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Kraftur staðarins 

Íslenskar sagnir um álagabletti í samanburði við erlendar 
sagnir1  

Terry Gunnell 

Sögur sem fólk segir, geta breytt hlutum. Þær hafa áhrif, ekki aðeins á viðhorf 

hlustendanna til sagnamannsins, heldur líka á það hvernig þeir meðtaka og upplifa 

bæði umgjörð frásagnarinnar og umhverfið í kringum sig almennt. Ásamt örnefnum 

gefa sögur sem tengjast umhverfinu því dýpt, sögu, persónuleika og dulúð (sjá Gunnell 

2005 og 2009; de Certeau 1984). En þær eru einnig eins konar leiðarvísir fyrir 

hlustendurna um hvernig skuli haga sér í þessu umhverfi.  

Þær sögur sem fjallað verður um í þessu erindi eru meðal algengustu sagna sem 

enn eru sagðar úti á landi á Íslandi, en sjaldnar skráðar niður af því að þær eru svo 

stuttar, svo líkar innbyrðis og einnig vegna þess að þær hafa aðeins gildi fyrir þá sem 

búa og vinna á viðkomandi bóndabýlum. Þetta eru sögur um svokallaða álagabletti. 

Könnun sem gerð var á árunum 2006/7 (Ásdís A. Arnalds, Ragna Benedikta 

Garðarsdóttir og Unnur Dilja Teitsdóttir, 2008; sjá einnig Terry Gunnell, 2007, 2009) 

leiddi í ljós að þrátt fyrir að aðeins 2 eða 3% aðspurðra hefðu orðið fyrir slæmri 

persónulegri reynslu á þessum stöðum, trúðu um 55% því að hugsanlega gæti eitthvað 

slæmt hent þar. Um það bil 10% voru sannfærðir um það. Þessar tölur eru byggðar á 

þeim fjölmörgu frásögnum af því að eitthvað hafi komið fyrir á slíkum stöðum. 

Frásagnirnar hafa átt stóran þátt í að viðhalda þessari trú, meðal annars vegna þess að 

mörgum þeirra er ætlað að minna á helgi viðkomandi staðar eða að í þeim er lögð 

mikil áhersla á að undirstrika sannleiksgildi þeirra (sjá Oring, 2008). Fornleifa-

fræðingurinn Omland hefur bent á að frásagnir af þessu tagi nýtist mjög vel til að 

varðveita viðkomandi staði í margar aldir, jafnvel allt frá landnámi (Omland, 2007, 

2010). 

Í grundvallaratriðum er álagablettur grasi vaxinn blettur sem ekki má hrófla við á 

nokkurn hátt, en getur líka verið runni eða klettur. Flestir algengustu grösugu blettirnir 

sem um ræðir eru yfirleitt staðsettir sér eða í nokkurri fjarlægð frá bæ, oft er þetta lítill 

hóll eða dæld, eða lítil eyja í á, stöðuvatni eða tjörn. Einnig geta þeir verið hluti af 

mýrarfláka, eða auðþekktir vegna nálægðar við áberandi kennileiti í landslaginu (sjá 

myndir í Bjarni Harðarson, 2001). Slíka staði er að finna um allt Ísland, oftast í grennd 

við sveitabæi. Gagnagrunnurinn Sagnagrunnur (sjá „Sagnagrunnur“, 

https://notendur.hi.is/terry/database/sagnagrunnur.htm) inniheldur aðeins um það 

bil 50 dæmi um sagnir sem fjalla um þetta fyrirbæri (Arngrímur F. Bjarnasson, 1954-59; 

Guðni Jónsson, 1940-1957; Helgi Guðmundsson og Arngrímur Bjarnason, 1933-49; 

Jón Árnason 1954-61; Oddur Björnsson og Jónas Jónasson, 1977; Ólafur Davíðsson 

1978; Torfhildur Hólm, 1962; Þ. Ragnar Jónsson, 1996), en Árni Óla (1968) nefnir yfir 

170 dæmi alls staðar að af landinu. Bjarni Harðarson, sem nýlega hefur safnað þeim 

sögnum sem enn lifa meðal fólks í Árnessýslu, tiltekur, aftur á móti, um það bil 60 

dæmi um álagablettasagnir í sýslunni (Bjarni Harðarson, 2001). Sú staðreynd að í 

segulbandasafni Árnastofnunar eru yfir 800 dæmi (sjá „Árnastofnun”, 

http://www.ismus.is/) um sögur af þessu tagi (stundum er þetta reyndar aðeins „vísir 

