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Útdráttur 

Þrátt fyrir að íslensk þjóðtrú um álfa og huldufólk hafi viss tengsl við norræna þjóðtrú um 

náttúruvætti, þá er hún líka undir miklum áhrifum frá keltneskri þjóðtrú um fairies. Ef svo 

er þá eru þessi áhrif mjög gömul eða allt frá landnámsöld þegar 70% landnámsmanna var 

kvenfólk frá gelískum löndum, en eftir það rofna þessi beinu tengsl við Írland og Skotland. 

Í þessari ritgerð verða könnuð elstu form fairies sem þekktust við landnám á miðöldum og 

þá hvernig nútímaskilningur á fairies hefur orðið til í gegnum árin. Þá verður kannað form 

sagna um fairies frá svokölluðu Celtic Twilight tímabili eða frá 19. öldinni og til dagsins í 

dag og inn í þá umræðu fléttast samanburður við íslenskar þjóðsagnir um huldufólk úr 

safni Jóns Árnasonar, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri þar sem við á.   
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Inngangur 

Haustið 2012 sat ég stuttan kúrs í írskri þjóðfræði hjá Clionu O´Caroll og kynnti hún þar 

fyrir okkur írska þjóðfræði og þjóðtrú. Þar kom mér mjög á óvart hversu írskar 

huldufólkssagnir sem þjóðfræðingar eins Lady Gregory (1920) og Patricia Lysaght (1991) 

söfnuðu, virtust líkar sögnum af íslensku huldufólki.
1
  Mér fannst þær hljóma nánast 

kunnuglega, þrátt fyrir að írsku sagnirnar séu nákvæmari í lýsingum sínum en þær 

íslensku. Þær endurpegla þó sama kjarnann: lifandi þjóðtrú á huldufólk, sem líkist mönnum 

í útliti og háttum og lifir af sama landi samhliða þeim, en þó í annari vídd. Röddin er 

svipuð í þessum sögnum: þær eru sagðar sem staðreyndir, þrátt fyrir hversu þokukennd og 

óljós sú vitneskja er af þessu huldufólki sem kallast fairies á Írlandi. Þessi líkindi fannst 

mér forvitnileg og vöktu upp vangaveltur um eðli og bakgrunn írskra huldufólkssagna og 

hvort um væri að ræða einhverskonar tengsl við íslenska huldufólkshefð. Ljóst er að margir 

landnámsmenn komu frá Írlandi og Skotlandi og Íslendingar virðast mjög meðvitaðir um 

þennan írska uppruna fyrstu landnemanna, og þá ekki síst í kvenlegg.
2
  Í dag virðast Ísland 

og Írland eiga sameiginlegan lífsseigan átrúnað á verur sem búa í náttúrunni sem kallast 

fairies á Írlandi og álfar eða huldufólk á Íslandi. 

Í þessari ritgerð er ætlunin fyrst og fremst sú að reyna að svara spurningunni: hver sé 

uppruni og eðli hinna írsku  fairies, hvernig þeir birtast á 19. til 21. aldar og hvort möguleg 

líkindi séu með íslenskum huldufólkssögum og írskum fairies. Einnig mun ég bera saman 

tvö stór írsk sagnasöfn um fairies til að varpa ljósi á eðli slíkra sagna. 

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar er fjallað stuttlega um skilgreiningu á sögnum og 

þjóðtrú. Annar kafli beinir sjónum að uppruna hina írsku fairies og forverum þeirra, þ.e.a.s 

þjóð Tuatha Dé Danann sem frá segir í goðsögum Írlands og munu sagnir af því tagi hafa 

lifað hjá gelískum þrælum Íslendinga við landnám. Meðal annars eru ræddar heimildir um 

Tuatha Dé Danann og hvað þessar heimildir segja um þá. Í kafla þrjú er svo fjallað um 

tengsl Tuatha Dé Danann við seinni tíma írska fairies og áhrif kristni á þessar vættir. Kafli 

fjögur fjallar svo um söfnun og seinni tíma heimildir, flokkun sagna og í kjölfarið er 

                                                           
1
 Sagt er að íslenskir álfar vilji láta kalla sig huldufólk fremur en nokkuð annað (Jón Árnason,1954:3) og geri 

ég því það eftirleiðis í þessari ritgerð. 
2
 Írskar ættmæður okkar komu til Íslands sem ambáttir og fylgdarkonur norrænna landnema og talið er að 

snemma hafi borist hingað írsk áhrif (Gísli Sigurðsson, 2000:25; Landnáma, 1958:55). Samkvæmt 

genarannsóknum Agnars Helgasonar (2004:53) er aðeins 37,5% af kvenleggjum Íslendinga rakin til Noregs 

og annara Norðurlanda en 62,5% til Skotlands og Írlands. Karlleggur Íslendinga er hinsvegar í 80,5 % tilfella 

rakinn til Norðurlanda en aðeins 19,5% til Bretlandseyja. Einnig má benda á blóðrannsókn J. A Donegani et 

al. (1950) í þessu samhengi þar sem kemur fram að Íslendingar eru oftar í sama blóðflokki og Írar og Skotar 

og í kjölfarið: umræðu Gísla Sigurðsonar (2000:35-40) í Gaelic Influence in Iceland. 
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umfjöllun um tvö söfn. Visions and Beliefs in the West of Ireland, (1992) safnað af Lady 

Gregory á 19. öld og Meeting the Other Crowd: The Fairy Stories of Hidden Ireland 

(2003), safnað af Eddie Lenihan á 20. öld. Í kafla fimm fer fram umræða um útlit og atferli 

þeirra, heilaga tíma og staði og samskipti við menn. Ég mun einnig skoða möguleg líkindi 

írskrar hefðar við íslenska huldufólkshefð og sá samanburður fléttast einnig inn í fyrri kafla 

þar sem við á. 
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1 Hugtök og kenningar 

1.1 Sagnir 

Í þessum kafla verður hugtakið sögn skilgreint og fjallað almennt um ólíkar gerðir sagna. 

Fræðimönnum fannst lengi vel ekki ástæða til þess að veita sögninni sérstaklega athygli og 

rannsóknir og greining á sögnum hefur því verið af skornum skammti eða þar til á síðustu 

áratugum. Helst hefur það staðið sögninni fyrir þrifum, hversu form hennar er fljótandi og 

oft hluti af samtölum fólks og því hefur hún ekki þótt eins áhugaverð og annað munnlegt 

frásagnarefni. Skilgreining þjóðsagnafræðinnar hefur því verið að sögn sé stutt einþátta 

frásögn sem felur í sér sannleik, í þeim skilningi að áheyrendur leggja trúnað á efni hennar 

(von Sydow, 1978:66). Til greiningar hefur sögn oft verið stillt upp sem andstæðu 

ævintýris, sem hefur fastmótað upphaf, miðju og endi og krefst þess ekki að því sé trúað. 

Ólíkt sögn, býður ævintýrið upp á veröld þar sem ekkert kemur á óvart og frásagnarliðirnir 

eru kyrfilega innrammaðir í frekar fyrirsjánlega framvindu. Jakob Grimm var fyrstur til 

þess að staðsetja sögn sem andstæðu ævintýris, en einnig benti hann á að í sögninni mætast 

tveir heimar, annarsvegar hinn mannlegi og hinsvegar sá yfirnáttúrulegi sem greinir sögn 

ekki síst frá ævintýrinu (Lindahl, 1996:2). 

Fræðimaðurinn Carl Wilhelm von Sydow var fyrstur til þess að þróa skilgreiningu 

Grimm frekar. Hann skipti sögnum í tvo einfalda flokka, reynslusagnir (e. memorates) sem 

fyrstu persónu frásögn, og sögusagnir (e. fabulates) sem segja frá þjóðtrú og 

yfirnáttúrulegum verum og í báðum sagnaflokkum er efni þeirra tekið trúanlegt af 

áheyrendum. Í flokki sögusagna eru sagnir greindar enn frekar, eða í trúarsagnir (e. belief 

fabulates) sem segja frá þjóðtrú og yfirnáttúrulegum verum, gamansagnir (e. jocular 

fabulates), eða persónusagnir (e. person fabulates) um tiltekna nafngreinda einstaklinga og 

að lokum upprunasagnir (e. aetiological fabulates) (von Sydow, 1948:87). Þrátt fyrir að 

þessi hugtök séu talin halda ágætlega utan um sagnirnar þá er skilgreining von Sydow, í 

dag álitin aðeins of þröng (Dégh og Vázsonyi, 1974:227-229). Helsta gagnrýnin er fólgin í 

því að þegar sagnirnar eru skoðaðar, eru ekki skýr skil á milli fyrstu persónu reynslusagna 

og annarar eða þriðju persónu sögusagna, eins og von Sydow vildi meina. Það hefur valdið 

skilgreiningaræði meðal fræðimanna sem felst í því að búa stöðugt til ný heiti á sagnir sem 

falla ekki að þessum tveim flokkum (Dégh og Vázsonyi,1974:229). Reidar Th. 

Christiansen bendir einnig á, að mikilvægt sé að átta sig á að skilum á milli munnlegs 
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frásagnarefnis, hvort sé um að ræða sagnir eða ævintýri. Þau séu fljótandi, frekar en föst 

fyrir og því sé afar erfitt að gera skýran greinarmun þar á milli (Christiansen, 1958:4). Við 

greiningu á sögnum heldur Christiansen sig því við skilgreiningu von Sydow með þeirri 

viðbót að láta reynslusagnirnar ná líka yfir þær sagnir sem ekki eru sagðar í fyrstu persónu: 

 

Stories of people having seen the fairies or their cattle, or of having 

visited their dwellings are told everywhere. The similarity in such cases, 

however, depends on the motif itself. For these stories, we may use the 

term proposed by von Sydow: memorates, i.e. accounts of actual 

experience at either first or second hand and almost always connected 

with some landmark, locality or person (Christiansen, 1958:5). 
 

Ennfremur greinir Christiansen sögusagnir von Sydow eftir útbreiðslu þeirra, og kallar þær 

flökkusagnir (e. migratory legends). Fræðimaðurinn Timothy Tangherlini vill meina að 

sögn sé fulltrúi sameiginlegrar reynslu og gilda þess hóps sem á hana trúir en einnig leggur 

hann áherslu á að sögn þurfi að vera um eitthvað sem fólk trúi á, og þá helst eitthvað 

yfirnáttúrulegt (Tangherlini, 1994:22). Áherslan er þannig á að sögnin sé trúverðug eða að 

í henni felist þjóðtrú, eða krafa um trúverðugleika (Dégh, 2001:36-37). Hinsvegar hefur 

fræðimaðurinn Elliott Oring bent á, að í reynslusögnum er reynsla sögumannsins uppruni 

hennar, og hann ber því vott um sannleiksgildið. Í sögusögnum tengir sögumaðurinn sig 

iðulega við uppruna sagnarinnar með því að tengja sögnina við fólk sem hann sjálfur 

þekkir eða veit deili á (Oring, 2008:128).  

  Lauri Honko bendir á í grein sinni Memorates and the Study of Folk Belief að 

reynslusagnir séu mikilvæg heimild þegar rannsaka eigi þjóðtrú því þær afhjúpi þær 

aðstæður þegar sagnirnar hafa bein áhrif á hegðun fólks (Honko, 1964:10-11). Honko telur 

meðal annars, að verur þjóðtrúarinnar, afturgöngur og huldufólk verði áþreifanlegar þegar 

sögn er flutt, því hún er vitnisburður um atburði sem sögumaður hefur sjálfur upplifað 

(Honko, 1964:9-11). En hvert er eðli trúar og hvað er þjóðtrú ? 

1.2 Þjóðtrú 

Í þessum kafla er ætlunin að gera stuttlega grein fyrir eðli trúar og hvernig hugtakið hefur  

verið skilgreint í tengslum við þjóðtrú, til þess að varpa ljósi á þá trú sem var á Íslandi og 

Írlandi á því tímabili þegar Ísland var numið. Trú hefur verið skilgreind sem svörun við 

þeirri skynjun mannsins, að samhliða hinum áþreifanlega raunveruleika, sé annar 

óhlutbundin heimur með sýnilegum og ósýnilegum verum. Þessi skilgreining veltur þó 

einkum á, hvar maðurinn staðsetur sig í samneyti við hið óþekkta, eða hvort maðurinn telji 
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reynslu sína og þau fyrirbæri sem hann skynjar, æðri manninum, jöfn honum eða óæðri 

(DuBois, 1999:30-32). Þau öfl og reynsla sem einstaklingar eða samfélag telur óæðri, eru 

afgreidd sem eitthvað sem maðurinn drottni yfir og eiga sér því alltaf skýringar sem hægt 

er að sætta sig við. Hinsvegar þegar um er að ræða öfl og reynslu sem eru talin jöfn 

manninum, eru þau meðhöndluð sem slík og þar af leiðandi álítur maðurinn sig vera í 

stöðugri samkeppni við verur eins og landvætti og anda sem eru utan seilingar mannsins og 

sú barátta verður hluti af daglegu lífi fólks. Þegar um er að ræða reynslu og öfl sem eru 

talin æðri manninum þá verður til trúarleg reynsla þar sem maðurinn hrífst með, jafnvel 

skelfist þessi öfl eða gefur sig þeim algerlega á vald (DuBois, 1999:31). 

