnaskólann. (Já.) Og svo fór ég að vinna þar aftur seinna því árin 

liðu.  

 

R: Varstu kennari? (Ha?) Varstu kennari? 

 

J: Nei, nei. (Nei, nei.) Ég lagði mikið gasið þar. (Já, já.) Því að ég fór sko út í gaslagningar 

sko. (Já.)  

 

R: En hérna áfram með leikina. Búleikir einhverskonar. Þar sem komið var upp heimilum með 

drullukökum og einhverju svoleiðis. Manstu eftir slíku? 

 

J: Ja, mig rámar svona í þetta. Það voru þá stelpurnar sem voru með drullukökur.  

 

R: Já það hafa fyrst og fremst verið stelpurnar, já. Þið hafið ekki tekið þátt í svona 

mömmuleikjum neitt með þeim? 

 

J: Nei, nei ekkert man ég eftir því. (Nei.) 

 

R: Voru kynin aðskilin í leikjum mikið? 

 

J: Nei – það held ég ekki mikið.  
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R: En voru á móti – manstu eftir einhverjum sérstökum strákaleikjum? Voruð þið í fótbolta til 

dæmis? (Ha?) Voruð þið í fótbolta? 

 

J: Nei, það var voða lítið. (Já.) Við vorum þó í fótbolta þar sem Sundhöllin stendur núna. (Já.) 

Það var fótbolti stundaður þar. (Já.) Og ég man nú ekki hverjir voru í fótboltanum með manni 

sko. Það voru bara ýmsir svona. (Já.) (Já, já, já, já.) Það var enginn félagsskapur svona beint 

ekki fyrr en Valur og svoleiðis. (Nei, einmitt.) Ég bara man lítið eftir þessum dögum sko.  

 

R: Já, þannig lagað. Það er nú orðið ansi langt síðan. (Já, já, það er langt síðan.) Ehh – 

leikvellir? 

 

J: Leikvellir voru ekki til. (Þeir voru ekki til?) Maður var bara á götunni og þó maður væri á 

sleðum þá var maður bara til dæmis á Frakkastígnum eða Vitastígnum. (Já, já.)  

 

R: Og var amast við ykkur? (Ha?) Og var amast við ykkur á götunni? 

 

J: Nei – ég man svo sem – en það var alltaf sagt að þið eigið ekki að hanga aftan í bílum, 

sko.(Já.)  

 

R: Voruð þið að því? 

 

J: Já, já, það var nú ekki hægt – sko það var hangið í númeraplötunni – hangið í númerinu (Já, 

haldið sér í númerin, já?) Maður var ekki meiri bógur en það að það nægði. (Jón hlær.)  

 

R: En það hafa ekki verið margir bílar? (Ha?) Það hafa ekki verið margir bílar þarna? (Nei, 

nei.) Um eða eftir 1920 eða eitthvað svoleiðis? (Nei, nei.) 

 

(Hér kom nokkur þögn!) 

 

J: Maður hefur aldrei hugsað út í þessa daga.  

 

R: Nei, einmitt. Manstu eftir? Gengu þið á stultum?  

 

J: Nja – maður prufaði það. (Já.) En það var ekkert sem heitir. Því það var meira farið á 

hausinn (Já, einmitt) (Jón hlær.)  

 

R: Strákar sérstaklega voru líka – á tímabili – á þessum tíma dálítið mikið í stikki. Svona 

peningastikki. Manstu eftir því? 

 

J: Já, já. Það var stikk og annað það var kallað klink. Og þá tók maður pening og tók hamar 

með kúlu á (já.) og sló hann niður þangað til þeir voru orðnir kúptir sko. (Já, já.) Svo var 

þessu bara hent í vegg. (Já.) Og svo var þetta svo stórt pláss sem hver og einn náði í – eftir því 

hvert peningurinn fór. Svoleiðis klinkuðum við. Og það var eins með landaparís þá var bara – 

þá var það bara hvar hnífurinn lenti. (Já.) Þá var hægt að ná sér í svo og svo stórt land. (Já. ) 

Svona án þess að fara yfir hina. (Já.)  

 

R: En keppikeflið þarna í stikkinu eða klinkinu hefur verið að komast sem næst veggnum þá? 

(Ha?) Keppikeflið hefur verið að komast sem næst veggnum með peninginn? (Já.) Var það 

ekki? (Jú, jú.) Og hvað gerðu þið svo þegar búið var að kasta? (Ha?) Þegar búið var að kasta? 
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J: Þá var bara strikað með peningnum.  

 

R: Já, þið hafið ekki kastað peningunum upp eða neitt svoleiðis? 

 

J: Nei, nei. (Nei, nei.)  

 

R: Lastu mikið þegar þú varst barn? (Ha?) Lastu mikið af bókum? 

 

J: Ja, það var þó nokkuð. Það voru allt skáldsögur (Já.)  

 

R: Manstu eftir einhverju sérstöku sem að ? (Ha?) Manstu eftir einhverju sem stóð upp úr?  

 

J: Nei ekki sem ég man eftir sko. Það voru allt skáldsögur svona. 

 

R: Já. Ég hef svolítið verið að spyrja um hvort að efni bóka eða skáldsagna hafi skilað sér í 

einhverjum leikjunum á einhvern hátt.  

 

J: Nei, ég varð ekki var við það. Maður valdi sér þessar bækur til að lesa sko og maður vildi 

hafa einhvern hasar í því (já) og búið. (Já.)  

 

R: Nú voru menn – krakkar stundum að leika Íslendingasögurnar. (Já, já.) Eða eitthvað slíkt.  

 

J: Það var ekkert slíkt. (Nei.) Nei. 

 

R: Ekki verið að prófa – ekki verið að apa eftir bókunum neitt?  

 

J: Nei. Ekki man ég eftir því. (Nei.) 

 

R: Voru komnar kvikmyndir? Sástu kvikmyndir sem barn?  

 

J: Nei, það var nú eiginlega ekki. (Nei.) Fyrst þegar ég fór í bíó. Þá átti maður náttúrlega ekki 

fyrir bíó. (Nei.) Þá fór ég í Nýjabíó og það er gangur úr bíóinu og út í Austurstrætið. Frekar 

breiður gangur og svo – maður gekk inn í forstofuna í hérna Nýjabíó (já) og var með spegil 

(já) sem maður lét liggja á gólfinu og var að reyna að sjá myndina. (Já, hvað ertu að segja!) 

Skilurðu. Það var svona ýmislegt reynt. (Já.) En þeir fengu náttúrlega ekkert út úr því. (Já.)  

 

R: Hafðir þú þá ekki auraráð til að fara í bíó?  

 

J: Nei, nei, ég man ekki hvað það kostaði þá. 

 

R: Og hafðir þú kannski frekar lítil auraráð þá, sem barn? 

 

J: Það voru engin þá. (Engin, nei, nei.) Ekki fyrr en maður fór að bera út blöð.(Já.) Ég bar 

lengi út Alþýðublaðið. (Já, já.)  

 

R: En það hefur komið að því að þú hefur farið í bíó samt? 

 

J: Já, já.  

 

R: Manstu eftir einhverju sérstöku sem þú sást ungur í bíói?  
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J: Ég mundi lengi eftir einni mynd. Sat alltaf í mér. Hún hét Himnaför Hönnu litlu. (Já.) 

Himnaför Hönnu litlu hét hún. Ég held að þetta sé ein fyrsta myndin sem ég sá. (Já, já, já, já.)  

 

R: En þessar kvikmyndir – nú voru strákar eða krakkar oft á þessum tíma svolítið að apa eftir 

kvikmyndum. (Já.) Í leikjum, til dæmis kúrekaleikjum – indíánaleik og eitthvað svoleiðis.  

 

J: Já, það var ekkert svoleiðis hjá okkur. (Nei, ekkert verið svoleiðis?) Nei. En þegar verið var 

að slást á milli hverfa svona – þá voru þeir með alskyns spýtur og svona á milli – milli 

hverfanna. (Já, já.) En það var enginn félagsskapur í þessu á þessum tíma. (Nei.) Ekki hvað 

það snertir, sko. (Nei.) Það var svo ekki fyrr en seinna – þegar Valur kom og … (Já … og 

félagsskapur eins og KFUM kannski og eitthvað svoleiðis, já?) Já – þegar þeir komu. (Já.)  

 

R: En þegar þú hugsar svona til baka til þessa tíma – hvernig heldur þú að hafi verið að vera 

barn í Reykjavík á þessum árum?  

 

J: Á þessum árum? Það var ósköp frjálst. (Já.) En það voru öngvir aurar til að kaupa neitt 

þegar fólk hékk ekki úti í búð eða neitt svoleiðis. (Nei, nei.) Ekki eins og unglingar nú til dags 

hanga úti í sjoppu – þær voru ekki til. (Nei, nei.)  

 

R: Þið hafið verið frjáls af því að fara ferða ykkar?  

 

J: Já, já ég vissi ekki annað.  

 

R: Ekkert eftirleit með ykkur þannig eða …? (Nei.) En útivist á kvöldin. Var – þurftuð þið að 

koma heim á einhverjum ákveðnum tíma? 

 

J: Ekki man ég nú eftir því. En það var náttúrlega misjafnt hjá fólki hvað það snerti, sko. (Já.) 

Sumir krakkar fengu ekki að vera úti nema takmarkað. (Já.) Svo voru aðrir sem stálust. (Jón 

hlær.) (Já, eins og gengur.) Já. 

 

R: Voruð þið mikið úti – eða voruð þið inni við?  

 

J: Við vorum töluvert úti við svona. (Já.) Í boltaleikjum og svona. (Já.)  

 

R: En – já, en voru krakkar að fara heim til hvers annars og leika sér eitthvað inni líka? 

  

J: Ekki sem ég varð var við þegar ég var lítill.  

 

R: Nei, kannski frekar ýtt út? (Ha?) Þeim hefur, kannski frekar verið ýtt út svona til að leika 

sér? (Já, já.) En nú eru svona ýmsir innileikur eins og til dæmis bara feluleikur, fela hlut og 

eitthvað svoleiðis. Manstu eftir þeim?  

 

J: Nei, ég man ekkert eftir þeim þótt ég tæki þátt í þeim, sko. (Já.)  

 

R: Manstu eftir því að þið voruð að leika ykkur í þessum leikjum? (Ha?) Þið voruð semsagt að 

leika ykkur í þessum leikjum? 
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J: Já, það var verið hérna að fela fingurbjörg. (Já.) Til dæmis. Og svoleiðis leiki – þetta var 

bara inni á heimilinu. (Já.) En að fara eitthvað – maður vissi ekkert um það – maður var það 

einangraður þegar maður – þegar fáir eru.  

 

R: Já, einmitt, einmitt, skollaleikur? 

 

J: Já. já það var skollaleikur – þá var bundið fyrir augun sko. (Bundið fyrir augun á skollanum 

og ?) Snúið í hring. (Og hvað svo?) Ha? (Og hvað svo?) (Þögn) (Reyndi skollinn þá að ná 

einhverjum?) Já, já hann þurfti að ná í næsta mann – einhvern. (Já.) Og þá varð hann sko 

skolli – sá sem náðist í.  

 

R: Og svo koll af kolli. Já, já. En hérna voru þið í einhverjum – voru þið í einhverjum spilum? 

(Nei.) Spiluðuð þið á spil?  

 

J: Nei. Ekki man ég eftir því. (Nei.) Ekki nema sko – nei, nei við spiluðum aldrei á spil – ekki 

svona úti frá. (Nei.) En sjáðu sko – þegar krakkar voru í hópum, sko – þá var þetta sjálfsagt 

mikið, mikið meira.  

 

R: En spil eins og mylla eða lúdó eða eitthvað svoleiðis?  

 

Ja: Það var bara ekki fyrr en undir fermingu að maður tók þátt í svoleiðis leikjum – það var 

bara ekki til. (Nei.)  

 

R: Og tafl – venjulegt tafl. Þú hefur ekki teflt sem barn?  

 

J: Ekki sem barn. (Nei.) En svo tefldi ég svolítinn tíma. (Sem fullorðinn?) Já.  

 

R: En púsluspil. Manstu eftir einhverju svoleiðis þegar þú varst barn?  

 

J: Nei. (Nei.) Maður er orðin svo klikkaður í sambandi við þetta. (Já, já.) (Jón hlær.) 

 

R: En hérna einhverjum svona orðaleikjum. Manstu eftir slíku? (Ha?) Orðaleikjum? Einhverju 

eins og að fara með vísur eða kveðast á eða eitthvað slíkt?  

 

J: Nei. Ég man ekki eftir því. (Nei.) Það var bara eitt par fram fyrir ekkjumann. (Já, já.) Ég 

man ekki eftir vísum eða svoleiðis. (Nei.)  

 

R: En í eitt par fram fyrir ekkjumann. Þá var sungið? Í þeim leik var sungið, (já.) var það 

ekki? (Jú)  

 

R: Fram, fram fylking. Manstu eftir honum?  

 

J: He, he, man og man ekki. (Nei – þú manst nafnið?) Já, ég man það. (Einmitt) 

 

R: En ég var að tala um þessa orðaleiki eins og Stebbi stóð á ströndu eða til dæmis eitthvað 

svoleiðis, var að troða strý. Menn voru að leika sér að því að tala – fara hratt með eitthvað 

svona. Manstu þessu eitthvað? 

 

J: Nei, það var með eitthvað svona – ég er búinn að gleyma þessu – með svona vísu sem var 

talin sko upp ákveðin fjöldi orða. Og það varst þú – endaði það. 
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R: Já, já, svona þegar verið var að telja úr til að vita kannski hver ætti að vera foringinn í 

leiknum?  

 

J: Eða hver ætti að vera næstur. 

 

R: Já, manstu einhverjar svona þulur? (Þögn) Kanntu einhverjar svona þulur ennþá? 

 

J: Nei, nei, nei, nei ég er búinn að steingleyma þessu. 

 

R: Ugla sat á kvisti? 

 

J: Átti börn og missti (Jón hlær.)  

 

R: Eitt, tvö þrjú? 

 

J: Og það varst þú. Já. Þetta var svona (Jón hlær)  

 

R: Já, þetta manstu. 

 

J: Já, það þarf bara – þetta eru stuttir húsgangar (Já, já – Ella mella kúadella var ein. Manstu 

eftir því.) Já, já, Ella mella kúadella, kross – Gullfoss. Já, já. (Og eitthvað meira úr því?) 

(Þögn) Nehei.  

 

R: Úllen, dúllen, doff – manstu eftir því?  

 

J: Nei, ég man nú ekki eftir því. (Kikkilani, koff!). Maður var kannski með einhverjar svona 

vísu í þessu á sínum tíma (Já.)  

 

R: En hérna leikföng? Eru einhver leikföng minnisstæð? 

 

J: Nei, ég get nú ekki sagt það eiginlega. Ég – þegar ég eignaðist fyrsta hjólið, hjólhest, þá 

smíðaði ég utan um hann kassa (já) sem ég hafði bak við hús sko (já, já) og það var langur, 

sirka svona langur sko. (Jón sýnir mér lengdina með höndunum!) Og síðan þiljaði ég það allt 

með kassaefna (já) og geymdi svo hjólið þar fyrir innan. (Já – gastu læst kassanum?) Já, já, 

svo læsti ég kassanum. Þá var ég búinn að ganga frá honum og bika hann. Það var alltaf 

bikað. (Já.)  

 

R: En hérna – þú varst komin fram undir fermingu sagðirðu þegar þú eignaðist hjól?  

 

J: Já, (já) þá var það þannig að maður var að fá lánað hjól. (Já.) Maður fékk það lánað hjá 

Valda (já, já). Valdi rakari (já) veistu hver hann var? (Nei.) Hann var skal ég segja þér efst á 

Vitastígnum.(Já, já.) Og leigði hjól. Það þótti gott að geta sko – ef maður átti það mikinn aur 

að maður gat farið til Valda og fengið lánað hjól. (Já, já, já, já.)  

 

R: En þú varst að tala um bílana sem þið smíðuðuð og lékuð ykkur með. Ehh, smíðuðuð þið 

báta? Voru þið eitthvað með báta?  

 

J: Nei, ekki sem ég man eftir, sko.  
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R: Ekki látið sigla neitt á Tjörninni eða? 

 

J: Nei, ég man ekki eftir því. (Nei.) Ég man þetta ekki. Og ég man ekki eftir ísnum á Tjörninni 

nema bara ef maður ætlaði að fara á skauta. (Á skauta já.) Svo fórum við í jakahlaup hjá 

verkamannaskýlinu sem þá var uppistandandi (já, akkúrat) og þá fór maður í jakahlaup þar. 