                                                 

1 Þýðandi: Ingunn Ásdísardóttir. 
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að sögu“: sjá neðar), bendir til þess að að í flestum sýslum megi finna svipaðan fjölda 

slíkra staða og fram kemur í könnun Bjarna, hugsanlegt er þó að meirihlutann sé að 

finna á Suður- Vestur- og Norðurlandi, einkum á þeim svæðum þar sem landbúnaður 

var aðalatvinnugreinin. Það er engum blöðum um það að fletta að sögur um álagabletti 

eru líklega algengasta sagnaform sem þekkist í sveitum Íslands og hefur væntanlega 

verið það um nokkra hríð.  

Þessum stöðum svipar greinilega til íslenskra „álfakletta“ sem Valdimar Tr. 

Hafstein hefur rannsakað (Valdimar Tr. Hafstein, 2000; sjá einnig Sigvardsen, 2009 

um sambærileg fyrirbrigði í Færeyjum). Ég mun þó aðeins fjalla hér um þær sagnir sem 

tengjast grösugum blettum, sem óneitanlega munu hafa freistað fólks á erfiðum tímum 

eða í harðæri. 

Eins og fram kemur hér að framan geta íslenskar sögur af álagablettum verið mjög 

stuttar, svo stuttar að það er vafamál hvort þær geti yfirhöfuð talist til sagna. Sumar 

eru varla lengri en yfirlýsingar um átrúnað, eins og kemur fram í eftirfarandi dæmi af 

Suðurlandi:  

Á Mannskaðahóli er blettur á bæjarhólnum, sem aldrei má slá, – verða þá óhöpp 
á skepnum eða mönnum. Núlifandi gamalt fólk segir að ekki hafi brugðizt að 
áfall hafi orðið á skepnum, ef borinn hafi verið ljár í blett þenna (Árni Óla, 
1968).  

Í þessari sögu er fyrri setningin nægjanleg. Síðari setningin undirstrikar þó að þarna 

er um að ræða „vísi að sögu“: Þar er vísað til munnlegrar geymdar, og augljóslega hægt 

að prjóna við söguna ef sögumaður væri hvattur til að halda áfram, eins og oft kemur 

fram í skráðum heimildum eða frásöguheimildum. Eftirfarandi saga frá Breiðafirði 

(handrit Friðrik Eggerz, 1852) er tiltölulega dæmigerð fyrir það hvernig slíkri frásögn 

gæti verið fram haldið. 

Það er gömul sögn um Rúfeyjar, að ekki má slá blett þann á eynni, sem kallaður 
er Kirkja. Þórður hét bóndi, er bjó í Rúfeyjum. Hann tók sig til eitt sumar og sló 
blettinn og hugði lítið mundi að marka ummæli þau, er á lægi. En honum varð 
dálítið annað að því, því að um haustið missti hann kú sína. Ekki skipaðist 
Þórður við það og sló blettinn næsta sumar, en þá tók ekki betra við, því nú 
missti hann skip sitt, og var það annað tveggja brotið í spón eða tók út, svo að 
ekki nýttist af því. Ekki vildi Þórður að heldur láta af þrályndi sínu og sló 
blettinn enn hið þriðja sumar. Bar nú ekki neitt á neinu fram á haust, og voru 
menn nú farnir að halda, að ekki mundi bera til neinnar nýlundu, þar til einn dag 
að áliðnu hausti, að Þórður gekk einn saman nokkuð inn á ey, en kom ekki aftur. 
Og sem menn tók að lengja eftir honum, var hafin leit, og fannst hann liggjandi í 
lægð einni, og voru föt hans öll rífin og tætt, og allur var hann marinn, blár og 
blóðugur. Þórður var karlmenni hið mesta, en svo var hann máttfarinn, að styðja 
varð hann heim til rúms síns. Lá hann í rekkju allan veturinn, og varð þó loks 
heill. Aldrei vildi Þórður segja frá því, hvað honum hefði mætt þá á eynni, en 
ekki kvaðst hann oftar mundu slá Kirkju, og trúðu menn því, að líf sitt hefði 
hann þegið með þeim skilmála. Þegar Þórður dó, varð María hans vitstóla, og 
var hinum sama um kennt, er olli meiðslum Þórðar. Var henni þá komið til 
lækninga til Hallgríms Bachmanns í Bjarnarhöfn, og fékk hún hjá honum heilsu 
sína, enda var kallað að hann vissi jafnlangt nefi sínu (Árni Óla, 1968). 

