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Útdráttur 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Ed. -gráðu í grunnskólakennarafræði, textílkjörsviði, frá 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Viðfangsefni ritgerðarinnar er bangsar með megin 

áherslu á að skoða þau sálrænu tengsl sem myndast á milli bangsa og manna og sýna með 

því fram á að bangsinn er mun stærra og flóknara fyrirbæri en venjulegt barnaleikfang. 

Einnig verður rennt yfir upphaf bangsans og þá merkilegu sögu sem hann á og hvernig 

hægt er að nýta, ekki aðeins bangsann sjálfan, heldur þessi sálrænu tengsl sem við 

myndum við þá í kennslu bæði leik-og grunnskóla.  

 

 

Abstract 

This thesis is the final assignment for a B.Ed. degree in educational science, with a major 

in textile studies, from the University of Iceland. The main subject of this thesis are teddy 

bears and the emotional and psychological connection that forms between individuals and 

teddy bears and by that prove that the teddy bear is a much bigger and more complex 

phenomenon than a regular childhood toy. The thesis also runs through the creation of the 

teddy bear and its remarkable history and how it’s possible not only to use the teddy bear 

itself but also the psychological bond we form with them in pre- and grade school 

education.  
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Formáli 

Ég vil nota tækifærið til að þakka öllum þeim sem veittu mér hjálp við gerð þessarar 

ritgerðar. Sigrúnu Guðmundsdóttur, leiðbeinanda mínum, þakka ég fyrir alla hjálpina og 

vinnuna sem hún lagði á sig. Móður minni og stjúpföður fyrir allan stuðninginn, fyrir að 

lesa yfir og leiðrétta stafsetningu og fyrir að borga fyrir mig ferð suður til þess eins að ég 

gæti skoðað gömul myndaalbúm. Afa mínum vil ég svo einnig þakka fyrir að lesa yfir og 

leiðrétta málfar og stafsetningu. Ég vil þakka vinum og vandamönnum fyrir að halda áfram 

að umgangast mig á meðan ég talaði varla um neitt annað en bangsa. Einnig vil ég þakka 

lögreglunni í Reykjavík, Lýðheilsufélagi læknanema og Ólöfu Stefánsdóttur kennara fyrir 

að svara fyrirspurnum mínum um þau bangsaverkefni sem þau standa fyrir. Síðast en ekki 

síst vil ég svo þakka honum Mumma, bangsanum mínum, fyrir innblásturinn og fyrir að 

vera alltaf til staðar þegar með þurfti. Þessi ritgerð er tileinkuð honum.  
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Inngangur 

Hugmyndin að efni þessarar ritgerðar var skyndihugmynd sem kom sjálfri mér dálítið á 

óvart. En þegar ég lít til baka furða ég mig á því að mér hafi ekki dottið hún í hug fyrr. Allt 

frá upphafi háskólaferils míns hef ég af og til verið að velta því fyrir mér hvað ég ætti að 

skrifa um í lokaritgerðinni minni. Það var ekkert sem kallaði til mín eða vakti nægan áhuga 

hjá mér og eftir því sem tíminn leið fór kvíðinn að ágerast. Flestir vinir mínir og 

skólafélagar voru búnir að ákveða hvað þeir ætluðu að skrifa en alltaf var ég jafn tóm.  

Það var svo ekki fyrr en um miðja haustönn í vetur sem ég loksins datt niður á þessa 

hugmynd. Ég var heima hjá vinkonu minni og á meðan hún var upptekin við að elda eyddi 

ég tímanum á netinu og lét hugann reika. Við vorum einmitt nýbúnar að ræða  hvað hún 

ætlaði að skrifa um í sinni ritgerð og var ég því hálfshugar að velta fyrir mér hvað í 

ósköpunum ég ætti nú að taka mér fyrir hendur. Það þyrfti að vera eitthvað textíl tengt þar 

sem ég er á textílkjörsviði. Mér datt í hug tíska en gat með engu móti fundið nægilega gott 

ritgerðar efni út frá því. Ég hafði áður skrifað um upphaf handavinnukennslu á Íslandi og 

því varla hægt að gera það aftur. En ef ég var ekki að fara að skrifa um föt eða 

handavinnukennslu á Íslandi, hvað var ég þá að fara að skrifa um? Ég lagði því höfuðið í 

bleyti yfir tölvunni og var fljótlega farin að skoða upphaf tuskudýra sem síðar meir 

breyttist í upphaf bangsa og þau sálrænu tengsl sem menn mynda við þá en ég hef allt frá 

barnæsku haft gríðarlegan áhuga á böngsum og tuskudýrum.  

Aðal umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er bangsar með sérstaka áherslu á þau sálrænu 

tengsl sem einstaklingar mynda við þá. Ritgerðin skiptist í þrjá megin parta. Fyrst skoðum 

við sögu bangsans, hvert upphaf hans var, hvernig þróun hans fór fram landshorna á milli 

og t.d. hvernig stríð og kreppa settu svip sinn á hönnun hans í gegnum árin. Því næst verða 

skoðuð hin ýmsu tilfinningalegu tengsl sem einstaklingar mynda við bangsa í barnæsku og 

á fullorðins árunum og reynt að útskýra hvernig þau verða til; hvernig bangsar geta hjálpað 

bágstöddum og hvernig menn hafa heillast af bjarndýrum  allt frá upphafi. Að lokum 

verður svo fjallað um leiðir til þess að nýta bangsa og þessi tilfinningatengsl við kennslu í 

leik- og grunnskólum ásamt annarri fræðslu.  
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1. Saga 

Bangsar eru til á flestöllum heimilum landsins, flestir nýir í eigu barna en þó nokkrir eiga 

ef til vill gamla bangsa sem þeir hafa varðveitt frá sínum æskuárum eða erft frá fjölskyldu. 

Þessi ritgerð er tileinkuð þessu merkilega fyrirbæri sem bangsinn er og þeim sálrænu 

tengslum sem einstaklingar mynda við þá. Hvernig getur lítið textílverk úr litlu efni og 

þræði haft eins mikil áhrif á okkur mannfólkið og vakið upp eins mikla ást og kærleik líkt 

og bangsinn nær að gera? Hvað er það við bangsann sem gerir hann svona sérstakan? Þetta 

eru spurningar sem að ég velti fyrir mér hér á eftir ásamt því að skoða hvernig hægt er að 

nota bangsann við kennslu.  

En eins og með allar góðar sögur er best að byrja á byrjuninni og því mikilvægt að 

fræðast aðeins um sögu bangsa áður en lengra er haldið.  

 

Upphafið 

Uppruni bangsa er nokkuð merkilegur því að þótt ótrúlegt megi virðast þá var hann 

fundinn upp í tveimur löndum, í sitt hvorri heimsálfunni, á sama árinu. Hann kom annars 

vegar fram í New York í Bandaríkjunum árið 1902 og hins vegar í Giengen í Þýskalandi 

sama ár og er hægt að segja með vissu að báðir atburðir áttu sér stað alveg óháð hvor 

öðrum þó svo að þeir tengdust fljótlega á einn eða 

annan hátt. Nafnið Teddy Bear er til að mynda 

upprunnið í Bandaríkjunum og þó svo að 

Bandaríkin framleiddu sína eigin bangsa fóru þeir 

mjög fljótlega að flytja þá inn frá Þýskalandi.  

Uppruni bangsa í Bandaríkjunum er tengdur 

ekki ómerkilegri manni en Theodore, Teddy,  

Roosevelt þáverandi forseta Bandaríkjanna. 

Roosevelt var mikill veiðimaður og í nóvember 

árið 1902 var honum boðið að koma á veiðar af 

ríkisstjóra Mississippi, Andrew H. Longino.  

Forsetinn var þó heldur óheppinn í þessari ferð og þegar flest allir aðrir sem voru við 

veiðarnar höfðu náð dýri hafði Rossevelt ekki skotið neitt þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir til 

þess að reka björn í skotfæri fyrir hann. Að lokum brá því fylgdarlið forsetans á það ráð að 

Mynd 1. – Skopteikning Clifford Berrymann, 

Drawing the line at Mississippi. 
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fanga bjarnarhún sem þeir svo bundu við tré áður en náð var í Roosevelt. Honum fanst 

þetta þó heldur óheiðarlegt og neitaði að skjóta björninn. (Taylor 1996) 

Á þessum tíma voru myndir í dagblöðum teiknaðar og vildi svo til að einn slíkur 

listamaður, Clifford K. Berrymann, var í þessari ferð og teiknaði hann skopmynd um 

atvikið sem kom síðan fram í Washington Post undir nafninu „Drawing the Line at 

Mississippi“.  

 Þessi mynd hrinti af stað fæðingu bangsans í Bandaríkjunum og eru Morris Michtom, 

sem var innflytjandi frá Rússlandi og konan hans Rose stoltir foreldrar þess kynstofns. 

Rose saumaði mjúkan bangsa með hreyfanlegum liðamótum eftir teikningu Berrymanns 

og var honum stilt upp í búðarglugga þeirra hjóna, en Michtom rak búð í Brooklyn, New 

York sem seldi ritföng, sælgæti og leikföng. Bangsanum var gefið viðurnefnið Teddy‘s 

bear og segir sagan að þau hjónin hafi fengið leyfi hjá Roosevelt sjálfum til að nefna hann 

það, þó svo að það sé með öllu ósannað. Bangsinn sló nær strax í gegn og fljótlega höfðu 

Butler Brothers heildsalar keypt upp allan bangsalagerinn þeirra. Michtom hjónin stofnuðu 

svo með hjálp heildsalanna leikfangafyrirtækið Ideal Novelty and Toy Company og árið 

1907 auglýstu þau sig sem stærsta bjarnaframleiðanda landsins. (Cockrill 1993) 

 

Forfeður þýsku bangsanna voru fjölskylda að nafni Steiff. Fæðing bangsans tók heldur 

lengri tíma þar en í Bandaríkjunum, en hann kom ekki fram fyrr en eftir margra ára 

þróunarvinnu ólíkt þeim bandaríska, en Steiff var stofnað af Margarete Steiff, þá aðeins 27 

ára gamalli, og er talið vera elsti tuskudýra framleiðandi heims. 

Margarete Steiff fæddist í Giengen í Þýskalandi árið 1847 og var þriðja barn foreldra 

sinna, en hún átti tvær eldri systur og einn yngri bróður. Faðir hennar, Friedrich Steiff, var 

smiður og móðir hennar, Maria Margarete Steiff var heimavinnandi húsmóðir.  