Með því jakarnir voru keyrðir þá í Tjörninni (umhum) og þarna yfir – ísinn notaður í íshúsinu 

(já, já.) Og maður var að bara að stelast þarna að hlaupa á ísinum þarna – en leikirnir voru 

svona. (Stórhættulegt?) Já, já. Maður mundi segja það við krakkana sína núna. (Já, einmitt.) 

Jakahlaupum. (Þeim yrði nú bannað þetta í dag.) Ha? (Þeim yrði nú bannað þetta í dag, 

blessuðum.) Já, ég býst við því.  

 

R: Það var líka að krakkar gerðu sér leik að því að velta svona gjörðum. (Ha?) Velta gjörðum.  

 

J: Já, það var mikið gert af því. (Segðu mér svolítið frá því.) Maður gerði það – það var bara – 

maður velti bara gjörðinni með spýtu (já), sló hana aðeins svona til og svona – hún fór bara … 

(áfram?) já, já. (Hvernig gjarðir voru þetta?) Ha? (Hvernig gjarðir voru þetta?) Það voru bara 

gamlar gjarðir úr sjónum (já) sem voru ónýtar – sem maður gat fengið á verkstæðunum. (já, 

já.) Það var alvanalegt að skoppa gjörð. (Já.)  

 

R: En flugdreka? Bjuggu þið til flugdreka?  

 

J: Nei, ég gerði það nú ekki. Ég var nú eitthvað í sambandi við það en gerði það ekki sjálfur 

(Nei.)  

 

R: Varstu – varstu að safna einhverju. (Ha?) Varstu að safna einhverju? Myndum af leikurum 

til dæmis? 

 

J: Jú, ég safnaði myndum af flugvélum (já) – öllum flugvélum sem til landsins höfðu komið. 

Það var svona – sko – bunki. (Voru þetta litlar ljósmyndir þá?) Já, þetta var í pökkum. (Já.) 

Svo safnaði ég – sko öllum flugvélum sem til voru (já) að manni var sagt. Svo safnaði maður 

líka úr kaffirótar – þarna – bréfum. Það voru myndir – ansi fallegar myndir – sem að komu í 

seríum – tíu stikki (já). Svo var maður að skipta og safna þessu sko. (Já, já. Hvernig myndir 

voru þetta?) Ha? (Af hverju voru þessar myndir?) Þessar myndir voru yfirleitt af vinnandi 

fólki og svoleiðis. Allt svona – til skamms tíma átti ég svona – myndaseríur alveg hreint 

svona – (já, já úr þessum ..?) Ég þóttist bara eiga allar flugvélar sem höfðu verið smíðaðar, 

sko (já). Því þetta var gefið út í sígarettupökkum og kaffipökkunum. (Já.) Svo var þessu 

safnað.  

 

R: En þú hefur ekki safnað frímerkjum? Safnaðir þú frímerkjum? 

 

J: Nei, ég fór aldrei út í það. 

 

R: En manstu eftir einhverjum sérstökum dögum sem barn? Til dæmis ef við tölum um 

sumardaginn fyrsta. Var hann eitthvað sérstakur?  

 

J: Ekki þegar ég var barn. (Nei.)  

 

R: Fékkstu sumargjafir? 

 

J: Nei, ég man ekki eftir því.  



330 

 

 

R: Það hefur ekkert sérstakt verið gert á þeim degi?  

 

J: Nei, ekki sem ég vissi um þá. 

 

R: En jólin. (Ha?) En á jólum? 

 

J: Það var bara haldið upp á þau heima hjá sér sko í þá tíð.  

 

R: Þú hefur fengið jólagjafir? (Já.) Manstu eftir einhverju sérstöku? Fenguð þið leikföng í 

jólagjöf?  

 

J: Nei, ég man nú ekki eftir því. (Þögn.) Þetta var ekki með neitt vesen – þó það hétu jól. 

(Nei.)  

 

R: Einhver dagamunur gerður samt? (Ha?) Einhver dagamunur gerður samt? 

 

J: Já – það var gert það. Ég fékk til dæmis súkkulaði í rúmið á hverjum einasta jólamorgni. 

(Já.) Og öll árin þar til móðir mín dó. (Já, já.) Maður man þetta ekki þetta þótti svo sjálfsagt. 

(Já.)  

 

R: Við hérna – förum nú bara að láta þetta gott heita – held ég . Eitthvað sérstakt sem þú ...?  

 

J: Ja, ég man ekki eftir neinu og svo er ég orðin svo gleyminn sko. (Já, það er nú bara 

skiljanlegt eftir öll þessi ár.) 

 

R: Þá þakka ég þér bara innilega fyrir þetta spjall okkar.  

 

J: Það var ekkert að þakka! 
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R: Mig langar nú bara að byrja á því að spyrja þig hvar þú ert fædd og hvar þú ólst upp?  

 

P: Já, ég er fædd á Akureyri – niðri í Brekkugötu 3 og ég áttaði mig ekki á því fyrr en um 

daginn að það hringdi í mig maður sem var að spyrja mig eftir fólki á Akureyri og ekkert 

þekkti til og hann sagði – maðurinn bjó í Brekkugötu þessi sem hann var að spyrja um. „Já, er 

það ekki á Brekkunni?“ Sagði hann. (Já.) Og ég sagði: „Nei, Brekkugatan er í miðbænum.“ 

(Pálína hlær.) Og ég hafði aldrei hugsað út í þetta að gata sem heitir Brekkugata er ofan í 

miðbæ. (Já.) En ég fæddist í Brekkugötu 3 og þar fæddust við nú þrjár systurnar og – mjög 

stór fjölskylda og við fórum mikið að flytja aftur á bak og áfram alveg til haustsins 1935 að 

við fluttum í Hamarsstíg og bjuggum þar eftir það alltaf. (Já.) Sem er upp á Brekku. (Já.)  

 

R: Þá ertu sjö ára gömul? 

 

P: Já. þá er ég sjö ára gömul og er að byrja í barnaskóla.  

 

R: Hvernig voru annars aðstæður heim hjá þér?  

 

P: Ja, sko pabbi og mamma giftast ekki fyrr en þau eru orðin vel fullorðin og þau eiga fyrsta 

barnið sitt ekki fyrr en þau komu til Akureyrar 1923 og þau eiga okkur átta á – ja, hvað ellefu, 

tólf árum – yngsta systir mín er fædd 36 og þetta er náttúrlega – pabbi var ekki með neina 

fasta vinnu fyrstu árin. Það var ekki fyrr en árið sem ég fæðist 1928 er hann fastráðinn loksins 

og þá er hann hjá kaupfélaginu. Hann hafði hins vegar átt heima á Akureyri síðan 1908 þegar 

foreldrar hans fluttu úr sveitinni okkar. Það sem má segja að einkenni umhverfi sem ég bjó í 

eins og til dæmis þarna upp á Brekku var það að flest allt fólkið sem var þar, langflest, var 

fólk úr sveitunum – það var einkennandi. (Já.) Mæðurnar flestar voru það sem kallað var 

peysufatakonur. Sem þýddi það að þær konur fóru mjög sjaldan út. Það var svo mikið 

fyrirtæki fyrir þær að klæða sig upp á upphlut eða peysuföt og þær fóru ekki út öðruvísi og 

þannig að ég held því fram að krakkar á – til dæmis á Akureyri – þau sem ég þekkti á þessum 

tíma á milli 1930 og 40 fyrst og fremst – þau voru miklu meiri bæjarbörn heldur en 

foreldrarnir. Þau voru alltaf send í bæinn í allar útréttingar og ég vissi miklu betur en mamma 

hvar helst átti að kaupa þetta og þetta og maður var alltaf sendur í allar sendiferðir (Já.) 

Mömmurnar voru bara heima. En við vorum náttúrlega langt því frá að það væru einhver efni 

eða eitthvað þess háttar en þetta var svona – ætli sé ekki svona – hvað er þetta kallað – 

milliklassafjölskylda eða eitthvað svoleiðis en þetta var ekki – það var – heima voru nú oftast 

nær vinnukonur, alveg fram eftir. Ja, þangað til á stríðsárunum þegar við systurnar fórum að – 

vorum búnar í barnaskóla og þá vissum við það að einhvern einn vetur – við vorum fjórar á 

mjög svipuðum aldri – þá átti að vera heima einn vetur að hjálpa til (Já.) Þess vegna til dæmis 

hætti ég í skóla einn vetur til þess að vera heima. Þá var röðin komin að mér. Og við vissum 

það alveg – þá var það náttúrlega – kom ekkert til greina svoleiðis með stráka. En við vissum 

það. En hins vegar var náttúrlega – þetta var eiginlega mjög gott líf sem maður átti. Flest allir 

krakkar voru eitthvað í sveit á sumrin meira og minna og – eða þá að maður var í vist og var 

að passa börn. (Já.) Þannig var það og þegar ég var í vist og var að passa börn þá voru 

mömmurnar heima, sko. Það voru ekki útivinnandi konur. (Nei.) En það voru bara engir 

leikskólar og engin dagheimili eða neitt svoleiðis. Það þurfti einhvern veginn að passa börnin. 

 

 

R: Og þessar peysufatamömmur hafa þá sjálfar verið aldar upp í sveit? 
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P: Það var allt fólkið úr sveit. (Já.) Allt þarna í kringum mann var úr sveit. (Já.) Ég man eftir 

ein vinkona mín – hérna sem ég var mikið með – þarna á Brekkunni – það var sérstakt fyrir 

hana að foreldrar hennar voru báðir frá Akureyri. (Já.) Þau voru innfæddir Akureyringar. (Já.) 

Og manni fannst það mjög merkilegt. Eitt sem mér finnst alltaf ranglega haldið fram. Það er 

alltaf verið að tala um fólkið í gamla daga og sko – að það hefi verið svo stór heimili og afar 

og ömmur og svoleiðis. Yfirleitt voru á Akureyri mjög fáar ömmur og afar. Það var mjög 

fátítt. Yfirleitt voru ömmur og afar einhvers staðar úti í sveit. Eða þá að þetta fólk var dáið. 

(Já.) Til dæmis var afi minn og amma í aðra ætt – höfðu átt heima á Akureyri en afi var dáinn. 

Dó árið eftir að ég fæddist og amma dó meðan ég var lítil og hún var hjá föðursystur minni 

sem bjó rétt hjá okkur á Akureyri. Ég var ekki nema eitthvað fimm ára þegar hún dó en – og 

til dæmis eitt – ég man eftir einu sinni að hafa heyrt talað um langömmu – bara einu sinni. 

(Já.) Og ég vissi ekki – ég sá þá konu aldrei – ég vissi bara af einu heimili, hjá Þorsteini M. 

Jónssyni, skólastjóra og bókaútgefanda að þar var langamma. Og manni fannst það mjög 

skrítið. Og þetta er mjög furðulegt núna þegar ég er orðin langamma og eiginlega allar 

vinkonur mínar og sumar þeirra verða langalangömmur. Svo að þessi rómantík um ömmurnar 

á heimilunum er bara vitleysa. Þær voru úti í sveit. (Já.) Ég var einu sinni – talaði ég við 

Svövu Jakobsdóttur rithöfund um þetta. Og ég sagði við hana: „Þú ert svo oft að tala um 

eitthvað svona. Þetta er bara rugl.“ Ég sagði: „Áttir þú ömmu og afa hérna hjá þér í Reykjavík 

?“ Og þá fór hún að hugsa sig um. Og sagði: „Manstu eftir mörgum ömmum og öfum hér á 

heimilum?“ Börn í dag hafa miklu, miklu meiri samneyti við afa og ömmu heldur en krakkar 

höfðu áður fyrr, allt svo á fyrri hluta aldarinnar þegar fólk er farið að flytja í bæinn. Þá voru 

ekki ömmur og afar – þau voru uppí sveit.  

 

R: Heldurðu að þessi tengsl við sveitina hafi mótað – ja, uppeldi barna á þessum árum? 

 

P: Ábyggilega. Allir ala börnin sín upp á svipaðan hátt og þau voru – ólust upp sjálfir. Ég held 

að það sé bara ómeðvitað. Þetta er bara nokkuð sem að – þetta – ég held að – og ennþá meira 

núna sko. Það var minnsta kosti hér áður fyrr þá voru þessir húsmæðraskólar og allt það sem 

að ungum stúlkum var kennt að vera húsmæður en þeir eru nú búnir núna en það er 

áreiðanlega siðir og venjur. Það helst allt það mikið í hendur að það er alveg óhjákvæmilegt 

að það hlýtur svo að vera. (Já.) En til dæmis bara heima hjá mér – við vorum fimm systkinin á 

sín hvoru árinu – svo áttum við þrjú yngri systkini. Sem við kölluðum litlu börnin eða litlu 

krakkana, eitthvað svoleiðis. Þau voru náttúrlega nokkrum árum yngri. En þau segja núna og 

ég hugsa að það sé rétt að við höfum alið þau eins mikið upp eins og pabbi og mamma. Því að 

við – allt svo – háttuðum þau. Það vorum við sem kenndum þeim bænirnar. Við kenndum 

þeim að lesa. Heimilin voru orðin svo stór. Mömmurnar – þó að mamma mín hefði vinnukonu 

þá var hún ekkert að þvælast úti. En þetta bara að reka stórt heimili þar sem að var kannski 

kolakynding og kolaofn – þurfti að þvo allt í höndunum og þrífa og á Akureyri voru mjög stór 

heimili og eitt af því sem var að það voru svo margir leigjendur. (Jaá.) Það voru leigjendur í 

hverju einasta herbergi sem hægt var. Allt skrifstofufólk og afgreiðslufólk sem kom úr 

sveitunum til að vinna í bænum þurfti að leigja einhvers staðar og það leigði ekki íbúð. Allir 

námsmennirnir sem ekki komust í heimavistirnar eða voru í iðnnámi þeir urðu að leigja 

einhvers staðar og við vorum alltaf með leigjendur, fleiri og færri og skólafólk alla tíð. Og það 

voru leigjendur í hverju einasta húsi. Þú komst kannski ung stúlka sem ætlaðir að vinna 

einhvers staðar á Akureyri annað hvort á verksmiðjunum eða í búð eða eitthvað og þá fékkstu 

leigt herbergi með kannski annarri stúlku sem þú hafðir aldrei á ævinni séð fyrr og þá 

borðaðir þú kannski hjá fjölskyldunni og þetta urðu oft – var mikil vinátta út úr svona löguðu. 

Þetta er eitt af því sem að gerði heimilin mjög stór og það bjó alltaf heima skólafólk meira og 

minna. Og sumt af því var náttúrlega mjög náið. Það var kannski – mamma átti tíu systkini – 

en eitt barn – systir hennar dó, hin áttu öll heimili í sveitum en þau sendu börnin sín til 
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Akureyrar í skóla. Þá kannski bjuggu þau hjá okkur fyrsta vorið þegar þau voru að taka prófin 

í skólanum, sum bjuggu hjá okkur í nokkur ár og svona þetta – þetta voru tengslin sko. (Já.) 

Þetta er alveg horfið núna.  

 

R: Nú getur maður ímyndað sér að uppeldi til dæmis í sveitum á þessum tíma hafi verið 

frekar, ja svona frjálslegt. Börn hafi fengið að vera dálítið frjáls úti við og því líkt. Heldurðu 

að það skili sér í uppeldinu síðan á Akureyri?  

 

P: Ég veit það ekki. Það er ómögulegt – það bara uppeldið þarna á Brekkunni þar sem að 

maður þekkti krakka í hverju einasta húsi. Þetta var áreiðanlega mjög svipað. Maður heyrði 

aldrei nokkurn tímann talað um að krakkar hefðu vasapening. (Nei.) Það var ekki til sko. 

Maður reyndi að vinna sér eitthvað inn á sumrin. Annað hvort sem barnapía eða margir sem 

fóru í sveit. Það var mjög algengt að krakkar voru kannski fimm sex ára þegar þau fóru í sveit. 

Þá fóru þau til ættingja eða kunningja og þá voru þau kannski á sama bænum fram undir 

fermingu. Þá var ekkert borgað fyrir fyrstu árin og þá voru þau að hjálpa til í sveitinni. Seinna 

fengu þau eitthvað borgað en þá var líka látið – eins og látið ganga upp í fyrri árin meðan þau 

voru lítil því að auðvitað hefur það verið dálítið álag á sveitaheimili að fá krakka og þurfa að 

hugsa um þau. (Auðvitað.)  

