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Ágrip 

Ritgerðin Þei, þei og ró fjallar um vögguvísur og sérstöðu þeirra. Vögguvísur þekkjast 

úti um allan heim og þjóna því hlutverki að svæfa börn og róa. Vögguvísur eru mjög 

algengar og flestir þekkja þær frá eigin bernsku. Vísurnar hafa hins vegar lítið verið 

rannsakaðar vegna þess að þær hafa aðallega varðveist munnlega. Vögguvísur eru 

sérstæðar vegna ýmissa eiginleika og einkenna. Flutningur vögguvísna er liður í uppeldi 

barna og er gjarnan fyrsta listræna tjáningin sem beint er til þeirra. Vögguvísur hafa 

varðveist kynslóða á milli þar sem börn festa þær sér í minni og flytja þær svo fyrir sín 

börn þegar þau verða fullorðin.  

 Þei, þei og ró fjallar um vögguvísur í hópi barnagælna, fjölbreytt 

umfjöllunarefni vísnanna, tilgang þeirra og uppeldislegt hlutverk. Ritgerðin fjallar um 

það hvernig efnistök og umfjöllunarefni vísnanna skiptir minna máli en ljóðræn 

einkenni. Jafnvel óhugnanlegt umfjöllunarefni breytir ekki hlutverki þeirra sem felst í 

að róa eða svæfa.  

Ljóðræn einkenni vísnanna eru skoðuð, sérstakt skáldamál sem og vöggulög, 

uppruni vísnanna og varðveisla þeirra. Einnig er skoðað hvernig síðari tíma skáld hafa 

dregið fram einkenni vögguvísnanna og ort nýjar vögguvísur. Að lokum er fjallað um 

hvernig vísurnar hafa varðveist og þróast. Hvernig ein vísa getur orðið að mörgum og 

engin ein útgáfa er réttari en önnur nema vísan hafi sérstaklega verið ort inn í hóp 

vögguvísna.  

 Vögguvísur eru verðugar til rannsókna og gætu hæglega skipað sérstaka 

bókmenntagrein.  
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Inngangur 

Vögguvísur eru til um allan heim. Vögguvísur standa mörgum nærri enda hafa þær fylgt 

fólki frá barnsaldri og margir tengja þær æskuminningum og áhyggjuleysi bernskunnar. 

Íslensk þjóðkvæði eru rík af barnagælum og vögguvísum. Alls staðar í heiminum gegna 

vögguvísur því hlutverki að róa börn eða svæfa. Þótt flestir kannist við vögguvísur frá 

eigin bernsku hafa vísurnar lítið verið rannsakaðar. Lítið er til af skriflegum heimildum, 

bæði eru vísurnar sjálfar ekki alltaf skráðar og umfjallanir um þær eru af skornum 

skammti. Vísurnar virðast lengi hafa nær eingöngu varðveist munnlega kynslóða á milli 

en eru, þrátt fyrir það, formfastur og sterkur kveðskapur.  

Vögguvísurnar eru margvíslegar, bæði í uppbyggingu og innihaldi. 

Umfjöllunarefnum vögguvísnanna virðast engin takmörk sett. Þótt margar fjalli um 

nánasta umhverfi barnsins þá eru mjög margar um óhugnað og óvættir. Efnistök virðast 

ekki ráða því hvort vísa telst til vögguvísna eða ekki og áfram ganga vísurnar frá 

kynslóð til kynslóðar, jafnvel í mörgum jafnréttháum útgáfum. Því er áhugavert að 

skoða umfjöllunarefni og uppruna vögguvísnanna og tilgang bæði þess ljúfa og þess 

óhugnanlega í vísum ætluðum til að svæfa börn og róa. Skoðuð verða ljóðræn einkenni 

vögguvísnanna, sérstakt skáldamál og vöggulög. Einnig hvað ræður því að sumar 

barnagælur kallast vögguvísur en aðrar ekki. Það er jafnframt áhugavert að skoða 

hvernig síðari tíma skáld hafa bætt í flokk vögguvísna með því að fella eigin skáldskap 

að einkennum vögguvísna og barnagælna sem talist hafa til þjóðkvæða. Að lokum er 

skoðað hvernig vögguvísur hafa lifað af og munu væntanlega halda áfram að lifa.  

Það er markmið þessarar ritgerðar að gera grein fyrir inntaki og einkennum 

vögguvísna í hópi barnagælna, sem og að komast að ástæðunni fyrir langlífi þeirra þrátt 

fyrir sérkennileg efnistök og lítið bókmenntalegt vægi.    

  



2 

Barnagælur 

Barnagælur er regnhlífarhugtak yfir kvæði, ljóð og annan kveðskap ætlaðan börnum. 

Eins og segir í íslenskri orðabók þá er barnagælan: „Stök vísa, þula eða kvæði sem er 

rauluð fyrir börn.“
1
 Sumir vilja þó greina þulur frá barnagælum, um sé að ræða tvö 

kveðskaparform, barnagælur annars vegar og þulur hins vegar. Barnagælur séu ortar 

undir rímnaháttum, þar sem ferskeytlur séu langalgengastar:
2
 

 Góða mamma gefðu mér 

 góða mjólk að drekka.  

Eg skal vera aptur þér 

elsku barnið þekka.
3
  

 

Góðu börnin gjöra það 

guð sinn lofa og biðja, 

læra„ að skrifa og lesa á blað 

líka nokkuð iðja.
4
 

Þulurnar hafi hins vegar eins konar langlokuhætti og séu með margskonar stefjabálka,
5
 

sem einkennist af sífelldum endurtekningum.
6
 Sigfús Sigfússon segir í umfjöllun sinni 

um barnagælur að þær séu blíðlætiskjass við börn, ástvini eða við húsdýrin, þær séu 

oftast í bundnu máli og að það sé gott að raula þær. Þær séu ýmist í formi þula eða í 

vísnaformi.
7
 Sigfús telur muninn á gælum og þulum vera þann að gælurnar sýni margt 

af því blíðasta og besta í mannsnáttúrunni en þulurnar séu blendnari og gáskameiri.
8 

Sagt hefur verið um þuluna: 

Þulan er ljóðræn og hefur oft fagra hrynjandi og bragarhátt, sem oftast á 

einkennilega vel við efni hennar. [...] Hún er eins og norðurljósin, kvik 

og síbreytileg.
9 

Í óútgefnum inngangi Jóns Árnasonar að safni barnaþula lýsir Jón þulum og gerir grein 

fyrir notkun þeirra: 

                                                           

1 Mörður Árnason 2010:62 

2 Rósa Þorsteinsdóttir 2000:42 

3 Íslenzkar gátur, skemtanir, vikivakar og þulur 1964:IV266  

4 Íslenzkar gátur, skemtanir, vikivakar og þulur 1964:IV267 
5 Sigfús Sigfússon 1991:339 

6 Sigríður Pálmadóttir 2002 

7 Sigfús Sigfússon 1957:XV9 

8 Sigfús Sigfússon 1957:XV33 

9 Ófeigur J. Ófeigsson 1945:59 



3 

Þulur hafa lengi verið almenn barnagleði á Íslandi, móðirin raular þulur, 

smávers og barnagælur við börn sín til þess að hugga þau þegar eitthvað 

gengur að þeim eða til þess að svæfa þau þegar þau eru orðin þreytt á að 

leika sér eða hoppa um pallinn.
10

 

Jón bætir því jafnframt við að íslensku þulurnar séu í bundinni ræðu með einföldu rími 

og hljóðfalli. Innihaldið henti tali og hugsunum barna, oft hrærigrautur úr ýmsu án 

röklegra orsakatenginga. Barnssálin sé enda ekki vöknuð til meðvitundar um orsakir og 

afleiðingar. 

[...] börnin eru ánægð með gullastokkinn sinn, þegar hann er fullur af 

margskonar hlutum, skeljum, hnöppum, leggjum og glerbrotum, og 

þulurnar eru í sinni röð ekki ósvipaðar. Hugmyndirnar leika lausar, 

hoppa og stökkva eins og ljósgeislarnir á marglitu gleri.
11 

Þulur má finna allt aftur til Eddukvæða. Hins vegar eru yngri þulur jafnan einfaldari en 

þær eldri enda frekar ætlaðar börnum.
12

 Margar þulur einkennast af góðlátlegri glettni 

og geta verið í samtalsformi. Þeim geta jafnvel fylgt hreyfingar: 

 „Ég sá sauð suður í mó,“ 

 sagði þumalfingur. 

 „Því tókstu hann ekki með þér? “ 

 sagði sleikifingur. 

 „Betra er að stela,“ 

 sagði langatöng. 

 „Ég vil fara með þér,“ 

 sagði græðifingur. 

 „Ég vil sitja heima,“ 

 sagði litli fingur, 

 vesalingur.
13

 

 

Skrautlegar myndir birtast gjarnan í þulum og fullorðnum einstaklingi getur þótt 

rímleikurinn óskiljanlegur
14

 en þulan glæðir ímyndunarafl barnsins og vekur gleði og 

spenning.  

