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Útdráttur 

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er starfsgreinaþjóðfræði í ljósmæðrastéttinni. 

Starfsgrein ljósmæðra er tekin fyrir þar sem saga ljósmæðrafræðslu og ljósmæðrastéttar 

er krufin til mergjar. Þá er starf ljósmæðra skoðað í gegnum tíðina og þjóðtrú í starfi 

þeirra athuguð. Við gerð þessarar ritgerðar var notast við sagnir af ýmsu tagi sem og 

fræðileg rit. Ritgerðin skiptist í þrjá kafla, sá fyrsti fjallar um samhengi rannsóknar, 

annar um sögu ljósmæðrastéttar og ljósmæðrafræðslu og í þriðja og síðasta kafla er farið 

yfir hlutverk ljósmæðra í starfi. Þá tekur við niðurstöðukafli þar sem farið verður yfir 

niðurstöður ritgerðarinnar. Helstu niðurstöður þessarar ritgerðar voru þær að 

ljósmæðrastéttin hefur gengið í gengum miklar breytingar allt frá heiðnum tíma til 

dagsins í dag. Ljósmæður fóru af þeim starfsstað, sem þá var moldargólf í skála 

torfbæjarins, í það að starfa á svokallaðri fæðingarstofu. Þar að auki hafa ljósmæður 

hætt að nota ýmsar alþýðuhefðir eins og galdraljóð eða verndargripi sem teljast til 

þjóðtrúar og stofnanir hafa tekið við þar sem tækni og fræðslu hefur fleygt fram. 
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Inngangur 
Ljósmæður hafa gegnt veigamiklu hlutverki í samfélaginu í áraraðir, ásamt því að taka á 

móti börnum inn í þennan heim veita þær barnshafandi konum stoð og styrk til þess að 

koma börnum í heiminn. Ljósmæður njóta mikils trausts sem er nauðsynlegt í þeirra 

starfsgrein þar sem ætla mætti að þær séu að taka á móti því dýrmætasta sem foreldrar 

munu nokkurn tíma eignast. Höfundi hefur ávallt þótt starf ljósmæðra heillandi og öll 

þau fræði sem tengjast meðgöngu og fæðingu barns. Með rannsókn þessari á sögnum af 

ljósmæðrum verður áhersla lögð á að skoða starfsgreinaþjóðfræði í ljósmæðrastétt. 

Rannsakað verður hvernig starf ljósmæðra kann að hafa endurspeglað samfélagið í 

gegnum tíðina. Einnig verður athugað gaumgæfilega hvort ljósmæður hafi reitt sig á 

þjóðtrú í starfi sínu. Rannsóknin mun vonandi opna hug lesandans fyrir því hversu 

miklum árangri við höfum náð frá tímum sveitasamfélagsins og hversu margt við eigum 

ljósmæðrum að þakka. Þar að auki vonast höfundur til þess að fræða lesandann um þá 

þjóðtrú sem fylgdi starfsgrein ljósmæðra á árum áður.  

 Valdar voru sagnir sem gáfu innsýn í ljósmóðurstarfið og þar að auki var notast 

við endurminningar ljósmæðra frá síðari tíð. Þá var einnig rýnt í ágrip og fræðilega texta 

um ljósmæðrafræðslu og ljósmæðrastétt. Að lokum skal tekið fram að notast var við 

spurningaskrár þjóðháttadeildar Þjóðminjasafns Íslands og segulbandssafn Stofnunar 

Árna Magnússonar við gerð þessarar ritgerðar. Eins og sjá má í útlistun þessari yfir þær 

heimildir sem notaðar voru við gerð þessarar ritgerðar er aðeins átt við heimildir af 

skjalasöfnum (e. archive) og því ekki notuð viðtöl eða önnur sjálfstæð efnisöflun. 

 Spurningar sem leitað verður svara við í ritgerð þessari eru:  

 

Hvernig hefur starf ljósmæðra þróast í gegnum tíðina?  

Er hefðbundin þekking og þjóðtrú sjáanleg í starfi ljósmæðra í gegnum 

aldanna rás?  

 

Ritgerð þessari er skipt niður í þrjá kafla. Í fyrsta kafla verður farið yfir 

samhengi rannsóknarinnar. Þar verða kynnt til sögunnar helstu rit sem notuð voru við 

gerð þessarar ritgerðar. Að auki eru kynntir þeir tveir höfundar sem vitnað er einna helst 

til í þessari ritgerð. Þá verður leitast við að kynna þau hugtök sem notuð eru í ritgerðinni 

til að dýpka skilning lesandans á efninu. Í öðrum kafla er fjallað um stofnanabundna 

þekkingu í starfi ljósmæðra. Þar er farið yfir sögu ljósmæðrastéttar á Íslandi í 
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meginatriðum. Farið er yfir sögu ljósmæðrafræðslu eins langt aftur í tímann og auðið er, 

allt til dagsins í dag. Þriðji kafli er tileinkaður þeim alþýðuhefðum sem ljósmæður 

notuðu í starfi áður fyrr. Farið er yfir hlutverk ljósmæðra og þjóðtrú þeirra í starfi.  
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1     Samhengi rannsóknar  

1.1 Aðferðir og heimildir 
Í þessari ritgerð var helst leitað í ritaðar heimildir, svo sem sagnir, ásamt því að skoða 

spurningaskrár Þjóðminjasafns Íslands, segulbandssafn Stofnunar Árna Magnússonar, 

ágrip og önnur rit. Á þann hátt var möguleiki á að bera saman upplifun ljósmæðra á 

ýmsum tímabilum. Í þessari ritgerð er einungis skoðuð ljósmæðrastétt á Íslandi, þar af 

leiðandi voru öll rit sem höfundur nýtti sér íslensk. Í gegnum alla ritgerðina var að 

miklu leyti notast við tvö rit. Annars vegar fræðirit sem skrifað var um sögu 

ljósmæðrastéttar á Íslandi, en það var rit Sigurjóns Jónssonar læknis, Ágrip af sögu 

ljósmæðrafræðslu og ljósmæðrastéttar á Íslandi. Hins vegar var stuðst við kafla Jóns 

Steffensen um Fæðingarhjálp í ritinu Íslensk þjóðmenning VII. Alþýðuvísindi. Auk 

þessara tveggja rita var rýnt í fræðibókina Lausnarsteinar þar sem ljósmæður segja frá 

starfi sínu. Spurningaskrár þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins og segulbandssafn 

Stofnunar Árna Magnússonar komu að góðum notum við gerð þessarar ritgerðar þar 

sem að þau gáfu frekari staðfestingu á efni ritgerðarinnar. Að lokum reyndi höfundur að 

finna sagnir til þess að styðja mál sitt og gagnaðist Sagnagrunnur.is vel í þeirri leit. Með 

notkun sagnagrunnsins fundust allar þær sagnir sem vitnað er til í þessari ritgerð. 

Sagnagrunnur er ætlaður til þess að auðvelda leit almennings og fræðimanna eftir 

sögnum. Terry Gunnell segir í grein sinni „Íslenski sagnagrunnurinn” að áður en 

sagnagrunnurinn leit dagsins ljós þurftu menn að fletta öllum sagnasöfnunum í leit sinni 

sem gat verið afar strembið. Hann segir sagnagrunninn vera fyrsta íslenska 

vefskjalasafnið sem halda eigi utan um allt íslenskt sagnaefni á prentuðu formi 

(Gunnell, 2004: 613-614).   

1.1.1 Sigurjón Jónsson 

Sigurjón Jónsson var fæddur þann 22. desember árið 1872 (Ancestry, Sigurjón Jónsson, 

e.d.). Hann var fyrstur manna til þess að útskrifast með ágætiseinkunn frá 

Læknaskólanum (Leifur Sveinsson, 2005: 28). Kona Sigurjóns var Sigríður Ólafsdóttir 

og áttu þau saman fjögur börn (Ancestry, Sigurjón Jónsson, e.d.). Sigurjón var 

héraðslæknir á Dalvík og skrifaði hann Ágrip af sögu ljósmæðrafræðslu og 

ljósmæðrastéttar á Íslandi að beiðni stjórnar Ljósmæðrafélags Íslands. Í formála þeirrar 

bókar segir að Sigurjón hafi lokið við skrifin á bókinni árið 1948 en hún var þó ekki 

gefin út fyrr en rúmum tíu árum síðar. Engar sérstakar ástæður eru gefnar fyrir því hvers 
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vegna útgáfu ritsins seinkaði. Að lokum var ákveðið að útgáfa ritsins skyldi vera í maí 

árið 1959, á fertugsafmæli félagsins. Því miður lifði Sigurjón ekki til þess dags sem ritið 

var gefið út en hann lést þann 30. ágúst árið 1955 þá á 83 aldursári (Stjórn 

Ljósmæðrafélags Íslands, 1959: 3).   

1.1.2 Jón Steffensen 

Í minningargrein sem skrifuð var um Jón Steffensen segir að hann hafi verið fæddur 

þann 15. febrúar árið 1905. Árið 1930 kvæntist Jón konu sinni Kristínu Björnsdóttur, en 

þau áttu engin börn. Jón lauk embættisprófi sama ár í læknisfræði frá Háskóla Íslands, 

en eftir það fór hann utan í frekara nám. Eftir að hafa lokið námi starfaði Jón bæði sem 

læknir og við rannsóknir um allt land sem og erlendis. Áhugi Jóns til rannsókna 

kviknaði snemma og segja má að rannsóknir Jóns hafi falið í sér allt sem sneri að 

læknisfræði og heilbrigðismálum á Íslandi. Sá bókarkafli sem stuðst er við við gerð 

þessarar ritgerðar er til dæmis hluti af rannsóknarferli Jóns. Á árunum 1937-1979 

starfaði Jón sem prófessor í læknadeild Háskóla Íslands, en hann lét af störfum fyrir 

aldurs sakir. Jón Steffensen lést í hárri elli þann 21. júlí árið 1991 þá á 87. aldursári (Þór 

Magnússon, 1991:31).  

1.2 Útskýringar á grunnhugtökum og kenningum 

1.2.1 Sögn (e. Legend) 
Bandaríski þjóðfræðingurinn Timothy Tangherlini prófessor við Kaliforníu háskóla 

hefur fengist mikið við sagnir og aðra frásagnarhætti þjóðfræðinnar (UCLA: The 

scandinavian section, Timothy R. Tangherlini, e.d.). Hann segir sögn gerast í því 

umhverfi sem sögumaður og lesandi þekkir og að landslag sagnarinnar þyki líkt og í 

raunveruleikanum (Tangherlini, 1994: 6). Þýski þjóðfræðingurinn Max Lüthi sagði að 

hið óraunverulega eða yfirnáttúrulega sem gerist í sögninni sé eins og að stíga inn í 

annan heim þar sem að lesandinn gerir sér grein fyrir því að hann sé ekki lengur staddur 

í hinum hversdagslega heimi (Lüthi, 1982: 4). Tangherlini segir að annað megi segja um 

ævintýrin en þau eru í raun annar heimur ekkert líkur okkar raunverulega heimi og á allt 

ævintýrið sér stað í þeirri sömu vídd. Sögnin skiptir heiminum í tvö svið, hinn 

veraldlega (e. Profane) heim og hinn óveraldlega (e. Numinous). Hið hefðbundna líf á 

sér stað í hinum veraldlega heimi en þegar eitthvað yfirnáttúrulegt eða frásagnarvert 

gerist hefur hið óveraldlega tekið við. Samspil þessara tveggja heima myndar það sem 

að við köllum sögn (Tangherlini, 1994: 6). Sögnin segir því ávallt frá raunverulegu fólki 
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og oft á stöðum sem við þekkjum og samsömum okkur við. Eitthvað óraunverulegt eða 

yfirnáttúrulegt hendir svo þetta fólk sem færir okkur yfir í annan heim því við þekkjum 

það ekki í okkar raunverulega heimi.  

 Samkvæmt Tangherlini er sagnaformið afar ólíkt því formi sem ævintýri eru 

skilgreind eftir, sögn er stundum sögð ekki hafa form en form hennar er í raun í nánu 

sambandi við flutning hennar. Þegar ævintýrin eru flutt áheyrendum má sjá skýrt og 

greinilega hver flytjandinn er og hverjir eru áheyrendur, en sögnin snýst meira um 

samspil milli þess sem segir frá og áheyrenda. Áheyrendur geta gripið inn í og tekið þátt 

í flutningi sagnarinnar. Einnig telst það til sagnar þegar einstaklingur segir frá einhverju 

atviki sem hefur hent hann (Tangherlini, 1994: 7).  

Allar endurminningar úr starfi eru sagnir en þær eru algengar á vinnustöðum. 