 

R: Já, já, en af því að við erum að einbeita okkur svolítið að leikjum – barnaleikjum. Hvaða 

leikjum léki börn sér í – einna helst á þessum tíma?  

 

P: Já, ég sko til dæmis í frásögnunum þá lýsi ég ekki þeim leikjum sem voru kannski 

alvinsælastir og við lékum okkur mest í – sem sagt í kringum Turninn eins og ég hef áður sagt 

og þá syðst í Munkaþverárstrætinu. Munkaþverárstrætið var ekki nærri, nærri eins langt og 

það er núna. Náði bara að Krabbastíg. Og þarna var engin umferð og við – skemmtilegasti 

leikurinn var slábolti. (Já.) Hann er dálítið líkur þessum ameríska „baseball“ held ég. (Já.) Já, 

ég hef aldrei neitt lýst slábolta.  

 

R: Getur þú lýst honum fyrir mér, aðeins? 

 

P: Það var öllum skipt í tvö lið. Hann var langskemmtilegastur ef að stóru krakkarnir voru 

með – kannski strákar þarna í nágrenninu sem nenntu ekkert að vera að leika sér alltaf en voru 

stundum með og þá orðnir kannski fjórtán ára, fimmtán ára – þeir voru svo flinkir. Og þá voru 

tvo lið og einn fyrirliði í hverju liði og hann skipti niður liðinu og annað liðið var inni og hitt 

liðið var úti og svo var gerð strik yfir götuna. Hvað var inni og hvað var úti og sá sem gaf upp 

boltann fyrir þá sem áttu að slá. Hann var alltaf í útiliðinu. Því að hann mátti grípa og skjóta 

og svo varð – ef þú slóst – það var slegið í röð – fyrst sá sem var foringinn og svo allir hinir 

komu á eftir í röð og ef að útiliðið greip boltann þá fékk það að fara inn eða ef – svo þurfti 

maður alltaf að hlaupa ef maður var búin að fá að slá þá þurfti maður að fá að hlaupa vissa 

leið þar sem að var höfn og aftur til baka og þeir sem voru í útiliðinum og náðu kannski 

boltanum þeir voru að reyna að skjóta mann þegar maður hljóp en sá sem gaf upp – sem sagt 

kastaði boltanum upp fyrir hinn sem sló hann mátti líka vera með – hann spilaði með útiliðinu 

þó hann væri að gefa upp. (Já.) Og þannig var þetta og – en (Ef að menn voru hittir með 

boltanum. Voru þeir þá úr leik eða?) Nei, þá fengu þeir að fara inn. (Já.) Þá fengu þeir að fara 

inn eða vera inni en hinir vera úti. (Já, ég skil.) En þetta – þetta voru æðislega skemmtilegir 

leikir slábolti – ég veit ekki hvað hann er kallaður – ég held hann sé kallaður kýlubolti hérna á 

Reykjavíkursvæðinu.(Já, ég hef heyrt það áður.) En það var alltaf bara slábolti fyrir norðan. 

Nú annar leikur sem var líka óskaplega spennandi það var ræningjaleikur. (Já.) Og hann var – 

þá var sko kannski tveir ræningjar. Allt hitt liðið var kannski allt – snéri andlitinu upp að 
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Turninum og lokaði augunum og taldi kannski upp að hundrað eða tvö hundruð. Þá komu 

ræningjarnir og stálu einum eða tveimur. (Já.) Og hlupu með hann í burtu. Og svo fóru hin – 

þegar maður stóð þarna upp við og taldi, þá öskraði maður: „Nótt!“ Þá var nótt og þá var 

einhverju stolið svo þegar maður var búin að telja upp að þrjú hundruð kannski þá snéru 

maður sér við og öskraði: „Dagur!“ Og þá fór tíminn í það að leita að hinum sem yfirleitt 

fundust ekki. Þeir gátu falið sig á öllum mögulegum stöðum og alltaf nýjum og nýjum og svo 

var aftur nótt og þá kom bara kannski einn ræningi og stal einum eða tveimur og svo hinir 

aftur – þetta gekk svona og það er eins og á einum staðnum, ég segi til dæmis að brúin í gilinu 

fyrir neðan, hún var svo spennandi af því að það var hægt að fela sig undir öðrum 

brúarsporðinum í ræningjaleik. (Já, í Skátagilinu?) Já, já, í Skátagilinu sem nú er sem hét alls 

ekki Skátagilið þá sko. (Nei.) En þannig var ræningjaleikurinn og þeir sem að voru – sem var 

búið að stela þeir voru fluttir alltaf á nýja og nýja staði. Í hvert skipti sem nóttin var þá voru 

þeir fluttir. (Já, já.) Þetta var æðislega spennandi – þessi ræningjaleikur. (Já, ég hef aldrei 

heyrt á hann minnst – mjög skemmtileg lýsing.) Og hann sem sagt var svona. Það skiptist á 

dagur og nótt og maður grúfði og taldi og svo komu ræningjarnir og stálu og þeir þurftu að 

vera búnir að fela sig áður en maður kallaði, dagur. (Já.) Þetta var einn af mjög skemmtilegum 

leikjum. Svo fór maður náttúrlega í þú veist saltabrauð og það sem er kallað á Akureyri 

meðða (já) sem er bara venjulegur eltingaleikur ég hugsa að það sé upphaflega „með það“. 

(Já, þú ert með það, eitthvað svoleiðis.) Það bara hét meðða. (Já, ég man vel eftir því.) Ég veit 

ekki hvort það er annars staðar kallað meðða – kannski var það kallað sto hérna – eða hvað. 

En á Akureyri hét þetta bara meðða. (Já, ég held að það sé öruggleg kallað sto hérna fyrir 

sunnan.) Nú svo var náttúrlega allir hérna –  

 

R: Þú nefndir saltabrauð?  

 

P: Saltabrauð, einn, tveir, þrír, sko! 

 

R: Hvernig var sá leikur? 

 

P: Það var bara svona – einn grúfði og hérna – og hinir földu sig og sá sem grúfði og var 

búinn telja þá fór hann að leita að hinum – kannski allt í kringum sig. Ef einhver af hinum gat 

henst að staðnum þar sem hann hafði grúft og höfnin var. Þá lamdi hann í sætið með hendinni 

og sagði: „Saltabrauð fyrir mér, einn, tveir, þrír!“ (Já.) Og þá var hann laus sko en þessi sem 

var að leita hann kannski fann einhvern sem næst þurfti að vera hann og telja og grúfa. 

Saltabrauð var mjög spennandi. Við vorum voðalega oft í því upp við Turninn á kvöldin. (Já.)  

 

R: Er þetta sami leikur eða svipaður leikur og fallin spýta?  

 

P: Nei, fallin spýta var allt öðru vísi – ja, hann var ekkert allt öðruvísi: þá hafði maður spýtu 

sem hallaðist upp að veggnum og þá var það þannig að þegar hinn var að leita þá gat maður 

hlaupið og þrifið spýtuna og öskrað: „Fallin spýtan!“ Þá var maður frír sko. (Já.) Já. (Sögðu 

menn þá fallin spýta fyrir mér?) Já, fallin spýta fyrir mér. (Já.) Já. Nú eitt af því sem við 

lékum óskaplega mikið var húsbolti. (Já.) Hann var leikinn á öllum húsum sem ekki voru með 

einhverju skrauti utan á (Pálína hlær) því það er ekki hægt að kasta í þau. (Nei.) Við vorum 

voða mikið í húsbolta og þá bara ákveður maður í byrjun hvað maður má kasta mörgum 

sinnum. Þú kastar upp og grípur, kastar upp aftur og grípur, kastar upp í þriðja skiptið og 

grípur og allt í lagi. Þá byrjar sá næsti. En ef maður missir – ef maður missir boltann – getur 

ekki gripið hann þá verður maður að hlaupa og ná í hann. Á meðan hlaupa allir hinir í burtu 

og þegar maður er búin að ná í boltann æpir maður: „Stop!“ Þá verða allir að stoppa og þá er 

um að gera að hitta einhvern með boltanum.  
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R: Já, og þegar þú segir kasta og grípa þá er boltanum kastað í hús? 

 

P: Kastað í húsvegg já. (Já, húsvegg.) Honum er allt svo – þú kastar upp – kastar upp fyrir 

Önnu kannski þá verður hún að grípa. (Já, ég skil) Ef hún grípur ekki þá hleypur hún á eftir 

boltanum og nær í hann og kallar: „Stop!“ Og um leið verða allir að stoppa – ef hún hittir 

einhvern þá er það sá sem að verður – hérna næst fær að kasta eða þá varð hann að kasta næst 

eða hún verður að halda áfram þangað til hún getur – eða er úr leik sko. Maður var venjulega 

úr leik – maður var úr leik ef maður hitti engan – greip ekki boltann og hitti engan. (Já, þá var 

maður úr leik, já.) Og sumir voru svakalega flinkir að grípa eða sérstaklega kasta. Strákarnir 

voru yfirleitt flinkari sko að hitta (já) en þetta er svona – það var kastað upp fyrir – það var 

kannski – það voru settar reglur í byrjun að það væru þrír. Þá varð maður ekki strax úr leik. Þá 

þurfti maður þrisvar sinnum að hafa misst eða þrisvar sinnum að hafa ekki hitt. Og það var 

alltaf byrjað á því að setja reglur. Yfirleitt við alla þessa leiki. Eins og með slábolta og alla 

svona leiki. Og ég veit ekki hvort þú kannast við það í slábolta. Af því að þá er maður með 

langt og gott prik – til dæmis hálft kústskaft eða eitthvað svoleiðis – og þá standa foringjarnir 

hvor á móti öðrum og kasta prikinu á milli sín. Þú grípur kannski prikið og þá grípur hinn 

hérna og næsti hérna og einn hér og einn hér og sá sem er efst á prikinu verður að snúa því 

þrisvar réttsælis og þrisvar rangsælis og þá er hann sá sem byrjaði – leiðtoginn. (Já.) Þetta var 

mjög föst regla. (Já.) Og allir á mínum aldri þekkja þetta sko. (Já,já.) Það þarf ekki að tala um 

það sko. Ef það var prik til að kasta á milli sín þá var þetta gert. (Já.) Til að ákveða hver á að 

vera fyrstur. Þegar verið er að skipta svona liðum. Svo náttúrlega var alltaf fullt af litlum 

krökkum sem að við tókum ekki alveg mark á og þau hétu súkkulaði yfirleitt í leikjunum (já) 

– þau voru súkkulaði. (En fengu að vera með?) Þau fengu að vera með en þau voru súkkulaði. 

(Já.) Og þá var milt tekið á þeim sko, þó að þau gætu ekki allt. Æi hann er bara súkkulaði – 

það er allt í lagi þótt hann grípi ekki. Þau fengu að vera með og manni fannst náttúrlega alltaf 

rosalega gaman ef einhverjir eldri voru með. Það var til dæmis – ég man eftir því – ég var í 

sveit sumarið 1941. Þá er ég tólf ára og þá fór ég með krökkum úr skólanum – svona um 

fermingu – við vorum öll tólf, þrettán, fjórtán ára – við fórum ríðandi í ferðalag fram á 

kjálkann í Skagafirði og fórum í Ábæ. Þá var Ábær kominn í eyði og fórum svo hérna yfir á 

kláf yfir á Skatastaði. Þá var enginn vegur kominn sko þarna og við riðum bara yfir 

Norðurána og vorum flest með tvo til reiðar. Þetta var heill dagur sem við vorum í þessu. Og 

þegar við komum til baka aftur í Merkigil þá var búið að bjóða okkur kaffi þar. Þá bjó nú ekki 

ekkjan þar með dæturnar þar – þetta er fyrr, sko. Og þá fórum við inn og fengum þarna 

súkkulaði, rjóma og kökur og svo var sagt: „Nú skulum við fara út og leika okkur.“ Og þá fór 

allt fólkið út að leika sér. Þá fórum við í hringleiki. (Það hafa verið fullorðnir og allir?) Já, 

allir bæði krakkarnir og fullorðna fólkið. (Já.) Og svoleiðis lagað var æðislega gaman. Það var 

eins og í barnaskólanum ef allir kennararnir komu út að leika sér á vorin. (Já, það hefur verið 

mest skemmtilegt?) Já, það var afskaplega spennandi.  

 

R: Hringleikir. Hvernig leikir voru þetta?  

 

P: Það var hérna – ég hlýt nú að hafa lýst einhverjum af þessu hringleikjum – það var hérna 

að hlaupa í skarðið. Það var mjög vinsælt. Þá var einn sem hljóp, hringurinn hélst allur í 

hendur og einn sem hljóp hringinn og sló í rassinn á einhverjum og hann átti að hlaupa á móti 

og vita hver yrði fljótastur í skarðið. (Já.) Ef sá sem var slegið í rassinn á – ef að hann varð á 

undan til þess að ná í hinar hendurnar þá varð þessi sem að byrjaði að byrja aftur og það var 

mjög algengt – það voru strákar og stelpur – þá slógu stelpurnar í rassinn á strákunum og 

strákarnir í rassinn á stelpunum eða fullorðna fólkið. Okkur fannst ógurlega spennandi í 

barnaskólanum þegar við vorum að hlaupa í skarðið ef það voru kannski – ógift kennslukona 
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og ógiftur kennari. (Já.) Eða eitt par fram fyrir ekkjumann. Það var líka. Það er nú ekki 

hringleikur. Og svo voru hringleikir líka eins og hérna – ég segi áreiðanlega frá þeim í 

barnaskólanum sko. Vindum, vindum vefjum band. Já, það er öðruvísi leikur. Það voru ýmsir 

aðrir leikir – ég ætla að reyna að muna hvað þeir hétu. En þetta var sem sagt – þetta var einn 

vinsælasti leikurinn. Hringleikurinn. Útileikurinn. Það var að hlaupa í skarðið, já og ég veit 

ekkert hvort hann er ennþá til eða hvort einhver kann hann. En þetta var mjög vinsælt, allir 

vissu hvað var að hlaupa í skarðið.  

 

R: Köttur og mús?  

 

P: Það var – köttur og mús byrjar ekki fyrr en um það leyti sem yngri systkini mín eru komin í 

skóla. (Já, já.) Já, það var ekki fyrr. Ekki þegar … (Kanntu skýringu á því? Kemur hann þá 

kannski einhvers staðar frá?) Ja, það – já, já komið einhvers staðar að. Verið kynntur kannski í 

barnatímanum í Útvarpinu eða einhverri bók. En það var ekki byrjað þegar ég var. En þetta – 

og svo lærði maður náttúrlega líka svona hringleiki hjá – í leikfimi (já) í barnaskóla. Sko 

leikfimi var kennd á efstu hæðinni í barnaskólanum í dálitlum sal sem var þar og það var 

náttúrlega mjög takmarkað sem að – maður lærði þar marga svona hringleiki og ég man þá 

ekki alla í bili hvað þeir heita en það var mjög algengt að vera þar í hringleik og svo 

náttúrlega bara ef þú ert að dansa í kringum jólatréð eins og við gerðum þá er fullt upp af 

hringleikjum sem maður söng og dansaði þar sko. (Já.) En allt svona sko maður þarf að – 

þegar maður reynir að rifja þá upp – og það er líka oft ef maður er með einhverjum öðrum á 

sínum aldri – fólk fer að tala saman – þá rifjast þetta upp – einn man þetta og annar man hitt 

(jú, jú) og svo framvegis.  

 

R: En af því að við vorum að tala um boltaleikina áðan. (Já.) Voru fleiri boltaleikir sem þú 

manst eftir?  

 

P: Ja, það er náttúrlega allir boltaleikirnir sem við stelpurnar vorum í. (Já.) Sko maður var í 

boltaleik allt vorið og fram eftir öllu sumri sko. Það var bara íslenskur og danskur og hérna. 

Ég segi nú frá þeim einhvers staðar allt svo. (Gollinn kallarðu einn er það ekki?) Gollinn 

(Gollinn!) Hann heitir gollinn. (Já, gollinn.) Ekki gollinn, það er gollinn. Að fara í golla.  

