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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um gjafir og verðlaun sem eru sögð komin úr hulduheimi og 

sagnahefðin skoðuð í ljósi þess. Leitast var eftir hlutunum sem sagðir eru koma úr 

hulduheimi á söfnum landsins en einnig var athugað hvort einhverja hluti væri að finna í 

vörslu einstaklinga. Við rannsóknina fundust tíu hlutir sem sagðir eru komnir frá 

huldufólki og voru sagnirnar sem fylgdu þeim bornar saman við sagnahefðina. Einnig var 

athugað hvort einhver munur væri á sögnunum eftir tímabilum sem fylgja þessum hlutum. 

Auk þess var athugað hvort að sagnirnar gætu endurspeglað trú og samfélagsleg viðhorf 

sem viðgengust í samfélaginu sem þær voru sagðar í. Ritgerðin byggist upp á fjórum 

köflum þar sem farið er yfir megin hugtök sem tengjast þjóðsögum og eru notuð í 

þjóðsagnafræði. Að viðbættum fjórum megin köflum er inngangur og niðurstöðukafli í 

lokinn. Myndaskrá af hlutunum sem fundust við þessa rannsókn er að finna aftast í 

ritgerðinni.  

 Helstu niðurstöður úr rannsókninni var að tíu hlutir fundust á meðan rannsókninni 

stóð, níu á söfnum landsins og einn í einkaeigu. Sagnirnar sem fylgja hlutunum skiptu sér 

áberandi upp eftir aldri. Þær sem voru elstar flokkast sem íslenskar flökkusagnir með 

sterk siðferðisleg skilaboð. Yngri sagnirnar voru allt reynslusagnir sem gerðust snemma 

á 20. öldinni. Athyglisvert var að aðeins ein flökkusögn gat taldist til alþjóðlegrar 

flökkusagnar. 

 

 

  



 

4 

Formáli 
 

Þessi ritgerð er tileinkuð langafa mínum Guðmundi Sveinbjörnssyni sem hefði orðið 100 

ára þann 10. apríl 2014. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Júlíönu Þóru Magnúsdóttir 

fyrir góða leiðsögn og Áslaug Heiður Cassata fær jafnframt bestu þakkir fyrir yfirlestur 

og fyrir að styðja og hvetja mig áfram í náminu. Ég þakka einnig fjölskyldu minni fyrir 

endalausa aðstoð með börnin mín og síðast en ekki síst vil ég þakka unnusta mínum 

Skarphéðni Steinþórssyni fyrir stuðning og endalausa þolinmæði, án þín hefði þetta verið 
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Inngangur 

Margar íslenskar þjóðsögur segja frá því þegar huldufólk leitar liðsinnis manna og í 

sumum tilfellum launar huldufólkið fyrir hjálparhöndina. Manneskja sem neitar að 

aðstoða huldufólk kallar hins vegar nærri undantekningarlaust yfir sig mikla ógæfu og 

getur stofnað lífi sínu, og annarra sem standa þeim nærri, í hættu. Því er huldufólki 

sjaldnast neitað um hjálparhönd. Margar frásagnir eru til af þessu tagi bæði í 

gagnagrunninum www.ismus.is og í þjóðsagnasöfnum á Íslandi. Þeir sem aðstoða 

huldufólkið fá oftast einhverja gjöf að verki sínu loknu. Í sumum tilfellum eru það loforð 

um gæfuríkt líf, farsæld í starfi eða þeim muni aldrei mat skorta, svo eitthvað sé nefnt. 

Þetta eru óáþreifanleg verðlaun sem eðli síns vegna hafa ekki varðveist í gegnum tímans 

tönn. Í öðrum tilfellum voru gefnir efnislegir hlutir, sem sumir hafa varðveist í gegnum 

tíðina. Kirkjudúk, altarisklæði, hárprjón, greiðu og fleiri hluti má finna á söfnum landsins 

sem eru skráðir sem verðlaun og gjafir frá huldufólki. Einnig er að finna aðra hluti, bæði 

í einkaeigu og safnmuni, sem sagðir eru koma frá huldufólki án þess að um verðlaun eða 

gjafir séu að ræða. Hafa þeir þá birst eigendum sínum á undraverðan hátt sem erfitt er að 

útskýra eða verið gefnir án þess að fram komi ástæður gjafarinnar. Þar má nefna pott í 

eigu Þjóðminjasafns Íslands, en sögnin sem fylgir þeim potti segir að huldufólk sem stóð 

í búferlaflutningum hafi misst pottinn og maður einn hafi tekið hann í sína vörslu. Þessi 

pottur er sagður hafa lækningarmátt. Annar hlutur sem nefna má er silfurnisti sem 

sveinbarnið Guðmundur Sveinbjörnsson fékk að gjöf frá huldumanni norður í Skagafirði, 

en samkvæmt sögninni átti að fylgja honum mikil gæfa.  

Þegar huldufólkssagnir voru sagðar var þeim gjarnan teflt fram sem sannleika. 

Karlar og konur voru sögð hafa lent í ýmsum atburðum sem voru svo ótrúverðugir að 

margir áttu erfitt með að trúa einstaklingunum sem sögðu frá og því var gjarnan teflt fram 

þessum hlutum til þess að auka trúverðugleika sögumannsins. Enginn vill láta kalla sig 

lygara og flestir vilja vera traustsins verðir. Það má því velta því fyrir sér hvort hlutirnir 

hafi í raun og veru verið sönnun þess að viðkomandi hafði upplifað eitthvað sem erfitt 

var að útskýra? Eða bauð heimsmyndin í bændasamfélaginu ekki upp á að eitthvað 

ótrúverðugt gæti átt sér stað? Á tímum stafrænnar tölvu- og tæknialdar þar sem síminn er 

orðinn að lítilli lófatölvu með innbyggðri myndavél er auðvelt að grípa til hans og taka 

mynd af sérkennilegum augnablikum sem fáir myndu trúa. Á Internetinu er að finna 

ógrynni af myndskeiðum sem sýna furðufyrirbæri, sem við fyrstu sýn virðast líta út fyrir 

að vera raunveruleg, en þegar skyggnst er bak við tjöldin kemur í ljós að þau voru 
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einfaldlega búin til með ýmsum tæknibrellum. Gott dæmi um slíkt er þegar tveir 

vísindamenn sáu hafmeyju í kafbátaleiðangri við Grænland ekki alls fyrir löngu, en það 

er að öllum líkindum tilbúningur einn.1 Fólkið sem bjó á Íslandi fyrr á öldum gat ekki 

nýtt sér þessa tækni þar sem hún var ekki til, og lagði því ýmsa hluti fram til þess að reyna 

að færa sönnur á upplifun sína. Það er því er vert að athuga hvort þessir hlutir geti stutt 

frásagnir fólksins. 

Hugmynd að þessari ritgerð má segja að hafi kviknað haustið 2009 þegar ég sat 

eitt af mínum fyrstu námskeiðum í þjóðfræði við Háskóla Íslands. Um var að ræða 

skyldunámskeið sem nefnist Inngangur að þjóðfræði og var í umsjón Kristínar 

Einarsdóttur. Eitt af verkefnum þeim sem sett voru fyrir í því námskeiði var að gera 

innslag í útvarpsþáttinn Samfélag í nærmynd á Rás eitt. Innslag mitt fjallaði um nisti sem 

langafi minn var sagður hafa fengið að gjöf frá huldumanni, en auk þess skoðaði ég 

nokkrar huldufólkssagnir sem innihéldu verðlaun er talin voru hafa komið frá huldufólki. 

Allar götur síðan hef ég verið heilluð af huldufólkssögnum, sér í lagi þeim sem notaðar 

eru til þess að reyna að útskýra hið óútskýranlega. Þetta dularfulla yfirbragð sagnanna 

vekur upp forvitni mína varðandi það hvað fólkið upplifði í raun og veru. Því er ekki að 

neita að margar af þessum huldufólkssögnum eru mjög gamlar og fólk fyrr á öldum 

skynjaði náttúruna og náttúruöflin á allt annan hátt en þeir sem uppi voru á 20. öldinni. 

Þrátt fyrir það eru til sagnir sem standa okkur mjög nálægt í tíma og fólk notast enn við 

huldufólk til þess að útskýra fyrirbæri sem erfitt er að festa fingur á.  

Trú á huldufólk hefur líklegast komið hingað með landnámsmönnum og hefur 

blundað með þjóðinni alla tíð síðan. Þetta eru hugmyndir um fólk sem svipar okkur mjög 

til útlits og lifnaðarhátta, en býr jafnframt í hliðarheimi við okkur, í holtum, hæðum, 

klettum og steinum.  

 Í þessari ritgerð mun ég leitast við að svara spurningunum: hvernig er 

birtingarmynd verðlauna og gjafa frá huldufólki í sagnahefðinni? Eru til einhverjir hlutir 

hér á landi sem sagðir eru koma frá huldufólki? Hvers konar sagnir fylgja hlutunum? Er 

einhver munur á sögnunum sem fylgja hlutum eftir aldri þeirra? Og Hvernig endurspegla 

þessar sagnir trú og viðhorf sem voru í samfélaginu sem þær voru sagðar í? 

 Í ritgerðinni eru tilgreindir hlutir sem ég hef fundið á söfnum landsins og í 

einkaeigu sem hafa það sameiginlegt að vera sagðir koma úr hulduheimi. Þetta er engan 

veginn tæmandi listi yfir þá hluti sem eru til og örugglega er að hægt að finna fleiri hluti 

                                                      

1 www.visir.is, Segjast hafa náð myndbandi af hafmeyju á Drekasvæðinu.  

http://www.visir.is/
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en þá sem verður teflt hér fram að neðan. Í sumum sögnum er notast við álfa og í öðrum 

sögnum er talað um huldufólk, til einfalda málið hér mun ég notast við hugtakið huldufólk 

með sömu merkingu og álfa. 

Ritgerðinni er skipt upp í þrjá kafla, auk inngangs og niðurstaðna. Í fyrsta kafla verður 

tekin umræða um þjóðtrú Íslendinga og hugtök sem notuð eru til skilgreininga á sögnum. 

Auk þess verður rætt hvernig gagnaöflun gekk fyrir sig. Í öðrum kafla eru skoðaðar sagnir 

þar sem gjafir og verðlaun frá huldufólki koma sérstaklega við sögu. Í þriðja kafla eru 

svo teknir saman þeir hlutir sem til eru víðsvegar um landið og eru sagðir koma frá 

huldufólki, ásamt sögnunum sem fylgja þeim. Að lokum má finna myndaskrá af 

hlutunum aftast í ritgerðinni.  
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1. Hugtök og gagnaöflun 

1.1. Þjóðtrú 

Þegar erlendir ferðamenn heimsækja landið okkar eru þeir alla jafna mjög forvitnir um 

land og þjóð. Þeir hafa margir heyrt að Ísland sé mikið goðsagnaland og að í þjóðtrú 

Íslendinga séu að finna verur sem þeir kalla huldufólk og telja að búi í hæðum, klettum 

og steinum. 

En hvað er eiginlega þjóðtrú? Ekki er hægt að alhæfa að allir Íslendingar trúi á tilvist 

huldufólks og margir neita alfarið að það sé yfirhöfuð til. Þjóðháttafræðingurinn Árni 

Björnsson, veltir hugtakinu fyrir sér í grein sinni „Hvað er þjóðtrú?“ og vill hann meina 

að notkun á orðinu þjóðtrú sé ekki nægilega lýsandi hugtak þegar talað er um tilvist 

huldufólks.2 Að sama skapi heldur Árni því fram að hugtakið þjóðtrú eins og við þekkjum 

það í daglegri merkingu sé aðeins um hundrað ára gamalt. Fyrri merking orðsins þýddi 

einfaldlega ríkistrú, sem átti við þá trú sem var hér ráðandi fyrr á öldum og bendir Árni á 

að réttast væri að taka aftur upp gömlu merkinguna og kalla hitt furðutrú. Árni vil meina 

að þegar notast er við hugtakið þjóðtrú sé verið að vísa til allrar þjóðarinnar og það er 

ekki alls kosta víst að t.d. öll þjóðin trúi á huldufólk.3 Árni vill að hugtakið haldi sinni 

upprunalegu og gömlu merkingu sem það hafði á 19. öldinni, en með því getur hugtakið 

farið að valda misskilning að einhverju leyti þegar þjóðtrú er skoðuð út frá hvað aðrir 

fræðimenn hafa tileinkað sér. Því þurfa allir að vera sammála um merkingu orðsins þegar 

talað er um þjóðtrú. Þess vegna er vert að athuga hvað aðrir fræðimenn vilja meina þegar 

talað er um þjóðtrú og skoða hugtakið út frá fleiri sjónarhornum.  