Félagsfræðingurinn Robert McCarl fjallar í grein sinni „Occupational folklore“ um 

sagnir í starfi sem geta verið allt frá því að vera sagnir af ákveðinni heild í það að vera 

sagnir af einstaklingum. Þýðingarmikið getur verið fyrir kollega í starfi að deila 

starfssögum á milli sín. Með því getur fólk innan sömu starfsstéttar lært hvert af öðru og 

styrkt sig þannig í starfi. Sögur starfsmanna af vettvangi gefa öðrum starfsmönnum 

dæmi um aðstæður sem þeir gætu lent í og þar með getur einstaklingurinn hugsað út í 

það hvernig hann myndi bregðast við í slíkum aðstæðum. McCarl segir það skipta máli 

að geta talað um alvarleg málefni á kaldhæðinn eða hnyttinn hátt, það gerir 

starfsmönnum kleift að takast á við erfiða daga í starfi og léttir lundina (McCarl, 1993: 

78-83). Margar íslenskar sagnir innihalda þjóðtrú og verður einnig fjallað um hana í 

þessari ritgerð, því er rétt að gera henni nánari skil áður en lengra er haldið. 

1.2.2 Þjóðtrú (e. Folk belief) 
Þjóðtrú er hugtak sem erfitt er að útskýra og hafa fræðimenn deilt mjög um merkingu 

hugtaksins. Árni Björnsson segir í grein sinni „Hvað merkir Þjóðtrú?“ að hugtakið nái 

yfir það sama og ríkistrú eða þá trú sem stærstur hluti þjóðarinnar aðhyllist. Árni segir 

að hjátrú hafi verið það hugtak sem notað var til dæmis yfir hindurvitni og trú á 

huldufólk (Árni Björnsson, 1996: 79). Árna þótti rangt að nota orðið þjóðtrú yfir það 

sem hann taldi vera hjátrú þar sem að sú trú hafði ekki yfirburði meðal þjóðarinnar 

(Árni Björnsson, 1996: 104).  Terry Gunnell gagnrýnir grein Árna Björnssonar. Terry 

Gunnell segir að ef að orðið þjóðtrú er borið saman við orð annarra tungumála svo sem í 

ensku folk belief má sjá að orðið á við um fólkið í samfélaginu, þær venjur sem til eru 

innan einhvers hóps og þau trúarviðhorf sem mögulega gætu verið sönn. Þar með getur 
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hugtakið þjóðtrú náð yfir þau trúarviðhorf sem að einhver hópur þjóðarinnar telur 

mögulega vera sönn. Terry Gunnell segir að ef litið er að þessu leyti á merkingu orðsins 

er þjóðtrúin enn þann dag í dag við líði. Hún þróast og aðlagast samfélaginu hverju 

sinni (Gunnell, 2009: 900). Christophe Pons er einnig ósammála Árna að því leyti að 

þjóðtrú skuli vera sú trú sem hefur mest fylgi þjóðarinnar. Pons segir í grein sinni 

„Gegn þjóðtrú“:  

 
Ef „að trúa“ merkir að „fullyrða um áþreifanlega tilveru yfirnáttúrulegra vera“ 
(huldufólks, drauga), hneigist tiltölulega lítill hluti Íslendinga að þjóðtrú. Öðru máli 
gegnir ef sögnin merkir „að laga sig, í athöfnum og atferli, að viðhorfum tengdum 
hugmyndinni um yfirnáttúrulegar verur“ (huldufólk eða drauga); þá hallast 
yfirgnæfandi meirihluti Íslendinga að þjóðtrú (Pons, 1998: 144). 

 
Skoðun Christophe Pons sem sjá má í brotinu hér að ofan gefur til kynna að þó svo að 

Íslendingar segjast flestir ekki trúa á huldufólk eða hindurvitni, þá játa þeir það að vera 

á varðbergi gagnvart þessum verum. Pons telur þjóðtrú ekki vera rakalausa hjátrú heldur 

segir hann hana veita innsýn inn í hugmyndaheim Íslendinga (Pons, 1998: 162). Í 

þessari ritgerð er hugtakið þjóðtrú notað í þeim skilningi sem flestir þjóðfræðingar eru 

sammála um. Það eru til dæmis þeir Terry Gunnell og Valdimar Tr. Hafstein en þeir eru 

sammála um það að hugtakið nái ekki yfir ríkistrú eða opinber trúarbrögð heldur nái það 

yfir þau trúarviðhorf sem einhver hópur þjóðarinnar telur vera sönn.  

1.2.3 Hópur (e. Folk group) 

Þjóðfræðingurinn Alan Dundes skilgreinir hópa í bók sinni Interpreting folklore. Þjóð 

(e. folk) skilgreinir Dundes sem hóp fólks sem á eitthvað sameiginlegt. Það sem 

hópurinn gæti átt sameiginlegt væri til dæmis starfsgrein, tungumál eða trúarháttur. 

Dundes segir hóp þurfa að samanstanda af að minnsta kosti tveimur manneskjum, flestir 

hópar innihalda þó fleiri meðlimi en tvo. Hópur þarf að eiga einhverjar hefðir sem hann 

telur vera sínar eigin og viðhalda þeim. Meðlimir hópsins þurfa að vita hvaða hefð það 

er sem skilgreinir hópinn, annars er ekki að finna þann þátt sem hópurinn samanstendur 

af. Dundes segir hópa eiga til dæmis sameiginleg landamæri, fylki eða borg. Hugtakið 

hópur getur einnig átt við um þá sem eiga sameiginlegt þjóðerni, kynþátt eða starfsgrein 

(Dundes, 1980: 7). Robert McCarl segir hugtakið starfsgreinaþjóðfræði ná yfir allt það 

þjóðfræðiefni sem er að finna innan starfsgreinar. Það þjóðfræðiefni sem fellur undir 

starfsgreinaþjóðfræði er í raun allir þeir hversdagslegu hlutir sem hópur, eða starfsgrein, 

á sameiginlegt. Til dæmis allar þær hefðir sem lærast óformlega í starfi, sagnir sem 
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ganga á milli í stéttinni og alls kyns breytingarsiðir og þar af leiðandi jaðartímabil 

(McCarl, 1993: 71). 

1.2.4 Breytingarsiðir (e. Rites of passage) og Jaðartímabil (e. Liminality)  

Franski mannfræðingurinn Arnold van Gennep setti fram kenningu varðandi 

breytingarsiði sem útskýrir þá mjög vel. Samkvæmt van Gennep er breytingarsiður það 

þegar einstaklingur stendur frammi fyrir tímamótum í lífinu. Við breytingarsiðinn 

sjálfan fær einstaklingurinn oft titil sem sýnir fram á að hann hafi uppfyllt ákveðin 

skilyrði (van Gennep, 1960: 3). Van Gennep skipti breytingarsiðum niður í þrjú stig, 

aðskilnað (e. Seperation), umbreytingu (e. Transition) og innlimun (e. Incorpoation). 

Þessir þrjú stig eru þó ekki eins hjá öllum manneskjum eða í öllum gerðum athafna. Til 

dæmis eru jarðarfarir gott dæmi um aðskilnaðarathafnir, brúðkaup dæmi um 

innlimunarathafnir og gott dæmi um umbreytingarathöfn gæti verið meðganga. Þrátt 

fyrir þetta innihalda allar þessar athafnir öll þrjú stigin á mismunandi hátt, það er stigin 

eru mis áberandi í hverri athöfn fyrir sig (van Gennep, 1960: 11). Til að taka dæmi í 

samhengi við efni þessarar ritgerðar má taka fyrir konu sem hefur lagt stund á nám í 

ljósmæðrafræði. Síðan kemur að því að konan útskrifist sem ljósmóðir og er útskriftin 

þá breytingarsiðurinn og þar af leiðandi getur konan titlað sig sem ljósmóður. 

Samkvæmt stigum van Gennep, þá er aðskilnaðarathöfnin þegar konan hættir að vera 

nemi og verður ljósmóðir. Að sama skapi er innlimunarathöfnin þegar ljósmóðirin er 

tekin inn í samfélag ljósmæðra og hún fær að bera titilinn. Umbreytingarathöfnin er í 

raun tíminn milli prófa og útskriftar, þá er einstaklingurinn ekki lengur nemi en hefur þó 

ekki enn fengið titilinn ljósmóðir.  

Breski mannfræðingurinn Victor Turner skoðaði betur annað stig van Genneps, 

það er umbreytingarstigið. Yfir umbreytingarstigið hafði van Gennep innleitt hugtakið 

jaðartímabil (e. Liminality) og rannsakaði Turner það betur. Jaðartímabil er eins konar 

millibils ástand, frá því að vera óbreyttur einstaklingur í það að hafa einhvern titil. Á því 

tímabili eiga breytingar sér oft stað hjá einstaklingi (Turner, 1969: 95). Gott dæmi um 

umbreytingu er meðganga hjá konu, þá fer konan úr því að vera óbreyttur einstaklingur 

ef svo má að orði komast í það að vera barnshafandi kona og svo aftur úr því að vera 

barnshafandi kona í það að verða móðir. Síðara dæmið hér á undan, þegar konan fer úr 

því að vera barnshafandi kona í það að verða móðir er breytingarathöfn sem að 

ljósmóðir á stóran þátt í. Ljósmóðir hjálpar konunni á umbreytingarstigi eða 

jaðartímabili, það er á því tímabili sem fæðing á sér stað. Þetta tímabil mætti kalla 
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hættutímabil þar sem að fæðingar kvenna eru misjafnar og geta reynst erfiðar, þá er 

ljósmóðir í flestum tilfellum mikil hjálp.  

Að lokum má nefna að breytingarsiði er einnig að finna innan starfsgreina. 

Robert McCarl segir siði í starfsmenningu vera allt frá einföldum persónulegum hefðum 

til flóknari siða líkt og breytingarsiða (e. Rites of passage). Milli þessara tveggja öfga 

liggja öll hin hefðbundnu samskipti í starfi og framkvæmdir á daglegum venjum 

starfsmanna. Starfsmenn þróa með sér hefðir til að takast á við verkefni í starfi sem með 

tímanum geta orðið ómeðvitaðar. Þar má nefna kaffipásur, matartíma og fleira. 

Breytingasiðir eru mikilvægir í starfi og geta sýnt hvernig starfsmaður hefur þroskast á 

starfsferli sínum. McCarl segir starfslok vera einn af flóknustu breytingarsiðum í starfi. 

Þá er starfsferli einstaklings fagnað og samstarfsmönnum einstaklingsins veitt tækifæri 

til þess að tjá sig um þau tengsl sem myndast hafa og þeim fagnað (McCarl, 1993: 83-

85).  

Ljósmæður eru starfsgreinahópur. Eins og fram kom í kaflanum um hópa hér að 

ofan þarf hópurinn að eiga einhverja hefð eða venju sameiginlega en hugtakið 

alþýðuhefð er útskýrt betur í komandi kafla. 

1.2.5 Alþýðuhefðir (e. Tradition)  

Í bók sinni Living folklore fjalla Sims og Stephens um hefðir. Hefðir eru venjur sem 

hópur tileinkar sér. Venjurnar berast yfirleitt á milli kynslóða, til dæmis frá foreldri til 

barns, eða frá eldri einstaklingi til þess yngri. Eldri einstaklingurinn þarf ekki endilega 

að vera eldri í árum talið heldur getur hann einnig haft hærri starfsaldur í starfsgrein. 

Eldri einstaklingurinn hefur verið svo lengi í hópnum að honum er kleift að kynna 

hefðir hópsins fyrir þeim yngri og koma honum þannig betur inn í hópinn (Sims og 

Stephens, 2005: 64).  

 Robert McCarl segir í grein sinni um starfsgreinaþjóðfræði að lögð sé áhersla á 

þá hæfileika og tækni sem lærist óformlega í starfi. Þegar nýr einstaklingur kemur á 

starfsstað þarf hann alla jafna að aðlaga sig því umhverfi sem er ríkjandi þar. Nýliðinn 

veit ef til vill hvað hann á að gera en á starfsstaðnum ríkir sérstök aðferð eða hefð sem 

nýliðinn skal tileinka sér. Þessar hefðir eru hvergi ritaðar niður á blað heldur lærast þær 

frá manni til manns (McCarl, 1993: 71-72 ).  

 Í formála bókarinnar Íslensk þjóðmenning: Alþýðuvísindi gerir Frosti F. 

Jóhannsson grein fyrir hugtakinu alþýðuvísindi. Hann segir hugtakið vera notað yfir 

andstæðu þeirra vísinda sem iðkuð eru af vísindamönnum og á vísindastofnunum. Frosti 
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segir margt benda til þess að þau vísindi sem menn fengust við hér áður fyrr séu 

undanfari nútímavísinda. Hann segir þau vísindi hafa verið stunduð af óskólagengnum 

mönnum sem höfðu yfirburði hver á sínu sviði (Frosti F. Jóhannsson, 1990: IX).  

 Í sömu bók og greint er frá í málsgreininni hér að ofan útskýrir Jón Steffensen 

hugtakið alþýðulækningar. Hann segir að með hugtakinu sé átt við lækningu sem 

leikmaður veitir. Með orðinu leikmaður á Jón við mann sem ekki hefur opinber réttindi 

til að stunda lækningar í þjóðfélaginu. Eins og kemur fram í 2. kafla þessarar ritgerðar 

var það ekki fyrr en árið 1760 sem að landlæknir var skipaður hér á landi og þar af 

leiðandi hefur öll læknisþjónusta hér á landi fyrir þann tíma verið veitt af alþýðulæknum 

(Jón Steffensen, 1990: 127).  

