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Útdráttur

Hér á eftir fer ritgerð og vinnuskýrsla um 30 eininga meistaraverkefni í hagnýtri þjóðfræði

við  Háskóla  Íslands.  Hið  eiginlega  hagnýta  verkefni  er  ný  útgáfa  af  Sagnagrunni,

gagnagrunni  yfir  flestar  íslenskar  sagnir  sem  til  eru  á  prenti.  Ásamt  nýrri  og

endurskipulagðri  útgáfu af gagnagrunninum hefur ný vefsíða verið hönnuð og forrituð í

kringum hann.  Síðast  en ekki  síst  hefur  meirihluti  þeirra  staðarnafna  sem koma fyrir  í

sögnunum,  ásamt  heimilum  stórs  hluta  heimildarmanna,  verið  kortlagður.  Nýja  útgáfu

Sagnagrunnsins með kortaviðmóti þar sem skoða má dreifingu sagna má sjá á vefslóðinni

http://sagnagrunnur.com/grunnur/.

Í þessari ritgerð er Sagnagrunninum lýst, sagt frá tilurð hans og fjallað í stuttu máli

um kortlagningu innan þjóðfræðinnar og skyldum fræðigreinum frá upphafi þess til dagsins

í dag. Því næst er þeim breytingum sem höfundur hefur gert á byggingu Sagnagrunnsins

lýst. Þá er farið yfir vinnuferlið frá upphaflegri útgáfu til þeirrar nýju og endurbættu úgáfu

sem gerð var fyrir þetta verkefni. Loks er fjallað um nokkra af fjölmörgum möguleikum

kortlagðs gagnagrunns yfir sagnir 19. aldar og fyrri hluta þeirrar 20. og ýmsum spurningum

er  varpað  fram.  Ekki  er  ætlunin  að  svara  þeim  öllum  heldur  sýna  fram  á  að  slíkt

rannsóknarverkfæri mun í framtíðinni nýtast á mörgum sviðum, jafnt innan fræðaheimsins

sem utan, og verður án efa uppspretta nýrra nálgana á sagnasjóð Íslendinga.
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Formáli

Þegar ég hætti í ágætlega launuðu vinnunni minni við forritun og hönnun og hóf nám í

einhverju sem hét ritlist við Háskóla Íslands urðu margir í kringum mig hissa. Þetta var

nefnilega vorið 2009 þegar allir sem höfðu vinnu áttu að halda sem fastast í hana, nema svo

ólíklega vildi til að önnur byðist sem væri betur launuð. Þegar ég hóf síðan meistaranám í

þjóðfræði virtist sem ég hefði stigið alla leið yfir einhverja djúpa og breiða gjá. Úr forritun

yfir í þjóðfræði. En gjár má brúa á einn eða annan hátt, nánast sama hversu djúpar eða

breiðar þær eru, og með þessu verkefni næ ég að sameina áhuga minn á undrum tölvunnar

og göldrum forritunar annars vegar og hins vegar djúpan áhuga sem ég hef lengi haft á

menningu Íslendinga fyrr og nú, sérstaklega fyrr.

Í raun má segja að ég hafi byrjað þetta verkefni nokkrum mánuðum áður en ég hóf

meistaranámið. Sumarið 2012 ræddi ég við Gerði Halldóru Sigurðardóttur, sem þá var að

vinna við yfirferð á Sagnagrunninum, og Evu Þórdísi Ebenezardóttur sem var að vinna að

sínu meistaraverkefni.1 Við ræddum um uppbyggingu Sagnagrunnsins þar sem ég komst að

því hversu gríðarlega stór hann var. Þar fékk ég strax brennandi áhuga á þessu verkefni því

ég sá að möguleikarnir væru ótalmargir ef honum væri komið í annað og betra form. Síðan

námið hófst formlega hef ég eytt ófáum kvöldum og lausum stundum í að endurskipuleggja

grunninn og kortleggja staðina sem í honum eru. Verður þeirri vinnu lýst nánar í þessari

skýrslu.

Ég stend þó ekki einn að þessu verkefni, þvert á móti. Áðurnefndar Eva Þórdís og

Gerður Halldóra hafa hjálpað mér að skilja hvernig grunnurinn virkar og hvaða möguleikar

leynast í honum. Prófessor Timothy Tangherlini hjá University of California í Los Angeles

hefur  veitt  mér  mikinn  innblástur  og  svarað  ófáum tölvupóstum frá  mér. Þá  aðstoðaði

Theódór  Helgi  Helgason  mig  við  að  fara  yfir  þónokkrar  færslur  í  gagnagrunninum og

lagfæra þær. Suðurhlið lífs míns, Lilý Erla Adamsdóttir, fær húrrahróp og þakkir fyrir að

hlusta á einræður mínar um þjóðsögur og gagnagrunna og sannfæra mig um að ég væri á

réttri leið og að það sem ég væri að gera myndi án efa hafa notagildi í framtíðinni. Loks fær
1 Sjá Eva Þórdís Ebenezersdóttir, Haltrað í tveimur heimum: Skilningur á fötlun og skerðingum í íslenskum 

þjóðsögum fyrir 1900.
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leiðbeinandinn minn, Terry Gunnell, ótal húrrahróp og miklar þakkir fyrir að lesa textann

minn, hjálpa mér við að greiða úr flækjum og fyrir að hjálpa mér að velta við steinum hvar

ýmislegt áhugavert fannst.

Mestar  þakkir  fær þó sagnafólkið  sem flutti  þjóðsagnasöfnurum nítjándu aldar  og

fyrri hluta þeirrar tuttugustu enduróm þess sem ömmur þeirra og afar, mömmur og pabbar,

gestkomandi og vinir höfðu sagt þeim.
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1. Inngangur

Á bak við landslagið, í kringum bæina og lengst úti í fjarskanum liggur saga sem lifnar þó

ekki við nema í hugum okkar. Hvort sem sagan er sönn eða ekki er hún engu að síður

heimild  um  fólkið  sem  sagði  hana.  Hún  er  heimild  um  hugarfar  og  heimsmynd  þess

samfélags sem bjó hana til og ákvað að hlúa að henni. Sögurnar gefa landslaginu nýtt gildi.2

Sem meistaraverkefni í hagnýtri þjóðfræði við Háskóla Íslands hefur höfundur unnið

að því síðan haustið 2012 að koma gögnum um íslenskar sagnir í svokölluðum Sagnagrunni

yfir á nýtt form. Það hefur verið gert með það fyrir augum að hnitsetja staðina sem tengjast

sögnunum annars vegar og hins vegar heimili  sagnafólksins.  Ásamt því hefur höfundur

hannað  hugbúnað  sem  keyrir  á  vefsíðu  þar  sem  hægt  er  að  rannsaka  grunninn  með

gagnvirku kortaviðmóti og þannig kanna landfræðilega dreifingu íslenskra sagna á hátt sem

ekki  hefur  verið  mögulegur  áður.  Sagnagrunnur  er  gagnagrunnur  sem  gerður  var  að

undirlagi Terrys Gunnell hjá Háskóla Íslands og geymir upplýsingar um flestar íslenskar

sagnir sem til eru á prenti og verður honum lýst nánar í kafla 2 hér á eftir. Nýju útgáfuna af

Sagnagrunninum má skoða á  vefslóðinni  http://sagnagrunnur.com/grunnur og kortið  má

sömuleiðis finna á slóðinni http://sagnagrunnur.com/grunnur/map.v2.php. Í apríl 2014 lauk

kortlagningu á staðarnöfnum í gagnagrunninum að mestu.

Sænski þjóðfræðingurinn Bo Almqvist (1931–2013) á mikinn þátt í því starfi sem á

endanum varð grunnurinn að þessu verkefni. Almqvist hafði gríðarlegan áhuga á þjóðfræði

Íslands,  Írlands,  Orkneyja,  Hjaltlandseyja  og  Svíþjóðar  og  lagði  mikið  til  íslenskra

samanburðarrannsókna á sögnum og ævintýrum.3 Honum var ljós nauðsyn þess að skapa

flokkað heildaryfirlit yfir þjóðsagnaarf Íslendinga. Í inngangi greinar sinnar um íslenskar

sagnir um ljósmæður hjá álfum segir hann:

2 Talsvert hefur verið fjallað um samspil landslags og sagna: sjá til dæmis Gunnell, Legends and Landscape in

the Nordic Countries og An Invasion of Foreign Bodies: Legends of Washed Up Corpses in Iceland.
3 Sjá til dæmis Almqvist, Um ákvæðaskáld; The Dead from the Sea in Old Icelandic Tradition; Midwife to the

Fairies (ML 5070) in Icelandic Tradition; og Gerðir ævintýra.
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[...]  the specific  nature and geographical  conditions in the country [...]  create a uniquely

interesting context  for the rejection of some categories and types of legends while being

favourable to the growth and development of others.4

Þarna undirstrikar Almqvist meðal annars hversu einstakur þjóðsagnaarfur Íslands er. Hin

náttúrulegu  landamæri  Íslands  mynda landfræðilegan  ramma utan  um heila  þjóð  sem í

gegnum tíðina hefur skilað af sér gríðarlegu magni ritaðra og munnlegra heimilda um sjálfa

sig. Sagnagrunnurinn og þetta verkefni er tileinkað minningu Bos Almqvist.