Margarete hafði mjög ung fengið lömunarveiki sem varð þess valdandi að hún var 

bundin við hjólastól og hafði aðeins takmarkaða hreyfigetu í hægri hendi. Það aftraði henni 

þó ekki frá því að verða hæfileikarík saumakona sem að auki hafði gott vit á viðskiptum. 

Saumavélar á þessum tímum voru til dæmis hannaðar þannig að þær voru handsnúnar með 

hægri hendi, en það gat Margarete ekki vegna verkja, og brá hún því einfaldlega á það ráð 

að snúa saumavélinni við svo hún gæti snúið hjólinu með vinstri hendi, eins og sjá má á 

mynd 2 hér á næstu síðu. Margarete byrjaði að vinna hlutastarf sem saumakona hjá eldri 

systrum sínum þegar hún var 15 ára, en þær ráku klæðskerabúð. Eftir að þær hættu 

starfsemi átta árum seinna hélt Margarete áfram upp á eigin spýtur en faðir hennar sem var 
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smiður útbjó fyrir hana sína eigin vinnustofu á fjölskylduheimilinu og nokkrum árum 

seinna, nánar tiltekið árið 1874,  stofnaði Margarete sitt eigið fyrirtæki. (The history of 

Steiff bears) 

Upprunalega saumaði Margarete aðeins 

kvenfatnað úr felt efni en þegar það fór að falla 

úr tísku brá hún á það ráð að byrja að sauma 

fígúrur úr efninu, en hún hélt einnig áfram 

fataframleiðslunni. Sú fyrsta var fíll sem 

Margarete fann í tímariti og var hann 

upphaflega markaðssettur sem nálapúði en 

fíllinn varð þó fljótlega vinsælt barna leikfang. 

Það var svo bróðir Margarete, Fritz, sem sannfærði hana um möguleikana sem þessi litlu 

dýr gætu fært fyrirtækinu og árið 1880 var Margarete Steiff GmbH formlega stofnað sem 

leikfangaframleiðandi og var þá Fritz farinn að starfa með systur sinni við stjórn 

fyrirtækisins. Fljótlega fóru fleiri dýr að líta dagsins ljós, meðal annars björn sem stóð á 

fjórum fótum ofan á hjólum í kringum árið 1882, og þegar fyrirtækið stækkaði og óx í 

vinsældum byrjuðu fimm synir Fritz einnig að starfa hjá því. Einn þeirra, Richard, hannaði 

svo fyrsta bangsann. (Taylor 1996) 

Richard þessi hafði stundað listnám áður en hann fór að starfa fyrir frænku sína sem 

hönnuður. Hann fékk hugmyndir og innblástur að nýjum tuskudýrum með því að skissa 

dýr í dýragarðinum og var það svo árið 1902 sem hann fékk hugmyndina að birni sem var 

hannaður eins og dúkka með hreyfanleg liðamót.  

Árið 1903 ákvað Richard, þrátt fyrir efasemdir frænku sinnar, að freista þess að 

markaðssetja bangsana í Bandaríkjunum. Salan gekk mjög illa til að byrja með en mánuði 

eftir komu hans til landsins átti þessi ákvörðun þó eftir að marg borga sig fyrir fyrirtækið. 

Richard fór með bangsana á sölusýningu í Leipzig þar sem maður að nafni Hermann Berg 

pantaði hvorki meira né minna en 3000 stykki, en Hermann þessi starfaði sem kaupandi 

hjá leikfanga innflytjandanum George Borgfeldt & Co. (Taylor 1996) 

Steiff fyrirtækið náði fljótlega að festa sig í sessi sem einn helsti framleiðandi bangsa í 

heiminum, titill sem það hefur haldið allt fram til dagsins í dag. Það verður því mikið 

fjallað um Steiff í þessum kafla þar sem Steiff eitt og sér á sér mjög langa og athyglisverða 

sögu auk þess sem það hefur haft mikil áhrif á framleiðslu bangsa í Bandaríkjunum, 

Bretlandi og Frakklandi meðal annara landa.  

Mynd 2. – Saumavél Margarete Steiff.  
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Bangsarnir voru að sjálfsögðu ólíkir í Fyrstu. Steiff bangsarnir voru með langa útlimi og 

langt mjótt trýni ásamt því að hafa aðeins meiri kryppu á bakinu heldur en þeir bandarísku. 

Þeir líktust því mun meira alvöru björnum heldur en þeir amerísku sem að höfðu frá 

upphafi verið meira aðlaðandi og krúttlegir. Enda voru bandarísku bangsarnir hannaðir 

eftir sætri teiknimynda útfærslu af bjarnarhúni en sú þýska var hönnuð eftir skissum af 

alvöru björnum. Þeir áttu það þó sameiginlegt að vera allir saumaðir úr mohair, loðnu efni 

úr angóruull.  

Eftir því sem vinsældir þessa ástæla tuskudýrs fóru vaxandi fóru fleiri fyrirtæki að 

taka við sér og eftirhermur litu dagsins ljós ásamt fleiri fyrirtækjum sem sérhæfðu sig í 

framleiðslu og hönnun bangsa. Steiff vildi verja vörurnar sínar fyrir þessum illa gerðu 

eftirhermum og fékk Franz Steiff, einn af bræðrunum fimm og aðal tæknimaður 

fyrirtækisins, þá hugmynd að festa hnapp í vinstra eyra bangsanna. (History of the Steiff 

button in ear & Chest tags) Fyrstu hnapparnir báru mynd af fíl, tileinkaðir fyrsta 

tuskudýrinu sem fyrirtækið framleiddi en merkinu var fljótlega breitt í orðið Steiff. Þetta 

vörumerki hefur einkennt alla bangsa Steiff síðan og á fyrirtækið einkarétt á Knopf im Ohr, 

eða hnappi í eyra og hefur það meira að segja gengið svo langt í því að verja þetta 

vörumerki sitt að það leggst gegn því að önnur fyrirtæki noti orðið hnappur í tengslum við 

bangsana sína. (Taylor 1996) 

 

Áhrif fyrri og seinni heimsstyrjaldanna á framleiðslu  

Summoned by bells 

Safe were those evenings of the pre-war world 

When firelight shone on green linoleum; 

I heard the church bells hollowing out the sky, 

Deep beyond deep, like never-ending stars, 

And turned to Archibald, my safe old bear... 

(Teddy bears, an anthology of verse and prose 1995:40) 

 

Það eru líklegast ekki margir sem myndu hugsa um bangsa þegar þeir hugsa um hvaða 

áhrif heimsstyrjaldirnar hafa haft á sögu heimsins. Staðreyndin er hinsvegar sú að bæði 

stríðin höfðu gríðarleg áhrif á framleiðslu og vinsældir leikfangsins. Mörg fyrirtæki 

lögðust niður en önnur juku framleiðslu og ný fyrirtæki litu dagsins ljós og döfnuðu þar 

sem að þau komu til móts við skort á hráefni frá stríðshrjáðum svæðum, en í upphafi fyrri 
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heymsstyrjaldarinnar var sett á verslunar- og influttningsbann á milli andstæðinga sem 

hafði gríðarleg áhrif á bangsaframleiðslu í Þýskalandi og Bretlandi. Þýskaland hafði flutt 

inn mest allt mohairefnið sem það notaði í framleiðslu frá Bretlandi og Bretland hafði aftur 

á móti fengið bangsana sína frá Þýskalandi.  

Í Þýskalandi var verksmiðjum gert að leggja niður starfsemi sína og einbeita sér að 

framleiðslu fyrir herinn og Steiff var engin undantekning en á þessum tíma var fyrirtækið 

rekið af frændum Margarete Steiff eftir andlát hennar árið 1909 og á meðan á stríðinu stóð 

framleiddi Steiff hergögn og meðal annars flugvéla parta. Vegna efnisskorts voru flest allir 

bangsar fyrirtækisins framleiddir úr nokkurskonar sellulósa efni en fram að því hafði það 

fengið nær allt Mohair efni sitt frá Bretlandi og tók það fyrirtækið nokkur ár að 

endurheimta titil sinn sem einn helsti bangsa framleiðandi heims eftir að stríðinu lauk.  

(The history of Steiff bears) 

Á þessum tíma rak einnig Johann Hermann nokkur leikfangafyrirtæki í Þýskalandi og 

rétt fyrir fyrri heimsstyrjöldina byrjuðu börnin hans þrjú sem störfuðu hjá honum að 

framleiða bangsa. Þegar stríðið skall á þurfti fyrirtækið eins og önnur að hætta leikfanga 

framleiðslu til að framleiða skotfærakörfur. Þau dóu þó ekki alveg ráðalaus og brugðu á 

það ráð að framleiða herbúnaðinn á daginn og bangsa um nætur. Hermann er enn í dag 

þekkt nafn í bangsa framleiðslu geiranum og eru tvö kunnustu fyrirtækin, Gebruder 

Hermann GmbH & Co. og KG & Hermann-Spielwaren GmbH, annað hvort rekin eða í 

eigu afkomenda Johann Hermann.  (Taylor 1996) 

 

Fyrri heimsstyrjöldin setti því strik í reikninginn fyrir bangsa framleiðslu í Þýskalandi en 

eins manns dauði er annars brauð eins og máltækið segir og varð stríðið þess valdandi að 

bangsa framleiðsla í bæði Bretlandi og Frakklandi jókst til muna þar sem bæði löndin settu 

bann á innflutning vara frá Þýskalandi. Frönsku bangsarnir voru þó frekar illa gerðir, augu 

og eyru  illa fest á og liðamótin frekar einföld og urðu þeir því ekki langlífir.  

Bretland framleiddi mikið af mohairefni en fram að þessu hafði framleiðsla bangsa í 

landinu ekki verið veigamikil þar sem þeir voru að mestu leyti fluttir inn frá Þýskalandi og 

þá aðalega frá Steiff. Nokkur fyrirtæki höfðu þó verið að fikra sig áfram í bangsa gerð, J.K. 

Farnell & Co. er sagt hafa verið fyrsta fyrirtækið til að framleiða breskan bangsa árið 1908  

en á undan því hafði eitt fyrirtæki, Dean‘s Rag Book Co. Ltd., framleitt efni með áprentuðu 

bangsa sniði sem aðeins þurfti að klippa út og sauma. Þegar influtningsbannið skall á var 

að sjálfsögðu hætt að flytja inn bangsa frá Þýskalandi og spruttu því upp mörg ný fyrirtæki 
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sem öll kepptust um að anna eftirspurn eftir þessu gríðarlega vinsæla leikfangi. (Taylor 

1996) 

Eitt af þekktustu fyrirtækjum Breta í dag leit þó ekki dagsins ljós fyrr en tíu árum eftir 

að fyrri heimsstyrjöldinni lauk en saga fyrirtækisins hefst þó strax undir lok stríðsins. W. 

