
 

 

Barna ljósa – lífið barstu inn í dagsins önn 
Sögur af ljósmæðrum og ljóminn af traustinu 

Finney Rakel Árnadóttir 

Lokaverkefni til BA - gráðu í þjóðfræði 
 

Félagsvísindasvið 



 

Barna ljósa – lífið barstu inn í dagsins önn  

Sögur af ljósmæðrum og ljóminn af traustinu 

Finney Rakel Árnadóttir 

Lokaverkefni til BA-gráðu í þjóðfræði 

Leiðbeinandi: Aðalheiður Guðmundsdóttir  

 

Félags- og mannvísindadeild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 
Júní 2013 



 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-gráðu í þjóðfræði og er óheimilt að afrita 
ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Finney Rakel Árnadóttir 2013 

 

 

Reykjavík, Ísland 2013



3 

Útdráttur 

 

Í þessari ritgerð verður fjallað um ljósmæður, sögu þeirra og hlutverk. Þetta eru konur sem 

hafa starfað við að taka á móti börnum frá örófi alda. Af þeim fara margar og fjölbreyttar 

sögur, hvort sem um er að ræða á ferðalagi, af aðstæðum eða reynslu. Heimildir verða 

skoðaðar um hvernig þær birtast okkur í sagnaheiminum. Sérstaklega verða skoðuð samskipti 

milli ljósmæðra og huldufólks, vitjunarferðir þeirra milli tveggja heima þar sem ljósmæður 

virðast eiga greiðan aðgang að heimkynnum huldufólks. Sögur sem þessar má finna í 

þjóðsögum, endurminningum og draumlýsingum.  

Fyrsti hlutinn fjallar um hugtök og heimildir sem falla að þessarri rannsókn, þar á meðal 

rannsóknarsöguna og hvernig sagnir geta verið okkur heimildir um það sem áður var. Í öðrum 

hluta er fjallað um konuna á 19. öld og þáttöku hennar í þjóðfélaginu þar sem ljósmæður eru 

að má segja fyrsta opinbera starfsstétt kvenna. Þriðji hluti fjallar um ljósmóðurina, hvernig 

starfið þróaðist frá hefð til starfsgreinar og því mikilvæga samfélagslega hlutverki sem 

ljósmóðirin gengdi í sinni heimabyggð. Í fjórða kafla verður loks farið í rannsókn Bo 

Almqvists á sagnagerðinni (ML 5070) eða Midwife to the faires og áhrif þjóðtrúarinnar á 

íslenskt samfélag.    

Rannsóknin leiddi það í ljós að sterk nærvera og traust er lykilþáttur í því að greiða fyrir 

fæðingu hvort sem um er að ræða hjá huldukonu eða konu af okkar heimi. Traust er það sem 

er einkennandi í endurminningum ljósmæðranna sjálfa. Þær þurftu að treysta á sjálfa sig og 

fólk treysti á þær. Það traust á sér margar birtingamyndir.     
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Inngangur 

 

Systkini móður minnar hittast nokkuð oft og tala saman um fortíðina. Oftar en ekki hafa þau 

rætt um konu sem þau kölluðu Siggu ljósu. Þessi Sigríður kom til Suðureyrar eftir að hafa 

útskrifast sem ljósmóðir nokkuð eldri en þær sem vanar voru að taka prófið. Þegar þangað 

kom þekkti hún engan og engin vissi deili á henni. Sigríður fæddist í Grunnavík í 

Jökulfjörðum og ólst þar upp.  Móðir hennar starfaði sem ljósmóðir en það hvarflaði ekki að 

Sigríði í fyrstu að hún myndi taka upp ævistarf móður sinnar þá komin á fertugsaldur. Það 

hafði lengi vantað skipaða ljósmóður í Suðureyrarhrepp og tóku því hreppsbúar henni vel. 

Mig langar til að vitna í frásögn Sigríðar af fyrstu fæðingunni sem hún var viðstödd eftir 

komuna til Súgandafjarðar árið 1929: 

Ég kom til Súgandafjarðar 12. júlí. Ég þekkti þar engan og engin þekkti mig. Og þegar 
daginn eftir var mín vitjað til fyrstu sængurkonunnar. Hvernig mér leið þá, get ég ekki 
lýst. En ég hafði nú einu sinni tekist þennan vanda á hendur, og ekki var um annað að 
ræða en að gera sitt besta. Konan var orðin mikið veik, og um nóttina fæddist efnilegur 
drengur. Móður og barni heilsaðist vel. Ég minnist þess, þegar ég var að lauga barnið, að í 
því kom sólin upp yfir fjallsbrúnina og sveipaði barnið í kjöltu minni sínum björtu 
geislum. Dýrlegri sólarupprás hef ég aldrei á ævi minni séð og ég tók þetta sem góðs vita 
og heillaboða í framtíðarstarfi mínu.1 

 

Ég var orðin áhugasöm um Sigríði eftir að móðir mín hafði nefnt það í nokkur ár að reyna 

komast yfir dagbækur sem hún hafi skilið eftir sig. Ég hafði fengið þá hugmynd eftir að hafa 

setið í tíma hjá Sigurði Gylfa Magnússyni í sagnfræði, þar sem hann fjallaði um dagbækur og 

þá sérstaklega um dagbækur Magnúsar Hj. Magnússonar, skáldsins á Þröm og lífsbaráttu 

hans, að finna þessar bækur Sigríðar og vinna úr þeim á álíka hátt og Sigurður hafði gert við 

bækur Magnúsar. Mig langaði til að skilja tíðarandann og samfélagið á þeim tíma sem 

forfeður mínir bjuggu á Suðureyri.  

Við undirbúning BA-ritgerðar minnar síðasta haust hóf ég að leita af dagbókunum. Leitin 

reyndist mér nokkuð erfið til að byrja með og það var ekki fyrr en í febrúar 2013 að ég komst 

í kynni við skyldmenni Sigríðar sem hafði í fórum sínum minnisbækur frá tíð hennar sem 

ljósmóður. Í minnisbókunum reyndust aðeins vera nöfn þeirra barna sem hún tók á móti, 

hvernig fæðingin gekk og upplýsingar um meðgöngutíma og sængurlegu móðurinnar. 

                                                      

 

 

 
1 Héraðsögur Vestfjarða, Súgfirðingabók, 405. 
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Bækurnar eru þrjár og spanna þann tíma sem hún var starfandi ljósmóðir á Suðureyri allt frá 

árinu 1929 til 1966, eða 37 ár.  

Gagnaleitin færði mig þó inn á aðrar brautir og rakst ég á bindin þrjú um Íslenzkar 

ljósmæður í gegnum kennara í þjóðfræðinni, þar sem var að finna umfjöllun um Sigríði, en 

auk þess komst ég að því að formóðir mín í 5. ættlið hafði verið ljósmóðir og þar að auki 

umfjöllun um hana og samskipti hennar við huldufólk. Magnús Hj. Magnússon skrifar um 

þessa formóður mína Guðríði Eiríksdóttur í dagbók sinni og birtist þessi umfjöllun um hana í 

Súgfirðingabók sem má segja að sé einhverskonar biblía Súgfirðinga um byggðasögu og 

mannlífið í þorpinu og er mikilvæg heimild um uppbyggingu þorpsins og fólkið sem það 

byggði. Í sérstökum kafla í Súgfirðingabók um ljósmæður í Súgandafirði birtist þessi frásögn 

Magnúsar um Guðríði: 

Þegar Guðríður var á sextánda árinu, sagði hún mér sjálf svo að margir heyrðu, dreymdi 
hana að huldukona kom til hennar og beiddi hana að vitja konu í barnsnauð, sem lægi 
heima hjá sér. Kvað álfkonan að það myndi upphaf gæfu hennar, ef hún gerði svo, en 
valda óhöppum ella. Þóttist Guðríður heldur ófús á að verða við beiðni konunnar og færði 
sér það til afsökunar að aldrei hefði hún verið þar er kona hefði átt barn og mundi hún 
verða liðleskja í því tilfelli. En þess meir sem Guðríður færðist undan, þess meir lagði 
huldukonan að henni að fara með sér. Og loksins var það að Guðríður þóttist fara. Gengu 
þær að hól einum í bæjartúni, þar voru dyr á og gengu þær inn. Þegar inn var komið, 
þóttist Guðríður sjá þar í lágu fremur fátæklegu rúmi konu, er var í barnsnauð. Herti 
Guðríður þá upp hugann og fór til konunnar og sat yfir henni, þar til barnið var fætt. En 
eftir það mælti kona sú er sótti Guðríði, að eftir þetta skyldi Guðríður verða mikils metin 
sem ljósmóðir og aldrei skyldi hlekkjast á við þá konu sem hún sæti yfir. Þótti 
hvorttveggja síðan rætast. Þótti Guðríður ágæt yfirsetukona og aldrei þurfti að sækja 
lækni til þeirrar konu, er hún sat yfir.2 

 

Í Súgfirðingabók segir ennfremur frá því að Guðríður hafi verið þekkt yfirsetukona þegar 

hún fluttist til Súgandafjarðar. Hafði orðrómur borist af komu hennar og henni tekið opnum 

örmum sem yfirsetukonu.3 Fólkið trúði þessarri sögu, að hún hefði hjálpað álfkonunni og fyrir 

laun hlotið þessa hæfileika sem gerðu hana að afburða yfirsetukonu. Konur í Súgandafirði 

sögðu að hún væri ljósmóðir af guðs náð.4 

Mér þótti fæðingarsaga mín nokkuð sérstök eða öllu heldur aðdragandi hennar. Mamma 

hafði átt í erfiðleikum með að eignast börn og þurfti að leita sér læknishjálpar til Akraness og 

                                                      

 

 

 
2 Gunnar M. Magnússon, Súgfirðingabók, 398-400. 
3 Gunnar M. Magnússon, Súgfirðingabók, 398. 
4 Gunnar M. Magnússon, Súgfirðingabók, 401. 
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gat því ekki dvalist heima. Mamma bjó á Suðureyri við Súgandafjörð og þar var hvorki 

ljósmóðir né sjúkrahús á þeim tíma sem hún var ólétt af mér árið 1982 og þar sem hún þurfti 

að vera undir læknishöndum meðan á meðgöngunni stóð dvaldi hún hjá bróður sínum sem var 

búsettur á Akranesi og beið eftir því að ég kæmi í heiminn. Á Sjúkrahúsi Akraness vann þá 

kona sem starfaði sem ljósmóðir og eru hún og mamma systkinabörn. Mamma hefur alla tíð 

talað vel um þessa frænku mína sem heitir Jónína og starfaði lengi í sínu fagi. Einhvern tíma 

fékk ég að heyra það að annað nafnið sem hefði komið til greina þegar átti að nefna mig hefði 

verið Jónína. Jónína tók á móti mér þegar ég fæddist og því má kalla mig ljósubarnið hennar.  

Þessi saga varð til þess að ég fór að velta fyrir mér mikilvægi kvenna sem starfa við 

fæðingarhjálp og sögurnar í kringum konurnar tvær Guðríði og Sigríði, sem beindu mér á þá 

braut að skoða lífið í sveitasamfélagi Íslands og sögu sem ekki má gleymast. Þess vegna 

langar mig til að skoða fortíðina og hvernig fólk upplifði veruleikann, samskipti og mannúð, 

traust og trú, jafnt sem tengingu okkar við það sem er hulið. Þegar á heildina er litið bera 

endurminningar ljósmæðra með sér trú á hið yfirnáttúrulega, á drauma og atburði sem 

leiðbeina þeim í starfi sínu ásamt vitnisburði fólksins sem minnast þeirra af hlýju og þakkæti 

og telur hæfileika þeirra guðs gjöf. 

Í ritgerðinni mun ég varpa ljósi á mannlega þáttinn á tímum breytinga í samfélaginu, 

hvernig ljósmæður upplifa starf sitt í gegnum endurminningar og ástæður þess að minningum 

um ljósmæður fyrri tíma er haldið svo hátt á lofti. Ég ætla einnig að spyrja hvernig standi á 

því að ljósmæður koma fyrir í huldufólkssögum? Að lokum tileinka ég móður minni 

ritgerðina og þakka henni fyrir að rækta með mér mikinn áhuga á heimabæ okkar Suðureyri 

við Súgandafjörð og sjá til þess að ég hafi aldrei slitið strengina frá slóðum forfeðra minna 

heldur í öllu gert mér það skylt að halda tengingunni þangað þrátt fyrir að hafa flutt þaðan sex 

ára gömul. 

Ég vil þakka Ásgeiri Jónssyni fyrir að hafa lánað mér minnisbækur Sigríðar Jónsdóttur, 

Ágústi Ó. Georgssyni á þjóðháttasafni Þjóðminjasafns Íslands fyrir einstaka hjálpsemi og 

áhuga, Eyrúnu Ingadóttur höfundi bókarinnar Ljósmóðirin fyrir hjálpina og lán á bókum sem 

komu sér afskaplega vel og mínum bestu vinum og betri helming fyrir einstaka þolinmæði og 

að lokum leiðbeinanda mínum Aðalheiði Guðmundsdóttur fyrir að hjálpa hugmynd minni að 

verða að veruleika. Í minningu pabba og systkina sem lifðu ekki.  
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1 Hugtök og heimildir 

  

Líklegt má telja að konur sem gengu langa vegi og vegleysur til þess að hjálpa konum í 

barnsburði hafi lifað og starfað á Íslandi allt frá landnámstíð.  Þær sem tóku þetta að sér voru 

þekktar fyrir nærgætni og voru rómaðar fyrir „verk“ sín ef svo mætti kalla. Að koma barni í 

heiminn er heljarinnar átak fyrir líkama móðurinnar og þá sér í lagi án nokkurar 

utanaðkomandi hjálpar, svo sem tækja og lyfja. Það er því ekki að undra að oft hafi myndast 

einhverskonar samband á milli sængurkonu og ljósmóður; það var sambland af trausti og 

heilagleika sem einkenndu þessar konur. Í þessarri ritgerð er ætlunin að varpa ljósi á þetta 

samband með því að taka saman og skoða heimildir um þær konur sem gengdu þessum 

störfum. Þær hafa gengið undir nokkurum nöfnum í gegnum tíðina, en í dag eru þær þekktar 

sem ljósmæður og eru orðnar að stórri starfstétt í heilbrigðiskerfinu. Hér verður þó einkum 

lögð áhersla á að skoða ljósmæður sem voru að störfum í byrjun 19. aldar. Hvað segir 

samfélagspegill þess tíma um ljósmæðurnar? Hvernig endurspeglast heimili fólks, aðstæður 

og þjóðfélagsandinn í gegnum þessa stétt kvenna? Getur þjóðtrú í gegnum tíðina, og þar af 

leiðandi þjóðsögur, varpað einhverju ljósi á hlutverk þeirra og samfélagslegt mikilvægi og 

hvers konar þýðingu hafði starf þeirra yfirleitt? 

Í eftirfarandi umfjöllun mun ég taka saman og draga í eitt sögulegan reynsluheim 

ljósmæðra og athuga hvernig heimur þeirra kemur fyrir í þjóðtrú okkar, og þá sér í lagi í 

samskiptum manna og huldufólks. Íslendingar hafa um nokkrun tíma verið þekktir fyrir trú 

sína á huldufólk, enda má finna sagnir af þessum þjóðarvættum í flestum þjóðsagnasöfnum 

okkar Íslendinga og skipa þær þar veigamikinn sess. Sagnir um samskipti huldufólks og 

manna hafa verið flokkaðar sérstaklega, og í norsku flokkunarkerfi flökkusagna eftir Reidar 

Th. Christiansen, The Migratory Legends, eru sagnir um huldukonu í barnsnauð flokkaðar 

undir heitinu Midwife to the Fairies (ML 5070). Hvað er það í umhverfi okkar sem fær okkur 

til þess að segja sögur af samskiptum manna, og þá sér í lagi ljósmæðra, og huldufólks? 

Hverju viljum við koma á framfæri með sögnum okkar um huldufólk sem leitar liðsinnis 

mannfólksins? Hvaða veruleika endurspegla þær? Hér mun ég leitast við með aðstoð 

þjóðsagna, endurminninga, frásagna og fræðilegra heimilda að gera grein fyrir félagslegri 

tengingu sængurkonu og ljósmóður og gefa skýrari mynd af atburðarrásinni sem fer í gang 

þegar kona á von á sér og hvað það er sem veldur  því hjá fólki að segja sögur af þeim atburði. 