Í þessari skýrslu verður í upphafi fjallað um þá umræðu sem farið hefur fram innan

þjóðfræðinnar  um kosti  og galla  kortlagningar  þjóðfræðiefnis  frá  upphafi  fræðasviðsins

fram til dagsins í dag. Því næst kemur lýsing á verklegum hluta verkefnisins, þeim hluta

sem lýtur að gagnavinnslu, forritun hugbúnaðar og kortlagningu staðarnafna. Í þeim hluta

verður  eftir  því  sem  við  á  fjallað  um  notkun  hugbúnaðarlausna  og  hugtaka  í

nútímavefforritun en reynt verður eftir fremsta megni að stilla tæknimáli í hóf og tala þess í

stað út frá sjónarhóli þjóðfræðinnar og þeim gögnum sem unnið er með. Að lokinni lýsingu

á vinnslu verkefnisins og lokaafurð þess verða kortagögnin skoðuð með tilliti til þess hvaða

niðurstöður þau gefa og dæmi verða tekin um það hvernig túlka skuli þær niðurstöður. Loks

verða tekin nokkur dæmi um þá möguleika sem hnitsettar upplýsingar um sögustaði sagna

og heimili sagnamanna geta gefið. Skoðuð verður meðal annars dreifing einstakra efnisorða

með  hliðsjón  af  mismunandi  dreifingu  þjóðsagnasafnanna  og  sögulegum upplýsingum.

Dreifing sagna frá einstökum heimildarmönnum verður einnig tekin fyrir til að sjá hvaða

spurningar þær upplýsingar geta vakið. Ekki er ætlunin að svara öllum þeim spurningum

sem koma upp heldur einmitt sýna fram á að Sagnagrunnurinn og kortlagning hans vekja

upp  ótal  spurningar  sem  forvitnilegt  er  að  fá  svör  við  og  geta  varpað  nýju  ljósi  á

alþýðumenningu Íslendinga fyrr á öldum.

4 Almqvist, Midwife to the Fairies (ML 5070) in Icelandic Tradition, 274.
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2. Um Sagnagrunn

Sagnagrunnur er gagnagrunnur yfir flestar íslenskar sagnir sem til eru á prenti. Grunnurinn

inniheldur  að  jafnaði  ekki  heildartexta  sagnanna heldur  upplýsingar  á  borð  við  lýsandi

efnisorð, útdrátt sagnarinnar, upplýsingar um safnara og heimildarmenn, sögustaði ásamt

vísunum í ritverk og í sumum tilfellum upprunalegt handrit. Sagnir eru hér skilgreindar frá

því sem kölluð eru ævintýri. Á meðan ævintýrin gerast á óræðum og fjarlægum heimi þar

sem  yfirnáttúruleg  fyrirbrigði  virðast  hversdagsleg  þá  tengjast  sagnirnar  oftast

raunverulegum stöðum. Í þeim endurspeglast gjarnan raunveruleg fyrirbrigði sem reynt er

að  útskýra  með vísun í  yfirnáttúruleg  fyrirbrigði  og  tengjast  sagnirnar  því  samfélaginu

sterkari böndum heldur en ævintýrin. Loks virðast sagnir oft vera sagðar eins og þær eigi að

vera sannar og skera sig því einnig þannig frá ævintýrum sem ekki eiga að vera trúanleg.5

Hér verður farið stuttlega yfir tilurð Sagnagrunnsins og gerð grein fyrir eðli og umfangi

þeirra gagna sem gagnagrunnurinn inniheldur.

Vinna við grunninn hófst árið 1999 að tilstuðlan Terrys Gunnell, sem þá var lektor í

þjóðfræði við Háskóla Íslands en er nú prófessor í sömu deild. Á þeim tíma var nánast

ómögulegt  að  rannsaka  alþjóðleg  sagnaminni  í  íslenskum  flökkusögnum  eða  gera

samanburð á íslenskum þjóðsagnasöfnum án þess að eyða óheyrilegum tíma í  að lesa í

gegnum heildartexta þeirra. Sagnirnar í þessum ritum voru sjaldan bornar saman við aðrar

sagnir, hvorki erlendar né íslenskar. Í nágrannalöndunum höfðu aftur á móti verið gerðar

ítarlegar gerðaskrár með vísunum í tilbrigði sem til voru á prenti. Til dæmis eru til skrár yfir

norskar flökkusagnir,6 sænskar sagnir,7 finnskar,8 írskar9 og skoskar.10Á Íslandi hafði meira

5 Sjá til dæmis Tangherlini, Interpreting Legend, 5-7 og 15; Dégh, Legend and Belief, 24 og 97; og Gunnell, 

Introducion, 15.

6 Christiansen, The Migratory Legends: A Proposed List of Types with a Systematic Catalogue of the 

Norwegian Variants.

7 af Klintberg, The Types of the Swedish Folk Legend.

8 Jauhiainen, The Type and Motif Index of Finnish Belief Legends and Memorates.

9 Almqvist, Crossing the Border.

10 Bruford, Scottish Gaelic Witch Stories.
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verið gert í skráningu ævintýra. Einar Ólafur Sveinsson bjó til flokkunarkerfi fyrir íslensk

ævintýri og í útgáfu Árna Böðvarssonar og Bjarna Vilhjámssonar á safni Jóns Árnasonar frá

árunum 1954–1961 er að finna gerðaskrá sem sett var saman af Bo Almqvist og styðst sú

skrá við flokkun Aarne Thompson (AT).11 Einnig er í útgáfu Árna og Bjarna að finna skrá

yfir  alþjóðleg  sagnaminni  í  íslenskum ævintýrum12 og  styðst  hún  við  minnaskrá  Stiths

Thompson.13 Um skráningu á íslenskum sögnum hefur Terry Gunnell aftur á móti sagt að

„[...] unlike in other neighbouring countries which all have archives, the Icelandic legends

have never been thoroughly indexed, catalogued or classified according to any international

system“.14

Árið  1994  hófu  Rósa  Þorsteinsdóttir  og  Gísli  Sigurðsson  hjá  Stofnun  Árna

Magnússonar vinnu við einfaldan gagnagrunn yfir hið gríðarlega magn af efni – sagnir,

ævintýri, þulur, rímur, æviminningar og margt fleira – sem segulbandasafn stofnunarinnar

geymdi. Þessi gagnagrunnur varð síðar að Ísmús.15 Grunnur Rósu og Gísla var notaður sem

skapalón fyrir Sagnagrunninn en vinna við skráningar í hann hófst árið 1999. Terry fékk sér

til liðs rúmlega 25 nemendur í námskeiði sem hann kenndi um íslenskar sagnir, þjóðtrú og

samfélag  ásamt  öðrum  þátttakendum.  Vinnan  fór  þannig  fram  að  þátttakendur  lásu

sagnirnar og skráðu þær og flokkuðu eftir ákveðnu kerfi. Listinn hér að neðan sýnir dálkana

sem grunnurinn samanstendur af og upplýsingarnar sem þar voru skráðar:16

Heiti sagnarinnar eins og hún birtist í ritinu sem hún er tekin úr.

11 Einar Ól. Sveinsson. Verzeichnis isländischer Märchenvarianten: mit einer einleitenden Untersuchung; og 

Almqvist, Gerðir ævintýra, í Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, VI, 317. AT flokkunarkerfið 

kallast nú ATU eftir að Hans Uther endurnýjaði það. Nánar verður fjallað um það í kafla 3.2 á síðu 19.

12 A Selected Motif-Index, í Jón Árnason, Íslenskar þjóðsögur og ævintýri, VI, 325.

13 Thompson, Motif-Index of Folk-Literature.

14 Gunnell, Sagnagrunnur: A New Database of Icelandic Folk Legends in Print, 153.

15 Ísmús: Íslenskur músík- og menningararfur er gagnagrunnur sem geymir meðal annars hljóðrit úr 

segulbandasafni Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum: sjá www.ismus.is

16 Gunnell, Sagnagrunnur: A New Database of Icelandic Folk Legends in Print, 154–157.
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Heimild. Vísun í upprunalegt rit og í sumum tilfellum handrit.

Heimildarmaður. Sá sem skrásetjari eða sendandi hafði söguna eftir.

Kyn heimildarmanns.

Heimili heimildarmanns.

Sendandi. Í þeim tilfellum þar sem útgefandi fékk aðra til  að safna fyrir sig, til

dæmis í tilfelli Jóns Árnasonar sem fékk menn héðan og þaðan af landinu til að skrá

sagnir og senda til sín.

Heimili sendanda.

Skráningarár. Hvenær sögnin var skráð.

ML, AT, MI númer. Ef sögnin er af þekktri alþjóðlegri sagnagerð eða inniheldur

alþjóðleg sagnaminni.17

Sögustaður. Þeir staðir sem sögnin á að hafa gerst á eða er minnst á í henni.

Tímabil. Tímasetningar sem koma fyrir í sögninni.

Efnisorð sem tengjast efni sagnarinnar og eru tekin úr samræmdum lista. Dæmi um

algeng efnisorð eru „draugar“, „huldufólk“, „húsdýr“ og „prestar“ svo fátt eitt sé

nefnt.

Efni. Útdráttur sagnarinnar eða öll sögnin í tilfelli styttri sagna.

Vísur sem koma fyrir í sögninni.

Athugasemdir frá þeim sem skráðu í grunninn.