 Ljósmæður teljast hvorki til lækna né vísindamanna en starf þeirra hefur verið 

mikilvægt um árabil. Áður en landlæknir var skipaður hér á landi árið 1760 má ætla að  

ljósmæður hafi stundað störf sín eftir einhvers konar alþýðuhefðum. Þá hafa þessar 

alþýðuhefðir lærst á milli kynslóða og eflaust hafa námsbækurnar þegar þær komu 

þróast út frá þessum alþýðuhefðum sem notaðar höfðu verið framan af. Áður fyrr 

störfuðu ljósmæður einar og gengu þá yfirleitt á milli bæja til að aðstoða konur í 

barnsnauð. Þá voru ljósmæður líklega sjálfmenntaðar en ætla má að þær hafi lært af 

hvor annarri af munnmælasögum sem gengu á milli bæja. Í dag er þetta þó með öðrum 

hætti þar sem ljósmæður starfa á fæðingardeild innan spítala og lítið er um 

heimavitjanir. Líklegt er að til séu einhverjar óskrifaðar reglur um hefðir sem nota skal í 

starfi sem nýjar ljósmóður læra er þær koma á deildina en eflaust ekki jafn margar og 

þær voru hér áður fyrr þegar starfið samanstóð einungis af þessum alþýðuhefðum.  
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2     Saga ljósmæðrastéttar og ljósmæðrafræðslu 
Í þessum kafla verður farið í stofnanabundna þekkingu á ljósmóðurstarfinu, með 

stofnanabundinni þekkingu er átt við það sem ritað hefur verið um stéttina og sú fræðsla 

sem fram fór eftir að ljósmæðraskóli var stofnaður hér á landi. Farið verður yfir sögu 

ljósmæðrastéttar og ljósmæðrafræðslu í gegnum tíðina.  

Eins og fram kom í kafla 1.2.3 eru ljósmæður hópur fólks sem á það 

sameiginlegt að starfa í sömu starfsgrein. Hópurinn hefur lagt stund á sameiginlegt nám 

og hefur öðlast reynslu í starfsgreininni, þar að auki á hópurinn sameiginlegar ýmsar 

alþýðuhefðir sem hann nýtir sér í starfi. Hópur þessi upplifir ýmsar breytingar á 

starfsævi sinni sem myndu þá teljast til breytingasiða, þar má til dæmis nefna útskrift 

sem ljósmóðir, innvígsla í ljósmóðurstéttina og síðast en ekki síst það sem ljósmæður 

starfa við, fæðingin sjálf. Ljósmæður eru viðstaddar einn áhrifaríkasta breytingarsið sem 

fólk upplifir á lífsleið sinni, fæðinguna. Fæðingin er jaðartímabil sem mæður og feður 

ganga í gegnum þegar þau koma barni sínu í heiminn.  

2.1 Ljósmæðrastéttin á Íslandi  
Jón Steffensen fjallar um að með komu lútherstrúar sé fyrst vitað til þess að reglur hafi 

verið settar af kirkjunni í sambandi við sjálfa fæðinguna. Þrjár greinar sem snéru að 

þessu efni komu fyrir í kirkjuskipan Kristjáns III konungs. Þessar greinar fjölluðu um 

það hvernig skyldi fræða ljósmæður, hvernig ætti að fræða barnshafandi konur og að 

lokum hvernig fara ætti með mál þeirra kvenna sem ekki önnuðust börn sín nægilega 

vel. Jón segir frá því að við upphaf lútherstrúar var hópur ljósmæðra einatt valinn af 

kirkjunni og trúlega af söfnuðinum. Í verkahring prestsins var að fræða ljósmæður 

frekar um starfið, yfirheyra þær og að lokum staðfesta hæfni þeirra til að sinna 

ljósmæðrastarfinu. Yfirheyrsla þessi var þó ólík því sem hún átti að vera samkvæmt 

dönskum stöðlum, þar sem fullgildir læknar áttu að yfirheyra ljósmæðurnar en þá var 

ekki að finna hér á landi á þessum tíma og féll það því í hendur kirkjuembættisins. 

Ljósmæðrum var skylt að þjóna jafnt bágstöddum sem efnuðum. Þeim var ætlað að fá 

laun fyrir störf sín en samt sem áður áttu þær að hjálpa þeim sem ekki gátu greitt fyrir 

þjónustuna og átti þá umbun ljósmóðurinnar að vera blessun Guðs fyrir velgjörðina (Jón 

Steffensen, 1990: 150-151).  

Í bókinni Sextán konur sem Gísli Kristjánsson ritstýrði er að finna frásagnir 

ýmissa kvenna af starfi sínu. Í þessari bók er meðal annars að finna frásögn Kristínar I. 
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Tómasdóttur af ljósmóðurferli sínum. Þar segir hún að starfi ljósmæðra hafi konur og 

stundum karlar sinnt í áraraðir. Til starfsins voru oftast nær valdar konur úr hverri sveit 

sem yfirleitt voru einnig húsmæður, laun ljósmæðra voru lág þrátt fyrir að þær væru vel 

metnar og traustar. Kristín segir ljósmóðurstarfið vera mjög krefjandi enda um 

vaktavinnu að ræða. Ljósmæður í héruðum um landið gjörvallt voru til dæmis alltaf á 

bakvakt og þurftu ávallt að vera tilbúnar kallinu, hvenær sem það kæmi (Kristín I. 

Tómasdóttir, 1981: 168).  

Ætla mætti að stundum hafi það reynt á þolrifin að sinna ljósmóðurstarfi á 

Íslandi. Það hefur eflaust verið krefjandi að vera sífellt á bakvakt, vetur, sumar, vor og 

haust í öllum veðrum. Kristín segir að starfi ljósmóður hafi verið tekið sem sjálfsögðum 

hlut, ljósmóður var ætlað að vera tilbúin hverju sinni sem kallið kom, hvernig sem 

aðstæður voru heima við. Því segir Kristín að konur í þessu starfi hafi þurft að eiga góða 

og skilningsríka eiginmenn sem voru tilbúnir að taka við heimilishaldinu þegar frúin 

þurfti að ganga inn í ljósmóðurstörfin. Kristín segir að ljósmóðirin þurfi enn að vera 

viðbúin kallinu þrátt fyrir að vinnan sé léttbærari að mörgu leyti nú en áður. Þjónusta 

ljósmóðurinnar er enn jafn sjálfsögð og áður fyrr þrátt fyrir að kjörin hafi lítið batnað. 

Kröfur hafa aukist til ljósmæðra og hefur stéttin nýtt sér aukna tækni líkt og aðrar 

heilbrigðisstéttir til hjálpar við starfið. Kristín segir frá því að þrátt fyrir aukna tækni og 

viljastyrk ljósmæðra finna þær oft enn fyrir því hversu lítinn mátt þær hafa þegar kemur 

að sjálfri barnsfæðingunni (Kristín I. Tómasdóttir, 1981: 168-169).  

Ljósmóðurstarfið krefst sífelldrar endurmenntunar og þurfa ljósmæður að vera 

duglegar að bæta við kunnáttu sína sem og að miðla kunnáttu sinni til annarra. Í seinni 

tíð hafa ljósmæður verið með fræðslu fyrir verðandi foreldra sem eru yfirleitt 

eftirvæntingarfullir fyrir hinu ókomna barni og þar með einkar móttækilegir fyrir þeim 

upplýsingum sem ljósmóðirin býður upp á. Til að byrja með bauðst fræðslan aðeins 

verðandi mæðrum en með tíð og tíma hafa feður einnig verið að sækja sér þá fræðslu 

(Kristín I. Tómasdóttir, 1981: 169).  

Auk þess að vera reiðubúin kallinu hvenær sem það kann að berast þarf 

ljósmóðirin einnig að vera viðbúin hverju sem er, því ýmislegt getur komið upp á í 

fæðingu. Ljósmóðirin þarf að takast á við erfiða hluti í starfi sínu. Hún þarf til að mynda 

að sinna einstaklingum sem eiga í erfiðleikum á meðgöngu eða í fæðingu auk þess eru 

einstaklingar sem kvíða sjálfri fæðingunni. Kristín segir að ljósmóðirin þurfi að gefa af 

sér, hún þarf að veita skjólstæðingum sínum hlýja og góða nærveru, ræða við þá og 
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aðstoða eftir bestu getu. Oftast nær er starfið þó uppfullt af gleði og hamingju sem 

ljósmóðirin fær að vera þátttakandi í þegar hún tekur á móti heilbrigðum einstaklingi 

inn í þennan heim. Ljósmæðrum þykir það einstök tilfinning að fá að vera fyrsta 

manneskjan til að bjóða þessa litlu manneskju velkomna í heiminn og færa svo móður 

eða föður ljósgeislann sinn. Þær segja þetta vera tilfinningu sem að engin önnur 

starfsgrein upplifi í starfi sínu og þessa tilfinningu geti enginn tekið af ljósmæðrum 

(Kristín I. Tómasdóttir, 1981: 169).  

Kristín segir að þrátt fyrir að tækninni hafi fleytt fram í starfi ljósmæðra sé 

mannlegi þátturinn alltaf sá mikilvægasti og hann megi aldrei vanmeta. Samskipti eru 

býsna stór þáttur í starfi ljósmæðra. Mikilvægt er fyrir ljósmæður að eiga góð samskipti 

við verðandi foreldra. Í dag er ljósmóðurstarfið þríþætt. Í fyrsta lagi þurfa ljósmæður að 

hafa eftirlit með meðgöngu hjá barnshafandi konum, í öðru lagi þurfa þær að hafa 

umsjón með og aðstoða konur í fæðingu og í þriðja lagi að vera til taks fyrir konurnar 

og börnin fyrst eftir fæðinguna. Sjaldgæft er að ljósmóðir beri ein alla ábyrgð á herðum 

sér því yfirleitt hefur hún lækna eða hjúkrunarfólk sér til aðstoðar. Kristín fjallar um það 

að stærstur hluti kvenna eigi börn sín á fæðingarstofum eða á spítölum og því er ávallt 

einhver til taks fyrir ljósmóðurina ef eitthvað skyldi koma upp á (Kristín I. Tómasdóttir, 

1981: 169-170). Í dag er það þó að færast í aukana að konur vilji fæða heima hjá sér og 

þá er skilyrði að meðgangan hafi gengið vel og að heilsa verðandi móður standist þær 

kröfur sem settar eru svo heimafæðing geti átt sér stað (Ljósmóðir.is, Hvar er hægt að 

fæða börn á Íslandi í dag? E.d.). 

Í dag vilja flestar konur fæða börn sín á sjúkrahúsum eða fæðingardeildum þar 

sem að auðvelt er að nálgast hjálp ljósmæðra. Kristín talar um að tækninni hafi fleytt 

fram í starfinu bæði ef litið er til fræðslu og áhalda, hið síðarnefnda verður rætt betur í 

næsta kafla. 

2.2 Áhöld  
Sigurjón Jónsson segir að allt til aldamótanna 1800 hafi verið talið nokkuð ólíklegt að 

ljósmæður hafi notað áhöld í starfi sínu. Það var ekki fyrr en upp úr árinu 1810 sem 

farið var að leggja það til í Danmörku og Noregi að ljósmæður fengju áhöld. Sú 

ábending barst þó ekki til Íslands fyrr en upp úr 1820. Þá fór Jón landlæknir 

Thorstensen að huga að því að fá hingað áhöld fyrir 20 ljósmæður en það þótti í lagi að 

sleppa því að fá fæðingarstól til landsins. Jón landlæknir fékk meðmæli frá 

stiftamtmanni sem lagði það til að konungur útvegaði áhöld til landsins en 
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viðhaldskostnaður myndi skiptast niður á umdæmin. Þau áhöld sem hér er rætt um eru 

eftirfarandi: Messing-bíldur, silfurpípa, stólpípa og físileggur. Áhöld þessi notuðu 

ljósmæður meðal annars til þess að losa sængurkonuna við þvag og til að blása lofti í 

lungu barns ef kom til lífgunartilrauna (Sigurjón Jónsson, 1959: 59-60).  

Þrátt fyrir það að áhöld í líkingu við þau sem greind eru hér að ofan hafi ekki 

komið til landsins fyrr en upp úr 1820 þýðir það þó ekki að ljósmæður hafi ekki nýtt sér 

ýmislegt í starfi sínu fyrir þann tíma. Þjóðtrúin skipaði stóran sess í samfélaginu, og þar 

með í starfi ljósmæðra fyrir 1800 og allt fram til ársins 1900 (Jón Steffensen, 1990: 

156). Farið verður betur í þjóðtrú starfsgreinarinnar í kafla 3.3.  