 Þótt mörgum barnagælum svipi hver til annarrar þá getur umfjöllunarefni þeirra 

verið mjög fjölbreytt. Hversdagslegir hlutir og atburðir sem og framandi verur og 

                                                           

10 Jón Samsonarson 2002:75-76 

11 Jón samsonarson 2002:75-76 

12 Ögmundur Helgason 1989b:405 

13 Íslenzkar gátur, skemtanir, vikivakar og þulur 1964:IV260 og Ögmundur Helgason 1989b:406-407 

14 Rósa Þorsteinsdóttir 2000:42 
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óhugnaður.
15

 Barnagælur geta t.d. sprottið af heilræðavísum eða áminningarvísum, enda 

vissara að börnin átti sig tímanlega á muninum á réttu og röngu, góðu og illu.
16 

Framandi umfjöllunarefni virkjar ímyndunarafl barnsins og hið kunnuglega vekur 

öryggiskennd. Talið er að mikill meirihluti barnagælna hafi upphaflega ekki verið 

ætlaður börnum heldur verið skáldskapur ortur með annað hlutverk í huga. Þannig megi 

útskýra hvernig efni sem má jafnvel segja „óviðeigandi“ fyrir börn hefur ratað í 

barnagælur.
17

 

 Bænaþulur tóku gjarnan á sig hlutverk barnagælna enda gat texti þeirra verið 

mjög barnvænn, með uppbyggilegu, kristilegu inntaki.
18

 Þær voru endurteknar aftur og 

aftur svo að þær lærðust fljótt og allir á bænum gátu tekið undir: 

Gangið þið heilar í hagann, 

 gerið engum bagann; 

 guð gefi ykkur gras í maga, 

 mjólk í spena, 

 fisk í júgur, 

 hold á bein. 

 Sankti María, seztu á stein. 

 Guð greiði götu mína, 

 geng eg svo heim.
19 

Iona og Peter Opie benda á að drykkjuvísur eru líka söngvænar og byggjast á 

endurteknum stefjum. Þær búi ekki yfir uppbyggilegu, kristilegu inntaki en eiga 

hefðbundinn takt og endurtekningu sameiginlega með bæna- og barnaþulunum og 

lærast þannig fljótt. Efnistök og innihald eru aukaatriði. Þannig hafa ólíklegustu vísur 

ratað í flokk barnagælna. Einu kvæðin sem hafa þá í raun verið ætluð börnum eru ljóð 

sérstaklega samin fyrir börn, kennslukvæði eins og stafrófskverið, ýmsar skemmti- eða 

leikþulur, gátuþulur, áminningarþulur og aðrar fræðsluþulur.
20

 

Nákvæm afmörkun barnagælna og barnaþula er óljós og því eðlilegt að nota 

orðið barnagæla sem regnhlífarhugtak. Þótt barnagælur hafi unnið sér sess og varðveist 

þá segir Rósa Þorsteinsdóttir: „Engin grein kveðskapar er eins langt frá því að geta talist 

                                                           

15 Opie 1997:2 

16 Ögmundur Helgason 1989a:361-362 

17 Opie 1997:3-4 

18 Ögmundur Helgason 1989b:406 

19 Bæn fyrir fé í haga 1942:11-12 

20 Opie 1997:4 
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bókmenntagrein og þulur og barnagælur.“
21

 Ástæðan er sú að kveðskapurinn byggist 

nær eingöngu á munnlegum heimildum
22

 og hefur því sjaldan verið ritaður. Svo virðist 

einnig vera að fræðimönnum á 19. öld hafi ekki þótt merkilegt að fjalla um 

hversdagsleikann og alþýðuna. Jón Árnason segir í drögum að formála þulusafns sem 

var aldrei gefið út: 

Þulurnar hafa eigi ávallt verið eintómt barnagaman. Líkur eru til þess að 

þulur séu fjarskalega gamlar. Hjá mörgum þjóðum hafa þulur verið til 

löngu áður en menn kunnu að rita, einn lærði af öðrum. 

Þótt Jón hafi vakið athygli á litlu vægi þulanna þá má sjá að þær þóttu merkilegur 

kveðskapur áður en þær urðu að „eintómu barnagamni.“
23

 Sigfús Sigfússon gengur svo 

langt að kalla þessi bundnu kvæði leirburð í umfjöllun sinni.
24 

Þessar vísur hafa þó lifað 

af á meðan „metnaðarfullur“ kveðskapur hefur orðið úreltur og gleymst.
25 

Barnagælur 

eiga það sameiginlegt að hafa varðveist í tímans rás og enn bætist í hóp þeirra. Tilveru 

þeirra má sjálfsagt þakka hlutverkinu sem þær hafa haft við störf, leiki, skemmtanir og 

sem aðferð til að svæfa börn eða róa.
26

 

 

  

                                                           

21 Rósa þorsteinsdóttir 2000:36 

22 Rósa þorsteinsdóttir 2000:36 

23 Jón Marínó Samsonarson 1994:72 

24 Sigfús Sigfússon 1991:293 

25 Opie 1997:1 

26 Rósa Þorsteinsdóttir 2000:36 
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Vögguvísur 

Vögguvísur þekkjast víða um heim. Orðið nenia á latínu er notað um vögguvísur sem 

og aðrar barnagælur. Nenia merkir „bullljóð“ eða „léttúðlegur“ skáldskapur og vísurnar 

hafa jafnlítið bókmenntalegt vægi og barnagælurnar. Þær eru vísur mæðra og barna og 

hafa því ekki þótt rannsóknar virði. Það er athyglisvert í ljósi þess að þessi tegund 

kveðskapar getur varpað ljósi á leyndarmál og samfélagsleg fyrirbæri sem koma fram í 

einlægum samskiptum móður og barns. Einnig er athyglisverð sú staðreynd að kvæðin 

eru jafnan fyrsta listræna tjáningin sem beint er sérstaklega að barninu. Það eitt gerir 

þau verð rannsókna.
27

 

 Vögguvísur teljast til barnagælna, en ekki geta allar barnagælur talist til 

vögguvísna. Vögguvísur eiga það sameiginlegt með barnagælunum að efniviður þeirra 

er oftast sprottinn úr umhverfi barnsins, fjallar um samskipti heimilisfólks, störf og leiki, 

dýr eða önnur náttúrufyrirbrigði. Þrátt fyrir að sumar vögguvísur hafi verið samdar 

sérstaklega fyrir börn þá virðast aðrar gjarnan hafa þróast, líkt og barnagælur almennt, 

úr bæna- og heilræðavísum, áminningar- og umvöndunarvísum sem og óhugnanlegum 

varúðarvísum, þar sem Grýla, Boli eða aðrar illvættir koma við sögu.
28 

Vögguvísurnar 

eru ólíkar barnagælunum á þann hátt að þær gegna sérstaklega því hlutverki að svæfa 

ungabörn, fæla í burtu myrkfælni eldri barna og auðvelda þeim að falla í algleyming svo 

að svefninn hrífi þau með sér.
29

 

 Í köldum torfbæjum fyrri alda hefur sú stund sem móðir var með barni sínu 

þjónað mikilvægu hlutverki í daglegu amstri. Í raulinu fyrir barnið fólst hvíld sem hefur 

haft róandi áhrif á heimilisfólk rétt eins og á börnin.
30

 Vögguvísur voru svo almenn 

meðferð við gráti og óróa barns að til eru dæmi frá 17. öld í Evrópu um hugtakið 

„vögguvísu-svindlari“ sem vísar til barns sem vill ekki róast þótt sungið sé fyrir það.
31

 

Ungabörn eru ekki ólík öðrum smádýrum þar sem þau stjórnast af hvötum sínum og 

þörfum. Þau vilja sofa og borða, en geta ekki tjáð sig á annan hátt en með gráti. 

Vísurnar tjá oftast sjónarhorn barnsins, fjalla um barnvæn efni, dýr og náttúru, en þó eru 

                                                           

27 Warner 1999:194 

28 Ögmundur Helgason 1989a:361-362 

29 Opie 1997:4 

30 Warner 1999:192 

31 Warner 1999:192-193 
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undantekningar á því. Í þeim má einnig greina áhyggjur og erfiði bæði í orðum og 

laglínum
32

 en einnig uppeldisaðferðir fyrri tíma þegar börn voru hrædd til hlýðni. 

 Tími og rými skipta máli í vögguvísunni. Vögguvísur eru svefnsöngvar, en ekki 

eingöngu. Svefninn er staður sem enginn þekkir og vögguvísur leiða barnið í ferðalag á 

vit hins ókunna. Draumaveröldin getur verið lausn frá harðbærum veruleikanum en þar 

gætu einnig leynst óvættir í dularfullu umhverfi. Barnið fellur í órætt ástand 

meðvitundarleysis sem vísar bæði til stærsta óttans, þ.e. dauðans, en varpar einnig ljósi 

á vitundarleysi örlaganna, lífsins sjálfs. Barnið hverfur úr veröld áhorfandans, frá öryggi 

brjóstsins, kjöltu eða hlýju rúmi, yfir í veröld svefns og drauma. Þótt foreldrið reyni að 

forða nóttinni frá, og því óþekkta, þá er ekki hægt að forða barninu frá svefninum og 

þeim óvættum sem geta leynst í heimi hans.
33 

Bæði sá sem kveður og vísan sjálf miðla 

efninu til barnsins og þannig getur sá sem kveður tvöfaldað rödd sína.
34

 Þetta samtal 

móður, barns og kvæðis fangaði H.C. Andersen í ljóðinu Tyveknægten eða Þjófurinn.
35

 

 

I vuggen ligger det spæde nor,   Í vöggunni liggur lítið barn, 

det sover så trygt og stille;  sem sefur svo öruggt og rótt; 

moderen læser et fadervor,   móðirin flytur sitt faðirvor, 

en engel hun ser i den lille.  og sér barnið sem engil smáan.   