 Þegar þeir fyrrum Skandinavíubúar og það fólk sem þeir höfðu með sér frá 

Bretlandseyjum, nam land á Íslandi höfðu þeir með sér sína trú og trúarreynslu til Íslands 

og sú heimsmynd er það sem mótaði trú landnemanna í nýju landi (Gísli Sigurðsson, 

2000:19; Terry Gunnell, 2007b:113-115).
3
 Þeir Írar sem komu hingað til lands höfðu þegar 

tekið upp kristna trú en hinsvegar voru skandinavískir landnámsmenn
4
 heiðnir og tóku ekki 

upp kristna trú fyrr en eftir landnám eða árið 1000 (Gísli Sigurðsson, 2000:17-19). Á 

víkingaöld var ríkjandi sú trú að landvættir og andar lifðu samhliða manninum og af sama 

landi, þótt í annari vídd (Dubois, 1999:50) og má því álykta að sú trúarreynsla hafi 

einkennst helst af því viðhorfi manna, til þessara afla, að þau væru jöfn honum.  

Töluverð virðing var borin fyrir þessum landvættum og í bók Ólafs Briem Heiðinn 

siður á Íslandi (1945:71) nefnir hann sérstaklega fyrstu grein Úlfljótslaga til stuðnings í 

þessu sambandi og segir í bók Landnámu: 

 

Þat var upphaf hinna heiðnu laga at menn skyldu eigi hafa hǫ fuðskip í 

haf, en ef þeir hefði, þá skyldi þeir af taka hǫ fuð, áðr þeir kæmi í 

landsýn, ok sigla eigi at landi með gapandi hǫ fðum eða gínandi trjónum, 

svá at landvættir fælisk við (Landnámabók, 1986:313). 

 

Þessir landvættir voru yfirnáttúrulegar verur sem tóku á sig ýmist mynd manna eða dýra og 

var talið að þessar verur byggju í fossum, steinum og lundum og voru þá þessir staðir 

blótaðir með mat og matarleifum sem menn töldu að vættirnir hirtu (Jón Jóhannesson, 

                                                           
3
 Í grein sinni How Elfish Were the Álfar rekur Terry Gunnell (2007b) nánar hvernig skandinavísk þjóðtrú 

birtist í fornum heimildum.  
4
 Margir landnámsmenn sem komu frá Bretlandseyjum voru hinsvegar skandinavískir menn sem höfðu sest 

þar að og síðan höfðu þeir, eða afkomendur þeirra numið land á Íslandi. Þá höfðu þeir sumir kvænst konum 

frá Bretlandseyjum og átt með þeim börn, sem voru þá alin upp í kristnu samfélagi en þekktu samt til sagna 

og menningar hinna norrænu forfeðra sinna (Gísli Sigurðsson, 2000:19-20). Sumir voru þó Írar eins og 

Auður djúpúðga, ekkja Ólafs hvítr konungs af Dublin. Auður er talin vera dæmi um landnema sem á að hafa 

flutt kristni til Ísland á níundu öld (Gísli Sigurðsson, 2000:19).   
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1956:145). Einnig var mikilvægt að styggja þá ekki og í sumum tilfellum þorðu menn ekki 

að nema land af ótta við að hefnd landvættana bitnaði á þeim.
5
 Landvættir voru þó 

stundum mönnum innan handar og í Landnámabók er sagt frá Birni nokkrum sem dreymir 

að bergbúi komi til hans sem vill fá hann til samstarfs við sig. Að launum slæst dularfull 

hafur í hóp með geitum Björns, þannig að þær fjölga sér hratt og Björn verður fljótt ríkur 

og einnig segjast ófreskir menn sjá hvernig landvættir fylgja Birni til þings og bræðrum 

hans til fiskveiða (Landnámabók, 1986:330). Landvættir og síðar þegar álfar fara að koma 

við sögu, virðast vera tengdir einskonar forfeðratrú eða dauðradýrkun. Í Flateyjarbók er til 

að mynda sagt frá því að þegar Ólafur Goðröðarson er heygður þá færðu þegnar hans 

honum fórnir og kölluðu Ólaf Geirstaðaálf (Flateyjarbók, 1945:76). 

Trú af þessu tagi þar sem maðurinn á í samskiptum við verur úr öðrum heimi 

kallast frekar þjóðtrú en trúarbrögð. Þjóðtrú er einskonar samansafn viðhorfa sem við 

myndum okkur úr eigin reynslu og samtíma, í bland við upplýsingar um fortíðina. Þjóðtrú 

er því notuð til þess að skilja þá atburði sem við upplifum, í ljósi þess skilnings sem við 

höfum á heiminum (Gunnell, 2009:902; Júlíana Þóra Magnúsdóttir, 2009:863). Um 

skilgreiningu orðsins þjóðtrú hefur þó alls ekki ríkt sátt og merking þess hefur verið mikið 

rædd af fræðimönnum upp á síðkastið.
6 

Árni Björnsson bendir á í grein sinni Hvað merkir 

þjóðtrú ? hvernig efni sem áður var nefnt: þvaður, furðusagnir og fjarlægur vitnisburður  

beri nú heitið þjóðtrú (1996:83).
7
 Eftirtektarvert er, eins og Árni bendir  á, að í gegnum 

aldirnar er þessi sama þjóðtrú iðulega álitin útdauð af hverjum samtíma og að menn hafi 

aðeins verið hjátrúarfullir hér áður fyrr (Árni Björnsson, 1996:89).
8
 Nýlegar kannanir

9
 um 

þjóðtrú og trúarviðhorf Íslendinga sýna hinsvegar að þessi hefðbundna íslenska þjóðtrú 

                                                           
5
 Þar hafði engi maðr þorat at nema fyrir landvættum, síðan Hjörleifr var drepinn   

(Landnámabók, 1986:333). 
6 

Sú merking sem nú er lögð í orðið þjóðtrú er aðeins 100 ára gömul, eins og Árni Björnsson (1996) hefur 

bent á: Fram undir síðustu aldamót (aldamótin 1900) merkti þjóðtrú jafnan hið sama og ríkistrú eða 

þjóðkirkja. Andstæða þess var hjátrú sem þýddi aukatrú líkt og hjákona merkir aukakona (Árni Björnsson, 

1996:79). Í hugum fólks núorðið er þjóðtrú hinsvegar hugtak um einhverskonar trú á yfirnáttúrulegar verur 

og vætti eins og huldufólk, tröll og þessháttar en einnig er það notað um hjátrú og kreddur. Þannig var gerður 

greinamunur á raunverulegum þjóðlegum fræðum og því sem var nefnt munnmælasögur af t.d Jóni Árnasyni 

(Jón Árnason, 1954:xvii). 
7 
Nú á dögum sé hinsvegar iðulega verið að vísa í meinta almenna trú Íslendinga á huldufólk og drauga og þá 

sérstaklega utan úr heimi (Árni Björnsson, 1996:79). 
8
 Í safni Jóns Árnasonar (1954) Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri er sama viðhorfið upp á teningnum og segir 

Jón: álfatrúin hefur hvervetna átt játendur á Íslandi. En þótt hún sé nú að kalla dauð með flestum þeim er 

trúað hafa tilveru álfa eru þó nokkrar menjar hennar eftir, bæði í sögum þeim sem síðar koma og í nöfnum 

sem af álfum eru dregin... (Jón Árnason, 1954:3).  
9 
Sjá Erlendur Haraldsson (1978); Terry Gunnell (2007).
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sem á að hafa dáið svo margoft út virðist lifa góðu lífi nú og eiga sér sterkar rætur, jafnt í 

þéttbýli sem dreifbýli (Gunnell, 2009:902). Árið 2007 telja 37% svarenda áðurnefndar 

könnunar, að þeir telji tilvist álfa/huldufólks mögulega, samanber 32% svarenda árið 1974. 

Ennfremur eru það 40% svarenda árið 2007 sem telja álagabletti mögulega, en 35% 

svarenda árið 1974. Með þessum niðurstöðum er sýnt að þjóðtrú og trúarviðhorf hafi lítið 

breyst á þeim 33 árum sem fyrri könnunin var gerð (Gunnell, 2007a:811).  

Á meðan þjóðtrú á huldufólk virðist furðanlega lífseig á Íslandi og á Írlandi 

(Lenihan, 2003:1), virðast önnur Norðurlönd meira efins og Vestur-Írland er einkum talið 

líklegt til að deila sambærilegum trúarviðhorfum til huldufólks og Ísland (Gunnell, 

2007a:807). Í kaflanum hér á undan eru getgátur um hvort íslensk þjóðtrú sé undir áhrifum 

frá Írlandi sem hafa borist hingað við landnám Íslands, en þá er næsta spurning: hvernig 

var fairy trú þá háttað á Írlandi þegar Ísland var numið?   
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2 Uppruni fairies á Írlandi 

Uppruna fairies á Írlandi er að finna í goðsögnum frá miðöldum sem eru samtvinnaðar 

sögum af landnámi Írlands. Tilvist þeirra er þar rakin til goðsagnafræðilegrar þjóðar, 

Tuatha Dé Danann
10

  eða þjóðar gyðjunnar Danu (Ó hOgáin, 2006:159; Rees, 1961:26; 

Dillon, 1958:51; Macalister, 1941:135). Samkvæmt goðsögnunum voru þessir gömlu 

forfeður fairies annað hvort aðkomumenn af himnum eða utan af hafi og einn af fyrstu 

innrásarherjum Írlands. Innrásarher Tuatha Dé Danann er sagður vera einn af þeim síðustu 

sem nam land á Írlandi, en síðar er sagt að þeir hafi horfið af yfirborði jarðar inn í hóla og 

hæðir þar sem þeir urðu að fairies með innleiðingu kristni. Þeir blönduðu þó guðakyni sínu 

við menn áður en þeir hurfu inn í jörðina og má því segja að þjóð gyðjunnar Danu séu 

einnig forfeður Íra. 

2.1 Heimildir um Tuatha Dé Danann 

Sá hluti goðsagnanna sem fjallar um uppruna fairies kallast The Irish Mythological Cycle 

og er að finna í handritinu  Lebor Gabála Érenn eða Book of Invasions sem er hluti af 12. 

aldar handritinu The Book of Leinster og gerir meðal annars grein fyrir afdrifum þjóðar 

gyðjunnar Danu og samskiptum hennar við menn. Lebor Gabála Érenn er þannig eins og 

Landnámabók og hefur að geyma hugmyndir um írska náttúruvættatrú sem lifði hjá Írum 

við landnám Íslands og segir frá áðurnefndum innrásarherjum Írlands og því fólki sem 

fyrst byggði Írland (Rees og Rees, 1961:27). Frásögnin er í fjórum hlutum og lýsir 

keltneskum átrúnaði af indó-evrópskum uppruna (MacKillop, 1998:259). Höfundar Lebor 

Gabála Érenn voru líklega kristnir munkar á 8-12 öld, sem reyndu að samræma goðsögur 

Írlands við textaskýringar biblíunnar (Jubainville, 1903:86, Rees og Rees, 1961:95).  

Goðsögnin af Tuatha Dé Danann sem birtist í Lebor Gabála Érenn hefur að öllum 

líkindum komið úr munnlegri geymd, og frásögninni verið miðlað á milli fólks margar 

kynslóðir áður en hún var skráð (Macalister, 1941:91). Talið er að við skrásetningu sagna 

af Tuatha Dé Danann hafi þeir verið felldir ofan af stalli sínum sem heiðnir guðir og ljáð 

mannlegir eiginleikar (O´Rahilly, 1957: 263-264). Goðsagnirnar um Tuatha Dé Danann 

                                                           
10

 Merking Tuatha Dé Danann vísar til uppruna þeirra í tímans rás og Tuatha er hugtak um fyrsta fólk Írlands, 

túath þýðir ættbálkur eða þjóð í eldri útgáfum. Í nútímalegri merkingu merkir Túath hinsvegar fólk, 

almenning, land, yfirráðasvæði eða jafnvel hluta af landi (MacKillop, 1998:365-366). Til styttingar í ensku 

og írsku er notað Dédanann eða Dedananns eða „hinir eilífu“ (The Ever-living Ones), um þessar verur og 

vísað er til þeirra sem áes sídhe eða fólksins af Sídh. (MacKillop, 1998:336).   
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rötuðu upphaflega á handrit af hinni lærðu stétt Írlands, eða lærðum ljóðskáldum. 

svokölluðum  filid, sem varðveittu í munnlegri geymd, ættfræði, lög og goðsagnir Írlands 

(Rees og Rees, 1961:16). Hefur því þótt afar rökrétt að skrá þessar upplýsingar og gefa 

þeim gildi, líkt og að rekja ættfræði Íra aftur til goðsagnavera sem svo aftur rekja sína 

ættfræði til Adams, fyrstu manneskju kristnidómsins. Veikleiki ritanna er sá að skrásetjarar 

þeirra voru að reyna að skapa ættfræði og uppruna Íra í einhverskonar samfellu og skýra 

yfirnáttúrulega atburði sem raunverulega og því hafa ritin misst gildi sitt sem söguskoðun, 

en segja því meira um þá heimsmynd og átrúnað sem blasti við skrásetjurum 8.-12. aldar. 

Ritin eru því mikilvæg heimild um goðsagnir og fornan átrúnað úr munnlegri geymd eins 

og á þjóð gyðjunnar Danu, eiginleika þessara fornu guða og forfeður fairies og hvað varð 

um þá, samkvæmt gömlum þjóðsögum. 