Sigurjón Jónsson segir ljósmæðrafræðslu hafa átt sér stað í samfélaginu í 

aldaraðir en hennar er fyrst getið eftir komu landlæknis árið 1760 (Sigurjón Jónsson, 

1959: 7). Ljósmæðrafræðsla er sífellt að þróast eins og rætt verður hér á eftir.  

2.3 Ljósmæðrafræðsla á Íslandi 
Samkvæmt Sigurjóni Jónssyni sem kynntur er í fyrsta kafla var farið að huga að 

ljósmæðrafræðslu í Danmörku upp úr 1700. Þá var þar skipuð sérstök prófnefnd 

ljósmæðra og þurftu allar þær konur sem vildu starfa sem ljósmæður í Kaupmannahöfn 

að standast próf hjá ofangreindri nefnd. Í kringum 1750 var ljósmæðraskóli stofnaður í 

Danmörku og á svipuðum tíma var settur á stofn fæðingarspítali þar ytra. Það var ekki 

fyrr en árið 1760 sem að landlæknir var skipaður hér á landi og var það Bjarni Pálsson 

sem hlaut þá virðulegu nafnbót. Landlæknir var viðeigandi starfsheiti þar sem Bjarni var 

eini fullgildi læknirinn á landinu og þurfti þar með að sjá um öll læknaerindi á Íslandi. 

Þar að auki átti landlæknir að finna nokkra vel valda einstaklinga og kenna þeim og 

prófa þá í læknavísindum til þess að minnka álagið hjá sjálfum sér. Þar á meðal átti 

Bjarni að finna konur og fræða þær um starf ljósmæðra, jafnframt átti hann að finna 

konur sem þá þegar voru að starfa sem slíkar og fræða þær líkt og hinar (Sigurjón 

Jónsson, 1959: 6-7).  

Sigurjón fjallar um að mælst hafi verið til þess að reynt yrði að finna til fé á 

Íslandi til að freista þess að fá lærða ljósmóður hingað heim frá Danmörku sem hafði 

lokið prófi hjá hinni virtu dómnefnd sem sat þar ytra. Bjarna þótti ljósmæðrafræðslan 

mjög áríðandi en áttaði sig fljótlega á því að hann gæti ekki annast fræðsluna einsamall 

svo hann réð til landsins ljósmóður til þess að annast þessi störf. Kona sú annaðist 

fræðsluna á Seltjarnarnesi og Álftanesi, þar að auki átti hún að vitja þeirra kvenna sem 
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þörfnuðust hennar á þeim stöðum og taka með sér einhverjar þeirra kvenna sem voru 

við nám hjá henni til frekari fróðleiks (Sigurjón Jónsson, 1959: 8-11).  

Sigurjón segir að konurnar sem sóttu námið voru valdar af Bjarna að ráði 

prófasts. Sú regla ríkti í Kaupmannahöfn að þær konur sem sóttu um að stunda nám við 

ljósmóðurfræði væru giftar og hefðu eignast börn. Landlækni þótti þessi regla einnig 

eiga að ríkja hér á landi en því var þáverandi biskup Finnur Jónsson ósammála. Biskupi 

þótti betur við hæfi að hver sú stúlka sem óskaði sér að læra ljósmóðurfræði ætti að eiga 

möguleika á því. Konurnar áttu að fylgja danskri ljósmóður í einu og öllu þar til þær 

luku prófi. Einnig áttu þessar útvöldu konur að eiga og lesa fyrstu námsbók sem kom út 

á íslensku í sambandi við ljósmóðurfræðin en það var bókin Yfirsetukvennaskólinn 

(Sigurjón Jónsson, 1959: 11, 18-19).  

Samkvæmt Sigurjóni höfðu fáeinar konur úr fjarlægari byggðum áhuga á að 

sækja þessa ljósmæðrafræðslu. Flestar þeirra höfðu starfað áður sem ljósmæður. Bjarni 

sá um að miðla þekkingu og fræðslu til þessara kvenna þar sem hann var á ferðum 

sínum um landið í alls kyns erindagjörðum. Eftir tilkomu fjórðungslækna lagði Bjarni 

það stundum í þeirra hendur að prófa ljósmæðurnar í sínu umdæmi. Þá sendi Bjarni 

fjórðungslæknum þessum það efni sem prófa skyldi úr og þær prófreglur sem bar að 

fylgja. Leggja átti fyrir verðandi ljósmæður þær spurningar sem Bjarni hafði sent 

fjórðungslækni. Prestar og prófastur sinntu yfirsetu í prófinu. Eftir að tilvonandi 

ljósmóðir hafði svarað spurningunum eftir bestu getu átti að senda spurningarnar ásamt 

svörum viðkomandi ljósmóður á landlækni sem úrskurðaði að lokum hvort hún hafi 

staðist prófið (Sigurjón Jónsson, 1959: 11, 13-14). Sigurjón segir þær konur sem komu 

utan af landi hafa þurft að vera ötulli við að undirbúa sig heima fyrir þar sem að þær 

höfðu ekki sama aðgengi að kennurum og þær sem lögðu stund við námið í Reykjavík. 

Þær þurftu að kynna sér Yfirsetukvennaskólann mjög vel ásamt því að afla sér reynslu 

við störf sín. Eftir að Jón Sveinsson tók við embætti landlæknis var meira um það að 

landlæknir sendi prófin á sýslumann í þeirri sýslu sem tilvonandi ljósmóðir var við nám. 

Þá þurfti sú hin sama ekki að ferðast alla leið til Reykjavíkur einungis til þess að þreyta 

prófið. Eins og áður voru úrlausnir hennar sendar til landlæknis sem úrskurðaði um það 

hvort konan hafi náð prófinu. Líklegt þykir að þessar konur hafi undirbúið sig fyrir 

prófið upp á eigin spýtur án nokkurrar aðstoðar frá fjórðungslæknum eða öðrum 

(Sigurjón Jónsson, 1959: 19-20).  
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 Samkvæmt Sigurjóni voru fyrst um sinn ekki nein tilsett skilyrði um lengd 

ljósmóðurnámsins. Námstíminn var mjög breytilegur og lagaður að þörfum þeirrar 

ljósmóður sem lagði stund á námið. Nokkrar ljósmæður komu utan af landi og höfðu 

þær trúlega styttri tíma til fræðslu með landlækni en þær sem búsettar voru í nágrenni 

höfuðborgarinnar. Árið 1857 var námstíminn lengdur í tvo mánuði og er því líklegt að 

fram að því hafi hann einungis verið einn mánuður. Árið 1875 voru yfirsetukvennalög 

sett og þar með var námstíminn lengdur í þrjá mánuði og hélst sá námstími alveg þar til 

Yfirsetukvennaskóli Íslands var stofnaður árið 1912. Eftir stofnun 

Yfirsetukvennaskólans var ákveðið að námstíminn skyldi vera sex mánuðir en hann var 

lengdur í níu mánuði árið 1924. Með stofnun Ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskólans 

lengdist námstíminn enn frekar en þá varð hann eitt ár (Sigurjón Jónsson, 1959: 19-20, 

25).  

Sigurjón segir frá því að eftir að yfirsetukvennalögin voru sett var gerð breyting 

á því fyrirkomulagi hverjir höfðu leyfi til kennslu. Fram að því mátti landlæknir ásamt 

fjórum héraðslæknum stunda kennslu í sínum kaupstöðum. Síðar, árið 1895 var 

yfirsetukvennalögunum breytt að því leyti að ákveðið var að þær konur sem stunda 

vildu ljósmóðurstarfið þurftu að hafa próf annað hvort frá kennara Læknaskólans í 

Reykjavík sem sá um kennslu í ljósmóðurfræðum eða frá Fæðingarstofnuninni í 

Kaupmannahöfn. Landlæknir var forstöðumaður Yfirsetukvennaskólans og einnig 

aðalkennari, þar að auki hafði hann þrjár ljósmæður til að kenna verklega þáttinn. 

Nemar í ljósmæðrafræðum þurftu að hafa náð 18 ára aldri en máttu ekki vera eldri en 36 

ára. Þess var krafist af nemendum að þeir væru læsir, skrifandi og kynnu einfaldan 

reikning, þar að auki þurftu nemar að skila inn heilbrigðis- og siðferðisvottorði. Lög 

þessi voru numin úr gildi við stofnun Ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskóla Íslands árið 

1932 (Sigurjón Jónsson, 1959: 25-26).  

 Ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskóla Íslands var skipt í tvær deildir, annars 

vegar ljósmæðradeild og hins vegar hjúkrunarfræðideild. Sigurjón segir námið hafa 

tekið eitt ár og fólst í náminu bæði bókleg og verkleg fræðsla líkt og áður en þar að auki 

fengu nemar einnig að fara með ljósmæðrum í vettvangsferðir þar sem að fæðingar áttu 

sér stað í heimahúsum. Árið 1933 var gefin út reglugerð fyrir skólann sem sagði svo að 

ljósmóðurdeildina mætti kalla Ljósmæðraskóla Íslands. Í þessari reglugerð voru einnig 

talin upp þau skilyrði sem þurftu að vera til staðar fyrir inngöngu í skólann. Þar kom 

fram að aldurstakmarkið hafi verið þrengt enn frekar en umsækjendur þurftu að vera á 
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milli tvítugs og þrítugs og skilyrði var að sýna fram á aldursvottorð. Þar að auki þurftu 

umsækjendur að sýna ýmis persónuleg skilyrði, kunnáttuskilyrði, prófvottorð og 

heilbrigðisvottorð (Sigurjón Jónsson, 1959: 26-27).  

 Sigurjón nefnir í bók sinni, Ágrip af sögu ljósmæðrafræðslu og ljósmæðrastéttar 

á Íslandi, að talið hafi verið nauðsyn á því á seinni árum að lengja nám ljósmæðra í tvö 

ár en því hafi verið erfitt að fylgja eftir sökum þrengsla á Fæðingardeild Landsspítalans 

(Sigurjón Jónsson, 1959: 27-28). Sigurjón segir enn frekar:  

 

En tímans kröfur breytast sí og æ, svo að það, sem er gott og gilt í dag, getur verið 
orðið ófullnægjandi á morgun. Um 1940 var þegar farið að hreyfa við því í félaginu, 
að nauðsyn bæri til að lengja námstíma ljósmæðra enn um eitt ár, til þess að þær 
þyrftu ekki að standa að baki starfssystrum sínum á öðrum Norðurlöndum um 
kunnáttu og æfingu. Hefur því máli síðan verið haldið vakandi, og eru allar líkur til, 
að þessu fáist fljótlega framgengt, er hin nýja fæðingardeild tekur til starfa (Sigurjón 
Jónsson, 1959: 64).  

 

Bók Sigurjóns kom út árið 1959 og hafa því ýmsar breytingar átt sér stað síðan ágrip 

hans af sögu ljósmæðra kom út. Fæðingardeild þessi sem Sigurjón nefnir hér er mjög 

líklega sú sem opnuð var árið 1960 og var þá kallað Fæðingarheimili Reykjavíkur. Þetta 

er að minnsta kosti það eina sem sjá má að hafi verið stofnað í kringum útgáfu bókar 

Sigurjóns, hvergi er þó hægt að sjá hvort námstíminn hafi verið lengdur samhliða 

stofnun heimilisins (Landspítali; Háskólasjúkrahús, Áfangar í spítalaþjónustu á Íslandi, 

e.d.).  

 Þrátt fyrir að nám í ljósmæðrafræðum eigi sér langa sögu er ekki langt síðan 

þessi kennsla hófst á háskólastigi. Enn þann dag í dag er ljósmóðurfræðsla tengd 

hjúkrunarfræði líkt og tíðkast hefur til langs tíma. Háskóli Íslands byrjaði að bjóða upp 

á nám í hjúkrunarfræði árið 1973 en Hjúkrunarskóla Íslands var þó ekki lokað fyrr en 

árið 1986, svo mögulegt var að stunda námið á hvorum stað fyrir sig. Frá lokun skólans 

hefur einvörðungu verið hægt að sækja nám í hjúkrunarfræðum við Háskóla Íslands. 

Það var ekki fyrr en árið 1996 sem ljósmæðrafræðslan var færð á háskólastig. Þá fluttist 

námið á námsbraut hjúkrunarfræði og Ljósmæðraskóla Íslands var lokað. Miklar 

breytingar fylgdu í kjölfar þess að þessar námsgreinar voru settar á háskólastig, 

menntunin hefur orðið mikið betri og þykir jafnan standa framarlega í sambandi við 

grunnmenntun hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra á Vesturlöndum (Háskóli íslands, Um 

deildina, 2013).  