Christophe Pons tekur umræðu um þjóðtrú upp eftir Árna í grein sinni „Gegn 

þjóðtrú“ og er sammála Árna að því leyti að notkun á orðinu þjóðtrú gæti verið villandi 

þegar talað er um sannindi á trúarskoðunum og hvort yfirnáttúruleg fyrirbæri séu til eða 

ekki. Eins og Pons bendir svo réttilega á virðist sem menn gefi sér það að það „að trúa“ 

hafi sömu merkingu hjá öllum, en það er þó ekki raunin. Túlkun einstaklingsins á trú er 

misjöfn og ef að það „að trúa á“ merkir að „fullyrða áþreifanlega tilveru yfirnáttúrulegra 

vera“4 þá hneigist frekar lítill hluti Íslendinga til þeirrar trúar. Ef það er hins vegar verið 

að tala um hugmynd um yfirnáttúrulegar verur sem við látum stýrast af í athöfnum og 

                                                      
2 Árni Björnsson, Hvað merkir þjóðtrú?, 79.  
3 Árni Björnsson, Hvað merkir þjóðtrú?, 79. 
4 Pons, Gegn þjóðtrú, 144. 
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atferli þá vill Pons meina að meiri hluti Íslendinga hallist að þjóðtrú. Pons kýs þó fremur 

að tala um þjóðtrú Íslendinga sem menningarbundið hátterni eða viðhorf.5 Það er að 

segja, við fyrstu sýn virðist vera um eiginlega trú að ræða en þegar betur er að gáð þá er 

þetta hugarfar eða heimspekilegt sérkenni úr íslenskri menningu.6 Hann bendi á að: 

 

Menn túlka einatt fyrirbæri í umhverfi sínu út frá viðkomandi menningu, þ.e í ljósi almennra, 

sameiginlegra birtingarmynda. Menningarlegar birtingarmyndir sem tengjast trú- og þær sem 

í almennum skilningi snerta hið „trúlega“- þróast sennilega hægast […] og þau 

menningarbundnu viðhorf sem voru virk á þeim tíma sem þjóðsögurnar voru skráðar eru að 

mestu leyti enn við lýði.7 

 

Ástæða þess að Pons segir að þjóðtrú séu menningarbundin viðhorf frekar en trú er 

varanleiki þessara viðhorfa sem eiga að byggjast á trausti gagnvart fortíðinni8. Hann segir 

að þegar vísað er til forfeðranna þá sé tilvísunin eitthvað sem er sameiginlegt og réttmætt 

og eigi jafnframt að staðfesta menningarlegar birtingarmyndir með fullyrðingum sem eru 

notaðar til að kynna fortíðina með setningum eins og: „Það var sagt hér áður fyrr“, „þá 

þurftu menn að treysta meira á náttúruna“ og „forfeður okkar voru í meiri tengslum við 

náttúruna“, og svo framvegis. Með því að vísa í forfeðurna þá er notast við 

sameiningartákn sem fellst í hefðinni og í leiðinni staðfestingu á þjóðtrúnni sjálfri.9 

Skilgreining Pons á þjóðtrú er síður en svo eintóm hjátrú heldur segir hann að hún veiti 

einnig aðgang að íslenskum hugmyndaheimi.10 

Þjóðfræðingurinn Terry Gunnell er ekki sammála skilgreiningu Árna á 

þjóðtrúarhugtakinu eins og fram kemur í grein hans „Heima á milli“ þar sem hann tekur 

einnig fyrir orðræðuna um þjóðtrú. Þar veltir hann fyrir sér bókstaflegri merkingu orðsins 

þjóðtrú og bendir á samsetningu orðsins, þjóð og trú. Ef orðin þjóð og trú eru skoðuð út 

frá tungumálum þeim sem standa okkur næst, t.d. norsku og ensku, þá verður orðið þjóð 

að folk á báðum tungumálunum og trú myndi þýðast sem tru á norsku og belief á ensku. 

Þegar þessi orð eru sett saman þá fáum við út folketru á norsku og folkbelief á ensku.11 

Terry Gunnell segir jafnframt eftirfarandi um þýðingu orðsins þjóðtrú: 

                                                      
5 Pons, Gegn þjóðtrú, 144. 
6 Sama heimild, 143-144.  
7 Sama heimild, 162. 
8 Sama heimild, 162. 
9 Pons, Gegn þjóðtrú, 162.  
10 Sama heimild, 162. 
11 Gunnell, Heima á milli, 900.  
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Orðið á við almenning og óformlega lærðar venjur einhvers hóps. Ef orðið trú er síðan notað 

yfir trúarviðhorf sem við „höldum“ að gætu verið sönn þrátt fyrir að það sé ekki öruggt, þá 

er ekkert að því að nota orðið þjóðtrú yfir trúarviðhorf fólks, hvort sem 10 eða 100% 

þjóðarinnar aðhyllast þau.12 

 

Þjóðtrúin er þannig „lifandi“ og aðlagar sig að breyttum tímum og tekur breytingum líkt 

og samfélagið. Hún er óstjórnanlegt afl innan menningarheims Íslendinga og þar af 

leiðandi er ekkert því til fyrirstöðu að notast við orðið þjóðtrú þegar vitnað er í trú á 

huldufólk.  

1.2. Trúarkönnunin 

Á árunum 2006 og 2007 var framkvæmd könnun um þjóðtrú og trúarviðhorf Íslendinga. 

Könnunin var framkvæmd af Félagsvísindadeild Háskóla Íslands fyrir Terry Gunnell, 

dósent við Háskóla Íslands. Árið 2006 voru valdir 1500 einstaklingar af handahófi á 

aldrinum 18-75 ára til þátttöku í könnuninni. Póstkönnun var send út og var svarhlutfall 

44%. Sökum lélegs svarhlutfalls 2006 var ári síðar ákveðið að fá nemendur í þjóðfræði 

til þess að dreifa spurningalistum á tíu einstaklinga hver og bárust þá gögn frá 325 til 

viðbótar sem unnið var úr í könnuninni. 13  Í þessari könnun eru Íslendingar spurðir 

margvíslegra spurninga um trú og þjóðtrú. Ein af spurningunum er: „Telur þú huldufólk 

og álfa vera…“ Spyrjendur bjóða síðan upp á svarmöguleikana: óhugsanlega, ólíklega, 

mögulega, líklega og vissa. 14  Ef litið er á töfluna á blaðsíðu 233 í niðurstöðum 

trúarkönnunarinnar er búið að setja upp þrjú ártöl, 1974, 2006 og 2007. Elsta ártalið vísar 

til könnunnar sem Erlendur Haraldsson mannfræðingur gerði á trúarviðhorfum Íslendinga 

árið 1974 og eru þau svarhlutföll sett með í töfluna til þess að sjá breytingar sem orðið 

hafa á þessu 30 ára tímabili. Athyglisvert er að skoða árið 1974 en þá var aðeins 4% af 

þátttakendum sem útilokuðu alfarið tilvist huldufólks og álfa en 24% sögðu þau vera til 

með vissu. Það skilur eftir 72% af þeim sem gátu ekki með neinni vissu neitað alfarið 

eða játað um tilvist þeirra. Ef árin 2006 og 2007 eru skoðuð í sama samhengi sjást 

glögglega breytingar á svörunum. Þeir sem neita tilvist huldufólks og álfa eru nú orðnir 

15% og þeir sem sögðu þá vera til með vissu eru orðnir aðeins 9%. Eftir er 76% sem geta 

                                                      
12 Sama heimild, 900.  
13 Ásdís Aðalbjörg Arnalds, Ragna Benedikta Garðarsdóttir, Unnur Diljá Teitsdóttir, Könnun á íslenskri 

þjóðtrú og trúarviðhorfum, 11. 
14 Ásdís Aðalbjörg Arnalds, Ragna Benedikta Garðarsdóttir, Unnur Diljá Teitsdóttir, Könnun á íslenskri 

þjóðtrú og trúarviðhorfum, 233. 
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hvorki neitað eða játað um tilvist þeirra. Þessi útkoma kemur því verulega á óvart, þar 

sem að á rúmlega 30 ára tímabili stendur efinn enn í stað hjá ríflega 70% þátttakenda.15 

Þó svo að íslenskt samfélag hafi tekið miklum stakkaskiptum frá árinu 1974 til 2007 sést 

greinilega á gögnunum að trúin á huldufólk og álfa er enn við lýði í landinu.  

Í greininni „Heima á milli“ eftir Terry Gunnell ræðir hann einnig um hversu 

áberandi íslensk þjóðtrú sé enn við lýði í ljósi þessara könnunar og að þessi rannsókn 

auki trúverðugleika niðurstaðna sem Erlendur Haraldsson fékk árið 1974. „Gögnin sýna 

einnig að þau trúarviðhorf (tengd heimsmynd) sem hafa dýpstar rætur í íslenskri 

menningu eru sterkust og halda sinni stöðu í íslensku samfélagi bæði í þéttbýli og 

dreifbýli.“16 Regluleg birtast fréttir um huldufólk í íslenskum fjölmiðlum og þá einkum í 

tengslum við framkvæmdir sem varða náttúruna. Sagnir af huldufólki sem stöðvar 

vegavinnu hafa mikið verið til umfjöllunar í fjölmiðlum síðustu misseri og þá sér í lagi í 

tengslum við framkvæmdir í Gálgahrauni. 17  Trú Íslendinga á huldufólki á sér því 

greinilega enn djúpar rætur í menningu og samfélagi Íslendinga.  

1.3. Sagnir 
Þegar talað er um sagnir er átt við það sem á ensku nefnist legend. Bandaríski 

þjóðfræðingurinn Timothy Tangherlini útskýrir þetta hugtak í bókinni Interpreting 

Legend: Danish storytellers and their repertoires, en hann segir að sagnir séu sagðar líkt 

og sannleikurinn, þær eigi að gerast sem næst sagnamanninum og koma úr umhverfi hans. 

Einnig segir hann að sagnamaðurinn tengi gjarnan efni þeirra við landið með örnefnum, 

staðarháttum og tilvísunum í samfélagið sitt til þess að gera sagnirnar sem 

trúverðugastar.18 Hann segir sögnina lifa innan munnlegrar hefðar og hún sé staðfærð og 

sögugerð í viðkomandi umhverfi, samt sem áður er hún ekki endilega heppileg sem 

söguleg heimild þar sem sagnfræðilegt gildi hennar sé gjarnan vafasamt. Þá bendir hann 

enn fremur á að sagnir séu sagðar í samræðum og geti endurspeglað reynslu og gildi þess 

hefðarhóps sem þær tilheyra.19 

 Sænski þjóðsagnafræðingurinn Carl Wilhelm von Sydow hefur sett fram 

skilgreiningar á helstu flokkum þjóðsagna. Sögnunum skiptir hann í tvennt, annars vegar 

                                                      
15 Ásdís Aðalbjörg Arnalds, Ragna Benedikta Garðarsdóttir, Unnur Diljá Teitsdóttir, Könnun á íslenskri 

þjóðtrú og trúarviðhorfum, 233. 
16 Gunnell, Heima á milli, 903.  
17 www.visir.is. Segir varhugavert að hrófla við álfakirkju í Gálgahrauni. 
18 Tangherlini, Interpreting Legend: Danish Storytellers and their repertoires, 14. 
19 Tangherlini, Interpreting Legend: Danish Storytellers and their repertoires,, 22.  

http://www.visir.is/
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í reynslusagnir (memorates), sem eru persónulegar frásagnir sem fara inn í hefðina, en 

þeim er ætlað að vera trúanlegar og eru sagðar af fólki sem segist hafa upplifað umrædda 

atburði.20 Hins vegar eru sögusagnir (fabulates) en hann lýsir þeim sem: 

 

[…] short, single-episodic tales, built, it is true, upon elements of real happenings and 

observations, but with this background of reality transformed by the inventive fantasy of the 

people.21 

 

Þessar sagnir geta borist á milli landshluta og landa svo úr verður það sem norski 

þjóðfræðingurinn Reidar Christiansen kallar flökkusagnir, en hann styðst við 

skilgreiningar von Sydows á reynslusögnum (memorat) og sögusögnum (fabulat). 

Christiansen skrifaði bókina The Migratory Legend um flokkun á norskum flökkusögnum 

þar sem hann notast við þessar skilgreiningar Sydows. Christiansen segir jafnframt að 

reynslusagnir þurfi ekki endilega að vera bundnar við fyrstu persónu frásögn og lýsir því 

þannig: 

 

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

are told everywhere. The similarity in such cases, however, depends on the motif itself. For 

these stories, we may use the term proposed by von Sydow: memorates, i.e accounts of actual 

experience at either first or second hand and almost always connected with some landmark, 

locality or person. The migratory type of story- the fabulates, to use von Sydows term again, 

may also be localized but the story no longer has the direct personal touch and instead follows 

a definite pattern.22  

 

Samkvæmt skilgreiningu Christiansen þá eru það aðeins sögusagnirnar (fabulates) sem 

geta verið flökkusagnir og flakkað á milli landa.23 Þegar sagnirnar fara á flakk á milli 

landshluta og landa aðlaga þær sig að umhverfi sínu og staðarháttum svo að úr verði ný 

sögn eða tilbrigði. Von Sydow kallaði þetta fyrirbæri staðbrigði (e. oicotypes), en það er 

þegar sögn tekur sér bólfestu inn í nýju menningarsvæði með sömu minnum.24 Þetta 

gerist til dæmis þegar að virkur hefðaberi segir sögnina í viðurvist annars virks hefðabera 

sem tekur hana upp og aðlagar að sínu menningarsvæði.25  

                                                      
20 von Sydow, Prosa-Folkediktning Katagorier, 87.  
21 von Sydow, Prosa-Folkediktning Katagorier 87.  
22 Christiansen, The Migratory Legend, 5. 
23 Sama heimild, 5. 
24 Von Sydow, Geography and Folketale Oicotypes, 51. 
25 Sama heimild, 51. 
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Sagnirnar eru samsettar af litlum frásagnareiningum og þegar þær eru brotnar upp 

fyrir finnst það sem nefnt er minni eða motive. Einar Ólafur Sveinsson útskýrir gang 

minna í bók sinni Um Íslenzkar þjóðsögur. Hann segir að atriðum sagna sé teflt þannig 

fram, „að þau draga að sér eftirtekt áheyranda sinna og verða þeim hugstæð og varðveitast 

vel í endurminningunni. Oft koma þau í fleiri sögum en einni, sum flakka um allt og mega 

þá kallast „farandminni“.“26 Það er þó misjafnt hver birtingarmynd hvers minnis er fyrir 

sig innan sagnanna. Minnin eru smáatriðin í sögninni, sem dæmi má nefna að til að koma 

sögu af stað er vonda stjúpan notuð og er hún sér minni. Kynjagripir og kynjaverur 

flokkast einnig sem minni þegar þau koma fyrir í sögum. Þau minni sem koma fyrir í 

miðri sögninni eru veigamest og tengd öðru efni sögunnar. Í ævintýrum eru minni 

fastmótaðri en í þjóðsögnunum, þar sem þau eru breytilegri, óreglulegri og halda sögninni 

gangandi. Hins vegar hafa minni ekki sjálfstæða tilvist og lifa einungis sem hluti af 

sögnum og ævintýrum.27 

1.4. Gangnaöflun 
Að rannsaka og finna hluti sem taldir eru eiga uppruna sinn úr öðrum heimi en okkar 

getur verið svolítið snúið. Fólk er misjafnlega tilbúið til að rétta fram hjálparhönd þegar 

spurt er eftir þessum hlutum. Margir þeirra sem ég leitaði til voru boðnir og búnir til þess 

að aðstoða mig. Til þeirra safna sem ég þurftir að leita til var mér ávallt svarað og fólk 

reiðubúið að leiðbeina mér í rétta átt. Leitin að hlutunum úr hulduheimum gekk ekki 

þrautalaust fyrir sig og var það ekki fyrr en ég var búin að lesa mikið magn af 

huldfólkssögnum og skoða www.sarpur.is sem er menningarsögulegt gagnasafn á netinu, 

að heildarmyndin fór að skýrast hjá mér. 