2.2 Hvernig komu Tuatha Dé Danann til Írlands ? 

Eins og bent var á hér að framan er ljóst að þjóð Tuatha Dé Danann var álitin forfeður 

hinna írsku  fairies, og því er góð ástæða til þess að skoða eðli þeirra og hvaða sögur voru 

sagðar um þá. Áðurnefndar goðsagnir veita okkur þannig upplýsingar um bakgrunn fairies 

og segja að hluta til frá forfeðrum  Íra og að hluta til frá fornum keltneskum átrúnaði. 

Tuatha Dé Danann sameinar þetta tvennt sem innrásarher með guðlegt eðli og í Lebor 

Gabála Érenn er að finna nokkrar frásagnir af komu þeirra: Sagt er frá því hvernig Tuatha 

Dé Danann eru sagðir hafa komið frá himnum, í gegnum drungalegt skýjafar rétt fyrir 

Beltaine
11

 og í kjölfar komu þeirra hafi orðið þriggja daga sólmyrkvi (Rees og Rees, 

1961:30; Macalister, 1941:109). Önnur  frásögn lýsir því hvernig Tuatha Dé Danann komu 

til Írlands með skipi sem þeir brenndu eftir komuna, til að ekki sæist til þeirra af þjóð Fir 

Bolg sem réði þá ríkjum á Írlandi (Macalister, 1941:109). Þriðja afbrigðið segir frá því 

hvernig Tuatha Dé Danann hafi komið án báta, sem gefur í skyn að þeir hafi komið frá 

himnum, og hafi svo framkallað mistur með göldrum sem leyndi komu þeirra fyrir Fir 

Bolg (Macalister, 1941:109).  

2.3 Guðir, menn eða djöflar ? 

Þrátt fyrir þessu ólíku afbrigði í sömu heimildinni, er ljóst að Tuatha Dé Danann voru 

upphaflega séðir sem guðir þótt að lýsingar af þeim hljómi frekar í ætt við menn. Ein af 

                                                           
11

 Beltaine er árstíðarbundin hátíð þann 1.maí samkvæmt gregorísku tímatali. Beltaine er eitt af fjórum 

hátíðum á fornu hátíðardagatali Kelta og þekkt á Írlandi til forna (MacKillop, 1998:35). 
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ástæðunum fyrir því að manngera þá á þennan hátt gæti verið sú að lærðir menn og kristnir 

hafi viljað draga úr áhrifum Tuatha Dé Danann sem guða, með því að lækka þá í tign ef 

svo má segja og gera þá að einum af innrásarherjum Írlands í skriflegum heimildum 

(O´Rahilly, 1957:309). Lærðir menn voru líklega á báðum áttum um hvort væri að ræða 

menn, djöfla eða fallna guði (Rees og Rees, 1961:30; Macalister, 1941:201-203).  

Í þýðingum Robert Alexander Stewart Macalister (1941) á Lebor Gabála Érenn, er 

sagt svo frá að þrátt fyrir þekkingu sína á svartagaldri séu Tuatha Dé Danann góðir og 

verðugir. Þeim er lýst sem guðum með yfirnáttúrulega krafta og sagðir búa yfir 

margvíslegri færni í særingum, veiðimennsku, eiturbyrlunum og lærðir í öllum listum 

(Rees, 1961:29, Macalister, 1941:111). Annars staðar í bókinni, í þýðingu J.Frasers  er 

þeim lýst sem:  

 
the most handsome and delightful company, the fairest of form, the most 

distinguished in their equipment and apparel, and their skill in music and 

playing, the most gifted in mind and temperment that ever came to 

Ireland. That too was the company that was bravest and inspired most 

horror and fear and dread, for the Tuatha Dé excelled all the peoples of 

the world in their proficiency in every art (Fraser, 1915:21).  

 

Tuatha Dé Danann virðast þannig skera sig frá þeim yfirnáttúrulegu verum sem fyrir eru á 

Írlandi og er ítrekað vísað í þá sem verur sem búa yfir hæfileikum sem enginn annar býr 

yfir (Rees og Rees, 1961:29). Þeir eru listamenn, skáld og verndarar ljóða, sem kunna 

særingar þar sem orð hafa kraft til bölvunar eða blessunar (Rees og Rees, 1961:18).  

2.4 Helstu guðir Tuatha Dé Danann   

Margar af helstu persónum Tuatha Dé Danann tengjast listum og til að mynda er leiðtogi 

Tuatha Dé Danann í Lebor Gabála Érenn, Dagda hinn góði, sagður sérhæfa sig í listum og 

töfrum. Aðrar lykilpersónur eru Midir eða Mider, sonur Dagda og Nuadu
12

 sem er 

konungur Írlands fyrir komu þeirra til Írlands. Önnur mikilvæg persóna er Manannán mac 

Lir sjávarguð sem virðist vera aðal konungur Tuatha Dé Danann á eftir Dagda. Aðrir 

meðlimir Tuatha Dé Danann eru Dian Cécht, guð heilunar sem græðir silfur-handlegg á 

Nuadu; Lugh Lámfhota, keppnismaður og meistari í list og iðn; Angus Óg, guð ljóða og 

tónlistar og Brighid,
 
dóttir Dagda og verndari ljóða sem var tilbeðin af skáldum. Ár voru 

nefndar eftir henni og hæðir á Írlandi nefnast Bri eða Brigh sem þýðir að vera upphafinn 

                                                           
12

 Nuadu missir handlegg í bardaga við komuna til Írlands. Síðar fær hann silfurhandlegg, með hreyfanleika í 

öllum liðum græddan á sig. Að lokum er græddur á hann nýr handleggur og verður Nuadu konungur að nýju 

á Írlandi (Macalister, 1941:113-115).  



15 

eða hár (Ó hÓgáin, 2006:51). Sagt er að Mananann mac Lir sjái Tuatha Dé Danann fyrir 

féth fiada, þ.e. hæfileikanum til að vera óséð og töfrasvínum sem lifna við aftur og aftur 

(Rees og Rees, 1961:39). Féth fiada gerir Tuatha Dé Danann kleift að fara um óséðum, 

meðal mennskra manna á yfirborði jarðar þegar þeir sjálfir kjósa, líkt og fairies síðari tíma. 

2.5 Hvarf Tuatha Dé Danann í jörðina  

Þjóð Tuatha Dé Danann berst við hinar ýmsu verur um yfirráð Írlands þar til þeir lúta í 

lægra haldi fyrir síðasta innrásarher Írlands, hinum almennsku Míl Espaine (Rees og Rees, 

1961:39). Þegar Tuatha Dé Danann tapa bardaganum við Míl Espáine, skipta þessar tvær 

þjóðir jörðinni á milli sín og Míl Espáine fá yfirborð jarðar til sinna umráða, en Tuatha Dé 

Danann hröktust neðanjarðar inn í síd, sem eru oft fornleifar frá stein- og bronsöld og hafa 

síðan verið álitnir dvalarstaðir fairies á Írlandi. Alwyn Rees og Brinley Rees (1961:39) 

vitna í þýðingu J.C. Watsons (1941) sem bendir til þess að þegar Tuatha Dé Danann 

flytjast neðanjarðar eru þar fyrir verur af svokölluðu síd-folk sem þeir renna saman við.  Í 

seinni tíma þjóðtrú er það talið undirstrika tengsl fairies við Tuatha Dé Danann.  

Við vistaskiptin verða Tuatha Dé Danann þá að ódauðlegum verum sem búa 

neðanjarðar í undirheimum sem oftast eru kölluð síd. Þau skiptast í stök ríki sem kallast 

Mag Mell (Pleasant Plain eða Glaðslétta); annað er Emain Ablach (Fortress of Apples eða 

Eplavirkið) en það sem er þó best þekkt er Tír na n Óg (Land of Youth eða Æskulandið) 

sem minnir óneitanlega á íslenska hulduheima, kalt, fagurt og eilíft. Lady Gregory (1986) 

lýsir Tír na n Óg á þennan hátt: 

 
There is a country called Tír na n Óg, which means the Country of the 

Young, for age and death have not found it; neither tears and loud 

laughter have gone near it. The shadiest boskage covers it perpetually 

(Gregory, 1986:200).  

 

Tír na n Óg er heimur sem lýtur ekki sömu reglum og heimur hinna dauðlegu því þar eru 

Tuatha Dé Danann eilíflega ungir og þekkja hvorki gleði né sorg.
13

 Eftirtektarvert er að 

Manannán mac Lir útdeilir þessum neðanjarðarvistarverum, síd til Tuatha Dé Danann, þar 

sem hinir dánu ríkja undir eða við endimörk lands sem er kallað Æskulandið (eða Tír na n 

Óg) (MacKillop, 1998:366-367). Einnig er sagt frá að Tír na n Óg væri staðsett á 

fjarlægum eyjum við sjóndeildarhringinn og taldar uppspretta dulrænnar visku sem 

mannfólk hefur venjulega ekki aðgang að (Jubainville, 1903:15).  

                                                           
13

 Tuatha Dé Danann gátu vissulega dáið þegar þeir bjuggu enn á yfirborði jarðar eins og bardaginn við Míl 

Espaine sýnir, þar sem þrír konungar og þrjár drottningar Tuatha Dé Danann deyja eftir að hafa verið 200 ár á 

Írlandi en lifa eftir það í þúsund ár (Macalister, 1941:209). 
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2.6 Boð og bönn  

Athyglisvert er að samskipti Tuatha Dé Danann við menn og síðar samskipti fairies við 

menn einkennast af boðum og bönnum. Þessi boð og bönn taka á sig form einskonar 

álaga
14

 sem Tuatha Dé Danann varpa á menn þegar menn hlýða ekki boðum þeirra. Þessi 

álög kallast geis (flt.gaesa) á írsku og er algengt í írskum sögnum. Samkvæmt Dáithí Ó 

hÓgáin (2006:266) er hugtakið upphaflega komið frá írskum goðsögum þar sem fornar 

gyðjur settu jafningja sínum, konunglegum maka, ákveðnar hömlur eða skilyrði. Því næst 

hafi þessi hugmynd færst yfir á hetjur og aðalsborna og virkað þannig sem einskonar 

félagslegt taumhald á æðri stéttir samfélagsins, til að mynda á konunga og stríðshetjur (Ó 

hÓgáin, 2006:265-266). Gamlar sögur endurspegla þannig hvernig banni við að gera 

eitthvað ákveðið er þröngvað upp á hetjuna með álögum (Mackillop, 1998:221). Geis var 

einnig álitið leið til að halda sambandi við fairy heiminn og hina fornu guði (Rutherford, 

1987:59). Viðvaranir eru þó alltaf gefnar þegar um geis er að ræða og að brjóta geis markar 

oft viðsnúning í sögum á sorglegan hátt því afleiðingarnar eru alltaf svo skelfilegar. 

Refsingin er þó ekki alltaf á þann sem brýtur geis heldur getur refsingin bitnað á 

einhverjum öðrum kynslóðum seinna.  

Eitt dæmi sem sýnir tengsl milli hefða í sambandi við geis er sagan Tochmarch 

Étaíne sem segir frá Midir syni Dagda, þegar hann reynir að ná ástum Étaíne, konu 

Eochaid konungs Írlands. Midir trúir því að Étaíne sé endurholdguð eiginkona sín frá því 

fyrir tvö þúsund árum og verður því að eignast hana (Best, 1938:43). Sagt er frá því 

hvernig Midir stelur Étaíne og fer með hana til fairy haugsins Brí Léith, og hvernig 

Eochaid sem sættir sig ekki við þetta, grefur upp fairy hauginn til að komast að 

konungsríki Midir (Best, 1938:55). Tuatha Dé Danann hefna síðan grimmilega fyrir 

þennan ágang með því að deyða síðar annan konung Írlands. Hefndin fyrir árás Eochaid er 

svokallað geis sem er lagt á hann vegna þess að boð eða bönn hafa verið brotinn.
15  

                                                           
14

 Þjóðfræðingurinn Reidar Th. Christansen telur geis eða geas vera sambærilegt hugtakinu álög á Íslandi 

sem rennir stoðum undir írsk áhrif á íslenskar forn bókmenntir og þá með munnlegri hefð frekar en með 

bókum, skrifuðum eða prentuðum (Christiansen, 1959:20; Gísli Sigurðsson, 2000:67-69).  
15

 Að hefna fyrir ágang á bústaði huldufólks á sér margar hliðstæður í íslenskum huldufólkssögnum. Í safni 

Jón Árnasonar Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri er sagt frá manni sem verður prestur álfa og brýtur bönn 

þeirra og álfareið trampar hann niður í hefndarskyni (Jón Árnason, 1954:32-33). 
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3 Tengsl Tuatha Dé Danann við fairies  

Eins og fjallað hefur verið um hér á undan, veita frásagnir af Tuatha Dé Danann innsýn í 

fornan átrúnað, sem síðar þróaðist í átrúnað á fairies. Síd-folk voru eins og forverar þeirra, 

Tuatha Dé Danann, ósýnilegir mönnum nema þegar þeir vildu sjálfir sjást. Annað óbrigðult 

einkenni á fairies er að þeir líkjast mönnum í útliti og vexti og því ekki svo fjarlægir þeim.  

Þrátt fyrir að Tuatha Dé Danann séu guðir og konungborin hástétt virðast þeir einnig hafa 

marga mannlega eiginleika í bland við sína yfirnáttúrulega getu: þeir ásælast til dæmis 

land, völd og ástir manna, valsa um á yfirborði jarðar og eiga ýmis erindi við menn. Tilvist 

þeirra er einnig sjálfsögð, líkt og fairies eru síðar í hugum fólks. Tuatha Dé Dannan eru 

drottnarar manna þar til þeir tapa bardaganum fyrir þeim og þá virðist viðhorf manna til 

þeirra einnig hafa breyst og göfugur uppruni Tuatha Dé Danann glatast. Þeir hafa lækkað í 

tign sem skuggaverur neðanjarðar og um það fjallar næsti kafli. 