  

 22 

 Í dag er skylda fyrir nema sem hafa áhuga á að sinna starfi ljósmóður að ljúka 

hjúkrunarfræðinámi fyrst. Eftir að hafa lokið hjúkrunarfræðinámi á grunnstigi stendur til 

boða kandídatsnám í ljósmæðrafræði, fullt nám samsvarar tveimur árum. Námið er 

starfstengt og skiptist í fræðilegan hluta sem lýkur með lokaverkefni og síðan 

starfsþjálfun sem fer fram á spítala. Nemendur eru metnir út frá fræðilegum verkefnum 

sem lögð eru fyrir þá í starfsþjálfuninni og að lokum þurfa þeir að standast munnlegt 

próf. Ef öllum þessum þáttum er náð þurfa nemendur að sækja um ljósmóðurleyfi til 

landlæknis sem tryggir þeim starfsréttindi (Háskóli Íslands, Kandídatsnám í 

ljósmóðurfræði, 2013). Ef einstaklingar hafa áhuga á að afla sér enn frekari menntunar á 

þessu sviði býðst þeim einnig meistaranám í ljósmæðrafræði. Það er eitt ár til viðbótar 

fyrir þá einstaklinga sem lokið hafa kandídatsprófi í ljósmæðrafræði en fyrir aðra tvö ár 

(Háskóli Íslands, Meistaranám í ljósmóðurfræði, 2013).    

 Í lýsingu Háskóla Íslands á því sem felst í hlutverki ljósmóður er eftirfarandi: 

Hún þarf að upplýsa konur, fjölskyldur og þjóðfélagið í heild um heilbrigði og gefa 

ráðgjöf. Ljósmóðir þarf að fræða verðandi foreldra um meðgöngu, undirbúning fyrir 

foreldrahlutverkið, heilbrigði, kynheilbrigði kvenna og þar að auki þarf hún að kenna 

einstaklingum um umönnun barna (Háskóli Íslands, Kandídatsnám í ljósmóðurfræði, 

2013).  

Ljósmæðrafræðsla var stórt stökk í sögu ljósmæðrastéttar á Íslandi. Þrátt fyrir 

það áttu ljósmæður hér á landi margra hagsmuna að gæta og var að lokum 

Ljósmæðrafélag Íslands stofnað.  

2.4 Ljósmæðrafélag Íslands 
Sigurjón segir ljósmæðrastéttina hafa gengið í gegnum ýmislegt í gegnum tíðina er 

snertir kjaramál. Bjarni Pálsson landlæknir lét sér annt um ljósmæðrastéttina og vildi að 

ljósmæður fengju greitt fyrir störf sín, samkvæmt Sigurjóni sýna heimildir að Bjarni 

hafi fyrst sent bréf til konungs árið 1761 varðandi greiðslur til ljósmæðra (Sigurjón 

Jónsson, 1959: 33). Sigurjón segir í bók sinni:  

 

Eins og menn sjá, er þarna gerð tilraun til að koma á bættri skipun ljósmæðra, setja 
þeim gjaldskrá og stofna sjóð til að standa undir lítils háttar launagreiðslum handa 
þeim, svo og sjá þeim fyrir nokkurs konar ellistyrk og öðrum fríðindum (Sigurjón 
Jónsson, 1959: 35).  
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Eftir að Bjarni kom því að, að greiða skyldi ljósmæðrum breyttust kjör þeirra og þau 

þróuðust samfara breytingum með tíð og tíma. Það var hins vegar ekki fyrr en árið 1919 

sem Ljósmæðrafélag Íslands var stofnað og átti það félag að fylgjast með öllu því sem 

viðkom ljósmæðrastéttinni, þá sér í lagi launakjörum og menntun. Fyrsti formaður 

félagsins var Þuríður Bárðardóttir og hélt hún formannssætinu þar til hún þurfti að draga 

sig í hlé vegna veikinda en hún var formaður í 27 ár (Sigurjón Jónsson, 1959: 64, 67). 

Samkvæmt Sigurjóni hefur félagið staðið að nánast öllum launaumbótum sem hafa átt 

sér stað síðan árið 1919. Félagið hefur einnig séð um að auka og efla menntun 

ljósmæðra og fljótlega eftir að félagið hafði verið sett á fót fékk það styrk frá Alþingi til 

að gefa út nýja námsbók fyrir nema í ljósmæðrafræðum (Sigurjón Jónsson, 1959: 64). 

Bók þessi var eftir Norðmanninn Kr. Brandt og kom hún út árið 1923 í íslenskri 

þýðingu og hét Ljósmóðurfræði (Sigurjón Jónsson, 1959: 32). Samkvæmt Sigurjóni 

lagði Ljósmæðrafélag Íslands sig einnig fram við það að reyna að fá námstímann 

lengdan. Í fyrstu fékk félagið námstímann lengdan úr sex mánuðum í níu mánuði árið 

1924. Þegar Ljósmæðraskóli Íslands var samþykktur árið 1932 var einnig ákveðið að 

lengja námið í eitt ár en það hafði löngum verið ósk félagsins. Ljósmæðrablaðið kom 

fyrst út árið 1923 en félagið sá um útgáfu þess. Blaðið innihélt fræðigreinar eftir lækna 

bæði innlenda og erlenda og fjallaði um mál ljósmæðrastéttarinnar og skýrslur frá 

aðalfundum félagsins. Þegar lög Ljósmæðrafélagsins voru endurskoðuð árið 1931 voru 

þau birt í blaði félagsins (Sigurjón Jónsson, 1959: 64, 67-68). Þess má einnig geta að 

bókin Lausnarsteinar sem notuð er við gerð þessarar ritgerðar var gefin út af 

Ljósmæðrafélagi Íslands. 

Hér hefur í stuttu máli verið farið yfir sögu og fræðslu ljósmæðra. Eins og sjá 

má á þessari umfjöllun hefur margt breyst varðandi fræðslu og kjör 

ljósmæðrastéttarinnar og því auðvelt að álykta það að starfið hafi tekið miklum 

breytingum samhliða því. Nánar verður farið í starf ljósmæðra, alþýðuhefðir og þjóðtrú 

sem ljósmæður nýttu sér í starfi og fæðingarathöfnina sjálfa í næsta kafla.   
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3     Hlutverk ljósmæðra og þjóðtrú í starfi 
Í þessum kafla verður fjallað um þær alþýðuhefðir sem notaðar voru í starfi ljósmæðra 

allt til þess að þær stofnanir og sú fræðsla sem nefndar eru hér í kaflanum á undan tóku 

við. Farið verður yfir það hvernig ljósmæður sinntu starfi sínu þar til að starfið og 

fræðslan færðist inn á stofnanir og athugað verður hvort ljósmæður hafi haft einhverja 

þjóðtrú í starfi sínu.  

Jón Steffensen læknir sem kynntur er í fyrsta kafla segir að líklegt þyki að 

ljósmóðurstarfið hafi ekki verið lögvernduð starfsgrein á þjóðveldistímanum þar sem 

hvergi er minnst á fæðingarhjálp í lögum frá þessum tíma. Þrátt fyrir að hvergi sé 

minnst á fæðingarhjálp í lögum frá þjóðveldistímanum segir Jón að barnsfæðinga sé 

getið í fornbókmenntum á borð við Eddukvæði. Má því áætla að fæðingarhjálp hafi 

samt sem áður verið til staðar. Líklegast þykir Jóni að þær konur sem næstar voru hafi 

hjálpað við barnsburð, svo sem nágrannakonur eða vinnukonur á heimilum (Jón 

Steffensen, 1990:136-137).   

Jón Steffensen segir að yfirleitt sé þess getið að konur hafi séð um aðstoð við 

fæðingar. Þrátt fyrir það eru dæmi um að karlmenn hafi gegnt þessu starfi en þeim hefur 

þó fækkað talsvert í gegnum árin og á tíma kristintökunnar á Íslandi var alveg lagt bann 

við því að karlmenn sinntu starfinu (Jón Steffensen, 1990: 136-137, 142). Höfundi þykir 

þó líklegt að bann þetta hafi verið rofið í neyð ef engin kvenmaður var til staðar til að 

aðstoða sængurkonuna hlýtur karlmaður að hafa gripið til sinna ráða til að aðstoða hana. 

Ljósmæður hafa fengið ýmis heiti í gegnum tíðina og hér á eftir verður farið yfir þau. 

3.1 Starfsheiti   
Fyrstu heimildir yfir starfsheiti ljósmæðra er að finna í þýðingum á erlendum ritum frá 

13. öld. Þar eru ljósmæður meðal annars kallaðar léttakonur, yfirsetukonur og nærkonur 

(Jón Steffensen, 1990: 143). Eitt elsta starfsheiti íslenskra kvenna er starfsheitið 

ljósmóðir (Kristín I. Tómasdóttir, 1981: 168). Jón Steffensen segir að á tímum heiðinna 

siða sé talið að ekki hafi verið til sérstakt starfsheiti yfir þá einstaklinga sem sátu yfir 

konum í barnsnauð, vísast til var það vegna þess að litið var svo á að þeir sinntu 

nokkurs konar líknarstarfi (Jón Steffensen, 1990: 142-143).  

Í spurningaskrá Þjóðminjasafnsins sem heitir Barnið, fæðing og fyrsta ár er að 

finna svör heimildamanna um nafngiftir ljósmæðra. Þar segja heimildarmenn að konur 

sem tóku á móti börnum hafi yfirleitt verið kallaðar ljósmæður, yfirsetukonur eða 
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nærkonur (ÞÞ nr. 010, 965). Þar segir einn heimildamanna að fyrst um sinn hafi orðið 

yfirsetukona verið notað en síðar hafi ljósmóðir tekið við (ÞÞ nr. 010, 648). Þá segir 

annar heimildamaður að nærkona hafi yfirleitt verið notað yfir ólærðar ljósmæður (ÞÞ 

nr. 010, 5613). Fróðlegt er að velta því fyrir sér hvaðan heitið ljósmóðir er komið. Í 

bókinni Lausnarsteinar er ein skýring á uppruna orðsins, en hún hljóðar svo: 

 

Uppruni orðsins er umdeildur en talið er að fyrri hluti orðsins svari til ljóss í 
merkingunni birta, skin, logi, birtugjafi, samanber latneska heitið Lucina sem er nafn 
þeirrar gyðju er liðsinnti konum í barnsnauð. En heitið ljósmóðir er ekki síst fallegt 
vegna þeirra tilfinninga og minninga sem við tengjum við það. Fæðing hvers barns 
er kraftaverk sem breytir hverri konu fyrir lífstíð (Kristín Ingólfsdóttir, 2009: 11).  

 

Þess má til gamans geta að orðið ljósmóðir var valið fegursta orðið í íslenskri tungu árið 

2013. Skýringin á bakvið tilnefningu orðsins var „Tvö fallegustu hugtök veraldar sett í 

eitt“ (Fegursta orðið, e.d.).  

Sigurjón segir konur í barnsnauð hafa einnig verið nefndar ýmsum nöfnum í 

gegnum tíðina. Þar ber að nefna að kona hafi verið jóðsjúk eða sængurkona en það heiti 

er mikið notað í riti Sigurjóns Jónssonar læknis, Ágripi af sögu ljósmæðrafræðslu og 

ljósmæðrastéttar á Íslandi (Sigurjón Jónsson, 1959: 6). 

Til gamans má geta þess að heimildarmaður þjóðháttadeildar segir frá því að 

börn sem ljósmóðir hafði tekið á móti hafi kallast ljósubörn hennar. Þar að auki talaði 

fólk hér áður fyrr oft um Ljósuna sína þegar það talaði um þá konu sem tekið hafði á 

móti þeim (ÞÞ nr. 010, 1010).  

3.2 Fæðingin og rýmið 
Jón Steffensen segir í bók sinni að líklegt þyki að konur hafi yfirleitt legið í skálanum á 

moldargólfi þegar þær áttu börn sín. Hann segir að á tíma heiðinnar trúar sé líklegast að 

konur hafi annað hvort fætt á hækjum sér eða liggjandi með kreppta fætur (Jón 

Steffensen, 1990: 142). Í kvæðinu Oddrúnargrátur segir að Oddrún hafi gengið mild 

fyrir kné Borgnýjar þegar hún tók á móti barni hennar og þar af leiðandi má ætla að 

Borgný hafi setið á hækjum sér eða legið með kreppta fætur. Síðar í kvæðinu segir að 

börn Borgnýjar hafi spornað moldveg, þykir því líklegt að Oddrún hafi tekið á móti 

börnum Borgnýjar á moldargólfinu (Oddrúnargrátur, 1998: 308-309). Jón segir að 

auðvelt hafi verið að þrífa moldargólfið eftir barnsburð því aðeins þurfti að strá ösku 

yfir það. Þegar kona lá á moldargólfinu var hún einnig aðgengileg ljósmóðurinni frá 
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öllum hliðum (Jón Steffensen, 1990: 142). Líklegt er að ljósmóðirin hafi búið um 

konuna á gólfinu á svipaðan máta og lýst er hér síðar í fæðingu við upphaf lútherstrúar.  