 

Þá var maður með stóran bolta. (Já.) Maður kastaði boltanum svona og svona og svona og 

svona. Maður notaði höndina svona og svo svona og svona og svona – allt í – og þess vegna 

segi ég sko einhvers staðar þegar maður var á leiðinni í bæinn þá var maður kannski í golla … 

hann hét golfranskur (og þaðan kemur nafnið?) já, golfranskur og kallaður golli. Og það er 

þessi hreyfing – þú ert fyrst með höndina svona, grípur boltann þannig að hann fer svona, (já) 

grípur hann aftur þannig að hann fer svona, (já) og grípur hann aftur þannig að hann fer svona 

og svona. (Já.) Þetta er bara einn sem þú þarft að gera, svona, svona, svona … (Slærðu þá 

boltann?) Já, alltaf ef hann kemur svona, svona og svona. Þetta er bara grip. (Já.) Næsti er 

svona og svona. (Já.) Næsti er svona og með hausnum og hnénu. Þá stendur þú svona, svona 

og setur hausinn í og svo hnéð. Og svo næsti er svona og hnéð, næsti er svona og veggurinn. 

(Já.) Og svo er aftur fyrir bak og svona og svo þegar þú þarft að gera „aldrei stopp“ þá 

verðurðu að gera þetta allt frá einum og upp í tíu – allar þessar hreyfingar – allar mögulegar 

hreyfingar og þú mátt aldrei stoppa. Og allir standa í kring og telja og telja og telja. Gerði hún 

allt? Það má ekki stoppa. Þá varð maður að byrja á nýjan leik. Fyrst var það sem hét áfram. Þá 

gerði maður bara allt svona rólega. Svo hét það „að stand kjurr“. Þá áttir þú að gera þetta allt 

og standa kyrr. Svo hét það sem hérna – aftur fyrir bak. Þá varð maður að gera aftur fyrir bak. 

Svo seinast var „aldrei stopp“. Svo þurftir þú kannski að gera allar. Þá þurftir þú að gera 

fyrstu tíu sinnum, næsta níu sinnum svo átta sinnum, sjö sinnum og sex sinnum og svo 
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framvegis (Já, já.) Svo að stelpur – golfranskan gerði maður með stórum bolta – svo sem 

svona. En tvíbolt og þríbolt gerði maður með litlum boltum. Þar var aðallega … maður gat 

ekki gert tvíbolt og þríbolt golfranskan – það var útilokað. En þá gerðir þú kannski einn var 

svona – tveir var svona – þrír var svona – fjórir var klappað fyrir framan og fyrir aftan bak og 

bíddu nú við fimm var einn, tveir, þrír, fjórir, fimm og sex var svona – sjö var þannig að 

maður gerði alltaf svona í hvert skipti – átta var fyrir aftan bak – níu var svona níu sinnum og 

tíu var … annað var allt fyrir aftan bak hérna megin en hitt fyrir aftan bak hérna megin. (Og 

hent í vegg þá á milli, sko?) Alltaf, alltaf og talið og talið. Og allir – maður gerði boltaleik í 

röð. Það var byrjað að ákveða hver var fyrstur, annar, þriðji, fjórði, fimmti – kannski fimm 

stelpur í röð. Svo byrjaði sú fyrsta og ef hún missti boltann þá byrjaði næsta og svo mundi 

maður alveg nákvæmlega hvar maður var komin – hvað var komið langt í boltaleiknum. Því 

að þetta voru langir leikir, sko. Þú varst kannski bara í þremur í áfram eða í fjórum í klappi. 

Það hét að vera í klappi sko. Þá klappaði maður alltaf á milli og allir vissu alveg í hvaða röð 

átti að gera og hver var komin hvert og svona. Þá gátu náttúrlega orðið rifrildi. (Já.)  

 

R: Þessi leikur er kallaður hvað segirðu? 

 

P: Þessi leikur var kallaður íslenskur. (Íslenskur, já.) Og danskur – hann var mjög líkur. En 

gollinn var dálítið öðruvísi – sem ég var að lýsa áðan þar sem að … 

 

R: Munurinn á íslenskum og dönskum?  

 

P: Hann er sáralítill – ég þori ekki alveg að fara …ég þyrfti fyrst að spyrja einhverjar stelpur 

hvernig sko (Pálína hlær) – eða konur – hver var aðalmunurinn.  

 

R: En yfir – fóru þið í yfir? 

 

P: Í yfir fórum við geysilega mikið í. Við vorum oft í yfir yfir húsinu heima og oft í yfir niður 

hjá Turni og hingað og þangað. Í yfir var náttúrlega númer eitt að það væri hægt að hlaupa í 

kringum húsið. (Já.) Vegna þess að maður kastaði yfir og þá greip – gripu hinir. Ef þeir gripu 

sko það var tvennt til í því. Þú öskraðir: „Yfir!“ Og hinir stóðu og biðu eftir boltanum. Ef þeir 

gripu boltann þá gátu þeir hlaupið hringinn og skotið einhvern af óvinunum. Ef þeir hittu þá 

bættist hann í liðið. (Hjá þeim?) Já, hjá þeim. Ef að maður – ef að maður greip ekki þá bara 

kastaði maður aftur og öskraði: „Yfir!“ Og hinir kannski gripu og – og ef að þeir gripu þá 

hlupu þeir af stað og reyndu að skjóta einhvern og annað hvort liðið gat þá sem sagt fengið 

eiginlega alla – nema foringjann. Svo manni fannst ægilega gaman í yfir. Það var svakalega… 

 

R: En var foringinn þá stikkfrír? 

 

P: Ja, ég hugsa að það hafi bara þurft að byrja aftur á nýjum leik sko. (Já.) En yfir var mjög 

skemmtilegt. Og svona leikir – það má segja það að eitt var áberandi að það var aldrei 

svindlað í þeim. (Nei.) Það hefði engum dottið í hug að þykjast hafa gripið. (Nei.) Það var 

kannski fimm sex krakkar hvoru megin. Það hefði aldrei neinum dottið í hug að svindla á því 

sko. Ef þú greipst þá gastu fengið að hlaupa – þá hljópstu með boltann og reyndir að skjóta 

einn og fá hann í þitt lið. Það var bara þannig. Og það var ekkert með það – manni hefði aldrei 

dottið það í hug einu sinni.  

 

R: En, hérna – fleiri leikir? París til dæmis. 
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P: París var voðalega mikið verið í og ég segi nú bara af því sko þegar maður er alltaf að æfa 

sig í parís þó maður sé sendur ofan í bæ. Þá hoppar maður eins og í parís. Og heima hjá mér 

var til dæmis stofugólfið þannig að – það var gólfdúkur – það var svona eiginlega munstrað. 

Við hoppuðum í parís í stofunni heima endalaust að æfa okkur. París var voðalega – mikið 

fyrir parís og svo var líka mikið verið í hnífaparís. (Já.) Það var þannig – þá þurfti helst að 

hafa moldarflag (já) og góðan hníf (já) og þú stóðst á einum stað sem að var afmarkaður og 

tókst hnífinn og hentir honum niður (já) og bjóst þér svo til – bættir við partinn þinn eins og 

þú gast með hnífnum. (Já, þannig að maður hefur þurft að teygja sig í hnífinn.) Þú þarft að 

teygja þig í hnífinn. Þú mátt ekki kasta honum það langt að þú getir ekki náð í hann en þá 

tekur þú hnífinn og bætir við þinn stað (já) – beggja megin. Og þessi hnífaparís var voðalega 

vinsæll en hann var bara bundinn því að þú værir í góðu flagi sem var ekki of – moldin var 

ekki lin í. Þannig að þú gætir kastað í það. (Já.) Já. Ég man eftir því að það var mikið farið í 

hnífaparís – hérna á lóð beint á móti okkar – okkur, þar sem að var byggt útibú KEA sko á 

horninu á Hamarsstíg og Hlíðargötu. Þar var byggt útibúið áður en það var byggt eftir að farið 

var að byggja allt í kring þá var það lengi, lengi stórt moldarflag. Og það var eitt 

uppáhaldsflagið í hnífaparís. (Já, já.)  

 

R: Vann svo sá sem að … 

 

P: Já, já maður reyndi bara alltaf að … Upphaflega átti maður sitthvort plássið svo reyndi 

maður alltaf að ná sér í meira pláss.  

 

R: Og sá sem náði sér í mesta plássið hann hefur unnið.  

 

P: Já, alveg rétt. (Já.) Hann vann.  

 

R: En svo hefur þetta verið, náttúrlega, kerlingaparís og karlaparís eða hvað þeir hétu?  

 

P: Já, en það var jú – það var byrjuð karla- og kerlingaparís en hin parísin voru bara vinsælli. 

(Já.) Þar sem maður var bara löng gangstétt. Það var alltaf gangstétta heima við húsið. Það var 

alltaf verið í parís alla daga. Það var hoppað endalaust í parís. Fyrsta – hérna fyrsta stéttin var 

skipt í tvennt og þá – ef að maður hafði byrjað á tveimur þá var einn, tveir og svo aftur í tvo 

og svo einn og svo var endirinn og svo átti maður að hoppa aftur á stað. (Þetta er karla – og 

kerlingaparísinn?) Ja, nema það voru ekki teiknaðar karlar og kerlingar heldur var þetta bara 

venjuleg gangstétt. (Já, já.) En ég hugsa að ef maður hefði haft svona þessi stóru svæði eins 

og nú er – þá hefði maður búið til kerlinga- og karlaparís. Maður hafði til dæmis – við 

bjuggum til upp í skóla vorum að teikna þetta með krít þá var maður bara með venjulegan 

parís. (Já.) En okkur fannst þetta ægilega ævintýralegt að vera í þessum hnífaparís. (Já.) Því 

þá fékk maður að kasta hníf. (Já, akkúrat.)  

 

R: En landaparís er það það sama og …? 

 

P: Það hlýtur að vera það sama og hnífaparís. (Já.) Maður nær sér í land. (Já.)  

 

R: En munurinn á kerlinga- og karlaparís er enginn? 

 

P: Það er enginn nema í kerlinga- og karlaparís hefur maður meira pláss til að teikna. (Já.) Þá 

er ekki eins mikil hætta á að maður detti út fyrir sko. (Nei.) Þá hefur maður bara meira pláss 

fyrir fæturna. Því ef þú hefur bara eina gangstétt svona og þarft að strika hana í tvennt og 
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hoppa svona – því maður mátti náttúrlega ekki fara út fyrir parís. (Nei, nei.) Þú máttir ekki 

fara út fyrir röndina. (Nei, nei.) 

 

R: Notuðu þið þá eitthvað til að kasta í parísnum?  

 

P: Góða steina. (Já.) Mjög gott að eiga góðan parísarstein. (Já.) Maður var oft með hann í 

vasanum bara. (Já.) Það var bara ekki sama hvernig steinninn var. (Nei.) Hann þurfti að geta – 

vera svolítið sléttur. Maður var oft að hlaupa í bæinn og sá þá góðan parísarstein. Þá stakk 

maður honum í vasann. Átti hann sko. (Já, já, já, já.) En af því að við erum að tala um þetta þá 

var ég í sumar að – það var náttúrlega eitt líka í sambandi við leiki. Ég var að skrifa þátt sem 

heitir Dýrgripir undir dívan. Og þessir dýrgripir sem við áttum undir dívan það var í kössum. 

Við geymdum þá undir svona lágum dívan sem við sváfum í systurnar til þess að litlu 

krakkarnir, systkini okkar, næðu ekki í það. Það voru leikaramyndir. (Já.) Já og klipptum þær 

út úr blöðum. (Já.) Myndir af öllum leikurum og svoleiðis og hitt var það sem hét „bréfó“. 

(Já.) Ég hef hvergi séð neinn lýsa bréfó. Þetta var þrennt, leikaramyndir – þá var maður með 

kassa undan nærfötum eða undirfötum eða náttkjólum. Það var móðins að gefa 

fermingarstúlkum eða unglingsstúlkum undirkjóla eða náttkjóla og svoleiðis í svona þunnum 

kössum. Ég veit ekki hvort þú manst eftir svona kössum? (Jú, jú.) Þetta voru þunnir svo si 

svona stórir kassar. (Já.) Og maður – gjarnan náði sér í svona kassa til þess að geyma 

leikaramyndirnar sínar í og maður geymdi líka í svona kössum – hérna – allar dúkkulísurnar 

og það var ógurlega mikið verið með dúkkulísur. Ég lýsi því líka hvernig þær voru búnar til 

því þá voru bara örfáir sem átti dúkkulísur sem voru keyptar í búðum. Í bókabúðum var hægt 

að kaupa dúkkulísur kannski á spjaldi. Maður bara bjó sér til – tók upp í gegnum smjörpappír 

dúkkulísu og gat búið til ný og ný föt á hana, sko. Bara fékk lánaða dúkkulísu hjá öðrum og 

bjó til eins (já) og litaði hana og svoleiðis og bjó svo til endalaust föt á hana. En svo var bréfó, 

sem okkur fannst æðislega gaman af. Bréfó var þannig að þú kannski skoðaðir blöð, íslensk, 

útlend eða eitthvað og sást í því kannski mynd af borði, stólum, borðstofustólum og einhverju 

svoleiðis og klipptir þetta allt út. Þú fékkst lánuð móðinsblöð eða gefins kannski gömul slitin 

móðinsblöð. Móðinsblöð voru ekki bara blöð sem saumakonur áttu – það sem var tíska – það 

hét móður og maður fékk móðinsblöð og klippti út konurnar og karlana og allt saman. Og þú 

safnaðir svona. Þú safnaðir diskum og borðum og vösum og símum og öllu. Sumt var stórt en 

sumt var lítið. Það skipti engu máli. Þú geymdir þetta – við geymdum okkar í gamalli 

höfuðbók sem við fundum – stungum inn í á milli blaðsíðna. Og þarna áttir þú alveg heilt bú. 

Þú áttir konu sem var kannski bæði ljóshærð og dökkhærð og allavega stór sums staðar – lítil 

sums staðar. Þetta gat verið fólk sem var kannski svona á einni mynd og svona á annarri 

mynd. Þetta var samt sama fólkið. (Já.) Og færi hún út í búð að kaupa þá keypti hún diskana 

og bollana og það gat vel verið að diskarnir væru kannski svona stórir og borðið var bara 

svona lítið. Svo áttir þú bara bú – raðaðir upp öllu búinu þínu og svo áttir þú konu og krakka 

og karla og allt saman og önnur var með sitt bú á öðrum stað. Þetta var bréfó. (Jaá.) 

 

R: Heldurðu að þið hafið leikið ykkur eitthvað svipað kannski eins og börn leika sér í dag í 

dúkkuleik með dúkkuhús?  

 

P: Já við áttu líka náttúrlega dúkkur en … 

 

R: Leikurinn hefur farið eitthvað svipað fram? 

 

P: Já, já – þarna áttum við borð og stóla. Það skipti engu máli þótt vasinn á borðinu væri 

miklu stærri en borðið því þetta var klippt út úr öllum mögulegu blöðum. Þú þóttist himin 

höndum hafa tekið ef þú fékkst eitthvað blað. Til dæmis úlenda – eins og við fundum einu 
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sinni svona – æ, hvað heitir það – príslista. (Já.) Útlendan, þykkan verðlista. Og svo var allt – 

amerískan. Maður klippti þetta út – sundur og saman til að eiga alla skapaða hluti. Svo gastu – 

áttir kannski bara blómvönd sem þú klipptir einhvers staðar út. Og þetta var einu nafni bréfó. 

Og þessir dýrgripir undir dívan var þetta þrennt. Það var dúkkulísurnar, það var bréfóið og 

það voru leikaramyndir – myndirnar því að maður var að safna þeim sko. Og svo átti maður 

auðvitað eitthvað af dúkkum en ekki eins mikið eins og núna. Ég var þarna með einn kafla 

sem heitir leikföng og þar er nú aðallega svona dúkkudót og svoleiðis og það er aðallega í 

sambandi við Skarphéðinn Ásbjörnsson og öll leikföngin sem hann bjó til því hann var með 

hérna – bjó til leikföng. (Já – leikfangagerð?) Já, já, ég á ennþá nokkur leikföng frá honum, 

sófa og held ég tvo stóla, eitthvað svoleiðis. (Já, já.) Það voru mjög falleg leikföng sem hann 

bjó til og Laufey konan hans sem sagt límdi á þetta glansmyndir eða hérna efni á sófana og 

það allt saman eða stimplaði. Það var voða gaman að sjá þau stimpla munstur – kannski búa 

til sófa og stimplaði svona munstur. (Er þetta sami – þetta er Skarphéðinn í Amaró?) Já, þetta 

var áður en hann settu upp Amaró. Já, það var eingöngu – svo bjó hann til geysilega fallega 

trébíla sem bræður mínir áttu svona vörubíla frá Skarphéðni. Litlar tunnur til þess að raða á 

pallinn og allt mögulegt dót svona. Ég hefði viljað sjá sýningu á leikföngum Skarphéðins í 

Amaró. Meðan að það var. Hann var með þetta í kjallaranum á húsinu sem hann byggði sér 

niðri í Oddagötu. (Já.) Áður en hann byggði uppi í Helgamagrastræti, sko. (Já.)  