Áður en ég hóf rannsóknina og leitina að hlutunum vissi ég um tilvist eins hlutar 

sem var silfurnistið hans Guðmundar Sveinbjörnssonar. Guðmundur tengist mér 

fjölskylduböndum, hann er langafi minn í móðurlegg og ólst ég upp við sögu hans og 

fékk að handfjatla silfurnistið eins og ég vildi þegar ég var barn. Leit mín tók 

stakkaskiptum þegar ég frétti hjá móður minni að silfurnistið hefði verið lánað fyrir 

nokkrum árum til Minjasafnsins á Akureyri á sýningu sem var að mestu leyti byggð upp 

af hlutum sem sagðir eru komnir úr huldufólksheimi. Sýningin hét Álfar og Huldufólk og 

var sett upp árið 2011. Ég setti mig því í samband við Minjasafnið á Akureyri og sendu 

þeir mér sýningarskrána. Í henni fann ég fjóra hluti: álfkonudúk, altarisklæði, handalínu 

                                                      
26 Einar Ólafur Sveinsson, Um Íslenzkar þjóðsögur, 18-19. 
27 Sama heimild, 19. 

http://www.sarpur.is/
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og silfurnistið sem áður var nefnt. Þrír fyrstu hlutirnir eru í eigu Þjóðminjasafns Íslands 

en silfurnistið er í eigu fjölskyldu Guðmundar.  

Eftir að hafa lesið mér til um greiðu, hárprjón og skæri í eigu Skógarsafnsins hafði 

ég samband við safnið og voru þeir mjög hjálpsamir, bentu mér á heimildir og lánuðu 

mér myndir af hlutunum sem þeir áttu.  

Í leit minni hef ég stuðst mikið við gagnagrunninn Sarp (www.sarpur.is) sem 

einnig nýttist mér vel við að staðsetja hlutina sem ég fann í sýningarskránni frá 

Minjasafninu á Akureyri. Jafnframt nýtti ég mér þjóðsagnasafn Jóns Árnasonar Íslenskar 

þjóðsögur og ævintýri sem var gefið fyrst út árin 1862-64, en mikill hluti sagnanna í 

ritgerðinni kemur úr þessu safni. Starfsmenn Þjóðminjasafns Íslands hafa einnig lagt mér 

lið vil leit mína og hef ég fengið hjá þeim myndir sem ég mun styðjast við til útskýringar 

í umfjöllun minni á hlutunum. Í það heila hef ég fundið tíu hluti sem sagðir eru koma úr 

huldufólksheimi, sem má telja frekar lítið miðað við hversu margar sagnir eru skráðar 

niður í þjóðsagnasöfnum landsins sem innihalda þetta minni. Ég geri því fastlega ráð fyrir 

að fleiri hlutir séu til en þeir sem ræddir eru í þessari ritgerð. Það segir sig sjálft að 

hlutirnir sem búið er að gefa á safn varðveitast betur sem og sagnirnar með þeim, og því 

auðveldara að finna þá. Líklegast verður aldrei hægt að tína til alla þá hluti sem huldufólk 

á að hafa gefið mönnum. 
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2. Ljósmæðrasagnir 

Í sagnahefðinni á Íslandi er að finna margar sagnir sem skýra frá gjöfum sem fengnar eru 

frá huldufólki. Í flestum tilvikum gerir einstaklingur eitthvað gott fyrir huldufólkið, líkt 

og aðstoða það með mat eða mjólk á harðræðis tímum eða fóðra búfénað þess. Á Íslandi 

eru til sagnir um huldufólk sem þarf að leita til mannheima eftir aðstoð. Margar þessara 

sagna fjalla um huldukonu í barnsnauð sem reynist ómögulegt að fæða barnið nema að 

mennskur karl eða kona fari um þær höndum.  

Á vefnum Ísmús (www.ismus.is) er að finna margar slíkar frásagnir og jafnframt 

í ýmsum þjóðsagnasöfnum hér á landi. Sænski þjóðfræðingurinn Bo Almqvist tók þessa 

sagnagerð sérstaklega fyrir í grein sinni „Midwife to the fairies“. Þar segir Almqvist að 

ljósmæðrasagnirnar séu alþjóðlegar flökkusagnir sem eru til í ýmsum útgáfum í 

löndunum í kringum okkur. Í erlendum ljósmæðrasögnum eru það oftast konur sem 

beðnar eru um að sitja yfir. 28  

Á Íslandi hafa ljósmæðrasagnir þróast með nokkuð sérstökum hætti í takt við 

íslenskt menningarumhverfi. Meðal þeirra þátta sem einkennir þessar sagnir í íslenskri 

sagnahefð er að mati Almqvist það að karlmenn koma mun oftar fyrir í íslenskum sögnum 

en í þeim erlendu.29 Almqvist telur jafnframt að birtingarmynd karlmanna sem ljósmæðra 

sé einn fimmti af öllum ljósmæðrasögnum á Íslandi. Ástæðu þess telur hann vera þá 

hversu dreifbýlt var á Íslandi og samgöngur misgóðar, einkum ef veður var slæmt, en þá 

þurftu karlmennirnir á bæjunum að sinna ljósmæðrastörfunum ef enga aðra hjálp var að 

fá.30 Elsta dæmi þess í íslenskum heimildum að verðlaun séu gefin fyrir ljósmæðrastörf 

er í Göngu-Hrólfs sögu frá 14. eða 15 .öld, en þar aðstoðar Hrólfur dóttur huldukonu og 

fær hring að launum.31 Auk þess bendir Almqvist á að staðbrigði með verðlaunaminni í 

íslenskum ljósmæðrasögnum hefur verið lengur hér á landi en augnsmyrslaminnið. 

Augnsmyrslaminnið felur í sér að ljósmóðirin er beðin um að bera smyrsl í augu hins 

nýfædda huldubarns og ber fyrir forvitnissakir einnig smyrsl í auga sitt. Ekki verður farið 

ítarlegra í þetta minni þar sem það er ekki til umræðu í þessari ritgerð.  

Verðlaunin frá huldufólkinu geta verið af tvennum toga. Annars vegar er um að 

ræða efnisleg verðlaun, þar sem hjálparhellan fær fallegan hlut að gjöf og hins vegar 

                                                      
28 Almqvist, Midwife to the Fairies, 277. 
29 Sama heimild, 284. 
30 Sama heimild, 307-308. 
31 Göngu Hrólfs saga, 391. 

http://www.ismus.is/


 

17 

óáþreifanlega blessun sem getur skilað sér í gæfuríku lífi eða frama í starfi, oftast sem 

ljósmóðir eða læknir.32 Efnislegu gjafirnar voru notaðar til þess að færa sönnur á því að 

ljósmæðurnar hefðu í raun og veru farið að aðstoða í hulduheimi. Talið var að hlutirnir 

hlytu að vera komnir frá huldufólki þar sem eðli og fegurð þeirra væru slík að engin 

mannvera gæti hafa smíðað þá.33 

Dæmi um svo fallegan hlut kemur fram í frásögn Þorsteins Jóhannssonar sem Jón 

Samsonarson tók upp árið 1969, en þar segir hann frá húsfreyju á Svínafelli í Öræfum 

sem fékk stokkabelti að launum fyrir veitta aðstoð. Það belti gekk í erfðir í nokkrar 

kynslóðir og þótti mjög fallegt og mikill kostagripur. Á endanum var það þó selt fyrir 

mikið fé til erlendra manna sem höfðu lengi falast eftir því.34 Annað dæmi er að finna í 

sögn sem skráð er í Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, en hún fjallar um Sigríði í 

Bessatungu, sem einnig aðstoðaði konu í barnsnauð og fékk að launum klæðnað og 

silfurskeið.35 

Verðlaun frá huldufólki í formi efnislegra gjafa koma ekki aðeins við sögu í 

íslenskum útgáfum ljósmæðrasagnarinnar heldur líka í sumum erlendum útgáfum hennar. 

Til að mynda er að finna norska sögn með þessu minni í bókinni Scandinavian folk belief 

and legend. Þar segir frá því hvernig silfurskeið nokkur komst í hendur manna. Sagan er 

í stuttu máli á þá leið að húsmóðir ein í Meløy var að ganga á milli húsa á bæ sínum 

þegar til hennar kom kona sem hún þekkti ekki og bað hana um að aðstoða tengdadóttur 

sína sem átti í erfiðleikum með fæðingu barns síns. Hún fer því og aðstoðar huldukonuna. 

Þegar hún yfirgaf huldufólkið var henni sagt að líta til jarðar við dyrnar á húsinu sínu 

þegar hún kæmi heim en það sem þar lægi væru laun hennar fyrir aðstoðina. Þegar 

húsmóðirin kom heim lá silfurskeiðin við dyrnar.36 Í sömu bók má einnig finna danska 

sögn en í henni fær kona ein fulla svuntu af tréspónum að gjöf frá huldufólkinu, en henti 

spónunum frá sér. Næsta dag tók konan eftir að smá flís hafði fest sig í svuntunni og hafði 

hún breyst í gull. Konan fór því og leitaði að því sem hún hafði hent frá sér, en fann 

ekkert og fór því á mis við launin sín.37 Í erlendum ljósmæðrasögnum gefur huldufólkið 

oft eitthvað sem virðist við fyrstu sýn ekki vera þess virði að eiga og því henda 

                                                      
32 Almqvist, Midwife to the Fairies, 298. 
33 Sama heimild, 304. 
34 SÁM 85/365EF. 
35 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, III, 29. 
36 Kvideland og Sehmsdorf, Scandinavian folk Belief and Legend, 227. 
37 Kvideland og Sehmsdorf, Scandinavian folk Belief and Legend, 228. 
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ljósmæðurnar oftast launum sínum og uppgötva of seint að þetta hafi verið gull eða silfur. 

Þetta minni hefur verið talið eiga rætur sínar í þeirri trú að hinn yfirnáttúrulegi heimur sé 

ekki það sem hann virðist vera.38 

Eins og fram kom hér á undan þá eru einnig til sagnir sem skýra frá því þegar 

karlmenn voru sóttir til þess að hjálpa huldukonum í barnsnauð. Gjafirnar sem þeim 

hlotnuðust í sögnunum voru þó gjarnan nokkuð ólíkar þeim sem konurnar fengu.39 Í 

Gráskinnu hinni meiri er sögn af manni sem hét Sturlaugur og var fátækur bóndi að 

Fremri-Brekku í Dalasýslu. Sögnin segir frá því er hann var sóttur til að hjálpa huldukonu 

í barnsnauð. Hann fékk að launum hrút og blessun þess eðlis að aldrei myndi fátækur 

bóndi búa að Brekku og varð Sturlaugur fyrsti auðmaðurinn á jörðinni.40 Annað dæmi 

um karlmenn í þessu hlutverki er sögn í Íslenzkum þjóðsögum og ævintýrum. Hún fjallar 

um Skapta lækni Sæmundsson, sem vaknaði einn daginn blóðugur í lófunum þegar hann 

var barn að aldri. Minntist hann þess að hafa verið vitjað í draumi og hann beðinn um að 

fara höndum um huldukonu í barnsnauð. Vegna fátæktar huldufólksins kváðust þau ekki 

geta gefið honum neina dýrgripi en mæltu þess í stað fyrir um að hann myndi verða góður 

læknir. Þegar Skapti óx úr grasi varð hann læknir og ævinlega lánsamur í starfi sínu.41 

Almqvist segir það vera eftirtektarvert að verðlaunin sem karlmennirnir fá eru flest gjafir 

um góða lukku í lífi og starfi eða vernd frá illum öflum en ekki efnislegir hlutir.42  