Á tímum heiðinna siða var mikið notast við galdraljóð, rúnir, ákall dísa og 

verndargripi. Jón Steffensen segir tæknina hafa verið litla sem enga og því hafi menn 

leitað til æðri máttarvalda. Samkvæmt Jóni áttu galdraljóð, til dæmis Oddrúnargrátur 

að leiða huga sængurkonunnar að einhverju öðru en sársaukanum. Rúnir voru einnig 

notaðar á þessum tíma til aðstoðar við erfiðar fæðingar og þá var helst notast við 

bjargrúnir. Jón segir að rúnir þessar hafi ljósmæður rist annað hvort í lófa sér eða á 

einhvern hlut sem þær bundu við sængurkonuna og biðu síðan dísir duga (Jón 

Steffensen, 1990: 137-138). Ólafur Briem skrifaði útskýringar með Eddukvæðum en 

hann segir að dísir þessar sem ákallaðar voru hafi í raun verið örlaganornir (Ólafur 

Briem, 1968: 344). Hér er stiklað á stóru en að þessu verður nánar vikið í kafla 3.3.1.  

 Torvelt reyndist að finna heimildir um fæðingar á kaþólskum tíma en ætla má að 

fæðing hafi farið fram á svipaðan hátt og lýst er hér að ofan. Ekki er hægt að sjá mikinn 

mun á fæðingarstellingu annars vegar og fæðingarstað hins vegar frá heiðnum tíma til 

upphafs lútherstrúar. Því má ætla að á kaþólskum tíma hafi ljósmóðirin haldið í þá hefð 

frá heiðnum tíma að búa um sængurkonuna á moldargólfi skálans og að ljósmóðirin hafi 

tekið á móti barninu þar. Líkast til lá konan á bakinu með krepptar fætur en um það er 

þó erfitt að segja þar sem að ljósmæður í upphafi lúthersks tíma höfðu talið sér trú um 

að hættulegt væri fyrir sængurkonu að liggja á bakinu. Þessar ályktanir ljósmæðra í 

upphafi lúthersks tíma verða teknar fyrir aftur síðar í þessum texta. 

Jón Steffensen segir að kristnitökunni hafi fylgt ýmsar reglur sem tengdust 

getnaði og fæðingu. Heiðin trú var viðloðandi hér á landi löngu eftir kristnitöku og þar 

með þurfti að gera nokkrar undanþágur í sambandi við svokallaða töfra eða galdra sem 

ljósmæður notuðu. Jón segir að prestar hafi séð um það að ákveða hvers konar galdra 

ljósmóðirin mátti nota í starfi sínu og voru þeir kallaðir kristnir töfrar. Hann segir að 

eftir kristnitökuna fór að bera á strangari reglum í sambandi við ljósmæður. Þá þótti til 

dæmis ekki álitlegt að karlmenn sætu yfir konum og hvað þá prestar (Jón Steffensen, 

1990: 142). Vitað er til þess að karlar hafi setið yfir konum í barnsnauð. Í Göngu-Hrólfs 

sögu tekur til dæmis Hrólfur á móti barni huldukonu og fær að launum fingurgull 

(Guðni Jónsson, 1981: 200).  

Þetta er eitt elsta afbrigði sagna um fæðingarhjálp er menn veittu huldufólki og 

þar að auki er það karlmaður sem sinnir starfinu. Þar af leiðandi má ætla að eðlilegt hafi 
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verið að karlmenn sætu yfir barnshafandi konum. Bo Almqvist prófessor í þjóðfræði 

segir frá því í grein sinni „Midwife to the fairies (ML5070) in Icelandic tradition“ að 

sagnir af karlmönnum sem veittu huldufólki fæðingarhjálp sé mun algengari á Íslandi en 

annars staðar í heiminum. Hann telur það vera vegna þeirra aðstæðna sem Íslendingar 

hafi búið við í hinum raunverulega heimi. Almqvist segir að þar sem að Íslendingar 

bjuggu hér áður fyrr í dreifbýli sé líklegt að karlmenn hafi þurft að taka á móti þeim 

börnum sem fæddust á bænum og hefur ekki alltaf verið fært fyrir ljósmæður að leggja á 

sig ferðir á milli bæja (Almqvist, 2008: 308). Heimildarmenn Þjóðháttadeildar segja í 

svörum sínum við spurningalista um börn, fæðingu og fyrsta ár að menn sem setið hafa 

yfir konum hafi ýmist verið kallaðir yfirsetumenn eða ljósfeður (ÞÞ nr. 010, 5386 og 

5622).  

Samkvæmt Jóni Steffensen þurftu prestar að fylgjast með því að allt færi fram 

samkvæmt kristilegum sið. Ekki þótti við hæfi í kristilegu samfélagi að nota rúnir og 

verndargripi né að ákalla dísir. Þrátt fyrir þessa eftirfylgni presta er ekkert sem bendir til 

þess að prestum hafi verið ætlað að kenna eða leiðbeina ljósmæðrum á nokkurn hátt. 

Líklegast þykir að ljósmæður hafi aðeins sankað að sér reynslu og notast við þær 

alþýðuhefðir sem nýst hafi við fæðingar bæði úr heiðni og kristni. Með tíð og tíma er 

talið að kristninni hafi tekist að eyða öllum heiðnum alþýðuhefðum er tengdust 

fæðingarhjálpinni. Í staðinn fyrir þær heiðnu alþýðuhefðir sem notast hafði verið við 

áður tóku við ýmsar kristilegar alþýðuhefðir. Svokallaðar lausnir sem í raun voru bænir 

eru dæmi um slíkar alþýðuhefðir ásamt verndargripum, töfralækningum, grösum og 

steinum. Ekki er líklegt að ljósmæður á þessum tímum hafi þó verið bundnar kirkjunni á 

nokkurn hátt, þær hafa mjög líklega starfað sjálfstætt þó að þær hafi verið undir eftirliti 

kirkjunnar (Jón Steffensen, 1990: 142-144).  

  Þegar leitað er aftur til aldamótanna 1800 er aðeins að finna eina haldbæra 

heimild af fæðingu og hvernig ljósmóðirin starfaði. Sú heimild er lýsing Sigríðar 

Jónsdóttur Vídalín Örum en nú er hún aðeins til á dönsku í grein Poul Scheel, sem var 

borgarlæknir í Kaupmannahöfn, en hann leitaði upplýsinga um meðferð á sængurkonum 

hér á landi. Samkvæmt Jóni Steffensen þykir lýsing Sigríðar vera traust heimild og 

lýsingar hennar þykja vandaðar, en Jón Steffensen endursegir lýsingu Sigríðar í grein 

sinni um alþýðulækningar í Íslenskri þjóðmenningu, 7. bindi. Sigríður segir að búið hafi 

verið um sængurkonuna á gólfinu eins nálægt rúminu og mögulegt var eftir að hríðir 

hófust. Sængurkonan var höfð nálægt rúmi sínu svo auðvelt væri fyrir ljósmóðurina að 
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koma henni fyrir í því eftir fæðinguna. Á gólfið setti ljósmóðirin hey og yfir það ábreiðu 

eða vaðmál til að halda heyinu á sínum stað, undir höfuð konunnar voru svo settir 

koddar svo vel færi um hana. Jón Steffensen segir að þegar litið væri til 

hreinlætisaðstæðna í torfbæjum á þessum tíma er skiljanlegt hvers vegna búið var um 

konurnar á gólfi en ekki í þeirra eigin rúmi því mun brösóttara hefði reynst að þrífa 

rúmið en moldargólfið (sjá, Jón Steffensen, 1990: 158-159).  

Sigríður segir að þegar sængurkonan var svo aðframkomin af hríðarverkjum að 

hún gat ekki gengið um lengur hafi hún komið sér fyrir á gólfinu þar sem búið hafði 

verið um hana. Konunni var yfirleitt bent á að liggja á hliðinni þar sem að ljósmæður 

töldu það skaðlegt fyrir sængurkonuna að liggja á bakinu. Ljósmæður á þessum tíma 

settust fyrir aftan sængurkonuna og nudduðu bak hennar þar sem að hríðarverkir voru 

sem mestir og leyfðu fæðingu að eiga sér stað á sem náttúrulegastan máta (sjá, Jón 

Steffensen, 1990: 158-159). 

 Hér er komið að jaðartímabili eða umbreytingarstigi í lífi sængurkonunnar. Hún 

hefur verið með hríðarverki í nokkurn tíma og komið er að fæðingunni sjálfri. Fæðingin 

sjálf er jaðartímabil, þá fer sængurkonan úr því að vera barnshafandi kona í að verða 

móðir. Þar með hefur konan tekið við nýjum titli. Í kringum fæðingar má sjá alls kyns 

breytingasiði til dæmis innlimunarathöfn konunnar í hóp mæðra, innlimunarathöfn 

barns í þennan  heim og aðskilnaðarathöfn þegar aðskilnaður verður milli móður og 

barns. Aðskilnaðarathöfn þessi er athöfn sem ljósmóðir tekur virkan þátt í þar sem að 

hér á árum áður skildi hún á milli móður og barns með því að skera á naflastrenginn. 

Innlimunarathöfn barnsins í þennan heim er einnig athöfn sem ljósmóðir tekur virkan 

þátt í. Ljósmóðirin tekur á móti barninu og er fyrst til að bjóða það velkomið í heiminn. 

Heimildamaður þjóðháttadeildar segir frá því að sumar ljósmæður hafi blessað barnið 

þegar búið var að lauga það. Þá voru fingurgómar hægri handar bornir í kross yfir 

barnið og á meðan var sagt „Í nafni Guðs föður, Guðs sonar og Guðs heilags anda. 

Drottinn blessi þig og varðveiti þig, drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og gefi þér 

frið. Í Jesú nafni, amen (ÞÞ nr. 010, 5622 og 721). Á þessu má sjá að ljósmóðir hefur að 

vissu leyti einnig gegnt starfi prests en henni var ekki aðeins ætlað að kunna þær bænir 

sem fara átti með yfir konum í barnsnauð heldur var henni einnig ætlað að kunna að 

blessa börn og skíra þau skemmri skírn, en að því verður frekar vikið í kafla 3.3.1.  

Sigríður segir frá því að eftir að barnið kom í heiminn hafi ljósmóðirin bundið 

um naflastreng þess og skorið á milli. Þá var barninu komið í klæði og það fært 
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aðstandendum. Ljósmóðirin annaðist sængurkonu eftir fæðingu (sjá, Jón Steffensen, 

1990: 158-159). Eins og kemur fram í lýsingu þessari hefur ljósmóðirin ekki gert mikið 

annað en að vera sængurkonunni andlegur stuðningur. Sigríður segir að á þessum tíma 

forðuðust þær allar verklegar aðgerðir af hræðslu við að gera sængurkonunni illt eða að 

gera eitthvað sem ekki þótti sómasamlegt í samfélaginu (sjá, Jón Steffensen, 1990: 159). 

Heimildarmaður þjóháttadeildar segir að í gamla daga hafi tíðkast að ljósmóðirin tæki 

barnið með sér heim ef um mikla fátækt var að ræða á heimilinu eða ef á heimilinu væru 

mörg börn (ÞÞ nr. 010, 965). Á þeim tímum er lútherstrú var að festa rætur hér á landi 

er einnig að finna ákveðnar alþýðuhefðir tengdar fæðingunni líkt og á heiðnum og 

kaþólskum tíma. Alþýðuhefðir lúthersks tíma voru trúarleg ráð, notkun grasa og 

lausnarsteinar (Jón Steffensen, 1990: 151-153).  

Alþýðuhefðum allra þessara tíma er hægt að líkja saman á einhvern hátt og telja 

má líklegt að þær hafi að einhverju leyti þróast hver út frá annarri og samsvarast þannig 

hverju samfélagi hvers tíma fyrir sig. Líkt og á heiðnum tíma og eftir kristnitökuna má 

finna ákveðnar hefðir í lútherstrúnni sem tengjast fæðingum. Þessum hefðum verða gerð 

betur skil í næsta kafla og nefnd verða dæmi um þær. 

3.3 Þjóðtrú 
Hér á árum áður var þekking á sviði fæðingarhjálpar lítil og sú litla þekking sem til var 

myndi í dag flokkast að mestu leyti til hjátrúar og hindurvitna. Sagnir bera vott um 

ýmsa þjóðtrú í samfélaginu sem tengist fæðingum og ýmisskonar alþýðuhefðum sem 

grípa mátti til þegar fæðingar gengu illa. Sem dæmi má nefna fylgjur, bænir og rúnir og 

lausnarsteina.  

Sigurjón segir að í seinni tíð hafi trú á þessa hluti eflaust horfið eða að minnsta 

kosti hafi hún minnkað umtalsvert. Hann segir það samt sem áður vera líklegt að 

þjóðtrúin hafi hjálpað mörgum konum við barnsburð hér á árum áður. Ráð þessi hafa 

eflaust róað konur og gefið þeim kjark þar sem þær trúðu sjálfar á mátt þeirra hluta sem 

notaðir voru. Þar að auki má ætla að ráðin hafi einnig róað ljósmæður sem voru 

óöruggar í starfi sínu. Hægt er að áætla að þessar aðferðir hafi þó verið einskis nýtar 

þegar eitthvað bar út af. Til allrar hamingju var það sjaldgæfara en að fæðingin gengi 

eðlilega fyrir sig (Sigurjón Jónsson, 1959: 6).  

Eins og komið hefur fram áður hafa allskyns alþýðuhefðir verið notaðar í 

gegnum tíðina til að hjálpa konum við barnsburð og eru þær ekki ólíkar milli kynslóða. 