 

R: Já, já, já, já. En hvernig var með kynin, stelpur og stráka, léku þau sér jafnt saman eða voru 

ákveðnir leikir sem voru stelpuleikir …?  

 

P: Strákar léku sér yfirleitt aldrei í dúkkuleik og aldrei í bréfóleik. Nei, alls ekki. Það var alveg 

– það var alveg tvennt ólíkt. Þeir voru ekkert í þessu. Strákar og stelpur voru saman í 

útileikjum nema ég sá aldrei strák hoppa parís. (Nei.) Ég held ekki. (En boltaleikirnir voru 

…?) Boltaleikirnir voru allt svo yfir, slábolt og húsbolt eins og það er kallað. Þetta voru – þeir 

voru allir fyrir stráka og stelpur en hinir leikirnir – boltaleikirnir, voru bara stelpur. (Já, já.) Í 

þessum gollanum og dönskum og íslenskum og allt það – það voru bara stelpur. Tvíbolt og 

þríbolt og allt það – það voru bara eingöngu stelpur.  

 

R: Veistu hvað strákarnir voru að gera á meðan? 

 

P: Þeir hafa bara verið einhvers staðar að leika sér. Ég hef engar – nei ég. En sko margir 

strákar – þetta voru svakalega flinkir bæði í slábolt og húsbolt. Þeir voru svo hittnir. Ég man 

eftir þessum – Beyja sem átti heima í næsta húsi fyrir ofan okkur. Það voru bræður, Sverrir og 

Beyi – bíddu nú við – það voru systkini þrjú, Valla, Sverrir og Beyi. Sverrir og Beyi voru 

báðir yngri en við. Beyi var einhver alhittnasti. Ætli hann – ég man ekki hvað hann var – 

hvort hann var bifvélavirki eða – ég man ekki einu sinni nafnið á honum núna rétt í bili. En þú 

veist – af því að við vorum svo mörg heima – svo margir krakkar – sem eru átta krakkar í 

húsi. Það eru svo margir vinir og það var svo mikið verið inni að leika sér í húsinu líka að það 

er alltaf hrúgur af krökkum einhvers staðar í húsinu. (Já.) Og svo voru náttúrlega 

dúkkuleikirnir voru – en það var ekki nema eins og til dæmis í sveitinni þá var einn frændi 

minn, strákur allt svo á mínum aldri. Hann átti dúkku – dúkkustrák.(Já.) Og hann var eins 

mikið að leika sér við mig – við vorum þrjú – ég og hérna frænka mín og hann frændi minn. 

Við lékum okkur yfirleitt alltaf saman. Öll þrjú í öllum leikjum. (Já.) Og þá átti hann 

dúkkustrák og alls konar dúkkuföt og það var allt í lagi. (Já.)  

 

R: Nú varstu að tala um að þið hafið mest verið að leika ykkur bara í kringum húsið heima hjá 

ykkur og þar í kring og niðri í gilinu og svona. Leikvellir voru þeir komnir til sögunnar?  
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P: Sko, við fréttum af því einu sinni að það væri kominn leikvöllur niðri á Oddeyri. (Já.) 

Okkur fannst það ævintýralegt og við áttum frí í barnapíustandinu í vistunum sem við vorum í 

yfirleitt allar. Þá fórum við – ég man eftir því að – hann – þetta hefur verið Marinó kennari. 

Ætli það hafi ekki verið Marinó Björnsson, barnaskólakennari – eða Marinó Stefánsson – 

líklega Marinó Stefánsson og Svava Stefánsdóttir systir hans – það var líka önnur – þau voru 

að vinna þarna neðra og það var – manni fannst ægilega gaman að fara þangað niður eftir. Þá, 

þar var maður bara að læra svona – kannski í þessum sömu leikjum eða í þeim svolítið 

hátíðlegri. Svolítið formlegri og eitt sem við fengum þar líka að gera og lærðum. Það var að 

búa til sippubönd. Bregða þeim sko. (Já.) Var með fjóra enda sko svo brá maður þeim svona 

og svona, sitt á hvað. Og þá fengum við kannski – áður voru bara – sippubönd voru bara 

gamlar snúrur. En þarna fengum við – ég man eftir þá bæði hvítt og blátt svona eitthvert 

sérstakt garn sem þau hafa verið með og við fengum að flétta okkur sippubönd þarna. Það var 

algjört æði sko.  

 

R: Þá hafa verið einhverjir sem sáu um …?  

 

P: Já, þau voru að kenna okkur þetta sko. Og þar var líka sko – þar líka fékk maður að vega 

salt og það höfðum við ekki séð áður. (Nei.) Og ýmislegt fleira – það voru rólur líka. (Já.) Og 

þetta fannst okkur allt ógurlega spennandi og þessir vellir voru bara – þessi eini völlur á 

Eyrinni var bara opinn yfir hásumarið. (Já.) En það voru þau – kennarar sem voru þarna – sem 

að pössuðu allt. Og okkur fannst þetta mjög skemmtilegt. (Vegsalt, rólur, segirðu, fleira? ) Já 

það var vegasalt og rólur og svo voru nú strákarnir – þeir voru líka oft – þú veist að ganga á 

stultum. (Já.) Við stelpurnar reyndum það aldrei. (Nei.) Það var alveg strákar bara sem gerðu 

það.  

 

P: Svo var það Tryggvatún þegar við kynnumst fyrst handbolta. Já, þá kemur allt í einu 

einhver sem kann handbolta og við förum öll í handbolta. Og við höfðum náttúrlega engar 

reglur – það voru allir með – okkur fannst ægilega gaman. Og þá vorum við í handbolta 

akkúrat á svæðinu þar sem Ingimar Eydal átti seinna heima því að þeir byggðu fyrsta húsið 

pabbi hans og bróðir pabba hans og við vorum ægilega reið þegar þeir tóku partinn sem að við 

voru í handbolta. Og það var náttúrlega mikið verið í því en þá voru aldrei neinar reglur – sko 

það var enginn sem kunni þær. Vissum bara að það áttu að vera tvö mörk og bjuggum þau til 

en við kunnum ekki þessar reglur sem eru í handbolta núna. (Nei, nei)  

 

R: En hérna – heldurðu að leikir barna á þessum tíma hafi mótast eitthvað af störfum 

fullorðinna? Hvað fullorðnir voru að gera? 

 

P: Ekki nema auðvitað allir dúkkuleikirnir og bréfóleikirnir. Þar er maður að leika fjölskyldur. 

(Já.) Þar erum við að leika mömmur og pabba og börn og allt það. Það er náttúrlega alveg – en 

ekki útileikirnir. (Nei.) Nema við heyrðum oft að það hefðu verið svipaðir leikir – annað hvort 

svona hringleikir eða eltingaleikir hefðu verið líka til í sveitinni áður. Maður vissi það. Þó þeir 

væru ekki nákvæmlega með kannski eins reglum því að – það hefur nú sjálfsagt eitthvað af 

þessum leikjum komið innan úr Fjöru þar sem að fólkið hafði búið svo lengi sko eða neðan af 

Eyri. (Já.) Og ég hugsa að krakkarnir hafi leikið sér á svipaðan hátt og við. (Já.) 

 

R: Voru þið í búleikjum? Til dæmis svona með horn og kjálka? 

 

P: Yngri systkini mín voru það mikið sko. (Já.) Já. En ekki við stelpurnar. (Nei.) Ekkert, nei, 

nei. Ég var einmitt að búa til – skrifa um daginn – með einn þátt sem hét sláturtíð og þá er ég 

að rifja upp þegar maður fór niður á Eyri að sækja slátrið og allt það að þá voru yngri – litlu 
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krakkarnir með og þá fengu þau í poka sko, þá fengu þau horn og svo fengu þau kjálka og 

leggi og allt heila draslið og voru með þetta allt með öðrum krökkum úti á – hérna fyrir utan 

húsið á lóðinni þar í búleik. En, en hérna það var aftur til mikið í sveitinni sem við vorum 

yfirleitt. Nú, þegar við vorum litlar þá vorum við náttúrlega… og ég bjó tvö sumur á 

Hrafnagili í þinghúsinu. Þá bjó maður náttúrlega til drullukökur endalaust sko það var nú 

alveg hreint bara látlaust drullukökubakstur. En maður var ekki svo mikið með það heima 

sko. (Nei.)  

 

R: Þá hefur einhvers konar mömmuleikur verið leikinn í kringum það? 

 

P: Alveg, já, já, já, já, það er allt saman – allt svoleiðis sko. Þá var náttúrlega bara stælt það 

sem gerist á heimilinu (já, akkúrat) miskunnarlaust sko.  

 

R: En sóttuð þið fyrirmyndir til dæmis í bækur. Ef þið lásuð bækur – voru þið að apa eitthvað 

eftir bókum eða slíkt?  

 

P: Nei, ekki held ég það. Ekki beint en þá frekar óbeint. Ég man eftir því að ég og systir mín 

sem var ári yngri en ég okkur fannst oft vera dálítið púkalegt að við skyldum vera stelpur en 

ekki strákar. (Já.) Þá vorum við að lesa sögur eins og um Tuma Soyer eða fleiri. Það var ein 

amerísk mjög skemmtileg bók líka. Ég man ekki lengur hvað hún heitir og það var allt um 

ævintýri stráka og okkur fannst hálfgerð synd að við skyldum ekki vera strákar því þá gætum 

við verið í þessum leikjum. Því að þá voru kannski strákar í einhverjum hópleikjum – þú veist 

eins og var – þá var talað um Eyrarpúka og Brekkusnigla og Þorpara úr Þorpinu og Innbæinga 

og allt það. (Jú, jú.) Allt svo við gátum ekki tekið neinn þátt í því – við vorum stelpur – það 

var nú bara þannig. (Já.) Það var svo einfalt og á þessum tíma til dæmis þá var það óþekkt að 

stelpur séu í síðum buxum. Það var eitt einasta atriði – það var ekki til. (Nei, nei.) Svoleiðis að 

maður gat ekki gert allt og meira að segja allir útileikirnir á veturna í þeim mikla snjó sem var 

á Akureyri og þegar ég er að hugsa um það sko og klæðnaðurinn – maður var í náttúrlega 

íslenskum ullarsokkum og maður var í hérna – í þykkum stígvélaleistum og maður var í 

stígvélum og svo var maður í koti og ullarskyrtu og nærbuxum og prjónuðum ullarnærbrókum 

íslenskum og æi – klukkuprjónaðri klukku og svo í pilsi og í kápu. Maður var ekki í úlpu, 

maður var í kápu, maður var með skinnhúfu og vettlinga og svo renndi maður sér kannski 

niður allar brekkurnar í Kaupfélagsgilinu sem búið er að byggja Samlagið og öll þessi hús 

núna og renndi sér og renndi sér og renndi sér. Þetta voru ekki þægileg föt fyrir stelpur (nei) – 

ha! Maður kannski fór – maður var með sokkabönd sem voru bara krækt hér á. (Já.) Ég hef 

verið að skrifa einn þátt sem heitir – ætli hann heiti ekki Sokkar – um klæðnaðinn og allt 

þetta. Kotin og sokkaböndin og sokkabandateygjurnar og tölurnar og allt þetta sem maður var 

í og hvað þetta var oft vont þegar maður var að renna sér. Það fór snjór kannski á milli 

sokkanna og ullarnærbuxnanna – maður fékk snjó hérna á milli. Svoleiðis að þetta voru ekkert 

mjög hentug föt. Ef þú varst að renna þér niður þessar stóru brekkur og kannski neðst fórstu 

alveg á kaf í snjó og svo var maður í öllum þessum pilsum – maður hristi þetta og svoleiðis.  

 

R: Á hverju voruð þið að renna ykkur þá?  

 

P: Rassinum! (Bara rassinum, já.) Þú veist þar sem er hérna öll húsin norðan við gilið áður en 

Samlagið er byggt sem er núna (já) og áður en að hérna og ketilhúsið og allt það. Þarna var 

sem sagt – þarna var svaka snjór oft á veturna – alveg æðislega gaman að renna sér alveg ofan 

og beint niður bara á rassinum. (Já, já.) Maður þurfti ekkert að renna sér á neinu þar. Í Gilinu 

renndi maður sér á flatasleða (já) og svo aftur á skíðasleða úti á götu. Maður var alltaf á 

skíðasleða. Þú gast rennt þér úr Hamarsstíg, niður Oddeyrargötu, niður Gránufélagsgötu og 
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þurftir ekki að stoppa fyrr en langt – þú varst kominn langt niður í Gránufélagsgötu. Það var 

svo mikil ferð á manni. En aftur flötu sleðarnir þeim vorum við að renna okkur á svona á 

túnum og svoleiðis og í Gilinu. Það var bara allt svart Gilið. (Já.) Og það var voða gaman á 

sunnudögum ef maður var í göngutúr með pabba eða mömmu eða fullorðna fólkinu. Þá sátu 

kannski fullt af fólki sem labbaði hátíðlega upp Brekkugötuna. Þá var miklu meiri brekka á 

Brekkugötu eftir að þú varst komin út fyrir Oddfellowhúsið og þá var öll brekkan þar iðandi 

af krökkum sem voru kannski á skíðum eða sleðum og allir stoppuðu til að horfa á. Það var 

voða gaman að horfa á – hver var sniðugastur – hver var flinkastur og svo voru alls staðar 

búnir til svona litlir pallar til að stökkva á skíðum. Strákarnir hlóðu upp. Við stukkum aldrei 

stelpurnar. (Nei.) Nei, nei.  

 

R: En skautar?  

 

P: Skauta hef ég aldrei kunnað á. En það var bara stundum allur Pollurinn eitt skautasvell og 

það var rosalega mikið verið á skautum. En við yfirleitt áttum ekki skauta. Þetta er svolítið 

sko – ég held að þar sem eru átta börn er ekki hægt að kaupa alla hluti. Það var til dæmis 

aldrei til hjól heima. Einn bróðir minn yngri, líklega næst yngsti, fékk hjól í fermingargjöf og 

þá var hjólað í fyrsta eða annað skiptið þegar kviknaði einhvers staðar í og það kom 

slökkvibíll og fleiri æðandi og keyrðu á hann – á hjólið hans og það var ónýtt og svo var 

aldrei hjólað meir. Ég lærði aldrei á reiðhjóli – þetta er alveg hræðilegt. En svo var heldur 

ekki hjólað mikið upp og niður þessar brekkur. (Nei.) Það var nú ein ástæðan. (Já.) Og skauta 

áttum við ekki. Við áttum alltaf einhverja skíðagarma. Svo var dálítið mikið af skíðum heima 

sem leigjendurnir eða skólastrákarnir áttu. Það var alltaf eitthvað hægt að grípa til. Þannig að 

– og sleða, við áttum alltaf stóran skíðasleða og svo var einhver sem átti… Það var voða 

gaman að renna sér kannski mörg á stórum flatasleða. Eins og ég segi frá þarna í sögunni um 

Tryggvatún, sko. Það var oft einhver að koma með stóran sleða. Svo kannski fimm, sex og 

jafnvel fleiri krakkar gátu kastað sér á. (Já, já, já.) En maður var alltaf með á skíðasleðunum – 

þú stóðst kannski og stjórnaðir sleðanum. Svo hafðirðu einn krakkann fyrir framan þig sem 

stóð á járnunum, hann varð að vera á járnunum, standa kyrr á járnunum og svo var einn sem 

sat í sleðanum og svo var einn kannski sem fékk að sitja – það var mjög erfitt að sitja þar sem 

var fyrir framan. Það var: „Hver ætlar að sitja á koppnum?“ Og svo var kannski einn sem stóð 

fyrir aftan þig og hélt í þig. (Þið hafið verið fimm þá!) Já, á sama sleðanum. (Já, já.) Þetta var 

bara ekkert smáræði en þetta var – það var ógurlega mikið verið á skíðasleðum. Alveg hreint, 

og seinast var ég með sleða þegar ég passaði systurson minn – þennan dreng sem var að ganga 

á öll fjöllin fyrir norðan – ég passaði hann þegar hann var á þriðja ári. Þá var kominn fyrsti 

leikskólinn á Akureyri niður á Eyri. Þess vegna gat ég passað hann því að ég renndi mér með 

hann alltaf niður eftir sitjandi á skíðasleða. Það var ansi mikill snjór þann vetur. En svo 

náttúrlega breyttist ýmislegt í sambandi við – þegar herinn kemur. Þá verður meiri umferð – 

þá er maður líka á leið með það að verða svona unglingur eða ung stúlka.  