 

Ømt hun kysser hans runde kind Hún kyssir mjúkar kinnar hans 

og glemmer hver jordisk smerte,  og gleymir jarðneskri kvöl, 

drømmer så sødt i fremtid ind;  ljúft hana dreymir komandi tíð, 

så drømmer hvert moderhjerte.  sem öll önnur móðurhjörtu. 

 

Men raven kommer med al sin slægt, En hrafninn kemur með allt sitt lið,  

og synger bag ruden sin vise:  og syngur við gluggann sitt ljóð: 

„Din engel bliver en tyveknægt,  „Engillinn þinn verður þjófurinn, 

og vi skal engelen spise!“
36

  og við munum engilinn éta!“ 

 

Kvæðið vekur upp mynd af notalegu sambandi móður og barns sem svo er brotið upp 

með íhlutun hrafnsins.
37 

Hrafninn vekur athygli á því óvænta og utanaðkomandi sem 

býr í framtíð barnsins, fjarri öruggu umhverfi þess.
38

 

                                                           

32 Warner 1999:192 

33 Warner 1999:194 

34 Warner 1999:198 

35 Til að einkenna vísur og greinar eru titlar þeirra skáletraðir. 

36 Andersen 2005:55 

37 Warner 1999:199 

38 Warner 1999:196 
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 Óvættir og hið óhugnanlega í vögguvísum gætu verið undirbúningur fyrir hættur 

og ógnir sem geta steðjað að barninu bæði í draumi og veruleika. Á meðan barnið er 

öruggt í umhverfi sínu þá getur það sigrast á hræðslu sinni við ferðalagið um 

svefnveröldina. 

 Rock-a-bye baby on the tree top,  Rugga-rugg barni á trjátoppi, 

 when the wind blows the cradle will rock; þegar vindurinn blæs ruggar vaggan, 

 when the bough breaks the cradle will fall, þegar greinin brestur mun vaggan falla, 

 down will come cradle and baby and all.
39

 niður mun falla, vagga, barn og allt. 

 

Vísan er mjög þekkt vögguvísa á enskri tungu og inntak hennar vekur upp spurningar. 

Hvort fellur vaggan í kvæðinu úr venjulegu tré, eða er um að ræða fjölskyldutréð? Er 

barnið þá kynnt fyrir þeirri staðreynd að foreldrarnir muni falla frá á lífsleiðinni, falla af 

trjátoppnum, og að þau verða ekki alltaf vaggan sem barnið getur hvílt í?
40

 

 Vögguvísur innihalda þó ekki allar óhugnað og hrellingar. Þær geta einnig verið 

ljúfar og sakleysislegar: 

 Sleep, baby, sleep,    Sofðu, barn, sofðu 

 Your father tends the sheep,    faðir þinn gætir fjárins 

 Your mother shakes the dreamland tree  móðir þín hristir tré draumalandsins 

 And softy fall sweet dreams for thee,   og draumar falla mjúklega, 

 Sleep, baby, sleep.
41

    sofðu, barn, sofðu. 

Vögguvísur sem eru með efnistök sem virðast í þversögn við hlutverk þeirra eru býsna 

algengar og því er ærin ástæða til að nefna þann flokk vögguvísna og barnagælna 

barnafælur.
42 

  

 

  

                                                           

39 Warner 1999:197 

40 Warner 1999:200-201 

41 Warner 1999:205 

42 Dagný Kristjánsdóttir 2001:32 
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Barnafælur 

Lengi var komið fram við börn á meginlandi Evrópu eins og smávaxið fullorðið fólk. 

Fyrir börnum voru hafðir söngvar og kvæði sem myndu í dag ekki teljast beinlínis 

barnvæn. Börnin voru hrædd til hlýðni.
43

 Landafundir, iðnvæðing, aukin velmegun og 

verkaskipting í Evrópu gerðu það að verkum að börn voru látin vinna um leið og þau 

gátu. Það var ekki fyrr en á 18. og 19. öld að viðhorfið breyttist og börn urðu 

viðfangsefni lærðra manna.
44

 Þau urðu heilög, óspillt fyrirbæri sem þurfti að vernda. 

 Íslendingar bjuggu margir við slæm skilyrði og útburður barna var algengur fram 

eftir öldum. Þau börn sem lifðu voru fljótlega farin að vinna, eða um leið og þau höfðu 

afl til.
45

 Aðstæður og viðhorf til barna breyttust síðar á Íslandi en í Evrópu. Þegar börn 

hættu að vera smávaxið fullorðið fólk þá höfðu hræðsluvísurnar þegar skipað sér sess. 

Hlutverk þeirra, að hræða börn til hlýðni, hafði breyst í að róa og svæfa. 

Hræðsluvísurnar voru orðnar að barnagælum og vögguvísum ætlaðar sem veganesti 

fyrir börnin á leið þeirra í svefnlandið.  

 Efniviður barnagælna og vögguvísna getur enn þann dag í dag verið bæði 

óhugnanlegur og drungalegur. Grýlukvæði voru flutt fyrir börn um aldir og eru líklega 

enn. Kvæðin segja frá kerlingu sem býr í fjöllunum og stelur börnum. Sagnir af Grýlu 

má finna allt aftur til Sturlungu þar sem haft var eftir Lofti Pálssyni (d. 1261) biskupi í 

Skálholti: 

 Hér fer Grýla 

 í garð ofan 

 og hefir á sér 

 hala fimmtán.
46 

Um 1850, eða sex öldum síðar, var skrásett þula sem byggir á sömu efnistökum: 

  

                                                           

43 Opie 1997:4-5 

44 Dagný Kristjánsdóttir 2001:26 

45 Jón Viðar Sigurðsson 1992:122-124 

46 Sturlunga saga 1946:I281og Íslenzkar gátur, skemtanir, vikivakar og þulur 1964:146. 
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 Grýla reið fyrir ofan garð; 

 hafði hala fimmtán, 

 en á hverjum hala 

 hundrað belgi, 

 en í hverjum belg 

 börn tuttugu. 

 Þar vantar í eitt 

 og þar skal fara í barnið leitt.
47

 

 

Grýlu-kvæðin hafa varðveist á sama hátt og barnagælurnar. Þótt lýsingarnar á 

kerlingunni hafi ekki verið fallegar þá voru kvæðin flutt fyrir börn, til að hræða þau eða 

til að skemmta, og bárust þannig frá kynslóð til kynslóðar.
48

 Foreldrar reyna að geðjast 

barninu og leyfa því að ráða hvað kveðið er. Barninu finnst það öruggt í faðmi foreldris 

og getur notið hrollsins og þess óhugnanlega af því að það hefur ekkert að óttast. Þannig 

hefur vísum verið viðhaldið þó að á síðari árum hafi þær ekki endilega verið fyrsta val 

foreldra. Börn virðast ávallt hafa leitað í hrylling, rétt eins og þau gera nú til dags. Þau 

segja hvert öðru frá honum, lesa um hann
49

 eða leika sér að honum í tölvuleikjum. 

 Í grein sinni Blóðug fortíð...Um uppeldisstefnu og ævintýri notar Dagný 

Kristjánsdóttir hugtakið barnafælur sem hún hefur eftir nemanda sínum, Evu Maríu 

Jónsdóttur. Það er gott hugtak yfir þær vísur sem þrátt fyrir óhugnanlegt inntak eru 

ætlaðar börnum. Ein slík barnagæla er Ókindarkvæði:  

 Það var barn í dalnum 

sem datt niður um gat, 

:,:en þar fyrir neðan 

að ókindin:,: sat. 

 

En þar fyrir neðan 

sat ókindin ljót 

:,:náði hún þá naumlega 

neðan í barnsins:,: fót 

 

[...] 

 

Dró það út um dyrnar 

og dustaði við fönn 

:,:ætlaðist til að úr því hryti 

ein lítil:,: tönn. 

                                                           

47 Fagrar heyrði eg raddirnar 1942:240 og Ögmundur Helgason 1989b:405 

48 Rósa þorsteinsdóttir 2000:47 

49 Rósa Þorsteinsdóttir 2000:42 
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Ætlaðist að úr því hryti 

augað blátt 

:,:ókindin lamdi það 

allt fram á:,: nátt. 

[...]
50

 

Með kvæðinu er barnið hrætt til hlýðni.
51

 Það er varað við því að vera úti einsamalt og 

hjá því er vakinn ótti gagnvart því óþekkta, ókindum.
52 

Í tilviki Ókindarkvæðis er 

óhugnaður kvæðisins mjög augljós. Hins vegar virðast sumar vögguvísur svo samofnar 

hefðinni og hlutverki sínu að þeir sem kveða og hlusta virðast hættir að skoða textann. 