G. Holmes og G. H. Laxton stofnuðu saman spunaverksmiðju sem framleiddi mohairgarn 

árið 1919. Fljótlega fóru þó gerviefni að verða vinsæl og fór þá aðeins að halla undan fæti 

hjá þeim félögum. Eftir að hafa keypt vefnaðar fyrirtæki af einum af viðskiptavinum þeirra 

sem var að fara á hausinn fóru þeir að leita leiða til þess að nýta allt þetta efni sem þeir 

voru búnir að framleiða. Starfsmaður í fyrirtækinu hjá þeim þekkti tvo menn, C.J. Rendle 

sem starfaði hjá Chad Valley og A. C. Jaisch sem starfaði hjá J.K. Farnell, og voru þeir 

fengnir til að hjálpa til. Árið 1930 leit svo Merrythought dagsins ljós og fimm árum seinna 

var verksmiðjan orðin stærsti bangsa framleiðandi Bretlands. (History of Merrythought) 

 

Seinni heimsstyrjöldin varð svo í raun upphaf endaloka bangsans eins og hann hafði verið 

þekktur fram að þessu. Verksmiðjum var enn á ný gert að hætta almennri starfsemi og 

einbeita sér að framleiðslu hernaðarvara og efnisskortur til bangsa framleiðslu var mjög 

mikill. Steiff hætti til að mynda allri bangsa framleiðslu í seinni heimsstyrjöldinni. Sala á 

böngsum minnkaði einnig til muna á þessum tíma, ekki vegna dvínandi vinsælda heldur 

vegna þess að húsmæður fóru að prjóna eða sauma þá sjálfar úr öllum þeim efnisbútum 

sem voru í boði á heimilinu þar sem peningar voru af skornum skammti og því ekki mörg 

heimili sem höfðu efni á því að kaupa leikföng. 

Þær verksmiðjur sem héldu áfram að framleiða bangsa neyddust til að nota mun 

ódýrari efni, feldurinn var ekki lengur úr mohair heldur loðnu bómullarefni og margar 

verksmiðjur brugðu á það ráð að framleiða bangsa klædda í föt sem ekki var hægt að taka 

af svo þeir gætu notað ennþá ódýrara efni undir þeim. Sumar verksmiðjur, Hermann þar á 

meðal, tóku við pöntunum frá einstaklingum og saumuðu oft bangsa úr efni sem 

viðskiptarvinurinn sendi þeim. 
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Frá stríðslokum til dagsins í dag  

Erfiðleikarnir sem bangsa framleiðendur þurftu að kljást við hurfu ekki með lokum 

stríðsins því að ný vandamál spruttu upp. Í kringum 1950 var eftirspurnin orðin mikil eftir 

ódýrum leikföngum en það hafði alltaf verið kostnaðarsamt að framleiða bangsa úr góðu 

hráefni. Allir helstu bangsa framleiðendur lentu því í harðri samkeppni við verksmiðjur frá 

Austurlöndum, Japan, Kína og Taiwan meðal annars sem voru þá farin að fjöldaframleiða 

þessi leikföng sem gerði þau ódýrari en handsaumuðu bangsana sem verksmiðjur í 

Bandaríkjunum og Evrópu voru þekktastar fyrir.  

Nýir öryggisstaðlar í Bretlandi og Bandaríkjunum urðu líka til þess að útlit og hönnun 

bangsa breyttist til muna og var það framleiðandinn Wendy Boston í Bretlandi sem kom 

fyrst fram með bangsa sem voru nær alveg liðamótalausir og saumaðir úr nælon efni, en 

gerviefni voru orðin vinsæl þá þar sem það var mjög auðvelt að lita þau og þvo, og fylltir 

með froðuplasti. Bangsarnir voru einnig með augu sem nær ógerlegt var að brjóta af og var 

bangsinn auglýstur sem fyrsti bangsinn sem hægt væri að þvo í þvottavél. (Taylor 1996) 

 

Margar af fyrstu verksmiðjunum eru starfandi enn þann dag í dag, til dæmis Steiff, 

Hermann, Merrythought og Dean‘s, og hafa þær aldeilis ekki gleymt uppruna sínum. Steiff 

hefur til að mynda frá árinu 1980 framleitt takmarkað upplag eftirlíkinga af fyrri böngsum 

og fljótlega fóru önnur fyrirtæki að gera slíkt hið sama. Eftirlíkingar af frægum böngsum 

hafa einnig litið dagsins ljós.  

Aðrar verksmiðjur hafa hætt starfsemi eða breyst í gegnum árin. Ideal Novelty and 

Toy Company var selt árið 1982 og hefur síðan þá verið sameinað öðrum fyrirtækjum og 

selt nokkrum sinnum. Einhvers staðar í því ferli hefur framleiðslu bangsanna verið hætt og 

eru nú aðeins nokkrar af upprunalegu vörunum þeirra í eigu og til sölu hjá Mattel 

leikfangarisanum. 

Merrythought hætti einnig starfsemi árið 2006 þar sem að þeir sáu ekki fram á að geta 

keppt við alla samkeppnisaðilana lengur en vegna mikilla mótmæla og eftirspurna eftir 

vörunum þeirra tók fyrirtækið aftur til starfa ári seinna en þá með aðeins öðrum blæ og nú í 

dag einbeitir það sér að framleiðslu bangsa fyrir safnara auk þess að framleiða áfram tvo af 

vinsælustu böngsunum sínum, Punkie Bears og Cheeky Bears. (History of Merrythought) 
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2. Bangsar og sálræn tengsl við menn  

Bangsar  hafa allt frá upphafi verið mjög vinsælir og þá ekki aðeins sem barnaleikföng. 

Eitthvað hlýtur það að vera við þetta tuskudýr sem veldur þessum gríðarlegu vinsældum 

því að bangsinn er orðinn meira en 100 ára og ef eitthvað er hafa vinsældirnar aðeins 

aukist í gegnum tíðina frekar en minnkað. Við gefum nýfæddum börnum og jafnvel 

verðandi/nýlegum mæðrum þeirra bangsa. Við gefum veikum vinum einn lítinn til að 

hressa þá við ef veikindin eru alvarleg. Gamalt fólk fær bangsa svo að það verði síður 

einmana og flest allir hafa gefið eða fengið bangsa í kringum 14. Febrúar, 

valentínusardaginn, því að ekkert segir „Ég elska þig“ meira en lítill bangsi með hjarta.  

  Bangsar eru lukkugripir, safngripir, heimilis glingur eða jólaskraut. Þeir eru okkar bestu 

trúnaðarvinir og okkar helsti stuðningsaðili hvort sem það er á góðum eða slæmum tímum. 

Flest allir hafa einhvern tímann haldið á einum slíkum og á því augnabliki, hvort sem það 

er örstutt eða endist alla ævi, myndað tengsl sem erfitt er að lýsa.  

 

Hin fyrstu tengsl  

A boy's verse to my Teddy. 

 

When I was only four days old 

you came to live with me 

and gave me all the love you hold 

quite unreservedly. 

 

Oh teddy bear I still love thee 

as much as I did then, 

though now we both are forty-three 

and very nearly men. 

    (Teddy bears, an anthology of verse and prose 1995:45) 

 

Transitional items eða aðlögunarhlutir eru hlutir sem börn með góð tilfinningatengsl við 

foreldra sína nota til að koma í staðinn fyrir þau tengsl og þá öryggistilfinningu þegar 

foreldrið er ekki til staðar og til að aðlagast nýjum aðstæðum. Það er mjög algengt að lítil 

börn tengist tilfinningaböndum við einhvern einn ákveðinn hlut og getur það verið næstum 

hvað sem er í nánasta umhverfi barnsins, lítið mjúkt teppi, koddi eða leikfang og er alls 

ekki óalgengt að bangsar gegni þessu hlutverki. Allir eiga þessir hlutir það sameiginlegt að 

barnið getur orðið órólegt án hans og þá sérstaklega ef  það verður viðskila við foreldra 
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Mynd 3. – Þráinn frændi heldur hér á æskubangsa 

móður minnar, barnsins í hvítu peysunni. 

sína. 

Allt fram til 1970 var haldið að slík tengsl væru slæm og bentu til þess að móðir 

barnsins væri ekki að standa sig og barnið ætti við kvíðavandamál að stríða. Í dag eftir að 

margar rannsóknir hafa verið gerðar á þessum tengslum er það talið mjög jákvætt að barn 

myndi slík tengsl við aðlögunarhlut. Það er talið merki um góð tilfinningatengsl á milli 

barns og foreldra, en ef  barn og foreldri hafa ekki slík tengsl er engin undirstaða til þess að 

barnið myndi þau við aðlögunarhlut þar sem að það hefur ekki lært eða skilur ekki slíkar 

tilfinningar og hefur þar að auki enga ástæðu til að finna staðgengil fyrir eitthvað sem það 

hefur ekki. (Koplow 2008) 

Börn sem hafa aðlögunarhlut eru einnig talin hafa betri undirstöðu til að ná ýmsum 

þroskastigum en það að þessi hlutur er til staðar er merki um að barnið hafi náð allavega 

einhverri færni í því að hugsa á táknbundinn hátt en táknbundin hugsun er þegar barn nær 

að tengja saman tákn við einhverja hluti eða reynslu sem  undanfara málþroska. 

Aðlögunarhluturinn er því ekki aðeins bangsi eða hvað annað sem barnið hefur valið 

heldur tákn sem stendur fyrir umhyggju, öryggi og sjálfstæði. (Koplow 2008) 

Svo sterk eru tengsl okkar við þessa aðlögunarhluti að ef  gripurinn glatast er hægara 

sagt en gert að finna annan í staðinn fyrir þann gamla. Foreldrar hafa stundum brugðið á 

það ráð að kaupa annan bangsa nákvæmlega eins og þann gamla, annað hvort til að koma í 

staðinn fyrir þann gamla þegar hann fer að detta í sundur eftir mikla notkun eða til að gefa 

barninu eftir að sá gamli hefur glatast. Börn láta þó ekki plata sig svo auðveldlega og hafna 

nýja bangsanum þar sem að hann er ekki bangsinn þeirra og það sama má segja um aðra 

hluti sem að teljast sem aðlögunarhlutir.  

Þetta á ekki aðeins við um börn 

heldur fullorðna einstaklinga og það kom 

mér skemmtilega á óvart hversu margir 

fullorðnir sem ég þekki eiga ennþá bangsa 

frá æsku sinni en bangsinn sem sjá má á 

mynd 3 er æskubangsi móður minnar og 

hefur hann setið upp á hillu á öllum okkar 

heimilum frá því að ég man eftir mér.  