Upplýsingarnar  voru skráðar  í  hugbúnaðinn FileMaker  Pro 4 og var  eftir  fremsta

megni reynt að samræma skráningar á þann hátt að farið væri eftir einum efnisorðalista og

að ákveðinn ritháttur væri notaður þegar staðarnöfn voru skráð. Á sex ára tímabili voru

skráðar  rúmlega  10.000  sagnir  úr  19  íslenskum  þjóðsagnasöfnum,  efni  sem  spannar

nokkurra metra hillupláss.18 Árið 2008 var svo óformlega opnað fyrir aðgang að vefútgáfu

Sagnagrunnsins sem hugbúnaðarfræðingurinn Garðar Guðgeirsson vann að. Í þeirri útgáfu

var hægt að leita að upplýsingum í grunninum en sú leit var háð þeim takmörkunum að

einungis var hægt að leita að texta í einum dálki í einu, samanber listann hér að ofan. Áður

17 Sjá umfjöllun hér að ofan og kafla 3.2 á síðu 19.

18 Lista yfir þau söfn sem Sagnagrunnurinn geymir upplýsingar um má sjá í viðauka 1.
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en þessi útgáfa Garðars var sett upp hafði til skamms tíma verið hægt að skoða FileMaker-

útgáfuna beint í gegnum sérstakt viðmót.19

Í grunninum eru í dag, eins og áður segir, sagnir úr 19 þjóðsagnasöfnum sem eru

misjöfn að stærð og sum þeirra eru mörg bindi. Þar fer langmest fyrir sex binda safni Jóns

Árnasonar en um 27% sagnanna í grunninum eru úr safni hans. Á eftir honum koma söfn

Sigfúsar Sigfússonar (16%), Ólafs Davíðssonar  (11%) og  Gríma hin Nýja Þorsteins  M.

Jónssonar (10%). Fjölda sagna í grunninum eftir þjóðsagnasöfnum má sjá í töflu í viðauka

1 og nánar er fjallað um stærð þjóðsagnasafnanna í kafla 5.1.

19 Sjá Sagnagrunnur 2.0 beta.
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3. Kortlagning innan þjóðfræðinnar

Hér verður í stuttu máli fjallað þá umræðu sem farið hefur fram innan þjóðfræðinnar og

skyldum  fræðigreinum  um  rannsóknir  á  landfræðilegri  dreifingu  og  kortlagningu

þjóðfræðiefnis  frá  upphafi  fagsins  til  nýlegra  rannsókna.  Þannig  verður  leitast  við  að

staðsetja  verkefnið  í  samhengi  við  fyrri  rannsóknir  og  umræður  um  kosti  og  galla

kortlagningar innan þjóðfræði og skyldra fræðigreina.

3.1 Málvísindi og þróunarhyggja

Sögu  kortlagningar  innan  þjóðfræðinnar  má  rekja  aftur  til  textafræðinga  og

málvísindamanna á fyrri  hluta 19.  aldar sem innblásnir  voru af nýjum hugmyndum um

uppruna tungumála. Textafræðingurinn og austurlandafræðingurinn William Jones (1746–

1794) setti seint á 18. öld fram kenningar um uppruna tungumála og sýndi fram á líkindi

milli sanskrít, grísku og latínu. Hann taldi að þessi mál hefðu sprottið út frá sameiginlegu

fornu indó-evrópsku tungumáli sem talað hefði verið á Indlandi. Á þessum tíma var álitið

að vöggu evrópskrar menningar væri að finna á því svæði og í kjölfar hugmynda Jones

vöknuðu vonir um að mögulegt yrði að endurskapa þetta forna tungumál með því að bera

saman ótal afbrigði mállýskna og þannig finna sameiginleg einkenni sem vísað gæti slóðina

að upprunalega indó-evrópska tungumálinu.20

Við upphaf 19. aldar voru hugmyndir rómantískra þjóðernissinna í blóma en þær má

rekja aftur til 18. aldar og þýska heimspekingsins Johanns Gottfrieds Herder (1744–1803).

Herder hélt því fram að sérhver menningarhópur eða þjóð hefði sín sérkenni sem birtust í

20 Sjá m.a. Goldberg, The Tale of the Three Oranges, 46; og Ó Giolláin, Locating Irish Folklore, 45. Sjá einnig

Bendix, In Search of Authenticity, 35, en þar talar Bendix um áhuga á hindúisma á 19. öld og þýðingum á 

indverskum leikverkum og goðsögnum ásamt rannsóknum á sanskrít sem áttu sér stað á þessum tíma. Þessi 

áhugi hvatti menn til leitarinnar að hinu upprunalega sem samkvæmt þessu átti að finnast í hinu forna 

Indlandi. Síðar þróaðist þessi hugmynd frekar og leitin að hinu „hreina“ og upprunalega beindist að menningu

alþýðunnar sem menn héldu að geymdi leyfar af eldri stigum menningar sem upprunin væri í Indlandi. Helstu 

verk Williams Jones má finna í  Discourses Delivered before the Asiatic Society: And Miscellaneous Papers, 

on the Religion, Poetry, Literature, etc., of the Nations of India.
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þjóðmenningu  alþýðunnar.  Í  þessari  þjóðmenningu  endurspeglaðist  líka  umhverfi

þjóðarinnar  og  ýmsar  náttúrulegar  aðstæður.  Eitt  lykilatriðið  í  hugmyndum  hans  var

tungumálið en innan þess átti menningin að varðveitast og í því áttu náttúrulegar aðstæður

þjóða og menningarhópa að endurspeglast. Hann taldi að landamæri þjóða ættu að haldast í

hendur við tungumálasvæði og að eðlilegast væri að hver þjóð stjórnaði sér sjálf.21

Vaxandi  þjóðernishyggja  af  þessu  tagi  hvatti  menn  til  þess  að  rannsaka

alþýðumenningu í auknum mæli í þeim tilgangi að styrkja ímynd þjóða og safna efni sem

annars myndi glatast og gefið gæti mynd af lífi fólksins fyrr á öldum. Þessi mynd átti oftar

en ekki að hjálpa til við að réttlæta mikilfengleika þjóða, yfirráð yfir landsvæði eða kröfur

til sjálfstæðis með vísun í rótgróna fortíð ákveðins hóps á ákveðnu svæði og um leið að

undirstrika mun á milli menningarsvæða.22 Í Þýskalandi tóku bræðurnir Jacob (1785–1863)

og  Wilhelm  Grimm (1786–1859)  sig  til  árið  1807  og  hófu  að  safna  sögum af  vörum

alþýðufólks  og  hvöttu  aðra  til  að  gera  slíkt  hið  sama.23 Þeir  gáfu  í  kjölfarið  út  söfnin

Kinder- und Hausmärchen, sem innihélt þýsk ævintýri, á árunum 1812–1815 og Deutsche

sagen á árunum 1816 og 1818 en það síðarnefnda innihélt þýskar sagnir. Þetta var meðal

annars gert í anda hugmynda málvísindamanna um að finna mætti vísbendingar sem myndu

leiða menn að uppruna evrópskrar menningar í nágrenni Indlands.24 Söfnunarstarf Grimm-

bræðra er almennt talið marka upphaf þjóðfræðinnar sem fræðigreinar og í kjölfar þeirra

hófu fleiri að safna þjóðsögum, kvæðum og öðru efni frá alþýðunni. Þar á meðal voru Peter

Christen Asbjörnsen og Jørgen Moe í Noregi, Evald Tang Christensen og Svend Grundtvig

21 Guðmundur Hálfdánarson, Íslenska þjóðríkið, 19–21. Kenningar Herders birtust meðal annars í Ideen zur 

Philosophie der Geschichte der Menschheit og Abhandlung über den Ursprung der Sprache.

22 Sjá meðal annars Anttonen, Tradition through Modernity, 82–83.

23 Jakob Grimm hvatti til þess í ávarpi árið 1811 að vísindalegrar nákvæmni yrði gætt við söfnun á 

þjóðfræðiefni af vörum fólks og sagnir skyldu skráðar nákvæmlega orðrétt eftir munnlegri frásögn. Síðari 

tíma rannsóknir á vinnubrögðum Grimm-bræðra hafa leitt í ljós að þeir voru ekki verið samkvæmir sjálfum 

sér og áttu það til dæmis til að steypa saman fleiri en einni frásögn eftir mörgum heimildamönnum: sjá til 

dæmis Ellis, One Fairy Story Too Many: The Brothers Grimm and Their Tales.

24 Giolláin, Locating Irish Folklore, 44; Grimm, Kinder- und Hausmärchen.
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í Danmörku og Magnús Grímsson, Jón Árnason, Bjarni Þorsteinsson og Ólafur Davíðsson á

Íslandi, svo aðeins nokkrir séu nefndir.25

Á 19. öld komu ekki aðeins fram nýjar kenningar í félags- og mannvísindum heldur

einnig í fjölmörgum öðrum fræðigreinum. Þróunarkenning Charles Darwin (1809–1882)

um uppruna tegundanna hafði sterk áhrif bæði í náttúruvísindum og öðrum fræðigreinum.

Darwin lýsti því hvernig sumar tegundir lífvera verða undir í baráttu við aðrar og þannig

nái þær tegundir sem hæfastar eru til að lifa af í umhverfinu að þróast áfram og dafna.26 Í

félags-  og  mannvísindum  birtust  áhrif  Darwins  meðal  annars  í   hugmyndum  um  að

menning  þróaðist  á  sama  hátt  frá  frumstæðum  samfélögum  villimanna  í  átt  að

siðmenntuðum nútímasamfélögum og héldust þær kenningar að miklu leyti í hendur við

hugmyndir um uppruna tungumála.  Þróunarsinnar töldu að mannkynið allt  væri á sömu

þróunarbrautinni og að samfélög sem talin voru frumstæðari en borgarastétt Evrópu væru

einfaldlega ekki komin eins langt á þeirri braut. Í þróuðum samfélögum mætti finna leifar

af fyrri menningarstigum, ekki síst meðal alþýðunnar og bændastéttar. Þessar hugmyndir

birtust meðal annars í kenningum mannfræðingsins Edwards B. Tylor (1832–1917). Tylor

lýsir þessum leifum í menningunni sem:

[...] processes, customs, opinions, and so forth, which have been carried on by force of habit

into a new state of society different from that in which they had their original home.27

Í frumbernsku þjóðfræðinnar, ekki síst í verkum Grimm-bræðra, sjást augljós áhrif

bæði þróunarsinna og málvísindamanna. Þjóðfræðingurinn Edwin Sidney Hartland (1848–

1927) kom til dæmis með þá tillögu að sagnir og ævintýri um allan heim fylgdu ákveðnu

mynstri  sem  samræmdist  þróunarstigum  mannkyns.  Þannig  mætti  sjá  breytingar  á

ævintýrum og sagnaminnum á mismunandi stigum menningarhópa á þróunarbrautinni. Það

25 Giolláin, Locating Irish Folklore, 44. Sjá einnig Asbjörnsen og Moe, Norske folkeeventyr; Kristensen, 

Danske sagn; Kristensen, Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv; Gruntvig, Danmarks gamle 

folkeviser; Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri; Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur; Bjarni 

Þorsteinsson, Íslenzk þjóðlög; og Jón Árnason og Ólafur Davíðsson, Íslenzkar gátur, skemtanir, vikivakar og 

þulur.