3.1 Áhrif kristni á Tuatha Dé Danann og fairies 

Þegar kristni kom til sögunnar
16

var nauðsynlegt að fella þjóðtrú fólks að henni, til þess að 

hún næði einhverri fótfestu. Trúboðar kristni lækkuðu því Tuatha Dé Danann í tign, frá því 

að vera konungar með guðlegt eðli, eða guðir með konunglegt eðli og gerði þá að lokum að 

neðanjarðarverum sem virðast hafa blandast fylgdarliði sínu (sjá kafla 2.5) og  þannig varð 

fólk gyðjunnar Danu að áes síde
17

 undir áhrifum kristinna manna. Í nútíma írsku varð 

merking síde hinsvegar að fairy (Mackillop, 1998:341) og sú sama þróun sést meðal annars 

í söfnun Alexanders Carmichael í Carmina Cadelica (1954) í frásögn um hvernig hið illa 

reyndi að táldraga engla guðs út úr himnaríki (Briggs, 1978:30). Síde voru því ekki séðir 

sem guðir og forfeður Íra lengur, heldur fallnir englar og/eða dæmdar sálir Írlands, fastar á 

ferð sinni til Dómsdags.
18

 Einnig varð Æskuland Tuatha Dé Danann þannig að 

óhuggulegum stað í meðförum kristni, og einskonar ríki dauðans þar sem áes síde eða 

fairies eru óskaplega kvaldir, vonlausir og uppteknir af að öðlast fyrri dýrð sem englar 

guðs, eins og sést í næsta kafla. 

                                                           
16

 Á 6.-7. öld dreifðist kristni ört á Írlandi þótt fyrstu áhrifa hafi gætt þar á 4. öld.  
17

 Áes síde merkir: People of the fairy mound (Mackillop, 1998:341) 
18

 Í safni Jóns Árnasonar Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri (1954:xvi) er að finna áþekka lýsingu á uppruna 

Íslenska huldufólksins. 
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3.2 Fairies sem dæmdar sálir        

Viðhorf kristni til náttúruvætta sést ekki aðeins í sögum um Tuatha Dé Danann heldur 

einnig í sögum um fairies. Í mörgum seinni tíma þjóðsögum á Írlandi má sjá hvernig írskir 

fairies eru séðir sem dæmdar sálir 
19

 og leita þá til manna eftir svörum sem eru þeim samt 

ávallt óhliðholl, eins og þessi sögn sem Patricia Lysaght skráði eftir sagnakonunni 

McGlynn í Mountmellick í Laois sýslu á Írlandi:  

 

The story went that a fairy met a priest and his assistant; it was during the 

time of the hedge-Masses. And he was a little small man and he says he´d 

like to know if he could get to heaven, himself, the fairy. So the priest ask 

him if he had a penknife. And he [the priest] gave a penknive and he says, 

“Now”,he says, “I want you to take the penknife and cut your finger.” 

And the fairy cut his finger, but no blood came and the priest says, “No 

there is no redemption for you, because you are not a human being, 

you´re a spirit” and the fairy went screaming across the fields and there 

were no more fairies in that area after that (Lysaght, 1991:33). 

 

Í söfnum Lady Gregory og Lenihan (sem verða könnuð síðar í köflunum 4.3 og 4.4) er að 

finna keimlíkar sagnir af fairies og iðullega vísað til þeirra sem fallinna engla (Lady 

Gregory, 1992:117; Lenihan, 2003:38). Að fairies séu blóðlausir, eins og í þessari sögn 

tengir þá líka við dauðann en það er einnig merki um skort þeirra á mannlegri náttúru sem 

stendur í vegi fyrir endurlausninni sem þeir þrá.
20

 Í eftirfarandi frásögn, einnig eftir 

McGlynn, er fjallað um hvernig fairies reyna að sanna ágæti sitt og mannlega náttúru. 

 

They tried to make out that they were equal to the human race and they 

were tormenting an old man and telling him that they were as good as he 

was, that they could do anything he could do and even more so. And he 

said, “Ye couldn´t because ye havent got blood in ye´r veins.... ” 

(Lysaght, 1991:34). 

 

                                                           
19

 Í flokkun Christiansens Migratory Legends (1958) er að finna svipaða hugmynd í flökkusagnatýpu ML 

5050 (The Fairies Prospect of Salvation), sem á þó ekki sérlega vel við innihaldið. Almqvist (1991:271) 

stingur upp á (SIT) ML 5051 (No Prospect of Salvation for the Fairies). 
20

 Sagnakonan McGlynn hefur einnig sínar kenningar um blóðleysi. Hún telur ástæðuna vera þá að fairies 

geta ekki dáið og eiga sér því ekki von um neina endurlausn. Rauði liturinn, litur blóðsins minnir fairies á 

þetta vonlausa ástand og því segir hún að  sumir þeirra þoli ekki að sjá rautt í fötum, eldi, kjöti eða í nokkru 

öðru sem ber rauðan lit. Mrs.McGlynn heldur því einnig fram að ef þeir verði svo óheppnir að sjá rauðan lit 

þá verði þeir móðursjúkir. Í ýmsum sögnum getur rauður því komið að gagni fyrir mannfólk sem vörn gegn 

fairies sem sækja  inn á heimilið eða reyna að ræna manni til hulduheima (Yeats, 1986:61). 
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Sú endurlausn sem fairies virðast þrá virðist ekki vera möguleg nema með milligöngu 

mannfólks. Það virðast standa nær guði en fairies, ólíkt því sem áður var þegar Tuatha Dé 

Danann voru konungbornir með guðlegt eðli en menn gersneyddir því.  

3.3 Fairies og hinir dánu 

Sterk tengsl virðast vera á milli Tuatha Dé Danann og seinni tíma fairies, við ríki dauðans. 

Allstaðar þar sem keltnesk áhrif eru augljós eins og í Skotlandi, Wales og Írlandi er um 

sterk tengsl milli hina dauðu og fairies að ræða. Í safni Lady Gregory er að finna margar 

frásagnir sem fjalla um samband fairies og ríki þeirra, við dauðann og afturgöngur. Margar 

þessara frásagna fjalla um látin fjölskyldumeðlim sem virðist búa hjá fairies, eins og sagan 

um litlu stúlkuna sem talar við móður sína í draumi frá huldukjarri eða fairybush
21

 (Lady 

Gregory, 1992:116). Sama sagnakona lýsir því hvernig aðeins í kjarri af þessu tagi, getur 

maður forvitnast um hvar sá látni er staddur (Lady Gregory, 1992:118).   

Í báðum þessum frásögnum er hinn látni orðin að afturgöngu eða vofu og til að geta 

átt samskipti við slíka anda þarf fólk að vera á ákveðnum svæðum sem tiheyra 

hulduheimum. Svæðið í þessum sögnum er þá kjarr sem virðist oft líka vera haugur, 

(kallaður Rusheen) eða hæð með kjarri ofan á. Athyglisvert er að þess konar svæði er forn 

greftrunarstaður og  yfirleytt verið álitin bústaður, bæði Tuatha Dé Danann og fairies (sjá 

kafla 2.5). Yfirleitt er skandinavískt huldufólk talið búa neðanjarðar, undir jörðinni 

(Kvideland og Sehmsdorf, 1988:9-10) á meðan írskt og íslenskt huldufólk á það 

sameiginlegt að búa á yfirborði jarðar 
 
í hólum og hæðum. Ekki er ólíklegt að á Íslandi hafi 

verið um að ræða svipaða tengingu við líf eftir dauðann og anda sem eigra um á fornum 

greftrunarstöðum.   

                                                           
21

 Ég ákvað að kalla “fairybush” huldukjarr þótt “bush” þýði líka tré.  Á Íslandi er huldufólk ekkert 

sérstaklega tengt trjám. En kjarr virðist  hinsvegar hafa sterka tengingu við fairies á Írlandi (t.d Lady 

Gregory, 1992:270). Í safni Eddie Lenihan (2007) Meeting The Other Crowd:Fairy Stories of Hidden Ireland 

er að finna tvær frásagnir: The Bush That bled og A Fairy bush That Moved. 
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4 Söfnun og seinni tíma heimildir um fairies á Írlandi 

Næstu heimildir um fairies, eftir þeim elstu heimildum sem fjallað hefur verið um hér að 

ofan (sjá kafla 2.1), er að finna í þjóðsögum úr munnlegri hefð sem lýsa lifandi trú á þá frá 

19. öld til okkar daga. Áður en rætt verður um einkenni fairies í þessum sögum er 

nauðsynlegt að lýsa stuttlega þeirri þróun sem hefur átt sér stað í söfnun sagna úr 

munnlegri hefð á Írlandi, frá árinu 1825 þegar Thomas Crofton Croker (1798-1854) gaf út 

fyrsta bindið af Fairy Legends and Traditions of the South of Ireland, og fram á okkar 

daga. Croker tilheyrði söfnurum eins og Patrick Kennedy (1801-1873) og Jeremiah Curtin 

1835-1906) sem söfnuðu aðallega efni frá heimahögunum en hirtu ekki endilega um að 

hafa orðrétt eftir heimildarmönnum sínum né skrá írsk orð sem þeir kunna að hafa notað 

(Almqvist, 1991:9). Hugmyndafræði þess tíma einblíndi mjög á að finna gersemar fornra 

þjóða í alþýðumenningu, eins og Caoimhín Ó Danachair [Kevin Danaher] kemst að orði: 

 

There also was present the belief that the peasantry were incapable of 

cultural innovation, and that, therefore, all that was worthy in their 

folklore must have percolated downward from higher cultures of ancient 

times (Danachair, 1983:6). 

 

Líkt og á Íslandi á 19. öld vonuðust menn til að finna í sögu og trú alþýðunnar 

arfleifð frá fornum tímum, þegar Írar voru ekki svo undirokaðir líkt og á 19. öld, heldur 

þekktir fyrir hetjudáðir. Sem heimildir hafa þessi elstu söfn þó ákveðna annmarka, eins og 

Bo Almqvist bendir á: 

 

The value of the work is diminished, however, not only by its 

geographical limitation ―the material almost exclusively from Kerry and 

Cork-but also by the spun-out, novelistic, sentimental and nature 

romantic style, which is totally atypical of genuine oral narration 

(Almqvist, 1991:8-9).  

 

Þó hafa þessi söfn enn ákveðið gildi og söfnun áðurnefnds Kennedy var til að mynda 

mikilvæg vegna þess að hún var gerð á ákveðnu svæði eða í Wexford á Írlandi, þar sem 

litlu hafði verið safnað síðan (Almqvist, 1991:9). Safn Curtin, Tales of the Fairies and the 

Ghost World (1895), markar einnig tímamót, því þar er loksins gefin nánari gaumur að 

sögumönnunum sjálfum, við hvaða tilefni efnið var flutt og öðru samhengi sem skiptir máli 

fyrir nútímasöfnun (Almqvist, 1991:11).  
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Varðandi söfnun fairy sagna á Írlandi á seinnihluta 19. aldar ber fyrst að nefna tvær 

efri stétta konur, Lady Wilde (1821-1896) og Lady Augusta Gregory (1852-1932). Lady 

Wilde (1821-1896) gaf út tvö söfn sem voru í hávegum höfð, meðal annars af  

rithöfundinum W.B.Yeats (1865-1939) (Almqvist, 1991:11). Söfn Lady Gregory,  

Kiltartan Wonder book (1909) og Visions and Beliefs in the West of Ireland (1920), eru þó 

talin vera mikið raunsærri og tryggari sagnahefðinni og þjóðtrúnni, en söfn Lady Wilde 

(Almqvist, 1991:12). Ástæðan er meðal annars sú að mikil bylting varð í söfnun á þessum 

tíma og vísindalegri vinnubrögðum beitt en áður hafði tíðkast við söfnun þjóðsagna.   

Upphafsmaður þessarar þróunar var Douglas Hyde
22

 (1860-1939) og tóku W.B. 

Yeats og Lady Gregory þátt í að móta þessa nýju nálgun með honum (Glassie, 1985:21). 

Með söfnun Douglas Hyde og útkomu Literary History of Ireland á árunum 1889-1939, 

birtist til að mynda fyrst texti með orðfæri sögumanns á írsku, með eins litlum breytingum 

og hægt var og þá öðlaðist söfnunin strax meira heimildargildi.  