Saga þessi bætir ekki aðeins við upplýsingum um alla þá óheppilegu hluti sem geta 

gerst ef ekki er tekið mark á átrúnaði heimafólks; í frásagnarhlutanum um hvarf 

Þórðar er einnig að finna sterka vitund um yfirnáttúruleg öfl og síðasta setningin um 

hinn fræga lækni tengir svo hið yfirnáttúrlega við þann raunveruleika sem áheyrendur 

þekkja. 

Þáttur hins yfirnáttúrlega í sögnum um álagabletti eykst í hlutfalli við lengd sagnanna 

og oft eru „draumminni“ hluti af sögunni. Slíkar frásagnir segja frá því að á meðan á 



Kraftur staðarins 

 
3 
 

heyskap stendur, áður en hann hefst eða eftir að honum lýkur, dreymir aðalpersónu 

sögunnar eða eiginkonu hans, konu sem kemur og krefst þess að búskap sé hætt. 

Eftirfarandi saga, skráð af Ólafi Sveinssyni í Purkey, er nokkuð dæmigerð: 

Í Látrum í Flateyjarsókn bjó maður, Ingimundur að nafni. [...] Í landareigninni 
var hólmi, er mér hefur verið sagt að Múli heiti. Hann hafði aldrei mátt slá, og 
aldrei var hann sleginn, en gras mikið var á hólmanum. Þetta tók upp á 
geðsmuni Ingimundar, að sjá hólmann með miklu grasi, en mega ekki nota sér 
það. Gat hann nú ekki lengur unað við það og bauð því mönnum sínum að slá 
hólmann. Kona hans bað hann um að láta eigi gera það. En hann gaf sig þar 
ekki að og lét slá hólmann á móti vilja konu sinnar. Svo var hólminn sleginn og 
nýttist vel grasið og var mikið hey af hólmanum, og þóttist Ingimundur vel hafa 
ráðið að láta slá hólmann. 

[…] um haustið dreymdi þau hjónin konu nokkra angurbitna, sem kvaðst nú 
verða að lóga kú sinni, vegna þess að Ingimundur hefði slegið hólmann. Skyldi 
hann gjalda þess, en þó njóta konu sinnar, þar sem hún hefði beðið hann um að 
slá ekki hólmann. Tók hún siðan í hönd Ingimundar og sagði: „Ekki skaltu nú 
harðara á kenna.“ Síðan gekk hún burt, en Ingimundur vaknaði við verk í 
hendinni. Visnaði hún svo upp og gat hann aldrei unnið neitt með henni framar 
(Árni Óla, 1968). 

Í flestum tilfellum virðist draumkonan vera álf- eða huldukona, eins og oft kemur 

fram í nafni viðkomandi staðar. Enn og aftur tekur þetta minni söguna inn á svið hins 

yfirnáttúrlega. 

Einnig er athyglisvert hvernig þessar sagnir virðast endurnýja sig með reglulegu 

millibili eins og sjá má í eftirfarandi dæmi úr Árnessýslu, þar sem missir bústofns 

vegna ágangs á álagablett yfirfærist á vélar og verkfæri: 

Krosshóll er liðlega mannhæðarhá hólstrýta rétt austan og norðan við bæjarhús 
á Kílhrauni á Skeiðum. Talið er að álfabyggð sé í hólnum og honum fylgja þau 
ummæli að hann skuli ekki slá og ekki hrófla við á nokkurn hátt. Guðmundur 
Þórðarson bóndi á Kílhrauni […] varð einhverju sinni fyrir því að sinueldur sem 
hann kveikti í nálægu landi náði til hólsins og brann hann allur. Innan mánaðar 
frá þeim atburði hafði bóndinn lent í því að skemma báða bílana sem hann átti á 
þeim tíma. Á öðrum lenti hann í árekstri en á hinum hvellsprakk á leið bóndans í 
Laugarás og bíllinn valt. Atburður þessi varð um 1980 (Bjarni Harðarson, 2001).  