26 Sjá Darwin, The Origin of Species by Means of Natural Selection.

27 Tylor, Primitive Culture, 16–17.
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efni sem sem lifði í samtímanum væri því það sem hefði lifað af náttúruval hefðarinnar.28

Textafræðingurinn Theodor Benfey (1809–1881) leit á þjóðfræðiefni svipuðum augum og

litið var á indó-evrópsk tungumál. Hann taldi að ævintýri, sem meðal annars fundust í safni

Grimm-bræðra, væru líklega upprunin í Indlandi, hefðu borist þaðan til Evrópu og tekið

breytingum á leiðinni þar sem þau hefðu aðlagast nýjum aðstæðum og samfélögum.29

Þjóðfræðingar voru víða á síðari  hluta 19. aldar með hugann við upprunaleit  og í

síauknum  mæli  farnir  að  skrásetja  og  rannsaka  landfræðilega  útbreiðslu  efnis  með

áðurnefndar kenningar í huga. Grimm-bræður voru sjálfir  textafræðingar. Þeir gerðu sér

fyllilega grein fyrir því að þjóðfræðiefnið sem þeir söfnuðu var til í mismunandi tilbrigðum

á  mismunandi  stöðum  en  töldu  líkt  og  Benfey  að  þau  tilbrigði  ættu  sér  sennilega

sameiginlegan uppruna.30 Í skráningu á útbreiðslu var oftast gert ráð fyrir að hefðir, sagnir,

kvæði og önnur viðfangsefni ættu sér fornan upprunastað. Kenningin var sú að á ferð sinni í

átt að Evrópu tæki efnið breytingum þegar það aðlagaðist nýjum aðstæðum og festi sig í

sessi innan nýrra samfélaga. Með því að bera saman eins mörg tilbrigði og kostur var á var

talið að hægt væri að rekja leið efnisins aftur í tímann og þannig yrði mögulegt að finna

upprunalegt form þess efnis sem rannsókninni var beint að. Þessi tilgáta um upprunaform,

eða  svokallað  ur-form  sagna  og  ævintýra,  var  svipuð  og  tilgátan  um  ur-form orða  frá

Indlandi.31

Því er ljóst að á þessum æskuárum þjóðfræðinnar voru menn farnir að velta mikið

fyrir  sér  dreifingu  og  landfræðilegu  samhengi  þjóðfræðiefnis  án  þess  þó  að  markviss

kortlagning væri orðin að veruleika.  Þessari áherslu á upprunaleit  og dreifingu óx síðan

fiskur  um  hrygg  við  lok  aldarinnar  með  tilkomu  nýrra  aðferða  sem  kenndar  eru  við

Finnland og fjallað verður um í næsta kafla.

28 Dundes, The Devolutionary Premise in Folklore Theory, 398–399. Sjá einnig Hartland, The Science of 

Fairy Tales.

29 Sjá meðal annars Giolláin, Locating Irish Folklore, 45–46. Sjá einnig Benfey, Geschichte der 

sprachwissenschaft und orientalischen philologie in Deutschland seit dem anfange des 19. jahrhunderts, mit 

einem rückblick auf die früheren zeiten.

30 Goldberg, The Tale of the Three Oranges, 47.

31 Noyes, Tradition: Three Traditions, 237.
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3.2 Finnski skólinn

Hugmyndir um leit að upprunaformi þjóðfræðiefnis festust í sessi í því sem oftast er kallað

sögulega og landfræðilega aðferðin (e.  the historic-geographic method),  eða einfaldlega

„finnska aðferðin“, enda er hún tengd við Finnana Kaarle Krohn (1863–1933), föður hans,

Julius Krohn (1835–1888),  og Antti  Aarne (1867–1925).32 Samanburðaraðferðin  var því

ekki  finnsk að uppruna en  samt  sem áður  má segja að landfræðileg  hlið  hennar  innan

þjóðfræði sé að mestu upprunnin í Finnlandi. Í byrjun níunda áratugs 19. aldar hóf Julius

Krohn  að  rannsaka  landfræðilega  dreifingu  í  tengslum  við  samanburðarrannsóknir  á

erindum úr  finnska  kvæðabálknum  Kalevala.  Árið  1887  birti  Kaarle  Krohn  svo  fyrstu

doktorsritgerðina  um  landfræðilega  og  sögulega  dreifingu  þjóðfræðiefnis  og  árið  1926

hafði hann mótað aðferðina betur og lýsti henni í ritinu Die folkloristische Arbeitsmethode

(e. The Folklorist Work Method). Athyglisvert er að í ritinu er einungis eitt kort en það sýnir

Finnland, skipt niður eftir sóknum og sveitarfélögum, en ekki dreifingu efnis.33

Í rannsóknaraðferðum finnska skólans á næstu árum og áratugum var landfræðileg

dreifing talin veigamikill þáttur í rannsóknum og ásamt sögulegri dreifingu var hún talin

geta gefið mikilvægar upplýsingar um uppruna og aldur þjóðfræðiefnis. Því dreifðara sem

fyrirbrigðið  var,  því  eldra  átti  það að  vera.  Þessi  aðferð gerði  því  ráð fyrir  svokallaðri

einsköpun (e. monogenesis), það er að sagnir og ævintýri hefðu orðið til á einum ákveðnum

stað þaðan sem þau síðan dreifðust.34

Bandaríski  þjóðfræðingurinn  Timothy  Tangherlini  og  tölvunarfræðingurinn  Peter

Broadwell hafa fjallað lítillega um dreifingarkort frá fyrri hluta 20. aldar sem byggð voru á

rannsóknaraðferðum finnska skólans. Þeir benda á að á þau hafi gjarnan skort tímadýpt.

32 Sjá til dæmis Maas, Textual Criticism, 2–9.

33 Sjá Holbek, On the Comparative Method in Folklore Research, 3–5; Dundes, Folklore Matters, 65; Krohn,  

Die folkloristische Arbeitsmethode, 51.

34 Þrátt fyrir að samanburði sé áfram beitt í þjóðfræðirannsóknum hefur finnska aðferðin sem slík staðist illa 

tímans tönn og fengið á sig margs konar gagnrýni. Alan Dundes hefur til dæmis sagt að í slíkum rannsóknum 

hafi alltaf sjálfkrafa verið gert ráð fyrir einsköpun og einnig að fylgjendur hennar hafi gjarnan litið framhjá 

vísbendingum sem gáfu annað til kynna. Sjá t.d. Dundes, Folklore Matters, 64; og Holbek, On the 

Comparative Method in Folklore Research, 12.
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In the maps based on this early folklore method, time was persistent, so that a story attested

in  the  ninth  century  could  appear  side-by-side  with  a  story  variant  collected  in  the  late

nineteenth century.35

Sænski þjóðfræðingurinn Carl W. von Sydow (1878–1952) var einn þeirra sem áttu þátt í að

móta aðferðir finnska skólans og rannsakaði hann meðal annars hvernig flökkusagnir náðu

bólfestu á nýjum svæðum þar sem þær tóku breytingum, aðlöguðust nýjum aðstæðum og

mynduðu  svokölluð  staðbrigði  (e.  oicotype).  Von  Sydow  gagnrýndi  þó  sjálfur  aðferðir

Krohn-feðga og Anttis  Aarne  og sagði  að rannsóknir á  völdum afbrigðum væru oft  og

tíðum ekki í  tengslum við raunveruleikann þar sem gjarnan væri horft  fram hjá öðrum

afbrigðum.36 Þrátt fyrir að von Sydow hafi skoðað landfræðilega dreifingu snemma á ferli

sínum virðist hann ekki hafa notað kort mikið, ef til vill af áðurnefndri ástæðu.37

Á síðustu áratugum hefur finnska aðferðin ekki verið mikið notuð í rannsóknum á

sögnum og ævintýrum. Samanburðarrannsóknum er þó áfram beitt en með minni áherslu á

landfræðilegu hliðina. Alan Dundes segir til dæmis í bók sinni Folklore Matters frá 1989 að

„[s]ome  of  the  most  important  findings  in  folklore  have  come  from  a  form  of  the

comparative  method,  but  not  the  Finnish  method.“38 Dundes  bendir  þannig  á  að

samanburðaraðferðin haldi áfram að skila mörgum af mikilvægustu rannsóknarniðurstöðum

fagsins en að finnska aðferðin sem slík virki ekki, fyrst og fremst vegna þess að hún byggi á

þeirri forsendu að í fortíðinni hafi ákveðinn upprunastaður efnisins verið til staðar.