 

R: Ef þú horfir svona úr fjarlægð á æsku þína á Akureyri á þessum tíma. Heldurðu að – eða 

hvernig var að vera barn heldurðu á þessum tíma?  

 

P: Mér fannst það alveg ægilega gaman – ég sé það ekki öðruvísi – ægilega spennandi. Allt 

sem var að gerast, vita hvort maður fengi að fara á bíó klukkan fimm – barnabíóin voru alltaf 

klukkan fimm. Það breyttist þegar herinn kom þá var svo ofboðsleg aðsókn á bíóin – 

hermennirnir alveg svermuðu fyrir bíóinu og þá var fært til og höfð barnabíó klukkan þrjú en 

áður voru barnabíóin klukkan fimm og þau kostuðu 35 aura fyrir krakkann. Það þýddi ef við 

fórum þrjár saman systur að við þurftum að biðja pabba um eina krónu og fimm aura. Það var 
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mikið hugsað um hvort við ættum að þora að gera það, hver ætti að biðja hann og svo 

framvegis. Hvert við fengjum.  

 

R: Hvað voruð þið að sjá í bíóunum á þessum árum? 

 

P: Mest náttúrlega Shirley Temple. Hún var aðalstjarnan en svo líka Chaplin og Harold Loyd 

Nelson Eddie og Jeanette MacDonald’s sem alltaf léku saman í söngvamyndum og fleiri og 

fleiri sko. Sko eitt með bíóin – ég hef líka skrifað um bíóin – eitt var það að það voru engir 

textar, engin prógrömm nema allra fyrst voru stundum dönsk prógrömm meðan ég var 

pínulítil af því að ég hef séð þau en fyrir okkur þegar við erum að fara á bíó – eigum við að 

segja 38, 39, 40, 41 – eitthvað svoleiðis. Þá raunverulega skiljum við ekkert hvað er að gerast 

í bíómyndinni og við förum kannski þrjár saman í bíó – þetta er hægt að lesa á einum stað – 

þá erum við allar hlaupandi heim til að vera fyrstar til að segja mömmu frá bíómyndinni og 

við kannski skiljum þetta – ein svona og önnur hinsegin – og engin eins því að við skildum 

ekki orð af því sem sagt var. Enginn texti en seinna komu prógrömmin. (Já.) Þar var 

náttúrlega sagt í stórum atriðum um hvað myndin var.  
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Viðtal 5 
 

 

Útileikir íslenskra barna í Reykjavík og á Akureyri 

á árunum 1900 til 1950 

 

Vettvangsnótur 5 

 

19. október 2008 kl. 15:15-16:05 

 

Magnús Árnason, fæddur árið 1918,og Þórdís Árnadóttir, 
 

fædd árið 1923, og alin upp á sveitaheimili í útjaðri Reykjavíkur. 
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R: Þú vilt kannski bara byrja á því Magnús að segja mér frá því hvar þú er fæddur og alinn 

upp og svolítið frá fjölskyldunni ykkar.  

 

M: Ég verð að biðja þig að tala svolítið hærra því ég er farinn að missa heyrn. 

 

R: Já, ég skal passa mig á því.  

 

M: Á ég að byrja á því að segja þér hvar ég er fæddur og … (Já.) Ég er fæddur á 

Bergstaðastræti 6 – í Bergstaðastræti. (Í Reykjavík, já.) Þar bjó í litlu steinhúsi þar við hliðina 

– þar bjó afi minn. Þannig að pabbi minn er alveg hreint Langreykvíkingur. (Já, já.) Móðir 

mín var aftur ættuð úr Austur–Húnavatnssýslu – Grímstungu í Vatnsdal. (Já.) Svo byggir 

hann þetta 1922 er það ekki? (Þ: Jú.) Hann byggir Reykjahlíðina 1922 (já.) og fer að búa þar.  

 

Þ: Hann flytur þangað tuttugu og þrjú.  

 

R: Og þá ert þú hvað gamall? 

 

M: Þá er ég sko – uhh fimm ára er það ekki? (Þ: Jú.) Þá er ég fimm ára.  

 

Þ: Og ég ekki fædd. Ég er á leiðinni. (Já.)  

 

R: Þá farið þið þarna upp í Hlíðarnar. Segðu mér svolítið frá – frá Hlíðunum hvernig …? 

 

M: Hlíðunum. (Já.) Já, það var nú, það var nú eiginlega upphaflega eign afa okkar. Tvö 

erfðafestulönd, var það ekki Dísa? (Þ: Jú.) Tvö erfðafestulönd sem pabbi minn fær þegar hann 

byggir. Þegar hann byggir. Og svo er þarna – svo er náttúrlega þarna í nágrenninu – þar eru 

býli. Eins og Blönduhlíð og Háteigur og þarna hjá Pétri Hjaltested. (Þ: Sunnuhvoll.) 

Sunnuhvoll, já. Þá eru þetta bæirnir. (Þ: Og Þórustaðir.) Já, þeir eru nú ekki komnir fyrr en 

seinna, var það ekki? 

 

R: Og þetta eru allt saman bæir sem eru þá svona í jaðri Reykjavíkur. Þannig lagað? 

 

M: Já, já. Einmitt. Sunnuhvoll er – var skal ég segja þér þarna við Rauðarárstiginn. (Já.) Við 

Rauðarárstiginn. Blönduhlíðin þar sem Slökkvistöðin er núna og Þórustaðir svolítið ofar.  

 

Þ: Þeir standa náttúrlega ennþá, sko Þórustaðir. (M: Ha!) Þórustaðir standa ennþá.  

 

M: Já, já þeir standa enn – þeir standa enn. Og svo var þarna eitt hús þarna – sem þarna – uhh 

hét Varmahlíð. (Já, já.) En það kom þó nokkuð seinna, var það ekki Dísa? (Þ: Jú, jú.) Já, en 

sko það var bara eitt barn þar og hún heldur því stundum fram að hún hafi verið uppalin í 

Reykjahlíð. (Já, já.) Hún hafði engan til að leika sér við og þess vegna fór hún til okkar sem 

vorum svona mörg. (Já.) Að leika við. (Þið voruð hvað segirðu, átta?) Við vorum átta. 

 

Þ: En sama árið og við fluttum þarna upp eftir og ég sem sagt á leiðinni en þá er ein lítil sem 

er bara þriggja ára og hún deyr bara á fyrstu þá – mánuðina – á fyrstu mánuðunum sem við 

erum þar. (Já, já.)  

 

M: Já, blessunin dó. 
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Þ: Það var voðaleg reynsla fyrir foreldra okkar vegna þess að það var haldið að það væri 

skarlatsótt (já) svo það var allt sótthreinsað og farið með hana niður á farsóttarhús en kom 

bara upp úr kafinu – er þetta ekki neitt – nein skarlatsótt. Þá er hún bara með barnaveiki sem 

hefði mátt bjargast. Óskapleg sorg sem … (Nú þagnar Þórdís – hlær stuttlega og heldur svo 

áfram.) Samt erum við þarna öll og pabbi er bóndi og það er – þetta er mikið stórt heimili – 

það eru vinnumenn og þetta er stórt heimili. (Var þetta stórt bú?) Stórt bú, já, já, já, já.  

 

M: Á þeirra daga mælikvarða var það mjög stórt sko. (Já.) 

 

R: Hvers konar býli var þetta – mjólkurbýli eða ..? 

 

M: Það var hvoru tveggja sko. Það voru – það voru margar kýr og það voru kindur og hestar 

og hænsni. Þetta var bara eins og að vera einhvers staðar langt uppi í sveit, (já, já) já, já. 

 

Þ: Og náttúrlega á svona stóru búi þá var náttúrlega mikið að gera. Við vorum látin gera allt 

mögulegt. (Já.)  

 

M: Það, það sko við – við höfðum ekki eins mikinn tíma eins og borgar – eins og niðri í 

Reykjavík. (Þ: Að leika okkur.) (Nei, já.) Við vorum upptekinn af ýmsu sem við áttum að 

gera sko. (Þ: Við búið.) Þó það væri ekkert – okkur var ekkert þrælað út eða svoleiðis. (Nei.) 

Heldur bara við tókum þátt í daglegum störfum. (Haft hlutverki að gegna?) Ha! (Haft svona 

hlutverki að gegna í störfum búsins?) Já, já. Þannig að það – þannig að við höfðum í raun og 

veru miklu minni tíma til að leika okkur heldur en borgarbörnin. (Já.)  

 

Þ: En það sem við vorum að leika okkur með – það var til dæmis strákarnir tveir, yngri 

bræður mínir – að þeir áttu stórt bú. Þeir þóttust vera bændur líka. (Já, já.) Eins og pabbi. (Já, 

já.) Og þeir – það var þarna óræktaðir móar (já) og þar voru þeir að leika sér. Þar gerðu þeir 

hesthús og fjós og höfðu svo beinin öll fyrir skepnurnar. Þeir höfðu kjálkana fyrir beljurnar, 

leggina fyrir hestana og hornin fyrir kindurnar og þeir voru – léku þetta alveg eins og þeir 

væru bændur sko, settu út fénaðinn og það var út um alla móa og svo voru þeir að smala. (M: 

Þetta var þeirra leikur sko.) (Já, já.) (M: Leikurinn hjá þeim.) (Já, já.) En svo við aftur 

stelpurnar eða ég var náttúrlega bara ein því svo var stóra systir mín, hún var farin að vinna 

svo fljótt. Hún var langelst.  

 

R: En í sambandi við þennan búleik. (Já.) Bjuggu þið þá til hús og eitthvað slíkt?  

 

Þ: Já, já á milli móanna – milli þúfnanna þá settum við hérna eitthvert drasl fyrir þak, já, já og 

gerðum alveg eins og fjós – bása. (M: Já, já.) Þeir voru svo flinkir að byggja. En við 

stelpurnar – við vorum alltaf í boltaleik. Svona danskan sem við kölluðum. (Já, já.) Og svo 

vorum við að sippa og svo á vorin þá fór hlaðið að þorna og þá fórum við að strika parís. (Já, 

já.) Hoppa í parís.  

 

R: Geturðu sagt mér svolítið meira frá þessum leikjum eins og dönskum – hvernig hann fór 

fram? 

 

Þ: Já,maður henti sko upp á vegg. Og það fór eftir því hvað við vorum flinkar. Fyrst vorum 

við bara með tvo og við töldum alltaf – við gerðum alveg sko það – þessi boltaleikur var. Einn 

var svona, tveir voru svona og svo þrír aftur svona – annar að vinna – en svo fórum við að æfa 

með þrjá bolta. Þá vorum við nú orðnar svo svaka flinkar sko (Þórdís hlær) – allavega með 

þrjá bolta til að gera allar þessar æfingar. En svo áttum við náttúrlega dúkkur – ég man eftir 
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dúkkunni sem ég fékk þegar ég var tíu ára. Ég næstum því get munað þó það hefði verið í 

fyrra. Því það var nefnilega svo sérstakt að – altso þá var systir mín gift og maðurinn hennar 

vann hjá Eimskip og það var einhver af Fossunum sem keypti bara dúkku úti í löndum. (Já.) 

Þá var maður ekki lengur með einhverjar tuskudúkku því þetta var alvöru dúkka og þær 

öfunduðu mig þarna hinar.  

 

R: Hvernig dúkka var þetta – úr hverju? Var hún úr postulíni? 

 

Þ: Nei, ég – hvað hét þetta nú ... (Hér þegir Þórdís nokkra stund) (Æ, það skiptir ekki máli.) 

Nei, það var alveg eins og alvöru barn bara því hún var sko – því hún var með – ekki alvöru 

hár heldur var hún í fallegum fötum og svona. Svo við vorum náttúrlega oft í dúkkuleik og að 

sauma ýmislegt á dúkkurnar. Við áttum ennþá líka tuskudúkkurnar. 

 

R: Og þetta hafa fyrst og fremst verið þá stelpu...? 

 

Þ: Þetta var stelpuleikur. 

 

R: Og eins með boltaleikinn, danskan, þið hafið ekkert verið í þessu?  

 

M: Ég held að ég hafi nú verið frekar svona dálítið sér. 

 

Þ: Þú varst allur í bara að safna einhverju. Hann klippti allt og klippti – allt sem hann gat náð í 

og hann á þetta enn þá hérna í bókum. (Já, já.) 

 

M: Ég, ég hérna, hérna, hérna – þetta er verkefni svona – ég kalla myndir úr líf stjórnmálanna 

tuttugustu aldarinnar. (Já, já, já, já.)  

 

Þ: En þú átt alveg myndir síðan ...  

 

M: Þrjátíu og sex – þrjátíu og sex og sjö. (Já, já.) Ég var dálítið svona – dálítill svona ... (Þ: 

Grúskari.) Ég var grúskari. Þannig að ég var dálítið einn svona. En ég man ekki eftir neinum 

sérstökum leikjum. Jú, ég man eftir þarna þegar stelpurnar komu af Þórustöðum. (Þ: Já, það 

var stelpur...) Það voru stelpur sem komu ...  

 

Þ: Það voru fimm systur þar. (M: Já.) Og þær komu oft á kvöldin – eftir kvöldmat sérstaklega 

því þær voru náttúrlega að vinna heima hjá sér eins og ... (M: Eins og við.) Eins og við en þá 

fórum við í kýluboltaleik. 

 

M: Já, og hlaupa í skarðið.  

 

Þ: Og hlaupa í skarðið og allt úti á túni. (M: Já, já, já.) Svo það var ýmislegt. 

 

M: Sko þetta var náttúrlega sko, þetta var náttúrlega allt öðru vísi heldur en eins og ég sagði í 

byrjun að þarna að – að þetta var allt annað líf heldur en hjá börnunum sem voru niðri í 

Reykjavík. Sem við kölluðum niðri í Reykjavík. (Já.)  

 

Þ: En svo var það eitt – maður safnaði öllu. Maður safnaði dósum. (M: Já, já.) Utan af 

fægibrúsum og skósvertu. (Þórdís hlær.) Maður safnaði öllu bara. Svo.  

 

R: Notuðuð þið þetta í leikjunum? 
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Þ: Já, það var nefnilega það að það var oft inni á veturna og þá var að vita hver mundi vinna 

af þessum dósum öllum. Það var ýmist að rúlla þeim eða ýta þeim og svo gerðum við strik og 

skrifuðum svo upp – brassi var núna og – ég man ekki hvað skóvertan hét. (M: Brassi það var 

fægilögurinn.) Þetta voru leikföngin sem við áttum í stærðar kassa – utan af öllu mögulegu. 

Svo líka söfnuðum við hérna … (M: Myndum.) Já, þú varst nú allur í því. (M: Já, ég var nú í 

því sko.) En við vorum aftur í utan af karamellum og öllu svoleiðis og „teofani“ myndunum. 

Það voru svona leikarar með teofani-sígarettum. (Já., já.) Já, það þótti ægilega fínt sko og svo 

var verið að skipta í skólanum. (Þessum leikaramyndum.?) Líka bara karamellubréfum. (Já.) 

Og við sléttuðum allt – þegar það – ef einhver kom sko í heimsókn og kom þá til að gleðja 

okkur krakkana með – kom þá með eitthvað sælgæti – ég man nú ekki akkúrat – það voru 

karamellur og eitthvað og það var ekki hent neinni einustu – engu bréfi hent.  

 

M: Það var nú alveg eins og með alla – alla hluti sko hvort sem þeir voru nýtilegir eða ekki 

nýtilegir. Það var eiginlega engu hent. (Nei.)  

 

Þ: En svo þegar við fóru að eldast þá man ég á kvöldin á veturna þá spiluðum við. Það var – 

fengum bara í jólagjöf – áttum það bara öll og það var Lúdóspil og það var nú alveg … (Já.) 

 

M: Bylting sko. (Já.) 

  

Þ: Að geta farið í Lúdó, sko. Og svo náttúrlega bara að spila á spil. (M: Já, já.) Þetta 

dunduðum við mikið við. 

 

R: Hvað voru þið að spila einna helst á spil? 

 

M: Það var nú Marías.  

 

Þ: Marías, já, hvernig var hann? Og kasío – þá átti maður að safna einhverju og segja kasíó. 