Travelodge, hótelkeðja sem starfar að 

mestu í Englandi og Írlandi, fór að taka eftir því að bangsar sem gleymst höfðu á hótelinu 

og spurt var eftir áttu ekki aðeins unga eigendur. Travelodge setti því af stað könnun í júlí 
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árið 2010 þar sem 6000 Bretar tóku þátt í og kom útkoman heldur betur á óvart. 35% 

fullorðna sögðust enþá sofa með bangsa og 51% Breta áttu þá bangsa frá æskuárum sínum. 

Það sem er athyglisverðast við niðurstöðurnar er þó hvað þær sýndu um viðhorf karlmanna 

til bangsa en 25% karlmanna sögðust ferðast með einn slíkan í viðskiptaferðum vegna þess 

að þeir minntu þá á heimili sitt og þeir sváfu betur með þá sér við hlið. Ennfremur kom 

fram að 15% karlmanna, á móti 10% kvenna litu á bangsann sem sinn besta vin og 26% 

voru á þeirri skoðun að það væri í lagi að eiga bangsa sama hversu gamall maður væri en 

strákar eru yfirleitt hvattir til að hætta að nota aðlögunarhluti fyrr en stelpur þar sem þeir 

eiga að vera harðari af sér. (Travelodge) 

Önnur athyglisverð könnun hefur verið gerð á tengslum manna við hluti og var birt í 

ágúst 2010 í Journal of Cognition and Culture. Þáttakendur voru beðnir að klippa í sundur 

myndir af hlutum sem höfðu mikil tilfinningaleg gildi fyrir þá og sýndu niðurstöðurnar 

fram á að streita jókst til muna hjá þeim við að klippa í sundur myndir af hlutunum jafnvel 

þótt að þeim hefði verið breytt og þær settar það mikið úr fókus að hluturinn þekktist varla. 

(Bloom, Paul; Donnelly, Katherine; Hood, Bruce M; Leonards, Ute 2010) 

Það eru því ekki aðeins lítil börn sem harma það þegar uppáhalds bangsinn þeirra 

týnist, missirinn er alveg jafn slæmur ef ekki verri fyrir þá fullorðnu sem hafa ef til vill átt 

bangsann lengur og myndað ennþá sterkari tengsl við hann.  

 

Bangsi, besti vinur mannsins 

There's just something about a Teddy Bear that's impossible to 

explain. When you hold one in your arms, you get a feeling of love, 

comfort and security. It's almost supernatural.  

-James Ownby 

 

Flest öll höfum við átt allavega einn bangsa á æsku árunum, margir jafnvel fleiri og ef þið 

eruð eitthvað lík mér þá hverfur áhuginn á þessu leikfangi ekki þegar æskuárin eru að baki. 

Tengslin sem sum okkar mynda við bangsana okkar eru mjög sterk og er næstum hægt að 

líkja því við tengsl sem við myndum við fjölskyldumeðlim eða besta vin. Hvort sem það er 

út af því að við höfum haft bangsa sem okkar aðlögunarhlut eða vegna einhverra annarra 

ástæðna er erfitt að segja til um. Eins og fram kom hér á undan hafa margir fullorðnir 

einstaklingar ennþá sterkar tilfinningar til aðlögunarhlutarins síns hvort svo sem það var 

bangsi eða eitthvað annað og geyma hann eins og fjársjóð langt fram eftir aldri. Sumir 

safna einnig böngsum og eru þá til tvær megin týpur af söfnurum: Þeir sem safna 
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Mynd 4.– Mummi í sínum 

upprunalegu fötum. Bæði bangsinn 

og fötin eru en í góðu lagi en 

einhverstaðar á lífsleiðinni hefur 

hann þó glatað slaufunni sinni. 

sjaldgæfum einstökum böngsum á borð við gamla Steiff bangsa, bangsa selda í takmörkuðu 

upplagi eða bangsa sem einhverjir frægir einstaklingar hafa átt eða eiga sér fræga sögu og 

svo þeir sem safna venjulegum böngsum líkt og þeim sem við sjáum úti í næstu búð. Það 

er í raun ógjörningur að segja til um það hvers vegna bangsar eru eins vinsælir og þeir eru 

en eitthvað er það við þá sem gerir þeim kleift að halda vinsældum sínum. 

Ég man ennþá eftir því þegar ég fékk bangsann minn, hann Mumma. Ég hafði átt aðra 

bangsa á undan honum og þar sem ég safnaði böngsum langt fram á unglingsárin fékk ég 

marga aðra bangsa á eftir honum en Mummi var og er ennþá uppáhalds bangsinn og sá 

bangsi sem ég tengdist sterkustu böndunum við. Afi minn og Amma í móðurætt gáfu mér 

hann þegar ég var þriggja eða fjögura ára og man ég eftir 

því að amma leiddi mig niður ganginn í gamla húsinu 

þeirra og inn í gestaherbergið þar sem hún tók hann niður 

af hillunni þar sem þau höfðu geymt dótið sem þau komu 

með heim frá Reykjavík. Ég veit ekki lengur hvaðan 

nafnið kom þar sem að ég þekkti engann Mumma eða 

jafnvel Guðmund á þessum aldri en eftir að hafa velt 

þessu fyrir mér með frænku minni, sem einnig á bangsa 

sem heitir Mummi þá var það álitið að þeir hefðu verið 

skírðir eftir persónu úr Stundinni okkar.  

Alla tíð síðan hefur Mummi fylgt mér í gegnum lífið. 

Hann var alveg ómissandi í hverja einustu ferð sem farið 

var í og þar sem hann er ágætlega stór var oftar en ekki 

tekin sú ákvörðun að annað hvort kæmi hann með eða annað dót því að það væri ekki pláss 

fyrir meira. Ég held að það komi ekki á óvart að Mummi kom með á meðan litabækur og 

annað slíkt var skilið eftir. Mummi kom einnig með mér í marga leiðangra. Ég hef alltaf 

verið mjög feimin og átt í erfiðleikum með samskipti við fólk sem ég þekki ekki og man ég 

eftir því að vera send út í búð fyrir móður mína þegar ég var yngri sem mér fannst ferlega 

ógnvekjandi en þá var Mumma pakkað ofan í bakpoka og passað að hann sæti vel og að 

höfuðið væri nálægt opinu svo hann hefði nóg loft til að anda í þessum brauðleiðangri fyrir 

hana mömmu.  

Samskiptum okkar fækkaði þegar líða tók á unglingsárin en Mummi var þó alltaf við 

höndina þegar eitthvað bjátaði á. Hann var dreginn fram þegar fyrstu sambandsslitin urðu 

og þegar faðir minn veiktist og lést úr krabbameini var Mummi mín helsta stuðningshella 
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ásamt vinum og vandamönnum. Hann hefur alltaf verið sá eini sem veit alveg upp á hár 

hvernig mér líður og hann geymir öll mín helstu leyndarmál í litla bjarnarhausnum sínum. 

Hann er í stuttu máli sagt minn elsti og besti vinur og get ég sannarlega sagt að ég gæti 

varla ímyndað mér hvernig það væri að missa hann.  

 

Ég er sannarlega ekki ein um það að hafa tengst slíkum tilfinningaböndum við bangsann 

minn, eldra fólk hefur t.d. oft miklar áhyggjur af því að bangsinn þess eignist gott heimili 

eftir að það er farið. (Taylor 1996). Hugarfar sem ég á alls ekki erfitt með að skilja. 

Ég á einnig tvo aðra vini sem eiga æskubangsa með svipuð tilfinningatengsl. Þeir hafa 

báðir beðið mig á síðastliðnum árum að gera við bangsana sína þar sem ég er þekkt í 

mínum vinahópi sem saumakonan og ekki í fyrsta skiptið 

sem ég er beðin um að lagfæra eitthvað.  

Vinkona mín bað mig að festa eyrað aftur á sinn 

bangsa þar sem að hún gat ekki hugsað sér að gera það 

sjálf. Ég skildi hana vel þar sem ég gerði sjálf við nefið á 

Mumma þegar ég var yngri og tilfinningin við það álíka 

og að stinga nál endurtekið í gegnum nefið á litla bróður 

þínum eða elskuðu gæludýri. Mummi tók þessu með 

stökustu ró en það var ég sem þurfti knús frá honum eftir 

á.  

Bangsi vinar míns er hinsvegar mun verr farinn. 

Þegar ég byrjaði að vinna að þessari ritgerð fékk ég að líta 

á bangsann hans þar sem ég mundi eftir því að hann hafði 

minnst á þetta við mig áður og var þá sérstaklega tekið 

fram að ef ég teldi ekki hægt að gera við hann þá skildi ég ekki einu sinni reyna það. 

Bangsinn var rifinn þvert niður eftir andlitinu, hausinn hékk bókstaflega á bláþræði og þau 

föt sem föst voru á þessari útgáfu af Mínu mús voru frekar tætt. Þegar dómurinn var svo 

kveðinn upp lifnaði yfir eigandanum. Hægt var að bjarga bangsanum að mestu leyti og 

sauma ný föt á hann. Það eina sem skilið verður eftir er rifan á andlitinu þar sem við vorum 

bæði sammála um að bangsinn yrði ekki samur eftir á ef  reynt yrði að gera við hann. Ég 

hef varla séð vin minn, 25 ára karlmann, eins áhugasaman um neitt málefni fram að þessu 

nema þá bíla, sem eru aðaláhugamálið hans.  

 

Mynd 5. – Bangsar geta veitt okkur 

huggun sama hversu gömul við 

erum. 
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Bangsar, barna leikfang eða trúartákn? 

Allt frá upphafi hafa bangsar verið gríðarlega vinsælir jafnt hjá börnum sem fullorðnum. 

Það gæti verið af því að þeir eru litlir og krúttlegir og hendurnar á þeim standandi út eins 

og þeir séu að bjóða upp á faðmlag eða bara að þeir líta út eins og lítið sætt gæludýr sem 

vekur upp móður/föður-eðlið í okkur og við bara getum ekki annað en fallið fyrir þeim. 

Kannski er það eins og fram kemur hér á undan vegna þess að við höfum myndað 

tilfinningatengsl við einn slíkan í æsku. Eða gæti það verið að  þessi áhugi okkar á þessu 

litla leikfangi sem hannað er eftir einu af stærstu óargadýrum heims eigi dýpri rætur að 

rekja?  