 Konur fengu einnig blessun í starfi eða lukkulegt líf fyrir hjálp sína. Sögnin 

Álfkona í barnsnauð í Íslenzkum þjóðsögum og ævintýrum segir frá vinnustúlku sem 

aðstoðar huldukonu í barnsnauð og fær að launum frá huldumanninum að hún myndi 

verða „gæfu-kvennmaður“.43 Annað dæmi er sögn í Gráskinnu hinni meiri þar sem sagt 

er frá Þórunni Gísladóttur sem dreymdi að tvær stúlkur leiddu sig til að aðstoða 

huldukonu. Þórunn fór höndum um hana og varð hún léttari. Fyrir aðstoðina mælti 

huldukonan fyrir um að henni myndi heppnast vel að hjálpa konum. Fram kemur í 

sögninni að árið 1907 hafi Þórunn verið búin að vera yfirsetukona í 37 ár og hafði hún 

tekið á móti 800 börnum. Hafði hún ekki misst eina konu úr barnsnauð á þeim tíma.44 

                                                      
38 Kvideland og Sehmsdorf, Scandinavian folk Belief and Legend, 228.  
39 Almqvist, Midwife to the Fairies, 305. 
40 Sigurður Nordal og Þórbergur Þórðarson, Gráskinna hin meiri, I, 269. 
41 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, I, 20-21. 
42 Almqvist, Midwife to the Fairies, 308.  
43 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri,I, 16-17. 
44 Sigurður Nordal og Þórbergur Þórðarson, Gráskinna hin meiri, I, 184-185. 
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Almqvist segir jafnframt frá því í grein sinni ,,Midwife to the fairies“ að þessi 

óáþreifanlegu verðlaun, líkt og lukka í starfi og lífi, séu séreinkenni íslenskra 

ljósmæðrasagna en þekkist lítt í ljósmæðrasögnum utan Íslands.45  

3. Álfar leita liðveislu manna 

Á Íslandi launar huldufólk ekki aðeins fyrir ljósmæðrastörf því til eru fjölmargar sagnir 

um huldufólk sem leita þarf aðstoðar í mannheimum. Ef menn réttu huldufólkinu 

hjálparhönd og sýndu þeim ávallt virðingu, kærleika og góðvilja gátu launin orðið 

ríkuleg. Í Íslenzkum þjóðsögum og ævintýrum er búið að draga saman sagnir sem bera 

með sér sömu einkenni. Í fyrsta flokki, sem Jón Árnason kallar goðfræðisögur, er fyrsta 

greinin um álfa, undir því er kafli sem ber heitið Álfar leita liðveislu manna.46 Í þessum 

kafla eru meðal annars margar sagnir sem innihalda verðlaun eða gjafir og hefur þetta 

minni því greinilega verið mjög vinsælt á Íslandi.  

Viðskipti með ýmis konar varning koma nokkuð oft fyrir í þessum sagnaflokki. 

Ólína Þorvarðardóttir hefur bent á að hulduheimar sagnahefðarinnar séu endurspeglun af 

mannheimum en í formála bókarinnar Íslenskar þjóðsögur: Álfar og tröll segir hún að 

huldufólk virðist, líkt og við mennirnir, vera með fastskipað þjóðfélag. Þar sé að finna 

presta, sýslumenn, kaupmenn og alþýðlegt huldufólk með samfélag sem svipar til 

mannheima. Margar sagnir benda til þess að menning og siðvenjur huldufólks hafi verið 

taldar ívið glæsilegri en í mannheimum. Auk þess eru margar sagnir sem benda okkur á 

að huldufólk hafi oft þurft að heyja erfiða lífsbaráttu og leitaði þá gjarnan til mannheima 

eftir aðstoð. Huldukonur föluðust oft eftir mjólk eða mat hjá húsmæðrum til þess að halda 

lífi í börnum sínum eða veikum mökum.47 Þegar huldufólkið hafði svo tök á launaði það 

eftir bestu getu fyrir hjálpina.  

Þetta endurspeglast í sögn sem Sigríður Guðmundsdóttir sagði Hallfreði Erni 

Eiríkssyni árið 1969, eftir að hann spyr Sigríði út í huldufólk. Sjálf sagðist hún ekki 

þekkja til huldufólks en amma hennar, Þuríður, hafi haft samskipti við það.48 Sigríður 

sagði þessa sögu sem amma hennar sagði henni:  

 

                                                      
45 Almqvist, Midwife to the Fairies, 305-306. 
46 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, I, v. 
47 Ólína Þorvarðardóttir, Álfar og Tröll, 12-13. 
48 SÁM 90/2125 EF. 
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Einu sinni sá hún skál í búrinu sínu sem að hún átti ekki og setti hún mjólk í hana. Nóttina 

eftir dreymdi hana að til hennar kæmi kona og þakkaði hún henni fyrir mjólkina og sagði að 

hún hefði bjargað barni sínu. Þetta gerði hún í heilan mánuð og þá hvarf skálin. Morguninn 

eftir lá skríni og silkiklútur á borðinu. Taldi hún þetta hafa verið þakklætisvott frá huldufólki. 
49 

 

Sigríður segir að amma sín hafi sýnt sér klútinn. Hún lýsir honum sem dökkum klút með 

röndum og þótti hann mikil prýði. Amma hennar gekk oft með klútinn og sérstaklega 

þegar hún fór til kirkju.50 Annað dæmi er að finna í Íslenzkum þjóðsögum og ævintýrum, 

en þar er stutt sögn sem segir frá fátækri ekkju sem Sigríður hét og var frá Höfn í Fljótum. 

Ókunnugur maður, stór að vexti, kom inn til hennar og settist á stein á gólfinu en sagði 

ekki orð. Hún færði honum mat í ask og tók maðurinn til matar síns. Þegar hann hafði 

borðað nægju sína þakkaði hann henni fyrir og sagði að henni yrði launað fyrir þetta. Að 

því búnu stóð maðurinn upp og fór. Innan fárra ára hafði allt snúist ekkjunni til láns.51 

Mennsku húsmæðurnar hafa greinilega haft fullan skilning á vandamálum 

huldukvennanna og oftar en ekki gert það sem huldukonurnar báðu um. Það sést 

glögglega í sögn einni þar sem kýr var fóðruð heilan vetur fyrir huldukonu. Sögnin er á 

þá leið að eitt haust á Minnibrekku í Fljótum hafði huldukona vitjað húsmóðurinnar á 

bænum og beðið hana að fóðra fyrir sig kú um veturinn. Konan átti ekki að þurfa að hafa 

nein afskipti af skepnunni að öðru leiti en að gefa henni hey. Þegar húsmóðirin vaknaði 

um morguninn var ókunnug kýr komin í fjósið. Kýrin bar í fjósinu um veturinn en 

kálfurinn hvarf. Húsmóðirin þóttist þó heyra að kýrin væri mjólkuð þó engan sæi hún. Á 

sumardaginn fyrsta var kýrin horfin en í básnum þar sem kýrin hafði verið lá fallegur 

kvenbúningur í gjöf handa húsmóðurinni.52  

Í íslenskri sagnahefð eru það ekki aðeins konur sem hafa samskipti við huldufólk 

eins og Almqvist bendir á og kom fram hér að framan. Finna má sagnir af því er karlmenn 

hittu fyrir huldufólk og tengjast þessar sögur oft viðskiptum af einhverju tagi. Dæmi um 

slíkar sagnir er sögnin um Þórð á Þrastarstöðum. Sögnin er saga um viðskipti tveggja 

manna úr sitt hvorum heiminum. Þórður var á leið til Hofsóss með vörur í kaupstaðinn. 

Hann villtist á leið sinni og kom að ókunnugum búðum, gekk þar að glugganum og sá að 

þar inni var mikil gleði. Hann bankaði upp á og til dyranna kom maður sem spurði hvað 

hann vildi. Þórður sagðist vera villtur og bað um húsaskjól. Honum var boðið inn með 

                                                      
49 SÁM 90/2125 EF. 
50 Sama heimild. 
51 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, III, 25. 
52 Sama heimild, 26-27. 
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vörupokann sinn og sagðist gestgjafinn gjarnan vilja versla við hann og yrði það ekki verr 

en á Hofsósi. Gisti hann síðan nóttina og snæddi daginn eftir svo góðan mat og vín að 

aldrei hafði hann bragðað á öðru eins um sína ævi. Því næst fóru viðskiptin fram og lagði 

Þórður inn vörur sínar og tók kaupmaðurinn þær inn á helmingi betra verði en venja var 

til á Hofsósi. Tók Þórður þá til vörur í pokann sinn, korn, léreft og fleira kram sem hann 

þarfnaðist. Kaupmaðurinn rétti síðan Þórði sjal handa konu hans og brauð fyrir börnin og 

sagði þetta vera gjöf fyrir að hafa bjargað syni sínum í lífsháska út í Þórðarhöfða. Þá 

höfðu menn sem Þórður réri með byrjað að leika sér að því að kasta steinum í klett einn 

og hafði Þórður bannað þeim það. Sonur kaupmannsins hafði lagst þar til hvílu og ef ekki 

hefði verið fyrir Þórð þá hefðu þeir grýtt hann til bana. Þórði var síðan fylgt úr hlaði og 

hélt hann áleiðis heim. Þegar heim var komið sýndi hann konu sinni varninginn og sagði 

henni frá ferðum sínum. Margt af vörunum átti Þórður lengi og aldrei hafði sést til slíks 

varnings hér á landi, svo kostulegur þótti hann.53  

Gjafir til karlmanna frá huldufólki virðast hins vegar vera sjaldgæfar í erlendri 

sagnahefð. Í bókinni Scandinavian folk belief and legend segir frá einni mjög stuttri 

norskri sögn þar sem bóndi einn hafði kveikt sér í pípu og gengið um engin sín til þess 

að skoða sprettuna. Þegar hann kom að haug einum sat þar lítill maður að troða í pípu 

sína. Litli maðurinn biður bóndann um að gefa sér eld, sem og maðurinn gerði. Þá bauð 

litli maðurinn honum að fá sér tóbak hjá sér. Hann fyllti pípuna sína af tóbakinu og kveikti 

upp í pípunni en í sömu andrá hvarf litli maðurinn. Bóndinn sagði að þetta hafi verið það 

albesta tóbak sem hann hafði á ævi sinni reykt.54  

Nú mætti halda að margir hlutir væru til úr huldufólksheimi miðað við það safn 

af sögnum sem eru til, en svo er þó ekki. Aðeins örfáir slíkir hlutir eru til á söfnum 

landsins. Þegar leitað er eftir þessum hlutum sem sagnirnar segja frá er nánast enga hluti 

að finna. Fyrir þá efasemdarmenn sem velta fyrir sér af hverju verðmætu hlutirnir eru 

ekki lengur til sýnis segir Almqvist að til þess að halda trúverðugleika sagnanna þá afsaki 

sögumenn fjarveru hlutana með nokkuð sannfærandi útskýringum. Hlutirnir eru sagðir 

hafa horfið eftir dauða eiganda síns, sagðir hafa endað í Danmörku eins og svo margir 

merkishlutir frá Íslandi eða voru sagðir hafa verið seldir til útlanda, líkt og stokkabeltið 

sem sagt var frá hér á framan. Sumir hlutir eru sagðir hafa gengið í erfðir þangað til þeir 

voru seldir, týndust eða einfaldlega misstu notagildi sitt.55 

                                                      
53 Jón Árnason, Íslanzkar þjóðsögur og ævintýri, I, 12-14. 
54 Kvindeland og Sehmsdrof, Scandinavian Folk Belief and Legend, 230-231. 
55 Almqvist, Midwife to the fairies, 304-305. 
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4. Hlutir úr hulduheim 

Í þessum kafla verður teflt fram tíu hlutum sem sagðir eru koma úr huldufólksheimi. 

Þessum hlutum fylgja sagnir sem eiga að útskýra tilkomu og tilgang hlutana. Sagnirnar 

geta jafnframt haft einhvern annan tilgang en þann einan að útskýra tilveru hlutanna, í 

ofanálag geta sagnirnar verið ágætar heimildir til þess að viðra fyrir sér í hvers konar 

samfélagi þær voru sagðar í og hvort að þær beri í sér einhvern boðskap. Þegar betur er 

rýnt í heimildirnar geta sagnirnar í sumum tilfellum leitt okkur áfram og leyft okkur að 

flysja lag ofan af lagi líkt og þegar laukur er flysjaður, og komist þannig að miðjunni og 

jafnframt dýpkað skilning okkar á samfélaginu sem sagnirnar voru sagðar í. 

Nokkrar sagnir sem tengjast kirkjum á Íslandi eru sérstaklega góðar heimildir, þar 

sem eignir kirkna voru oft á tíðum skráðar. Þar er að finna hluti sem sagðir eru koma úr 

huldufólksheimi og sagnirnar skráðar niður með hlutunum. Sumar kirkjur gáfu síðan hluti 

í sinni eigu til safna á svæðinu og því er oft auðveldara að rekja þessa tilteknu hluti en 

aðra.  

1.1. Messuhökull frá Hofteigi 

Í kirkjunni á Hofteigi er messuhökull sem kallaður er álfahökull. Hann er talinn vera gjöf 

frá huldumanni úr hól sem stendur á jörðinni Hnefilsdal og er hóllinn kallaður Mælishóll. 

Í Íslenskum þjóðsögum og ævintýrum er að finna sögn um þennan hökul en skrásetjari 

sagnarinnar er séra Jón Kristjánsson,56 en hann er skrásetjari yfir 40 sagna í safni Jóns 

Árnasonar.57 Sögnin er á þann veg að á 14. öld hafi verið bóndi á Austfjörðum sem átti 

eina dóttur sem hét Ingibjörg og þótt hún mjög fögur og iðjusöm. Þegar hún var ung vandi 

hún sig snemma á að sitja við vefnað. Varð hún vör við það að hjá henni sæti einhver 

þótt hún sæi hann ekki, og á endanum var hún fullviss um að ungur maður sæti hjá henni. 