(Þórdís hlær.) (Já, já.)  

 

M: Já en það var ekkert – það var ekkert ósvipað og núna er með sko – segjum – hvað heitir 

það? Svona fyrstur að segja eitthvað – og fá einhverjar raðir.  

 

R: Já, bara bridge?  

 

M: Nei.  

 

Þ: En svo náttúrlega þegar við fórum að eldast þarna – ég man eftir – þá voru bækur. Við 

vorum farin að lesa, sko.  

 

M: Já, ég man eftir einni bók sem mér þótti óskaplega vænt um og las oft. Það var Bláskjár. 

(Já.)  

 

Þ: Það pössuðu allir sínar bækur svo vel.  

 

M: Þetta var allt – þetta var öðru vísi sko – að mátti ekkert fara – hvað lélegt sem það var. Það 

mátti ekki henda því. Það var hægt að nota það í eitthvað.  
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Þ: Og svo líka man ég við vorum – stelpurnar áttum drullukökumall (M: Ha!) Við gerðum 

drullukökur. (M: Jaá.) Vorum að baka úr alls konar formum og alls konar glerbrotum.(Já, já.) 

Og gerðum svoleiðis bú ekki langt frá strákunum, sko úti í móa. (Já.) Þá hrærði maður 

moldina og svo setti maður blóm ofan á til að skreyta kökurnar. (Já.) (Þórdís hlær.)  

 

R: Og þetta hafa verið fyrst og fremst stelpurnar sem voru í þessu? 

 

Þ: Í þessu, já. 

 

R: En í hinum búleiknum?  

 

Þ: Nei, við vorum ekki með þeim.  

 

R: Það voru strákarnir sem bara ..? 

 

Þ: En svo var farið að fara í fótbolta.  

 

M: Já.  

 

Þ: Hver fékk fyrst fótboltann? (M: Ha!) Hver var – en þá fóru strákarnir þeir voru náttúrlega 

fimm bræður mínir og þá var ég bara ein. Ein var dáin og ein var búin að gifta sig svo ég var 

bara eina stelpan. Og þá var vinkona mín næst Magga – og Ragnheiður.  

 

M: Það var sú sem áttu heima í Varmahlíð. Það var lögregluþjónn sem byggði þetta hús og 

hún var bara eina barnið. (Uhum.) Og hún var meira að segja svo æst í því að koma til okkar 

að stundum stalst hún á kvöldin til þess að hlaupa niður að Reykjahlíð. (Já.)  

 

Þ: Þar vildi hún vera bara. (M: Já, já.) En ég ætlaði að segja með fótboltann að strákar gerðu 

fyrir – við þurftum að biðja svo vel hvort við mættum ekki vera með í fótbolta. Svo við vorum 

farnar að fá að vera með stundum að sparka fótbolta. (M: Já, já.) Það var þarna uppi hjá stóra 

pollinum manstu. (M: Já, já.) Svo fór maður náttúrlega á skauta þegar við vorum orðin stærri. 

(M: Já, já.) Það var stór pollur þarna inn hjá … 

 

M: Það lá járnbraut þarna upp fyrir ofan húsið hjá okkur. (Já.) Og þessi hola var það – að það 

þurfti að taka efni fyrir höfnina. Það var þar stór tjörn að þar vorum við á veturna sko. (Á 

skautum?)  

 

Þ: Á skautum. Og við fengum stundum að sitja í þessari járnbraut. (M: Jaá.) Það var verslun 

sko – hún var þar sem fjósið var hjá Geir (Já.) Þar var lítið hús aðeins hinu megin við götuna 

þarna hjá Geir. Stebbi í Stebbabúð. (M: Já, já.) Þar var lítil matvörubúð. Þangað fórum við að 

kaupa stundum en ekki oft því við gátum ekki verið að bera mikið. Þá var bara keyrt fyrir 

okkur. Það var alltaf farið með mjólkina á hestvagni í bæinn. (Já.) Keyrt gegnum allan bæ. 

Strákarnir fóru með það. (M: Já, já.) En við vorum að kaupa – versla í Stebbabúð. Þá fengum 

við stundum að sitja í járnbrautinni.  

 

M: Það hefur lítið verið fjallað um þessa járnbraut. (Já, en hún er ennþá til er það ekki uppi á 

Árbæjarsafni?) Jú, hún er uppi á Árbæjarsafni. 

 

Þ: Og við sögðum alltaf Gvendur á bremsunni og Palli á tíkinni. (Þórdís skellihlær.) Það var 

hann sem var að stjórna og svo var… 
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M: Það var nefnilega einn sem var á miðri vagnaröðinni – þar var maður sem átti að bremsa 

sko þegar hún fór niður eftir. Það átti að vera öryggi svona við – við aðalbremsuna í sjálfri 

lókómítívinni.  

 

Þ: Það stóð alltaf einn á bremsunni eða þarna við bremsuna. (M: Jaá.) Ég veit að það mundi 

enginn trúa þessu að maður mundi lifa þetta. (Þórdís hlær.)  

 

R: En höfðu þið einhver samskipti við krakkana í Reykjavík? (M: Ha!) Höfðu þið samskipti 

við krakkana í Reykjavík? 

 

Þ: Það var voða lítið. Ekki fyrr en maður fór að fara í skóla.  

 

M: Ekki fyrr en maður fór að fara í skóla. Ég man ekki – ég hef verið orðinn ég veit ekki hvað 

gamall þegar ég fór niður í Reykjavík. Það þótti bara þó nokkuð að fara inn í Reykjavík. En 

það voru náttúrlega eldri bræður okkar þeir fóru með mjólkina. Þetta voru litlir brúsar og það 

var mælt í þá og það var keyrt inn í Reykjavík hingað og þangað í bæinn. En ég man ekki eftir 

að ég hafi farið í það neitt.  

 

Þ: En þegar ég fer fyrst í skóla þá var þá nýbyggður Austurbæjarskólinn. (Já.) Þá hljóp ég bara 

niður öll túnin. Það er að segja allar Hlíðarnar og svo eru bara svona gryfjur líka hérna þar 

sem að – þar sem hérna Sundhöllin var. (Já.) Og þar voru bara svona gryfjur og þá er verið að 

byrja að byggja kennarabústaði við Egilsgötu. (M: Já, já.) Annars er þarna bara holt og … (Já, 

á milli, já.) Já og þetta hlupum við í skólann.  

 

M: Já, þeir þarna sko til þess að maður upplifði þessa tíma allt öðruvísi heldur en maður lifir 

upp í dag sko. Ég man að það voru hjón sem hétu Guðlaug og Sveinbjörn. (Þ: Já í Hlíð.) Þarna 

í Hlíð. Að sko ég þegar – fyrst þegar ég fór að fara í Austurbæjarskólann þá mátti ég aldrei – 

ég varð að fara til þeirra. Hlíð – veistu hvar er Hlíð? Það er Eskihlíð. (Já, já.) (Þ: Þar sem Geir 

var.) Þar sem Hagkaup byrjaði geimið. Þá var það svoleiðis að ég – ef það var vont veður að 

þá varð ég að bíða hjá Sveinbirni og konunni hans. (Þ: Já.) Til að pabbi mundi sækja mig. (Þ: 

Já, já.) Og það er nú – það er eitt sem ég ber saman í dag – þetta voru stórhríðar – það eru 

aldrei hér stórhríðar í samanburði við þetta sem var þá. (Nei, nei.) Það getur nú vel verið að 

það stafi af því að þetta var allt autt svæði sko. (Já, já. Það var bara kaldara og meiri 

vetrarveður á þessum tíma.) Ég man sérstaklega eftir að ég var alveg skíthræddur en ég 

hringdi í pabba að sækja mig og svo leiddi hann mig og ég bara hélt að hann mundi ekki rata 

þetta sko. (Já, já.) 

 

R: Hvernig var þegar þið farið þarna í Austurbæjarskólann? 

 

Þ: Já, þá fer maður að kynnast krökkunum en ég man ekki eftir að ég var farin að kynnast bara 

fyrstu tvo þrjá veturna bara – bara krökkunum í skólanum og svo var alltaf svona að koma 

strax heim – maður fór aldrei í bæinn.  

 

M: Nei, aldrei í bæinn.(Nei.)  

 

R: En lékuð þið ykkur við þessa krakka.  

 

Þ: Já bara á skólalóðinni en ekkert eins og ég segi fyrr en seinna en þá fóru þau að koma með 

mér heim í - þá fóru þau að koma stundum með mér heim. Og þá fengum við að kríta parís á 
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eldhúsgólfinu. En það var niðri hjá okkur – þar var eldhúsið og herbergi sem við borðuðum í 

og það var bara steingólf – og þá fór ég – við máttum alltaf strika parís á fremra gólfinu. (Já, 

inni.) Þeim fannst þetta svo sniðugt og sögðu: „Megum við kannski koma í dag með þér 

heim?“ Koma heim til að fara í parísinn. Þá er ég orðin bara þó nokkuð… (M: Já, já.) Ég 

hugsa að ég hafi verið búin að vera ábyggilega tvo vetur í skólanum þegar þetta var. 

 

R: Hvernig voru leikirnir í skólanum?  

 

Þ: Þá vorum við í síðasta … 

 

M: Ha, hvað? 

 

R: Leikirnir í skólanum. 

 

Þ: Í skólanum þá var það helst í síðastaleik. (M: Já, já.) Síðasta. Já, það lékum við okkur líka 

oft í heima – í síðasta. (M: Já, í síðastaleik, já, já.) Og svo var líka hlaupið í skarðið. (M: Já.) 

Þarna í skólanum.  

 

R: Voru einhverjir boltaleikir þar?  

 

M: Ég man nú ekki eftir því.  

 

Þ: Ég man nú ekki eftir því. Ég held ég hafi aldrei farið með boltann í skólann. (M: Nei.) Ég 

man ekki eftir því. (M: Já, þetta voru ákaflega…) Ja, það eru breyttir tímar.  

 

M: Það eru breyttir tímar líka það eru nú líka – maður er orðinn – maður er eiginlega alveg 

undrandi yfir að vera búinn að lifa alla þessa tíð. (Já.) Ég er að verða níræður. Alveg undrandi 

á þessu.  

 

Þ: Þú ert búinn að vera minnugur um ævina. 

 

M: Já, ég hef yfirleitt – það gerir þetta grúsk, sko. (Já.) 

 

Þ: Það heldur honum við efnið.  

 

M: Það hefur eiginlega aldrei fallið niður…  

 

Þ: Að klippa – að vera í myndasöfnuninni.  

 

M: Það var svona skal ég segja þér – og hefur verið og er enn – að svona að glíma við 

sagnfræðina. (Já.) (Þ: Hann hefði átt að verða sagnfræðingur, sko) Já, mig dreymdi nú einu 

sinni um það, sko. En ég fór í annan skóla. Fór í Verslunarskólann. (Já.)  

 

R: Og starfaðir þú við það? 

 

M: Nei, nei, ég fyrst þegar – ég útskrifaðist 1940 og svo kemur – skal ég segja þér hérna – þá 

fer ég. (Þ: Þá ferðu í Pétursbúð þessa frægu …) Nei, ég – þá komu Bretarnir og þá er ég – þá 

er ég – það var maður sem var varaformaður Dagsbrúnar – að Bretarnir vildu fá – að þá sko 

fluttu þeir – sko öll matvæli sem Bretarnir fluttu hingað. Það var flutt upp í Þjóðleikhús vegna 

þess að þá var Þjóðleikhúsið óinnréttað. Og hann spurði mig hvort ég vildi ekki vera túlkur. 
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Ég sagði að ég væri nú ekki mikið fyrir það. Jú hann sagði að ég mundu gera það fyrir sig. Og 

ég var túlkur í eitt ár hjá Bretunum. (Já, já.) Á því lærði ég mikið náttúrlega. (Já.) Ég læri 

náttúrlega fullt af orðum – í höfðinu sko frá skólanum en ég sá ekki hvernig átti að nota þau í 

daglegu tali – þannig að þetta var eins og að vera – vera bara í Englandi í eitt ár. Já, já svo 

gerði ég ýmislegt annað. Ég eiginlega get ekki sagt að ég hafi haft neitt ævistarf fast – ég hef 

verið dálítið á lausakostum svoleiðis. (Já.)  

 

R: Ef við spöllum nú svolítið meira um … (Þ: Leikina?) Já og ykkar líf heima á bænum. (M: 

Ha?) Ef við spjöllum svolítið meira um hvað þið voruð að gera – líf ykkar heima á bænum á 

þessum tíma. (M: Já.) Þið tókuð þátt í störfum heima við? 

 

M: Já, já við vorum náttúrlega í allri … strax og við gátum. Vorum náttúrlega í öllum störfum 

sko. Reka kýrnar, sækja rollurnar og svona. Og gera svona yfirleitt svona sem fullorðna fólkið 

var að gera. Þó að við gerðum það á minni máta sko. 

 

R: Fóru þið snemma – mjög ung að sinna þessu?  

 

M: Ja, bara frá því að maður man fyrst eftir sér. (Já.) Maður man ekkert annað.  

 

Þ: Og svo náttúrlega í heyskapnum á sumrin. (M: Já, heyskapnum á sumrin.) Ég man eftir að 

ég fékk hrífu þegar ég var sjö ára. Þá stóð gjarnan hérna við vegginn sko, þegar hinar voru 

hérna upp við – strákanna aðeins hærri og svo fullorðinshrífurnar hérna.  

 

M: Maður tók eiginlega, sko maður var eiginlega í fullorðinsstörfum þó að það væru krakkar. 

Það fór náttúrlega ógurlega mikill tími í að hjálpa foreldrum okkar sko. Þetta var náttúrlega 

mikil hjálp að hafa alla þessa krakka sem náttúrlega hlýddu því sem þeim var sagt. Hann var 

nú ákveðinn svona hann pabbi okkar. Svo man ég eftir að við – að meðan þau fóru út að 

mjólka. Mamma mjólkaði alltaf líka. Þá átti ég að vaska upp og ganga frá í eldhúsinu. Þið 

áttuð eiginlega að þvo öll vaðstígvélin. Það var nú oft slagur þá. (M: Ha!) Þegar þið áttuð að 

þvo vaðstígvélin. Það var alltaf þvegið – allir skór og það átti að gerast meðan þau voru í 

fjósinu. Og það átti að raða þeim saman – ég get alveg séð það bara í ganginum. En ég get 

líka séð strákana slást. (Þórdís hlær.) Yfir því hver átti að gera í kvöld – þvo vaðstívélin. (M: 

Já, já.) Manstu eftir því? (M: Já.) Og ég sagði: „Ætlarðu að drepa hann Bibba litla?“) (Þórdís 

hlær.)  

 

M: Já en þeir – já ég man þetta alla tíð ég sat í stiganum. (Magnús hlær.)  

 

Þ: Það var voðalegur slagur það kvöldið.  

 

M: Það var, það var sem ég man vel eftir sko um leið og þau voru komin út til að mjólka þá 

byrjuðu Ingimundur og Gunnar – byrjuðu í slag og slógust alveg eins og – ég hélt að þetta 

væri alveg stórhættulegt og einu sinni fannst mér þetta of mikið, ég sagði: „Ætlarðu að drepa 

hann Gunnar litla.“ 

 

Þ: Já, þú áttir einhverja – það var það sem ég átti að segja. En þetta gekk nú allt saman vel – 

ég man eftir sko þegar þau komu inn (M: Sko þá var allt búið.) – allt í kyrrð og ró.  

 

M: Það var – þau réðu sko þau voru góðir foreldrar en þau bara vildu það sko að við hlýddum. 

Mér fannst eins og pabbi – hann var nú hálf svona dulur maður og hann þurfti aldrei að 

skamma okkur. Hann bara leit á okkur. Ha. Þegar honum til dæmis fannst vera að ganga fram 
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úr hófi þá var hann ekki að tuska okkur eða eitthvað svoleiðis. Það bara hann leit á okkur og 

… 

 

Þ: Ég man aldrei eftir að hann hafi lagt til okkar.  

 

M: Hann þurfti aldrei til þess. Nei.  

 

Þ: En svo var – þá var allt orðið fínt sko. (M: Já, já) Og þá fórum við – þá var pabbi oft að 

lesa framhaldssögu. (M: Já, já) Áður en við fórum að hátta. (Fyrir krakkana?) Mamma var að 

prjóna eða eitthvað og pabbi var að lesa. Þá var hann sko – hún var – þetta var nú langur 

vinnudagur hjá mömmu sko með alla þessa stráka og svo stelpuna þessa. (Þórdís hlær.) Það 

var stoppað í sokka. (Þ: Jaá) Það voru bætt hnén. Það voru bætur á rassinum og þetta gerði 

hún allt eftir að við vorum yfirleitt sofnuð.  