Árið 1935 var Irish Folklore Commission
23

 stofnað í Dublin af Séamus Ó Duilearga 

(1899-1981) (James Delargy), fyrrum aðstoðarmanni Hyde. Tæknileg þróun gerði það 

einnig að verkum að vísindalegri vinnubrögð tóku við af skáldaleyfi safnara. Þannig tók 

söfnun og forvarsla The Irish Folklore Commission miklum breytingum með tilkomu 

upptökutækja og gerði söfnurum ekki aðeins kleyft að skrá orðrétt eftir heimildarmönnum 

sínum, heldur einnig að skrá áherslur sögumanna við flutning. Stór hluti safnsins í dag er 

þannig á írsku, sem hefur verið skráð mjög nákvæmlega eftir upptökum safnara (Almqvist, 

1991:13). Nýjasta viðbótin í söfnun eru upptökur í mynd
24

 og þannig er ekki aðeins hægt 

að heyra frásagnirnar orðrétt, heldur geta látbragð og svipbrigði gefið til kynna ólíkan 

frásagnarstíl og tjáningu sem myndi annars fara forgörðum á hljóðupptöku. Þrátt fyrir að 

grundvallarhugsun við vinnubrögð hafi tekið stórfelldum breytingum þá er ekki nærri því 

                                                           
22

 Hyde var einnig mikill talsmaður þess að varðveita allt sem írskt var (Almqvist, 1991:13) og stofnaði til að 

mynda Gaelic League (1893) til þess að varðveita írskt mál. Hann er í raun sagður vera fyrstur til að gera 

greinamun á vísindum og skáldskap við söfnun þjóðsagna (Glassie, 1985:19).   
23

 Árið 1971, sameinaðist stofnunin undir stjórn Bo Almqvist í The Department of Irish Folklore í University 

of Dublin College í Belfield (Glassie, 1985:21). Einnig er vert að geta þess að af þeim um það bil 

þrjúhundruð söfnurum sem söfnuðu fyrir The Irish Folklore Commission eða þar til það var lagt niður 1971, 

þá voru einungis um 50 þeirra konur. Ætlunin var að safna þjóðfræðiefni frá sjónarhóli fólks af öllum aldri og 

báðum kynjum, í dag er hinsvegar almennt álitið að karllæg sjónarmið hafi verið ríkjandi við söfnun á 

þessum tíma og því má ætla að karlkyns safnarar hafi staðið illa að vígi við að nálgast efni frá sjónarmiðum 

kvenna (Ó Crualaoich, 1993:926).     
24

 Frá árinu  1980 hefur stofnunin gert fjölmargar myndbandsupptökur af heimildarmönnum (Almquist, 

1991:16). Árið 1971, sameinaðist stofnunin undir stjórn Bo Almqvist,  í The Department of Irish Folklore í 

University of Dublin College í Belfield (Glassie, 1985:21). 
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búið að skrá allt og má sérstaklega í því samhengi benda á gríðarstóra söfnun sem fór fram 

í 5000 grunnskólum í 26 sýslum árin 1937-38, að undirlagi The Irish Folklore Commission 

(Almqvist, 1991:15).  

Í áðurnefndum söfnum er gríðarlegt magn sagna af fairies og ekki síst frá 

miðlöndum Írlands, Westmeath, Longford og Roscommon þar sem hefur verið sérlegur 

áhugi fyrir söfnun því þar er að finna fairy sagnir í meira magni en annarstaðar og einnig 

betur varðveittar ef svo má segja (Almqvist, 1991:14).  

4.1 Flokkun sagna um fairies á Írlandi á 19. og 20. öld 

Líkt og í þjóðsagnasöfnum í öðrum löndum er ljóst að mörgum sögnum og ekki síst um 

fairies, fylgir ákveðið form eða formgerð. Samkvæmt Almqvist (1991:26-28) hefur 

flokkun á írskum flökkusögnum (sjá í kafla 1.1 skilgreiningu á hugtakinu: flökkusögn) af 

þessu tagi þó verið sérlega ábótavant, ef borið er saman við nágrannalöndin, til dæmis 

Skotland, England og Skandinavíu og þá sérstaklega vegna þess að yfirlit yfir írskar 

flökkusagnir er ekki til staðar:  

 

Our knowledge has [thus] been increased by adding up what we learned 

from the study of one legend after the other, picked without any too 

clearly perceived idea of how many different types there may be, what 

they are and which ones might for various reasons be most profitably 

investigated (Almqvist, 1991:26). 

 

 Í skrá
25

 Reidar Th. Christiansen yfir norskar flökkusagnir, sem Írland hefur gjarna borið 

sínar flökkusagnir saman við, eru þó margar gerðir sem finnast ekki á Írlandi (Almqvist, 

1991:26). Bo Almqvist ákvað því að bæta við sér írskum gerðum við listann og setur þá 

stafina:SIT (Suggested Irish Type) fyrir framan ML (Migratory Legends: flökkusagnir) 

þegar þær eru númeraðar, til að bæta inn gerðum (1991:27). Sumar þeirra eru líklega mjög 

gamlar í formgerð eins og sögnin af gyðjunni Macha í Tain Bo Cuailnge sem tilheyrir  

þemanu (SIT) ML4081 um yfirnáttúrulegu eiginkonuna sem yfirgefur eiginmann sinn 

vegna þess að hann svíkur loforð sem hún tók af honum (Almqvist, 1991:7). Helstu ML 

flökkusagnir um fairies  sem eru frá Írlandi og þekkjast í skrá Christiansen eru eftirfarandi 

ML5070 (Midwife to The Fairies) sem fjallar um mennskar konur sem eru sóttar til að 

hjálpa huldukonum að fæða.  

                                                           
25

 Verið er að vísa í Reidar Th.Christiansen (1958) The Migratory Legends: Lists of Types with a Systematic 

Catalogue of the life of the Norwegian Variants. 
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ML5075 (Removing Building Situated Above House of Fairies) um ágang manna á bústaði 

huldufólks og hvernig þess er hefnt.  

ML6000 (Tricking The Fairy Suitor), um stúlku sem býr hjá ömmu sinni og gætir kúa á 

fjalli og fær heimsókn daglega frá huldumanni án þess að nokkur viti. Stúlkan fer að láta 

svo á sjá vegna þessa heimsókna og amma hennar blekkir huldumanninn til að gefa upp 

lækningu fyrir stúlkuna.  

ML6050 (The Fairy Hat), um mann sem kemst yfir hulduhatt sem hefur þann eiginleika að 

gera hnn ósýnilegan og eltir maðurinn huldufólk í brúðkaup.  

ML6055 (Fairy Cows) sem fjallar um yfirnáttúrulegar kýr huldufólks. 

Sú gerð sem einna best er þekkt er ML5085 (Changeling). Þessa gerð er bæði að finna á 

Íslandi, í Skandinavíu og á Írlandi þótt algengast sé að börn séu tekin, eða ungar stúlkur. 

Þó er töluverður munur á þessum sögnum þar sem ekki er skipt á fullorðnum á Íslandi en 

mjög algengt á Írlandi (Jón Árnason, 1954:41). Í safninu Irish Folktales (1985) er að finna 

frekar átakanlega en dæmigerða frásögn af því þegar ung nýgift stúlka er tekin af fairies og 

leitast við að komast aftur heim og bregður á það ráð að biðja fólk sem býr nálægt þeim 

fairies sem hún dvelur hjá, að skrifa bréf til fjölskyldu sinnar. Það er gert og í ein sjö skipti 

fær fjölskylda stúlkunnar bréf þar sem stúlkan biður um aðstoð við að komast heim. 

Viðtökur fjölskyldunnar eru dræmar og sérstaklega eiginmannsins því hann hefur gift sig 

aftur og það er talin stærri synd í augum guðs að vera tvígiftur, en að skilja eiginkonu sína 

eftir hjá fairies um alla eilífð (Glassie, 1985:145-146). Syndin spilar hér stórt hlutverk, eða 

óttinn við að brjóta lögmál guðs og fara til helvítis. Írskir hulduheimar hafa meira með 

dauðann að gera en hinir íslensku og er í raun sá staður sem menn dvelja á þegar jarðlífinu 

lýkur, lifandi eða dauðir. Ef þeir eru óheppnir, dvelja menn í einskonar helvíti eða sem 

einhverskonar hliðverðir þessa heims og annars, og/eða sem verðir hinna látnu (Mac 

Cárthaigh, 1991:140). Svipað þema er að finna í öðrum írskum gerðum t.d. (SIT) ML5051 

(No Prospect of Salvation For the Fairies), þar sem fairies óttast um sálarheill sína og þurfa 

milligöngu manna til þess að fá von um sáluhjálp (sjá umfjöllun í kafla. 3.2-3.3) 

Fjórtán gerðir af 26 í ML5050-6070 flokkun Christiansens er ekki að finna í írskum 

fairy sögnum og stundum vegna þess að þær einfaldlega finnast ekki eins og áður sagði, en 

einnig vegna þess að skýringar Christiansens sem fylgja ML gerðunum eru of einfaldaðar 

og án viðbóta (SIT) ML en þannig eru margar írskar gerðir hreinlega útilokaðar (Almqvist, 

1991:271). Skýrt dæmi er ML5051 (The Fairies Prospect of Salvation) sem fer á lista 

Almqvist yfir þær gerðir sem finnast ekki á Írlandi, ásamt ML5055 (The Fairies and The 
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Christian Faith) þrátt fyrir að þetta þema, að fairies hafi áhyggjur af sálarleysi sínu og 

uppruna sínum sem fallnir englar, sé velþekkt í írskum sögnum. Þá er efnið það ólíkt að 

það á ekki við og Almqvist bætir því (SIT) ML5051 (No Prospect of Salvation For the 

Fairies) til að ná utan um írsku gerðirnar (Almqvist, 1991:271). 

Christiansen vill meina að sameiginleg einkenni séu á efni og stíl þjóðsagna Íslands 

og Írlands (Christiansen, 1959:19-21). Til að mynda er ML 5075 (Removing Building 

Situated Above House of Fairies), velþekkt þema í íslenskum og írskum sögnum. Í safni 

Jóns Árnasonar, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, má sjá hvernig fórnarlömb huldufólks fá 

grimmilega refsingu ef mannfólk virðir ekki bústaði þeirra. Fórnarlömbin deyja þá oftast 

eftir viðvaranir sem fara oft fram í draumi. Ef þær eru virtar að vettugi þá gæti farið eins og 

fyrir litla drengnum sem var að trampa ofan á álfabústöðum í hrauninu. Hann vildi ekki 

hlusta á bænir móður sinnar sem hafði verið vöruð við í draumi af huldukonu. Hann fannst 

því dáinn með hvert bein brotið í líkamanum (Jón Árnason, 1961:36).  

ML5070 (Midwife to the Fairies) er velþekkt í íslenskum
26

, írskum sögnum sem og 

skandinavískum og kemur í tveim aðal gerðum. Þær líkjast mjög innbyrðis ef undanskilið 

er upphafið í sumum þeirra írsku þar sem stúlka leggur óvart þau álög á körtu sem er í raun 

huldukona, að kartan muni ekki fæða barn sitt nema stúlkan sé viðstödd og þannig er 

stúlkan sótt til að hjálpa við fæðingu huldubarns. Körtur og froskar eru frekar framandi dýr 

hér á landi svo kannski ekki einkennilegt að þann lið vanti. Algengt er einnig að í írskum 

sögnum að ljósmóðurinni sé boðið eitthvað að borða í hulduheimum en er vöruð við því að 

gera það, af ættingja sem dvelur meðal fairies (Mac Cárthaigh, 1991:140).  

4.2 Tvö söfn um fairies á Írlandi. 

Til þess að skoða aðra eiginleika fairies í hugum Íra fyrr og nú, verður næst skoðað 

hvernig þeir birtast í tveimur söfnum sem hafa sótt efnivið sinn í munnlega hefð á vestur 

og suðvestur Írlandi. Fyrra safnið er  áðurnefnt Visions and Beliefs in the West Ireland eftir 

Lady Gregory og W.B. Yeats og inniheldur efni fyrst og fremst af vesturhluta landsins. 

Seinna safnið er hinsvegar eftir Eddie Lenihan (2003), Meeting the Other Crowd: The 

Fairy Stories of Hidden Ireland, og er afrakstur af söfnun hans frá 21. öldinni af 

suðvesturhluta Írlands.   
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 Algengt er að stúlka sé sótt til þess að hjálpa til við fæðingu huldubarns og stundum er hún beðin eða hótað 

að gæfan snúist gegn henni ef hún neitar (t.d Jón Árnason, 1954:16-17). 
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Þessi tvö söfn veita í sameiningu góða innsýn í írska þjóðtrú um fairies úr 

munnlegri hefð frá lokum 19.aldar og fram til 21.aldar. Auk þeirra er stuðst við grein eftir 

Patriciu Lysaght úr greinasafni sem Peter Narváes ritstýrir, The Good People: New 

Fairylore Essays (1991), til að gera grein fyrir helstu eiginleikum, útliti og hegðun hinna 

írsku fairies síðustu 100 ár.  

4.3 Visions and Beliefs in the West of Ireland 

Safn Lady Gregory og W.B. Yeates birtist fyrst árið 1920 og inniheldur margar frásagnir af 

side eða fairies í landi og sjó á vesturhluta landsins. Að áeggjan Yeats, fór Lady Gregory 

fyrst til Araneyja, sumarið 1898 til að safna efni úr munnlegri geymd alþýðunnar (Lady 

Gregory, 1992:6). Viðmælendur hennar voru fólk af lægri stéttum samfélagsins, bændur og 

leiguliðar sem voru mun lægra sett en hún sjálf sem landeigandi (Lady Gregory, 1992:6).  

Lady Gregory hafði það þó fram yfir aðra safnara þess tíma að vera írskumælandi og 

efalaust hefur það opnað henni margar dyr. Hinsvegar skapaði stétt hennar og staða ýmsar 

hindranir við söfnunina. Elizabeth Coxhead segir til að mynda í inngangi sínum að Visions 

and Beliefs in the West Ireland:  

 

She had her geographic limitations, and perhaps also some limitations of 

sex and social class. Some of the tales may have been bowdlerised for her 

ear, and the wicked landlord, who loomed so large in peasants 

experience, is notably absent from her accounts (Lady Gregory, 

1992:7).
27

  

 

Efri stéttin sem Lady Gregory sjálf tilheyrði töldu fairies hjátrú og hindurvitni (Lady 

Gregory, 1992:6) og safnið endurpeglar þannig vel hugarheim og viðhorf til alþýðunnar. 