Greinilegar samsvaranir eru á milli þessara sagna og hinna mjög svo útbreiddu 

norrænu flökkusagna (ML 8010 og AK AK V51-69: sjá Christiansen (1958) og af 

Klintberg (2010)) um fólk sem reynir að brjótast inn í grafhauga til að ræna dýrgripum 

og brýtur jafnframt gegn fyrirmælum um þögn. Slíkar sagnir er einnig að finna um allt 

Ísland en þær eru þó í grundvallaratriðum öðruvísi en þær sagnir sem hér eru til 

umfjöllunar. Báðar sagntegundir gegna því hlutverki að vernda viðkomandi stað með 

forboði, en sagnir um álagabletti eru ekki eins græðgismiðaðar, þótt þær tengist 

stundum grafhaugum eða gröfum. Í þeim er ekki að finna sjónhverfingar og minna er 

um fjörugt ímyndunarafl og kímni. Að auki glata þeir sem níðast á álagablettum öllu 

sínu, jafnvel viti eða heilsu í ofanálag, öfugt við grafarræningjana því þeir verða bara af 

dýrgripunum. Þessar sögur eru ekki aðeins til skemmtunar, því oftast eru þær sagðar 

þegar nýr vinnukraftur tekur til starfa, barni sem er að komast til vits og þroska, eða 

þegar landareign er seld. Í stuttu máli eru þær sagðar til varnaðar. 

Eins og fram kemur í ofansögðu, lifa sagnir um álagabletti góðu lífi enn í dag og 

ennþá þjóna þær þeim tilgangi að vernda þá staði sem um ræðir því þær breytast og 

aðlagast nýjum aðstæðum og ógnunum. En hvernig varð þessi tiltölulega óhagkvæmi 

átrúnaður til? Hvers vegna skyldi fólk hafa afmarkað ákveðna staði á jarðeign sinni á 
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þennan hátt? Margir þessara staða eru erfiðir til heyskapar, en í sögunum er oft lögð 

áhersla á það hversu freistandi var að slá þá á harðindatímum, einkum vegna þess 

hversu grösugir þeir voru. Hvers vegna urðu þessar sagnir því svona útbreiddar?   

Á síðustu árum hafa komið fram ýmsar skýringar á þessum átrúnaði og er ein 

þeirra sú, að þar hafi sýktar skepnur verið dysjaðar; í einni sögn er miltisbrandssmit 

tiltekið sem afleiðing ágangs á álagablett (sjá Árni Óla, 1968). Aðrir gera því skóna að 

álagablettir geti hafa verið fornir kaþólskir helgistaðir og þar hafi staðið krossar eða 

kirkjur (Ólafur H. Torfason, 2000). Þó að fyrri skýringin styðjist við sagnir um bústofn 

sem sýkist skyndilega að heyskap loknum, og sú síðari við fáein örnefni (Krosshóll), 

skýra þær ekki fjölmörg önnur tilfelli.  

Það er einnig eftirtektarvert að enn hefur enginn vakið athygli á þeirri staðreynd að 

sambærilegar sagnir og átrúnað er að finna í öllum nágrannalöndum Íslands, einkum á 

Írlandi þar sem slíkur átrúnaður lifir mjög góðu lífi. Þar virðast þessir staðir þó yfirleitt 

vera í grennd við svokölluð „fairy forths“, ráithes, eða sidheán, frá fyrri hluta járnaldar 

sem gjarnan teljast hafa verið staðir þar sem fornir guðir hurfu en komu svo aftur 

fram sem nútíma „fairies“. Oftast eru þessir staðir uppi á hæðum eða hólum, en geta 

líka verið í brekkum við mógrafir, en enginn bóndi með fullu viti fer til mótekju eftir 

að dimma tekur. Stundum virðast þessir staðir tengjast írskum sögnum um 

fólksflutninga, t. d. segir frá manni sem gengur inn í álfahól, tekur þátt í dansi eða lærir 

að spila á fiðlu. „Síðar um kvöldið“ þegar hann kemur út aftur finnur hann eiginkonu 

sína gifta aftur eða látna.  

Algengustu írsku sagnirnar um álagabletti fjalla þó um hversdagslegri hluti; fólk er 

minnt á að fara gætilega á þessum stöðum, rétt eins og nálægt hinum svokölluðu „fairy 

hawthorne trees“ sem standa stök hér og hvar. 