 

 



9 

1.1  Rannsóknarsaga 

 

Um ljósmæður hefur ekki mikið verið ritað hér á landi, a.m.k. ekki með tilliti til 

þjóðfræðilegra gilda starfstéttarinnar eða mótunar. Það sem skrifað hefur verið um ljósmæður 

leiðir okkur því inn á braut kennslugagna um starf þeirra, hjúkrunarfræði og annað það sem 

tengist einhversskonar læknisfræðum og heilbrigðisvísindum. Ljósmæður voru ekki 

skilgreindar sem hjúkrunarkonur hér áður fyrr og þótt þær hafi tekið að sér ýmislegt á sviði 

líknarstarfsemi var starf þeirra samkvæmt lýsingum bundið við að sinna og aðstoða konur í 

barnsnauð; að skilja á milli. Þær áttu að koma barninu í heiminn og stuðla að andlegu og 

líkamlegu heilbrigði móðurinnar að því loknu. Árið 2009 gaf Ljósmæðrafélag Íslands út 

bókina Lausnarsteinar sem geymir safn þrettán fræðigreina sem gefið var út í tilefni af 90 ára 

sögu Ljósmæðrafélags Íslands. Þar er samankomin þekking á hinum ýmsum sviðum 

ljósmóðurlistarinnar. Þessi 90 ára saga ljósmæðra á Íslandi  gefur til kynna að margt hafi tekið 

breytingum á stuttum tíma og það er mér því hugleikið að fjalla um stöðu stéttarinnar í 

samfélaginu og þróun hennar.  

Nágrannaþjóðir okkar hafa verið í fararbroddi í umfjöllun um einstaka þætti í sögu 

ljósmæðrafræðslu og sögu ljósmæðra. Pia Höjeberg skrifaði bókina Jordemor: Barnmorskor 

och Barnaföderskor i Sverige árið 2010 þar sem hún fjallar um félagslega virkni, ímynd og 

fjölbreytta stöðu ljósmóðurinnar í sænsku samfélagi í gegnum aldirnar. Höjeberg bendir á að 

saga ljósmóðurstéttarinnar sé hluti af sögu kvenna sem hún skoðar í gegnum dagbækur og 

skjöl. Stutt ágrip af sögu ljósmæðrafræðslu og ljósmæðrastéttar á Íslandi var gefin út árið 

1959 af Sigurjón Jónssyni lækni sem færir þar fram upplýsingar um hversu hægt 

ljósmóðurstarfið breyttist frá þeim tíma sem engrar kunnáttu var krafist, til þess að tilskipun 

barst um að konur væru skyldaðar til skipulagðrar ljósmóðurfræðslu. Þessi tvo rit eru 

rannsókn minni mikilvæg, en auk þess mun ég styðjast við bókina Íslensk þjóðfélagsþróun 

1880 – 1990 sem er samansafn ritgerða sem fjalla um breytingar á íslensku samfélagi. Þar er 

fjallað sérstaklega um alþýðumenningu á Íslandi frá 1850 – 1940, sem tekin verður fyrir í 2. 

kafla ritgerðarinnar.    

Trúarlíf Íslendinga, líkt og margra annarra þjóða, litaðist lengi vel af öfgum og efasemdum 

og hélst í hendur við líf og samfélagshætti alþýðunnar. Eftir kristnitöku einkenndist íslenskt 

þjóðlíf snemma af baráttu andans manna við eldri venjur og athafnir samfélagsins. Í fimmta 

bindi ritraðarinnar Íslensk þjóðmenning tekur Jón Steffensen fyrir fæðingarhjálp sem hann 

setur undir flokk alþýðulækninga og nálgast út frá tilteknum tímabilum í íslenskri trúarsögu. 
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Hann fjallar um heiðinn tíma þar sem fæðingarhjálp var nefnd aðstoðarkona, kaþólskan tíma 

þegar konan var kölluð yfirsetukona og að lokum lútherskan tíma þar sem stéttin tók 

breytingum einkum þegar liðið var á 19. öldina og það fór að bera á nafninu ljósmóðir. Mun 

það orð hafa birst fyrst á prenti í Guðbrandsbíblíu sem gefin var út árið 1584.5 Þar segir í 

fyrstu Mósebók (35:17): „Og sem hun þiakaðist meir og meir a Sængarførunne / sagde 

Liosmodurin til hennar...“6. Líklegast er talið að uppruna orðsins ljósmóðir megi rekja til 

rómverska gyðjuheitisins Lûcîna. Þessi gyðja hjálpaði konum við fæðingu, dró úr sársauka og 

sá til þess að allt færi vel. Nafn gyðjunnar er dregið af orðinu lux, „ljós“ (í eignarfalli lûcis), 

að viðbættu viðskeytinu -îna sem notað var til að búa til kvenmannsnafn. Merking nafnsins er 

þá eiginlega „kona ljóssins“ og vísar það til þess að ljósmóðirin hjálpar til við að koma 

börnum úr móðurkviði út í ljósið.7 

Megin uppistaðan til rannsóknar á þætti ljósmæðrastéttarinnar í íslenskri þjóðmenningu eru 

þrjú bindi í ritröðinni Íslenzkar ljósmæður sem gefin voru út á árunum 1962–1964, og 

samanstendur af efni sem safnað var frá ljósmæðrum, úr endurminningum og æviþáttum. Á 

sínum tíma safnaði séra Björn O. Björnsson efninu og keypti gömul bókaútgáfa, 

Kvöldvökuútgáfan á Akureyri, handritið og gaf út í umsjón annars prests, séra Sveins 

Víkings. Hér segja hátt í 100 konur frá lífsreynslu sinni, minnistæðum atburðum um 

starfsævina og hvers vegna þær völdu sér þetta starf auk þess sem þær lýsa skoðunum sínum á 

mikilvægi þess.  

Allar þessar bækur mun ég nota til þess að fá skýra mynd á sögulega og félagslega þróun 

ljósmæðrastéttarinnar. Hvað gerðu þessar konur og hverjar voru þær? Baráttusögurnar sem 

þær segja af hógværð um það sem þær lögðu á sig til að koma barni í heiminn eru stundum 

óraunverulegar og ekki má gleyma að nefna starfsskilyrðin sem þær unnu við. Hér er að finna 

frásagnir af ferðum ljósmæðra við misjöfn veðurskilyrði, langar dagleiðir um sjó og land, allt 

til þess að koma móður og barni til hjálpar. Í heimi þeirra mætast líf og dauði, kuldi og hlýja, 

von og vonleysi. Flestar eru minningarnar ritaðar af þeim sjálfum en annars af öðrum þeim 

tengdum eða sem þekktu til.  Þetta eru því sögulegar persónur sem hafa allar lagt sitt af 

                                                      

 

 

 
5 Sveinn Víkingur, Íslenzkar ljósmæður, 7.  
6 Guðrún Kvaran, Hvers vegna heita þær ljósmæður? 
7 Guðrún Kvaran, Hvers vegna heita þær ljósmæður? 
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mörkum til þess að koma Íslendingum þess tíma til lífs, forfeðrum okkar sem byggðu landið 

og renndu sterkum stoðum undir sveitasamfélagið og til varð vísir að þorpum landsins og 

bæjum og þeirri höfuðborg sem við eigum í dag. Til þess að átta okkur frekar á því hversu 

mikið notagildi æviþættir og endurminningar geta haft til athugunnar á samfélaginu mun ég 

hafa til hliðsjónar bækur Sigurðs Gylfa Magnússonar Fortíðardraumar og Sjálfssögur.   

Auk endurminninga og rannsókna annarra fræðimanna verður stuðst við frumgögn í vörslu 

Þjóðminjasafns Íslands, en árið 1963 var send út spurningaskrá, nú merkt sem skrá númer 10, 

þar sem beðið var um upplýsingar um barnið, fæðingu og fyrsta ár þess. Þeir sem svöruðu 

spurningalistanum voru bæði karlar og konur fædd á fyrri hluta 20. aldar og voru svörin jafn 

margbreytileg og fræðandi og þau eru mörg. Öll sem eitt lýsa þau þó mikilvægi þessara 

kvenna, trausti og sóma. Svörin bera því vott um þá virðingu sem var borin fyrir ljósmæðrum, 

og hvernig þær sem starfstétt áttu í tilfinningasambandi við alþýðu fólks. Þjóðfélagsandinn 

lýsti þeim veginn í störfum sínum og úr varð einhverskonar samspil náttúrunnar við þjóðsögur 

og þjóðtrú þar sem ljósmæðrum virtust allir vegir færir á ferðalögum og við vinnu sína með 

trúna að leiðarljósi. 

 1.2  Sagnir sem heimild 

Þjóðsögur fela ekki einungis í sér skemmtanagildi eða afþreyingu, heldur eru þær  einnig 

vitnisburður um samfélagið og hvernig það var þegar þessar sögur voru sagðar. Oftar en ekki 

má því lesa út úr sögunum ýmiskonar boðskap, til dæmis óbein skilaboð um hvað mætti betur 

fara í hegðun okkar og bera þær að nokkru leyti með sér varnaðarorð. Þeir spyrja að sömu 

spurningu, þjóðfræðingarnir sem fjalla um þjóðtrúna, þjóðsögurnar og samfélagið. Úr hverju 

er einstaklingurinn að vinna með því að segja sögur? Fræðimaðurinn Timothy Tangherlini gaf 

út ritið Interpreting Legend eða „Að túlka sögn“. Hann vill meina að sagnfræðingar geti notað 

sögnina sem sögulega heimild þegar hún hefur verið tekin úr samhengi við hefðbundna 

þjóðtrú.8 Skilgreining hans á sögn er svo hljóðandi; 

Legend, typically, is a traditional, (mono) episodic, highly ecotypified, localized and 
historicized narrative of past events told as believable in conversational mode. 

                                                      

 

 

 
8 Timothy Tangherlini, Interpreting legend, 13. 
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Psychologically, legend is a symbolic representation of folk belief and reflects the 
collective experiences and values of the group to whose tradition it belongs.9 

Þjóðfræðingurinn Carl Wilhelm von Sydow var fyrstur að greina sagnir í flokka; eða 

svokallaðar; reynslu- (memorate) og sögusagnir (fabulate). Skilgreining hans varð öðrum 

fræðimönnum farvegur til frekari rannsókna á þessu sviði, þar á meðal Lauri Honko sem 

skrifaði sérstaklega um reynslusagnir og þjóðtrú í greininni „Memorates and the study of folk 

belief.“ Verður kenningum þeirra Tangherlinis og Honkos gerð skil í 4. kafla í ritgerðarinnar. 

Sagnir í þessu samhengi eru frásagnir fólks af atburðum sem það hefur heyrt af eða 

reynslusögur af þeim sjálfum.  

Sagnir af því tagi sem hér er lýst má finna í gagnagrunninum  Ísmús sem geymir meðal annars 

hljóðrit er varða íslenska menningu, og þar á meðal viðtöl Hallfreðs Arnar Eiríkssonar 

þjóðsagnafræðings og fleiri safnara við fólkið í landinu. Þar er rætt um daglegt líf, sögur af 

mönnum og málefnum. Sögur fara meðal annars af samskiptum ljósmæðra og huldufólks. Þar 

er fjallað um hjálpsemi kvennanna við þennan framandi goðsöguheim þar sem þær verða fyrir 

slíkri gæfu að hún fylgir þeim allra þeirra starfstíð. Í sögunum felst hjálpsemi þeirra einkum í 

því að hjálpa börnum huldufólks eða huldubörnum í heiminn. Í flestum þessara sagna felast 

mikilvæg skilaboð um að allt fari eins vel og best verður á kosið. Í öllum þjóðsagnasöfnum 

má finna sagnir af því þegar huldufólk leitar liðsinnis manna. Mannfólkinu er boðið í 

framandi heim sem er að öllu leyti líkur því sem manneskjan á að venjast en er baðaður 

dýrðarljóma og lífið lítur út fyrir að vera einfaldara, fallegra og gjöfulla. Huldufólkið glímir 

þó þrátt fyrir það við erfiðleika, því að sögurnar segja frá huldukonum í barnsnauð og 

eiginmönnum þeirra sem leita á náðir ljósmæðra úr mannheimum um hjálp á tvísýnum 

stundum. Sagnir af þessu tagi er að finna í söfnum eins og Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri 

Jóns Árnasonar, Gráskinna hin meiri í samantekt Þórbergs Þórðarsonar og Sigurðar Nordal, 

Þjóðlegar sagnir Ingólfs Jónssonar, Íslenskar þjóðsögur Ólafs Davíðssonar, Þjóðsagnabók 

Sigurðar Nordal og Íslenskar þjóðsögur og sagnir Sigfúsar Sigfússonar. 

Terry Gunnell prófessor í þjóðfræði vill meina að sagnir séu eins og landakort og að eitt 

hlutverk þeirra sé að minna okkur á fólk og staði og að gefa okkur sögulega vídd á umhverfið. 

                                                      

 

 

 
9 Timothy Tangherlini, Interpreting legend, 22. 



13 

Að vissu leyti þjóna þær því tilgangi hegðunarkorts sem gefur til kynna hvaða gildi og 

siðferði er í gangi í samfélaginu. Einnig minna þær fólk á tímalandamæri, s.s. hvaða tímar eru 

hættulegir.10 Þjóðfræðingurinn Bo Almqvist hefur rannsakað flökkusagnir af gerðinni Midwife 

to the Fairies (ML 5070) í íslenskri hefð ítarlega og kortlagt 100 tilbrigði gerðarinnar á Íslandi 

eftir sýslum. Hann segir að sumar konurnar hafi orðið að einhverskonar hetjum í þessum 

sagnaheimi þar sem ljósmóðir hjálpar huldukonu og fylgdi sögnin ljósmóðurinni lífið á 

enda.11  Hann greinir frá efnislegum uppruna, umfangi og einkennum helstu gerða Midwife to 

the fairies á Íslandi, myndun þeirra og ástæðu fyrir vinsældum sagnarinnar á hér á landi.   

Hann skilgreinir gerðina og greinir sögurnar, og verður nánar fjallað um rannsóknir hans í 

fjórða kafla. Almqvist fer víða um í rannsókn sinni, fjallar um alþjóðlega útbreiðslu 

gerðarinnar og kemur inn á bindin þrjú af Íslenzkum ljósmæðrum.  

Eitt sem ber að hafa í huga varðandi sagnir sem heimild er að sjálfsögðu eru þær 

frábrugðnar öðrum  sagnfræðilegum heimildum. Munnmælasagnir fjalla oft um það sem þótti 

skera sig úr hversdagslífinu; það sem þótti frásagnarvert.12 Fæðingin í þessu tilfelli hefur þótt 

frásagnarefni og sögurnar varpa skýru ljósi á reynsluheim þeirra sem eiga í hlut. Sagnir eru 

því einhverskonar vottur um trúarleg og hugmyndafræðileg viðhorf.13Þær eru vitnisburður um 

fólkið sem sagði sögurnar og samfélagið sem þær lifðu í. Ætlun mín er að leitast eftir 

frásögnum þar sem ljósmæður eru við störf hjá huldufólki, þar sem þær koma fyrir í 

þjóðsögunum, viðtölum eða spurningaskrám, og þar með gefa upp einhversskonar mynd af 

þátttöku þeirra í samfélaginu í sögulegu samhengi og hlutverki þeirra innan þjóðtrúarinnar.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 
10 Terry Gunnell, Legend and Landscape, 15. 
11 Bo Almqvist, Midwife to the fairies, 35. 
12 Aðalheiður Guðmundsdóttir, Siðferði gleðinnar, 120. 
13 Jón Hnefill Aðalsteinsson, Þjóðsögur og sagnir, 235. 
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2 Konan og þjóðfélagið 

 

Til þess að draga upp mynd af því hvernig fæðingarhjálpin þróaðist í átt starfsgreinar á Íslandi 

þarf að skoða forsöguna, samfélagsgerð og hugmyndir manna um hlutverk konunnar. Í 

þessum kafla verður leitast við að varpa ljósi á þetta hlutverk, og skoða þjóðlíf og breytingar á 

samfélaginu við lok 19. aldar og í upphafi hinnar 20. Það er nokkuð ljóst að staða konunnar í 

heimi karla fyrr á öldum var talsvert frábrugðin því sem nú er. Frá fornu fari hefur konan þurft 

að berjast fyrir því að standa karlmanninum jafnfætis í hinum jarðneska og sögulega heimi. 

Gríski heimspekingurinn Aristóteles vildi meina að konan væri hin jarðneska, nærandi og 

dökka á meðan karlmaðurinn væri hin ljósi, andlegi og skapandi.14 Hlutverk konunnar var í 

hnotskurn það að fæða börn og koma þeim til manns. Þetta viðhorf manna hefur hvarvetna 

haldist allar götur síðan í þeim karllæga heimi sem var við lýði langt fram eftir 20. öldinni og 

gerir sums staðar enn.  

Í bókinni Íslandsdætur er sagt frá lífi íslenskra kvenna á tímabilinu 1850–1950 og er þar 

komið inn á þessi mál. Furðu lítið er fjallað um konur almennt á spjöldum sögunnar, ef til vill 

vegna þess að ,,þær gera ekki neitt merkilegt. Þær elda graut og ala börn og þar með basta.“15  

Konan hefur þurft að sætta sig við ýmiskonar fordóma. Heimssagan hafði fyrir löngu skrifað 

hana sem veikara kynið, líkt og Biblían því trúin hjálpaði ekki til við að gera stöðuna betri á 

neinn hátt. Á tímabili héldust vissir þættir í samfélaginu í hendur; yfirvaldið, trúarhættirnir og 

alþýðuvísindin. Þessir þættir voru samhljóða um skilgreiningu á hlutverki konunnar. Lítil 

læknisfræðileg þekking gerði það að verkum að fólk skyldi ekki hverskonar framvinda 

náttúrunnar fór í gang við getnað og hvað það var sem átti sér stað í líkama konunnar. 