Safn hennar endurspeglar þó einnig hvernig kristin viðhorf gera það að verkum að fairies 

eða sidhe minna okkur fyrst og fremst á litla púka frekar en náttúruvætti, sem eru líka á 

margan hátt holdgervingar mannlegs breyskleika og gera helst það sem litið er hornauga í 

samfélagi manna.  

Viðhorf Lady Gregory til fairies er mjög í takt við það sem heimildarmenn hennar 

lýsa, en er þó heldur rómantískara og skáldlegra. Hún leitast einnig við að hnýta saman 

lausa spotta eins og um tilgang fairies meðal manna og uppruna þeirra (Lady Gregory, 

1992:10-11). Sagnirnar sjálfar eru ýmist um hvernig á að umgangast fairies, hvað þeir vilja 

mannfólki og hvernig náttúran tekur á sig aðra mynd þegar þeir eru nærri. Í stuttu máli 
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 Tvær sögur í safni Lenihan (2003) Meeting the Other Crowd: The Fairy Stories of Hidden Ireland hefjast á 

tilvísunum í grimma landeigendur: The Eel og The Fairy Frog  
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fjalla sagnirnar um hvernig hversdagsleiki fólks verður lævi blandinn af því sem fólk taldi 

bæði góð og ill yfirnáttúruleg öfl og veita okkur innsýn í dæmigerða birtingarmynd fairies 

á 19.öld. 

4.4 Meeting the Other Crowd: The Fairy Stories of Hidden Ireland 

Hitt safnið sem verður kannað hér, veitir okkur sýn á nútíma ímynd fairies og form þeirra. 

Eddie Lenihan er írskur safnari sem hefur safnað frásögnum af fairies frá því um 1970 

(Lenihan, 2003:1). Sögurnar sem hann safnar koma frá suðvestur hluta Írlands frá 

sögumönnum sem hann telur vera síðustu fulltrúa „gamla“
 
tímans

28
 (Lenihan, 2003:7). 

Lenihan er sannfærður um að sá tími sé að líða undir lok og leggur hann því sérstaklega 

áherslu á frásagnir sem hann kallar „eldri“ sögur af fairies sem minna ekkert á þær 

ævintýrasögur fyrir börn sem hann telur vera að fylla skarð þessara gömlu sagna:  

 

I have made a very conscious choice: to follow old Irish stories to 

wherever they are to be found, particularly stories of the fairy world and 

this for practical reasons. For I have found by experience that wherever 

fairy stories are to be discovered one will inevitably find more besides, 

whereas if there is no knowledge of the fairies one may be reasonably 

sure that there is little else of old lore of other kinds, either (Lenihan, 

2003:3). 

 

Hefðin sem hann lýsir hefur hinsvegar tekið á sig breytta mynd síðan á miðöldum og á 

tíma Lady Gregory og spurning er hvort sú breyting hafi aðeins átt sér stað á yfirborðinu, 

en Lenihan er þess fullviss að hinn dæmigerði Íri trúi enn á tilvist fairies (Lenihan,  

2003:11). Helsta hindrun Lenihan við söfnun er því ekki stétt hans eða staða, eins og í 

tilviki Lady Gregory, heldur er það raunhyggja og kaldhæðni nútíma Íra sem hann á í 

höggi við. Til að komast undir kaldhæðnislegt yfirborðið þá segist Lenihan gera sig að 

boðbera hefðarinnar líkt og Lady Gregory og segist trúa staðfastlega á tilvist fairies sem 

hann talar um sem þá.
29

 Þannig finnst Lenihan hann fá fólk til að afhjúpa trú á fairies sem 

það vissi ekki að það byggi yfir og afhjúpa í leiðinni hversu lifandi hefðin er, þrátt fyrir 

tómhyggju nútímans. Honum finnst að fólk trúi meira á fairies en það heldur sjálft og 

þekki frásagnir af þeim, án þess að telja sig trúa beinlínis á þá.  
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 Þessi sýn er ekki ný og þjóðfræðin hefur oft tekist á við svipaðar hugmyndir um að bjarga þurfi ákveðnu 

efni frá glötun (Ólína Þorvarðardóttir, 1989:247-249). 
29

 Í safni Lenihans, líkt og hjá Lady Gregory er iðulega talað um  fairies í orðtölu eða sem They eða Them og 

er það hluti af óvissunni sem umlykur fairies í þessum sögnum (t.d Lady Gregory, 1992:141; Lenihan, 

2003:15). 
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Eftirtektarvert er að sögurnar í safni Lenihan eru töluvert mikið lengri en sagnirnar í 

safni Lady Gregory og það er meira kjöt á beinunum þar, það er að segja meira um 

smáatriði, samtöl og ákveðin stígandi er í þeim.
30

 En einnig hafa þessar sagnir greinilega 

aðlagað sig nútímanum og má nefna til að mynda söguna The Fallen Angels þar sem 

fairies eru taldir ábyrgir fyrir þeim flugslysum og bílslysum sem henda varkárt fólk 

(Lenihan, 2003:38). Gráðugir bankastjórar og hrokafullir dyraverðir koma einnig fyrir í 

sögunni  A Transaction with the Other Crowd (Lenihan, 2003:221) sem kannski má telja 

sem nútímaleg fyrirbæri sem sjást ekki í safni Lady Gregory og fjalla um átök stétta og 

viðhorf þeirra til hverjar annarar.   

Nálgun Lenihan og Lady Gregory er lík að því leyti, að þau afla efnis úr munnlegri 

hefð frá þeim sem þau telja að þekki hefðina. Lenihan safnar frá þeim sem hann telur 

síðustu hefðarberana og Lady Gregory frá lægri stéttum samfélagsins, sem hún taldi vera 

suðupott hefðarinnar og hjátrúarinnar. Eddie Lenihan er líkt og Lady Gregory, umhugað 

um að nálgast þessi fyrirbæri með því að gera ráð fyrir tilvist fairies frekar en að líta á þá 

sem hugarfóstur. Að gera ráð fyrir tilvist fairies er einkennandi fyrir allar þessar sagnir og 

órjúfanlegur hluti af þeim og eins og áður sagði, er umhverfi sagnanna hversdagslegt og 

snertir oftar en ekki daglegt líf fólks. Þannig er hægt að gera áheyrendum kleift að taka 

trúanlega sögusögn um mennska konu sem gaf huldubarni brjóst (Lady Gregory, 

1992:136-137) og reynslusögn annarar, af því þegar hún var tekin burt af fairies sem barn 

og skilað aftur (Lady Gregory, 1992:91-92).  
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 Sagnir Lady Gregory eru ekki sögur með upphafi, miðju og enda, líkt og hjá Lenihan. Í báðum tilfellum er 

þó um að ræða sagnir því nefnd eru kennileiti, nöfn fólks og stundum ákveðin tími og það er yfirleitt ótvíræð 

einkenni sagnar (Christiansen, 1958:5; Jón Hnefill Aðalsteinsson,1989:233).  
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5 Tegundir sagna um fairies  

Þær tegundir sagna sem finnast í áðurnefndum tveim söfnum eru ýmist svokallaðar  

reynslusagnir og sögusagnir, (sjá umfjöllun um sagnir í kafla 1.1). Sögusagnirnar hafa á sér 

ópersónulegra yfirbragð en reynslusagnirnar, því oft er gert ráð fyrir að hlustendur 

reynslusagnarinnar þekki staðinn, fólkið og fjölskyldusögu þess sem um ræðir, líkt og 

eftirfarandi sögn lýsir úr safni Lady Gregory: 

 

Martin´s new wife is a fine big woman, if she is lucky. But it is not a 

lucky house. Thats what happened the last wife that lost her baby and 

died. William Martin knows well they are in it, but he is a dark man and 

would say nothing. I saw them myself about the house one time, and I 

met one on the forth going through the fields; he had the appearance of a 

man in his clothes. And sometimes when I look over at Martin´s house 

there is a very dark look like a dark cloud over it and around it 

(Lady Gregory, 1992:216).  

 

Landslag sagnar er þannig yfirleitt það sama og það samfélagi sem hún tilheyrir: þekkt 

bóndabýli, vegir og nafngreindir einstaklingar auka trúverðugleika hennar bæði fyrir þá 

sem hlýða á sögnina og flytja hana (sjá umfjöllun um sagnir í kafla 1.1). Sagnirnar skipta  

heiminum annars vegar í hversdagsleikann og hinsvegar í hinn yfirnáttúrulega heim og 

kjarni sagnar er sá snertiflötur þegar þessir tveir heimar mætast (Tangherlini, 1994:6). Í 

safni Lady Gregory hverfast sagnirnar einnig oft um atburði sem þykja framandi eða 

einhver tímamót í lífi fólks, eða jafnvel hvorutveggja, til að mynda Ameríkuferðir.
31

 

Sagnirnar í þessum tveim söfnum eru fjölbreyttar og frá tveimur ólíkum tímum en 

athyglisvert er að sjá hvernig þær endurtaka þó sömu stefin aftur um fairies, með nánast 

sömu röddinni. Hugmyndir um þá eru samt óljósar og ljóst er að sagnirnar sýna aldrei alla 

þá vitneskju sem býr að baki því hún er sótt í reynsluheim hlustenda sem deila þekkingu 

um fairies.  

Bæði söfnin innihalda helst í flokki sögusagna: belief fabulates, sem eins og áður 

sagði (sjá kafla 1.1) lýsa þjóðtrú og yfirnáttúrulegum verum, person fabulates um tiltekna 

nafngreinda einstaklinga og aetiological fabulates, sem lýsa uppruna ýmiskonar fyrirbæra. 
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 Í kaflanum Sea-Stories er að finna nokkrar sögusagnir sem tengja Ameríku við yfirnáttúrulega atburði. Þeir 

sem  verða fyrir yfirnáttúrulegri reynslu er annað hvort að koma frá Ameríku eða fara þangað, en hitta í 

millitíðinni afturgöngur og haffólk eða verða fyrir annari reynslu sem tengist hafinu. Sjórinn er landamæri 

þess ókunna og Ameríka tiheyrir því hinu óþekkta einnig sem land handan hafsins. Einnig er sagt eftir 

sögusögn í kaflanum Appearances, að fairies séu eins í Ameríku og á Írlandi. Það vissi kona sem hafði verið 

þar og önnur sem skrapp til heimkynna þeirra í svefni “Away she was while the sleep lasted” (t.d  Lady 

Gregory,1992:218,229).  
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En þó er munur á þessum tveim söfnum sem felst aðallega í formi þeirra. Sagnir Lenihan 

eru að sumu leyti úr tengslum við áheyrendur og virðast ekki deila sömu vitneskjunni um 

fairies sem gert er ráð fyrir að áhorfendur þekki í safni Lady Gregory. Viðhorfum og 

sjónarhóli fólks í sögnum Lenihan er gefið meira rými, eins og til skýringar, á meðan 

sagnirnar í safni Lady Gregory eru eins stuttar og hægt er að komast af með, því þar er 

treyst á að áheyrendur deili þekkingu um fairies með sögumanni.  

Efni sagnanna í safni Lady Gregory hverfist líka oft um það sem snertir daglegt strit 

og ótta
32

 fólks um afkomu þess, í sambýli við harðneskjulega náttúru og veðrabreytingar. 

Sagnir Lenihans virðast fjarlægar þessum veruleika sem birtist svo sterkt í safni Lady 

Gregory og gætu þannig verið sagðar með skemmtanagildið meira í huga fyrir áheyrendur. 

Samt er vel hægt að segja að bæði þessi söfn veiti okkur frekar dæmigerða innsýn í hvernig 

Írar hafa séð fairies fyrir sér.  

Næstu kaflar munu  fjalla nánar um efni sagnanna í þessum tveim söfnum: hvernig 

útlit og eiginleikar hinna írsku fairies koma fram og hvort einhver líkindi séu við íslenskar 

huldufólkssagnir. 

5.1 Útlit og eiginleikar fairies á 19. til 20. öld 

Samkvæmt sögnum frá Vestur-Írlandi, í þessum tveim söfnum taka fairies á sig margar 

ólíkar myndir. Þeir eru ýmist sagðir jafnháir mönnum eða litlir sem smábörn (t.d.  Lady 

Gregory, 1992:235; Lenihan, 2003:223). Sumir vilja þó meina að fairies séu í raun alltaf 

jafnháir mönum, en menn viti einfaldlega ekki betur því fairies geri sig smávaxna þegar 

þeir þurfa (Lady Gregory, 1992:233). Útliti þeirra er aldrei lýst mjög greinilega en um 

fairies er oft talað sem „rauða“ menn eða þeir sagðir vera í rauðum fötum með rauð 

höfuðföt (Lady Gregory, 1992:219) og oft eru þeir í einhverskonar búningum og í 

gljáfægðum stígvélum (Lady Gregory, 1992:231). Lady Gregory hefur þó ákveðnar 

hugmyndir um útlit þeirra og innræti og telur að tvö kyn af fairies sé að finna á Írlandi. Í 

inngangi sínum að Visions and Beliefs in the West of Ireland segir hún:  

 

There are two races among the Sidhe. One is tall and hand-some, gay and 

given to jesting and to playing pranks, leading us astray in the fields, 
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 Ótti fólks er oft um að gæfan yfirgefi það og í þessu samhengi tengt hugmyndum Fosters (1965:293-315) 

um takmörkuð gæði (Limited Goods) Kenning hans er á þá leið, að í heiminum sé takmarkað magn af 

gæðum: heilsu, velmegun, heppni, frjósemi osfr. Því er aukin velmegun eins, alltaf á kostnað annars. Ef 

heppnin yfirgefur þig þá eykst heppni einhvers annars. Því er stanslaus barátta milli fólks um þessi 

takmörkuðu gæði 
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giving gold that turns to withered leaves or to dust. These ride on horses 

through the night-time in large companies and troops, or ride in coaches, 

laughing and decked with flowers and fine clothes. The people of the 

other race are small malicious wide-bellied, carrying before them a bag 

(Lady Gregory, 1992:10). 