Textarnir hafa einnig lítið verið rannsakaðir og því ekki krufnir. Slíkt dæmi má sjá í 

kvæðinu Bíum bíum bambaló eftir Jónas Árnason. 

Bíum, bíum, bambaló,  

bambaló og dillidillidó.  

Vini mínum vagga ég í ró,  

en úti bíður andlit á glugga.
53 

Við fyrstu sýn virðist kvæðið mjög vinalegt og huggulegt. Barni er vaggað í ró og 

kjassað með barnaorðum og barnamáli. Hins vegar er það nokkuð kuldalegt og 

óhugnanlegt að á meðan barni er vaggað í ró er andlit sem bíður á glugganum eins og 

nátttröllið gerði í þjóðsögunni.
54 

Það er einkennileg uppeldisaðferð að hræða börn í ró. 

Er ef til vill verið að sannfæra barnið um að það eigi að hætta að leika sér úti og fara 

frekar að sofa inni í hlýjunni? Eða getur verið að foreldrið trúi barninu fyrir sínum eigin 

ótta? Að foreldrið hræðist það sem leynist úti. Bíum bíum bambaló og Ókindarkvæði eru 

sambærileg að þessu leyti. Í báðum tilvikum ber barninu að gæta sín á því að fara út 

fyrir hússins dyr þar sem úti bíður þess óvættur. Kvæðin eiga hins vegar ólíkan uppruna 

þar sem Bíum bíum bambaló á þekktan höfund en Ókindarkvæði er þjóðkvæði. Hefð 

barnafælnanna er svo sterk að hún hefur borist til nútímans þrátt fyrir að vera aðferð til 

að hræða börn til hlýðni. Fleiri dæmi má finna meðal vísna sem ekki teljast til þjóðvísna. 

Eitt þeirra er Sofðu unga ástin mín sem Jóhann Sigurjónsson orti á 20. öld: 

  

                                                           

50 Ókindarkvæði 1991:494-496 

51 Rósa Þorsteinsdóttir 2000:42 

52 Dagný Kristjánsdóttir 2005:32 

53 Jónas Árnason 1994:134 

54 Nátttröllið 1997 
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[...] 

 

Það er margt sem myrkrið veit, 

- minn er hugur þungur. 

Oft ég svarta sandinn leit 

svíða grænan engireit. 

Í jöklinum hljóða dauðadjúpar sprungur.
55

 

 

Sofðu lengi, sofðu rótt, 

seint mun bezt að vakna. 

Mæðan kenna mun þér fljótt, 

meðan hallar degi skjótt, 

að mennirnir elska, missa, gráta og sakna.
56 

 

Þótt engin vera sé sögð bíða fyrir utan þá er náttúran og umhverfið gert uggvænlegt. 

Best sé að kúra sig og sofa. Aftur má velta því fyrir sér hvort foreldrið sé að trúa barninu 

fyrir eigin tilfinningum. Að það öfundi barnið af því að vera ómeðvitað um erfiðleika og 

að geta horfið til draumalandsins. 

 Barnafælur eru ekki einungis þekktar á Íslandi heldur þekkjast þær um allan 

heim. Ein þekktasta vögguvísa á enska tungu er All the Pretty Little Horses. Marina 

Warner segir að þótt sungið sé í andstöðu við hið óhugnanlega þá sé það um leið 

vakið.
57

 Líkt og í kvæðinu Sofðu unga ástin mín þá kemur óhugnanlegi hluti kvæðisins 

fram í síðari erindum: 

 
 Hush-a-bye don't you cry, go to sleep you little baby 

 When you wake you shall have all the pretty little horses 

 Blacks and bays, dapples and grays, coach and six-a little horses. 

  

 Sussu-suss ekki gráta, farðu að sofa litla barn  

 þegar þú vaknar færðu alla litlu, fallegu hestana 

 svarta og jarpa,  skjótta og gráa, þjálfara og sex smáa hesta. 

 

  

                                                           

55 Jóhann Sigurjónsson 1940:178 

56 Jóhann Sigurjónsson 1994:62 

57 Warner 1999:206 
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Hush-a-bye don't you cry, go to sleep you little baby, 

 Way down yonder in the meadow lays a poor little lambie 

 the bees and the butterflies peckin' out his eyes 

 the poor little thing cries “Mammy”. 

 

  Sussu-suss ekki gráta, farðu að sofa litla barn 

  langt niðrá túni liggur aumingja litla lambið 

  býflugurnar og fiðrildin kroppa úr því augun 

  auminginn litli hrópar „mamma.“ 

 

Amerískir túlkendur og fræðimenn hafa túlkað ljóðmælandann sem blökkukonu sem 

minnist barns síns sem hafði verið skilið eftir úti á ökrunum á meðan hún þurfti að huga 

að ungabörnum hvíta fólksins. Jafnvel þótt litið sé framhjá bakgrunnssögunni þá er í 

kvæðinu sérkennileg mynd af dauðanum. Fjallar ljóðið um lamb? Er dáið barn borið 

saman við lambið eða fjallar ljóðið um lifandi barn sem þjáist og getur enn kallað á 

móður sína?
58

 Þrátt fyrir sérkennilega tilvísun í dauðann þá er All the Pretty Little 

Horses mjög þekkt vögguvísa. Í henni felst sefjun og ró sem á að halda burtu 

utanaðkomandi öflum
59

 og eins og í fyrri vísunum má lesa skilaboð hins fullorðna til 

barnsins.  

 Á Íslandi hefur varðveist kvæði um útburð, Móðir mín í kví kví. Vísunni fylgir 

þjóðsaga um vinnukonu sem þurfti að bera út barnið sitt. Síðar er henni boðið í veislu en 

á ekkert til að klæðast í veislunni. Þá heyrir hún sungið undan kvíaveggnum: 

 Móðir mín í kví, kví, 

 kvíddu ekki því, því;  

 ég skal ljá þér duluna mína  

 að dansa í  

 og dansa í.
60  

Vísan telst ekki vera vögguvísa en lýtur þó ýmsum einkennum vögguvísna. Þar sem 

engar hömlur eru á mögulegu inntaki vögguvísna þarf óhugnanleg baksaga kvæðisins 

ekki að ráða því hvort kvæðið er flutt fyrir svefninn eða ekki. Vísan er hins vegar ólík 

öðrum þar sem barnið syngur til móðurinnar. Þrátt fyrir ólíkt sjónarhorn má greina sömu 

tilvísun og í hinum barnafælunum. Ljósi er varpað á hræðslu hins fullorðna. Það er eins 

og vísurnar komi upp um innri átök hins fullorðna við ábyrgðarhlutverkið sem hann 

                                                           

58 Warner 1999:206 

59 Warner 1999:207 

60 Móðir mín í kví, kví 1997 
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gegnir. Barnið er öfundað af áhyggjuleysinu og sakleysinu. Það er eins og að í vísunum 

felist dulin ósk um að barnið geri sér grein fyrir því hvað það er heppið. 

 Dagný Kristjánsdóttir bendir á að efniviður drauga- og hryllingssagna getur 

hjálpað börnum að kljást við eigin ótta. Allir þurfi að óttast til að geta lifað af, svo lengi 

sem ógnin verður ekki óyfirstíganleg fyrir börnin.
61

 Svo má einnig velta því fyrir sér 

hvort í vögguvísunum felist sama hefð og þekkist víða um heim. Fólki er óskað heilla 

með óheillum: „brake a leg“ - „brjóttu fót“ eða „in bocca al lupo“ sem merkir „í munn 

úlfsins.“
62

 Að óhugnanlegt inntak vögguvísna sé börnum til heilla, hvort sem það felist í 

þversögninni einni eða í undirbúningi fyrir hættum framtíðarinnar og því óvænta í 

umhverfinu. Hefðin er sterk og ljóðskáldið Káinn gerir grín að henni í vögguvísu sinni: 

 Farðu að sofa, blessað barnið smáa, 

 brúkaðu ekki minnsta fjandans þráa. 

 Haltu kjafti! Hlýddu og vertu góður! 

 Heiðra skaltu föður þinn og móður.
63 

 

  

                                                           

61 Dagný Kristjánsdóttir 2005:39 

62 Warner 1999:201 

63 Káinn 1965:65 
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Einkenni vögguvísna 

Nákvæm mörk milli barnagælna og vögguvísna eru ekki til því þær renna saman. 

Barnagælur geta því auðveldlega tekið á sig hlutverk vögguvísu án þess að það hafi 

verið upprunalegt hlutverk þeirra. Nokkur einkenni virðast skerpa á sérstöðu 

vögguvísna. Flestar vísurnar eru mjög einfaldar, með stuttum ljóðlínum, ljóðstöfum, 

endarími, gjarnan endurtekningum eins og í Móðir mín í  kví, kví og einföldum orðum, 

jafnvel bullorðum. Gjarnan er vísað í svefn og ró, þótt það séu ekki endilega bein 

tilmæli um að fara að sofa: 

 Bí, bí og blaka 

 álftirnar kvaka, 

 ég læt sem ég sofi, 

 en samt mun ég vaka. 