Mikilvæg afurð finnska skólans eru þó gerða- og minnaskrár yfir sagnir og ævintýri

sem enn eru  mikið  notaðar.  Má þar  helst  nefna  Aarne-Thompson flokkunarkerfið  fyrir

35 Broadwell og Tangherlini, TrollFinder: Geo-Semantic Exploration of a Very Large Corpus of Danish 

Folklore, 1. Tangherlini bendir þó á að upphafsmenn Finnska skólans hafi ekki unnið mikið af myndrænum 

kortum heldur hafi kortagerð þeirra meira fólgist í því að skrá fyrirbrigði og staðsetningar þeirra. Sjá 

Tangherlini, Reply: Unpublished article.

36 von Sydow, Geography and Folk-Tale Oicotypes, 45–46.

37 Bringéus, Om förarbetena till Atlas över svensk folkkultur, 160; Goldberg, The Historic-Geographic 

Method: Past and Future, 4. Athygli vekur einnig að von Sydow sá um útgáfu níunda bindis Nordisk kultur 

ritraðarinnar um þjóðsögur sem kom út 1931 en þar er ekkert dreifingarkort að finna. Sjá Nordisk kultur IX A:

Folkevisor og Nordisk kultur IX B: Folksägner och folksagor.

38 Dundes, Folklore Matters, 74.
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gerðir  ævintýra sem Antti  Aarne byrjaði  á  snemma á 20.  öld.  AT-skráin svokallaða var

endurbætt af Bandaríkjamanninum Stith Thompson árið 1928 og aftur 1961.39 Árið 2004

kom svo enn út endurbætt útgáfa Hans-Jörgs Uther (ATU). Í öllum þessum verkum má

finna  gróft  yfirlit  yfir  dreifingu  sagnagerða  en  sú  dreifingarlýsing  nær  þó  aðeins  yfir

þjóðernishópa og tungumálasvæði.40 Norski þjóðfræðingurinn Reidar Th. Christiansen gaf

út gerðaskrá sína yfir norskar flökkusagnir (ML) árið 1958. Í því riti má finna lýsingu á

landfræðilegri dreifingu afbrigðanna en þó ekki á korti heldur í orðum.41 Því er ljóst að skrá

Christiansens  myndar  grunn fyrir  landskort  sem myndi  gefa  skýrari  mynd  af dreifingu

sagnagerðanna  í  Noregi.42 Gerða-  og  minnaskrárnar  mynduðu  mikilvægan  grunn  fyrir

flokkun og skráningu þjóðsagna í Evrópu og víðar og urðu síðar hvatning fyrir verkefni á

borð við Sagnagrunninn, eins fjallað var lítillega um í kafla  2 og einnig verður vikið að í

kafla 3.6.

3.3 Áhugi á yfirgripsmikilli kortlagningu þjóðfræðiefnis

Eins og fram kom hér að framan virðist mega rekja upphaf kortanotkunar í félagsvísindum

og  hugvísindum  til  málvísindamanna  við  upphaf  19.  aldar.  Farið  var  að  kortleggja

mállýskur í Þýskalandi með leit að uppruna evrópskra tungumála að leiðarljósi og í kjölfar

þess var ráðist í svipuð verkefni víða um Evrópu í þeirri von að sjá hvernig tungumál hefðu

dreifst  út  frá sameiginlegum rótum. Í þessu samhengi komu út á síðari  hluta aldarinnar

nokkur kort sem sýndu á myndrænan hátt tungumál og mállýskur í Evrópu. Meðal annars

kom út árið 1875 mállýskuatlas yfir Rúmeníu og á árunum 1902–1910 kom út í Frakkandi

viðamikið safn með nokkur þúsund kortum sem sýndu dreifingu og mörk mállýskusvæða

þar í landi. Árið 1940 kom slíkur atlas einnig út í Finnlandi.43

39 Sjá Aarne og Thompson, The Types of the Folktale: A Classification and Bibliography og Thompson, The 

Folktale.

40 Uther, The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography, 13.

41 Christiansen, The Migratory Legends: A Proposed List of Types with a Systematic Catalogue of the 

Norwegian Variants.

42 Í kafla 2 voru taldar upp nokkrar af helstu gerðaskrám sagna og ævintýra í nágrannalöndunum.
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Landfræðileg  dreifing  af  þessu  tagi  vakti  ekki  einungis  áhuga  innan  málvísinda.

Þjóðfræðingar  sem  innblásnir  voru  af  hugmyndum  um  fornar  rætur  í  indó-evrópskri

menningu  fóru  snemma  að  velta  fyrir  sér  hvernig  sagnir  og  siðir  breiðast  út  og  taka

breytingum með tímanum eins og tungumál höfðu gert. Margir þeirra fóru að velta fyrir sér

nauðsyn þess að kortleggja þjóðfræðiefni á stóru svæði á svipaðan hátt og málvísindamenn

höfðu gert. Í Þýskalandi var þjóðfræðingurinn og mannfræðingurinn Wilhelm Mannhardt

(1831–1880)  einn  af  hvatamönnum  landfræðilegrar  nálgunar  í  rannsóknum  á

alþýðumenningu.  Mannhardt  hafði  mikinn  áhuga  á  landbúnaði  og  menningu  alþýðu  til

sveita. Hann safnaði heimildum um slíkt víða í norðanverðri Evrópu, meðal annars með því

að senda út spurningalista til heimildarmanna sinna. Hann vonaðist meðal annars til þess að

rannsóknirnar  myndu  leiða  í  ljós  leifar  af  menningu  Þýskalands  frá  því  fyrir  upphaf

kristni.44 Mannhardt safnaði gríðarmiklu magni af upplýsingum frá yfir tvöþúsund stöðum í

Þýskalandi og nágrannalöndumnu og urðu þær upplýsingar síðar grunnurinn að þýskum

þjóðfræðiatlas sem hafist var handa við skömmu fyrir 1930.45

Ef til vill má rekja upphaf þessarar þróunar í Skandinavíu til sama tíma, eða um 1930,

þegar  sænski  þjóðfræðingurinn  Åke  Campbell  (1891–1957)  skrifaði  bréf  til Carls  von

Sydow. Þar sagði hann að mikil þörf væri á að að kortleggja sænska menningararfleifð;

þjóðhætti, sagnir, þjóðtrú, mállýskur og örnefni. Hann benti á að í Þýskalandi hefði vinna

við þjóðfræðiatlas46 hafist í kringum 1930 en sagði enn fremur: „men någon karta över ett

flertal  olika  folkminnens  utbredning  i  vårt  land,  finnes  ej.“47 Samlandi  Campbells,

43 Sarmela, Finnish Folklore Atlas, 16–17. Um finnska mállýskuatlasinn: sjá Kettunen, Suomen murteet: 

Murrekartasto. Franski mállýskuatlasinn: sjá Gilleron og Edmont, Atlas linguistique de la France.

44 Corrsin, „Spectral, Dancing Hosts of War“: German-language Research on Sword Dancing before World 

War I, 282.

45 Wiegelmann og Cotter, The Atlas der deutschen Volkskunde and the Geographical Research Method, 187–

188; Harmjanz og Rohr, Atlas der deutschen Volkskunde.

46 Campbell virðist hafa verið að vísa til áðurnefnds Atlas der deutschen Volkskunde sem kom fyrst út á 

árunum 1937–1939 en hafði verið byrjað á nokkru fyrr. Sjá Wiegelmann og Cotter, The Atlas der deutschen 

Volkskunde and the Geographical Research Method, 189.

47 Úr bréfi Åke Campbell til von Sydow 13. desember 1930, í Bringéus, Om förarbetena till Atlas över svensk 

folkkultur, 161.
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þjóðfræðingurinn Åsa Nyman, sagði árið 1979 að fyrir  árið 1930 hefðu ýmsar tilraunir

verið gerðar til að kortleggja þjóðfræðiefni í Svíþjóð. Þar hefði áherslan ekki endilega verið

á dreifingu með tilliti til uppruna heldur hefðu kortin verið, eins og hún orðaði það, „an

expression of the new rewards of folklore research of that time – the study of traditions in

their geographical perspective.“48 Auk þess bætti hún við:

In order to demonstrate the continuity of traditions not only in Sweden but even over a larger

area, the need for a systematic charting of folk culture was felt increasingly necessary.49

Á þessum tíma urðu því  til  ákveðnar  undirstöður  fyrir  gerð stærra safns mállýskukorta

ásamt  öðrum  kortum  sem  Sigurd  Erixon  hafði  áður  unnið  og  sýndu  dreifingu  valins

þjóðfræðiefnis í Svíþjóð.50

Í kringum árið 1937 hófst síðan vinna við fyrirhugaðan þjóðfræðiatlas í Svíþjóð undir

stjórn Erixons, ásamt Campbell og fleirum. 20 árum síðar, eða árið 1957, kom fyrsti hlutinn

út, Materiell och social kultur.51 Í því riti er að finna viðamikil kort sem sýna landfræðilega

dreifingu  sem tengist  efnismenningu  og þjóðháttum og byggjast  þau  á  heimildum sem

sænskir  þjóðfræðingar  höfðu  safnað  saman  og  fundust  í  skjalasöfnum.  Efnistök  eru

fjölbreytt og má þar til dæmis finna kort sem sýna hvar eldstæði í gripahúsum hafa fundist,

dreifingu hinna ýmsu gerða af plógum og aðferða til að taka saman og stafla heyi, svo örfá

dæmi séu nefnd.52 Á hverju korti er yfirleitt að finna margar mismunandi gerðir af sama

fyrirbrigðinu sem aðgreindar eru með mismunandi táknum og er þeim ætlað að auðvelda

rannsakendum og áhugafólki að átta sig á staðsetningu, aðlögun og dreifingu.