 

Þ: Já, hún var alltaf með einhverja handavinnu þegar pabbi las. Og eins og til dæmis – það er 

til mynd af þeim öllum í brúnum flauelsfötum og þetta saumaði hún allt eftir að við vorum 

komin upp í rúm. (M: Já.) En nú vilja allir… (M: Nú er bara hent þessu. ) Það má enginn vera 

í neinu …  

 

M: Það var líka sá andi sko að fólk það – núna ef maður sæist með bót á rassinum eða svona – 

það tók enginn eftir því, (nei.) ha, í þá daga sko. Það þótti bara sjálfsagt – þótti bara góð 

nýting á hlutunum, já. 

 

Þ: En nú er bara móðins að vera hérna í gallabuxunum rifnum hérna og hérna… (M: Já, nú er 

það.) Unglingarnir bara í gauðrifnu. (Já, já.)  

 

R: En þegar pabbi ykkar var að lesa á kvöldin. Hvað las hann?  

 

Þ: Ég man nú bara ekki hvað hann las. Ekki neinn húslestur eða svoleiðis hann las bara 

einhverjar sögur sem við vorum bara voða spennt í. Hvað var hann að lesa? Það var bara bók 

sem hann las framhald í.  

 

M: Ætli það hafi ekki verið einhver ævintýri sko. Því að ég man eftir einu sem ég var 

óskaplega – eins og ég sagði áðan – að ég gleymi aldrei Bláskjá. (Þ: Bókinni þinni.) Ha? (Þ: 

Bókinni þinni.) Já.  

 

R: Haldi þið að það hafi verið eitthvað í þessum bókum sem að rataði inn í leikina? Voru þið 

eitthvað að leika ykkur eins og … (Þ: Svona í bókunum.) Já, leika Bláskjá eða eitthvað slíkt?  

 

M: Nei, ekki ég – en ég var óskaplega hugfanginn af þessu sko.  

 

R: En þið voruð að minnast áðan á að þið hefðuð farið á skauta.  

 

Þ: Já, þá komu krakkarnir frá hinum líka og við fórum – þegar við vorum orðin stærri þá 

fórum við öll ofan á Tjörn frá Blönduhlíð og Þórustöðum. (Já niður í Reykjavík?) Já, alveg 

niður á Tjörn. (Já.) Það var Hafnarfjarðarstrætó sem tók okkur. Við gátum farið í 

Hafnarfjarðarstrætó. (Já.) Það var enginn venjulegur strætó, fór beint í Hafnarfjörð. Við 

tókum strætó niður á – niður í miðbæinn. (Já.) 

 

R: Voru þið þá í einhverjum leikjum á skautunum?  



356 

 

 

Þ: Já, já, já, já. Alltaf í eltingaleik sko. Strákarnir voru skotnir í okkur svona eins og gengur. 

(Já.) Ja, við erum orðin það gömul sko. Við erum ábyggilega bara fjórtán, fimmtán ára þegar 

við förum að fara niður á Tjörn. (Já.) Það var nú meira en við gátum leikið okkur eins og 

krakkarnir – stelpurnar voru orðnar bara sautján ára þegar við komum í boltaleik. (M: Já.) 

Maður var svo miklu lengur krakki heldur en núna. (Já.)  

 

M: Já, maður – var mikið meira barn í manni heldur en núna. Nú er þetta orðið fullorðið fólk.  

 

Þ: Stelpurnar tólf ára bara – þykjast vera orðnar eitthvað voðalegar skvísur. 

 

R: Já, já, en á veturna. Voru aðrir leikir?  

 

Þ: Já, þá vorum við inni – að spila eða bara hver með sína bók að lesa ef að dimmt var – 

náttúrlega vorum við látin læra. Strax og við komum heim úr skólanum þá fengum við 

eitthvað að drekka – svo fórum við að læra. Alltaf fyrst að læra og svo máttum við leika 

okkur. En stundum var farið út þegar var snjór. Þá voru gerð alls konar snjóhús og snjókarla. 

En ég man ekki eftir neinu sérstöku. En við áttum bara svona magasleða. (M: Já.) Sem pabbi 

smíðaði úr einhverju en svo fengum við skíðasleða. 

 

M: Það var nú – var nú þarna skíðabrekka í Öskjuhlíðinni.(Já.)  

 

Þ: Já, þar vorum við oft á magasleðanum. (M: Já.) En svo áttum við að passa okkur ægilega 

vel á skíðasleðanum - fengum við bara einn sleða sko einn skíðasleða. Ég veit nú ekki hvernig 

átti að skipta því á milli. (Þórdís hlær.) En það fór nú allt bara – okkur þótti bara vænt um að 

vera búin að fá einn skíðasleða. (M: já.) Ég held að það þýddi nú lítið í dag. Nú þarf allar 

græjur. Ég á nú barnabörn og þetta er – stundum komast bara ekki inn í herbergið fyrir dóti.  

 

M: En svo var þetta til dæmis sko sem sko sem ekki þekkist núna að það var eitt af – það 

sváfu tveir strákar í sama rúminu. (Þ: Jaá.) (Já, já.) Sváfu í sama rúminu. (Þ: Það sko endann 

þarna megin og hérna megin.) Já. Það voru ekki herbergi fyrir hvern mann. (Nei.)  

 

R: En hvernig var svona fyrir ykkur krakkana sem að komuð úr sveit. Hvernig var ykkur tekið 

í skólanum?  

 

Þ: Mjög vel. (M: Já.) Mjög vel.  

 

M: Ég held að við höfum eiginlega menntast á því að fara í skóla sko, því að við vorum svo 

óvön að vera innan um fólk.  

 

Þ: En þau tóku því svo vel. 

 

M: Maður var feiminn fyrst þegar maður kom í bekkinn og svona en svo breyttist það nú sko. 

En þetta var náttúrlega alveg ný upplifun fyrir okkur sem að aldrei höfðu komið til 

Reykjavíkur. Það er dálítið skrítið að tala svona. (Já.) Að það var sko alveg nýtt fyrir okkur að 

vera komin í skóla. Ég var til dæmis fyrst þegar ég fór í skólann. Það var í kennsludeild þarna 

kennaraskólans gamla í kjallaranum. (Þ: Niður við Laufásveg.) Þar var ég tvo vetur. (Þ: Þá var 

ekki búið að byggja Austurbæjarskólann) Nei. En það var í raun og veru sko – ég held að við 

höfum breyst þó nokkuð mikið eftir að við komum í skólann. (Já.) En svo finnst mér sko ég 

muna það hvað fólkið var eiginlega fátækt. Við áttum alltaf að koma með brauð og mjólk í 
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flösku með okkur. Sumir komu með ekkert nesti. (M: Í skólann? Já.) Það fannst mér bara – 

því það var alltaf nógur matur til heima.  

 

M: Og ég sá nú sko að við til dæmis sko ég hugsa að við höfum haft eiginlega sko betra 

uppeldi hvað það snertir - hvað mat snerti. Því sumir höfðu bara bókstaflega ekkert að borða.  

 

Þ: En erum við ekki að tala um krepputíðina 1929? Erum við ekki að tala um það núna?  

 

M: Já, já þá er ég já, já, það sko við náttúrlega – það var alltaf nógur matur hjá okkur en 

maður varð var við það sko að þetta – börn sem að oft fengu lítið eða ekkert að borða.  

 

Þ: Ég fékk oft að fara með margar brauðsneiðar extra. (M: Já, já.) (Til að gefa með þér?) Já. 

(M: Já, já.) 

 

R: En ef við horfum nú yfir þennan tíma. Hvað ykkur finnst í dag. Hvernig finnst ykkur það 

hafa verið að vera barn á þessum tíma? (M: Ha?) Hvað finnst ykkur um það að hafa verið 

barn á þessum tíma? 

 

Þ: Já, mjög gott.  

 

M: Já, ég held ég verði að segja sama. (Já.) Og ég held meira að segja – manni finnst þegar 

maður hugsa nú til baka sko hvað í raun og veru höfðum við það mikið betra heldur en 

unglingar á okkar reki niðri í Reykjavík. (Já.) Við höfðum miklu meira – svoleiðis. 

 

Þ: Og til dæmis þó að það sé sagt í dag og það verður kannski eitthvað verra ástandið. Það er 

búið að vera núna þetta gengdarlausa kapphlaup í öllu en ég skal ábyrgjast það að á þeim tíma 

sem við erum að alast upp – allt svo – ég bara ber saman við þessi heimili sem ég þekkti þarna 

nú – hvað það var mikill kærleikur og fólki þótti svo vænt um börnin sín. Ég veit að fólki 

þykir vænt um börnin sín í dag en það bara má ekki – elskan viltu þetta og hitt – að það má 

ekkert vera að því að taka utan um þau eða – það er alltaf verið að elda mat – því þá er það að 

flýta sér í ræktina – þarf að vera komið í ræktina klukkan sjö og kannski kemur það heim hálf 

sex, hvað heldurðu að það sé búið að hugsa um börnin. Og svo kannski – er pabbi þinn ekki 

að koma – ég er alveg að verða of sein. Svona er menningin.  

 

M: En þá – en þá þegar við erum að alast upp sko þá er ekkert verið að spyrja um tíma. Hvort 

þú átt að vera mættur þarna eða mættur þarna. Þetta bara rúllaði svona áfram í rólegheitunum.  

 

Þ: En eins og ég segi það er náttúrlega öðruvísi að vera eins og bændur sko. Að þeir voru 

alltaf heima – kannski farið í Reykjavík. En konan vann ekkert úti þá. Eða fár konur. (M: Já.) 

Aldrei vann systir mín úti. (M: Nei, nei.) Ekki fyrr en bara ég veit ekki hvað hún var orðin – 

hún átti fjóra stráka – þegar þeir voru allir bara farnir að heiman. Þá fór hún að vinna í 

afgreiðslu þarna í hreinsun – hraðhreinsun. (M: Já, já.) Já. þetta… 

 

M: Já, ég er alveg sammála því að ég held það sé dálítið annar hugsunarháttur á milli foreldra 

og barna núna heldur en var. (Já.) Ég held að þrátt fyrir þetta að það var enginn hasar eða neitt 

þá var maður eiginlega – ég man ekki eftir því að maður væri – þætti leiðinlegt.  

 

Þ: Aldrei, það var alltaf svo gaman. Því það var svo eitthvað – maður átti svo vissa að – 

maður gat alltaf reitt sig á. En það er eitt sem ég held að sé hérna sko núna sem – við máttum 

alltaf reiða okkur á foreldra okkar. Það sem þau sögðu og það sem þau gerðu það var rétt. Og 



358 

 

aldrei efast um það. Maður var ekki leiður – maður fann frekar til trausts. Þó að eins og ég 

sagði – pabbi sko – svona – hann var nú dalítið svona stóryrtur. En ég gleymi aldrei því sko 

þegar verið er að tala um – ég sé stundum að foreldrar hrifsa í börn – aldrei þurfti hann að 

gera það. (Nei.) Aldrei þurfti hann að gera það. En samt var hann eins góður og frekast gat.  

  

Þ: Stundum var svo mikill snjórinn að við fórum ekki í skólann. Stundum fórum við ekki í 

skólann vegna bara að skaflarnir alls staðar. Þurfti að moka til að fara í fjós. (M: Já, já.) En þá 

fannst mér svo gaman. Þá var bara sett meiri kol í ofninn. Það var svo hlýtt og það var hitað 

kakó handa okkur og allir inni. (Þórdís hlær.) Mér finnst þeir bara – ég bara man eftir svona 

dögum. 

 

R: En þið hafið sem sagt tekið, eins og þið segið, virkan þátt í bústörfunum en þegar að gafst 

tími til leikja. Voru þið þá bara frjáls ferða ykkar.  

 

Þ: Já, já. Þá hlupum við bara út í boltaleik eða þá bara – það fór eftir því hvaða árstími var.  

 

M: Þetta var bara svo stundum svo lítill tími til leikja. Þetta var – maður var að gera eitthvað.  

 

Þ: Eins og á sumrin. Þá var oft verið í heyskapnum. Það þurfti miklu meira að hafa fyrir 

heyinu þá. Það var verið að rifja og taka saman og svo var aftur að dreifa. (M: Já, já.) Og bara 

allir dauðþreyttir eftir bara daginn. Og fegin bara – þegar komið var inn þá þurfti að fara í 

fjósið – og svo var eins og ég segi þetta venjulega kvöldstúss með matinn og allt þetta. Svo 

var ég oft látin hugsa um matinn. Mamma kannski setti pottana á eldavélina fyrir hádegið og 

hún kannski úti að rifja og ég að leggja á borð og hérna líta eftir pottunum. Þá voru strákarnir 

úti að rifja. Það var stærðar – gríðarlega mikið tún. Það þurfti að heyja svo mikið.  

 

R: Og var þetta yfirleitt þannig að stelpurnar unnu innistörfin og strákarnir úti?  

 

Já. (M: Já, já.) Mamma sagði við pabba að ég ætla ekkert að kenna henni Dísu að mjólka. Svo 

strákarnir geti ekki sagt hún Dísa getur farið út og mjólkað. (Þórdís hlær). Því þeir geta bara 

mjólkað. Því hún er ein og á ekkert að þrælast. (Nei.) (Þórdís hlær). (M: Já, já.) Ég var nú 

svolítið uppáhald.  

 

M: Já, þetta var nú eiginlega eina stelpan með öllum þessu strákum. (Já.) En þeir voru 

náttúrlega miklu kraftmeiri en ég – eins og Gunnar og Ingimundur sko. (Þ: Já.) Þeir voru allt 

önnur gerð heldur en ég.  

 

Þ: Þið voruð ógurlega ólíkir. (M:Ha?) Þú varst ólíkur eldri bræðrum þínum. (M: Já, já, mjög.) 

Annar þeirra – hann sagðist alltaf ætla að verða bóndi. Hann var nú líka að leika sér alltaf 

að… 

 

M: Hann varð líka bóndi.  

 

R: Já, já. Við förum nú að láta þetta gott heita. (Þ:Við erum nú búin að mala aldeilis.) Já, já, 

já, já. Eitthvað svona að lokum sem að ykkur langar að segja? 

 

Þ: Það eru svona dagar sem að er mér voðalega minnisstæðir og það er þegar mamma fór í 

bæinn. Það var nú ekki oft. (M: Nei.) Og þá náttúrlega keypti hún alltaf eitthvað handa okkur 

og við biðum með öndina í hálsinum yfir hvað mamma mundi kaupa. En það þurfti að ganga 

og við sáum hana sko koma gangandi eftir túninu – fyrst eftir stíg og svo eftir túninu. Og við 
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vorum farin að horfa svo snemma – en svo – þetta kom fyrir oftar en einu sinni og þá sagði 

pabbi: „Hvað, ætlar mamma þín bara aldrei að koma.“ (Þórdís hlær). Þá var hann farinn að 

leiðast eftir henni líka. En þetta voru miklir gleðidagar.  

 

R: Hvað færði hún ykkur? 

 

Þ: Hún færði okkur alltaf eitthvað nýtt. Hún fór alltaf fyrir sumardaginn fyrsta – einhverja 

daga fyrir sumardaginn fyrsta. Við fengu öll alltaf strigaskó – nýja strigaskó. Og fengum við 

ekki einhverja bolta og eitthvað sem við gátum …? Ég man að við vorum öll að hlaupa í 

nýjum strigaskóm á sumardaginn fyrsta. (M: Ha!) Ég man eftir okkur hlaupandi á nýjum 

strigaskóm á sumardaginn fyrsta. (M: Já, já.) Svo keypti hún alltaf eitthvað gott handa okkur 

og eitthvert kex.  

 

M: Ég tel nú að svona þegar maður lítur til baka – hugsar til baka þá hefur verið eiginlega að 

við höfum átt meiri – betri æsku heldur en krakkar í dag. Ég held það.  

 

Þ: Ja, ég held sko að – hver væri til dæmis – þó að það væru keyptir einir strigaskór. Hvað er 

það? En við alveg hreint bara – sko nýja strigaskó það – þetta var svo mikið – það er ekkert 

svona þakklæti í dag í börnum.  

 

M: Nei, nei. Við áttum góða æsku. Ég held fyrir mitt leyti. Við áttum góða æsku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