 

 Bíum bíum bamba, 

 börnin litlu þamba 

 fram um fjalla kamba 

 að leita sér lamba.
64 

Eins og sjá má er minnst á svefn en tilmælin felast frekar í því að vaka en sofa. Enginn 

efast þó um vögguvísuhlutverk kvæðisins. Þótt Sveinbjörn Egilsson hafi skráð kvæðið í 

þessari mynd byggist vísan á þjóðkvæði. Svo virðist sem beinni tilmæli um svefn komi 

fram í kveðskap síðari tíma sem hefur sérstaklega verið skrifaður inn í flokk vögguvísna 

samanber Bíum, bíum, bambaló, eftir Jónas Árnason: 

 Bíum, bíum, bambaló,  

 bambaló og dillidillidó.  

 Vini mínum vagga ég í ró,  

 en úti bíður andlit á glugga.
65

 

 

Í vísunni er ljóst að barninu er ætlað í ró og svefn en þrátt fyrir að í vísunni liggi bein 

tilmæli þá er athyglisvert að enn er einhver sem vakir, þótt ekki sé það barnið. Bein 

tilmæli koma einnig fram í Sofðu unga ástin mín eftir Jóhann Sigurjónsson: 

  

                                                           

64 Sveinbjörn Egilsson 1973:5 

65 Jónas Árnason 1994:134 
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 Sofðu unga ástin mín, 

 úti regnið grætur 

 mamma geymir gullin þín 

 gamlan legg og völuskrín 

 við skulum ekki vaka um dimmar nætur.
66

 

 

Þrjú fyrrnefnd dæmi eiga það sameiginlegt að vera þekktar vögguvísur með einföldum 

ljóðlínum og tilvísun í svefn. Endurtekning virðist einnig vera einkenni vögguvísna. Í 

fyrrnefndum dæmum felst sú endurtekning ekki í ljóðlínunum sjálfum, eða 

endurtekningu orða, heldur í því að kvæðin eru mjög stutt og einföld og því hentugt að 

endurtaka þau í heild sinni. Endurtekningar má þó finna í vísunum sjálfum eins og sjá 

má í barnagælunni Ókindarkvæði: 

 Það var barn í dalnum 

Sem datt niður um gat, 

:,:en þar fyrir neðan 

 að ókindin:,: sat.
67 

Endurtekningin sefar og vekur öryggistilfinningu hjá barni, jafnvel þótt innihald 

kvæðisins sé ekki mjög barnvænt eins og í tilfelli Ókindarkvæðis þar sem barn dettur 

niður um gat ókindar. Þá er eins og formið og endurtekningin í kvæðinu skipti meira 

máli en eiginleg merking kvæðisins, enda hlýtur ungabarn frekar að nema hrynjandina 

og endurtekninguna en merkingu orðanna. Heimildir um endurtekningar í kvæðum eru 

atriði sem geta auðveldlega glatast með tíð og tíma en flutningur kvæðis með lagi eða 

takti varðveitir hefðina sem og texta kvæðisins. Barnagæla sem býr yfir 

endurtekningum og sefjuninni sem þeim fylgja er t.d. Foli fótalipri: 

 :,:Foli, foli fótalipri, 

 flýttu þér nú heim að bæ.:,: 

 :,:Tra-rí-ra-la-la, 

 flýttu þér nú heim að bæ.:,:
68

 

Kvæðið hefur ekki beina tilvísun í svefn, en fjallar um eitthvað sem barnið þekkir úr 

umhverfi sínu og getur jafnvel lifað sig inn í. Síðari tíma skáld hafa tileinkað sér form 

og einkenni þjóðkvæðanna. Ljóð af því tagi er til dæmis Vögguvísa eftir Jóhann Jónsson: 

  

                                                           

66 Jóhann Sigurjónsson 1940:178 

67 Ókindarkvæði 1991:494-496 

68 Foli fótalipri 2009:27 



17 

Þei, þei og ró, 

 þögn breiðist yfir allt. 

 Hnigin er sól í sjó. 

 Sof þú í blíðri ró. 

 Við höfum vakað nóg. 

 Værðar þú njóta skalt. 

 Þei, þei og ró. 

 Þögn breiðist yfir allt. 
69

 

 

Með endurtekningunni sprettur fram sefandi taktur sem tónskáld hafa gjarnan 

undirstrikað í meðförum sínum á kvæðunum. Tónskáld leika sér gjarnan að textanum og 

geta þá ráðið því hvar endurtekningar verða. Í sameiningu ljóða og tóna taka kvæðin 

enn frekar á sig einkenni vögguvísnanna.   

 

  

                                                           

69 Jóhann Jónsson 1973:105 
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Vögguvísnalög 

Lög vögguvísnanna eru talin vera sprottin af einfaldasta formi sönglaga sem gæti 

jafnvel verið uppruni allra lagasmíða. Orðið vögguvísa gefur til kynna að barni hafi 

verið vaggað við flutning vísunnar. Í orðinu má því greina nánd barns og móður eða 

þess sem veitir ást og hlýju og flytur vögguvísuna. Hinn fullorðni tekur barnið í fang sér 

og rær með jafnri púlshreyfingu um leið og raulað er. Taktföst tónmynd kvæðisins laðar 

fram hreyfingu. Reglubundin hreyfingin getur einnig vakið upp tónmálið. Á sama hátt 

og vögguvísnalögin gætu vögguvísur verið með elstu formum kvæða og ljóða. Við 

flutning vögguvísnanna hefur skapast hefð fyrir stöðugum takti eða hrynjandi, 

einföldum laglínum og meðfylgjandi klappi, labbi, ruggi, knúsi og kjassi sem svæfir 

órólegt barn.
70

 Hreyfing og hljóð athafnarinnar hefur því bæði þróast yfir í kvæði og 

ljóð en einnig hefur hreyfingin sem fram fór tengingu við aðrar hreyfingar eins og þær 

sem tilheyra leikjum og dönsum.
71 

Jón Samsonarson lýsir slíku samspili þegar barn er 

látið stíga: 

Þá situr einhver og heldur um hendur barnsins sem það réttir fram; 

barnið stendur nokkuð gleitt á gólfinu fyrir framan hann og vaggar sér 

til hliðanna og stígur á víxl af öðrum fætinum á hinn eftir hljóðfalli 

einhverra kviðlinga sem hinn fullorðni raular á meðan; barnið lyftir 

fótunum án þess að beygja hnén, og hinn fullorðni hreyfir sig ekki 

meira en þarf til að vagga barninu.
72 

 

Fullorðnir og börn sameinuðust í þessari hreyfingu, þau lutu sama takti og hrynjandi.  

Stundin tengdi þau því á marga vegu, með orðum, hrynjandi og tónum. Sambærilega 

lýsingu má finna í eftirmála bókar Ófeigs J. Ófeigssonar, læknis, Raula ég við rokkinn 

minn, sem er safn barnagælna og þula: 

Ég mun hafa verið fimm til sex ára að aldri, þegar Ásta Jónasdóttir, frá 

Litlu-Drageyri í Skorradal, var hjá foreldrum mínum. Ekki get ég 

munað, hvernig þessi gamla kona leit út, en ég man vel, að hún sat með 

mig í kjöltu sinni við eldavélina, hélt utan um hendur mínar sem ég 

kreppti í lófum hennar, og réri sér í fram; um leið og hún sagði mér 

sögur, raulaði vísur eða fór með þulur.
73 
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Eins og Sigríður Pálmadóttir segir í grein sinni Barnagælur og þulur þá lýsir þessi 

klausa mannlegum samskiptum í sveitasamfélagi á fyrri hluta 20. aldar, og sjálfsagt 

langt aftur, hvernig haft var ofan af fyrir barni, það svæft, kætt eða því kennt.
74 

Laglínur, 

þulur og vísur urðu með tíð og tíma minnisaðferð og eru sumar elstu varðveittu 

bókmenntir Vesturlanda taldar hafa verið sungnar til að leggja þær á minnið, jafnvel 

löngu áður en þær voru svo skrifaðar niður. Hómerskviður eru dæmi um slíkt.
75

 Þannig 

hefur skapast hefð fyrir ljóðaforminu og kvæðum. Söngur og laglínur hafa því um 

árhundruð verið óslitinn hluti af kvæðahefðinni, hvort sem kvæðin voru ætluð börnum 

eða fullorðnum. Börn lærðu kveðskap og söng fullorðinna, jafnvel áður en þau kynntust 

öðrum börnum.
76

 Kvæðin urðu hluti af málþroska þeirra og orðaforða. Lögin sem 

fylgdu kvæðunum voru meðal lykilforsendna þess að þau varðveittust en hafa þó glatast 

þar sem fáir kunnu nótnaskrift þegar kvæðunum var safnað.
77

 

 

  

                                                           

74 Sigríður Pálmadóttir 2002 

75 Sýnisbók heimsbókmennta 2011:57 

76 Sutton-Smith o.fl. 1999:145 
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Vögguvísnaorð 

Barnagælur, og sérstaklega vögguvísur, eru sérstæðar meðal annars af því að börn og 

foreldrar standa jöfnum fótum við flutning kvæðanna. Foreldrar færast til barnanna sem 

annars gerist sjaldan í uppeldi barna. Foreldrar flytja börnum kvæði sem innihalda 

jafnvel bullorð til að líkjast barnamáli. Foreldrarnir tala sig þannig niður til barnanna á 

máli barnanna en ekki sínu eigin. Þessi bullorð og barnamál hafa skipað sér sérstöðu og 

sess sem skáldamál vögguvísna, sem vögguvísnaorð. 