Líkamleg og andleg breyting hennar á meðgöngu hefur því verið ofvaxin skilningi karlmanna.   

Innan heimilisins var konan í senn ráðgjafi, þjónn og móðir. Karlmenn höfðu sitt að segja 

um ímyndin hennar, hvernig hún átti að höfða til þeirra með útliti sínu og kostum. Kona átti 

að vera fögur með sítt hár, þrýstinn barm og snjóhvíta húð. Björn í Sauðlauksdal skrifaði rit 

árið 1834 sem hann kallaði Arnbjörgu og átti að vera hollráð til kvenna um hvernig þær 

skyldu haga húsmæðrahlutverkinu. Hann segir:  

                                                      

 

 

 
14 Pia Höjeberg, Jordemor,13. 
15 Símon Jón Jóhannsson og Ragnheiður Vigfúsdóttir, Íslandsdætur, 37. 
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Konurnar eru skapaðar til að mýkja geðsmuni karlmanna, að eggja þá á nærgætni og 
meðaumkun. Og þess þurfa margir karlmenn. Það er einhver besti kostur góðrar konu að 
hún bati bónda sinn í öllu, sem til hennar getur náð. Sjái hún hann reiðast sefar hún hann.  
Viti hún hann hafa þungan hug á nokkrum afsakar hún þann sama og svo fer henni í 
hverju öðru. Dugleg kona gleður sinn mann og gjörir honum rósamt líf, hún er gott 
hlutskipti. Hún er kóróna mannsins.16  

 

Staður konunnar var á heimilinu og eins og Björn segir var hún kóróna mannsins. Það þótti 

því draga til tíðinda þegar konan vildi fara yfir þröskuldinn og láta til sín taka í málefnum sem 

vörðuðu samfélagið og tjá skoðanir sínar opinberlega um það sem hún taldi mega betur fara í 

þjóðfélaginu. 

Í ritinu Íslensk þjóðfélagsþróun 1880–1990 bendir sagnfræðingurinn Sigurður Gylfi 

Magnússon á að þýðingarmikið sé að leggja áherslu á það samband sem er á milli helstu 

sögulegra atburða, samfélagslegra og menningarlegra breytinga og reynslu einstaklinga.17 Ef 

við skoðum konuna í ljósi þessarrar þrennu gerist lítið í heimi kvenna, þær bókstaflega 

sameinast hagsmunum  karlmanna. Á Íslandi í byrjun 19. aldar var þjóðfélagsgerðin einföld, 

og samanstóð af bændum og embættismönnum. Þessar stéttir skiptu með sér valdinu í 

bændasamfélaginu: veraldlegir embættismenn sáu um skattheimtu og dómsvald, klerkar voru 

leiðtogar, bæði í andlegum og siðferðislegum efnum, og bændur stjórnuðu framleiðslunni.18 

Konur, börn, þurrabúðarmenn, vinnufólk og aðrir féllu inn í bændahópinn. Félagsleg bygging 

samfélagsins snérist um búskap og vinnu og daglegt líf litaðist af fátækt og dauða. Eftir langar 

efnahagslegar lægðir og hallæri seinustu alda þar sem íbúatala þjóðarinnar fór aldrei yfir 

50.000 gerðist það um miðja 19. öldina að náttúran sem réði miklu um efnahag landsins náði 

einhverskonar harmóníu við land og þjóð. Fólksfjöldi fór vaxandi og leiddi til stækkunar 

þéttbýlis; vinnan varð áfram grundvöllur að farsæld fjölskyldunnar en á fjölbreyttari hátt en 

áður þekktist í bændamenningunni. Félagslegur veruleiki breytist í kjölfarið og þar með 

viðhorf fólks til tilverunnar. Seinni hluti 19. aldar og upphaf þeirrar 20. er mjög mikilvægur 

tími í sögu þjóðarinnar vegna mikilla breytinga sem áttu sér stað í þjóðfélagsgerð, 

búsetumynstri og efnahagsskipan landsins.19 

                                                      

 

 

 
16 Símon Jón Jóhannsson og Rannveig Vigfúsdóttir, Íslandsdætur, 56. 
17 Sigurður Gylfi Magnússon, Íslensk þjóðfélagsþróun á 19. öld, 267. 
18 Guðmundur Hálfdánarson, Íslensk þjóðfélagsþróun á 19. öld, 19. 
19 Sigurður Gylfi Magnússon, Íslensk þjóðfélagsþróun á 19. öld, 268 og 298. 
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Á þessum tíma fór í hönd barátta konunnar fyrir bættri tilveru sinni, réttindum og kjörum. 

Með upplýstu samfélagi fór rödd hennar að heyrast hærra og hún fór að tjá sig meira um stöðu 

sína í þeirri von um að það yrði hlustað og vænta mætti einhverja breytinga. Mikið þurfti til 

þess að hægt væri að tala um jafnrétti kynjanna. Þarna höfðu konur ekki jafnan rétt til náms 

og karlmenn, konur urðu ekki lögráða nema þegar þær urðu ekkjur, í hjónabandi réði 

eiginmaðurinn eignum þeirra beggja og allt til ársins 1850 var það þannig að synir erfðu tvo 

þriðju hluta á móti dætrunum. Málefni kvenna og framfarir fóru þá smám saman að taka á sig 

mynd, og birtast í blöðum. Í umfjöllunum fjölmiðla er því svo haldið fram að karlmenn séu 

,,farnir að sætta sig við, að kvenfólkið fari að taka sér fleira fyrir hendur, en að gæta bús og 

barna.“20 

Farvegur fyrir konurnar til þess að vera virkar á atvinnumarkaði í samfélaginu virtist vera 

fundinn fyrir þó nokkru, öðrum hlutverkum en heimilsstörfum gengdu þær frekar en karlmenn 

á heimilunum en það var að sinna sjúkum og konum við barnsburð. Sumar konur þóttu jafnvel 

færari en aðrar í að sitja hjá konum sem áttu von á barni. Umönnunarhlutverkið virtist farnast 

þeim betur en karlmönnum, þótt menntaðir læknar hafi einungis verið karlmenn og réðu þeir 

ferðinni þegar taka þurfti ákvarðanir. Orð Bríetar Bjarnhéðinsdóttur helstu baráttukonu  í 

réttindum kvenna á 19. öld, eru lýsandi fyrir tíðarandann og birtust í Kvennablaðinu árið 

1896: „Af því að kvenfólkið er að öllum jafnaði tilfinninga næmara og blíðara en 

karlmennirnir, hefir það frá alda öðli þótt vel til þess fallið að hjúkra sjúklingum og fást við 

lækningar.“21  Þetta var hugmynd Bríetar um bættan aðgang að læknisþjónustu og baráttumáli 

hennar að leyfa konum að sitja fyrirlestra í læknaskólanum.   

Það eru þessi lykilorð um tilfinningar, næmni og blíðleika sem sitja eftir og fela í sér 

nauðsynlega eiginleika þeirra sem taka það að sér að annast móður og barn. Í þjóðfélaginu 

urðu þær konur sem tóku það að sér að taka á móti börnum að sterkum stoðum sem litið var 

upp til og kunnátta þeirra var rómuð. Þrátt fyrir vinsældir þeirra í sveitasamfélagi síns tíma 

kom sterk staða þeirra á sviði líknarmála þeim þó ekki langt þegar þær börðust fyrir réttindum 

sínum og vildu njóta jafnaðar á við karlmenn í launum. Enn sem komið var, var lítil þekking á 

                                                      

 

 

 
20 Símon Jón Jóhannsson og Ragnheiður Vigfúsdóttir, Íslandsdætur,  40. 
21 Símon Jón Jóhannsson og Ragnheiður Vigfúsdóttir, Íslandsdætur, 154. 
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því sem átti sér stað þegar nýr einstaklingur leit dagsins ljós og aðstæðurnar á heimilunum 

eftir því. 
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3  Saga og hlutverk ljósmóðurinnar  

 

En um nafnlausa minningu þeirra 
leikur fögur birta, ekki síður en um 

heitið, sem þeim var valið – ljósmóðir.22 
 

Við barnsfæðinguna, þennan stórkostlega atburð þegar nýr einstaklingur lítur dagsins ljós, 

þurfa bæði móðir og barn hjálp. Hjálpin kom frá ljósmóðurinni sem sat yfir og gætti að líðan 

móður og barns. Aðstoð og stuðningur frá tryggum höndum þessara kvenna er ómetanlegur. 

Sterkar tilfinningar og traust sem sængurkonur bera til ljósmæðra felast ekki síst í þeirri 

staðreynd að þær hafa í höndum sér eitt það dýrmætasta sem við eigum: Lífið, kjarnann í 

náttúrunni. Svo segir ein ljósmóðir í endurminningum sínum um upplifun sængurkonu þegar 

hún er komin til hennar og má segja að sé lýsandi tilfinning hverrar konu sem á von á barni: 

 

Móðir sængurkonunnar heilsar mér í forstofunni og lofar Guð fyrir, að ég sé komin. Og 
unga konan fagnar mér með björtu brosi, þrátt fyrir þjáningarnar. Slík alúð og tiltrú vekur 
manni kjark og krafta, sem koma að góðu liði.23 

 

Það má segja að ljósmóðurhlutverkið hafi orðið til í „hefðinni“, enda gekk þekkingin frá 

einum einstaklingi til annars og er ljósmóðir (yfirsetukona) eitt elsta starfsheiti íslenskra 

kvenna. Alla tíð hefur það þótt hinn sjálfsagðasti hlutur að þegar kona ól barn var einhver á 

staðnum til þess að aðstoða hana. Þótti það jafnan viðeigandi að viðkomandi væri kona, og 

voru jafnvel tvær eða fleiri konur fengnar til þess að aðstoða ef svo bar undir. Sigurjón 

Jónsson læknir skrifaði ágrip af sögu ljósmæðrafræðslu og ljósmæðrastéttar á Íslandi. Hann 

segir: 

 

Vafalaust hafa ljósmæðrastörf verið unnin að einhverju leyti frá upphafi vega 
mannkynsins. Upphaflega hafa þau verið harla fáskrúðug, líklega það eitt að „skilja á 
milli“ og annað slíkt smávægilegt, og engri kunnáttu verið fyrir að fara. En snemma hefur 
komið í ljós, að misjöfn var hneigð til þessara starfa sem annarra, og þær og þeir- því að 
karlmenn hafa líka fengizt oft við þessi störf, þótt nú sé orðið fátítt og hér verði ekki getið 
sérstaklega – er hana höfðu öðru fremur, hafa fengizt við ljósmæðrastörf meir en allur 

                                                      

 

 

 
22 Sveinn Víkingur, Íslenzkar ljósmæður I, 7. 
23 Sveinn Víkingur, Íslenzkar ljósmæður II, 75. 
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þorri fólks og því með tímanum aflað sér nokkurrar kunnáttu og leikni með reynslu sinni 
og æfingu.24   

 

Það er engin tilviljun að konur hafi frekar verið til taks að aðstoða við barnsburð eins og 

rætt var um í kafla tvö, þó að það sé vissulega þekkt að karlmenn hafi gengt því hlutverki og 

voru þeir nefndir ljósfeður. Trúin hafði sitthvað að segja um það að fæðingarhjálpin varð að 

starfi konu en ekki karls, að auki viðhorfa samfélagsins og stöðu konunnar ekki síst vegna 

þess hversu vel umönnunarhlutverkið átti við hana. Ljósmóðirin var alltaf á staðnum en lítið 

hefur þó verið skrifað um starf hennar og fæðingarstundina. Það fór til að mynda engum 

sögum um það í Biblíunni hvernig Maríu gekk að eiga Jesú eða hver ljósmóðir hennar hefði 

verið, enda áttu mál kvenna ekki erindi í Biblíuna. En í munnmælum fólks geymdust 

þjóðsagnir um ljósmóður Maríu sem hét Salóme sem trúði því ekki að María væri óspjölluð. 

Vantrú hennar leiddi því ekki til góðs því að þegar hún ætlaði að skoða kvið hennar og snerti 

hana visnaði hönd hennar í burtu! Salóme fékk þó höndina til baka þegar hún snerti sjálft 

Jesúbarnið.25  

 Til að byrja með voru hér á Íslandi ófaglærðar ljósmæður t.d konur sem héldu í 

fjölskylduhefðir, þar sem mæður þeirra höfðu verið sóttar til þess að taka á móti börnum. 

Sumum konum þótti starfið vænlegur vettvangur til þess að drýgja innkomu heimilsins og 

aðrar urðu fyrir einhverskonar köllun þar sem sterk forlagatrú Íslendinga hefur haft sitthvað 

að segja um ákvarðatökur þessara kvenna. Sigríður Jónsdóttir, sú sem getið var í inngangi 

ritgerðarinnar, sagði svo um ástæðuna fyrir því hvers vegna hún gerðist ljósmóðir: 

 

Ef ég væri um það spurð, hvers vegna ég gerðist ljósmóðir, mundi ég svara, að það hafi 
verið einhver dulin öfl eða forlög, sem því réðu fremur en eðlislöngun mín til þess að 
takast svo ábyrgðarmikið verk á hendur.26 
 

Sigríður er ekki ein um að tengja ljósmóðurstarfið við forlög og dulin öfl. Sumar ræddu 

beinlínis um að trúnin á Guð og æðri máttarvöld sem héldu verndarhendi yfir fæðingunni, 

                                                      

 

 

 
24 Sigurjón Jónsson, Ágrip af sögu ljósmæðrafræðslu á Íslandi, 5. 
25 Pia Höjeberg, Jordemor, 14. 
26 Sveinn Víkingur, Íslenzkar ljósmæður III, 49. 
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hjálpuðu og gæfu styrk.27 Andleg meðvitund þeirra birtist í mörgum myndum eins og nánar 

verður fjallað um í 4. kafla. Fæðingin sjálf er örlagastund þar sem enginn ræður ferðinni nema 

gangur náttúrunnar. Þótt tvær mennskar hendur til aðstoðar geti gert kraftaverk segir Sigurjón 

læknir að sem betur fer, megi það teljast undanteking að náttúran sé ekki einfær um að leiða 

fæðingu til lykta hjálparlaust.28 Á þeim tíma sem hér er til umfjöllunar áttu fæðingar sér stað í 

heimahúsum eins og áður var nefnt, við jafn misjafnar aðstæður og samfélagið var samsett í 

sveitum landsins. Það heimili sem hýsti fjölskyldueininguna var opnara fyrir gangi lífsins 

heldur en þekkist í dag. Fólk fæddist og dó inn á heimilunum og er fæðingin óskilgreindur 

tími milli lífs og dauða þegar ekki er vitað hvernig móður og barni vegnar í framhaldinu. Það 

sem mestu máli skiptir er að barnið lifi og móðirin haldi lífi. Sven Brodd læknir í Vänersborg 

í Sviþjóð á 18. öld lýsir ljósmóðurinni svo sem hún væri tengiliður lífs og dauða: „Den 

födande kvinnan befann sig i krafternas centrum, en laddad stund, den enda stunden, då döden 

och livet tar varandra i hand.“29 Þessari stund gat manneskjan ekki stjórnað nema með 

veraldlegri hugsun þar sem forlagatrúin, siðir og athafnir með sín tabú, boð og bönn mættust 

og endurvarpa allan þann tilfinningaskala sem á sér stað á þeirri stund sem fæðingin er; ótta, 

hræðslu,  gleði, von og vonleysi. Sigurjón læknir hefur orð um það að þessi litla raunverulega 

þekking sem ljósmæðurnar bjuggu yfir, hafi verið á kafi í hjátrú og hindurvitnum, og að 

hennar hafi lítt gætt. Mest hafi borið á kjarki og þolinmæði ljósmæðranna sem treystu á áhrif 

ráða og bæna, og að slíkt mundi eiga óbeinan þátt í að greiða fyrir barnsburðinum eins og hér 

kemur fram í Íslenzkum ljósmæðrum: 

 

Í æsku minni var Þórunn Hjörleifsdóttir ljósmóðir í Svarfaðardal. Hún var annáluð 
gæðakona og þótti hugrökk og heppin í starfi. Hún trúði staðfastlega á handleiðslu æðri 
máttarvalda og sú trú var henni athvarf og styrkur í hverri raun. Ég þekkti Þórunni vel og 
mat hana mikils. Og ég var hjá henni, þegar hún tók á móti síðasta barninu. Var ég þá 
sjálf orðin ljósmóðir fyrir nokkrum árum.30   

 

Með skipan Bjarna Pálssonar til embættis landlæknis árið 1760 breyttist ljósmóðurstarfið á 

Íslandi til framtíðar. Eitt af verkefnum hans var að annast ljósmæðrafræðslu, en nokkur 

                                                      

 

 

 
27Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Lærdómur af fæðingarsögum: Nærvera, tengsl við konur og þekking ljósmæðra, 221. 
28 Sigurjón Jónsson, Ágrip af sögu ljósmæðrafræðslu á Íslandi, 6. 
29 Pia Höjeberg, Jordemor, 18. 
30 Sveinn Víkingur, Íslenzkar ljósmæður III, 127.  
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glundroði hafði  ríkt í ljósmæðraskipuninni og þurfti að bæta það sem og kjör ljósmæðranna.31 

Yfirsetukvennalög voru sett árið 1875 og tiltekin námstími ákveðinn, þrír mánuðir. Árið 1912 

þegar Yfirsetukvennaskóli Íslands var stofnaður var námstíminn lengdur fyrst um sex mánuði, 

síðan í níu mánuði. Það var svo aftur ekki fyrr en árið 1932 að settur er á stofn Ljósmæðra- og 

hjúkrunarkvennaskóli Íslands, en þá fyrst urðu einhverjar framfarir sem greina má í menntun 

og fræðslu ljósmæðra og námstími þeirra lengdur í eitt ár.32 Eins og áður var greint frá voru 

það prestarnir sem útnefndu ljósmæður til náms. Þeir völdu þær konur sem þóttu skara fram 

úr, voru skynsamastar, ráðvandastar og þær sem höfðu mestu reynsluna.33 Konur voru 

skipaðar í embætti í hverri sókn og þær konur sem áður höfðu frjálsar hendur um vinnu sína 

voru nú skyldaðar til að hjálpa konum, sama hvernig á stæði. Með aukinni þekkingu á hinum 

ýmsu sviðum breyttist bæði kennsla og kunnátta ljósmæðra til hlýtar.  