Þótti henni það vera í lagi þar sem hann var henni ekki til ama og oft þóttist hún heyra 

hann yrkja um sig ljóðabúta. Faðir hennar komst að þessu og ráðfærði sig við aðra menn 

um hvað hann ætti að gera í þessum málum. Föður hennar var ráðlagt að reyna fæla unga 

karlmanninn í burtu og lét sóknarpresturinn þeirra hana hafa blöð sem hún átti ávallt að 

bera á sér. Presturinn mælti líka með því að gifta hana yfir þrjú stórvötn, en ekkert varð 

þó úr giftingunni. Þegar Ingibjörg varð tvítug gekk hún að eiga mann að nafni 

Guðmundur, sem kom af Austari-Jökulsdal og bjó á Hnefilsdal. Fluttist hún með manni 

sínum þangað og fóru þau einungis yfir Lagarfljótið. 

                                                      
56 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, III, 631. 
57 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, VI, 126. 
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Mælishóll stendur í landi Hnefilsdals og er hann girtur ám á tvo vegu, 

Hnefilsdalsánni að sunnan og Jökulsánni að vestan. Sagt var að í hól þessum byggi 

huldufólk og ef kona myndi eignast Hnefilsdal allan þá myndi hún hverfa í Mælishólinn. 

Ingibjörg og maðurinn hennar voru búin að vera í Hnefilsdal í tvö ár og eignast barn á 

þessum tíma er maður Ingibjargar þurfti að bregða sér í kaupstað. Þegar eiginmaður 

hennar var búin að vera í burtu í tvo daga þurfti allt vinnufólk á bænum að fara á stekk 

til fráfærna og varð Ingibjörg eftir ein heima með barnið. Þegar vinnufólkið snéri heim 

var Ingibjörg horfin en barnið lá sofandi í vöggu sinni og ofan á barninu lágu blöðin sem 

presturinn hafði gefið Ingibjörgu forðum daga. Fyrst um sinn hélt fólk að hún hefði farið 

í heimsókn að næsta bæ en þegar búið var útiloka það var farið að leita að henni. 

Guðmundur reið heim snemma næsta dag og var orðin mjög svefnvana þar sem hann 

hafði sofið lítið um nóttina. Þegar leið hans lá fram hjá Mælishól þóttist hann sjá hólinn 

opin og mikið af prúðbúnu fólki standa þar, einnig fannst honum sem kona sín stæði inn 

í miðjum hópnum. Gaf hann þessu lítinn gaum vegna ástands síns og en að auki vissi 

hann ekki að Ingibjörg væri týnd. Við heimkomu fréttir hann af hvarfi konu sinnar og 

leitað var af henni í mánuð og fannst ekki tangur né tetur af Ingibjörgu. 58 Sá háttur var á 

að menn fóru til kirkju alla sunnudaga og segir sögnin frá því að : 

 

fimmtán árum seinna bar það til tíðinda einn sunnudag þegar fólk kom úr kirkju á Hofteigi 

sem er sá rétti kirkjustaður að úti fyrir kirkjudyrum stóð líkkista, ofan á henni lá kaleikur, 

altarisklæði og hökull. Lét það prest spurja hvurt nokkur hefði dáið í sókninni, var það ekki 

var þá kistan jörðuð og gripirnir teknir fyrir legkaup og líksöngseyrir, og sagt er að Brynjólfur 

biskup hafi tekið gripi þessa og lagt til Breiðabólsstaðarkirkju í Fljótshlíð.59 

 

Í kistunni var sagt að Ingibjörg lægi dáinn og huldumaðurinn sem hún giftist í Mælishól 

hafi syrgt hana í níu dægur og svo dáið síðan sjálfur úr harmi. 60  

 Hér um að ræða flökkusögn sem á sér nokkrar hliðstæður í þjóðsagnasöfnum, þó 

oft sé um tröllkall að ræða í öðrum afbrigðum sagnarinnar en ekki huldumann. Sögnin 

um Móða í Móðarsfelli er gott dæmi um þess háttar sögn.61  

Þegar Mælishóli er flett upp í staðanafnaskrá í Íslenzkum þjóðsögum og ævintýrum 

kennir þar ýmissa grasa. Hóllinn kemur alls fyrir í fjórum sinnum í sögnum í öllu safninu 

                                                      
58 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, III, 100. 
59 Sama heimild, 100.  
60 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, III, 90-101. 
61 Sama heimild, 253. 
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og tengjast þrjár af þessum sögnum konum sem hverfa í hólinn, auk þess er nafnið 

Ingibjörg mjög tengt hólnum því það kemur fyrir í tveimur sögnum.62 Fjórða sögnin er 

hins vegar um mann sem hét Árni. Hann hafði neitaði að ganga huldubarni sínu í 

föðurstað og lagði huldukonan álög á manninn. Varð hann því næst mjög veikur og fékk 

ekki heilsu á ný fyrr en hann hafði drukkið úr kaleiknum á Breiðabólstað, en kaleikur sá 

var talin koma frá huldufólki sem bjó í Mælishóli.63 Það hefur greinilega verið almenn 

trú manna að huldufólk hafi búið í Mælishóli og má draga þá ályktun að menn hafi haft 

miklar áhyggjur af því að kvenfólk myndi hverfa inní hólinn. 

Hökullinn er nú geymdur á Minjasafni Austurlands eins og áður sagði, og var hann 

afhentur safninu 1997.64 Á vef Valþjófsstaðarprestakalls er sagt að hökullinn sé talinn 

vera frá árinu 1744. Þar er getið um ofangreinda sögn í tengslum við hökulinn en einnig 

bent á að líklega sé eðlilegri skýring á því hvernig hann komst í eigu kirkjunnar. Hún er 

sú að séra Guðmundur Ingimarsson, sem var sóknarprestur í Hofteigskirkju á árunum 

1738-1774, hafi gefið kirkjunni hökulinn en ekki huldufólk. Hvort hann hafi verið af 

huldufólksættum er látið ósagt.65 Áhugavert er að maður Ingibjargar í sögninni heitir 

Guðmundur líkt og presturinn sem er sagður hafa gefið hökullinn, þetta er þó líklegast 

tilviljun ein þar sem nafnið hefur verið mjög algengt á Íslandi í aldanna rás, en 

skemmtileg tilviljun engu að síður og gæti nafnið hafa slæðst inn í sögnina þegar að hún 

aðlagaði sig að staðarháttum. Eins og sjá má á mynd 1 í myndaskrá þá er hökullinn með 

ljósbláu og rósröndóttu efni að hluta til á annarri hliðinni og á mynd 2 hylur þetta sama 

mynstur hina hliðina. Þetta er fábrotinn en fallegur hökull sem greinilega er kominn til 

ára sinna. 

1.2. Álfahökull frá Haga  

Fleiri hlutir úr kirkjunnar fórum er búið að gefa á safn og eru skráðir sem hlutir úr öðrum 

heimi. Á Þjóðminjasafni Íslands er geymdur hökull sem er skráður sem Álfahökullinn frá 

Haga. Sögnin um hökulinn kemur fyrir í Íslenskum þjóðsögum og ævintýrum og er 

heimildarmaðurinn Ólafur í Purkey, en hann trúði statt og stöðugt á tilvist huldufólks og 

skrifaði niður rit um huldufólk og álfa árið 1830. Tilgangur með skrifum ritsins var fyrst 

                                                      
62 Jón Árnason, Íslenskar þjóðsögur og ævintýri, VI, 221. 
63 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, III, 154-155. 
64 Vefur Valþófstaðarprestakalls. 
65 Sama heimild. 
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og fremst að reyna að sanna tilvist huldufólksins. Jón Árnason komst síðar yfir handritið 

Ólafs og nýtti sér það í þjóðsagnasafnið sitt.66  

Sögnin sem fylgir höklinum segir frá manni, Gísla að nafni, sem var forfaðir séra 

Eyjólfs Gíslasonar á Múla í Saurbæ og bjó á Haga á Barðaströnd. Þegar messað var einn 

sunnudag að sumarlagi var komin barnsvagga í kirkjuna og fylgdi henni kona. Konan 

gekk að Gísla og lýsti hann föður barnsins. Gísli þverneitaði faðerninu. Reiddist þá konan 

og sagði við Gísla að hann myndi fá að gjalda þess illilega að hafa afneitað barninu og 

komið þannig í veg fyrir að það fengi að taka skírn. Átti hefndin einnig að beinast að 

afkomendum hans í tíunda ættlið. Síðan greip hún til áklæðisins í vöggunni og henti því 

inn í kórinn. Konan hvarf síðan á brott með vögguna og barnið en hökullinn er sagður 

hafa verið gerður úr ábreiðunni. Fram kemur í sögninni að þegar að foreldrar séra Eyjólfs 

voru á Brjánslæk og Eyjólfur sjálfur um fjögurra ára hafi hann orðið mjög veikur og vart 

verið hugað líf. Allt var reynt til þess að lina þjáningar drengsins en án árangurs. 

Gunnhildur móðir Eyjólfs sendi þá eftir höklinum út í kirkjuna og vafði barnið í 

hann.Varð það úr að verkir drengsins linuðust og batnaði honum með öllu.67 

Ekki var til mynd af höklinum hjá Þjóðminjasafni Íslands þegar leitað var eftir því en 

sjá má mynd af honum í bókinni Gersemar og þarfaþing sem Árni Björnsson ritstýrði 

fyrir safnið. Þar er þessi sögn um hökulinn rakin en jafnframt er sagt frá því að Ari 

Þorsteinsson hafi gefið Hagakirkju hökullinn árið 1710. Þá var Sigurður Snorrason 

prestur í Haga og á Brjánslæk. Hann þurfti að láta af embætti fyrir aldur fram vegna 

geðveiki en hann var sagður „sansaveikur“ í heimildum. Sá sem þjónaði embættinu á 

undan honum var séra Lýður Magnússon en hann þurfti líka að láta hempuna frá sér því 

hann varð vís af barneignarbroti. Þá kemur fram að Ari Þorkelsson, sá sem gaf hökulinn, 

er sagður hafa verið í sambandi við gifta konu áður en hann sjálfur gekk í hjónaband. Var 

allt gert til þess að halda því leyndu og því má kannski finna í sögninni einhvern dulinn 

boðskap.68 

Sögnin af uppruna álfahökulsins í Haga er vel þekkt íslensk flökkusögn sem fjallar 

um unga menn sem afneita börnum sem þeir áttu í hulduheimi. Önnur afbrigði þessarar 

flökkusagna eru t.d. sagnirnar um Faxa og Rauðhöfða í Íslenzkum þjóðsögum og 

ævintýrum, en báðar sagnirnar koma úr handriti Magnúsar Grímssonar vinar og 

samstarfsmanns Jóns Árnasonar. Sagnirnar segja frá mönnum sem höfðu vetrardvöl hjá 

                                                      
66 Einar ÓI. Sveinsson, Um Íslenzkar þjóðsögur, 113-114. 
67 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, I, 86. 
68 Árni Björnsson, Álfahökull frá Haga, 50-51. 
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huldukonu í Geirfuglaskerjum. Þeir höfðu misst af bátnum í land og töldu menn þá dauða 

yfir vetrartímann. Næsta sumar þegar menn komu að Geirfuglaskerjum gengu mennirnir 

að bátnum í flæðarmálinu og sögðu frá því að þeir höfðu dvalist hjá huldukonu sem gengi 

nú með barn þeirra. Áttu mennirnir að gangast við barninu þegar huldukonan kæmi með 

það til messu um sumarið til þess að láta skíra það. Ef ekki yrði staðið við það loforð 

myndu mennirnir hljóta illt af, en þeir áttu báðir kirkjusókn í Hvalsnesi og sóttu þangað 

kirkju. Dag einn var barnsvagga fyrir utan kirkjudyrnar. Presturinn spurði hvort einhver 

vildi að barnið væri skírt en enginn tók undir það. Hvarf þá vaggan en dúki einum var 

snarað til prestsins úr vöggunni. Þótti dúkurinn mjög vandaður og var hann notaður sem 

altarisklæði. Mennirnir sem dvöldust í eyjunni misstu hins vegar vitið og steyptu sér í 

sjóinn í kjölfarið. Fékk annar þeirra nafnið Faxi og hinn Rauðhöfði. Báðir breyttust þeir 

í illhveli mikil sem grönduðu skipum. Faxaflói er sagður draga nafn sitt af Faxa og 

Hvalfjörður eftir þeim báðum, þar sem þeir voru lokkaðir upp í Hvalvatn og drápust þar.69 

Ekki hefur þó neitt altarisklæði fundist í Hvalsneskirkju sem passar við sagnirnar. 

 Hér eru dregnir upp sameiginlegir þættir sagnanna og eru þessar þrjár sagnir allar 

mjög líkar og bera þær sama boðskap í sér. Hér er reyndar alls óvíst hvort að einhver 

þessara sagna sé upprunasögn en allar bera þær sömu siðferðislegu skilaboðin um það að 

menn sem gangast ekki við börnum sínum hljóti verra af.  