Allar hafa þessar hefðir eitthvað að gera með texta sem fara skal með eða einhvers 
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konar hluti sem gott er að meðhöndla á einhvern hátt við fæðinguna, sem dæmi má 

nefna galdraljóð, rúnir og lausnarsteina.   

3.3.1 Galdraljóð, lausnir og bænir 

Jón Steffensen heldur því fram að frá heiðnum tíma sé að finna ráð í Oddrúnargráti sem 

átti að greiða fyrir fæðingu. Jón segir Oddrúnu Atlasystur hafa farið með galdra yfir 

Borgnýju Heireksdóttur þegar hún hjálpaði henni við barnsburð. Þessir galdrar sem 

Oddrún fór með yfir Borgnýju voru í raun ástarsaga Oddrúnar, Oddrúnargrátur (Jón 

Steffensen, 1990: 137). Í Oddrúnargráti segir frá ástarsambandi hennar við Gunnar 

Gjúkason og dauða hans í ormagröfinni. Átti þessi sorgasaga Oddrúnar að styrkja 

Borgnýju við barnsburðinn (Ólafur Briem, 1968: 58). Orð Jóns um ráðið standast með 

vissu en draga má í efa þau tímamörk sem Jón setur. Að ráðið hafi verið notað á konum 

við barnsburð í heiðnum sið er vafamál þar sem að þeir Gísli Sigurðsson og Ólafur 

Briem eru sammála um það að kvæðið gæti í raun verið ort undir kaþólskum sið (Ólafur 

Breim, 1968: 15, Gísli Sigurðsson, 1998: xv-xvi).  

Í Guðrúnarhvötum má finna vísu í svipuðum stíl og í Oddrúnargráti. Í 

Guðrúnarhvötum segir frá því þegar Guðrún Gjúkadóttir sat yfir líki Sigurðar 

Fáfnisbana, þá vildu höfðingjakonur lina sorg hennar og sögðu henni sorgarsögur sínar 

(Jón Steffensen, 1990: 137). Í lokavísu Guðrúnarhvatar segir:  

 

Jörlum öllum 

Óðal batni, 

Snótum öllum 
Sorg at minni, 

At þetta tregróf 
Of talit væri.  

(Guðrúnarhvöt, 1976: 452). 

 

Í vísunni hér að ofan segir að konur geti minnkað sorg sína með því að fara með tregróf. 

Gísli Sigurðsson segir í útgáfu sinni á Eddukvæðum, með útskýringum, að tregróf sé 

harmatal (Gísli Sigurðsson, 1998: 357). Það á við rök að styðjast þar sem að Gísli nefnir 

í inngangi þeirrar sömu bókar að tregróf sé það þegar sorgmæddar konur kvæðanna fari 

með raunarsögur sínar (Gísli Sigurðsson, 1998: xvi). Sennilega hafa einhverjar 

ljósmæður farið með vísur þessar yfir sængurkonum sínum. Jón Steffensen segir að 

galdraljóð þessi hafi verið ætluð til að leiða huga sjúklings frá sársauka og þar með 
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mætti ætla að þau hafi einnig verið gagnleg konum í barnsnauð. Slík galdraljóð voru 

talin hjálpa konum að slaka á og róa þær niður á þeim tímum sem ekki var hægt að 

deyfa þær eða svæfa (Jón Steffensen, 1990: 138).  

Samkvæmt Jóni Steffensen var notast við rúnir á heiðnum tíma til að aðstoða 

konur í barnsnauð og var þá yfirleitt notast við bjargrúnir. Bjargrúnirnar átti ljósmóðirin 

að rista í lófa sér og taka svo í hönd sængurkonunnar og biðja dísir duga. Ásamt því að 

rista rúnirnar í lófa sér var mælst til þess að rista þær einnig á einhvern hlut sem 

ljósmóðir batt um handlegg eða læri konunnar (Jón Steffensen, 1990: 137). Hér er 

kvæðið beint úr Eddukvæðum: 

 

Bjargrúnir skaltu kunna, 

ef þú bjarga vilt 

ok leysa kind frá konum; 
á lófum þér þær skal rísta 

ok of liðu spenna 
ok biðja þá dísir duga. 

(Sigurdrífumál, 1976: 308) 

 

Samkvæmt Jóni var í kaþólskum sið farið með lausnir yfir konum í barnsnauð. 

Jón Steffensen segir að lausnir þessar hafi í raun verið bænir sem þýddar voru úr latínu 

yfir á íslensku. Við sumar þessara lausna voru notaðir verndargripir sem á hafði verið 

rituð latína. Jón segir að verndargripina hafi barnshafandi konur sem átt að bera á sér. 

Yfirleitt voru þessar áritanir ritningarstaðir. Ritningarstaðir þessir fólu oftast nær í sér 

getnað og fæðingu frelsarans Jesú Krists og Jóhannesar skírara. Dæmi um lausn í mynd 

verndargrips er þegar kona var í fæðingu sem gekk illa og var þá lausnin skrifuð á blað 

eða kefli sem ljósmóðir batt síðan við hægra læri konunnar. Hér má sjá að eflaust hafi 

það haldist frá heiðnum tíma að binda blaðið eða keflið við læri konunnar. Lausnin sem 

rita átti á blaðið eða keflið var „Almáttugur guð á himnum birtist á jörðu, komi til þín 

þér til heilla [texti brenglaður]. Kristur konungur skal ríkja svo að ljós heimsins sjáist. 

Sator arepo tenet opera rotas.“ (Jón Steffensen, 1990: 144, 146-147). Líklegt er að 

ljósmóðirin hafi séð um að rita niður þessar lausnir eða meðhöndlað þær þar sem ekki er 

algilt að almenningur hafi kunnað þessar lausnir.  

Jón segir ljósmóðurina hafa farið með ákveðna lausn eftir fæðingu sem gengið 

hafði illa. Sú lausn er svo hljóðandi: „Heilög María fæddi heilsugjafan Jesúm Krist, 



  

 32 

Elísabet fæddi son sinn Jóhannes skírara. Megi Jesús hjálpa þessari konu N. á sama hátt 

svo að hún megi fæða afkvæmi sitt og endurheimta heilsu sína fyrir miskunn Guðs. 

Amen. Ég trúi á Guð. Faðir vor. Ave Maria.“ (Jón Steffensen, 1990: 147). Jón líkir 

þessari lausn við vísuna hér að ofan um bjargrúnirnar þar sem að hann segir latneska 

ristu koma í stað bjargrúnanna og María guðsmóðir er ákölluð í stað dísanna. Jón segir 

eina lausnina frá kaþólskum tíma enda á því að sá sem fari með hana skuli ganga út (Jón 

Steffensen, 1990: 147-148).  

Þetta er nokkuð athyglisvert þar sem ljóst er að sá sem fer með lausnina er ekki 

ætlað að vera viðstaddur sjálfa fæðinguna. Líklegt þykir að sá sem gengið hafi út að 

lokum hafi verið prestur, en eins og kom fram í kafla 3.2 þá var ekki æskilegt á 

kaþólskum tíma að karlmenn væru viðstaddir fæðingar. Þykir því líklegt að ljósmæðrum 

hafi ekki verið ætlað að fara með allar þær lausnir sem í boði voru heldur aðeins 

einhvern hluta þeirra. Til frekari lausna hafa prestar verið kallaðir.  

Galdraljóð var að finna á kaþólskum tíma sem kallaðist Sator formúlan. Formúla 

þessi átti það sameiginlegt með rúnum heiðins tíma að vera rist á kefli eða skráð niður á 

blað og síðan hnýtt um læri sængurkonu. Jón segir ljósmæður hafa notað Sator 

formúluna ef sængurkonu versnaði skyndilega og bænheyrsla þurfti að vera tafarlaus. 

Formúlan var einnig notuð í þeim tilgangi að auka töframátt annarra lausna (Jón 

Steffensen, 1990: 148). Jón Steffensen segir að eftir að lúthersk trú festi sig í sessi hér á 

landi missti Sator formúlan trúverðugleika. Lútherskir prestar töldu formúluna vera verk 

djöfulsins og leist því heldur illa á hana (Jón Steffensen, 1990: 156-157). Þó má telja að 

ljósmæður hér á landi sem höfðu vanist kaþólskum sið hafi haldið áfram þeim 

alþýðuhefðum sem þær höfðu notað við störf sín þrátt fyrir mistúlkun milli trúarhátta.  

Eins og komið hefur fram áður í þessum kafla gengu ljósmæður að vissu leyti 

inn í störf presta í starfi sínu. Þær þurftu að kunna þær bænir sem fara átti með yfir 

konum í barnsnauð, sumar þeirra blessuðu börn er þau komu í heiminn og margar voru 

þær beðnar um að skíra skemmri skírn. Heimildarmaður þjóðháttadeildar segir frá því 

að ljósmóðir hafi skírt skemmri skírn ef barn var veikburða. Þá var því trúað að barn 

fengi bata við skírnina. Heimildarmaður þessi segir einnig að við skírnina myndi barnið 

annað hvort deyja eða batna, ekki þótti gott að barn dæi óskírt (ÞÞ nr. 010, 965). Þess 

má til gamans geta að ljósmæður voru hér áður fyrr beðnar um að halda á barni undir 

skírn og voru þær þá kallaðar guðmæður barnsins (ÞÞ nr. 010, 5622).  
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Eftir að ljósmæður höfðu tekið á móti barni þurftu þær að huga að blóðsekknum 

sem fæðist á eftir barninu, blóðsekkur þessi kallast fylgja og var vandmeðfarið hvað 

skildi gera við hann eftir fæðingu. 

3.3.2 Fylgjur  

Í sagnasafni Sigfúsar Sigfússonar segir að fyrr á öldum hafi menn trúað því að 

blóðsekknum, sem kallaður er fylgja, sem fæðist á eftir barninu fylgdi hluti af veru 

barns eða einstök vera. Samkvæmt lýsingu Sigfúsar á þróun meðhöndlunar á fylgjum og 

á fylgjutrú var fylgju barnsins fyrst um sinn hent út fyrir bæinn. Hafi þar hræætur étið 

hana og þá áætluðu menn að veran sem fylgdi barninu líktist þeirri hræætu sem étið hafi 

fylgjuna. Síðar ákváðu menn að grafa skyldi fylgjuna í jörðu en þrátt fyrir það var veran 

talin fylgja barninu. Veran átti þá að líkjast því dýri sem fyrst gekk yfir fylgjuna þar sem 

hún var grafin. Eftir nokkurn tíma var svo gert að fylgjan var grafin þar sem að líklegt 

þótti að menn væru fyrstir til að ganga yfir hana. Þá varð veran sem fylgdi barninu 

oftast í manns mynd en stundum kom það fyrir að hún var í hunda- eða kattamynd þar 

sem að þau dýr fylgdu oftast manninum. Þessar venjur þóttu eftir nokkurt skeið ekki 

nógu heppilegar svo tekið var til þess ráðs að brenna fylgjurnar. Fylgjur barna birtust þá 

sem einhverskonar ljós, til dæmis sem glampi, glæta eða tungl. Þegar veran tók á sig 

mynd mána þótti það ekki gott þar sem að hún var þá talin skyld urðarmána (Sigfús 

Sigfússon, 1982: 332-333). Urðarmána er fyrst getið í Eyrbyggjasögu en þar segir:  

 

Þat kveld, er líkmenn kómu heim, þá er menn sátu við málelda at Fróðá, þá sá menn 
á veggþili hússins, at komit var tungl hálft; þat máttu allir menn sjá, þeir er í húsinu 
váru; þat gekk öfugt um húsit ok andsælis. Þat hvarf eigi á brott meðan menn sátu 
við elda. Þóoddr spurði Þóri viðlegg, hvat þetta mundi boða. Þórir kað þat vera 
urðarmána. „Mun hér eftir koma manndauði,“segir hann (Eyrbyggjasaga, 1921: 133-
134).  

 
Úr þessu broti úr Eyrbyggjasögu má sjá að menn óttuðust fyrirbærið urðarmána enda 

tengdu þeir hann dauðanum. Þar af leiðandi er skiljanlegt að fólk hafi ekki óskað 

börnum sínum þann feigðarboða sem fylgju.  

 Heimildarmenn þjóðháttadeildar Þjóðminjasafns segja frá því að yfirleitt hafi 

það komið í hlut ljósmæðra að eyða fylgjunni. Þær sáu um að grafa, brenna eða losa sig 

við hana með þeim hætti sem tíðkaðist á hverjum tíma fyrir sig. Þær þurftu einnig að 

passa að dýr gengi ekki yfir hana áður en henni var komið fyrir svo veran yrði í réttri 

mynd (ÞÞ nr. 010, 5622).  
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Þegar kona lá á sæng var um langt skeið hefð fyrir því að nota ýmsa náttúrugripi 

við fæðingu. Þar ber helst að nefna lausnarstein en hann er eitt þekktasta fyrirbæri sem 

ljósmæður notuðu hér áður fyrr sér til hjálpar.  