Í bókinni Íslandsdætur er greint frá því að ljósmæður hafi verið fyrsta opinbera 

kvennastéttinn á Íslandi, sem hafi að auki fengið menntun og laun á vegum hins opinbera.34 

Þar er einnig minnst á að ljósmóðurstarfinu hafi fylgt töluverð virðing og viss áhrif.35 

„Ljósan“ eins og hún var gjarnan kölluð, tók sér fleira fyrir hendur en að taka á móti börnum 

og voru verkefni hennar fjölbreytt. Ef barn var með litlu lífsmarki og ekki náðist í prest hafði 

hún leyfi til þess að skíra barnið svokallaðri skemmri skírn, leitað var til hennar þegar búa 

þurfti lík til grafar og til hennar féllu fleiri verkefni sem flokkuðust undir almenn líknarstörf. 

Ljósmæður urðu að áhrifavaldi í samfélaginu og þó að það hafi ekki stigið þeim til höfuðs, óx 

ótti karlaveldisins í garð ljósmóðurstéttarinnar. Á þessum tíma voru opinber störf í höndum 

karlmanna og til lengdar gat hið karllæga samfélag ekki staðið utan við þann atburð þegar nýr 

samfélagsþegn kom í heiminn.36 Þetta sést best af afskiptum presta og sýslumanna af störfum 

ljósmóðurinnar og lækna þegar svo bar undir. 

Ljósmóðurstarfið varð tiltölulega seint að fræðigrein, þar sem höfð var ákveðin 

hugmyndafræði um aðferðir í tengslum við fæðinguna. Aðferðirnar tóku breytingum eftir því 

                                                      

 

 

 
31 Sigurjón Jónsson, Ágrip af sögu ljósmæðra á Íslandi, 33. 
32 Sigurjón Jónsson, Ágrip af sögu ljósmæðra á Íslandi, 20. 
33 Sigurjón Jónsson, Ágrip af sögu ljósmæðra á Íslandi, 33. 
34 Símon Jón Jóhannson og Ragnheiður Vigfúsdóttir, Íslandsdætur, 152. 
35 Símon Jón Jóhannson og Ragnheiður Vigfúsdóttir, Íslandsdætur, 153. 
36 Pia Höjeberg, Jordemor, 55. 
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sem læknavísindunum fór fram og ljósmæðurnar hér urðu fyrir áhrifum frá nágrannaþjóðum, 

og margar hverjar sem áttu þess kost sóttu nám sitt til Fæðingarstofnunarinnar í Danmörku 

eða til Svíþjóðar. Kennslan var fyrst og fremst verkleg. Sú sem valdi þennan starfsvettvang 

fékk styrk úr ríkissjóði og skuldbatt sig  þar með að þjóna ljósmóðurumdæmi hér á landi í þrjú 

ár samfleytt.37 Ákveðin inntökuskilyrði voru sett við stofnun Ljósmæðra og 

hjúkrunarkvennaskóla Íslands sem var í tveimur deildum; ljósmæðradeild og hjúkrunardeild. 

Skilyrðin voru að viðkomandi þyrfti að vera innan ákveðins aldurs, auk þess sem 

einhverskonar kunnátta og persónueiginleikar þurftu að vera til staðar. Starfið var draumur 

margra kvenna. Fyrir þær sem áttu annars fáa úrkosti var styrkur og ferðakostnaður til náms 

kærkomin búbót og þeim fjölgaði sem lögðu stund á ljósmóðurfræði. Ljósmæðrafélag Íslands 

var stofnað árið 1919 og höfðu þær fyrst og fremst það að leiðarljósi að berjast fyrir kjörum 

stéttarinnar. Félagið var einnig tengiliður, og hafði að viðmiði kunnáttu og fræðslu norrænna 

starfssystra.38  

Um miðja 20. öldina verður vart við miklar breytingar. Sérstök fæðingardeild á 

Landspítalanum var opnuð árið 1949 og það má eflaust segja að þá hafi hjúkrunarkonan og 

ljósmóðirin sameinast undir sama þaki og stuðlað að því að nú er hjúkrunarnám grunnnám ef 

einstaklingur vill nema ljósmóðurfræði. Fæðingarheimili Reykjavíkur var sett á lagirnar árið 

1960 og starfaði í 30 ár. Innan veggja þess störfuðu framsæknar ljósmæður með ákveðnar 

hugmyndir og urðu frumkvöðlar að þeirri meðgönguvernd sem þekkist nú í dag. Ein af þeim 

var Hulda Jensdóttir. Í bókinni Lausnarsteinar sem gefin var út árið 2009, segir hún að 

ljósmóðurstarfið sé orðið óþarflega langt og fræðilegt. Þá tæplega 13 árum áður var nám í 

ljósmóðurfræðum fært til Háskóla Íslands. Hún segir:  

Mennt er máttur, er sagt, og við erum sannarlega sammála um það. Menntun víkkar 
sjóndeildarhringinn og opnar leiðir, en vel gæti hugast að á of langri vegferð lokuðust 
einhverjar dyr, ekki síst í mannlegum samskiptum. Ef konan hefur tileinkað sé jákvætt 
hugarfar sem skiptir máli, og þú ert þarna eins og engill – sem þó þekkir sinn vitjunartíma 
– ekki endilega til að gera svo mikið, þá er allt á góðri leið. Yfirsetan, nándin, uppörvunin 
og hlýjan, að konan finni sig í vinarhöndum á stundinni stóru og fái þannig hjálp til að 
losna við óöryggið. Það verður ávallt mikilvægasti þátturinn í góðri fæðingarhjálp.39       

                                                      

 

 

 
37 Sigurjón Jónsson, Ágrip af sögu ljósmæðra á Íslandi, 26. 
38 Sigurjón Jónsson, Ágrip af sögu ljósmæðra á Íslandi, 64. 
39 Steinunn H. Blöndal og Bergrún Svava Jónsdóttir, Ég sá barn fæðast: Hulda Jensdóttir,  

heiðursfélagi   Ljósmæðrafélags Íslands í svipmynd, 119-120. 
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Margar starfsystur Huldu sem störfuðu samtíða henni eru sammála um þessa skoðun og 

þykir miðstýring stofnunarinnar sem spítali er taka sinn toll af því sem skiptir máli. Ingibjörg 

Björnsdóttir segir; „tæki eru ágæt, en þau koma ekki í staðinn fyrir náttúruna sjálfa.“40 Hennar 

skoðun er sú að mikilvægasta veganesti ljósmóðurinnar sé að treysta á náttúruna. Þó að 

aðstæður hafi breyst, var ekki hægt að segja það um samskipti ljósmóður og hinnar 

barnshafandi konu. Ljósmæðurnar virðast vera meðvitaðar um að eilíft gildi 

ljósmóðurstarfsins sé mildin og hlýjan.41  

Kristín I. Tómasdóttir sem er fædd árið 1932 skrifar um vinnu sína sem ljósmóðir í bókinni 

Sextán konur: Ferill þeirra og framtak í nútíma hlutverkum. Þar segir hún frá uppvexti sínum 

og námi í ljósmóðurfræðum. Hún útskrifaðist sem ljósmóðir árið 1955 og segja má að skoðun 

hennar sé lýsandi fyrir þetta ferli sem samskiptin eru á þeim tíma sem fæðingin á sér stað. 

 

Ljósmóðirin verður líka að vera við öllu búin. Hún þarf að geta aðstoðað þá, sem eru 
kvíðnir og eiga í erfiðleikum. Hún þarf að eiga tíma fyrir þetta fólk  –  að vera hjá því – 
tala við það og leiðbeina eftir því sem hún getur. En mikið oftar er það gleðin og 
hamingjan, sem ljósmóðirin fær að taka þátt í, þegar heilbrigt og fallegt barn fæðist. Fá að 
vera fyrsta manneskjan, sem tekur við þessum nýja einstaklingi og fær hann svo í hendur 
móður sinni eða föður, það er áreiðanlega tilfinnig sem engin önnur stétt getur eignað sér 
og enginn frá okkur tekið. Mannlegi þátturinn má aldrei gleymast þrátt fyrir tækni og 
vísindi. Hann var, er og verður mikilvægastur í samskiptum fólks bæði í þessu starfi og 
öðru.42  

 

Draga má þá ályktun að ekki finnst betri starfsvettvangur til þess að skoða hinar fjölbreyttu 

hliðar mannlífsins, hvernig 19. aldar sveitasamfélagið óx frá sveitamenningu til myndunar 

þéttbýlis á þeim hraða sem átti sér stað á þessum tíma. Fæðingar sem áður áttu sér stað í 

heimahúsum færðust inn í sjúkrahúsin með þeirri tækni og tólum sem þróuðust jafnhliða 

læknavísindunum. Um þróun starfsins segir ljósmóðir í Íslenzkum ljósmæðrum svo frá: 

 

                                                      

 

 

 
40 Steinunn H. Blöndal og Bergrún Svava Jónsdóttir, Að standa hver með annarri: Ingibjörg Björnsdóttir, 

    Heiðursfélagi Ljósmæðra félags Íslands, í svipmynd, 114. 
41 Steinunn H. Blöndal og Bergrún Svava Jónsdóttir, Ljósmóðurstarfið var ekki draumur en varð 

   gæfa: Steinunn Finnbogadóttir, heiðursfélagi Ljósmæðrafélags Íslands, í svipmynd, 104. 
42 Kristín I. Tómasdóttir, Sextán konur: Ferill þeirra og framtak í nútíma hlutverkum, 169. 
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Þetta er starf, sem oft er þannig vaxið, að það hvorki gefur neitt tækifæri til að hlýja 
sjálfum sér né heldur að leyfa af kröftum eða þreki, andlegu né líkamlegu. En jafnframt 
gefur það manni óvenju mikla innsýn í líf mannanna og veitir manni þrátt fyrir – eða öllu 
heldur vegna erfiðleikanna meiri þroska og starfsgleði en ég hef annars þekkt.43 

 

Ljósmóðurstarfið varpar ljósi á hversu mikið hefur breyst, bæði í félagslegri þróun og 

efnismenningu samfélagsins. Pia Höjeberg, höfundur bókarinnar Jordemor kemst vel að orði 

þegar hún lýsir þróun ljósmæðrastéttarinnar með setningunni „Från tradition till proffession“44 

eða frá hefð til starfsgreinar. Ólöf Ásta Ólafsdóttir ljósmóðir segir að þekking ljósmæðra hafi 

ekki þróast með akademískum og fræðilegum vinnubrögðum. Hún hafi fyrst og fremst byggst 

á reynslu í starfi.45 Námið nú sé byggt á sameiginlegum hugmyndagrunni íslenskra 

ljósmæðra. Í Íslenskum ljósmæðrum segir Sveinn Víkingur að ástæðan fyrir útgáfu bókanna sé 

að gefa upp heildarmynd af íslensku ljósmóðurinni; hversu stéttin sé fórnfús og fortíðin eigi 

henni mikið að þakka. Nútíð og framtíð eiga að muna og virða þann skerf, sem stéttin hefur 

lagt til þjónustu lífsins og menningarinnar í landinu.46  

Í dag heyrast háværar raddir um að fæðingarþjónusta sé skert. Fæðingarstöðum á landinu 

hafi fækkað úr sextán í átta á síðustu sextán árum og stjórn Ljósmæðrafélags Íslands kallar 

eftir stefnu um fæðingarþjónustu.47 Í stað ljósmóðurinnar sem áður fór á milli sveita til þess 

að taka á móti börnum, fara fjölskyldurnar í langferðir til næstu bæjarkjarna og jafnvel 

byggðarlaga til þess að fá fæðingarþjónustu með tilheyrandi andlegu álagi og raski á 

heimilshögum. Fæðingar sem hurfu nánast á tímabili úr heimahúsum eru orðnar vinsælar á ný 

og í síauknum mæli sækjast konur eftir eignast börn sín heima. Upplifun konunnar af 

meðgöngunni og fæðingarreynslan sjálf hefur nú í byrjun 21. aldar orðið sífellt mikilvægari 

þáttur í ferlinu þegar kona á von á barni. Konan hefur óskir og þarfir varðandi fæðinguna 

sjálfa. Til þessað uppfylla þessa þörf hefur orðið til starfsvettvangur sem felst í því að vera 

andlegur stuðningsaðili fæðandi konu. Þessar konur sem sinna starfinu kalla sig doula, en 

grísk merking orðsins þýðir þjónn konu. Doulan hlúir að tilfinningum föður og móður og 

                                                      

 

 

 
43 Sveinn Víkingur, Íslenzkar ljósmæður II, 81. 
44 Pia Höjeberg, Jordemor, 10. 
45Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Lærdómur af fæðingarsögum; Nærvera, tengsl við konur og þekking ljósmæðra, 217. 
46 Sveinn Víkingur, Íslenzkar ljósmæður I, 8.  
47 Fréttablaðið. Fæðingarþjónusta verið skert, 8. 
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undirbýr þau andlega fyrir það sem er í vændum og gengur með foreldrunum í gegnum 

fæðingarferlið.48 

Ólöf Ásta Ólafsdóttir gerði rannsókn á fæðingarsögum ljósmæðra. Við greiningu gagna um 

hver kjarni sagnanna væri fann hún það út að það væri nærveran og það skipti máli að 

ljósmæður þróuðu tengsl við konuna.49 Koma doulunar segir sitthvað um það að þörfin fyrir 

tengsl og nærveru eru meiri og það að ljósmóðirin sem áður var færanleg  á milli heimila er 

orðin föst inn á viðkomandi stofnun. Mannlegi þátturinn á til þess að gleymast í heimi sem er 

orðin tæknivæddur en þörfin fyrir nándina er það sterk að hún finnur sér farveg. Farvegurinn 

breytist með breyttu samfélagi. Slíkar breytingar kalla á sögur, líkt og þær sögur sem sagðar 

eru hér og í 4. kafla og greina frá reynslu og samtíð. 

 

3.1 Heimildir og frásagnir 
 
Í umfjöllun um starf sitt og breytingar á starfsháttum tekur Kristín I. Tómasdóttir það fram að 

í ljósmóðurstarfið hafi verið valdar konur sem voru vel metnar í sinni sveit og sem fólkið 

treysti. Sveinn Víkingur skrifar í formála sínum að fyrsta bindi: „...ljóminn af traustinu er 

fólginn í nafninu ljósmóðir.“ Þessi ljómi og þetta traust, lýsa sér í svörum þeirra sem tóku þátt 

í að svara spurningaskrá þjóðháttasafns Þjóðminjasafnsins um barnið, fæðingu og fyrsta ár 

þess. Skráin er númer 10 og var send út árið 1963. Spurningaskránni er skipt í 14 einstaka 

kafla. Hver og einn kafli tekur svo á þrengra efni, eins og t.d 2. kafli þar sem spurt er um 

ljósmæður.  

1.Hvað nefndust konur sem tóku á móti börnum, lærðar eða ólærðar (ljósmóðir, 
yfirsetukona, nærkona)? Sé um fleiri en eitt nafn að ræða - hvað var algengast? 
2. Voru sambærileg nöfn notuð um karlmann, sem tók á móti börnum? 
3. Nefndust börn sem sama ljósmóðir hafði tekið á móti, ljósbörn eða ljósubörn hennar? 
4. Var orðið "ljósa" almennt notað af börnum og fullorðnum um konu þá sem hafði tekið 
á móti þeim? 
5. Var algengt að ljósumæður [svo]  tækju börn heim með sér til að annast þau? Hve 
langan tíma? 50 

                                                      

 

 

 
48 Soffía Bæringsdóttir, Hvað er doula? 
49Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Lærdómur af fæðingarsögum: Nærvera, tengsl við konur og þekking ljósmæðra, 222. 
50Þjóðminjasafnið. Spurningalistar.Barnið, fæðing og fyrsta ár: Ljósmóðirin. Tekið orðrétt frá      

spurningalistanum á heimasíðu Þjóðminjasafns. 
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Hér koma nokkur dæmi um svör, tekin úr spurningaskránni um ljósmóðurina og hvernig 

hún kemur fyrir. 