Í bók Einars Ól. Sveinssonar Um íslenzkar þjóðsögur segir hann frá því að í ritum 

Arngríms lærða, sem var uppi á 16. öld, sé sagt frá hugmyndum um tilvist huldufólks og 

að menn hafi haft mök við álfkonur. Þær hafi síðan sóst eftir því að mennirnir gengjust 

við börnunum og léti skíra þau. Komi þær til kirkju og láta barnið vera þar sem allir sjá 

til og eru börnin oft vafin í dýra dúka sem eiga vera skírnarlaun. Mæðurnar sjálfar sjást 

ekki og eiga mennirnir að gangast við börnunum en þegar að þeir neita að gangast við 

þeim, taka þær börnin, leggja ógæfu á feðurna og skilja dúkinn eftir.70 Þessar hugmyndir 

um að skorast undan ábyrgð hafa greinilega verið lengi til í samfélaginu sem 

siðferðislegur undirtónn í sögnunum. Þær segja okkur að menn hljóti ávallt illt af ef þeir 

skorast undan ábyrgð sinni gagnvart börnum sínum þó að í þessum sögnum birtist 

refsingin í sinni ýktustu mynd.  

                                                      
69 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, I, 81-85. 
70 Einar Ól. Sveinsson, Um íslenzkar þjóðsögur, 78-79. 
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1.3. Álfkonudúkurinn frá Bustafelli 

Álfkonudúkur frá Bustafelli í Vopnafirði hefur hrífandi yfirbragð vegna sérstaks útlits. 

Sögnin um dúkinn er úr handriti Jóns Sigurðsson á Gautlöndum en samkvæmt manntali 

sem tekið var 1855 bjó hann þar ásamt konu sinni og börnum.71 Jón tók við búinu á 

Gautlöndum eftir andlát föður síns og var hreppstjóri í Skútustaðahreppi, en seinna meir 

gekk hann í embætti oddvita hreppsins til dauðadags.72 Jón er skrásetjari sagnarinnar en 

hvergi tekið fram hver er heimildarmaður hans er. Jón Árnason fékk síðan handrit sent 

frá Jóni Sigurðssyni í þjóðsagnasafnið sitt. 73  

Sögnin segir frá sýslumannsfrúnni á Bustarfelli, en hún var vön að kveikja ljós á 

morgnana til þess að vekja fólkið á bænum og réði því þannig hversu lengi fólkið svaf. 

Einn morguninn vaknaði húsfreyjan ekki og fór vinnufólkið á fætur og hugðist vekja 

hana. Húsbóndinn bað þau um að leyfa henni að sofa fyrst að hún svæfi svona vel. Þegar 

húsfreyjan loksins vaknaði, sagði hún frá því að hana hafi dreymt að til hennar kæmi 

maður sem bað hana um að koma með sér, sem hún hafði gert. Huldumaðurinn hafi leitt 

hana að steini sem stóð í túninu og gengu þau þar inn. Þar lá huldukona þungt haldin á 

sæng og gat ekki fætt barn sitt. Bað maðurinn sýslumannsfrúna að fara höndum um konu 

sína því annars myndi hún deyja. Hún varð við ósk huldumannsins og sagði: „Jesús góður 

hjálpi þér“ og varð huldukonan léttari við það. Sýslumannsfrúin var beðin um að lauga 

barnið og var henni réttur smyrslabaukur sem hún átti að bera úr í augu barnsins á meðan 

hún laugaði það. Datt henni í hug að þetta smyrsl gæti verið heilnæmt og bar hún því 

smávegis af smyrslinu í hægra augað sitt og gætti þess að enginn sæi til hennar. Að svo 

búnu bjó sýslumannsfrúin sig til heimferðar. Var henni gefin dúkur að skilnaði, allur 

gullofinn og fagur. Því næst fylgdi huldumaðurinn henni sömu leið til baka og þegar að 

þau kveðjast vaknar hún. Þegar hún var búin að segja frá draumi sínum tekur hún upp 

dúkinn og sýnir hann sögu sinni til sönnunar. Var þessi dúkur síðan brúkaður sem 

altarisklæði í kirkjunni á Bustafelli. Eftir þessa reynslu fann sýslumannsfrúin breytingu á 

hægra auga sínu því nú sá hún allt sem henni var hulið áður. Tók hún eftir því að 

klappirnar og björgin fyrir ofan bæinn voru allt hús og bæir með fjölda fólks sem allt var 

miklu verkhyggnara og veðurglöggra en mannfólkið, og nýtti sýslumannsfrúin sér það. 

Hún þerraði hey ef huldufólkið þerraði hey þótt þurrkur sýndist lítill og var svo búið um 

                                                      
71 Manntalsvefur Þjóðskjalasafns Íslands. Jón Sigurðsson frá Gautlöndum, manntal 1855. 
72 Alþingi.is. 
73 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, I, 666. 
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fleiri verk sem þau gerðu. Eitt sinn fór sýslumannsfrúin í kaupstað í verslun eina. Þar sá 

hún huldukonuna sem hún sat yfir forðum daga og heilsaði henni að góðum sið. 

Huldukonunni brá við og hrækti í hægra augað á henni án þess að segja orð. Út frá þessu 

sá sýslumannsfrúin ekkert framar sem öðrum var hulið. 74  Þetta er dæmigerð 

ljósmæðraflökkusögn eins og rætt var um hér að framan. Hér hefur hún aðlagað sig að 

umhverfi sínu og tekið upp staðarhætti til þess að gera hana sem trúanlegasta. 

 Ef mynd 3 er skoðuð má sjá að á dúknum eru tvö englabörn og tvær forkunnarfagrar 

konur og virðist önnur þeirra vera að spila á hörpu. Sigurður Vigfússon er sagður hafa 

gefið safninu dúkinn 1890. Í bókinni Hundrað ár í þjóðminjasafninu sem Kristján Eldjárn 

tók saman er umfjöllun um dúkinn. Þar segir að dúkurinn sér nokkuð sérstakur á að líta, 

hann sé úr vaðmáli sem litað hefur verið gult, líklega með njóla eins og þekktist hér á 

landi og að efnið sé tekið saman í miðjunni og saumað saman. Á grunninn eru síðan 

saumaðar myndir af englabörnum, konum með hörpu, blóm og litskrúðugum fiðrildum. 

Blómin eru öll svört, gerð úr flaueli og svo er saumað í þau með silfur- og gulllituðum 

þræði og minna þau einna helst á lótusblóm. Konurnar eru með mikið hrokkið hár og eru 

þær búnar eins og franskar hirðmeyjar frá 18. öld. Þá er mjög vandað til verks við allan 

útsaum og fljótt á litið mætti halda að myndirnar hafi verið klipptar úr öðru klæði og 

saumaðar í dúkinn, en svo er þó ekki. Klæðið lítur einkennilega út en í heildina er það 

mjög fagurt og mikið í það varið. Bendir Kristján á það að dúkurinn gæti verið vísbending 

um skemmtilegt ímyndunarafl með tilliti til hefðar og tískubylgja í saumaskapnum.75 

Jafnframt segir hann: 

 
Konurnar tvær eru engar venjulegar daladætur og blómin og fiðrildin ekki af þeim tegundum, 

sem algengar eru í Vopnafirði. Það er eigi að undra, þótt allt þetta stáss minnti á mest á það, 

sem sögur kváðu tíðkast í álfheimum. Þetta er eins og mynd úr álfasögu: Álfkonan, fagurlega 

búin, slær á hörpu sína og seiðir dalasveininn, og kringum hana vaxa höfug annarleg blóm, 

sem litskrúðug fiðrildi sækja heim í hunangsleit.76 

 

Kristján vill þó meina að líklega hafi altarisdúkurinn átt að þjóna því markmiði að 

draga athygli vopnfirska drengja að altarinu, en hvort að eyrun hafi verið að hlusta 

á meðan fylgir ekki sögunni.77 
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1.4. Kaleikurinn á Breiðabólstað  

Í kirkjunni á Breiðabólstað í Rangárvallasýslu er geymdur kaleikur sem enn er í notkun. 

Umræddur kaleikur hefur nú komið fyrir í tveimur sögnum hér að framan og því vert að 

beina sjónum sínum nánar að honum. Í sögninni um Hökulinn frá Hofteigi segir að 

kaleikurinn hafi komið frá ljúflingi úr Mælishól og átti Brynjólfur biskup að hafa farið 

með hann að Breiðabólstað. Tvær sagnir til viðbótar fylgja kaleiknum sem tengjast 

huldufólki. Sú fyrri fjallar um Álfa-Árna og er með lengri sögnum í þessari samantekt. 

Sögnina er að finna í nokkrum útgáfum í Íslenskum Þjóðsögum og ævintýrum og 

segir hún frá umræddum Árna sem fór til fiskveiða í Seley á Reyðarfirði. Út í eyjunni 

eignast Árni vinkonu af huldufólksættum sem vill ólm hafa mikil samskipti við hann. Það 

vill ekki betur til en þegar Árni flyst úr eyjunni þá fær huldukonan, sem heitir Björg, föður 

sinn til þess að skipta um prestsembætti og flytja sig nær Árna, en faðir Bjargar var 

huldufólksprestur í Seley. Um sumarið ásótti Björg Árna mjög mikið og heimsótti hann 

oft á dag. Dag einn þegar hann var að koma af fjöllum með féð gengur Björg til móts við 

hann og vill að Árni setjist niður hjá sér. Árni var mjög seinn fyrir og hafði reksturinn 

gengið illa svo honum lá á að komast heim. Við þetta reiddist Björg mjög mikið og tók 

Árna í fang sér og hljóp með hann á brott áleiðis heim til sín. Árni barðist mikið um og 

losnaði þegar þau komu í hlaðið heima hjá Björgu og sló hann til hennar með priki sem 

hann hafði notast við á ærnar. Björg varð mjög reið við þetta og lagði álög á Árna þess 

eðlis að hann yrði mjög veikur og gæti enga lækningu fengið. Ef einhver reyndi að lækna 

hann myndi honum aðeins versna. Þegar Árni komst loks heim til sín lagðist hann til hvílu 

og um nóttina veiktist hann mjög mikið. Reyndu menn að fá Árna til þess að segja frá 

veikindum sínum en hann vildi ekkert tala um þau. Nótt eina kom séra Finnur, 

huldupresturinn úr Seley, til Árna og færði honum drykk sem átti að laga mein hans. 

Finnur vissi að álögin voru af völdum dóttur hans og vissi hann að það var ekki við Árna 

að sakast hvernig fór fyrir honum. Hresstist Árni við þetta en nokkrum dögum síðar 

versnaði honum til muna og gengu blóðspýjurnar upp úr honum. Árni reyndi að leita sér 

lækninga hjá hinu ýmsu mönnum og jafnframt reyndi Finnur prestur að hjálpa honum svo 

að álög dóttur hans gengju ekki að honum dauðum. Eitt sinn kom Björg til Árna og sagði 

að honum myndi ekki batna þótt faðir hennar reyndi að hjálpa honum. Árni sagði þá við 

hana að hún skyldi prófa að vera svona veik áður en hún létist svo hún skildi hvers kyns 

álög hún hefði lagt á sig, en Björg sagði Árna geta sjálfum sér um kennt. Í því augnabliki 

kom Finnur prestur og sagði að nú skyldi hún gæta sín því ekki skildu orð hennar lengur 

hafa áhrif á Árna. Björg gekk út og fór Árni að braggast og komst loks á fætur. Finnur 
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prestur bað Árna að ganga til sakramentis og fór hann nú í kirkju sína mjög veikburða. 

Presturinn sem þar þjónaði fyrir altari neitaði að taka hann til sakramentis því hann trúði 

ekki Árna að presturinn úr Seley væri kristinn maður. Daginn eftir kom maður á gluggann 

hjá Árna og sagði honum að mæta til kirkju, því presturinn vildi taka hann til sakramentis. 

Hafði Finnur prestur heimsótt prófastinn í draumi og við það snérist hugur prófastsins 

varðandi það að leyfa Árna að ganga til sakramentis. Eftir aflausnina tók Árna að batna 

en jafnframt sagði presturinn við Árna að hann myndi ekki verða heill aftur fyrr en að 

hann færi að Breiðabólstað í Fljótshlíð til að meðtaka sakramentið af prestinum þar, séra 

Halldóri Pálssyni (sem var prestur á Breiðabólstað 1728-1749). Þar er kaleikur frá 

huldufólki sem gefin var kirkjunni. Árni ætti að drekka vínið úr honum og þá myndi 

honum batna að fullu. Árni gerði þetta og tók að braggast. Þegar hann kom til baka og 

hitti fyrir Finna prest sagði hann frá því að Björg dóttir sín væri látin. Hún hafði tekið 

pest þegar að Árni gekk til sakramentisins og legið þungt haldin í viku áður en hún 

andaðist.78 

Sögnin er skráð eftir handriti séra Páls Jónssonar á Völlum og borin saman við 

fimm önnur handrit sem Jón Árnason hafði undir höndunum um sömu sögn.79 Vert er þó 

að benda á að þessi sögn birtist einnig í Álfarit Ólafs í Purkey sem er gefið út í sjötta 

bindi í þjóðsagnasafni Jóns Árna. Þar segir Ólafur að sögnin sé skráð eftir Árna sjálfum 

árið 1752,80 en það passar saman við eitt ártal í handriti frá Bjarna Guðmundssyni í 

Þormóðstungu.81 Hér má því gera ráð fyrir að um sé að ræða elstu reynslusögnina í 

þessari úttekt. 