 

Fyrri hluti lýsingarinnar minnir óneitanlega annarsvegar á Tuatha Dé Danann (sjá kafla 

2.4) og má segja að seinni hlutinn endurspegli viðhorf kirkjunnar til þeirra. Líkt og í safni 

Lady Gregory, lýsa sumir sagnamenn Lenihan (2003:43) einnig fairies sem hávöxnum og 

fögrum verum en samt sem fyrrum erkienglum Lúsifers. Í safni Lenihan er einnig minnst á 

mismunandi tegundir af illa innrættu kyni sem virðist þó mun hættulegra en hinar 

villuráfandi sálir: 

 

Everyone knows there were two or three different kinds o´ ghosts or 

fairies or spirits, or whatever you like to call´ em. But the most plentiful 

kind of ´em was the evil spirit and the wandering souls. The wandering 

souls, all they wanted was your prayer, and say masses for ´em. But the 

evil spirits were different. They were out for destruction of every kind, 

devilment of every kind (Lenihan, 2003:38). 

 

Lady Gregory nefnir einnig í inngangi sínum að hávaxna og fallega kynið sé glaðlegt og 

gefið fyrir skemmtun og leiki, en í safninu sjálfu er oftar talað um hinar píndu sálir sem 

Lenihan nefnir (Lady Gregory, 1992:216-217). Smávaxnir fairies eru þó einnig nefndir í 

safni Lady Gregory og samkvæmt Mrs. Keely, kallast þeir Jack O´Lanthorn:   

 

We see them often going about up and down the hill, Jack O´Lanthorn we 

call them. They are not the size of your two hands. They would not do 

you much harm but to lead you astray (Lady Gregory, 1992:242). 

 

Sagnir úr bæði söfnum Lady Gregory og Lenihan skýra ennfremur frá því að fairies séu 

hamskiptingar sem geta breytt um útlit og lögun (Lady Gregory, 1992:234; Lenihan, 

2003:145). Eiginleikum fairies er einnig gerð betri skil í safni Lady Gregory, þrátt fyrir að 

þær séu styttri.  

Þjóðtrúin á Írlandi hefur ekki svo mikið breyst á þessu tímabili og þau atriði sem 

hafa verið dregin saman um útlit og einkenni fairies sýna að: írsku sagnirnar hafa í raun 

lítið breyst yfir tíma, síðan safn Lady Gregory kom út á 19. öld, en þó eru fairies í safni 

Lady Gregory vinveittari en í safni Lenihans, kraftmeiri og líkari forverum sínum, 

guðunum Tuatha Dé Danann. Þeir fairies sem er að finna í safni Lenihans virðast þannig 

verr innrættir og hefnigjarnari en í safni Lady Gregory. Eftirtektarvert er að þar sem litlar 

sem engar lýsingar af klæðnaði er að finna í safni Lenihan, má ráða að klæðnaður virðist 

ekki lengur skipta máli.  
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5.2 Fairies á ferðinni: heilagir tímar og staðir 

Annað einkenni hinna írsku fairies sem kemur fram í söfnum Lady Gregory og Lenihan er 

hvernig þeir virðast stjórnast af árstíðunum að einhverju marki. Á fjórðungsdögum
33

 ársins 

var hægt að búast við því að verða á vegi þeirra því að á þeim tíma trúðu menn að hlið á 

milli þessa heims og hins yfirnáttúrulega myndu opnast.
34

 Svipaðar hugmyndir voru uppi 

hjá Skotum og samkvæmt skoska prestinum Robert Kirk, sem ritaði hið merkilega rit The 

Secret Commonwealth of Elves, Fauns and Fairies (1691) um hagi fairies, var best að 

forðast fairies á ákveðnum dögum ársins því þá flytjast þeir búferlum
35

 (Kirk, 1933:68). 

Hrekkjavaka eða 1. nóvember (Samain) er dæmi um slíka daga þar sem skilin á milli 

hulduheima og raunheima eru óljósari.  Í safni Lady Gregory er tekið í sama streng og 

varað við því að maímánuður sé góður mánuður fyrir fairies en nóvemember sé hinsvegar 

slæmur fyrir þá og því þurfa menn að láta lítið fyrir sér fara og fresta brúðkaupum og 

öðrum meiriháttar tímamótum (Lady Gregory, 1992:213). Eftirfarandi sögn í skosku riti, 

Carmina Gadelica, lýsir svipuðum hugmyndum, þegar því er lýst hvernig týndur drengur 

finnst inni í álfhól sem opnast á Hrekkjavöku:  

Every day and night people were set to watch the entry to the 

fairies´round hillock, [just as people used to be sent to watch the entry to 

the lair of the wicked carnivorous wolf]. On Hallowe´en, in contrast to all 

other nights, the mound of the slim fairies opened, and there quickly 

poured forth pell-mell a disorderly giddy swarm like schoolchildren just 

dismissed. The watchers forthwith entered the mound and there the young 

heir of MacLeod of Dunvegan was found, joyous jolly, mirthful merry, 

sweetvoiced (Carmichael, 1954:217). 

 

Í þessu samhengi er eftirtektarvert hvernig fairies vilja ekki að menn séu úti á 

ákveðnum tímum því þá geta þeir verið in the way (Lady Gregory, 1992: 239-240) og 

orðið fyrir yfirnáttúrulegum öflum. En híbýli  manna geta einnig verið staðsett in the way. 
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 1. maí og 1. nóvember marka upphaf sumars og veturs á Írlandi. Frá gömlum tímum var árinu á Írlandi (og 

Skotlandi) skipt upp í vetur og sumar líkt og akuryrkju árinu. Keltar og Germanir notuðu svipað dagatal þar 

sem árið byrjaði í lok október með fórnarathöfnum og veisluhöldum 1. nóvember (Samain). 1. febrúar 

(Imbolc) varð síðar St. Brigid´Day. Á 1. maí voru líka viðhafðar miklar varrúðarráðstafanir til að vernda 

vatnið í brunnum fólks eftir sólsetur. Heilögu vatni var svo skvett á kýr til verndar illum öflum og passað upp 

á að smjörinu yrði ekki stolið (Danaher, 1972:113-114). 
34

 Verið er að tala um það svæði sem myndast þegar tveir heimar skara hvorn annan: raunheimurinn og hinn 

yfirnáttúrulegi. Þá er skörunin hvorki hér né þar og ókunn öfl eiga greiðan aðgang inn á svæði sem er annars 

lokað. Þetta er þá einskonar jaðarsvæði (e. liminality), samkvæmt hugmyndum van Gennep (1992:1-11) The 

Rites of Passage og Viktor Turner (1982) tími sem er á milli þekkts svæðis og óþekkts samkvæmt 

kenningum Mary Douglas (1966:122-123). 
35

 Slikar hugmyndir um að huldufólk flytji búferlum á ákveðnum tímum er velþekkt í íslenskum 

huldufólkssögum (Jón Árnason, 1954:4). 
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Þeir sem taka ekki viðvaranir um slíkt alvarlega gætu átt það á hættu að missa sína 

nánustu, eins og eftirfarandi sögn lýsir:  

One time when I was there a strange woman came in, and she knew 

everything and told me everything. “I´d give you money if I had it,” said 

I. “I know well you haven´t much of it,” says she; “but take my word and 

go away out of this house to some other place, for you´re in the way.” She 

told me to tell no one she came, and that shows there was something not 

right about her; and I never saw her any more. But if I´d listened to her 

then, and if I knew then what she meant by the house being in the way  I 

wouldn´t have stopped in it, and my seven fine children would be with 

me now. Took away they were by them and without ache or pain. I never 

had a sign or vision from them since, but often and often they come 

across me in my sleep (Lady Gregory, 1992:181). 

 

Sumir vikudagar eru taldir sérstaklega varhugaverðir og taldir sá tími þegar fairies 

eru kraftmeiri en aðra daga og sérstaklega er fimmtudagur nefndur sem tími til þess að 

heyra til þeirra inn í húsum fólks:  

One night I was sleeping over there by the dresser and I heard them 

(“Would you say the day of the week, ” says the old woman, “It´s 

Thursday,” said I. “Thank you,” says the old man and goes on) ―I heard 

them thick all about the house ― but what they were saying I couldn´t 

know (Lady Gregory, 1992:222).  

Helst er það þó myrkrið og rökkrið sem er tími fairies, og þeir eru taldir hvílast á 

daginn og vera á ferli á nóttunni. Við sólsetur og sólarupprás er því talið öruggast fyrir 

menn að vera innandyra. (Lady Gregory, 1992:241). 

5.3 Samskipti fairies við menn á 19.-20. öld 

Sagnir Lady Gregory og Lenihan draga upp góða mynd af því hvernig menn á 19. og 20. 

öld sáu samskipti á milli manna og hinna írsku fairies. Menn virðast iðullega þurfa að taka 

tillit til boða og banna fairies í samskiptum sínum við þá svo þeir glati ekki þeirri gæfu 

sem þeim hefur áskotnast og sumar sagnir fjalla meira um samskipti en aðrar.  

Eins og fram hefur komið álítur mannfólk að fairies taki útvalda til sinna heima og 

frægustu sagnirnar eru líklega umskiptingasagnir á bæði börnum og fullorðnum (ML5075). 

Þar skilja fairies oft eftir eftirlíkingar af fullorðnum til að veslast upp í mannheimum (Lady 

Gregory, 1992:132; Lenihan, 2003:297). Mögulegt er að snúa aftur til mannheima eftir sjö 

ára dvöl meðal fairies en þá aðeins ef viðkomandi borðaði hvorki vott né þurrt í 

hulduheimum allan þann tíma (Lady Gregory, 1992:117). En þannig hafa hinir stolnu 

ættingjar væntanlega haldið í sér lífinu í margra ára útlegð í hulduheimum og átt von um að 
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komast til baka (Lady Gregory, 1992:113). Á tímum Lady Gregory var algengt að setja út 

mat og þá helst mjólk, vatn og kartöflur fyrir fairies (Lady Gregory, 1992:218) og ekki 

mátti hver sem er snerta matinn því þá vildu fairies hann ekki (Lady Gregory, 1992: 227). 

Ekki máttu menn heldur borða mat sem var látinn liggja á glámbekk, því að þá var álitið að 

búið væri að taka úr honum allan kraft. Ungt fólk gat átt von um að rata heim aftur þó það 

gisti hjá fairies, en aðeins ef það bragðaði ekki á matnum þeirra. Í öðrum sögum er það 

hinsvegar oft brennimerkt og á það á hættu að veslast upp og jafnvel deyja (Lady Gregory, 

1992:133). Stundum geta þó látnir ættingjar meðal fairies barist fyrir þeim sem eiga á 

hættu að vera teknir eða liggja fyrir dauðanum eins og lýst er í eftirfarandi sögn: 

 

One night there was one of the boys very sick within, and in the morning 

the grandmother said she heard a great noise of fighting in the night about 

the door. And she said: “if it hadn´t been for Michael and John being 

drowned, you´d have lost Martin last night. For they were fighting for 

him; I heard them, and I saw the shadow of Michael, but when I turned to 

take hold of him he was gone” (Lady Gregory, 1992:189). 

 

Ekki virðast allir vera í hættu á að vera teknir, heldur aðeins þeir sem eru of góðir og 

saklausir. Gamalt fólk er því yfirleytt látið í friði og sérstaklega ef það er orðljótt og blótar 

eða er mjög önugt (Lady Gregory, 1992:188). Í sögnum Lady Gregory og Lenihans eru  

það konur og börn sem eru oftast tekin. Þegar ungabörn eru tekin þá eru visnuð smábörn 

skilin eftir í rúmum kvenna, en stundum eru það nýlátin gamalmenni eins og eftirfarandi 

sögn sýnir: 

 

There was an old man died, and after three days he appeared in the cradle 

as a baby;they knew him by an old look in his face, and his face beeing 

long and other things. An old woman that came into the house saw him, 

and she said“ he won´t be with you long, he had three deaths to die, and 

this is the second,“ and sure enough he died at the end of six years  

(Lady Gregory, 1992:191). 

  

Stundum eru þessir umskiptingarnir bæði matgráðugir (Lady Gregory,1992:106) og ekkert 

líkir þeim börnum sem voru tekin (Lady Gregory, 1992:112). Stundum þykjast þeir ekki 

geta gengið (Lenihan, 2003:298-299) eða hafa í frammi einkennilega tilburði eins og að 

liggja mikið fyrir, og oft með bók. Í ofanálag eru þeir sagðir með óvenju gott minni (Lady 

Gregory, 1992:140). Af þessu má sjá hvernig Írar virðast hafa talið fairies holdgervinga 

þess sem var öðruvísi í mannlegu hátterni. Þannig hafa þeir sem hafa skorið sig úr 

fjöldanum vegna fötlunar (t.d. Lady Gregory,1992:145-146), leti eða jafnvel óæskilegrar 

bókhneigðar verið umsvifalaust álitnir brottnumdir af fairies. Einnig er að finna sagnir í 
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safni Lady Gregory sem lýsa því hvernig menn álíta fairies hafa mátt til þess að gera aðra 

menn vitstola (Lady Gregory, 1992:214). 