 

Í gamla daga var ljósmóðirin líka kölluð nærkona. Þá voru þær ólærðar. Þeim var gefið 
það í vöggugjöf að vera heppnar í starfi. Eftir að ég man eftir voru þær kallaðar 
ljósmæður og karlmenn ljósfeður. Börnin voru kölluð ljósubörn. Ég þekkti gamla konu, 
sem kallaði konuna sem tók á móti henni: "Hún ljósa mín sáluga". Ef illa stóð á á heimili 
sængurkonunnar, t.d. mjólkurleysi, fátækt, kuldi í baðstofu, þá tók ljósmóðir barnið heim 
með sér 3 vikur eða lengur. Stundum urðu þetta fósturbörn ljósmóðurinnar.51 

 
Konur þær, sem tóku móti börnum voru alveg jöfnum höndum nefndar ljósmæður eða 
yfirsetukonur. Einstaka roskið fólk talaði um nærkonur, en það var ekki mjög algengt, 
ekki þar sem ég þekkti til. Ég heyrði karlmenn nefnda ljósfeður eða yfirsetumenn ýmist. 
Ég hef aldrei þekkt karlmann, sem sat yfir konum, nema lækna, en heyrði oft talað um þá 
þegar ég var krakki. Margir töluðu um ljósubörn þessarar eða hinnar ljósmóður, um börn, 
sem þær höfðu tekið á móti. Eldra fólk talaði gjarnan um ljósu sína um konu þá sem tók á 
móti þeim. En börn og yngra fólk yfirleitt ekki. Nei, ljósmæður voru hættar að taka börn 
með sér heim, þegar ég man eftir, en mér var sagt að það hefði verið nokkuð algengt áður 
fyrr og hefðu þá haft börnin.52  

 
Vel hæfar ljósmæður nutu mikillar virðingar og voru kvaddar til fleiri hluta en 
fæðingarhjálpar m.a. önnuðust þær kúabólusetningu. Meðal hinna kunnustu í hópi 
ljósmæðra var Þórunn Gísladóttir 1846 – 1937 Kálfafellskoti í Fljótshverfi og víðar. 
Miklu er Þórunn þó kunnari sem grasalæknir og var víðfræg fyrir þær lækningar um 
Suðurland. Þekkingu sína hafði Þórunn fyrst frá móður sinni sem bæði var ljósmóðir og 
grasalæknir, nam einnig af bókum, mun hún hafa haft undir höndum grasalækningabækur 
m.a. eftir sr. Björn Halldórsson, Grasnytjar og lækningabók Jóns Péturssonar 
fjórðungslæknis og fleiri lækningabækur fyrir almenning. Lækningar Þórunnar voru 
margvíslegar, jurtaseyði til inntöku einnig sauð hún jurtir í smyrsli og plástra. Blóðtöku 
beitti hún einnig til lækninga. Rómaðar voru lækningar hennar á brunasárum. 
Lækniskunnátta Þórunnar var hin mætustu vísindi og hefir hún haldist með afkomendum 
hennar allt til þessa dags.53 

 
 
Í þessum svörum er talað fallega um ljósmæður, að þær hafi notið mikillar virðingar og 

„ljósan“ hafi átt „ljósubörn“, þ.e börnin sem hún hafði tekið á móti. Ljósmóðirin er þarna í 

hlutverki verndara og ef svo bar til fóstraði hún börnin sem hún tók á móti ef ekki var til þess 

möguleiki á heimilunum. Í fyrstu og þriðju frásögninni höfum við dæmi um forlagatrú.  

Ljósmóðirin á að hafa fengið það í vöggugjöf að vera heppin í starfi og afkomendur Þórunnar 

Gísladóttur munu njóta gæfu hennar áfram. Spurningaskráin sýnir einnig að í byrjun 6. 

                                                      

 

 

 
51 ÞÞ 5613. 
52 ÞÞ 6789. 
53 ÞÞ 1154. 
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áratugarins hafi fræðimenn á þjóðháttasafninu verið nokkuð meðvitaðir um félagslegt 

hlutverk ljósmóðurinnar á heimilum sveitasamfélagsins. Aðeins ári áður en spurningaskráin 

var send út til heimildarmanna, eða árið 1962, var fyrsta bindið í ritröðinni Íslenzkar 

ljósmæður gefið út. Hér voru Íslendingar orðin áhugasamir um arfleið sína og þjóðlegan 

fróðleik. Frásagnir af einstaklingum sem urðu fyrir einhverju óvenjulegu á lífsleiðinni nutu 

fádæma vinsælda meðal bókelskrar alþýðu í landinu.54 Sigurður Gylfi Magnússon segir að 

félagslegur veruleiki hafi verið undirstaða allrar bókmenningar á landinu í 

menningarsamfélagi 19. aldar; samfélagi sem var gert skil í 2. kafla. Allir þeir sem skrifuðu 

sjálfsævisögur á fyrstu áratugum tuttugustu aldar ólust upp í sama umhverfi sem hafði 

gríðarleg áhrif á almennt líf fólks og mótuðu andlegt líf þeirra.55  

Ljósmóðirin Sigríður Kristín Jónsdóttir sem var fædd árið 1855, tók ljósmóðurpróf árið 

1885 og starfaði í umdæmi Dýrafjarðar til ársins 1910. Sigríður er ein af þeim konum sem 

skrifað er um í Íslenzkar ljósmæður. Sögu hennar skrifar barnabarn hennar, Jónína Jónsdóttir 

og hefur amma hennar sagt henni mikið um starfs sitt. Líf Sigríðar er mikilvæg heimild um 

það sem áður var, því til eru skrásetningar frá ljósmóðurtíð hennar, allar fæðingar og eftirlit á 

meðgöngu. Frásögn Jónínu um ömmu sína styður hugmyndina um félagslegt hlutverk 

ljósmóðurinnar, því hún gerir sögu hennar greinagóð skil. Jónína segir frá minnisstæðri 

fæðingu sem amma hennar var viðstödd þegar hún tók á móti þríburum, en sjálf hafði Sigríður 

sagt frá fæðingunni í minnisblöðum sínum frá árinu 1892. Minnisblöðin eru varðveitt í 

Sarpi,sem er menningarsögulegt gagnasafn Þjóðminjasafns Íslands. Þar vantar þó gögn um 

aðdraganda þessarar fæðingar. Til þess að varpa ljósi á það hvernig starf ljósmóðurinnar gat 

verið er gott að vitna í frásögn Sigríðar um seinni hluta fæðingarinnar. 

  

Öll börnin voru fædd kl. 5 eftir hádegi 29.sept. Það fyrsta var stúlka 12, merkur að þyngd, 
(2.hvirfilstaða) annað piltbarn, 15 merkur, (1.hvirfilstaða) bæði vel frísk, hið þriðja, stúlka 
vóg 8 merkur (fótafæðing), kom andvana, talsvert farið að rotna. Með því strax vottaði 
fyrir blóðlátum, tók ég fylgjurnar með sama, fylgja miðbarnsins var ein út af fyrir sig og í 
minna lagi, hin tvö höfðu átt eina saman og var hún hér um bil helmingi stærri en hin, 
eins að lögun og gengu 2 naflastengir út úr henni nálægt miðjunni með litlu millibilli 
konan var orðin mjög þreytt, missti talsvert blóð og hélt lengi öngviti ég reyndi margt 
henni til hressingar, reyndist mér kamillute best af því, Kl. 8 var hún farin að hressast svo 
að ég þorði að sleppa hendi af henni og lét þá bera hana í hreint rúm um nóttina fékk hún 

                                                      

 

 

 
54 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur, 57. 
55 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur, 47. 
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rólegan svefn og svo hressingu smám saman eftir líkindum. Konan er rúmlega þrítug 
hefur átt 1 barn áður. Þaðan fór ég 2. okt.56   

 
 
Þessi lýsing ber það með sér að fæðingin hafi verið afskaplega erfið fyrir fyrir alla sem áttu 

í hlut og eitt barnið látið. Í frásögn Jónínu kemur fram að móðirin hafi verið í húsmennsku og 

staða hennar allt annað en auðveld. Sigríður hefur deilt með Jónínu erfiðri reynslu sem birtist 

aðeins í endurminningu og frásögn. Hér er frásögn Jónínu: 

 

Fæðingin gekk eðlilega. Þegar fyrsta barnið var fætt og hún sagði að annað barn væri 
eftir, fór móðirin að gráta. Hún fann, að kraftar sínir myndu ná skammt til að annast tvö 
börn og vera ekki sjálfrar sín ráðandi. Þegar svo annað barnið var fætt og enn þá var von á 
viðbót, bað hún Guð að miskunna sér og grét sáran. Þriðja barnið fæddist andvana, og 
þegar amma sagði henni það, lofaði móðirin Guð og þakkaði honum. 
Ekkert í starfi sínu, sagði amma, að sér hefði fundizt átakanlegra, en að vita móðurhjartað 
svona aðþrengt vegna umkomuleysis og fátæktar, að konan lofaði Guð fyrir dauða 
barnsins síns, að ótta við að geta ekki sýnt því þá umönnun, sem hún þráði. „Ég veit, að 
Guð geymir það fyrir mig – þá þarf það ekki að líða,“ sagði hún og þerraði af sér tárin.57  

 
 
Þessi kona er ein af mörgum sem hefur ekki átt þess kost að sjá börnum sínum farboða og 

koma þeim til manns. Ljósmóðirin kom inn á heimili af öllum togum. Jónína segir að það hafi 

alloft komið fyrir að amma sín hafi tekið af sér svuntuna til þess að vefja hvítvoðunginn í því 

ekkert annað var í boði. Þessi frásögn af starfi Sigríðar samræmist formálsorðum Sveins 

Víkings í fyrsta bindi Íslenzkar ljósmæður, þar sem hann segir að tilgangur æviþáttanna hafi 

verið að bregða upp sönnum myndum af starfi, erfiðleikum og fornfýsi ljósmæðranna, 

jafnframt að leyfa þeim sem lásu að skyggnast inn á sveitaheimilin eins og þau voru, og sjá 

ögn af þeirri erfiðu lífsbaráttu sem þar var háð.58    

 

 
 
 
 
 

                                                      

 

 

 
56 Minnisblöð Sigríðar Kristínar Jónsdóttur, árið 1892. Textinn er látin standa eins og hann birtist. 
57 Sveinn Víkingur, Íslenzkar ljósmæður I, 104. 
58 Sveinn Víkingur, Íslenzkar ljósmæður I, 7. 
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3.2  Endurminningar og sagnir 

 

Sálarlíf fólks getur verið margflókið og misjafnt hvernig mannfólkið vinnur úr tilfinningum 

sínum og upplifunum. Það getur því verið áhugavert að skoða hvernig fólk skilgreinir sjálft 

sig; að skoða sjálfið í því ljósi hvað maðurinn hefur að segja um sjálfan sig í formi 

endurminninga og æviþátta. Í bók sinni Sjálfssögur fjallar Sigurður Gylfi um eðli æviþátta og 

endurminninga. Hann segir: 

 

Endurminningar fjalla um fólk og atburði sem viðkomandi hefur kynnst og upplifað á 
lífsleiðinni. Í íslenskri orðabók segir að endurminningar séu; ævisöguþættir, sagðir eða 
skráðir af manninum sjálfum. Og endurminningar, ...eru einmitt það; þættir úr ævi.. [svo] 
fólk og atburði sem hann hefur kynnst og fjallað er um afmarkað tímabil úr ævi.59   

 

Oftar en ekki greina þessar minningar frá hlutum sem fólki er í fersku minni og hafa sett sitt 

mark á lífshlaup einstaklingsins. En hvers virði eru þessar endurminningar og æviþættir þar 

sem við kynnumst fólki og atburðum úr lífshlaupi þess? Persónulegt sjónarhorn þeirra sem 

segja frá er þjóðlegur fróðleikur. Í þessum kafla fáum við að kynnast þjóðháttum og þjóðlífi 

sem nánar verður tekið til umfjöllunar í 4. kafla. 

Ragnheiður I. Jónsdóttir (f. 1877) var skipuð ljósmóðir í Grunnavíkurhreppi árið 1897 og 

starfaði þar samfleytt í 62 ár. Hún segist í endurminningum sínum oft hafa verið berdreymin, 

og átti sérstakan mann sem hún kallar draummann sinn. Hann hafi leiðbeint henni og varað 

hana við. Ragnheiður segir svo frá: 

 

Ég sat yfir konu sem Sigríður hét. Þetta var í gamalli skemmu, er stóð tiltölulega skammt 
frá bænum Reykjarfirði á Ströndum. Dagana fyrir fæðinguna var konan við góða heilsu 
og gengum við daglega um úti henni til hressingar og styrkingar. Þá dreymir mig eina 
nótt, að draummaður minn kemur til mín og segir: „Færðu hana Sigríði eitthvað í burtu 
héðan.“ Ég sinnti ekki þessari aðvörun, enda nokkur ófærð og snjóar, og sjálf sá ég enga 
eðlilega eða skynsamlega ástæðu til þess að flytja konuna. En næstu nótt lemur 
draummaðurinn til mín að nýju og segir: „Því gerðir þú ekki eins og ég sagði, að flytja 
hana Sigríði héðan?“ Sá ég nú, að ekki var rétt að þverskallast lengur, fór þegar að hitta 
fósturforeldra Sigríðar, sem bjuggu skammt frá og bið þá að lofa okkur Sigríði að flytjast 
þangað fyrir kvöldið. Og var það mál auðsótt. Fyrstu nóttina, sem við vorum þar, fæddi 
Sigríður sveinbarn og gekk fæðingin í alla staði mjög eðlilega og heilsaðist móður og 
barni báðum vel. Seinna frétti ég, að í þessari skemmu, sem við fluttum úr, hefðu tvær 
konur látizt af barnsburði, og hafði þó verið góð og dugandi ljósmóðir viðstödd í bæði 
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skiptin. Og oft hefur sú hugsun hvarflað að mér: Mundi Sigríður einnig hafa látizt í 
höndum mér þarna í skemmunni, ef ég hefði ekki hlýtt skipun draummannsins og ekki 
flutt hana burtu þaðan í tæka tíð?60 

 

Ljósmæður túlkuðu drauma sína sem tákn eða fyrirboða, auk þess sem þær fengu vitjanir 

að handan frá huldufólki, líkt og nánar verður rætt um í kafla fjögur. Frá þessum heimsóknum 

er sagt í sagnaheimi þar sem ljósmæðurnar eru þáttakendur, og í veruleikanum þar sem 

ljósmóðirin sjálf segir frá draumi sínum. Draumlýsing sem fannst við heimildaleit í gögnum 

þjóðháttasafnsins lýsir tíðarandanum vel. Heimildamaðurinn er Emilía Biering ljósmóðir og 

hér birtist bréf skrifað til þjóðháttafræðingsins Árna Björnssonar í kjölfar þáttar hans á 

dagskrá Ríkisútvarpsins, Þjóðfræðaspjalls, sem samkvæmt bréfi hennar var á dagskrá þann 8. 

janúar 1971. Bréf Emilíu hljóðar svo: 

 
Reykjavík, 11. jan. 1971 
Hr. Árni Björnsson cand.mag. 

 
Í síðasta þætti yðar, þjóðfræðaspjall, þann 8. þ.m. óskuðuð þér eftir frásögnum af hjálp 
mennskra manna við huldukonur í barnsnauð og þó að ég efist nú um að slík aðstoð í 
draumi komi þar til greina, þá sendi ég hér með að gamni mínu draum sem mig dreymdi 
fyrir nokkrum árum, og var svo skemmtilega skýr að ég skrifaði hann niður. Öll slík 
"ævintýri" hef ég ávallt skoðað sem eitt af þeim hálmstráum sem héldu þjóð vorri uppi á 
hennar verstu tímum, og virt þau samkvæmt því. Og yðar vel flutta þátt hlýði ég á með 
ánægju. Annars vona ég að ruslakarfan sé yður nærtæk við þetta tækifæri. 