Birnir eru eitt af algengustu dýrunum sem koma fram í hellamálverkum frá 4.-5. öld 

fyrir Krist en 25.000 árum áður voru menn farnir að rispa myndir af þessum dýrum á 

hellisveggina og eru þessar myndir ásamt alls kyns líkneskjum af björnum fyrstu merki um 

áhuga okkar á þessum dýrum. En eru þetta kannski aðeins vísbendingar um forvitni 

forfeðra okkar og áhuga á dýri sem þeir veiddu sér til matar og notuðu feldinn af eða er 

þetta merki um eitthvað meira?  Á þessum tímum voru fígúrur sem þessar notaðar sem 

trúartákn en ekki leikföng og er margt annað sem að bendir til þess að birnir voru dýrkaðir 

meira en önnur dýr. Það skipti til dæmis miklu máli hvernig birnir voru veiddir. Það var 

ekki sama hvernig hann var drepinn.  Það þurfti að hreinsa og ganga frá hræinu á sérstakan 

hátt og trúarathafnir þurfti að halda eftir á og voru þessir siðir nær þeir sömu í Ameríku, 

Evrópu eða Asíu, sömu heimsálfum og bangsinn nýtur mestra vinsælda í dag.  (Taylor 

1996) 

Þessi áhugi er talinn stafa frá því að birnir, líkt og menn, gátu staðið upp og gengið á 

afturfótunum og notað framfæturna líkt og hendur, en margar goðsagnir og ævintýri segja 

frá björnum sem breytast í eða haga sér eins og menn. Margar goðsagnir líta einnig á 

björninn sem gyðju móðurhlutverksins eða tákn um endurholdgun þar sem björninn leggst 

í híði á veturna þegar jörðin deyr og vaknar aftur með henni á vorin og skríður úr hellinum 

sínum með bjarnarhúnum. Menn á fyrri tímum töldu það styðja söguna um fæðingu Jesús 

þar sem birnan kemur úr dvala með afkvæmi eftir að hafa legið ósnert allan veturinn.  

Frekari dæmi um tilbeiðslu mannsins á birninum er sú staðreynd að margar 

mismunandi þjóðir, Hindúar, Grikkir og Inúítar svo einhverjar séu nefndar, sáu merki um 

hann í himingeimnum og nefndu samstirni eftir honum ekki svo ólíkt uppruna bangsans 

sem kom til sögunar sitthvoru megin á hnettinum. Þekktustu samstirnin í dag eru Stóri-
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Björn og Litli-Björn en í Stóra-Birni er ekki ómerkilegri stjarna en sjálf Pólstjarnan sem 

hjálpað hefur mönnum að rata í margar aldir. (Taylor 1996) 

En tímarnir breytast og mennirnir með og einhverstaðar á leiðinni hefur álit okkar á 

þessum dýrum dofnað örlítið. Rómverjar til forna höfðu til að mynda gaman af því að 

horfa á skylmingarþræla berjast við birni og víðs vegar í Evrópu og Bandaríkjunum á 18. 

öld mátti sjá birni dansa og leika alls kyns kúnstir í sirkussýningum. Þrátt fyrir þessi 

breyttu viðhorf var björninn ennþá vinsæll og sem merki um styrkleika og virðingu eru til 

mörg skjaldarmerki frá þessum tímum með myndum af þeim að ónefndum öllum 

bókmenntunum þar sem  birnir koma fram í stórum hlutverkum. Einnig fóru að koma fram 

ýmis bjarnar leikföng á þessum tímum og er eitt þeirra, bangsi standandi á fjórum fótum 

með hjólum undir svo hægt væri að draga hann, talinn vera forveri bangsans. (Taylor 

1996) 

Það er því ekki skrýtið að þegar leikfangabangsar litu dagsins ljós voru þeir nær allir 

frá upphafi notaðir í hin ýmsu hlutverk. Strax tveimur árum eftir uppruna bangsans í 

Bandaríkjunum var hann notaður í auglýsingaherferð fyrir Theodore Roosevelt sem var þá 

að bjóða sig fram til endurkjörs sem forseti Bandaríkjanna. Bangsar voru hannaðir 

sérstaklega fyrir herferðina og var þeim fleygt út um lest forsetans á ferð þeirra um landið. 

Stuðningsmenn forsetans báru einnig bangsa títaða við jakka sína sem á stóð „Viltu ekki 

vera minn, teddy?
1
“. Herferðin sló í gegn og vilja margir meina að það sé henni að þakka 

að Roosevelt var endurkjörinn árið 1905. (Taylor 1996) 

Steiff fyrirtækið var svo fyrst til þess að nota bangsa sem einskonar minnisvarða en 

fyrirtækið hannaði og seldi 500 svarta bangsa til minningar um þá sem létust þegar Titanic 

sökk árið 1912 og þó svo að það hafi líklegast ekki verið ásetningur fyrirtækisins þá voru 

þetta einna fyrstu bangsarnir sem urðu síðar meir mikilsmetnir safngripir en Steiff og 

margir aðrir bangsaframleiðendur gerðu sér grein fyrir því hversu hagkvæm hugmynd það 

var og fóru að hanna og selja bangsa í takmörkuðu upplagi oftar en ekki tengdum 

einhverjum sérstökum viðburðum. 

 

                                                      

 

 

 

1
 „Won‘t you be my teddy?“ (Taylor 1996:23) 
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Bangsar hafa einnig oft verið álitnir lukkugripir og kviknaði sú trú frekar snemma eftir 

að þeir komu fram á sjónarsviðið. Líklegast vegna þess hversu kærum böndum eigendur 

þeirra bundu við þá. Það var alls ekki óalgengt að hermenn í bæði fyrri og seinni 

heimsstyrjöldinni færu með litla bangsa með sér sem þeir jafnan geymdu í brjóstvasanum á 

herbúningnum sínum til að minna þá á heimahagana og fólkið sem þeir skildu eftir. Til eru 

margar sögur af slíkum böngsum sem sendir voru heim eftir að eigendur þeirra féllu í 

átökum. Bangsar sem komu heim með eigendum sínum að stríði loknu og jafnvel bangsar 

sem að náðu að bjarga eigendum sínum með því að stoppa byssukúlur. Margir bangsar sem 

hafa gegnt þessu hlutverki hafa öðlast frægð sem jafnast á við eða hefur skarað fram úr 

frægð eigenda sinna. Einn slíkur bangsi er Mr. Whoppit en eigandi hans, Donald Campell, 

var breskur kappaksturs maður og hraðbáta keppandi. Mr. Whoppit var liðamótalaus 

bangsi búinn til af Merrythought í kringum 1956 og átti hann eftir að fylgja eiganda sínum 

í margar ferðir, meðal annarra þegar hann sló hraðamet bæði í landi og á sjó. Hann var 

með í för þegar eigandi hans lést í slysi sem varð þegar hann var að reyna að slá enn eitt 

hraðametið á vatni. Mr. Whoppit fannst fljótandi á vatninu eftir slysið. Starfi hans var þó 

ekki lokið eftir það því hann fylgdi einnig dóttur Donalds, Ginu, þegar hún fetaði í fótspor 

föður síns og keppti að ýmsum hraðametum. Mr. Whoppit varð svo frægur að hann seldist 

fyrir háa upphæð á uppboði og Merrythought framleiddi síðar meir eftirgerðir af honum í 

takmörkuðu upplagi en fyrirtækið er ekki það eina sem hefur tekið upp á þessu því að 

Steiff hefur einmitt endurútgefið svörtu bangsana sem þeir seldu eftir Titanic slysið í 

takmörkuðu upplagi. Merrythought og Steiff eru tvö af fáum fyrirtækjum sem gera þetta en 

þessi aðferð að endurútgefa gamla vinsæla bangsa í takmörkuðu upplagi er hönnuð 

sérstaklega með safnara í huga. (Taylor 1996) 

Eins og fram kom hér áður er vinsælt að safna böngsum og nefndi ég fram tvær megin 

týpur af söfnurum, þá sem safna safngripum og hina sem safna venjulegum böngsum. Til 

eru margar aðrar undirtýpur af þessum tveimur og sjálfsagt fleiri leiðir til þess að safna 

böngsum en ég ætla ekki að fara nánar út í þær hér.  

Fyrri hópurinn safnar safngripum og stefnir að því að eignast bangsa sem eru taldir 

merkilegir á einhvern hátt líkt og Mr. Whoppit eða bangsa sem eru taldir sjaldgæfir vegna 

þess að hætt er að framleiða þá. Bangsar sem eru taldir antik hlutir eða voru aðeins seldir í 

takmörkuðu magni. Hvötin til þess að safna tengist því í raun ekki bangsanum sjálfum eða 

útliti hans heldur sögunni á bak við bangsann.  
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Mynd 6. – Hér má sjá nær allt bangsasafnið 

mitt eins og það leggur sig.  

 

Síðari hópurinn, þeir sem safna hvaða böngsum sem er, safna hinsvegar böngsum af 

öðrum ástæðum og er í rauninni erfiðara að segja til um það hver ástæðan er þar sem að 

þær geta verið margar og breytilegar og 

oftast nokkuð persónubundnar. Ég tilheyri 

sjálf þessari týpu og lengi var það svo að 

ég gat ekki farið inn í leikfangabúð eða 

neina aðra búð sem seldi bangsa án þess að 

labba út með eitt stykki. Ég get þó varla 

útskýrt hvernig stendur á þessu eða hvers 

vegna ég valdi þennan bangsa en ekki hinn 

en þannig vill það einmitt oft virka hjá týpu 

sem þessari. Þeir reka augun í einhvern ákveðin bangsa og á þeim stutta tíma myndast 

tengsl og þeir bara hreinlega verða að eignast akkúrat þennan bangsa en ekki bangsann við 

hliðina sem fyrir flest öllum öðrum lítur alveg nákvæmlega eins út.  

Þessi iðja er orðin svo vinsæl að út um allan heim er farið að halda samkomur þar sem  

bangsaáhugamenn geta komið saman með bangsana sína og rætt saman um hin ýmsu 

málefni sem tengjast böngsum og jafnframt séð hvað er nýtt í safnheiminum og jafnvel 

tekið þátt í uppboðum þar sem sjaldgæfir bangsar eru á boðstólum.   

  

Það er því frekar augljóst af þessum staðreyndum að dæma að mannkynið hefur verið 

heillað af bjarndýrum frá upphafi og því ekki svo langt stökk að segja að bangsar hafi tekið 

við hlutverki líkneskjanna sem við hylltum forðum en enginn getur sagt með vissu af 

hverju mörg okkar hafa óbrennandi áhuga á þessu tuskudýri. 