Um þetta segja Ó Catháin og O'Flanagan (1975):  

Interference with sidheáin, or indeed carragáin, ballógaí “old ruins”, claidhtheachaí 
“ditches” or suspect stones of any kind which might harbour the fairies, was to 
be avoided at all costs. Such interference would lead to bad luck, even death, 
and was frowned upon and warned against by the community at large.  

Fjölmargar frásagnir af átrúnaði af þessu tagi er að finna í eldri verkum, svo sem 

eftir Wilde (1887); Kennedy (1870); Andrews (1913), Gregory (1920), og nýlega eftir 

Lenihan og Green (2003). Eftirfarandi frásögn frá Fermanagh endurspeglar vel 

hvernig þetta efni kemur upp í almennu spjalli fólks:  

Many of Fermanagh’s little hills are topped by rings of trees, rooted in Iron Age 
earthworks. Only some people believe these “forths” are the homes of fairies, 
but few will cut the trees or disturb the branches that fall within their dark, 
twisted circle. Tommy Lunny told me of a forth with a double ditch at the 
Battery down the Skea Road from Sessiagh Bog. Within the district, there is a 
forth on Crozier’s Hill, another at Quigley’s in Rossawalla, and one on Tommy’s 
own land. “When you are raised hearing* about the forths from the old people,” 
Mr. Lunny said, “you hear that it is bad luck to cut a stick or lift a stick in it. I 
don’t know is there anything to it, but I never did cut a stick there. The cows go 
in it, and it is wet. But it is good land, the best. I wish all my fields were land so 
good.” (Glassie,1995; sjá einnig Glassie, 1985.) 

Svipað fyrirbæri var að finna í skosku Hálöndunum þar til skosku kirkjufeðurnir 

bönnuðu það á síðari hluta sextándu aldar. Scott (1830), Tylor (1903) og Hazlit (1905) 

nefna hið svokallaða „Goodman’s Croft“ stuttlega, en nákvæmustu lýsingu þess er að 

finna hjá McPherson (1929) sem segir það aðallega vera:    

a piece of land dedicated to the devil and left untilled. It got various names, the 
Halyman’s Rig, the Goodman’s Fauld, the Gi’en Rig, the Deevil’s Craft, 
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Clootie’s Craft, the Black Faulie. These names almost indicate a change in the 
point of view. Originally land dedicated to the Great Spirit worshipped there, it 
came through the influence of Christianity to be regarded as land consecrated to 
the Evil Spirit. Be he good or bad, none dare touch it with spade or plough. 
This belief was not restricted to the Northern corner of Scotland (McPherson, 
1929).  

 McNeill (1989) bætir við:  

There were two kinds of “croft”. First we have the traditional open sites, visible 
from a distance, and long venerated as places of sepulcre and worship. Then 
there were the space “private” crofts, one of which was found on practically 
every estate, usually on the Mains, or home farm.  

Ljóst er, að þrátt fyrir áðurnefnt bann kirkjunnar sem neyddi fólk til að rækta þessa 

staði, lifði þessi átrúnaður vel fram á nítjándu öld. Einkum er athyglisvert, að í sumum 

tilfellum endurvöktu nýir bændur helgi þessara staða til að tryggja góða uppskeru. 

Frásögn McPhersons bendir líka til þess að þessir staðir hafi verið grösugir og notið 

verndar í gegnum sögur og upprifjun, rétt eins og álagablettir. 

Annað athyglisvert atriði sem tengist „Goodman’s Croft“ er sú hugmynd að 

þessum stöðum hafi verið færðar (steina)fórnir, bæði þegar stofnað var til þeirra, sem 

og síðar. Þessu athæfi svipar mjög til átrúnaðar, sagna og hefða sem eru vel þekktar á 

Norðurlöndum, einkum í Noregi, og tengjast þar ákveðnum stöðum bújarða sem ekki 

skyldi hrófla við (sjá Shetelig, 1911; Birkeli, 1938; Sande, 1992; Olrik og Ellekilde, 

1926-1951; Omland, 2007, 2010; um svipaðan átrúnað í Eistlandi, sjá Jonuks, 2009). 