Vinsamlegast 
Emilía Biering 
Langholtsvegi 53, Reykjavík 
 
Draumur 

Fyrir nokkru síðan dreymdi mig draum þennan, og var hann óvenjulega skýr og eðlilegur; 
vil ég því taka það strax fram, að ég hef ávallt verið alveg laus við alls konar hjátrú og oft 
brosað háðslega að huldufólks sögum og öðru slíku - og geri enn: En draumurinn var þá 
þannig, að mér fannst ég sofa í rúmi mínu er maður kemur að rúmstokknum og ávarpar 
mig, biður hann mig að fylgja sér, því kona sín sé búin að taka jóðsótt og þurfi hjálpar 
við. En þar sem ég er lærð ljósmóðir og stundaði það starf um árabil, þótt ég sé nú fyrir 
nokkru síðan hætt við það, þá furðaði ég mig ekkert á þessari bón, en tygjaði mig 
tafarlaust til ferðar og fylgdi manninum. Fórum við með engu venjulegu farartæki, en 
bárumst þó einhvern veginn hratt yfir. Sá ég yfir bæinn og sundin, en gat svo ekki gert 
mér frekari grein fyrir landslaginu, enda hugur minn við það eitt bundinn að komast til 
konunnar í tæka tíð. Svo varð ég þó vör við það, að leið okkar lá yfir mjótt sund þar sem 
kolblár sjór freyddi í straumröst, en framundan gnæfðu háar eyjar vaxnar loðnu gulnuðu 
grasi. Fyrr en varði vorum við komin í rúmgóð og hreinleg húsakynni sem svipaði helst 
til baðstofubygginga fyrri tíma. Maðurinn vísaði mér inn til konu sinnar, sem orðin var 
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mjög þjáð, og hvarf hann síðan á braut og fleira fólk sá ég ekki. Tók ég tafarlaust til starfa 
að undirbúa fæðinguna, og vafðist þar ekkert fyrir mér, eins og oft vill þó verða í draumi. 
Konan var hugprúð og róleg og fæðingin gekk með eðlilegum hætti. Svo skýr var 
draumurinn að hvert smáatvik var jafn ljóst og um raunveruleika væri að ræða. Barnið 
fæddist, hraustlegur drengur, sem ég laugaði, klæddi og lagði við brjóst móðurinnar. Er 
öllu var lokið og konan lá með barnið á armi sér, sæl og þreytt eftir afstaðnar þrautir, stóð 
og ég horfði á þau með þessari tilfinningu sem líklega ljósmæður einar þekkja, og eru 
þeirra bestu laun. Þá birtist maður hennar á ný, leit hann ástúðlega til konu sinnar en 
mælti þessi orð til mín, skýrum föstum rómi: "Þú hefur nú lokið verki þínu og leist það 
vel af hendi, og erum við þér mjög þakklát fyrir hjálpina, langar okkur að launa þér með 
einhverju og þiggðu af okkur þennan hring. Mun ég svo fylgja þér heim til þín", bætti 
hann við.  Hann rétti mér hring, og svo fagran grip hef ég aldrei augum litið í vöku. Hann 
var úr skíragulli, efnismikill en þó fínlegur og á hann greypt plata sem var í lögun eins og 
útbreiddur fuglsvængur, listasmíði, og úr efni sem ég ekki þekkti en lýsti með mjúkum 
bláum ljóma svo undirgöfgum [svo] að því verður ekki með orðum lýst. Ég leit til 
konunnar í hljóðri þökk, hún brosti glatt. Milli okkar höfðu engin orð farið en þó skildum 
við hvor aðra til fulls. Síðan fylgdi maðurinn mér heim á sama hátt og hann sótti mig, en 
allt var þá orðið ójósara fyrir mér, enda fannst mér ég þá orðin mjög þreytt. Vaknaði ég 
svo í rúmi mínu, en - vantaði hringinn góða! 

Ljósa.61 
 

Emilía sem hér skrifar draumlýsingu sína og er ein af þeim konum sem fjallað er um í 

ritröðinni Íslenzkar ljósmæður þar sem hún skrifar sjálf um starf sitt. Hún segir þó ekki frá 

þessum draumi þar enda óljóst hvenær hana dreymdi þennan draum. Draumurinn er eins og 

nákvæm uppskrift af þeim sögum sem þekkjast úr þjóðsagnaarfinum. Hún fær vitjun, er beðin 

um aðstoð, fæðingin gengur vel með hennar hjálp og hún fær gjöf sem þakklætisvott. 

Draumur hennar byggir eflaust mikið á þessarri arfleið sem þjóðsögurnar eru; sögur sem hún 

hefur alist upp við að heyra. Æviþáttur hennar er lýsandi dæmi þess sem ljósmæður skrifa um 

í endurminningum sínum. Þar ræðir hún um erfið ferðalög, sjóferðir og aftakaveður, og 

margbreytilegar yndisstundir sem starfið veitti henni. Hún lýsir gleðitárum að afstaðinni 

þungri þraut og áhyggjum. Hún minnist lífs og kjara þeirra er bjuggu á afskekktum kotbýlum 

og ber þau saman við þægindin í þéttbýlinu. Emilía var við störf þegar miklar breytingar urðu 

á samfélaginu, sem og ljósmóðurstéttinni. Þörf hennar fyrir að segja frá til að viðhalda 

minningunni hverfur ekki og í frásögn hennar mætast ef till vill allar þær lýsingar á 

ljósmæðrunum sem áður hafa skrifað, og verið skrifað um. Skrif hennar eru einlæg, 

hreinskilin og draumkennd. 
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Á lognkyrrum, þungbúnum sumardegi, var ég stödd á Þingvöllum, hinum fagra og fræga 
sögustað. Og hugur minn fylltist lotningu og helgi og vermdist við glóð minninganna. Ég 
reikaði út á brúna yfir hina svonefndu Peningagjá, skyggndist niður í djúpið, þar sem sá 
glytta í margvíslega mynt á botni hylsins. Allt eru þetta verðmæti úr vösum 
vegfarendanna, ólíkra manna og kvenna, sem eitt sinn hafa staðið hér og fleygt fé sínu í 
djúpið, sumir í gáska æskunnar, aðrir sorgum og áhyggjum hlaðnir, enn aðrir í 
hugsunarleysi. Það er freistandi að horfa í þennan hyl. Hann minnir mig á sál okkar 
sjálfra, þar sem minningarnar glitra í djúpinu, sönn verðmæti, dýrmætar, og þó vilja 
margir varpa þeim frá sér. Og mér verður að hugsa um mínar eigin minningar frá 
ljósmóðurstarfinu. Þær eru ólíkar eins og peningarnir á botni hylsins, en allar dýrmætar. 
Sumar eru bjartar og hugljúfar, aðrar sveipaðar sorg og vættar tárum. Það er unaðslegt, að 
afstaðinni þungri þraut og áhyggjum, að geta lagt að móðurbrjóstinu hraust, fagurt og rétt 
skapað barn og sjá heilaga móðurgleðina speglast í augum konunnar. Hún er ung, 
vonglöð og hraust og við hlið hennar stendur faðir barnsins, maðurinn sem hún treystir og 
ann og veit að er fús til að fórna henni og barninu þeirra lífi og kröftum. Og þegar hann 
fellur á kné við rúmstokkinn og vefur móður og barn sterkum örmum, flýti ég mér út til 
þess að leyna gleðitárunum í augum mínum og til þess að leyfa þeim að njóta í næði 
þessara dásamlegu stunda ævinnar.62 

 

Eins og víða má sjá á þessum kafla er ekki sé ýkja langt á milli endurminninga og 

varðveittra þjóðsagna. Þótt um tvenns konar frásagnarmáta sé að ræða bera þeir báðir þess 

merki að hér sé á ferðinni eitthvað sem manneskjan vill segja frá og túlka. Endurminningar, í 

þessu tilfelli lísreynslan, getur orðið af sögu og reynslan birtist í þeim formum frásagna sem 

okkur finnst best að nota til að takast á við það sem gerist í raunveruleikanum. Í næsta kafla 

verður meðal annars fjallað um það sem reynst hefur fólki dýrmætt að eiga þegar takast þarf á 

við misjafnar aðstæður í lífinu, eða þá trú að til séu aðrir en mannfólkið til að vísa okkur 

veginn. 
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4  Þjóðtrú og þjóðfræði  

 

Konur hafa verið áberandi í þjóðtrú landsmanna sem kvenhetjur í sögum og ævintýrum; hvort 

sem þær eru stjúpur, tröllskessur eða nornir hafa þær löngum verið táknrænar fyrir að vera 

örlagavaldar í lífi fólks. Helst er að minnast þeirra örlaganorna í norrænni goðafræði, Urðar, 

Verðandi og Skuldar sem spunnu örlög í lífsvef manna. Í þjóðsögunum fá þeir sem aðstoða 

við barnsburð eitthvað sem við getum kallað örlagavald. Hlutverk þeirra er afar mikilvægt og 

aðstoð þeirra eykur líkurnar umtalsvert á að fæðingin gangi eðlilega fyrir sig.  

Hvernig birtist ljósmóðirin í þjóðfræðaefni okkar og hvað er hún að gera þar? Eitt af því 

sem einkennir endurminningar ljósmæðra sérstaklega eru þær sögur sem segja frá trú þeirra á 

forlögin. Eitthvað æðra, tengt jafnvel guði eða náttúrunni hefur fylgt þeim í gegnum hverja 

einustu fæðingu og hvert einasta ferðalag. Það merkilega um sögur af ljósmæðrum er að þær 

eru sagðar bæði af öðrum og þeim sjálfum, þær greina frá upplifunum í svefni og vöku, fylgd 

í háskaferðum í óbyggðum náttúrannar og ýmsu öðru áfallandi sem tekist er á við og fólk 

segir frá. Frásagnir fólks af lífreynslu sinni er sterkur þáttur í félagsmenningu og skýra 

afstöðu fólks til umhverfsins.  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir sögum af ljósmæðrum sem varðveittar eru í 

þjóðsagnasöfnum, auk þess sem farið verður í kenningar Bo Almqvist sem hefur rannsakað 

þennan flokk sagna sérstaklega. Viðeigandi er að taka þjóðtrúna með í þá umræðu, því 

þjóðsögurnar fela í sér trú okkar á það yfirnáttúrulega og óútskýranlega. Þjóðtrúin virðist hafa 

verið hluti af hugmyndaheimi norrænar trúar og ýmis einkenni hennar lifðu áfram eftir 

kristnitöku.63 Í rómantísku stefnunni sem átti sér stað samhliða uppgötvun mannanna um 

sjálfið var hið þjóðlega haft í fyrirrúmi. Þjóðhættir og þjóðsögur fengu byr undir báða vængi 

og hver þjóð eignaðist sín eigin fræði, sem við köllum þjóðfræði. Ég mun fjalla um það 

hversu áberandi þjóðtrúin er í sögum af ljósmæðrum og reyna að finna út hvernig ljósmæður 

rötuðu inn í heim þjóðfræðarinnar. 

 

 

                                                      

 

 

 
63 Jón Hnefill Aðalsteinsson, Þjóðtrú, 345. 



34 

4.1 Sagnir, trú og samfélag 

 

Til þess að átta okkur betur á því hvernig þær sögur sem hér verður fjallað um virka er réttast 

að koma með skilgreiningu á því sem fjallað verður um í framhaldinu og nefnt er sögn (e. 

legend). Hinn sænski Carl Wilhelm von Sydow var brautryðjandi í rannsóknum sagna og taldi 

að hægt væri að skipta sögnum í tvo flokka eða memorate sem eru reynslusagnir og fabulate 

sem eru sögusagnir. Með reynslusögnum er átt við 1. persónu frásagnir af einhverjum 

atburðum sem sögumaðurinn hefur sjálfur lent í. Sögusagnir eru sagnir af yfirnáttúrulegum 

atburðum eða verum sem byggja á þjóðtrú.64 Fleiri fræðimenn fylgdu í kjölfarið og unnu með 

þessar skilgreiningar von Sydow, og þar á meðal Lauri Honko, Linda Dégh og Timothy 

Tangherlini. Lauri Honko skrifaði um reynslusagnir og tengsl þeirra við þjóðtrú. Hann vildi 

meina að reynslusagnir væru mikilvægur heimildagrunnur fyrir rannsóknir á þjóðtrú, 

sérstaklega þar sem þær sýna þær aðstæður þar sem hið yfirnáttúrulega var orðið raunverulegt 

í huga fólks og hafði áhrif á hegðun þess. Sögurnar í þriðja kafla bera þess augljóslega merki 

að draumar og tákn hafi haft mikil áhrif á störf og trúarviðhorf ljósmæðra og fólkið í 

samfélaginu deildi þessum sögum. Ástæður fyrir því geta hafa verið margvíslegar en þessir 

fræðimenn eru ásáttir um það að sögurnar verða til af þörf fyrir að takast á við það sem 

maðurinn stendur frammi fyrir, eitthvað sem honum þykir mikilvægt, og Tangherlini vill 

meina að sagnir geti endurspeglað raunveruleikann með nákvæmum hætti. 

Áður en lengra en haldið verður að koma inn á hvernig þjóðfræðin sem slík virkar á 

samfélagslegum grundvelli. Í umfjöllun Timothy Tangherlini um túlkun sagna er kafli sem 

fjallar um tengsl þjóðfræði og sálfræði. Þar vitnar hann í Alan Dundes og sálfræðilegar 

rannsóknir á hefðbundnu sagnaefni. Dundes færir fram ágætis skilgreingu sem á vel við í 

þessu samhengi.  

Folklore is collective and acts as a ‘‘socially sanctioned outlet for the expression of what 
cannot be articulated in the more usual, direct way.‘‘ As such, folklore functions as a 
projection of values and beliefs into a communicative form accepted within the particular 
cultural context. With this modification, legend can be seen as a collective expression of a 
unconscious projection of communal values, beliefs and anxieties, molded by the 
collective experiences of the tradition group. The immediate reason a person tells or 
remembers a legend well enough to perpetuate it is psychological.65 
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Tangherlini bendir á að það hafi verið vinsælt við sagnarannsóknir á síðari hluta 19. aldar 

og í byrjun þeirrar 20. að skoða bæði sögulegan kjarna og að auki virði þeirra sagna sem 

heimildir fyrir fornleifa- og sögulegar rannsóknir. Samkvæmt þessu viðhorfi eru sagnir hluti 

af sögu mannsins þar sem raunverulegir atburðir eru teknir saman í hefðbundið 

frásagnarform.66 Um þetta sagði Guðbrandur Vigfússon í formála þjóðsagnasafns Jóns 

Árnasonar: 

Frá því að Ísland fyrst byggðist, hefur þar verið auðugt af þjóðsögum um álfa, tröll, 
afturgöngur, og alls konar forneskjusögum, sem glöggt má sjá á sögunum. Þessar sagnir 
eru samgrónar hinum sönnu sögum, og finnast hvað mest í þeim sögum, sem beztar eru 
og sannastar, svo samgróin var sögn og saga í þær mundir. ... Ef tíðarandinn er myrkur og 
hjátrú röm, þá bera draugasögur og galdra yfirborð, en jafnskjótt og bráir af, verða 
sögurnar mildari, og álfasögurnar og indæl ævintýr verða þá meiri yrkisefni þjóðarinnar.  
Á sama hátt eru þjóðsögurnar með sínum blæ og einkenni í landi hverju, eftir sem 
skaplyndi og gáfnalag hverrar þjóðar er.67 
   

Menn á þessum tíma voru meðvitaðir um það hvernig sögurnar urðu til eftir því sem 

tíðarandinn var hverju sinni varðandi atburði í samfélaginu og hversu mikil áhrif þeir atburðir 

hafa haft á fólk. Orð Guðbrands styrkja því það sem Jón Hnefill Aðalsteinsson segir um 

þjóðtrúna og samræma þar af leiðandi kenningum finnska þjóðsagnafræðingsins Lauri 

Honkos um að þjóðtrúin geti miðlað miklum og fróðlegum upplýsingum um þá þjóð sem hana 

varðveitir.68 Jónas Jónasson frá Hrafnagili (1856–1918) segir í bók sinni Íslenskir þjóðhættir 

að: „Það sé ekki ósennilegt, að þjóðarástandið og þjóðarhagurinn hafi sett æðimikið mót sitt á 

þjóðarlundina enda leynir það sér ekki, að svo hefir verið.“69 Þjóðtrúin tók á 

raunveruleikanum eins og hann var og tók á öllu sem snerti daglegt líf.  

 

Þjóðtrúin hefur tekið allt til meðferðar sem hún náði til, og hún náði til alls þess, sem 
dagleg reynsla, dagleg fyrirbrigði og dagleg hugsun lætur fyrir koma. En það er fleira sem 
fyrir ber en þetta daglega; það ber ótal sinnum eitt og annað fyrir augu og eyru manna, 
sem er afbrugðið og óvenjulegt. Og það er enn þörf á því fyrir mannsandann að reyna 
gera sér grein fyrir því, grafast eftir því, hvað það er, af hverju það sprettur, og að hverju 
það leiðir. Ímyndunaraflið fær þá ný svæði og nýja reiti að leika sér um, skáldlundin nýtt 
viðfangsefni, til þess að brjóta upp á nýjum hugmyndum og nýrri meðferð efninsins, og 

                                                      

 

 

 
66 Timothy Tangherlini, Interpreting legend, 13. 
67 Jón Hnefill Aðalsteinsson, Þjóðsögur og sagnir, 230. 
68 Jón Hnefill Aðalsteinsson, Þjóðtrú og þjóðfræði, 129. 
69 Jónas Jónsson, Íslenskir þjóðhættir, 335. 
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hugsunin fær nýjar hvatir til þess að komast að einhverjum þeim niðurstöðum, sem henni 
geti fullnægt eftir því stigi, sem hún er þá á. Alstaðar hafa þessi efni verið fyrir hendi, og 
þessar gátur verið bornar upp fyrir mönnunum, og eru það enn. Og alþýðufróðleikurinn, 
þjóðtrúin forna og hin óbrotna hugsunarlist fólksins hefir farið með þetta efni eftir sínu 
höfði og aldrei látið sér verða að spyrja vísindamennina og efunarspekingana um það, 
hvort hún mætti skilja þetta eða þetta atriði svo. Það verður því einskonar heimspeki 
fólksins, sem birtist í þjóðtrúnni og þjóðsögnunum, og ber þar því allt að sama brunni og 
áður. Það er ekkert smáræði af hugsun, sem fólkið á bak við allan þennan sæg af 
sögnum.70  

 

Hvers vegna segir fólk þessar sögur og er möguleiki að með þeim sé fólk að útkljá eitthvað 

varðandi þessa „hugsun“ sem Jónas skrifar um íslenska þjóðtrú? Allt virðist þetta hafa 

samtvinnandi áhrif á það hvernig tíminn og náttúran og upplifun okkar á raunveruleikanum 

mætast og hvernig við vinnum úr tilfinningum okkar.  