 

Lækningarmáttur bangsa  

Bangsar hafa kannski ekki gert nein kraftaverk hingað til eða verið þekktir fyrir það að 

lækna sjúkdóma en það er þó nokkurn vegin sannað að þeir búa yfir einhverjum 

lækningarmætti. Þeir eru þekktir fyrir að bæta vellíðan bæði barna og fullorðinna og hjálpa 

þeim í gegnum erfið tímabil. Þeir draga úr streitu og hræðslu hjá börnum og margir 

fullorðnir hafa einnig sagt að þeim líði betur við að faðma einn slíkan. (Koplow 2008)  

Sjúkraliðar, sjúkrahús, lögregla og slökkvilið víðs vegar í heiminum hafa gert sér 

grein fyrir því hversu hjálpsamir bangsar eru til að róa börn sem hafa orðið fyrir áfalli. Í 

kringum 1955 notuðu skurðlæknar t.d. sérútbúinn bangsa til að byrja svæfingu en bangsinn 
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þjónaði ekki aðeins því hlutverki að róa börnin heldur spreyjaði hann litlum skömtum af 

svæfingargasi út um trýnið á sér þangað til barnið var orðið nógu rólegt til þess að setja 

svæfingargrímuna á það. (Times magazine 1955) 

Mörg góðgerðarsamtök eru nú starfandi í heiminum með það eina markmið að útvega 

aðilum í heilbrigðisgeiranum og öðrum sem vinna náið með börnum sem lent hafa í 

erfiðleikum bangsa til að gefa. Fyrstu samtökin til að sérhæfa sig í þessu eru Good Bears 

of the World og voru stofnuð í Englandi árið 1969 af James Theodore Ownby. Samtökin 

voru þó fyrst staðsett í Honolulu, Hawaii en hafa síðan færst til Toledo í Ohio. Good Bears 

of the World hafa gefið bangsa til fórnarlamba náttúruhamfara, barna sem lent hafa í 

heimilisofbeldi og New York búa eftir árásirnar á tvíburaturnana 11. september svo 

eitthvað sé nefnt en samtökin gefa ekki aðeins börnum sem lent hafa í áfalli heldur einnig 

þeim börnum sem vegna fjárhagsörðugleika heima fyrir hafa ekki efni á einum slíkum og 

eldri borgurum sem eiga við einmanaleika að stríða. Good bears of the world lætur sér láta 

sér heldur ekki nægja að dreifa böngsum í Ameríku heldur senda samtökin oft bangsa til 

annarra landa sem hafa lent í einhverskonar hamförum. (Good Bears of the World) 

Þessi aðferð þekkist því miður varla á Íslandi og er aðeins einn staður á landinu sem 

að hefur tekið hana upp en Grindarvíkurdeild Rauðakrossins tók sig til árið 2009 og gaf 30 

bangsa til að hafa við höndina í sjúkraflutningarbifreið bæjarins. Deildin hefur gefið 

bangsa til þessa hlutverks einu sinni áður og segir umsjónarmaður sjúkraflutninga bæjarins 

þá vekja mikla lukku og hjálpi til við að draga úr sársauka og áfalli hjá börnum. 

(Grindarvíkurdeild rauðakrossins 2009) 

 

Könnun sem gerð var á tveimur elliheimilum í Newcastle í Englandi árið 2006 sýndi 

einnig fram á það að bangsar og dúkkur gætu bætt lífskjör alsheimers sjúklinga en 

könnunin var gerð eftir að sjúkrastarfsfólk tók eftir breytingu á sjúkling þegar hún tengdist 

tilfinningarböndum við bangsa sem sonur hennar hafði gefið henni. Lið lækna frá 

Newcastle General Hospital stóð fyrir könnuninni en í henni var 14 sjúklingum á þessum 

heimilum gefin annað hvort dúkka eða bangsi og fylgdust svo 46 starfsmenn beggja 

heimila sem samþykkt höfðu að taka þátt í rannsókninni með þeim í 3-6 vikur.  

Starfsmenn voru flest allir sammála um það að lífskjör sjúklingana jukust til muna. 

Leikföngin drógu úr pirringi og kvíða og margir starfsmenn sögðu þau hafa róandi áhrif á 

sjúklingana. Þau stuðluðu einnig að  því að sjúklingarnir drógu sig í hlé og bættu 

samskiptarhæfni sjúklinga og starfsfólks. Í einu dæmi kemur fram að starfsmaður hafi 
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kynnst sjúklingnum mun betur og lært meira um hann og fjölskyldu hans og í öðru dæmi 

kemur fram að sjúklingurinn var mun samvinnuþýðari og skapmildari þegar hann var með 

dúkkuna sína.  

Það er þó skýrt tekið fram í þessari rannsókn að notkun bangsa og dúkka er ekki 

lækning á alsheimer og að þessi aðferð henti ekki öllum en að þetta gæti verið betri og 

ódýrari lausn heldur en lyfjagjöf. Einnig komu upp nokkur álitamál um þessa aðferð en 

hún var gagnrýnd  af öðrum íbúum heimilisins og fjölskyldumeðlimum sem að fannst hún 

lítillækkandi. Einnig fannst öðrum sérfræðingum hún kjánaleg og barnaleg. (James, 

Mackenzie, Morse Mukaetova-Ladinska, Reichelt 2006) 

 

Félag læknanema í evrópu, European medical students‘ association, og alþjóðafélag 

læknanema, International federation of medical students association, fundu upp aðferð 

sem  slær tvær flugur í einu höggi og árið 1997 leit fyrsti Bangsaspítalinn dagsins ljós í 

Noregi.  

Bangsaspítalar eru verkefni þar sem læknanemar, oftar en ekki á loka ári, bjóða 

börnum á aldrinum 4-7 ára að koma með veika bangsa til að fá læknisaðstoð en verkefnið 

er í senn ætlað læknanemum til þess að þjálfa þá í samskiptum við börn og börnum til þess 

að kynna þau fyrir starfsemi sjúkrahúsa og lækna. Þessi aðferð á að draga úr hræðslu barna 

og óöryggi þeirra yfir því að fara til læknis en í þessari heimsókn eru börnin í hlutverki 

foreldris og bangsinn í hlutverki barns sem hefur veikst. Verkefnið styrkir því tengsl barna 

og almennings við heilbrigðisdeildir og auk þess að stuðla að betri samskiptum er þetta 

líka góð kynning fyrir börnin sem ákveða svo kannski seinna meir að þau vilji starfa í 

þessari stétt. Einnig hefur verkefnið hjálpað til við að koma auga á börn sem  hugsanlega 

gætu átt við heimilisofbeldi að stríða en merki um það er t.d. ef  barn kemur inn með 

bangsa sem hefur verið barinn eða misþyrmt. (IFMSA) 

Verkefnið hefur slegið í gegn í mörgum löndum og hefur meðal annars verið sett upp í 

Þýskalandi, Hollandi og Taiwan og allt frá árinu 2001 hefur það verið sett upp árlega í 

sjúkrahúsum á Englandi.  

 

 

 

 



25 

 

Ísland er engin undantekning og er það Lýðheilsufélag læknanema sem sér um verkefnið 

hér á landi. Ólíkt öðrum löndum stefnir félagið á það að gera þetta að föstum lið fyrir 

læknanema á fyrsta ári, en enn sem komið er geta allir læknanemar sem vilja tekið þátt, og 

á þá að halda þetta einu sinni á ári, jafnvel tvisvar. 

 Verkefnið var fyrst sett upp 17. október árið 2009 sem hluti af afmælishátíð 

læknafélags Reykjavíkur og voru þá allir bangsar hvattir til að koma og fá bólusetningu 

gegn svínaflensunni. Verkefnið hefur verið sett upp opinberlega þrisvar sinnum eftir það, 

tvisvar sinnum árið 2010, fyrst í janúar á Barnaspítala Hringsins þar sem að leikskólum á 

höfuðborgarsvæðinu var boðið að taka þátt og svo aftur á alþjóðlega bangsadeginum þann 

27. oktober en þá var viðburðurinn auglýstur í fjölmiðlum og opið fyrir almenning, og einu 

sinni árið 2011, þá í samstarfi við Háskóla Íslands og var spítalinn þá partur af dagskrá til 

að halda upp á aldarafmæli HÍ og fór fram á háskólatorgi. Félagið heldur einnig 

bangsaspítala fyrir smærri hópa og var síðasti spítali t.d. haldinn fyrir einhverf börn. (DV 

2009) (Háskóli Íslands 2010)  (Lýðheilsufélag læknanema, tölvupóstur, 10. apríl 2011) 
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3. Bangsinn og menntun 

Bangsi lúrir. 

Bangsi lúrir, bangsi lúrir 

bæli sínu í 

Hann er stundum stúrinn, 

stirður eftir lúrinn. 

Að hann sofi, að hann sofi 

enginn treystir því 

(H.Ó. Vísan en sungin við leik.) 

 

Bangsinn sem þroskaleikfang 

Bangsar eru kannski ekki flokkaðir sem hefðbundin þroskaleikföng nema að þeir búi yfir 

einhverjum aukahlutum sem skilgreina þá klárlega sem slík en það er deilumál hvaða 

leikfang getur flokkast sem þroskaleikfang og hvað ekki. Ef skoðaðar eru lýsingar á því 

hvað þroskaleikfang er eru flestallar heimildir sammála um þroskaleikfang sé leikfang sem 

leiðbeinir, stuðlar að andlegum og líkamlegum þroska, eykur gáfur og kennir börnum 

annað hvort um eitthvert sérstakt málefni eða gefur þeim verklega kunnáttu. Vandamálið 

er hinsvegar það að nota má næstum því hvaða leikfang sem er til þess að gegna í það 

minnsta einhverju af þessum hlutverkum og því í rauninni erfitt að draga skýr mörk á milli 

venjulegra leikfanga og þroskaleikfanga.  

Ég vil þó halda því fram eftir að hafa lesið mér til um næstum allt sem viðkemur þeim 

að bangsar séu þroskaleikföng sem efla andlegan þroska. Hér á undan talaði ég um bangsa 

sem aðlögunarhlut en með hann lærir barn að nota táknræna hugsun með því að tengja 

bangsa við tilfinningar og öryggi sem foreldri gefur því og í næsta kafla mun ég fara í það 

hvernig hægt er að nota bangsa í leik- og grunnskólum.  