Í flestum þessara tilfella tengist þessi átrúnaður enn og aftur stöðum þar sem 

fornminjar hafa fundist, einkum grafhaugum sem staðsettir eru nálægt bændabýlum og 

virðast hafa verið álitnir bústaðir máttugra anda sem héldu verndarhendi yfir 

viðkomandi býli. Andar þessir voru nefndir ýmsum nöfnum, svo sem rudningskarl, 

haugtusse, gardvord, og, enn síðar, nisse. Þeir voru auðreittir til reiði og eru algengir í 

skandinavískum þjóðsögum (sjá dæmi í Kvideland og Sehmsdorf, 1988), og sama 

gildir um sagnir um verndarhefðir sem tengjast grafhaugum þeim sem finnast víða í 

Danmörku og Noregi. Slíkar verndarhefðir voru einkum algengar í Vestur-Noregi allt 

fram á fyrri hluta tuttugustu aldar. Mikið er til skráð um þær, meðal annars af Shetelig 

(1911) og Olrik og Ellekide (1926-1951), en einkum þó af Birkeli (1938; sjá einnig 

Omland 2007, 2010). 

Eftirfarandi frásögn er tiltölulega dæmigerð fyrir þetta sagnform og augsýnilega 

svipuð þeim sem áður hafa verið nefndar frá Íslandi og Írlandi. Í þessari frásögn hefur, 

haugandinn, sem upphaflega mun hafa verið einn, aftur á móti breyst í hóp: 

Vest for Vadum kirke i Vendsyssel ligger der en lille høj, der kaldes Plomgårds 
Høj og er beboet af bjergfolk. Disse folk levede altid i god forståelse med de 
omboende bønder, men det er dog nogle gange sket, at de har hævnet sig, når 
der tilføjedes højen selv den mindste overlast. Det fortælles således, at der 
engang har stået adskillige træer ved højen, og at et af dem tjente som markskel 
mellem tre mænds marker. En af disse mænd var engang derude for at flytte en 
ko, og da koen gjorde sig udtilbens, knækkede han en gren af træet, fordi han 
ikke havde andet ved hånden at slå den med, men denne overlast blev staks 
hævnet, for da han gav koen et rap med grenen, styrtede den livløs til jorden og 
kom aldrig til sig selv igen (Thiele, 1968).  

Í Noregi mun aftur á móti ekki hafa talist nægjanlegt að snerta ekki við 

grafhaugnum. Oft varð einnig að skilja eftir nýlagaðan mat og drykk á haugnum á 

hátíðisdögum (stundum vikulega). Að vanrækja slíkar fórnargjafir gat haft skelfilegar 

afleiðingar, ekkert síður en að raska haugnum. Bærinn gat brunnið; bústofninn drepist; 
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börnin verið neydd í þrældóm (sjá dæmi í Sande, 1992; Birkeli, 1938; og Olrik og 

Ellekilde, 1926-51).  

Ljóst er að þessi hefð mun einnig hafa borist til Orkneyja og Hjaltlandseyja, þar 

sem þær fengu einnig stuðning af sögnum heimamanna (Black og Thomas, 1903; 

Bruford, 1991; Hibbert, 1822; Marwick, 2000; Muir, 1998 og Saxby 1888), eins og sjá 

má af því að steinaldargrafhaugar, eins og haugurinn í Maeshowe á Orkneyjum og 

aðrir sérstakir steinar, nutu helgi og fórnargjafa; þar hafði verndarvætturinn aftur á 

móti breyst í svokallaðan Scottish Brownie sem var sambærilegur hinum norska 

gardvord. 

Norræna hefðin að færa grafhaugum fórnargjafir virðist vera mjög gömul (Gunnell, 

óútgefið); rétt eins og Birkeli, tel ég að að tengja megi hana forfeðradýrkun sem 

þróaðist yfir í þjóðsagnir. Það virðist rökrétt að sjá samhengi milli þeirra og fornrar 

norrænnar lagasetningar þar sem reynt var án árangurs að banna slíka dýrkun (Guta 

saga, 1999; Den eldre Gulatingslova, 1994).  

Ísland var aftur á móti ekki numið fyrr en um 870, og öfugt við Hjaltlands- og 

Orkneyjar, Noreg, Skotland og Írland var enga forna hauga eða önnur mannvirki þar 

að finna. Margir landnámsmannanna höfðu þegar tekið kristni. Ástæða er til að ætla að 

nútímaátrúnaður á álagabletti á Íslandi geti átt rætur að rekja allt aftur til landnámstíðar, 

einkum vegna þess að flestar heimildir um þessar hefðir eru frá síðustu þremur öldum. 