Strax í upphafi var fyrirhugað að sænski atlasinn yrði í fjórum hlutum. Annar hlutinn

kom þó ekki út fyrr en árið 1976 og nefndist Sägen, tro og högtidssed, eða sagnir, þjóðtrú

og árstíðabundnir siðir. Åke Campbell hafði lagt grunninn að þeim hluta en hann lést sama

ár og fyrsti hlutinn kom út. Mörg ár liðu síðan þar til áðurnefnd Åsa Nyman tók við stjórn

48 Nyman, Mapping of Popular Beliefs, Legends and Calendar Customs, 88.

49 Nyman, Mapping of Popular Beliefs, Legends and Calendar Customs, 88.

50 Bringéus, Om förarbetena till Atlas över svensk folkkultur, 160–161.

51 Bringéus, Om förarbetena till Atlas över svensk folkkultur, 159.

52 Atlas över svensk folkkultur: Materiell och social kultur, 53, 18–21 og 26–27.
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verkefnisins.53 Síðari hlutarnir tveir, sem áttu annars vegar að ná yfir mállýskur og hins

vegar örnefni og nefndir eru í inngangi að fyrsta hluta, hafa þó enn ekki komið út. Það sýnir

að  væntanlega  hefur  áhuginn  á  verkefninu  dvínað.54 Þýski  þjóðfræðiatlasinn,  Atlas  für

Deutsche Volkskunde, sem byrjað var á árið 1929, varð innblástur víðar en í Svíþjóð því

árið  1937 hófst  vinna við  þjóðfræðiatlas  í  Sviss  sem kom út  á  árunum 1950–1995.55 Í

Hollandi kviknaði einnig áhugi fyrir viðamikilli kortlagningu á alþýðumenningu sem leiddi

til útgáfu þjóðfræðiatlass.56 Hollendingar vildu þó ekki láta staðar numið þar og hófu að

ræða um þjóðfræðiatlas sem myndi ná yfir alla Evrópu. Þær hugmyndir höfðu þegar komið

fram árið 1938 á fundi þjóðfræðinga í Kaupmannahöfn sem Sigurd Erixon hafði boðað til

til að ræða þess háttar verkefni. Vegna síðari heimsstyrjaldarinnar liðu þó nær tveir áratugir

þangað til fyrsta opinbera ráðstefnan, þar sem alþjóðlegt verkefni af þessu tagi skyldi rætt

af alvöru, var haldin árið 1966 í Zagreb. Árið 1980 kom síðan fyrsti, en jafnframt síðasti,

hlutinn út, Die Termine der Jahresfeuer in Europa, sem sýndi árstíðabundnar brennur.57

Áhugi á kortlagningu sést í mörgum þjóðfræðiritum frá fyrri hluta 20. aldar og miðri

öldinni þar sem kortin eru notuð til að sýna dreifingu þjóðfræðiefnis yfir ákveðin svæði.

Það sem er athyglisvert við þau kort er að þau sýna gjarnan skýrt afmörkuð svæði sem

fylgja landamærum frekar en menningarsvæðum sem ná út fyrir hefðbundnar skilgreiningar

þjóðríkja.  Stundum  ná  kortin  út  fyrir  hefðbundin  landamæri  ef  þau  skera  ákveðin

dreifingarsvæði en þó er algengt að áherslan sé einungis lögð á ákveðin ríki. Sem dæmi má

nefna fyrrnefndan þjóðfræðiatlas frá Svíþjóð þar sem dreifing á kortum nær stundum yfir til

Finnlands en aldrei yfir til Noregs þrátt fyrir nálægð ríkjanna tveggja. Annað dæmi, sem þó

leiðir okkur örlítið frá þjóðfræðinni, er kort tengt rannsókn frá 1933 á vegum í Noregi frá

miðöldum þar  sem leiðirnar  liggja  yfir  landamærin  til  Svíþjóðar  en hverfa  þar.58 Hvort

53 Bringéus, Om förarbetena till Atlas över svensk folkkultur, 159.

54 Atlas över svensk folkkultur: Materiell och social kultur, 6.

55 Bendix, From Volkskunde to the “Field of Many Names”, 366; Geiger og Weiss, Atlas der schweizerischen 

Volkskunde.

56 Meertens og de Meyer. Volkskunde-atlas voor Nederland an Vlaams-Belgie.

57 Rooijakkers og Meurkens, Struggling with the European Atlas, 79 og 83; Zender, Die Termine der 

Jahresfeuer in Europa: Erläuterungen zur Verbreitungskarte.
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þarna er um einhvers konar þjóðerniskennd eða ákveðinn ramma utan um rannsóknina að

ræða er auðvitað erfitt að segja.

Þrátt fyrir aukna notkun korta í þjóðfræði á tímabilinu frá 1930 til 1960 og áhuga á

dreifingu þjóðsagna vekur strax athygli fjarvera korta, sem sýna sagnir eða aðra munnlega

hefð,  í  mikilvægum alþjóðlegum ritum eins og ritröðinni  Nordisk kultur.  Ritröðinni  var

ætlað að veita innsýn í sameiginlega alþýðumenningu Norðurlandanna og kom út á árunum

1931–1956.  Safnið  inniheldur  fjölbreytt  safn  greina  um  sagnir,  þjóðlög,  þjóðhætti,

menningu miðalda og víkingatímans og efnismenningu auk margs annars. Kortanotkun í

ritröðinni  virðist  að  mestu  bundin  við  umfjöllun  um  fornleifar  sem  varpa  ljósi  á

víkingatímann og miðaldir, rúnaristur, hellamyndir, örnefni og samgöngur.59 Hugsanlega má

skýra það að hluta til  með því að erfiðara sé að staðsetja munnlegt efni í tíma og rúmi

heldur en fornleifar sem eru ávallt tengdar þeim stað sem þær fundust á.60 Í ritum Nordisk

kultur er  eftirtektarvert  að flest  kortin  birtust  á  árunum 1933–1939.  Eftir  það sjást  þau

einungis í tveimur bindum sem áðurnefndur Sigurd Erixon sá um útgáfu á og fjalla annars

vegar  um  breytingar  á  samfélögum  í  kjölfar  iðnbyltingarinnar  og hins  vegar  um

landbúnað.61 Þar  virðist  áherslan  því  aðallega  vera  á  dreifingarkort  yfir  þjóðhætti  og

áþreifanlegar  fornminjar  enda  virtist  sem  áhugi  á  kortlagningu  munnlegs  efnis  færi

dvínandi. Það má væntanlega rekja til nýrra áherslna innan fræðanna sem fjallað verður um

í næsta kafla.

58 Sjá Steen, Veiene og leden í Norge, 224–225. Nefna má fleiri svipuð dæmi innan fræðasviðsins, til að 

mynda Schück, Sveriges vägar och sjöleder under forntid og medeltid, 240.

59 Sjá til dæmis Mackerprang, Danmarks befolkning i jernalden; Lindqvist, Järnåldersbebyggelsen i Sverige; 

Cleve, Svenskarna i Finlands järnåldersbebyggelse; Franzén, Sverige; Klindt-Jensen, Landbrug i norden i 

forhistorisk tid; og Schück, Sveriges vägar och sjöleder under forntid og medeltid.

60 Þess má geta að innan fornleifafræðinnar er kortagerð mikilvægt verkfæri þar sem sífellt er unnið að því að 

skrá staðsetningar fornleifa, samanber óformlegt samtal höfundar við Gavin Murray Lucas, prófessor í 

fornleifafræði við Háskóla Íslands, 18. september 2013.

61 Sjá Klindt-Jensen, Landbrug i norden i forhistorisk tid, 16.

25



3.4 Nýjar áherslur í kjölfar fúnksjónalisma og sviðslistafræði

Í  kringum  miðja  20.  öld  fór  fúnksjónalismi,  eða  virknistefna,  að  setja  mark  sinn  á

þjóðfræðina  undir  miklum áhrifum frá  pólska  mannfræðingnum  Bronisław Malinowski

(1884–1942).62 Fræðimenn  fóru  að  beina  sjónum sínum í  auknum mæli  að  því  hvaða

hlutverki  þjóðfræðiefni  gegndi  fyrir  samfélög  og  hópa.  Áherslan  í  þjóðsagnafræði  var

þannig lögð meira á einstakan sagnaflutning og þætti eins og tilgang sagnarinnar, hvernig,

hvenær og hvar hún er sögð, hver segir hvað og í hvaða samhengi, hverjir eru áheyrendur

og hvernig þeir bregðast við.63 Á þessum tíma komu líka fram mörg rit sem fjölluðu um

árstíðabundna siði og hefðir og virðist það hafa haldist í hendur við nýjar áherslur á virkni

þjóðfræðiefnis  þar  sem  um  var  að  ræða  efni  sem  hafði  skýrt  afmarkað  hlutverk  í

samfélaginu á ákveðnum tímum ársins. Í þeim ritum sem komu í kjölfarið er víða að finna

kort sem sýna landfræðilega dreifingu ákveðinna fyrirbrigða. Eins og í  Atlas över svensk

folkkultur var  þeim  ekki  ætlað  að  draga  upp  mynd  af  dreifingu  út  frá  mögulegu

upprunasvæði  heldur  frekar  dreifingu  í  samhengi  við  samfélögin  sem  á  svæðunum

fundust.64

Þegar annar hluti sænska þjóðfræðiatlassins kom út árið 1976 mátti greina minnkandi

áhuga á kortagerð innan þjóðfræðinnar. Í kjölfar virknistefnunnar höfðu komið upp nýjar

kenningar  þar  sem  enn  minni  áhersla  var  lögð  á  sögu  og  dreifingu  þjóðfræðiefnis.