3.3.3 Lausnarsteinn 

Jón Steffensen segir heitið lausnarstein fyrst vera að finna árið 1525 en það var í riti yfir 

verðmæti Hóladómkirkju. Má á því sjá það sérstaka dálæti sem kaþólska kirkjan hafði á 

steininum (Jón Steffensen, 1990: 139, 150).  

Í grein sinni vitnar Jón í sýslumann Ísafjarðarsýslu, Erlend Ólafsson en hann 

segir að lausnarsteinn sé í raun hneta eða baun sem rak hér á land af sjó, en mönnum ber 

ekki saman um hvaðan þessi hneta eða baun kom (Jón Steffensen,1990: 155). Lucas 

Debes sem skrifaði bókina Færøernes Beskrivelse segir hnetuna eða baunina hafa rekið 

á land í Færeyjum frá Vestur-Indíum (Debes, 1963: 105). Jón lærði Guðmundsson var 

þó ekki sammála því að hnetan eða baunin kæmi þaðan. Hann segir í bók sinni, Nokkrar 

fáar greinar um jörð vora og hennar undarlegu náttúrur, sem Jón Steffensen vitnar í:  

 

... Staður eður borg heitir Aquilea á vesturströnd Spanialands sem horfir að Afríku 
suður frá S:lucas og borg Sevilla. Þar skal vera svo sem eitt nám eða rót þessara 
steina og skuli þaðan drífast og rekast fyrir stormum og straumum hingað í vor höf; 
þeir koma hér og alltíð af sjó (sjá, Jón Steffensen, 1990: 153).  

 

Möguleiki er á því að hnetan hafi komið frá hvorum staðnum sem er ef litið er á 

golfstrauminn. Golfstraumurinn fer meðfram austurströnd Ameríku og þaðan liggur 

hann austur yfir Atlantshaf að strönd Vestur-Evrópu. Þaðan liggur straumurinn upp að 

Færeyjahrygg þar sem að straumurinn skiptist í tvennt, annars vegar fer hann vestur með 

Íslandi og hins vegar norður með Noregi (Vísindavefurinn, Hvað er Golfstraumurinn, 

2001). Á þessu má sjá að hnetan gæti hafa borist með golfstraumnum bæði frá Suður-

Ameríku eða Vestur-Indíum og Spáni þar sem að hann liggur meðfram hvorri strönd 

fyrir sig. Þar að auki er athyglisvert að sjá að straumurinn klofni við Færeyjahrygg og 

þar af leiðandi er það staðfesting á því sem Lucas Debes segir hér að ofan hnetan hafi 

einnig borist þangað. 

Guðni Jónsson segir í sagnasafni sínu, Íslenskum sagnaþáttum, að í útliti sé 

lausnarsteinninn, sem í raun er hneta, dökkbrúnn að lit og yfirborð hans slétt, hann var 

sporöskjulagaður og á annarri hlið steinsins var fyrirbæri sem líktist nafla. Þetta 

fyrirbæri þótti Guðna líklega stafa af því að áður hafi hnetan verið föst á grein eða tré og 
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þar með hafi þessi nafli myndast. Guðni sagði að ef hnetan eða steinninn brotnaði mátti 

sjá að hnetan var hol að innan. Að utan var hörð skel en innan í skelinni mátti sjá 

ljósgulan kjarna sem þótti beiskur á bragðið (Guðni Jónsson, 1948, 53-54). Viss 

staðfesting var á því að steinninn væri baun eða hneta þar sem að Jón sagði að það 

hringlaði í henni er hún var hrist. Vegna kjarnans sem var að finna inni í hnetunni taldi 

annar forngrísku læknanna, Dioscorides, að steinninn væri ófrískur öðrum steini (Jón 

Steffensen, 1990: 140).  

Allar þessar útskýringar á tilvist lausnarsteinsins eiga það sameiginlegt að telja 

hann rekinn á land af sjó. Í sögn Guðna Jónssonar um lausnarsteina segir hann að 

steinana væri að finna í fjörum. Guðni sagði að ef lukkan væri manni hliðholl og maður 

rækist á lausnarstein væri ágætt að taka þrjú skref aftur á bak og ætti maður þá að finna 

annan stein. Útskýringuna á þessu sagði Guðni vera að steinarnir væru hjón og þar með 

væri ekki langt á milli þeirra. Þar að auki gengur Guðni svo langt að segja að 

lausnarsteinninn hefði ekki lækningar eða lausnarmátt sinn nema að á staðnum væru tvö 

stykki, það er bæði hjónin (Guðni Jónsson, 1948, 52-53).  

Lausnarsteini var ætlað að hjálpa til við skilnaðinn milli barns og konu. Jón 

lærði segir að konur hafi drukkið vökva er steininn hafði legið í (Jón Steffensen, 1990: 

154). Ljósmóðirin hefur ef til vill lagt steinana í bleyti og fært konunni. Í sögnum eru til 

margar mismunandi leiðir til notkunar á steininum og segir Kristín Ingólfsdóttir í 

formála sínum að bókinni Lausnarsteinar til dæmis að ljósmóðirin hafi átt að leggja 

lausnarstein á brjóst sængurkonu eða undir tungu hennar, einnig mátti leggja hann í lófa 

konu. Þar að auki segir Kristín að áhrifaríkt hafi þótt að binda steininn við læri konu eða 

sjóða steininn og búa með því til seyði sem sængurkonan drakk. Kristín segir að ef eftir 

þessu var farið átti náttúrusteinninn, þessi svokallaði lausnarsteinn að lina 

sængurkonunni sársaukann og gefa henni og barni hennar heilbrigði (Kristín 

Ingólfsdóttir, 2009: 11).  

Í endurminningum Valgerðar Guðmundsdóttur í sagnarþættinum Valgerðar 

þáttur vararlausu segir:  

 
En svo væri vandfarið með þá, að aldrei mættu þeir snerta bert manns hörund. Mætti 
því aldrei taka á þeim með berri hendi, því að þá dæju þeir og misstu lausnar 
kraftinn. Þeir skyldu geymast í hveiti og hári óspjallaðrar meyjar. Þeir væru bæði 
karlkyns og kvenkyns og gætu eignast afkvæmi (Guðni Jónsson, 1948: 52). 

 



  

 36 

Hér er í raun verið að segja að ekki væri hægt að notast við lausnarsteina ef þeir hefðu 

komist í snertingu við bert hold. Má á þessu sjá að trú fólks á lausnarsteinana og notkun 

þeirra hefur verið misjöfn, ef til vill eftir landshlutum.  

Í endurminningum Valgerðar úr sagnasafni Guðna Jónssonar eru steinarnir bæði 

taldir kvenkyns og karlkyns og stemmir það við hugmyndir Jóns lærða að þeir væru 

hjón. Þar sem Valgerður taldi að ekki væri skynsamlegt að snerta steinana kemur fram í 

endurminningum hennar að hún hafi talið líkt og Jón lærði að leggja skildi steinana í 

volgt vatn og láta konuna drekka vatnið, þá myndi fæðingin ganga betur. Lýsingar á því 

að steinarnir hafi verið lagðir í vatn er að finna á fleiri stöðum þó svo að Valgerður sé sú 

eina sem segir að ekki megi snerta steinana með beru holdi (Guðni Jónsson, 1948: 52).  

Jón Steffensen segir lúthersku kirkjuna hafa talið lausnarstein til náttúrulegs lyfs. 

Ljóst er að ljósmæður hafa notað steininn langt fram eftir 19. öldinni þó svo að hans sé 

ekki getið í íslenskum ljósmæðrafræðum. Samkvæmt Jóni voru lausnarsteinar enn á 18. 

öld teknir fram í sýslulýsingum og má þar með álykta að þeir hafi verið taldir til 

landsins nytja (Jón Steffensen, 1990: 154-156).  

Jón Steffensen segir að þegar líða fór á 18. öld hafi menn hætt að tala um 

lausnarsteininn sem náttúrulegt lyf. Hann segir ástæðuna hafa einfaldlega verið þá að 

ekki þótti við hæfi að telja steinana til viðurkenndra aðferða í ljósmóðurfræðunum. 

Hann var þó enn notaður af mörgum ljósmæðrum eins og kemur fram hér að ofan. Til 

staðfestingar á því að ljósmæður notuðust við lausnarsteinana langt fram á 19. öld gat 

Jón Steffensen þess að Þjóðminjasafninu voru fengnir þrír steinar árið 1869 sem bárust 

frá ljósmóður (Jón Steffensen, 1990: 156). Þar að auki segir heimildarmaður 

segulbandssafns Stofnunar Árna Magnússonar, Sigríður Gísladóttir fædd árið 1874 frá 

því að móðir hennar hafi átt lausnarstein. Hún segir hann hafa verið notaðan svo konum 

gengi betur við barnsburð, hún segir sængurkonu þá hafa haft steininn hjá sér í rúminu 

(SÁM 85/585). Hér má sjá að árekstur verður á milli stofnanna bundinnar þekkingar og 

alþýðuhefða. Alþýðuhefðin heldur engu að síður áfram sem starfsgreinaþjóðfræði 

samhliða stofnanavæðingu starfsins.  Í dag hefur trú á mátt þessara steina kulnað og 

þykir höfundi ólíklegt að þeir séu mikið notaðir af ljósmóðurstéttinni  í dag. 

 Hér hefur verið farið yfir þær alþýðuhefðir sem ljósmæður nýttu sér til starfs 

síns framan af. Ljósmæður leituðu að miklu leyti til þjóðtrúar í starfi sínu svo sem 

galdraljóða, lausna og bæna. Á þeim tíma sem alþýðuhefðir ríktu var einnig mikil 



  

 37 

þjóðtrú í sambandi við fylgjur og féll það í verkahring ljósmóðurinnar að losa sig við 

hana. Þar að auki nýttu ljósmæður sér lausnarsteina ef fæðing gekk illa.  
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Niðurstöður 
Hér hefur verið rakin saga ljósmæðrastéttar á Íslandi svo langt sem elstu heimildir 

herma. Ljósmæðrastéttin hefur gengið í gengum miklar breytingar í gegnum tíðina. 

Ljósmæður hafa farið frá því að ganga á milli bæja í alls kyns veðrum og illa búnar í 

það að starfa á fæðingardeild með fyrsta flokks aðbúnaði. Stéttin hefur nýtt sér 

ýmisskonar alþýðuhefðir í gegnum tíðina sem líklegt þykir að þróast hafi hver út frá 

annarri þar sem að þeim svipar til á milli kynslóða. Ýmsar reglur hafa verið settar 

stéttinni í gegnum aldirnar, þar á meðal vegna kyns, aldurs og trúar.  

Ljósmóðirin hefur í gegnum tíðina færst af þeim starfsstað sem var moldargólfið 

í skála torfbæjarins í það að starfa í svokallaðri fæðingarstofu. Með þessari þróun hafa 

þær alþýðuhefðir sem stéttin notaði í starfi sínu vikið fyrir stofnanabundinni þekkingu. 

Áður fyrr notuðu ljósmæður ýmis ráð til dæmis, galdraljóð, rúnir og lausnarsteina sem í 

dag myndu eflaust teljast til töfraráða en nú hefur tækninni fleytt fram svo þessi 

alþýðuráð hafa vikið fyrir aukinni tækni og betri áhöldum. Fræðslunni fleytti fram upp 

úr aldamótunum 1700 þegar landlæknir var skipaður hér á landi. Með henni fóru 

alþýðuhefðirnar að dala og þjóðtrú ljósmæðra í starfi að minnka. Við tók 

stofnanabundinn þekking þar sem allt var svart á hvítu. 

Fylgjutrúin hefur nánast horfið úr samfélaginu eins og við þekkjum það í dag 

þrátt fyrir að hún hafi átt stóran þátt í lífi fólks í gamla daga. Ekki bera lausnarsteinar oft 

á góma manna í nútímanum þrátt fyrir að þeir hafi verið eitt besta ráð ljósmæðra hér 

áður fyrr. Út frá þessu má sjá að þekking, reynsla, alþýðuhefðir og þjóðtrú ljósmæðra 

hafa gjörbreyst í gegnum aldanna rás þar sem mikil þróun og umbætur hafa átt sér stað á 

sviði starfgreinar ljósmæðra.  

Að lokum má velta því fyrir sér hvort alþýðuhefðir og þjóðtrú ljósmæðra hafi í 

raun hjálpað sængurkonunni eða ljósmóðurinni meira. Ljósmæður hafa eflaust í gamla 

daga verið óöruggar í starfi sínu og því má ætla að ráðin hafi gegnt því hlutverki að 

veita þeim sjálfsöryggi í starfi. Ráð þessi gáfu ljósmæðrum trú og eitthvað til að treysta 

á. Án ráðanna hefði ljósmóðirin ekki haft neitt að styðjast við til að róa sængurkonuna 

ef eitthvað bæri útaf. Ráðin virkuðu því sem nokkurs konar haldreipi bæði fyrir 

ljósmóðurina og sængurkonuna. 
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