Erfitt er að átta sig á hvernig íslenskur (og færeyskur) álagablettaátrúnaður, rétt eins og 

norsku grafhaugasagnirnar, hefur myndast og orðið eins útbreiddur og raunin er. Það 

virðist nokkuð djarft að líta fram hjá sambærilegum heimildum frá gelískum og 

norrænum svæðum í þessu sambandi enda benda þær til þess að íslenskir (og færeyskir) 

landnámsmenn hafi allir alist upp við svipaðar sagnhefðir.  

Enn fremur virðist augljóst af fornum íslenskum frásögnum að allt frá landnámstíð 

hafi fólk staðsett „helga staði“ í umhverfi sínu, sem ekki aðeins þurfti að umgangast 

með mikilli virðingu heldur líka færa fórnargjafir. Allt frá öndverðu voru margir 

þessara staða tengdir öndum dauðra, náttúruöndum eða hvoru tveggja, eins og á við 

um Helgafell (Eyrbyggja saga, 1935; Landnámabók, 1968), Krosshóla (Landnámabók, 

1968); og Kaldbak (Brennu-Njáls saga, 1954); einnig má nefna frásögnina af 

„ármanni“ Koðráns sem bjó í steini í Kristni sögu og Þorvalds þætti víðförla (Biskupa 

sögur, 2003) og krafðist þess að fólk endurgyldi aðstoð við heyskap, með því að sýna 

sér virðingu.  

Í Kormáks sögu (1939) segir frá blóðfórn sem færð var álfum sem bjuggu í hól við 

bæinn, í þeirri von að þeir veiti hjálp við lækningu sára.  

Einna athyglisverðust er frásögn í Íslenskri hómilíubók frá síðari hluta þrettándu/fyrri 

hluta fjórtándu aldar þar sem segir frá því að konur setji mat út á kletta handa 

landvættunum í von um að þeir veiti þeim vernd (Hauksbók, 1892-96). Þessa frásögn 

er ekki að finna í upprunalegri franskri gerð textans og henni er augsýnilega ætlað að 

vísa til íslenskra samtímasiða. Hliðstæðurnar við sögur um fórnargjafir sem færðar 

voru við norræna og orkneyska grafhauga og „Goodman’s croft“ eru augljósar. 

Spurningin er hvort mögulegt sé, þrátt fyrir skort á fornleifaheimildum, að með því 

að búa til nýja „helga“ staði hafi nýju íslensku landnemarnir verið að reyna að 

endurskapa „helg“ svæði í líkingu við þau sem þeir þekktu heiman að, ekki ólíkt því 

sem skoskir bændur gerðu varðandi sína „Goodman’s croft“ staði, út frá þeirri 

hugmynd að „einhvers staðar verða vondir að vera“? 

Innan þjóðfræði hefur orðið „leifar“ fengið mjög neikvæða merkingu, en ef þessi 

langa hefð um íslenska álagabletti á sér ekki margar mismunandi rætur heldur er 

upprunnin úr gelískum átrúnaði frá Írlandi og Skotlandi, þá hlýtur hún að vera eldri en 

frá 1400, þegar bein tengsl við þann heimshluta rofnuðu. Það sama mun eiga við 

upprunatengsl við norska menningarhefð en bein tengsl við hana rofnuðu þegar 

Svartidauði geisaði. 
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Aldrei verður hægt að ákvarða nákvæmlega um aldur og uppruna átrúnaðar á 

álagabletti og jafnvel ástæðulaust að reyna. Það sem einkum vekur athygli mína í þessu 

efni er hvernig mjög almenn sögn eða bara einföld yfirlýsing um átrúnað getur 

verndað ofurlítinn grasblett öldum saman. Óhöpp og slys voru algeng í samfélögum á 

borð við Ísland, Írland, Skotland og Norðurlöndin þar sem tilvera og lífsafkoma fólks 

var erfið, og álagablettir nýttust vel til að útskýra óhöpp og óheppni. En þar fyrir utan, 

má jafnvel líka halda því fram að þessar sagnir sem enn lifa, endurspegli þörf manna til 

að finna helgi eða dulúð í umhverfinu og landslaginu sem við búum við. Að sumu leyti 

endurspegla þær veggspjald Fox Mulders í The X-Files þar sem segir að mannskepnan 

„þrái að trúa“ („want to believe“). 
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