 Þegar litið er á fyrri dæmi um vögguvísur má sjá einkenni sem spila veigamikið 

hlutverk í hrynjandi og sérstöðu kvæðanna. Þetta eru til dæmis ákveðin orð sem má 

sérstaklega sjá í vögguvísum eða þeim barnagælum sem hafa tekið sér hlutverk 

vögguvísna. Þessi orð eru á mörkum þess að eiga erindi í orðabók þar sem þau hafa 

varla merkingu. Orðin eru ekki notuð dagsdaglega nema í texta vögguvísna eða 

barnagælna og finnast ekki í annars konar kveðskap. Þau eru skáldamál vögguvísna og 

líkja gjarnan eftir barnamáli og babli barna eins og orðin: bíbí, bíum, bamba, dódó, 

dumma, lulló, dillidó, trarílallalla og korriró.
78 

Orðin færa foreldrið á sama plan og 

barnið. Í vögguvísunni Bíum bíum bambaló má sjá nokkur þessara orða: 

 Bíum bíum bambaló, 

 bambaló og dillidilli dó, 

 vini mínum vagga ég í ró, 

 en úti bíður andlit á glugga.
79 

Samkvæmt íslenskri orðabók þá merkir sögnin „að bía“ raulorð til að róa börn eða 

svæfa.
80

 „Bambaló“ er ekki í íslenskri nútímaorðabók en þar má finna orðið 

„bamba“ sem er í annarri vögguvísu: 

 Bíum bíum bamba, 

 börnin litlu þamba, 

 fram á fjallakamba, 

 að leita sér lamba.
81

 

 

„Bamba“ merkir í þessu samhengi: „að hossa barni á ristum sér.“
82

 Í barnagælu um lífið 

á bænum og umhverfi hans er eftirfarandi: 
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79 Jónas Árnason 1994:134 

80 Mörður Árnason 2010:85 

81 Sveinbjörn Egilsson 1973:5 
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 [...] 

 Lakann eftir klakanum 

 til vakarinnar dró, 

 með tinbelti föður síns 

 og tvenna skó, 

 stakk þeim undir stélið á sér, 

 stökk svo upp og hló. 

 Hann dansaði við 

 og sagði lulló.
83 

Hér má sjá ýmis einkenni vögguvísnanna, einfaldar ljóðlínur, endarím og svo orðið 

„lulló“ sem tilheyrir ekki íslenskri orðabók en „lulla“ merkir hins vegar að söngla eða 

raula.
84

 Samkvæmt skilgreiningum á orðum þessara kvæða þá er einna líkast sem orðin 

hafi hlotið merkingu sína út frá kvæðunum sem þau tilheyra og samhengi þeirra en beri 

ekki merkingu sjálf. Þessi einkenni hafa síðari tíma skáld tileinkað sér og fellt inn í 

vögguvísur sem sérstaklega voru samdar sem vögguvísur. Í vögguvísunni Sofðu litla 

brúðan mín eftir Margréti Jónsdóttur eru bæði orðin „dillidó“ og „korriró“ notuð en 

bæði orðin má finna í kvæðum þjóðsögunnar um nátttröllið.
85

 „Dillidó“ er skilgreint í 

orðabókinni sem: „raulorð til að róa og svæfa börn“
86

 og sama er sagt um „korriró“: 

„raulorð í svefngælum.“
87

 Svo er komið að margar vísur sem innihalda vögguvísnaorð 

eru ekki þjóðvísur heldur síðari tíma vísur ortar sem vögguvísur. Með því að draga fram 

einkenni vögguvísnanna, og fella þau inn í skáldskap sinn, yrkja skáld, ef til vill 

óafvitandi, ljóð sem hafa sérstöðu meðal kvæða þeirra og minna á þjóðvísur.  

 

  

                                                                                                                                                                          

82 Mörður Árnason 2010:59 

83 Íslenzkar gátur, skemtanir, vikivakar og þulur 1964:IV249 og Ögmundur Helgason 1989b:407 

84 Mörður Árnason 2010:624 

85 Nátttröllið 1997 

86 Mörður Árnason 2010:146 

87 Mörður Árnason 2010:540 
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Hefðin 

Fyrsta barnagælan sem barn nemur er oftast vögguvísa. Vögguvísur eru fluttar fyrir 

börn frá því að þau fæðast og jafnvel fyrr. Þótt börnin tileinki sér smám saman nýjan 

kveðskap til gagns og ánægju
88

 þá varðveita þau enn í huga sér það sem þau þekkja best 

frá bernskunni, það fyrsta sem þau lærðu.  

 Vögguvísur hafa verið bæði ljóðskáldum og tónskáldum hugleiknar. Mörg skáld 

hafa lagað skáldskap sinn að einkennum vögguvísna, bæði á Íslandi og erlendis. 

Shakespeare, Thomas Dekker, Isaac Watts og William Blake hafa samið vögguvísur og 

hafa þær þótt nokkuð mildari og barnvænni en höfundarlaus þjóðkvæðin.
89

 Tónskáld 

sem höfðu áhuga á þjóðvísum og alþýðulögum, eins og Béla Bartók og Stravinsky, 

glæddu gamlar vísur lífi með útsetningum einfaldra laglína vögguvísnanna.
90

 Á Íslandi 

hafa tónskáld einnig leikið sér að vögguvísunum og ýmis skáld bætt við flokk 

vögguvísna sem og lagt sitt á vogarskálarnar til að varðveita kvæðin.    

 Flokkur vögguvísna heldur áfram að stækka og er hluti af alþýðumenningunni. 

Þjóðvísur og nýjar vísur renna saman vegna hlutverks síns. Nýjar vögguvísur falla 

mjúklega inn í hóp þeirra vísna sem fyrir eru og, eins og með höfunda þjóðkvæðanna, 

þá gleymast nýju höfundarnir. Mæja átti lítið lamb er eitt þeirra kvæða sem flestir telja 

líklega vera þjóðkvæði en var samið af Sarah Josepha Hale frá Boston um 1830.
91 

Sambærileg dæmi á Íslandi eru Bíum bíum bambaló eftir Jónas Árnason og Sofðu unga 

ástin mín eftir Jóhann Sigurjónsson. 

 Ljóð Jóhanns vann sig inn í hugi og hjörtu landsmanna þegar leikrit Jóhanns um 

Fjalla-Eyvind var sett á svið árið 1912. Í leikritinu syngur Halla, ástkona Fjalla-

Eyvindar, vísuna fyrir Tótu, dóttur þeirra, rétt áður en hún neyðist til að kasta Tótu í foss 

til að forða henni frá því að vera hneppt í hald af hreppstjóranum.
92

 Kvæðið virðist hafa 

náð skjótum vinsældum bæði vegna dramatíkurinnar og framsetningarinnar. Leikkonan, 

sem leikur Höllu, flytur kvæðið sem vögguvísu fyrir barnið og með því að kynna 

kvæðið, ásamt hlutverki þess, þá sér hún til þess að það rati greiða leið í hóp vögguvísna. 

Það er kynnt með lagi og fellur vel að einkennum vögguvísnanna með einföldum 

ljóðlínum, ljóðstöfum og endarími: 
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 Sofðu unga ástin mín, 

 - úti regnið grætur. 

 Ég skal geyma gullin þín, 

 gamlan legg og völuskrín. 

 Við skulum ekki vaka um dimmar nætur.
93 

Annað kvæði sem hefur farið svipaða leið og Sofðu unga ástin mín er kvæði Thorbjörns 

Egner í þýðingu Kristjáns frá Djúpalæk, Dvel ég í draumahöll, úr leikritinu Dýrin í 

Hálsaskógi. Lilli klifurmús fer með kvæðið til að svæfa Mikka ref. Þannig kemst Lilli 

framhjá klóm Mikka enda refurinn í fastasvefni:
94

 

 Dvel ég í draumahöll 

og dagana lofa. 

Litlar mýs um löndin öll 

liggja nú og sofa. 

Sígur ró á djúp og dal, 

dýr til hvílu ganga. 

Einnig sofna skolli skal 

með skottið undir vanga.
95 

Þýðing Kristjáns frá Djúpalæk er einföld og þægileg og dregur upp fallega mynd af 

umhverfinu. Hún er sefjandi með einföldu rími og hrynjandi. Það er áhugavert að velta 

því fyrir sér hvort vögguvísa sem er kynnt á leiksviði rati greiðari leið en aðrar í hóp 

vögguvísna.  

Síðari tíma skáld hafa, með því að yrkja eftir einkennum barnagælna og 

vögguvísna, skerpt á einkennum vísnanna. Þau hafa ekki hikað við að fella óhugnað í 

vísur sínar sem og tilmæli um svefn eins og sjá má í Bíum bíum bambaló eftir Jónas 

Árnason. Þau vinna með endurtekningar eins og í kvæði Jóhanns Jónssonar Vögguvísa 

eða fella inn vögguvísnaorð eins og bíum, korríró, dillidó og fleiri. Því má ætla að svo 

lengi sem flutt verða kvæði fyrir börn þá bætist í brunninn. Þeir sem hlýtt hafa á 

vísurnar þekkja þessi form og einkenni, þau eru grafin í dulvitundina. 