Umfjöllunin  beindist  meira  að  samfélaginu  og  einstaklingnum,  ekki  síst  flutningi  og

sviðsetningu  þjóðfræðiefnis  og  hvernig  hefðir  lifðu  í  sköpunargáfu  einstaklinga.

Þjóðfræðingurinn  Dan  Ben-Amos  skrifaði  árið  1971  hugvekju  þar  sem  hann  lagði  til

skilgreiningu  á  hugtakinu  folklore sem  hann  sagði  fyrst  og  fremst  vera  „artistic

communication  in  small  groups“.65 Hann  sagði  að  eldri  rannsóknir  á  textum  þar  sem

62 Bascom, Malinowski's Contributions to the Study of Folklore, 164.

63 Sjá til dæmis Bascom, Four Functions of Folklore.

64 Sjá til dæmis Eskeröd, Årets äring, 114, 148 og 158; Møller, Sommer i by i Danmark, 97–132; Olrik og 

Ellekilde, Nordens gudeverden: Årets ring, 642 og 663; Bringéus, Årets festseder, 155 og 158; og Bregenhøj, 

Helligtrekongersløb på Agersø.

65 Ben-Amos, Toward a Definition of Folklore in Context, 13.
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áherslan var lögð á samanburð á tilbrigðum og útbreiðslu slíti þjóðfræðiefnið úr samhengi

við fólkið sem efnið kæmi frá. Þannig yrði hættan sú að ýmsar mikilvægar upplýsingar

glötuðust sem gætu sagt til um virkni og hlutverk efnisins innan samfélagsins og samspil

umhverfis og umgjarðar utan um flutninginn. Við rannsóknir á þjóðsögum þyrfti því að líta

meira til þess sem gerðist meðan á flutningum stóð í samhengi við umhverfið og samtímann

frekar  en  að  einbeita  sér  aðeins  að  textanum,  mismunandi  gerðum,  dreifingu  hans  og

uppruna.66

Segja  má  að  þessar  nýju  hugmyndir  ásamt  öðrum  hafi  verið upphaf  svokallaðrar

sviðslistastefnu  (e.  performance  approach)  innan  þjóðfræðinnar.67 Bandaríski

þjóðfræðingurinn og mannfræðingurinn Richard Bauman hafði mikil áhrif á þá stefnu og

segir um upphaf hennar:

The  foundations  of  performance-oriented  perspectives  in  folklore  lie  in  the  obserations

primarily of folktale scholars who departed from the library- and archive-based philological

investivations that dominated folk narrative research to venture into the field to document

folktales as recounted in the communities in which they were still current.68

Eins og bent var á hér að framan var áherslan í þjóðfræðirannsóknum smátt og smátt að

færast  frá  því  að  skoða  dreifingu,  tilbrigði  og  uppruna  yfir  í  athugun  á  ýmiss  konar

samhengisupplýsingum  um  einstakan  flutning  sagna  eða  hefða.  Dæmi  um  þessa  nýju

nálgun má glögglega sjá í grein Barrys Toelken frá 1969 um sagnaflutning sagnamannsins

Hughs Yellowman af Navaho-ættbálknum í Bandaríkjunum. Í þeirri rannsókn er athyglinni

ekki hvað síst beint að áheyrendum og umgjörð flutningsins.  Til dæmis skoðar Toelken

flutning sagna um sléttuúlfinn í hlutverki bragðarefs í árstíðabundnu samhengi og einnig

rýnir  hann í ástæður þess að áheyrendur hlæi að sögum sem ættu í raun ekki að þykja

fyndnar. Í greininni fjallar Toelken aftur á móti ekkert um landfræðilega dreifingu þeirra

sagna sem Yellowman segir.69

66 Ben-Amos, Toward a Definition of Folklore in Context, 9.

67 Sjá einnig Gunnell og Ronström, Folklore och Performance Studies: en introduction.

68 Bauman, Performance, 95.

69 Toelken, The ‘Pretty Languages’ of Yellowman, 221.
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Áhrif  þessara  nýju  strauma  frá  Bandaríkjunum,  sem  sáust  í  verkum  Baumans,

Toelkens og Ben-Amos, breiddust hratt út.70 Í umfjöllun sinni um sænska þjóðfræðiatlasinn

segir  sænski  þjóðháttafræðingurinn  Nils-Arvid  Bringéus  að  áherslan  á  kortagerð  og

dreifingu hafi dvínað talsvert um það leyti sem annar hluti verkins kom út, eða um 1970, og

tengist það að öllum líkindum nýjum stefnum í faginu þar sem meiri áhersla var lögð á

vettvangsrannsóknir í stað rannsókna á skjalasöfnum.71

Vaxandi efasemdir um noktun korta birtast í öðrum fræðigreinum frá þessum tíma, til

dæmis  í  skrifum  landfræðingsins  Johns  Brians  Harley  (1932–1991)  frá  níunda  áratug

síðustu aldar. Þar beitir Harley afbyggingu í anda heimspekingsins Jacques Derrida (1930–

2004)  og  orðræðugreiningu  menningarfræðingsins  Michels  Foucault  (1926–1984)  í

umfjöllun sinni um samfélagslegt og pólitískt hlutverk korta. Hann gagnrýnir það viðhorf

sem ríkt hefur allt frá 17. öld að kort gefi eins konar beina mynd af raunveruleikanum.

Harley segir að kort séu ekkert annað en ákveðin birtingarmynd þar sem tími, samfélag og

völd séu myndgerð í verki sem á að tákna heiminn. Sem dæmi nefnir hann að það sem

almennt  sé  viðurkennt  sem „listir“  fái  nánast  óáreitt  að halda  stöðu sinni  sem ákveðin

túlkun listamanns á samtíma sínum eða völdum þáttum úr sögunni en aftur á móti sé oftast

litið á kort sem nokkurs konar beina hlutlausa endurspeglun á raunverulegu landsvæði og

samfélaginu sem býr eða bjó á því svæði.72 Hann segir að líta þurfi á kort eins og listaverk

og sem gildishlaðnar myndir sem endurspegli valdakerfi samtíma þeirra. Þannig sé aldrei

hægt að sýna „allt“ á korti heldur fari alltaf fram ákveðið val á þeim fyrirbrigðum sem

birtast  þar. Á útgefnum vegakortum sem ná yfir  stór  svæði er  áherslan kannski  lögð á

hraðbrautir á kostnað sýnileika smærri vega.73 Á íslenskum kortum, svo dæmi sé tekið, er

kirkjustöðum gjarnan gefið meira vægi en öðrum bæjum. Harley orðar þetta á eftirfarandi

hátt:

70 Sjá einnig Paredes og Bauman, Toward New Perspectives in Folklore í heild sinni.

71 Sjá Bringéus, Om förarbetena till Atlas över svensk folkkultur, 170.

72 Harley, Deconstructing the Map, 4.

73 Sjá Harley, Deconstructing the Map, 10; Harley, Maps, Knowledge and Power, 278.
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Pick a printed or manuscript map from the drawer almost at random and what stands out is

the unfailing way its text is as much a commentary on the social structure of a particular

nation or place as it is on its topography.74

Svipaðar hugmyndir má finna í umfjöllun sviðslistafræðingsins Richards Schechner

þar sem hann talar um kort sem ákveðna gerð sviðslistar  sem hafi  sérstaka virkni.  Þótt

jörðin sé hnöttótt birtast kortin langoftast á flötum og ferhyrndum grunni. Valið sem þar

hefur verið stundað birtist til dæmis í skýrri skiptingu á milli austur og vestur og norður og

suður, sem oft verður líka að hugmyndum um „upp“ og „niður“. Ríkjandi aðferðir til að

varpa  hnöttóttum  heimi  á  ferhyrnt  blað  verða  líka  oft  til  þess  að  norðrið,  Evrópa,

Bandaríkin og Kanada fá aukið vægi á landakortum og virka stærri en til dæmis Afríka.

Þetta  er  til  komið  vegna  áhrifa  frá  nýlendutímanum,  sem  enn  gætir  víða,  þar  sem

nýlenduveldi Evrópu höfðu á sínum höndum valdið til að teikna heiminn.75

Þrátt fyrir ýmsar efasemdir og gagnrýni í garð kortlagningar á síðari hluta 20. aldar,

ekki  síst  hjá  þjóðfræðingum,  hvarf  notkun  korta  innan  fræðasviðsins  þó  aldrei  á

Norðurlöndunum. Á árunum 1994–1995 kom til dæmis út í Finnlandi Suomen perinneatlas

eða Finnish Folklore Atlas í ritstjórn Mattis Sarmela.76 Verkinu svipar til Atlas över svensk

folkkultur en á meðan sænski atlasinn sýnir mestmegnis dreifingu menningarfyrirbrigða 19.

og  20.  aldar  er  þeim  finnska  ætlað  að  gefa  innsýn  í  ólík  tímabil,  allt  frá

veiðimannasamfélögum í kringum 7000 fyrir okkar tímatal til 19. aldar.77 Efnið kemur bæði

úr skjalasöfnum og fornleifafundum, sem og frásögnum fólks og öðrum textaheimildum.78

Efninu sem sést á kortunum er gróflega skipt í tvennt; fyrirbrigði sem eru horfin og finnast

aðeins í heimildum og fyrirbrigði sem voru enn lifandi í hefðinni á þeim tíma sem kortin

74 Harley, Deconstructing the Map, 6.

75 Schechner, Performance Studies: An Introduction, 41.

76 Sarmela, Finnish Folklore Atlas.

77 Sænski þjóðfræðiatlasinn sýnir oftast niðurstöður úr skjalasöfnum og spurningalistum og virðist því í 

langflestum tilfellum eiga að endurspegla tímann frá 19. öld fram á fyrri hluta 20. aldar. Undantekning frá 

þessu er til dæmis kort yfir þorp og kirkjustaði sem eru unnin úr gögnum allt frá árinu 1580. Sjá til dæmis 

Erixon, Atlas över svensk folkkultur: Material och social kultur, 14.