Bangsar eru notaðir í marga leiki hjá börnum en flestallir eiga þeir það sameiginlegt 

að vera þykjustu leikir. Sumir foreldrar eru á móti þessum leikjum og halda því fram að 

það sé ekki gott fyrir börn að lifa í einhverjum ævintýra heimi sem á við enga stoð að 

styðjast í raunveruleikanum. Rannsóknir hafa hinsvegar sýnt fram á að þykjustu leikir hafa 

góð áhrif á börn og hjálpa þeim að þjálfa með sér ýmsa kunnáttu eða eiginleika. Í þessum 

þykjustu leikjum er bangsinn oftar en ekki leikfélagi frekar en leikfang og er mjög algengt 

að barnið tali við bangsann á meðan á leik stendur. Einnig eru börn gjörn á það að hugsa 

upphátt við slíkan leik en með því þjálfast barnið í tali og eykur orðaforðann sinn þegar 

það prófar ný orð í þessum samræðum sínum. (Singer 1994) 
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Þykjustu leikir leyfa barninu einnig að tjá margar tilfinningar í öruggu umhverfi. Þau 

geta orðið hrædd, reið eða kvíðin. En geta svo með einni hugsun og smá breytingu í 

leiknum orðið glöð aftur og hafa þau því betra vald á tilfinningum sínum fyrir vikið. 

Rannsókn framkvæmd af D.G. Singer og J.L. Singer á 3ja – 4ra ára börnum þar sem fylgst 

var með þeim í eitt ár sýndi fram á að börn sem léku sér í þykjustu leikjum eða áttu 

ímyndaðan vin voru líklegri til að brosa og hlæja við leik, voru samvinnuþýðari, ákveðnari 

og voru sjaldnar reið, frek eða leið heldur en hin börnin. Marga foreldra hryllir við því 

þegar börnin þeirra eignast ímyndaðan vin og reyna að venja barnið af því en eru þá í 

rauninni að hefta vitrænan- og andlegan þroska barnsins byggt á þeim mikla miskilningi að 

slíkur vinur sé merki um eitthvað óheilbrigt. En börn með ímyndaðan vin hegða sér oft 

mun betur en önnur börn. Þeir komust einnig að því í rannsóknum á eldri börnum með gott 

ímyndunarafl að þau voru ekki eins frek, árásargjörn eða hvatvís og áttu auðveldara með 

að skilgreina á milli ímyndunar og raunveruleika. (Singer 1994) 

 

Bangsinn í menntakerfinu – Kennslugagn og stuðningur 

Að nota bangsa í leikskólum eða skólum er hugmynd sem er alls ekki ný af nálinni en til 

eru margar greinar og bækur um það hvernig, hvenær og hversvegna gott sé að nota þá í 

menntakerfinu. Þeir geta ekki aðeins verið ýmiskonar hvatning fyrir börn til þess að læra 

heldur einnig stutt þau á erfiðum tímum í skólanum.  

Besta aðferðin og sú aðferð sem  Koplow talar mest um í bók sinni Bears, Bears 

everywhere, er sú að kennarinn gefi öllum krökkunum í bekknum sinn eiginn bangsa og 

verða þá allir bangsarnir að vera eins svo að ekki myndist togstreita í bekknum þegar 

börnin fá að velja sinn bangsa, en það getur verið mikilvægt upp á tengls barnanna við 

bangsana að þau fái að velja þann bangsa sem að höfðar til þeirra. Til að styðja það að 

börnin myndi tengsl við bangsana og að þau bindi þau tengsl við kennara sinn er mikilvægt 

að kennarinn leggi verkefnið rétt fyrir og kynni bangsana fyrir verðandi eigendum sínum. 

Gott byrjunar verkefni er t.d. að láta börnin skrifa niður hvað bangsinn heitir, hvað hann sé 

gamall, hvað hann er helstu áhugamál hans eru og fleira þess háttar.  

Eini gallinn við þessa aðferð, ekki aðeins hér heima vegna kreppu og lítil fjármagns 

hjá skólum, er sá að hún er kostnaðarsöm þar sem að skólar þyrftu að fjárfesta í um það bil 

40-60 böngsum á hverjum vetri, eða jafnmörgum böngsum og börnin eru í fyrstu 

bekkjardeild hvers skóla, og þar sem miðlungs stór bangsi er ákjósanleg stærð færi því 

umtalsvert fé í það. Hægt er að ráða fram úr þessu með ýmsu móti og væri til dæmis hægt 



28 

 

að leyfa börnunum að koma með sína eigin bangsa að heiman eða annað svipað leikfang ef 

enginn bangsi er til og ættu þeir að getað þjónað sama tilgangi í flestöllum verkefnum sem 

unnin eru með böngsunum. Önnur aðferð sem er notuð í þó nokkuð mörgum skólum og 

leikskólum hér á landi nú þegar er að hafa einn bekkjarbangsa sem börnin skiptast á að 

hugsa um og er það yfirleitt framkvæmt þannig að börnin skiptast á að fara með bangsann 

heim um helgar og skrá svo heimsóknina í þar til gerða bangsadagbók sem fylgir 

bangsanum á þessum ferðalögum hans og er þetta því góður stuðningur og viðauki við 

skriftarkennslu barna.  

Það er einnig mjög góður stuðningur fyrir börn sem eiga við námserfiðleika að stríða 

og þá sérstaklega þau börn sem eiga í erfiðleikum með að einbeita sér að hafa bangsa sem 

námsfélaga. Börnin eru þá hvött til þess að hjálpa bangsanum sínum að læra t.d. með því 

að lesa fyrir hann eða útskýra námsefnið fyrir honum en það hjálpar nemendunum að 

hugsa um námsefnið á annan hátt og bangsanum tekst á sinn sérstaka hátt að halda 

börnunum við efnið.  

Það þarf svo heldur ekki að nota bangsann sjálfan í allri kennslu því það er til 

heljarinnar mikið magn af bókum, lögum, ljóðum og myndum um bangsa og því er hann 

gott þema til að vinna með og þá sérstaklega í byrjendalæsi. En samkvæmt upplýsingum 

sem gefnar voru út af Háskólanum á Akureyri gengur byrjendalæsi út frá því að „[...]börn 

þurfi lesefni sem kveikir áhuga þeirra, ýtir undir ímyndunaraflið, hvetur þau til gagnrýninnar 

hugsunar og gefur þeim færi á að mynda merkingarbærar tengingar við eigið líf.“ (Háskólinn 

á Akureyri 2009:1)  

Margar af þessum sömu aðferðum hafa einnig verið notaðar við tungumálakennslu en 

þá er t.d. skrifað í bangsa-dagbókina á því tungumáli sem verið er að læra eða lesnar sögur, 

sungið og lærð ljóð um bangsa.  

 

Það er svo ekki að ástæðulausu að bók Koplow sé með undirtitilinn Supporting children‘s 

emotional heath in the classroom, en bókin fjallar ekki aðeins um það hvernig hægt er að 

nota bangsa við kennslu heldur einnig hversu mikilvægir þeir eru sem stuðningur fyrir 

börn sem þurfa á honum að halda og hvernig hægt sé að nota þá við ýmsar aðstæður sem 

mörgum börnum þykja erfiðar. Sem dæmi um þær má nefna fyrsta skóladaginn eða þegar 

nemendur eru að ljúka einum bekk og færast yfir í annan oft þá með þeim afleiðingum að 

þeir fá nýjan kennara. Það getur verið erfitt fyrir yngri börn sem hafa ef til vill myndað góð 

tilfinningatengsl við kennarann sem þau eru að fara frá. Það skiptir litlu máli þá að allir 
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Mynd 7. – Þessa kisu saumað Dönsk dagmamma 

elsta bróður míns en hún gaf öllum börnum eina 

slíka þegar þau hættu hjá henni. 

bekkjarfélagarnir séu að fara með þeim og jafnvel góðir vinir í sama bekk því að börn á 

þessum aldri mynda mun sterkari tengsl við umönnunaraðilann, kennarann, heldur en við 

hópinn sem þau eru í og er þá mjög gott að hafa bangsa eða aðlögunarhlut sem þau hafa 

fengið frá þessum kennara með sér sem 

stuðning við þessar breytingar. Bangsinn er 

því í þessum aðstæðum staðgengill fyrir 

tilfiningatengslin sem nemandinn hefur 

myndað við umsjónarkennara sinn líkt og 

aðlögunarhlutir okkar í æsku voru 

staðgenglar fyrir foreldra okkar. (Koplow 

2008) 

Kennarinn getur einnig auðveldað 

þessa breytingu með því taka frá tíma í 

kennslunni þegar líður undir lok vetrar þar 

sem kennari og börn vinna saman að því að undirbúa bangsana þeirra undir þessa 

breytingu. En með því eru börnin að taka virkan þátt í þessu ferli og geta jafnvel tjáð 

tilfinningar sínar betur í gegnum bangsana. Jón litli gæti til dæmis ekkert verið kvíðinn 

fyrir þessum breytingum en bangsinn hans gæti verið hræddur um það hvernig nýja 

kennaranum eigi eftir að líka við sig. (Koplow 2008) 

 

Sigrún Aðalbjarnardóttir fjallar einnig í bók sinni, Virðing og umhyggja, um mikilvægi 

tilfinningatengsla fyrir börn og nám þeirra. Börn sem hafa örugg tilfinningatengsl við 

foreldra sína mynda frekar örugg tengsl við kennara sína og gengur að jafnaði mun betur í 

námi þar sem þau eru sjálfstæðari, þrautseigari og hafa betra álit á getu sinni. Þessi börn 

eiga mun auðveldara með samskipti bæði við kennara sinn og bekkjarfélaga þar sem þau 

eru örugg í sjálfum sér og treysta því að þessir aðilar vilji þeim vel. Þau eru þar að auki 

mun skilningsríkari og koma betur fram við þá sem minna mega sín og láta síður valta yfir 

sig af frekum börnum. (Sigrún Aðalbjarnardóttir 2007) 

Börn með óörugg tilfinningatengsl standa hinsvegar mun valtari fæti en hin. Þau hafa 

lágt sjálfsálit og eiga mun erfiðara með að aðlagast nýjum aðstæðum en hin börnin. 

Samkvæmt Koplow verða þessi börn oft mjög einangruð þar sem þau treysta ekki öðrum 

og er viðhorfið ég á móti heiminum mjög algengt hjá þeim. Þau verða þar af leiðandi oft 
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pirruð eða árásargjörn þegar eitthvað sem þau telja vera brot gegn sér á sér stað. Þau trufla 

mun meira en hin börnin og eiga það til að verða háð kennaranum og taka því illa ef  hann 

fer frá þeim til að sinna hinum börnunum. (Sigrún Aðalbjarnardóttir 2007, Koplow 2008) 

Eins og fram hefur komið áður eiga þessi börn erfitt með að mynda tengsl við 

aðlögunarhluti þar sem þau hafa engin tengsl til að bera saman við. Það eru þó einmitt 

þessi börn sem bangsar í skólum gagnast hvað best og verður því kennarinn að stuðla að 

því að slíkt samband myndist t.d. með því að hvetja börnin til þess að nota bangsann þegar 

þeim líður illa eða með því að notast við bangsann þegar rætt er við barnið um hegðun 

þess. (Koplow 2008). Það skal þó gæta þess að nota aldrei bangsann sem umbun eða 

refsingu og varast það að gefa það í skyn að bangsinn þeirra sé á móti þessari og þessari 

hegðun því að börn með óörugg tilfinningatengsl eru oft hrædd við að vera yfirgefin og 

taka höfnun illa. Það hjálpar því ekki barninu að mynda tengsl við bangsann ef þau halda 

að hann gæti verið tekinn frá þeim hvenær sem er.  