 Sú síðari fjallar um konu úr Skaftafellssýslu sem hafði verið veik í nokkurn tíma 

(hysterisk og ímyndunarveik). Henni var sagt af nágrannakonu sinni að ef hún myndi 

drekka af kaleiknum á Breiðabólstað myndi henni batna. Bauðst þá dóttir hennar til að 

leggja af stað og fá kaleikinn lánaðan og lofaði hún prestinum að gæta hans vel. Á 

heimleiðinni batt hún kaleikinn fastan við sig þegar hún fór yfir vatnsföll svo að hún 

myndi ekki týna honum. Þegar hún kom að Kúðafljóti datt hún út í og missti kaleikinn, 

en komst þó sjálf lífs af. Litlu síðar rak kaleikinn að landi og komst stúlkan heim með 

                                                      
78 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, I, 89-96. 
79 Sama heimild, 669.  
80 Ólafur Sveinsson, Til lesandans, Álfarit Ólafs í Purkey, 18. 
81 Jón Árnason, Íslenskar þjóðsögur og ævintýri, I, 669. 
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hann til móður sinnar. Drakk móðir hennar af kaleiknum og átti henni að hafa batnaði við 

það.82  

 Hér kemur helst til of lítið fram í þessari stuttu sögn, helstu orsakir og ástæður eru 

dregnar fram svo söguþráðurinn gangi upp og er eingöngu rætt um aðalatriðin. Önnur 

útgáfa af sömu sögn er reynslusögn sem Brynjólfur Jónsson skrifaði upp eftir konu sem 

sjálf varð vitni af atburðinum. Þessi sögn kemur fyrir í lesbók Morgunblaðsins á 

gamlársdag árið 1947, en í mun ítarlegri útgáfu. Þar segir að tveir bændur sem jafnframt 

voru bræður, Jón og Bjarni Grímssynir hefðu reist sel í gili einu þar sem huldufólk átti að 

hafa búið. Ekki gat huldufólkið refsað bændunum „því að á Bjarna vinnur ekkert nema 

járnið, en Jón er fæddur í sigurkufli og skírður í messu“83 og beindi því huldufólkið reiði 

sinni að vinnukonu sem vann hjá bræðrunum ásamt eiginkonum þeirra, sem staddar voru 

í selinu um sumarið. Vinnukona var að raka á eftir Jóni og varð hún skyndilega veik og 

lagðist hún í rúmið. Dreymdi hana að til hennar kæmi huldukona sem sagði henni að hún 

myndi gjalda fyrir umrótið sem húsbændur hennar höfðu gert í gilinu og að hefndin myndi 

einnig koma eitthvað niður á konum þeirra. Þegar að vinnukonan vaknaði sagði hún Jóni 

frá draumi sínum, og varð því næst fárveik og lést innan fárra daga. Eiginkonum Bjarna 

og Jóns, þeim Sigríði og Ragnhildi leið ekki vel í selinu og þóttust hafa orðið fyrir 

allskonar dularfullum upplifunum. Urðu þær mjög hræddar þegar leið á vistina uns þær 

snéru til baka vegna hræðslu og náðu sér aldrei eftir dvölina þar. Hvorug þeirra þorði að 

búa lengur á bænum og fluttust Jón og Ragnhildur að Hlíð í Skaftártungu. Ragnhildur 

þróaði með sér geðveiki sem lýsti sér á þann hátt að hún var þess fullviss að hún væri að 

missa sjónina og hún myndi vakna blind. Hún hélt þó alltaf sjóninni og vissi að hræðsla 

hennar væri ekki á rökum reist og kenndi hún huldukonunni úr gilinu um hræðslu sína.  

Ragnhildur hafði heyrt af veikindum Álfa-Árna sem hafði læknast við að drekka 

af kaleiknum á Breiðabólstað. Hún vildi gera slíkt hið sama þar sem veikindi hennar 

stöfuðu einnig af huldufólki og þarna ætti hún von á bót meina sinna. Þórunn 

Sigurðardóttir var gift Gísla „yngri,“ syni Ragnhildar, hún var sú eina sem hlustaði á bón 

Ragnhildar um að fá að drekka úr kaleiknum. Þórunn fór að Breiðabólstað til þess að fá 

lánaðan kaleikinn, gekk það treglega í fyrstu en vegna vinskap síns við prestsfrúna varð 

úr að Þórunn fékk kaleikinn að láni. Ragnhildi var síðan útdeilt úr kaleiknum svo úr varð 

að hún læknaðist af sjónleysiskvíðanum og kenndi hans aldrei framar.84 Þessi frásögn er 

                                                      
82 Þóra Kristjánsdóttir, Friðaðar kirkjur í Rangárvallaprófastdæmi, 111. 
83 Brynjólfur Jónsson, Álfakaleikurinn í Breiðabólstaðarkirkju, 413-415. 
84 Brynjólfur Jónsson, Álfakaleikurinn í Breiðabólstaðarkirkju, 415. 
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rituð upp af Brynjólfi Jónssyni frá Minna-Núpi sem fyrr sagði, eftir Þórunni 

Sigurðardóttir, tengdadóttur Ragnheiðar sjálfrar. 

Áhugavert er að sjá tenginguna á milli sagnanna í þessari samantekt. Sögnin um 

messuhökulinn á Hofteigi hér að framan á að útskýra hvaðan kaleikurinn er uppruninn. 

Kaleikurinn hefur þrjár sagnir sem eiga undirstrika að hann komi í raun og veru frá 

huldufólki. Einnig tengjast allar þessar sagnir lækningarmætti kaleiksins. Hér koma fram 

tvær reynslusagnir, sögnin um Árna er eldri er merkileg fyrir þær sakir að ártöl stemma 

saman í mismunandi handritum og má ganga út frá því að þetta sé reynslusögn. Sögnin 

um Ragnhildi er síðan skráð niður eftir minni Þórunnar tengdadóttur hennar og er einnig 

reynslusögn. Sögnin hefur hins vegar misst persónuleika sinn þar sem hún kemur fram í 

17.bindi í Kirkjur Íslands, en þar hefur tengdadóttirin breyst í dóttur og einnig vantar þar 

ástæðu fyrir veikindum konunnar. Hér er skýrt dæmi um það hvernig sagnahefðin hefur 

tekur reynslusögn og breytt henni í sögusögn. 

Kaleikurinn er enn í kirkjunni á Breiðabólsstað og á mynd 4 má sjá að hann er 

hinn mesti dýrgripur, hvort sem er fyrir kirkju eða safn. Í 17. bindi ritraðarinnar Kirkjur 

á Íslandi, Friðaðar kirkjur í Rangárvallaprófastsdæmi, er sagt að kaleikurinn úr 

Breiðabólstaðarkirkju og kaleikurinn úr Oddakirkju séu mjög líkir og því er haldið fram 

af Matthíasi Þórðarsyni fyrrverandi þjóðminjaverði að þeir séu smíðaðir af sama 

einstaklingnum og séu líklega frá 14. öld.85  

1.5. Álfapottur 

Á Þjóðminjasafni Íslands er varðveittur smápottur sem steyptur er úr kopar. Hann er á 

þremur fótum og hefur tvö eyru, sem eru líkt og tölustafurinn sjö í laginu. Potturinn er 

svartur að utan og mjög forn í útliti en að innan er hann grænflekkóttur. Ekki er vitað 

nákvæmlega um aldur hans en hann er talinn vera frá miðöldum (1400-1600).86  

Sú sögn fylgir pottinum að Pálmi Gunnarsson á Litla-Garði í Dýrafirði hafi fundið 

hann. Pálmi var hjátrúarlaus maður sem trúði hvorki á drauga né huldufólk, og hafði oft 

á tíðum gaman af að þræta um tilvist yfirnáttúrulegra vera við aðra. Eitt gamlárskvöld fór 

hann út í björtu veðri og tunglsljósi. Sá hann hóp af fólki ferðast neðan fyrir hlaðvarpann 

og bar fólkið með sér ýmislegt skran. Hann ætlaði ekki að trúa sínum eigin augum og 

horfði á fólkið stundarkorn. Sá hann þá barn í kringum fjögurra til fimm ára aldurinn sem 

hélt á hlut og hljóp á eftir fólkinu, kallandi á móður sína. Pálmi ákvað að ganga á eftir 

                                                      
85 Þóra Kristjánsdóttir, Friðaðar kirkjur í Rangárvallaprófastdæmi, 110.  
86 Sarpur, menningarsögulegt gagnasafn. (a). 
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þeim og sá hann þá barnið leggja hlutinn frá sér, flýta sér enn meira og kalla enn harðar 

í átt til móður sinnar. Pálmi fór þar sem hluturinn lá og sá að þetta var pottur einn, mjög 

einkennilegur í útliti. Hér taldi Pálmi að huldufólk hefði verið á ferð. Hann tók pottinn 

með sér heim og geymdi hann í lokaðri kistu upp á lofti hjá sér og leyfði engum að sjá 

hann nema sínum bestu vinum. Þegar leið á ævina gaf Pálmi Gunnarsson fóstursyni 

sínum, Pálma Ásmundarsyni, pottinn og bað hann að gæta hans til dauðadags. Hann gerði 

það og þegar hann andaðist 1875 tók sonur hans, Pálmi Pálmason pottinn í sína umsjá, 

en hann lést 1880. Þá tók kona hans Sigríður Jónsdóttir við pottinum en hún gaf hann 

síðan til Þjóðminjasafnsins. Potturinn var sagður hafa lækningarmátt og oft var fengin 

svarfi af pottinum til þess að lækna brjósta- og fingurmein. 

Í dag sér nokkuð á einum fætinum á pottinum þar sem búið er að skrapa af honum 

járnið, en sagt var að fólk ætti að skrapa svarf af pottinum og innbyrða það. Ætti því að 

batna ef þetta var gert. Þessi frásögn er rituð á Ísafirði 8. mars 1882 og er sögnin sögð 

hafa gerst um 70-80 árum áður. Ekki kemur fram hver er sagnamaðurinn né 

heimildarmanneskjan.87 

Þessi sögn líkt og sögnin um hulduhlutina á Skógarsafni á að staðfesta tilveru 

huldufólks fyrir þeim sem ekki trúa. Hér eru hlutir færðir þeim vantrúuðu því til sönnunar. 

Aldur pottsins er merkilegur fyrir þær sakir að hann er sagður vera frá miðöldum, en 

þegar að sögnin er skráð niður 80 árum frá því að atburðurinn átti að hafa gerst þá munar 

þarna í það minnsta 200 árum á milli yngsta tímabils sem potturinn á að vera frá og sögu 

Pálma Gunnarssonar. Þetta þarf ekki endilega að vera mótsögn við sögnina. Potturinn er 

gamall og hafði líklegast verið í eigu einhvers mjög lengi áður en hann er gefin safninu. 

Hvort sem það var huldufólk sem átti hann er ekki hægt að fullyrða með vissu. 

 Á mynd 5 má sjá álfapottinn þar sem komnar eru sprungur í hann en hann er 

mjög heillegur að sjá engu að síður.  

1.6. Handlína 

Gömul handlína er einnig til á Þjóðminjasafni Íslands. Aldur hennar er ekki gefin upp en 

af útlitinu að dæma virðist hún komin nokkuð til ára sinna (mynd 6). Gefandi hennar er 

Hildur Thorarensen Bogadóttir (1799-1882) en ekki fylgir nein sögn þessari handlínu 

önnur en hún hafi verið saumuð af huldukonu. Handlínan er úr hvítu lérefti með útsaum 

í hornunum og miðjunni. Handlínan var gefin safninu 1875.88  

                                                      
87 Sarpur, menningarsögulegt gagnasafn. (b) 
88 Kristján Eldjárn, Hundrað ár í þjóðminjasafni. 19. þáttur.  
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1.7. Hulduhlutirnir frá Árkvörn 

Þórður Tómasson á Skógarsafni hefur marga fallega gripi á safninu sínu en hann hefur 

jafnframt skrifaði bókina Setið við sagnabrunn. Þar tínir hann til sagnir af huldufólki víða 

um land og samskiptum þeirra við menn. Þrír hlutir eru varðveittir í byggða- og 

samgöngusafninu á Skógum sem sagðir eru koma frá huldufólki. Það er hárgreiða, skæri 

og laufaprjónn. Þórður segir frá þessum hlutum í bók sinni og hvernig þeir áttu að hafa 

endað í mannheimum.  

Guðbjörg Sigurðardóttir gaf safninu þessa þrjá gripi, sem voru í eigu móður 

hennar, árið 1960 og fylgdi með þeim saga um hvernig móðir hennar eignaðist gripina.89 

Móðir hennar var húsfreyja og ljósmóðir í Árkvörn í Fljótshlíð og staðfesta manntöl sem 

tekin voru 1890 og 1920 það, en Þórunn var fædd 7. október 1862.90 Þórunn Jónsdóttir 

frá Árkvörn hafði ekki trú á tilvist huldufólks. Á kvöldvöku einni í Árkvörn var mikil 

umræða um tilvist þess og töldu sumir huldufólk vera raunverulegt en aðrir ekki. Þórunn 

var ein þeirra sem sagði það vera með öllu móti ómögulegt. Þórunni dreymdi nóttina eftir 

að til hennar kæmi ókunnug kona og ávarpaði hana á þessa leið: „þú heldur fast á að við 

séum ekki til en annað áttu eftir að reyna“. Þórunn átti kistu eina sem alltaf var læst. Á 

daginn geymdi hún lyklanna í pilsvasa sínum en á næturnar undir koddanum. Morguninn 

eftir að Þórunni dreymdi drauminn þurfti hún að sækja eitthvað í kistuna sína. Þegar hún 

opnaði hana lá efst í henni greiða, ólík öllum greiðum sem notaðar voru í Árkvörn. Þóttist 

enginn hafa sett greiðuna í kistu hennar, enda var það ekki hægt þar sem Þórunn gekk 

alltaf með lyklana á sér. Næst þegar að Þórunn þurfti að opna kistuna lágu þar skæri sem 

enginn þekkti til og daginn eftir lá þar faldprjónn með silfurlaufi á endanum. Ekki komu 

fleiri hlutir í kistuna, en eftir þessa reynslu sína þá rengdi hún aldrei tilvist huldufólks.91 

Áhugavert er að hér er ekki um dæmigerða flökkusögn að ræða eins flestar 

sagnirnar á undan, heldur er þetta er þriðja reynslusögnin í þessari umfjöllun, líkt og 

reynslusögnin hennar Þórunnar Sigurðardóttur hér á undan þá er þetta ung reynslusögn 

sem stendur okkur nær í tíma en flökkusagnirnar gera. 