Megin ástæða þess að manneskja segir sögu eða viðheldur minningu hennar nógu vel er 

sálfræðilegs eðlis: Með því að segja sögur, eru þáttakendur í hefðinni að koma fram með 

sálfræðileg vandamál í tengslum við félagslegt og landfræðilegt umhverfi sitt.  Það eru ekki 

einungis ótti þeirra sem birtist í sögunum, heldur einnig þrár. Sögnin segir á táknrænan hátt 

frá sameiginlegri reynslu og trúarviðhorfum, og hún lýsir þeim áhyggjum og löngunum sem 

tengjast sameiginlegum umhverfis- og félagslegum þáttum sem hafa áhrif á þátttakendur í 

hefðinni.71 

Sé gengið út frá skilgreingu Tangherlinis má spyrja hver hinn raunverulegi heimur fólks er 

sem sagði þessar sögur sín á milli? Og hvar kemur ljósmóðirin inn í þennan heim? Það er vel 

hægt að átta sig á sálfræðilegu umhverfi þeirra eftir að hafa kynnst því hvernig fólkið hefur 

sagt sögurnar og afhverju. Atburðirnir gerast í þeim heimi sem er náskyldur raunveruleikanum 

og í samfélagi sem er áþekkt því sem lýst var í köflum 2 og 3. Í sögum af ljósmæðrum hjá 

huldufólki renna landfræðilegar lýsingar saman við það sem þekkist í sveitasamfélaginu og 

lífið virðist að vísu ekki frábrugðið því hefðbundna þar til ljósmóðirin er sótt til 

huldukonunnar sem á í erfiðleikum í fæðingu. Fæðingin er atburðurinn sem sögurnar fjalla um 

og er ljósmóðirin sú eina sem fólkið innan þessara tveggja heima virðist treysta. Sálfræðileg 

                                                      

 

 

 
70 Jónas Hnefill Aðalsteinsson, Þjóðtrú og þjóðfræði, 107. 
71 Timothy Tangherlini, Interpreting legend, 18. 
73 Terry Gunnell, Legend and landscape, 15. 
74Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Lærdómur af fæðingarsögum: Nærvera, tengsl við konur og þekking ljósmæðra, 228.  
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vandamál geta sprottið af því sem mannfólkið þurfti að kljást við í veruleikanum, eins og 

barnsfæðingar, veikindi, lífið og dauðann en allt eru þetta stanslausar áminningar um 

tímabundna tilveru. Það voru margar spurningar en lítið um svör. Út frá því sem rætt hefur 

verið hér að framan er þjóðfræðingurinn Terry Gunnell með skilgreiningu á sögn sem passar 

vel inn í umfjöllun á þessu viðfangsefni.   

Folk legends served as a kind of map. On one side, the reminded people of place names 
and routes, and gave historical depth to these surroundings, populating them with ghosts 
and other beings of various kinds. On the other, they served as a map of behaviour, 
underlining moral and social values and offering exemples to follow or avoid. 
Simulataneously, they reminded people of the temporal and physical borders of their 
existence, questions of life and death, periods of liminality, insiders and outsiders, and 
continously, the physical and spiritual division between the cultural and the wild, what 
Levi-Strauss might refer to as the “cooked” and the “raw”. If the map was followed, you 
had a good change of living in safety. If you broke it, you stood an equally good change 
of ending up in a folk legend yourself if not on a list of mortality statistics. 72 

 

Ljósmæður hafa í gegnum reynsluna öðlast innsæisþekkingu byggða á andlegri meðvitund. 

Þessi þekking getur verið bæði dulræn eða yfirnáttúruleg. Þær eru næmar á fólk og skynja 

aðstæður vel.73 Ljósmóðir nokkur í rannsókn Ólafar Ástu Ólafsdóttur, um gerðir og þróun 

innri þekkingar í ljósmóðurfræði, skilgreindi þessa þekkingu þannig að ljósmóðirin hafi alltaf 

þessa miklu mannlegu nánd, hún sé í miklum nánum tengslum andlega og líkamlega við 

skjólstæðing sinn. Hún verður það kannski andlega vegna þess að hún má snerta manneskjuna 

líkamlega74 Þessi innri þekking verður til þess að ljósmæðurnar öðlast styrk og færni og þeim 

finnst þær jafnvel ekki vera einar í starfi. Í rannsókn Ólafar Ástu segir ein ljósmóðir: 

 

Þú ert ekki ein...Það er einhver sem hefur leitt. Ég trúi ekki á miðla og svoleiðis, en mér 
finnst ég hafi haft leiðsögn frá einhverjum sem við getum kallað Guð. Þetta er eins og 
sjötta skilningarvitið sem þú getur ekki beint útskýrt.75 

 

Önnur ljósmóðir vill meina að þær finni að fólk ber traust til þeirra: „þá magnast maður 

sjálfur.“76 Það er eflaust þessi innri þekking sem hefur greitt aðgang ljósmóðurinnar að þeim 

                                                      

 

 

 

 

 
74Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Lærdómur af fæðingarsögum: Nærvera, tengsl við konur og þekking ljósmæðra, 229. 
75Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Lærdómur af fæðingarsögum: Nærvera, tengsl við konur og þekking ljósmæðra, 221. 
76Ólöf Ásta Ólafsdóttir, Lærdómur af fæðingarsögum: Nærvera, tengsl við konur og þekking ljósmæðra, 221. 
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veruleika og hinu lifandi umhverfi sem sögur af samskiptum þeirra við huldufólk eru 

sprottnar af. Þar var huldufólk hluti af náttúrunni og skylt að taka tillit til þess ef vel átti að 

fara.77   

 

4.2 Ljósmæður hjá huldufólki 

 

Álfar og huldufólk hafa haft áberandi hlutverk í þjóðsögum Íslendinga og eiga rætur í 

heimsskoðun manna og tengslum þeirra við náttúruna. Um álfatrúna segir Þorsteinn M. 

Jónsson útgefandi þjóðsagnasafnsins Grímu: 

Álfatrúin er gömul og innflutt með landnámsmönnum frá Noregi. Hún hefur lifað góðu 
lífi á öllum öldum, síðan íslenzk þjóð varð til, og hún lifir enn sæmilegu lífi. En hún hefur 
á sér breyttan svip en það sem áður var. Umskiptingarnir eru horfnir úr sögunni, enda 
meiri rækt lögð við uppeldi barna en áður. Álfkonur eru hættar að giftast mennskum 
mönnum, og álfar hylla ekki lengur til sín börn eða sækjast eftir ástum mennskra meyja. 
Þá ferðast engir lengur til undirheima, það sem álfakóngur ríkir. Ekki fylla nú álfar lengur 
sveitabæi á jólanótt, enda sækir fólk ekki aftansöng sem áður. Svartálfar láta heldur ekki 
lengur bæra á sér. Þessar tegundir álfasagna myndast nú ekki lengur, þótt þær lifðu langt 
fram á 19. öld. En þessar sögur um góð samskipti milli manna og álfa hafa gengið allt til 
þessa, svo sem að ljósmæðra hafi verið vitjað til álfkvenna í barnsnauð.78 
 

Trúin á huldufólk var einlæg og almenn. Þessar verur virtust vera í reglulegum samskiptum 

við mannfólkið og af því fara sögur af ýmsum toga. Margar þessara sagna rötuðu til Jóns 

Árnasonar sem stóð þá upp úr miðri 19. öld fyrir þjóðsagnasöfnun á landsvísu. Þetta var hluti 

af skemmtisögum sveitasamfélagsins, sögurnar sem sagðar voru á kvöldvökunum. Söfnunin 

varð til þess að gefnar voru út Íslenzkar þjóðsögur og æfintýri í tveimur bindum á árunum 

1862–1864. Fremst í fyrra bindi safnsins er flokkur sem inniheldur það sem Jón kallar 

goðfræðisögur og fjallar fyrsta greinin þar um álfa og huldufólk. Nokkur ruglingur virðist 

vera með skilgreiningu á álfum annarsvegar og huldufólki hinsvegar. Sagt er í umfjöllun að 

kynið sé hið sama en aðeins sé haft um þau önnur nöfn og þyki huldufólk nafnið 

virðingameira. Menn eru nokkuð sammála um að huldufólkið sé eins og mennirnir í útliti og 

háttum nema að þeir velji sér bústað í náttúrunni;  inni í hólum og klettum.   

                                                      

 

 

 
77 Jón Hnefill Aðalsteinsson, Íslenskar þjóðsögur og sagnir, 259. 
78 Jón Hnefill Aðalsteinsson, Þjóðtrú og þjóðfræði, 108. 
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Fyrsta sagan um uppruna álfa, eða „Huldumannagenesis“ segir frá því að huldufólkið séu 

skítugu börn Adams og Evu. Sagan segir að Guð hafi komið til þeirra og hitt börn þeirra, en 

Eva hafi ekki sýnt honum þau börn sem hún hafði ekki þvegið. Guð almáttugur komst að því 

og á þá að hafa sagt: „Það sem á að vera hulið mér skal vera hulið mönnum.“ Af börnunum 

sem hann sá eru mennirnir komnir en álfar af þeim börnum sem urðu ósýnileg.79 Í kjölfarið á 

sögum um uppruna álfa koma sögur sem fjallað er um það þegar álfar leita liðveislu manna. 

Jón útskýrir þessar sögur á þennan hátt: 

Hvort sem menn hafa sýnt álfum greiðvirkni að fyrra bragði eða álfar hafa leitað til 
manna um það er þeim hefur legið á og gátu ekki fengið ella, en voru of vandir að 
virðingu sinni til að taka það nema með fullu lofi manna og leyfi, eða ef þeir hafa þurft 
manna eigin liðsinnis við er ósjaldan hefur að borið, einkum til að hjálpa álfkonum í 
barnsnauð, hafa þeir oft umbunað slíkt ríkulega og það þótt auðnuvegur að verða vel við 
öllum nauðsynjum þeirra. En á hinn bóginn hafa þeir lagt á þá reiði sína er skorizt hafa 
undan þess konar liðveislu við þá.80 
 

Elsta íslenska dæmið um sögu þar sem manneskja aðstoðar huldukonu við fæðingu er frá 

14.öld. Í Göngu-Hrólfssögu er sjálfur Göngu-Hrólfur leiddur til híbýla huldufólks. Þar hittir 

hann fyrir huldukonu sem biður hann um að aðstoða dóttur sína. 

 „Ek á dóttur eina, ok er henni þat skapat at komast eigi frá eldi sínu, því hún ætti, nema 
mennskr maðr hefði hendr á henni. Hefir hún nú legit nítján dægr á gólfi ok má eigi léttari 
verða.“ Göngu-Hrólfur verður við þessarri bón. „Álfkonan varð nú glöð við þetta, ok 
gengu þau inn í hólinn. Váru þar væn herbergi ok fagrt um at litast, ok margir hlutir 
sýndist honum þar undarligir. Hann kom þar at, er konan lá, ok var hún lítt haldin, en 
þegar Hrólfr fór höndum um hana, varð hún skjótt léttari. Þökkuðu þær honum með 
fögrum orðum ok báðu honum virkta.“81 

 
Þorsteinn og Jón minnast báðir á manneskjuna sem aðstoðar huldukonu í barnsnauð. Í safni 

Jóns eru bæði karlar og konur sem taka þetta verk sér fyrir hendur óskylt starfi og aldri (líkt 

og fram kemur í kafla 4.2 og rannsókn Bo Almqvist á sögninni). Blaðamaðurinn og 

rithöfundurinn Árni Óla (f. 1888) gaf út bókina Huldufólk. Hann rakti þar uppruna 

huldufólksins og þann sess sem það hefur skipað sér í íslenskri þjóðmenningu. Hann segir þar 

í kafla um viðskipti manna og álfa að: „Hitt virðist mega skilja af sögunum, að þegar um er að 

ræða að „leysa kind frá konum“ í álfheimum þá hafi allar mannverur læknishendur, því að 

                                                      

 

 

 
79 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, I. bindi, 7.  
80 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, I. bindi, 8.  
81 Göngu-Hrólfssaga, k. 15. 
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ætíð skipti skjótlega um hag sængurkvennanna, þegar mannlegar hendur voru lagðar yfir þær. 

Álfar launuðu þessa læknishjálp oft vel og stundum með fyrirbænum, eða góðum ákvæðum, 

því að öll ákvæði álfa koma fram.“ ...það segi ekki frá því í álfasögum, að hið mennska fólk, 

hafi verið gætt þeim miðilshæfileikum sem hjálpaði jóðsjúkum álfkonum,.82 

Dæmi um sögur af þessu tagi er að finna í safni Jóns Árnasonar. Ein saga heitir 

„Yfirsetukonan“ og fjallar um konu sem er sögð yfirsetukona í sókn nokkurri og fær vitjun frá 

huldumanni sem biður hana um að koma konu sinni til hjálpar þar sem hún er við það að 

eignast barn. Vegna þess hve rík sagan er af stöðluðum minnum sem tilheyra þessari gerð skal 

hún tekin upp í heild sinni: 

Litlu fyrir síðustu aldamót bjó í Landeyjum á bæ þeim er Kúhóll heitir bóndi á er 
Sigurður hét; hann átti konu þá er Signý hét. Þessi kona var yfirsetukona þar í sókninni. 
Svo bar til eitthvört sumar að Sigurður bóndi átti bæði illt og lítið hey. Svo bar til eitt 
kvöld öndverðan vetur að þau hjón voru nýháttuð; þótti konunni sem maður kæmi að 
rúmstokknum.  Þessi maður biður hana að koma fljótlega á fætur, en talar þó fremur lágt. 
Konan spyr hvað hún eigi að vilja.  Komumaður svarar hún eigi að hjálpa konu sinni sem 
liggi á barnssæng og sé harðlega haldin, en vegurinn sé ekki langur og muni hún verða 
skamma stund. Konan kveðst þá verða að vekja Sigurð svo hann viti af burtsferð sinni. 
Komumaður kvað þess ei þurfa því vegurinn sé máske skemmri en hún ætli. Síðan býst 
konan með manninum og tekur skæri sem hún var vön að hafa þegar hún fór í þess konar 
ferðir. Þau ganga síðan út, en skammt út í túninu var hóll nokkur; þangað stefnir 
maðurinn. Þegar þangað er komið opnast hólinn og þar gengur inn ókunni maður inn og 
konan eftir hönum. Þar eru þokkaleg hús og þar liggur kona á sæng, mjög hart haldin. 
Börn eru þar tvö nokkuð stálpuð. Signý fer nú að hjálpa konunni og gengur það vel og 
fljótt. Þegar barnið er komið biður Signý bónda að hita laugarvatn. En sængurkonan kvað 
þess ei þurfa, heldur skyldi hún fara eins með barnið eins og hún færi með kálfana hjá 
kúnum sínum; lét Signý þá barnið undireins í faðm móður sinnar, og sagði bóndinn að 
hún þyrfti nú að flýta sér heim svo hún kæmi áður en Sigurður bóndi hennar vaknaði. 
Síðan fylgdi maðurinn henni út og heim að bænum. En á leiðinni sagði han við Signýju: 
„Ég get fátæktar vegna ekki borgað þér ómakið,  en þó skal ég sjá svo um að þó þú eigir 
bæði slæmt og lítið hey þá munu kýrnar þínar bæði þrífast sæmilega og mjólka ekki verr 
en vant er.“ Síðan skyldu þau; fór konan inn og háttaði hjá bónda sínum. Bóndi vaknaði 
og spurði þá konu sína hvört hún hefði farið. En hún kveðst hvörgi hafa farið.  Bóndi 
segir að hún hafi ekki verið í rúminu nokkra stund og þar til séu skórnir hennar snjóugir 
og biður hana satt segja. Hún synjar að hún hafi nokkuð farið, en dreymt hafi sig draum, 
og segir hvað fyrir sig hafi borið. Bóndi trúir ekki þessu og biður hana að ljúga ekki að 
sér. Þá segir Signý að hún minnist þess að þegar hún skildi á milli í svefninum þá hafi 
hún stungið skærunum blóðugum í vasa sinn og muni þau bera vitni, hvört hún hefði 
nokkuð farið.  Síðar leitar hún í vasa sínum, og þar finnur hún blóðug skærin; trúði þá 
bóndi sögu hennar. En svo hefur Signý sagt frá að aldrei hafi hún fengið jafnmikinn og 