 Menn virðast sjaldnast hafa bein samskipti við fairies nema til að mynda í sögnum 

um þegar mennsk kona er beðin að aðstoða fairies við barnsfæðingar. Í safni Lady Gregory 

er hinsvegar oftar að finna sagnir um það þegar kona er beðin að gefa huldubarni brjóst. 

Einnig viðhalda fairies og styrkja sitt kyn, með mannabörnum og eru sólgnir í að fá 

mennskt fólk í sínar raðir (Lenihan, 2003:297). 

Sameiginlega lýsa söfn Lady Gregory og Lenihan samskiptum manna við fairies og 

margar sagnanna líkjast að efni en þó er merkjanlegur munur og í sögnum Lady Gregory 

sést mun skýrar viðhorf manna til fairies. Þeir eru verur sem menn álíta sig í daglegri 

baráttu við og fairies eru þó nánast alltaf sterkari aðilinn nema þegar þeir þarfnast aðstoðar 

til að mynda við barnsfæðingar. Menn virðast líta svo á að ekki megi raska mikilvægu 

jafnvægi sem ríkir í samskiptum manna og fairies. Sést það vel á því þegar menn bera út 

mat fyrir þá sem dvelja hjá fairies og gæta þess að halda híbýlum sínum hreinum, ásamt 

því að halda sig innandyra á ákveðnum tímum til þess að styggja þá ekki.  

5.4 Íslensk álfahefð og möguleg tengsl við írskar hefðir 

Eins og sjá má í köflunum hér á undan um hina írsku fairies, er ýmislegt ólíkt íslenskri 

þjóðtrú 19.-20. aldar um álfa og huldufólk og þá helst hvernig Írar hafa samskipti við hina 

látnu og lifandi í heimi fairies. Viðhorf fairies til manna virðist einnig ólík að því leyti að 

þeir virðast þrá mannlega eiginleika, eins og að hafa rautt blóð í æðum því þeir virðast telja 

að það endurreisi þá til fyrri dýrðar sem engla Guðs (sjá kafla 3.2). Einnig eru írskar 

ljósmóðursagnir ólíkar þeim íslensku að því leyti að þar eru fairies körtur sem geta ekki 

fætt nema með aðstoð manna. Íslenskt huldufólk er þó líka hamskiptingar og  eftirfarandi 

sögn í safni Jóns Árnasonar Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri segir:  

 

En á meðan hann er að borða kemur rakki mórauður í tjaldið og er mjög 

hrakinn og sultarlegur. Sunnlingurinn undraðist yfir að þar skyldi koma 

til hans hundur er hann átti engra dýra von. Svo var rakkinn ljótur og 

undarlegur að honum stóð stuggur af; ei að síður gaf hann honum þó svo 

mikið af nesti sínu sem hann vildi. Át hvolpurinn gráðuglega og fór síðan 

burt og hvarf út í þokuna. Maðurinn skipti sér ekki af þessu, en fór að 

sofa þegar hann var búin að snæða og hafði hnakkinn sinn undir höfðinu. 

Þegar hann var sofnaður dreymdi hann að kona kom inn í tjaldið. Hún var 

mikil vexti og hnigin á efra aldur. Hún segir: Ég þakka þér maður minn 

fyrir hana dóttur mína, en ekki get ég launað þér sem skyldi. Þó vil ég þú 

þiggir af mér ljáspík þessa sem ég legg hér undir hnakkinn þinn. Ég vona 
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að hún verði þér að góðu liði, og mun hún eins bíta hvað sem fyrir verður. 

Aldrei skaltu eldbera hana því þá er hún ónýt, en brýna máttu hana ef þér 

þykir þess þurfa.“Síðan hvarf konan á braut (Jón Árnason, 1954:12-13).  

 

Enn fremur segir frá því þegar íslenskt huldufólk  hefur viljað heilla börn, þá tekur það á 

sig mynd þeirra sem barnið elskar og lætur svo barnið elta sig inn í hóla (Jón Árnason, 

1954:46,48-49).  

Þótt íslensk huldufólkshefð líkist að mörgu leyti skandinavískri huldufólkshefð er 

þó einnig margt sem er ólíkt. Tvö skýr atriði skilja hinar skandinavísku vættir frá íslensku 

huldufólki og og írskum fairies. Huldre í Noregi eða „hinum ósýnilegu“ (invisible folk)
36

 

annarstaðar í Skandinavíu, eru sagðar fagrar verur sem líkjast mönnum. Um þessar verur er 

einnig sagt að ef menn ná að sjá bakmynd þeirra sést að þær eru holar eins og trjábolir,
37

 

Einnig er algengt að þeim sé lýst sem verum með kýrhala, eða með önnur dýrsleg einkenni 

(Kvideland og Sehmsdorf, 1988:216-217). Hvorug þessara einkenna er hinsvegar að finna 

á Írlandi eða Íslandi.  

Ef íslensk álfahefð er undir írskum áhrifum, líkt og Gísli Sigurðsson og Terry 

Gunnell hafa lagt til, þá eru þessi áhrif mjög gömul, eða frá landnámsöld þegar margir 

írskir þrælar komu til Íslands (sjá kafla 1.2). Þó hefur þessi samanburður verið 

vandkvæðum bundin því fjöldi írskra heita á staðarháttum og írsk mannanöfn eru í 

töluverðu ósamræmi við þann fjölda þræla sem á að hafa fylgt landnemunum (Gísli 

Sigurðsson, 2000:33). Enda hefur norræn menning verið ráðandi hér við landnám, írskum 

þrælum voru til að mynda gefin ný norræn nöfn og fræðimenn hafa talið líklegt að þeim 

hafi ekki verið leyft að rækta sína menningu eða tala sitt mál (Gísli Sigurðsson, 2000:26). 

Trú Íslendinga á álfa og huldufólk, er oft sögð sprottin úr trú á náttúruanda og 

forfeðratrú fyrir kristni. Í því samhengi er eftirtektarvert að samkvæmt Landnámabók voru 

þessir sömu náttúruandar stundum álitnir tengjast öndum hinna dauðu, sem trúað var að 

lifðu í hólum og hæðum þegar Ísland var numið um árið 870. Hugmyndir um líf eftir 

dauðann og samskipti við lifendur er að finna í Landnámabók. Þar er t.d. sagt frá Ásmundi 

sem var heygður með þræl sínum og stuttu síðar dreymir Þóru konu hans að hann hafi 

ónæði af þrælnum, sem þá er grafinn upp (Landnámabók, 1986:36). Íslenskar og írskar 

hefðir virðast einnig hafa svipaðar hugmyndir un endurfæðingu. Í Helgakviðu 
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  Invisible folk er einskonar samheiti yfir t.d huldre eða nisse. Samheitið lýsir eiginlega best því kyni sem 

líkist mest fairies og íslensku huldufólki (Kvideland og Sehmsdorf, 1988:206). 
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 Þetta einkenni tengist viðhorfi manna til Invisible folk að ekki er allt sem sýnist í veröld þeirra (Kvideland 

og Sehmsdorf, 1988:228).  
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Hundingsbana II í Snorra Eddu, er að finna frásögn af Helga og Láru sem eiga að vera 

Helgi Haddingjaskati og Kára þegar þau endurfæðast (Gísli Sigurðsson, 2000:54-55). Í 

írsku sögunni Tochmarch Étaíne (sjá kafla 2.6) er fjallað um endurfæðingu Étaíne og í 

báðum sögunum eru Kára og Étaíne sagðar umbreytast í svani (Gísli, Sigurðsson, 

2000:55). Ennig er að finna tengingu á milli íslenskra og írskra hulduheima, því að í 

báðum er ferðast til annara heima í gegnum hóla eða hæðir (Gísli Sigurðsson, 2000:57). 
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Niðurstöður 

Eftir að hafa skoðað írskar sagnir um fairies og forfeður þeirra Tuatha Dé Danan þá sýna 

þær glöggt breytingu á þjóðtrú Íra frá því á 19. öld og fram á 20. öldina en bæði söfnin lýsa 

þeirri heimsmynd sem blasti við á tímum Lady Gregory. Sú heimsmynd er þó ekki eins 

skýr í safni Lenihans þar sem þær sagnir virðast vera sagðar fyrir annan áheyrendahóp og í 

öðrum frásagnarstíl, á meðan frásagnirnar í safni Lady Gregory eru alvarlegar, knappar í 

formi og segja aðeins frá því allra nauðsynlegasta. Í safni Lady Gregory er ljóst að menn 

bjuggu við harðneskjuleg lífsskilyrði og ýmsar hættur. Óvissa skín úr sögnunum og þar 

sem vissunni sleppir eru fairies, á þröskuldi hins óþekkta.  

Sagnir Lenihans virðast enn þjóna því hlutverki að koma þessum átrúnaði áleiðis en 

þær hafa þrátt fyrir það fjarlægst þá þjóðtrú og samfélagssvið sem þær voru upphaflega 

sagðar í og deila ekki lengur með áheyrendum sameiginlegri þekkingu um fairies. En í 

staðinn hafa sagnir Lenihan aðlagað sig breyttum tímum og tekið inn nýjan og viðeigandi 

efnivið. Gott dæmi um það er hvernig nútímaleg farartæki, eins og flugvélar og bílar gegna 

því hlutverki með hjálp fairies, að skýra ótímabær dauðsföll og þannig tjá sagnirnar 

kannski viðhorf nútímamannsins. Ekki er því hægt að segja að þær hafi nokkurn tíma látið 

af gamla hlutverkinu sínu, heldur aðlagað sig að breyttri heimsmynd okkar á meðan sagnir 

Lady Gregory líkt og Jóns Árnasonar, hafa stirðnað á pappírnum fyrir nútíma lesendur.   

Aðalviðfangsefni þessarar ritgerðar var þó að kanna bakgrunn og eðli írskra fairies 

og kanna hvort um tengsl sé að ræða við íslenska huldufólkshefð. Til þess að draga fram 

þessi einkenni var í upphafi skoðað hvernig þjóðtrú var háttað við landnám Íslands, og á 

Írlandi á sama tíma þegar Írar trúðu enn á Tuatha Dé Danann. Síðan voru dregnar saman 

helstu lýsingar á huldufólkshefð írskra sagna og athugað hvort um væri að ræða tengsl, 

sem gætu skýrt líkindin á milli írskrar og íslenskrar hefðar.  

Helstu niðurstöður varðandi eðli og bakgrunn írskra sagna eða frásagnir af Tuatha 

Dé Danann, sýna eftirfarandi: þær varpa ljósi á þjóðtrú Íra við landnám Íslands og þar er 

lýst átrúnaði á guði sem líkjast mönnum og þeir hafa yfirnáttúrulega krafta sem menn hafa 

ekki. Þeir eru lækkaðir í tign þegar kristni kemur til sögunnar og flytjast inn í hóla og hæðir 

og renna saman við náttúruanda sem voru þar fyrir. Heimkynni Tuatha Dé Danann 

neðanjarðar eru álitin heimkynni dauðans.  

Þessi einkenni birtast sterkt í írskum sögnum 19. og 20. aldar og þar eru Tuatha Dé 

Danann orðnir að fairies. Útlit þeirra er enn sagt líkjast mönnum og fairies gera sig 
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sýnilega mönnum þegar þeir vilja sjálfir líkt og Tuatha Dé Danann og eru álitnir hafa 

mikinn yfirnáttúrulegan kraft. Dauðinn spilar stórt hlutverk sem kemur sterklega fram í því 

að látnir dvelja hjá fairies en einnig þeir lifandi. Þarna skilur á milli við íslensku sagnirnar 

af huldufólki á 19.öld, en slík þjóðtrú þekktist aðeins við landnám að hinir látnu dvelji í 

hólum og hæðum og eigi samskipti við lifendur þaðan. Munur á uppruna hefðana er sá að 

írskir faires eru kristnir og afar guðhræddir á meðan íslenskt huldufólk virðist alls ekki 

þjakað af áhyggjum yfir sálarheill sinni. Fyrst og fremst er íslenskt huldufólk náttúruvættir 

og náttúruöfl, sem hefur sínar eigin hugmyndir um sálarheill, sem tengist frekar samneyti 

og samskiptum við menn en samskiptum við æðri máttarvöld þeirra. Keltneskur uppruni 

írsku sagnanna tengist frekar eftirlífinu, dauðanum og síðan jafnvel helvíti, vegna kristinna 

áhrifa. Líkindin á milli íslenskra huldufólkssagna og írskra sagna eru sýnileg og því er 

niðurstaðan sú að það er góð ástæða til að líta til Írlands eftir einkennum á íslenskri 

huldufólkshefð. Líkt og bent hefur verið á, er líklegt að írsk áhrif hafi borist mjög snemma 

hingað til lands, eða við landnám. Írskir landnemar hljóta að hafa lagt sitt af mörkum í það 

trúarlíf sem hér mótaðist, á sama hátt og hinir skandinavísku. Ef gengið er út frá því að um 

írsk áhrif sé að ræða hér á landi, eins og ýmsir fræðimenn hafa leitt líkum að, þá er 

líklegast að áhrif á íslenska huldufólkshefð komi frá írskum átrúnaði á Tuatha Dé Danann.  
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