 

Kennarar sem hafa notast mikið við bangsa í kennslu segja að andrúmsloftið í stofunni hafi 

verið rólegra og að börnin séu að jafnaði mun opnari fyrir því að læra, skilningsríkari 

gagnvart hvert öðru og að rifrildum hafi fækkað eftir að byrjað var að nota þá. (Koplow 

2008) 

 

Bangsinn sem fræðslugagn 

Það eru ekki aðeins skólar sem hafa komist að ágæti bangsa við kennslu barna en lögreglan 

hefur um árabil notað bangsa að nafninu Lúlli til að fræða yngstu kynslóðina um 

umferðina og umferðarreglur og situr einn slíkur á skrifstofu lögreglunar á Hverfisgötunni 

í Reykjavík. Að sögn lögreglunar er hann lítið notaður þessa dagana þar sem 

forvarnardeild lögreglunar sem notaði bangsann hefur verið lögð niður. Lúlli lítur þó af og 

til í heimsókn á leikskóla borgarinnar og Haraldur Sigurðsson, rannsóknarlögreglumaður 

sem svaraði spurningum mínum varðandi Lúlla hafði þetta að segja um verkefnið.  

 

Bangsinn hefur reynst vel hjá LRH þegar lögreglan er að mynda sín fyrstu 

tengsl við unga Reykvíkinga og þá með sögu þegar Lúlli var í umferðinni og 

gekk ekki nógu vel. Margir telja að þessi aðferð hafi reynst vel til að brúa 

bilið milli lögreglu og almennings. Síðar, þegar börnin eru eldri, nýtist sú 

góða kynning þegar lögreglan fer í grunnskóla og víðar með 
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forvarnarfræðslu.  Þá er talað við börn og unglinga um fleira  en 

umferðarmál og bangsinn er ekki hafður með í för. 

(Haraldur Sigurðsson, tölvupóstur, 16. mars 2011) 

 

Lúlli gegnir því ekki aðeins því hlutverki að fræða börnin um umferðina heldur er hann 

góð kynning á lögreglustarfinu sjálfu og hjálpar lögreglunni að mynda tengsl við unga 

Íslendinga líkt og bangsa sjúkrahúsin gera fyrir heilbrigðisgeirann en Lúlli löggubangsi 

þurfti einmitt að líta við þar fyrir stuttu þar sem að hann hafði gleymt að setja á sig  bílbelti 

og meiddist á nefi þegar bíllinn þurfti að stoppa snögglega.  

 

Skólabangsinn 

Skólabangsinn, eins og það hefur verið kallað, er textílverkefni sem hefur verið í gangi í 

skólum á höfuðborgarsvæðinu í nokkur ár. Sniðið gekk á milli skóla eitt árið og var frekar 

hefðbundið liðarmótalaust bangsasnið, þar sem allur bangsinn er aðeins eitt snið klippt á 

tvöfalt lögðu efni til að fá framhlið og bakhlið sem eru svo saumaðar saman. En það hefur 

síðan þróast í margar áttir hjá hverjum og einum skóla. Sumir skólar notast enn við 

upprunalega sniðið en aðrir hafa tekið upp nokkurskonar þemaverkefni í kringum það t.d. 

með því að smíða bangsarúm fyrir bangsann í smíðum. Ólöf, Textílkennarinn sem fræddi 

mig um þetta verkefni, notaði til að byrja með hið hefðbundna snið við kennslu í 5. bekk 

og gekk það mjög vel að hennar sögn. Börnin sýndu því mikinn áhuga og fengu bangsarnir 

allir nöfn og persónulegt útlit þegar föt og andlit voru hönnuð og útfærð eftir smekk og 

vilja hvers og eins.  

Ólöf fór þó fljótlega að leita leiða til að endurbæta verkefnið. Hún tók upp aðferð sem  

kennari í Grafarvoginum hafði verið að nota og lét börnin skrifa leyniósk á miða sem var 

síðan sett inn í bangsann með þeirri von að hún rættist og var það, að hennar sögn, mjög 

vinsælt á meðal nemenda. Henni fannst þó ennþá vanta  nokkuð upp á sköpunarþáttinn í 

verkefninu og eftir að hafa heimsótt Sigrúnu Guðmundsdóttur, lektor og textílkennara við 

Háskóla Íslands, og séð hjá henni ýmsar tuskubrúður sem hún og barnabörnin hennar 

höfðu saumað rann upp fyrir henni hvernig hún gæti innleitt meiri sköpun í verkefnið. 

Börnin skyldu teikna sitt snið sjálf og sauma tuskudýr eftir því. En Ólöfu fanst það mjög 

mikilvægt að börnin fengju verkefni sem styrktu sköpun hjá þeim á þessum aldri þegar 

sjálfsgagnrýnin er ekki orðin eins mikil og sköpunargleðin því enn við stjórntaumana.  
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Skoðanir okkar Ólafar á gildi sköpunar í allri kennslu eru mjög svipaðar en hún tekur 

fram að „Eitt helsta starf í grunnskólanum ætti að miða að því að viðhalda sköpun 

einstaklinga en ekki sífellt að brjóta hana á bak aftur með fyrirfram ákveðnum 

verkefnum.“ En það hefur lengi vel verið mín skoðun að það þyrfti að finna leiðir til þess 

að slaka aðeins á þessum föstu verkefnum sem vilja oft einkenna listgreinakennslu, þar 

sem að allir sauma sömu náttbuxurnar ár eftir ár, og leyfa sköpunargleði barnanna að njóta 

sín betur. 

Henni tekst því mjög vel að styrkja þennan þátt hjá nemendum sínum með því að fá 

þau til að hanna sitt snið sjálf og verður útkoman oft mjög skemmtileg að hennar sögn. 

Margir kjósa að útbúa ennþá einhverskonar bangsa en þeir verða oftar en ekki ósamhverfir 

og fá því meiri karakter út af því. Aðrir fá hugmyndir úr umhverfi sínu og hafa gæludýr oft 

verið notuð sem fyrirmynd og litu margar risaeðlur dagsins ljós eftir að einn hópur hafði 

verið að læra um þær hjá umsjónarkennara sínum. Tengslin sem myndast við bangsana 

hafa á engan hátt minnkað þó að form þeirra hafi breyst og þeir fá ennþá sín eigin nöfn og 

sögu. 

(Ólöf Ágústína Stefánsdóttir, tölvupóstur, 29. mars 2011) 
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Lokaorð 

Markmið þessarar ritgerðar var ekki aðeins að skoða bangsann sem tuskudýr og textílverk, 

hvernig saga hans byrjaði og hvernig hönnun hans hefur þróast í gegnum 

mannkynssöguna, heldur einnig að skoða þau merkilegu og oft óútskýranlegu tengsl sem 

geta myndast á milli þeirra og okkur mannfólksins og hvernig hægt er að nýta þau tengsl 

við kennslu. 

Bangsinn hefur notið gríðarlegra vinsælda frá upphafi og saga hans er mjög merkileg. 

Þrátt fyrir margskonar erfiðleika sem drógu úr framleiðslu líkt og efnisskorturinn sem varð 

í Þýskalandi í fyrri heimssyrjöldinni þegar innflutningsbannið tók gildi og stöðnun í 

framleiðslu þegar verksmiðjum var gert að leggja niður framleiðslu sína til að einbeita sér 

að gerð herbúnaðar kom bangsinn alltaf sterkur til sögunnar aftur. Ef eitthvað er þá varð 

þessi mótstaða aðeins til þess að hönnun bangsans var bætt og þróaðist enn frekar. Bangsa 

framleiðsla í Bretlandi hefði til að mynda ekki farið af stað eins snemma og hún gerði og 

orðið eins vinsæl ef innflutningsbannið á milli Bretlands og Þýskalands hefði ekki komið í 

veg fyrir að England fengi bangsana sína þaðan. Það hvort bangsinn hefði lifað af allan 

þennan mótvind ef á hann hefði verið litið sem hvert annað barnaleikfang er gott 

umhugsunarefni. 

Það hefur ef til vill ekki verið sannað með vissu að bangsar séu mun meira en 

hefðbundið barnaleikfang en það er eindregin skoðun mín að þeir séu það eins og ég hef 

reynt að sýna fram á í þessari ritgerð. Ég setti fram dæmi um mörg mismunandi tengsl sem 

myndast á milli mannfólks og bangsa sem benda öll til þess að þetta einfalda tuskudýr hafi 

mun dýpra og merkari hlutverki að gegna í lífi okkar en aðeins sem venjulegt 

barnaleikfang. Kaflinn um aðlögunarhluti er góð sönnun þess en það segir sig að vissu 

leyti sjálft að barn sem getur þekkt bangsann sinn frá nákvæmlega eins bangsa og barn sem 

er alveg óhuggandi þar til að það fær bangsann sinn í hendurnar hefur mun sterkari tengsl 

við hann heldur en t.d. við boltann sem það hendir út í horn og gleymir strax. Sú staðreynd 

að þessi tengsl endast oft langt fram á fullorðinsárin og styrkjast ef til vill með tímanum 

gefur einnig til kynna að bangsinn er lífsförunautur frekar en barnaleikfang.  

Þar sem börn mynda þessi sterku tengsl við bangsann og það hefur verið sýnt fram á             

að hann hefur góð áhrif á andlega líðan þeirra kemur það varla á óvart að bangsinn hafi á 

endanum ratað inn í kennslustofuna að ónefndu öllu því ritefni sem til er um hann og hægt  

að nýta í kennslu. Andleg líðan nemenda skiptir sköpum fyrir nám þeirra og litlar sálir geta 

oft verið mjög viðkvæmar. Ég hvet því alla kennara sem vinna með ungum börnum og 
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jafnvel þá sem starfa með þeim eldri eindregið til þess að vera með í það minnsta einn eða 

tvo bangsa sem bekkurinn á og hægt er að grípa til þegar með þarf. Stundum er ekkert 

betra  en að faðma einn slíkan þegar eitthvað bjátar á. 
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