                                                      

 

 

 
82 Árni Óla, Huldufólk, 100. Árni skrifar meðal annars um atburð þann í Eddu þegar Sigurður Fáfnisbani 

leysir valkyrjuna Sigurdrífu úr álögum og getið er um lofsöng valkyrjunnar. Í lofsöngnum er fyst getið um 

læknishendur í norrænum miðaldaheimildum. Handayfirlagning átti að beina straumum lífsmagns í líkama sjúkra 

manna og þar með lækna þá. 
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góðan ávöxt af kúnum sínum eins og þann vetur. Segja þeir svo frá sem þekktu Signýju 
að hún hafi verið fámælt og siðsöm og þykir víst að saga hennar sé sönn.83  

 

Þessi saga felur í sér dæmigerða byggingu á gerðinni Midwife to the fairies (ML5070), eða 

„Ljósmóðir hjá álfum“. Ljósmóðirin verður fyrir vitjun, fer á milli tveggja heima og vinnur 

sitt verk. Eftirstöðvarnar eru spurningar um sjálft ferðalagið en ljósmóðirin fær vinnu sína 

launaða því hún fær einhverskonar verðlaun og má segja að þau séu oftar en ekki af andlegum 

toga, því í flestum tilvikum eru verðlaunin eitthvað sem hefur áhrif á ævi hennar til 

frambúðar. Önnur saga birtist í Gráskinna hin meiri I. Þar segir frá Þórunni Gísladóttur sem 

ólst upp við þá trú að huldufólk byggi í klett, sem kallaður var Krossbrekka og stóð við 

heimili foreldra hennar. Þórunn hafði týnt skó sínum og verið skömmuð fyrir það, en hvarfið 

átti sér sínar skýringar. Hér verður komið niður í miðja sögu: 

En þessa sömu nótt og skórinn hvarf, dreymdi Þórunni, að til hennar kæmi tvær stúlkur á 
hennar reki. Báðu þær hana að koma út með sér. Hún þóttist klæða sig og binda upp á sig 
skóna og fara með þeim. Þegar út kemur, biðja þær hana að koma með sér upp að 
Krossbrekku. Leiða þær hana síðan að gati því er var vestan á klettinum, og biðja hana 
um að koma inn, það liggi mikið við. Þórunn er treg til þess, því hún hafi verið hrædd á 
klettinum. En svo fer, að hún lætur til leiðast. Dettur henni þá í hug, að hún hefði heyrt, 
að vissara væri, þegar gengið er inn til huldufólks, að skilja eftir eitthvað af sér utan dyra. 
Þykir henni því, að hún leysi af sér annan skóinn og skilji hann eftir fyrir utan klettinn. 
Þegar inn kemur, sér hún, að þar liggur kona á gólfi. Fer hún höndum um hana, og innan 
skamms verður konan léttari. Að því búnu mælti konan: „Nú máttu fara; eg ætla ekki að 
borga þér þetta neitt, því að ekki er víst, að hverju gagni þér kæmi það, en vísast er, að þér 
heppnist vel að hjálpa konum.“ Draum þennan sagði hún svo móður sinni, eftir að 
reksturinn varð út af skónum. Og átta árum seinna, er hún flutti frá foreldrum sínum, 
sagði móðir hennar henni, að þegar hún hafi sagt sér drauminn forðum, hafi hún gengið 
upp að Krossbrekku og fundið skóinn. Þórunn er nú (1907) búin að vera yfirsetukona í 37 
ár og hefur tekið á móti fullum 800 börnum og hefur aldrei kona dáið, er hún hefur verið 
hjá.84 

 

Líkt og fyrr segir hefur fræðimaðurinn Bo Almqvist rannsakað sagnagerðina „Ljósmóðir 

hjá álfum“ í íslenskri þjóðsagnahefð. Þar hefur hann skoðað og skrásett 100 tilbrigði 

gerðarinnar Sögurnar koma frá þjóðsagnasöfnum, heimildagrunninum ÍSMÚS, og skjölum úr 

þjóðháttasafni. Almqvist rannsakaði hverjir sögðu og upplifðu sögurnar og ástæðuna fyrir því 

hvers vegna þessi sögn náði svo miklum vinsældum hér á landi og hvers vegna hún varð svo 

langlíf sem raun varð á. Hann tók einnig saman dreifingu sagnarinnar á landsvísu og hvar á 

                                                      

 

 

 
83 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri I. bindi, 17-18 
84 Þórbergur Þórðarson og Sigurður Nordal, Gráskinna hin meiri I, 184-185. 
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landinu þessar sagnir koma fyrir. Í rannsókninni kemur fram að sögnin eigi sér hliðstæður 

erlendis og Almqvist bendir á að orðið ljósmóðir sé notað í víðu samhengi þar sem sá sem 

aðstoðar við barnsburð er stundum kona, en jafnvel karl sem hefur enga reynslu að því að taka 

á móti börnum. Almqvist segir sjálfur í greininni: 

 

We may define the story in question as a legend that deals with a human being, usually a 
woman, who is sought by supernatural beings and required to assist them in matters 
relating to birth… The widest possible meaning must be assigned to word “midwife” 
since although the human actor taken away to the abode of the supernatural beings is 
typically stated to be somebody who regularly assists at birth, there are versions in which 
she just appears as an ordinary woman, totally inexperienced in the task she is required to 
perform…The story is of simple construction and contains few episodes, but the length 
and complexity of the versions vary depending on the amount of circumstantial details 
included. These may be more or less traditional.85 

 

Það er mikil áhersla lögð á það í sögunum hversu erfitt það reynist huldukonunni að 

eignast barnið og að ástand hennar sé heldur betur tvísýnt. Sú stund sem barnið kemur í 

heiminn eða öllu heldur upplifun viðstaddra er því gleðileg. En það sem er mest áberandi í 

þessum sögum er aðdragandinn og endalokin. Áður en ljósmóðurinnar er vitjað er hún gjarnan 

að leggjast til svefns, og má segja að hún sé ekki meðvituð um hvort hún sé sofnandi eða 

vakandi þegar hún er sótt og leggur af stað með þeim sem biður hana um að fylgja sér. Oft 

þarf ljósmóðirin tiltal frá hulduverunni eftir að bónin hefur verið borin upp því henni finnst 

hún lítils megnug að takast á við það sem hún er beðin um. Eftir fæðinguna er henni launað 

annað hvort með áþreifanlegum hlutum, gjöfum úr gulli eða handavinnu úr álfheimi, og oft 

eru þetta hlutir sem þjóna tilgangi einhverskonar sönnunargangs. Það er algengt þar sem 

verðandi ljósmóðir á í hlut, eða þegar um starfandi ljósmóður er að ræða, að hún fái þau 

fyrirheit að launum að við henni blasi eilíf lukka í heimilslífi eða starfi og að frá henni muni 

engin börn deyja.  

Í öllum tilvikum er það að ljósmóðirin sjálf sagði frá upplifun sinni og raunveruleikagildi 

sögunnar er svo styrkt af þeim sem þóttu trúverðugir og sögðu hana áfram. Ljósmóðurinni er 

oft lýst sem guðhræddri og sannsögulli og það fer ekki á milli mála að enginn vafi skuli leika 

á sannleiksgildi sagnarinnar. Þessar sögur eru nátengdar daglegum veruleika.86 Í frásögninni 

                                                      

 

 

 
85 Bo Almqvist, Midwife to the fairies, 5-6. 
86 Jón Hnefill Aðalsteinsson, Þjóðsögur og sagnir, 259. 
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hér fyrir neðan segir kona frá heimahögum sínum og trú á tilvist huldufólks í viðtali við 

Hallfreð Örn Eiríksson. Í öðrum viðtalsbút minnist hún á hól nálægt heimili sínu og 

samkvæmt sögunni á huldufólk að hafa haft þar búsetu og er þetta samtal þeirra í framhaldi af 

því: 

         HÖE: Heyrðuð þið nokkrar sögur um þetta fólk, huldufólk? 

ES: Já, ég kann bara þessa sögu þarna um ljósmóðurina sem átti heima hérna í Efri 
Sandvík. Var ljósmóðir hér í Grímsey og eina nóttina þá líklega hefur henni dreymt það 
eða henni  fannst það koma kona til sín og beðið sig um að koma með sér því dóttir sín 
gæti ekki fætt. Henni finnst hún klæða sig og fara upp í þennan ljúflingshól og þar fóru 
þær inn og þar lá kona sem var að fæða barn og hún hjálpaði henni, það gekk allt vel og 
hérna svo fylgdi konan henni heim aftur og sagði að hún gæti ekki launað með öðru en 
því að hún mælti svo fyrir og legði á að henni gengi vel eða sko hlekktist aldrei á með 
konu og það var haldið að þetta hafi ræst og þegar konan vaknaði sagði hún að skórnir 
sínir hefðu verið frosnir fyrir framan rúmið. 

         HÖE: Er langt síðan að þetta gerðist? 

         ES: Já.87  

 

Lauri Honko bendir á að hefðinni er ekki viðhaldið af einstaklingum heldur félagslegum 

hlutverkum og fólk lærir að þekkja það yfirnáttúrulega í tengslum við það.88 Sögurnar efldu 

og styrktu trú kvenna á þeirra eigin getu og til eru dæmi þess að þær hafi hálftrúað því að hafa 

fengið hæfileika sína frá huldufólki. Það gaf ljósmóðurinni sjálfstraust að trúa því að hún væri 

gædd sérstökum hæfileikum og á sama tíma sannfærði það sængurkonuna um að hún væri í 

góðum höndum og að sama skapi gert skaplegar aðstæður til þess að fæðingin gengi eðlilega 

fyrir sig.89  

Sagnir geta þjónað tilgangi ýmissa þátta, segir Almqvist, og er hann sömu skoðunar og 

framangreindir fræðimenn um notagildi sagna. Meðal annars telur hann að þær geti opnað 

fyrir umræðu um þau mikilvægu verk sem blasa við mannkyninu, svo sem að kljást við 

velgengi og mistök og eiga óskir og drauma um bætta búsetu. Í ljósmæðrasögunum kemur 

þetta fyrir og skyldi engan undra miðað við þá tíma þegar erfiðleikar virtust vera á hverjum 

einasta bæ á landinu. Sá veruleiki kemur augljóslega fram í ritinu Íslenzkar ljósmæður. Einn 

tilgangur ljósmæðrasagna að mati Almqvist var að útskýra og veita svör við spurningum á 

borð við af hverju fólk tæki að sér þetta starf og af hverju þeim vegnaði vel í starfi sínu. 
                                                      

 

 

 
87 SÁM 86/701 EF #26400. Hallferður Örn Eiríksson ræðir við Elínu Sigurbjörnsdóttur, 12.07.1973. 
88 Lauri Honko, Memorats and study of folk belief, 106. 
89 Bo Almqvist, Midwife to the fairies, 40. 
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Sagnirnar urðu að starfsvottorði eða eins og Almqvist orðar það, á því tungumáli sem 

sveitasamfélagið skildi og kunni að meta.90  

Líkt og bent var á í 2. kafla var ljósmóðurstarfið ein af þeim stöðum sem konum buðust og 

þær urðu að einhverju leyti háttsettar í samfélaginu; fyrir konurnar sjálfar var þetta hins vegar 

engin venjuleg atvinna, heldur köllun líkt og fram kemur í þeim endurminningum og 

æviþáttum sem fjallað er um í 3. kafla. Fámenni og einangrun í sambland við hörð 

veðurskilyrði mestan hluta ársins gerði fólki erfitt fyrir að ná til reyndrar ljósmóður í tíma. 

Þetta olli mörgum kvíða og þessum kvíða virðist huldufólkið deila með mannfólkinu. Sú 

spurning kemur óneitanlega upp í hugann af hverju okkur finnist þau þurfa aðstoðina og mér 

dettur í hug að tengja þetta fæðingunni sem hluta af náttúrunni og verndinni sem okkur þykir 

nauðsynleg þegar kona fæðir barn. Maðurinn þarf einfaldlega leiðsögn þegar raunveruleikinn 

virðist vera honum ofviða og þá leitar hann á andlegar brautir. Árni Óla kemst ágætlega að 

orði þegar hann segir: „Manninum er hollt að hugsa um, að hann er ekki einn í þessum heimi. 

Í sambýli við hann eru aðrar verur og vitsmunaöfl, sem hann getur sótt vernd og aukið 

mannvit.“ Á sömu nótum hefur hann sitthvað að segja um ímyndarsköpun íslenskrar þjóðar: 

„Það þarf ekki að langt að skyggnast eftir sönnun þess að þjóðin vill lifa og starfa í 

“vættarveldi“. Hún hefur sjálf tekið þetta skýrt fram skilmerkilega og birt það öllum heimi.“91 

Fólk upplifir „hinn heiminn“ sem sannan, annan heim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 
90 Bo Almqvist, Midwife to the fairies, 38. 
91 Árni Óla, Huldufólk, 181. 
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5   Niðurstöður 

 

Í þessarri ritgerð hefur víða verið komið við. Skrifin hafa þó snúist um félags- og sagnaheim 

ljósmóðurinnar á 19. öld og reynt var að sýna fram á hvernig fólk notaði endurminningar og 

þjóðsögur til þess að vinna úr erfiðri reynslu eða þeim aðstæðum sem það bjó við á þessum 

tíma; hvernig það náði tökum á umhverfi sínu. Fólk leitaði að sálarfrið hjá æðri 

máttarvöldum, en það virtist oftar en ekki auðveldara að leita skýringa hjá því sem okkur er 

hulið en að glíma við vonbrigði hversdagsleikans Þannig virtist betra að túlka atburðinn með 

þeim hætti að allir skildu og var það gert í gegnum sameiginlega þjóðtrú. Þjóðtrúin segir 

okkur þar afleiðandi mikið um samfélög liðins tíma, hvaða sögur fólk sagði og hverjar 

söguhetjurnar voru. Söguhetja þeirra sagna sem hér voru til athugunar er ljósmóðirin og hún 

virðist eiga auðvelt með að flakka á milli tveggja heima; raunveruleikans og hulduheima,  jafn 

auðveldlega og það er fyrir hana að skilja á milli móður og barns.  Hún kemst í snertingu við 

hið yfirnáttúrulega og sagnirnar fela það í sér að ljósmæðurnar hafi verið í tengslum við annan 

heim umfram annað fólk. Hún var sú sem var með lífið í lúkunum. Hugmyndir fólksins í 

samfélaginu sáu að lokum til þess að hlutverk hennar festist í sessi. Minningin lifir og 

frásagnir verða til, og með þeim hætti varðveitta menn liðnar stundir.  

Tímarnir breytast og mennirnir með. Enn verða til sögur um fæðingar enda kraftaverk í 

hvert sinn sem barn kemur í heiminn. Breyttar aðstæður gera það að verkum að sögurnar taka 

mið af því og til verða mismunandi sögustaðir. Í dag heyrum við sögur af fólki sem nær ekki 

tímanlega í þá fæðingarþjónustu sem þörf er á vegna fjarlægðar. Börn fæðast í bílum, upp á 

heiðum og jafnvel í háloftunum. Faðirinn er gjarnan orðinn sá sem tekur á móti. Í raun er ekki 

hægt að tala um afturför í þessu samhengi, heldur þróun sem er stefnir í ranga átt. 

Orsakatengslin hljóta að vera á þann hátt að fjarlægðin á milli sjúkrahúsa og heimila eykst 

samhliða þeirri fjarlægð sem verður á milli ljósmóður og konunnar á sviði þekkingar og 

tengsla. Sögurnar um ljósmæður hjá huldufólki segja okkur frá því sem mestu máli skiptir í 

fæðingunni og einkennt hefur þessa umfjöllun en það að yfirsetan, nálgunin og nándin; 

tengslin á milli kvennanna og trúin á það að allt fari vel.  

Ég tel mig vera búna að skjóta stoðum undir þá staðreynd, og sýna fram á það í gegnum 

sögur og endurminningar, að hin dæmigerða íslenska ljósmóðir sveitasamfélagsins hafi í senn 

verið fóstra, sálfræðingur og björgunarsveitarmaður síns tíma. Það var hún sem greiddi úr 

flóknum heimilsaðstæðum, hlustaði á raddir kvennanna í samfélaginu, tók börn þeirra í fóstur, 

klifraði í klettum og arkaði yfir fjörugrjót, á meðan hún treysti á himnaföðurinn í blindbyl og 
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aftakaveðri. Hún tók til sín sólskinið og kallaði það heillaboða. Sjálf var hún heillaboði með 

sitt eigið sólskin sem fylgdi nafninu. Sveinn Víkingur sagði að orðið ljósmóðir væri eitt af 

allra fegurstu heitum íslenskrar tungu. Fegurðin býr þó einnig í minningunni um það sem áður 

var. 
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