Þórarinn Eldjárn lék sér skemmtilega að hefðinni með vísunni Vökuvísa -

dverghenda í ljóðabók sinni Gælur, þvælur og fælur: 
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Hér er lítil vögguvísa 

vær og fín, 

svífðu í fangi draumadísa 

dúfan mín. 

 

Vil ég enga vonsku hafa, 

vertu ljúf. 

raular við þig röddin afa 

rám og hrjúf. 

 

Sé ég hátt á höfði rísa 

hárin þín. 

Er þetta kannski vökuvísa 

vina mín.
96
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Eilíft líf vögguvísna 

Þær barnagælur og vögguvísur sem teljast til þjóðkvæða hafa borist munnlega jafnvel 

milli níu eða tíu kynslóða, ef ekki fleiri, án þess að vera nokkurn tíma skrifaðar niður.
97

 

Þótt orð og áherslur hafi breyst með tíð og tíma er upprunalega um að ræða sömu 

vísurnar. Form vögguvísunnar þekkist a.m.k. sex aldir aftur í skriflegum heimildum og 

hefur fræðimaður að nafni Jamieson (1814) bent á líkindi með kvæðum af þessari gerð 

meðal norrænna, germanskra og enskra þjóða. Innihaldið er það sama en tungumálin 

ólík.98 

Af þjóðkvæðum bera þulurnar þess skírust merki að vera munnlegur kveðskapur. 

Það má sjá á frjálsu formi þeirra. Engin föst erindaskil, ljóðlínur eru mislangar og 

stuðlasetning er óbundin og stundum engin. Oft er ekkert endarím og þá oftast einfalt 

samrím.
99

 Þuluformið hentar vel þegar móðir þarf bæði að sinna húsverkum og börnum. 

Þegar eitt barn er sofnað setur móðirin saman þulu. Hún hefur ekki tíma til að vanda 

mál sitt né rímið og kveður um það sem um hugann flýgur:
100

 

„[...] það var rökkur, og í húminu flaug hugurinn út um heima og geima 

og límdi saman  stóð og stjörnur; þá var kveðið um lömbin í mónum og 

fuglinn í fjörunni, um hauður og haf, sól og tungl, eða hugurinn reikaði 

til kappa og kónga, sagna og ævintýra.“
101

 

Það sem móðir flytur fyrir barn, til að róa það eða gleðja, er oftast eitthvað sem hún 

þekkir sjálf úr umhverfi sínu eða sögur og kvæði frá eigin æsku.
102

 Börnin taka þakklát 

á móti fróðleik um krumma og kisu, lömb og fugla, prinsa og prinsessur, kónga og 

ævintýri.
103

  

Þulurnar, ásamt öðrum barnagælum, varðveitast vegna þess að þær eru fluttar 

fyrir börn. Vísurnar eru margar hljómfagrar og henta vel eyranu.
104

 Börn hika ekki við 

að leiðrétta ef rangt er farið með vísu sem þau þekkja og þau vilja oft að kvæði séu flutt 

aftur og aftur. Þannig festist kvæðið enn betur í minni þess sem flytur og þeirra 
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sjálfra.
105

 Vögguvísurnar eru tengdar samtíma sínum en fá að þróast og lagast að 

samtíma næstu kynslóðar. Þegar foreldrar rifja upp vögguvísur sinnar æsku106 muna þeir 

þær ef til vill ekki orðrétt en skeyta saman brotunum eftir því sem þeim hugkvæmist og 

bæta í götin með eigin hugarburði.
107

 Nýjar myndir úr ólíku umhverfi samtímans 

samtvinnast og birtast í þeim eldri.108 Þannig verða til ólíkar þulur og kvæði með sama 

uppruna. Niðurskrifuð útgáfa er ekki staðfesting á formi kvæðisins. Hún er ein margra 

útgáfa af sama kvæðinu.
109

  

 Í grein sinni Að láta sem ég sofi á 17. öld fjallar Jón Samsonarson um þróun 

kvæðisins Bí bí og blaka. Þekktustu útgáfu kvæðisins er að finna í skáldsögu Jóns 

Thoroddsen, Piltur og stúlka, sem kom út í Kaupmannahöfn 1850: 

 Bí bí og blaka, 

 álftirnar kvaka, 

 ég læt sem ég sofi, 

en samt mun ég vaka. 

 

Þessi útgáfa var fest í sessi í Stafrófskveri eftir Jón Ólafsson 1879. Jóhannes úr Kötlum 

nefndi svo ljóðabækur sínar eftir kvæðinu 1926-1935. Jón Samsonarson bendir á að í 

óútgefnu þjóðfræðisafni Jóns Árnasonar sé að finna aðra gerð af kvæðinu sem Jón 

Árnason telur vera að vestan : 

 Bí bí og blaka, 

 álftirnar kvaka, 

 vindar ský skaka, 

 hrafnar hræ taka, 

 láttu sem þú sofir, 

 samt skaltu vaka. 

 Bí bí og blaka.
110 

 

Ef þessi útgáfa er skoðuð má sjá að inntak hennar og merking er nokkuð ólík þeirri 

útgáfu sem er þekktust. Hrollkaldar og raunsannar náttúrumyndir færa kvæðið nær þeim 

flokki sem áður hefur verið nefndur barnafælur. Hrafnar éta hræ og vindar skaka ský á 

meðan barninu er ráðlagt að láta sem það sofi en vaka samt og vera vart um sig. Enn 
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óhugnanlegri útgáfu má finna í AM 960 4to, ritaðri af Helga Sigurðssyni í Jörfa í 

Kolbeinsstaðahreppi í Hnappadalssýslu, sem er frá 1851: 

 Bí bí og blaka, 

 álftirnar kvaka, 

 vindar ský skaka, 

hrafnar hræ taka. 

Þegar piltar koma 

og á þér vilja taka, 

láttu sem þú sofir, 

samt muntu vaka; 

Bí bí og blaka. 

 

Með hliðsjón af þessari útgáfu er áhugavert að koma aftur að tilgátunni um að vísurnar 

varpi ljósi á tilfinningar og hugsanir foreldris. Kvæðið hefur þó ekki varðveist munnlega 

í þessari mynd og ástæðan fyrir því er ekki augljós en gæti verið sú að þessar tvær auka 

ljóðlínur gera vísuna mun persónulegri en ef þær eru ekki.     

Jón Samsonarson tekur fram í grein sinni að dæmið um Bíbí og blaka sé ekki 

eina dæmið. Ólafur Halldórsson hafi fundið hliðstæður í kvæði sem finnist í Grettissögu 

og 19. aldar barnagælu. Kvæðið sem um ræðir er kvæði úr 52. kapítula Grettissögu þar 

sem bændur hafa komið böndum á Gretti og vita ekki hvað þeir eigi að gera við hann. 

Þeir reyna að sannfæra bónda einn um að hýsa Gretti og flytja vísu um hversu vel hann 

kunni að vinna. 

 [...] 

 Hann kann erja 

 Ok korn [at berja] 

 [...] 

 

Þar á eftir taka við ljóðlínur sem líkjast kvæði sem er nefnt Ljúflingsmál og fleiri 

nöfnum, og er varðveitt í fjölda uppskrifta frá 17. öld og síðar. Ljúflingsmál eru 

vögguljóð sem fylgja munnmælasögu sem er prentuð í þjóðsögum Jóns Árnasonar.
111

 

Þar segir frá bóndadóttur sem varð þunguð af völdum huldumanns og fæddi barn hans. 

Enginn vildi trúa henni um faðerni barnsins og fólk fordæmdi hana. Eitt kvöld, þegar 

hún gat ekki huggað barnið og enginn lagði henni lið, er sagt að fyrrnefnt kvæði hafi 

                                                           

111 Ólafur Halldórsson 1990:26 
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verið kveðið á gluggann fyrir ofan hana. Þar hafi faðir barnsins verið á ferð.
112

 Í 

kvæðinu eru talin ýmis dýr, fuglar og fiskar sem sofi hver á sínum stað. 

 [...] 

 Sefur selur í sjó 

 svanur á báru, 

 már í hólmi, 

 [...] 

 þorskur í djúpi 

 [...] 

 

Mælst er til að barnið sofi líkt og aðrar lifandi verur. Sambærilegur hluti Grettisfærslu er: 

 [...] 

 sem sjór at sandi 

 [...] 

 eðr lax at straumi, 

 sem frost á breðum 

 eðr fjúk yfir heiðum 

 [...] 