                                                      
89 Þórður Tómasson, Setið við sagnabrunn, 42. 
90 Manntalsvefur Þjóðskjalasafns Íslands. Þórunn Jónsdóttir, manntal 1890 og 1920. 
91 Þórður Tómasson, Setið við sagnabrunn, 42-43. 
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Eins og sjá má á mynd 7 þá eru nokkrar tennur brotnar úr greiðunni og skærin 

farin að láta á sjá, ekkert silfurlauf er lengur á faldprjóninum en hann er engu að síður 

mikill kosta gripur þó hann sé kominn til ára sinna.  

 

1.8. Silfurnistið hans Guðmundar 

Í Goðdalakirkju í Skagafirði hangir upp á vegg innrammað silfurnisti sem farið er að sjá 

nokkuð á. Sagt er frá tilkomu nistisins í ævisögu Moníku Helgadóttur frá Merkigili í 

bókinni Konan í dalnum og dæturnar sjö. Þegar að Monika var á þrettánda ári réði hún 

sig sem ráðskonu að Ánastöðum í Lýtingsstaðarhrepp í Skagafirði, hjá Ragnhildi 

Jónsdóttir og Sveinbirni Sveinssyni. Vann hún þar ýmis bæjarverk ásamt því að gæta að 

syni þeirra. Hann hét Guðmundur og var á fyrsta ári og annaðist Monika hann líkt og 

hann væri hennar eigin sonur. Monika átti vinkonu sem hét Snjólaug og var hún á sama 

aldri og Monika og bjó á Bakkakoti sem var í næsta dal við Ánastaði, en Snjólaug var 

frænka Ragnhildar húsfreyju á Ánastöðum. Í janúar 1915 kom Snjólaug að Ánastöðum í 

heimsókn. Moníku fannst Snjólaug vera frekar þurr á manninn og þar að auki ekki hegða 

sér eins og hún var vön. Daginn eftir fylgdi Monika Snjólaugu áleiðis heim að Bakkakoti, 

en tvær leiðir var hægt að fara á milli bæjanna. Önnur leiðin lá út fyrir Goðdalafjall, sem 

var lengri leiðin, og hin lá beint yfir fjallið og var talin mun styttri en gat verið erfið 

yfirferðar á þungum vetrum. Monika vildi fara styttri leiðina en Snjólaug tók alfarið fyrir 

það og sagði að færðin í fjallinu daginn áður hefði verið slæm og fjallið erfitt yfirferðar. 

Þegar þær skildust að á bæjarhlaðinu í Bakkakoti grátbað Snjólaug vinkonu sína að fara 

aftur sömu leið og þær gengu út fyrir fjallið. Monika lofaði henni engu og skildi ekkert í 

sérvisku vinkonu sinnar. Þegar þær skildust fór Monika styttri leiðina yfir fjallið og skildi 

ekkert í vinkonu sinni, því færðin í fjallinu var góð og Monika var komin heim að 

Ánastöðum fyrr en varði. Vikan leið og dag einn var bankað upp á á Ánastöðum og var 

þar Snjólaug aftur á ferð dauf í bragði. Bað hún um að fá að tala við Ragnhildi og 

Sveinbjörn í einrúmi. Snjólaug sagði þeim frá því að þegar hún kom í vikunni á undan 

þá hafði hún farið styttri leiðina yfir Goðdalafjall. Í þeirri ferð hafði hún séð glæsilegan, 

móblesóttan hest standa við klett einn sem kallast Einbúi. Hesturinn stóð þar með öllum 

reiðtygjum og voru þau mjög skrautleg, tveir stórir silfurskildir voru á beislinu en fjórir 

á hnakkinum og í þá voru letraðir bókstafirnir S.R. Hesturinn var hinn spakasti og hugðist 

Snjólaug teyma hann að Ánastöðum þar sem enginn maður var sjáanlegur á fjallinu. Áður 

en hún náði að taka í hestinn sá hún að maður kom gangandi fyrir hornið á klettinum. 

Snjólaug sagði að maðurinn hefði ekki heilsað heldur beðið hana að taka fyrir sig böggul 

sem átti að færa litla drengnum á Ánastöðum, hún mátti hins vegar ekki gera það í þessari 
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ferð en samt sem áður þurfti hún að afhenda pakkann innan átta daga. Maðurinn sagði 

jafnframt að hún mætti engum segja frá fundi þeirra og ef að hún óhlýðnaðist, þá yrði 

drengurinn ólánsmaður og þorði hún ekki annað en að taka við bögglinum. Maðurinn 

kvaddi hana með þeim orðum að hann hafi verið honum til happs að hún hafi ekki tekið 

í hestinn því þá hefði hann tapað honum. Síðan steig maðurinn á bak og reið í burtu. 

Snjólaug skoðaði böggulinn í hendi sér en í sömu andrá tók hún eftir því að ekki sáust 

nein spor í snjónum, hvorki eftir manninn né hestinn. Rann það þá upp fyrir henni að 

þarna hafði hún hitt huldumann. Stjörf af ótta hljóp hún af stað í átt að Ánastöðum. Í 

þessari ferð skilaði Snjólaug ekki af sér bögglinum en þegar leið á vikuna reyndi hún að 

fá leyfi til þess að fara aftur að Ánastöðum svo að hún gæti komið bögglinum til 

Guðmundar litla fyrir tilsettan tíma. Ekki fékk hún að fara og tók hana svo mikil 

ofsahræðsla að hún ákvað að hún þurfti að segja frá hvers vegna henni lá svona á að 

komast til Ánastaða og sýndi því fólkinu sínu böggulinn til sönnunar. Þegar að hún kom 

að Ánastöðum var henni heldur ekki trúað og þurfti hún að beita öllum sínum 

sannfæringarkrafti svo að foreldrar Guðmundar leyfðu henni að afhenda honum 

böggulinn. Guðmundur litli lá upp í rúmi hjá Moníku og átti erfitt með að festa svefn 

þennan dag. Snjólaug gekk inn og færði Guðmundi böggulinn án þess að segja orð við 

Moníku. Guðmundur reif og tætti í pappírinn og dró að endingu upp silfurfesti með 

þremur lykkjum og hnút í miðjunni. Lék barnið sér að þessu í smá stund, setti í munn sér, 

snéri þessu upp á fingur sér og sofnaði síðan.92 Guðmundur átti þetta nisti til dauðadags 

en hann lést 2004 þá nýorðinn níræður.93 

  Í bók Unnar Jökulsdóttur, Hefur þú séð huldufólk ræðir hún við Rósu 

Guðmundsdóttur, dóttir Guðmundar, sem býr í dag að Goðdölum. Þar segir Rósa frá því 

að Guðmundur hafi lengi verið kallaður huldubarnið út af nistinu og hann hafi litið á það 

sem Akkilesarhæl sinn. Það hafi svo ekki verið fyrr en í seinni tíð að hann fór að meta 

nistið meira, gætti þess vel og geymdi lengi innan í biblíu sem hann átti. Rósa segir að 

nistið hafi verið mikið rannsakað á seinni tímum og gátu hnútasérfræðingar ekki leikið 

hnútinn eftir sem er bundinn á festina. Rósa segir frá því að eitt sinn hafi hún verið stödd 

að Hofteigi og verið þar sögð saga af hökli í kirkjunni sem átt hefði að koma úr 

hulduheimi. Hún fær að skoða hökullinn og bregður henni mjög því þá sér hún að það er 

nákvæmlega sama efni í höklinum og silfur nistinu sem faðir hennar fékk.94 

Þegar sögnin um messuhökulinn í Hofteigi og sögnin um silfur nistið eru bornar 

saman má sjá að sögnin um hökullinn í Hofteigskirkju á að hafa gerst 171 ári á undan 

                                                      
92 Guðmundur G. Hagalín, Konan í dalnum og dæturnar sjö, 45-56. 
93 www.mbl.is, Guðmundur Sveinbjörnsson. 
94 Unnur Jökulsdóttir, hefur þú sérð huldufólk, 43-49. 

http://www.mbl.is/
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sögninni um huldufestina auk þess sem þær gerast í sitt hvorum landshlutanum. Þessi 

sögn eftir Moniku er fjórða reynslusögnin sem við finnum í þessari rannsókn og þegar 

sögnin er skoðuð betur í ljósi þess hvort að hún innihaldi einhvern boðskap virðist það 

ekki vera. En þessi sögn er hins vegar ekkert ómerkilegri en hinar sagnirnar sem hér er 

búið að fara yfir. Þessi tiltekna sögn gefur okkur mikla innsýn inn í hvernig fólk lifði 

snemma á 20. öldinni. Helsti tilgangur þessara sagnar virðist vera að reyna að færa sönnur 

á að huldufólk sé í raun til og svo virðist sem Guðmundur hafi ekki hlotið neinn skaða af 

þótt Snjólaug hafi sagt frá atburðinum.  
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5. Niðurstöður 

Í upphafi þessarar ritgerðar var skoðað hvernig birtingarmynd verðlauna og gjafa frá 

huldufólki er í sagnahefðinni. Ljósmæðrasagnir voru teknar sérstaklega fyrir vegna 

vinsælda þeirra hér á landi og skoðað var hvernig verðlaun og gjafir koma þar fyrir. 

Ljósmæðrasagnir njóta ekki bara vinsælda á Íslandi því margar þessara sagna sem fyrir 

finnast hér á landi flokkast sem alþjóðlegar flökkusagnir og eru þekktar í mismunandi 

tilbrigðum víðs vegar um heiminn. Verðlaunin og gjafirnar skiptast í efnisleg verðlaun, 

eins og fallega hluti, og óáþreifanleg verðlaun, sem geta birst sem blessun í starfi eða 

gæfuríku lífi. Karlmenn sem sinntu ljósmæðrastörfum voru þó líklegri til þess að hljóta 

óáþreifanleg verðlaun en konurnar. Í sagnaflokknum Álfar leitar liðveislu manna er að 

einnig að finna verðlauna- og gjafaminnið sem hefur greinilega verið vinsælt minni í 

sagnahefðinni. Líkt og í ljósmæðrasögnunum launar huldufólk ávallt fyrir hjálpsemina. Í 

þessum sagnaflokki eru þó meira áberandi efnisleg verðlaun og gjafir heldur en 

óáþreifanleg verðlaun og gjafir. 

 Upphaf gagnaöflunar fólst í því að reyna að finna hluti hér á landi sem sagðir eru 

koma frá huldufólki. Í þessari litlu rannsókn minni fann ég tíu hluti sem sagðir voru koma 

úr hulduheimi en þetta mun ekki vera tæmandi listi eins og áður hefur komið fram. Af tíu 

hlutum sem fundust þá fylgdi áhugaverð huldufólkssögn níu þeirra. 

Þegar skoðað er hvers konar sagnir fylgja hlutunum þá sést að hægt er að skipta 

þeim í tvennt. Í fyrsta lagi eru þetta flökkusagnir, íslenskar og alþjóðlegar. Í öðru lagi er 

hér að finna tiltölulega ungar reynslusagnir. Sagnirnar voru endursagðar í styttri útgáfum 

hér að ofan og athugað var hvernig þær samsvöruðu sér við sagnahefðina og skoðað var 

hvort einhver munur var á sögnunum eftir aldri og hvort að trú og siðferðisleg gildi 

endurspegluðust í sögnunum. Helstu niðurstöður sem komu í ljós eru margþættar. Fyrst 

má nefna að eldri sagnirnar, eða þær sem standa okkur fjær í tíma, eru flökkusagnir sem 

hafa aðlagað sig að umhverfi sínu og staðarháttum og finnast í mismunandi tilbrigðum 

um landið. Þær fela einkum í sér siðferðislegan boðskap og beinast sérstaklega að 

karlmönnum að skorast ekki undan ábyrgð. Elstu sagnirnar, er tengjast kirkjunum, hafa 

sterkari siðferðislegan boðskap í sér og voru að öllum líkindum sagðar til þess að halda 

siðferðisleg gildi kirkjunnar í heiðri. Yngri sagnirnar sem fylgja umræddum hlutunum 

eiga að hafa átt sér stað snemma á 20. öldinni. Þær eru allar reynslusagnir, bæði fyrsta- 

og annarstigs, og eru notaðar til þess að útskýra dularfulla tilveru hlutanna. Ein sögn af 



 

39 

eldri gerðinni sker sig þó úr og er það sögnin um Álfa-Árna, hún er sögð vera rituð upp 

eftir honum 1752 og er því elsta reynslusögnin sem hér er rædd. 

Höklarnir tveir og kaleikurinn á Breiðabólstað eru hlutir sem notaðir voru til þess 

að greiða fyrir þjónustu kirkjunnar. Eini hluturinn sem telst til verðlauna hér í þessari 

samantekt er álfkonudúkurinn sem sýslumannsfrúin í Bustafelli fékk að launum fyrir að 

aðstoða huldukonu í barnsnauð en að auki er sú sögn eina alþjóðlega flökkusögnin í 

þessum hópi.  
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