 

Munur kvæðanna er sá að í Ljúflingsmálum eru eingöngu taldar upp lifandi verur sem 

sofi, þótt undantekningar finnist þó í öðrum útgáfum kvæðisins. Í Grettisfærslu eru hins 

vegar fleiri dæmi tekin af náttúrunni: „sjór at sandi,“ „frost á breðum“ og „fjúk yfir 

heiðum.“ Í Ljúflingsmálum er einungis að finna sefandi líkingar og stef en í 

Grettisfærslu tekur við ruddaskapur: „hland á kamri.“ Ólafur segir ógerning að sjá 

hvaða tilgangi kvæðið þjónaði í Grettisfærslu en vegna líkinda við Ljúflingsmál þá megi 

geta sér til um að kvæðið hafi verið til að sefa Gretti eða svæfa. Mikið vanti upp á 

þennan tiltekna kafla Grettissögu svo skilja megi hann að fullu. Hins vegar þá bendi 

skyldleiki kvæðisins í Grettissögu við Ljúflingsmál til þess að þætti kvæðisins megi 

rekja að minnsta kosti til 15. aldar.
113

 Þegar kvæðið er skoðað í heild sinni, eins og það 

kemur fram í riti Jóns Árnasonar og Ólafs Davíðssonar, eru fyrstu tvö erindin 

eftirfarandi: 
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 Sofi, sofi sonur minn; 

 sefur selur í sjó, 

 [svanur á báru, 

 már í hólmi, 

 manngi þig svæfir, 

 þorskur í djúpi. 

 [Sofðu, eg unni þér. 

 

Kýr á bási, 

kálfur í garða,  

[hjörtur á heiði 

en í hafi fiskar, 

mús undir steini, 

Maðkur í jörðu, 

[ormur í urðu. 

[Sofðu, eg unni þér.
114 

 

Augljóst er að um er að ræða vögguvísu og einnig að þetta þema virðist langlíft. Þemað 

má finna í þjóðkvæðinu Vögguljóð eða Sofa urtubörn: 

Sofa urtu börn 

á útskerjum, 

veltur sjór yfir, 

og enginn þau svæfir. 

 

Sofa kisu börn 

á kerhlemmum, 

murra og mala, 

og enginn þau svæfir. 

 

Sofa grýlu börn 

á grjóthólum, 

urra og ýla, 

og enginn þau svæfir. 

 

Sofa bola börn 

á báshellum, 

moð fyrir múla, 

og enginn þau svæfir. 
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Sofa manna börn 

í mjúku rúmi, 

bía og kveða 

og pabbi þau svæfir.
115 

Það má sjá sterkan samhljóm með Sofa urtubörn og Ljúflingskvæði. Á sama hátt er 

fjallað um lífverur náttúrunnar sem sofa. Það virðist vera sterkt minni í vögguvísum 

almennt og sjá má sambærilegt þema í kvæði Kára Tryggvasonar sem einnig er gott 

dæmi um endurtekningar: 

 Sofi, sofi barnið, 

 blóm í haga 

 blunda rótt. 

 Senn kemur nótt, 

 senn kemur daggarnótt. 

 

 Sofi, sofi ljúfa, 

 lamb í hvammi 

 lúrir rótt. 

 Senn kemur nótt, 

 senn kemur rökkurnótt. 

 

 Sofi, sofi vina, 

 vaggar mamma 

 vært og rótt. 

 Senn kemur nótt, 

 senn kemur draumanótt.
116 

 

Í Sofa urtubörn og kvæði Kára er, ólíkt Ljúflingskvæðinu, dregin upp skýr mynd af því 

hversu heppið mannsbarnið er að eiga foreldri sem unnir því og svæfir. Í Sofa urtubörn 

er það pabbi en í kvæði Kára er það mamma. 

 Árið 1947 bjó Jón Leifs, tónskáld og skáld, á Íslandi en fjölskylda hans í Svíþjóð. 

Þá átti sér stað sá voveiflegi atburður að Líf, yngri dóttir Jóns og augasteinn föður síns, 

drukknaði á sundi í sjónum. Jón tók dauða Lífar mjög nærri sér og samdi eins konar 

vögguvísu í minningu dóttur sinnar. Verkið nefndi hann Requiem en í stað þess að 

styðjast við hefðbundinn latínutexta, eins og nafn verksins gefur til kynna, þá fléttaði 
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Jón saman brot úr íslenskum þjóðkvæðum og Magnúsarkviðu Jónasar Hallgrímssonar. 

Kvæði Jóns lítur svo út í heild sinni: 

Sofinn er fífill 

 fagr í haga 

 mús undir mosa, 

 már á báru, 

 lauf á limi, 

 ljós í lofti, 

 hjörtr á heiði, 

 en í hafi fiskar. 

 Sefr selr í sjó, 

 svanr á báru, 

 már í hólmi, 

 manngi þau svæfir. 

 Sofa manna börn 

 í mjúku rúmi, 

 bía og kveða, 

 en babbi þau svæfir. 

 Sof þú nú sæl 

 og sigrgefin. 

 Sofðu, ég unni þér. 

 Sofinn er fífill 

 fagr í haga 

 mús undir mosa, 

 már á báru; 

 blæju yfir bæ 

 búanda lúins 

 dimmra drauma 

 dró nótt úr sjó. 

 Við skulum gleyma 

 grát' og sorg; 

 gott er heim að snúa. 

 Láttu þig dreyma 

 bjarta borg, 

 búna þeim er trúa. 

 Sofinn er fífill 

 fagr í haga 

 mús undir mosa, 

 már á báru. 

 Sof þú nú sæl 

 og sigrgefin. 

 Sofðu, ég unni þér.
117

 

                                                           

117 Jón Leifs 1999 



32 

Í kvæði Jóns má sjá að hann hefur sameinað Ljúflingskvæði og Sofa urtubörn. Það má 

geta sér til um að Jón hafi haft ýmislegt fyrir sér og miðað við þróun vögguvísna þá gæti 

allt eins verið að kvæðin tvö séu sprottin frá sama kvæði upphaflega. Annað erindi 

Magnúsarkviðu eftir Jónas Hallgrímsson hefur sama þema og því skiljanlegt að Jón 

styðjist einnig við það:  

Sofinn var þá fífill 

fagur í haga, 

mús undir mosa, 

már á báru; 

blæju yfir bæ 

búanda lúins 

dimmra drauma 

dró nótt úr sjó.
118 

 

Það er áberandi að fyrri hluti erindisins fjallar um það sama og erindi Ljúflingskvæðis 

og Sofa urtubörn. 

 Þótt Requiem sé kyrrlát vögguvísa fyrir hina sofandi dóttur þá notar Jón seinni 

hluta annars erindis Magnúsarkviðu til að endurspegla reiði sína. Í tónverkinu þagna 

kvenraddir og karlraddir hljóma einungis þegar þeir syngja:    

 

Blæju yfir bæ 

búanda lúins 

dimmra drauma 

dró nótt úr sjó.
119 

  

Af undanförnum dæmum má sjá að hefð fyrir vögguvísum nær aftur um aldir. Þótt þær 

breytist þá hverfa þær ekki svo lengi sem sungið er fyrir börnin. Þær eru stöðugt 

efniviður nýs skáldskapar og þær þróast og breytast eins og tungumálið og mannkynið. 

Tilgangur þeirra hefur verið og verður áfram sá sami þótt inntakið breytist og árhundruð 

líða. 
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Lokaorð 

Vögguvísur eru barnagælur og eiga mörg sameiginleg einkenni með þeim. Inntak 

vögguvísna og barnagælna er samofið en vögguvísur skapa sér þó sérstöðu með 

afmörkuðu hlutverki sínu, því að svæfa börn og róa. Þótt hlutverk vögguvísnanna sé 

sérstaklega að fylgja börnum inn í svefnlandið þá virðist inntak vísnanna oft ekki vera 

barnvænt. Ástæður þess geta legið víða; annar uppruni vísunnar, aðferð til að hræða 

barn, kennsla, endurspeglun á hugarástandi móður eða heillaóskir. Sumar vögguvísur 

fela í sér tilmæli um svefn eða ró en margar luma á óhugnaði og uppeldisaðferðinni að 

hræða börn til hlýðni. Einkenni vögguvísnanna felast því frekar í hrynjandi, 

endurtekningum, einföldum ljóðlínum og skáldamáli vögguvísnanna heldur en inntaki. 

Skáldamál vögguvísnanna einkennist af merkingarlausum orðum úr barnamáli sem 

nefna má vögguvísnaorð. Vögguvísnaorð skapa sjaldgæfar aðstæður í uppeldi barna, að 

foreldrið færir sig jafnfætis barninu með því að nota barnamál frekar en fullorðinsmál. 

Fyrir utan ofangreind einkenni vögguvísnanna þá skipa þær sér einnig sérstöðu með því 

að hafa leynst meðal þjóðkvæða og varðveist munnlega um aldir alda. Skáld tileinka sér 

einkenni vögguvísna, sem þau þekkja oft úr eigin æsku, og bæta í brunn vögguvísnanna. 

Vögguvísur hafa borist frá kynslóð til kynslóðar, lagað sig að ólíku umhverfi og ólíkum 

samtíma svo að þær hafa varðveist í mörgum útgáfum sem eru allar jafnréttar. 

Vögguvísur hafa veigamiklu hlutverki að gegna í samfélagi manna og er full ástæða til 

rannsókna á efninu. Hvort tölvuvæðing, fjöldaframleiðsla og stofnanavæðing 

heimilanna muni skerða hlut vögguvísunnar er erfitt að segja til um en börn þurfa nánd. 

Svo lengi sem maðurinn missir ekki hjarta sitt þá munu vögguvísur lifa. 
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