78 Sarmela, Finnish Folklore Atlas, 13.
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voru  unnin.79 Þrátt  fyrir  að  mörg kortanna  séu  unnin  eftir  heimildum  og  eigi  að  sýna

endurgerða  mynd  af  fornum  tíma  og  horfnum  samfélögum  var  ætlunin  með  Finnish

Folklore Atlas aldrei að sýna fram á vísbendingar um ákveðinn uppruna. Sarmela tekur til

dæmis skýrt fram að:

Although the map articles reflect Finnish historical-geographical research, the references are

not  intended  as  indications  of  when  some custom has  become  known among  the  upper

classes and begun to spread among the people.80

Kortin eiga því fyrst og fremst að sýna ákveðna dreifingu sem gæti nýst í rannsóknum á til

dæmis  sambandi  menningar  og  umhverfis.  Það  sem  er  þó  athyglisverðast  við  finnska

atlasinn er að við gerð hans var notuð tölvutækni og var hann í nýrri útgáfu gefinn út sem

rafbók á geisladiski. Þarna voru því möguleikar nýrrar tækni að opnast.

3.5 Ný sýn á kortlagningu við lok 20. aldar

Út frá áðurnefndum hugmyndum sem komu fram í kringum áttunda áratug 20. aldar má

greina  vaxandi  áhrif  viðhorfa  í  þá  átt  að  kort  endurspegli  ekki  raunveruleikann  í

samfélaginu heldur séu, eins og Harley benti á, ávallt ákveðin túlkun. Þegar kom fram á

níunda áratuginn var þó ný tækni farin að ryðja sér til rúms sem átti eftir að gjörbreyta þeim

möguleikum sem kortin bjóða upp á og fjallað er nánar um í kafla  3.6. Þrátt fyrir nýjar

nálganir  á  þjóðfræðiefni  út  frá  samhengi  efnisins  hafði  fólk  aldrei  hætt  að  rannsaka

landfræðilega dreifingu. Nú var þess þó ekki lengur krafist að dreifingin segði alla söguna

heldur  notuðu  menn  þær  upplýsingar  sem sáust  á  kortum til  að  styðja  við  aðra  þætti

rannsókna.

Þjóðfræðin fæst við hefðir og siði ákveðinna hópa sem langflestir lifa innan ákveðins

landfræðilegs  rýmis.  Því  er  í  mörgum  tilfellum  rökrétt  og  nauðsynlegt  að  taka  inn  í

nauðsynlegar  samhengisupplýsingar  þjóðfræðirannsókna það rými og þær aðstæður sem

náttúran skapar, samanber kafla  3.4. Eins og Robert A. Georges og Michael Owen Jones

segja í  bók sinni  Folkloristics:  An Introduction fyrirfinnast  áþekk fyrirbrigði á mörgum

79 Sarmela, Finnish Folklore Atlas, 15.

80 Sarmela, Finnish Folklore Atlas, 23.
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stöðum og dreifast gjarnan um stórt svæði. Það landfræðilega samhengi sem kort geta veitt

gefur því mikilvægar  upplýsingar um fyrirbærið.  Í  umfjöllun sinni um ákveðna gerð af

færanlegum  heykrönum  (e.  hay  derrick)  í  og  umhverfis  Utah  í  Bandaríkjunum  benda

Georges og Jones á að landfræðileg dreifing krananna veki upp áhugaverðar spurningar,

ekki síst ef haft sé í huga að tilbrigði af þessum krönum finnast að mestu í dölum sem

fjallendi og stór þurrkasvæði skilja að. Þetta myndi ekki skipta máli ef um væri að ræða

ákveðna gerð af bútasaumsmunstri sem auðveldlega er hægt að flytja á milli staða en þar

sem  um  er  að  ræða  fyrirbrigði  sem erfitt  er  að  ferðast  með  langar  vegalengdir  segir

dreifingin okkur eitthvað um það hvernig þekking berst á milli staða.81 Í þessu sambandi

segja Georges og Jones:

Examining the temporal and spatial distribution of versions of folklore types in conjunction

with  information  about  human movements  and migrations  enables  folklorists  to  test  and

generate hypotheses about the nature and consequences of the mobility and adaptability of

members of the human race.82

Georges  og  Jones  minna  okkur  á  þá  staðreynd  að  ákveðnar  gerðir  þjóðfræðiefnis

fyrirfinnast oft á mismunandi tímabilum og svæðum og að það hvetji þjóðfræðinga til að

kortleggja þessar gerðir. Slík kortlagning geti þannig hjálpað til við að skýra ástæður fyrir

útbreiðslu  og mismunandi  tilbrigði.83 Tangherlini  og  Broadwell  hafa  svipaða  afstöðu til

landfræðilegrar framsetningar á þjóðfræðiefni á kortum í tengslum við nýlega tölvutæka

rannsókn þeirra á safni danska þjóðsagnasafnarans Evalds Tangs Kristensen:

Recent  folklore  scholarship  has  recognized  the  power  of  geographic  representations  of

aspects  of  a  folklore  corpus  as  part  of  a  more  nuanced  description  of  the  dynamics  of

folklore. [...] In short, geographic representations of a folklore corpus are excellent tools for

understanding the distribution of topics and motifs across an area, and cannot be used to

answer questions about the origins of any particular expression.84

81 Georges og Jones, Folkloristics: An Introduction, 132.

82 Georges og Jones, Folkloristics: An Introduction, 147.

83 Georges og Jones, Folkloristics: An Introduction, 153.
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Grein  Tangherlinis  og  Broadwells  er  skrifuð  árið  2012  og  fjallar  um nýjar  nálganir  á

þjóðfræðiefni með notkun nýrrar tölvutækni. Athyglisvert er að sjá að Åsa Nyman tók í

sama streng í grein árið 1993. Þar fjallar hún um annan hluta sænska atlassins, Sägen, tro

og högtidssed, sem kom út 1976 og segir:

a geographic survey in the form of distribution maps is an important element in the study of

legends [...]. On the folklore maps the same areas of distribution often appear as those found

on  maps  pertaining  to  material  culture.  Thus,  they  illustrate  culture  areas  and  culture

boundaries.85

Þrátt  fyrir  þá  gagnrýni  á  notkun  korta  sem  fjallað  var  um  hér  að  framan  hafa

fjölmargir þjóðfræðingar talað um áframhaldandi gagnsemi korta í rannsóknum, ekki síst

þegar kemur að því að varpa ljósi á samband samfélags, menningar og landslags. Sænski

örnefnafræðingurinn Stefan Brink, sem hefur beint sjónum sínum að mestu að Skandinavíu

fyrir  tíma kristinnar  trúar,  hefur  meðal  annars  fjallað  reglulega  um tengsl  landslags  og

goðsagnatrúar. Þau tengsl kallar  hann  „mythical  and sacral geography“.86 Hann segir að

þjóðtrú og heiðin trú tengist gjarnan ákveðnum sérkennum landslagsins og þannig hjálpi

umhverfið samfélaginu að muna sagnirnar sem líkamnast í landslaginu:

Very often these myths are connected with certain physical features in the landscape, objects

that, owing to their perpetual presence, makes the mythical stories not only to be remembered

but also in a way function as sanctions or witnesses to these myths.87

Brink hefur  meðal  annars  rannsakað dreifingu  örnefna  sem tengjast  goðum og helgum

stöðum í norrænni trú og notar reglulega kort til að styðja við rannsóknir sínar. Kort hans

sýna fyrst og fremst fram á að heiðin trú hafi alls ekki verið eins einsleit á Norðurlöndum

og almennt hefur verið talið. Þau sýna til dæmis að örnefni tengd Tý finnast aðeins á einum

84 Broadwell og Tangherlini, TrollFinder: Geo-Semantic Exploration of a Very Large Corpus of Danish 

Folklore, 1.

85 Nyman, The Distribution Map as a Tool in Legend Scholarship, 91–93.

86 Brink, Mythologizing Landscape, 77.

87 Brink, Myhtologizing Landscape, 79.
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stað í Noregi og hvergi í Svíþjóð en hins vegar sé fjölda þeirra að finna í Danmörku.88 Í Í

rannsóknum Brinks er notkun korta því aðallega ætlað að velta upp spurningum fremur en

finna svör. Til að finna þau þarf því að leita í öðrum heimildum.

Brink  bendir  þó  á  takmarkanir  kortlagningar,  sem  felast  til  dæmis  í  því  að

vafaatriðum verður að sleppa, til að mynda ef ekki er ljóst hvort örnefni tengist ákveðnu

goði eða ekki, eins og í tilfelli Freysörnefna í Noregi þar sem merking sumra líklegra nafna

er ekki fyllilega ljós og því er ekki réttlætanlegt að setja þau á kortið.89 Matti Sarmela nefnir

annað svipað vandamál í  finnska þjóðfræðiatlasnum,  til  dæmis varðandi  kort  sem sýnir

steina og tré sem tengd eru fórnum. Þar felst vandamál kortsins í skilgreiningu, það er að

ákveðnum steinum er sleppt þrátt fyrir að vera kallaðir fórnarsteinar sökum þess að siðir

eða sagnir tengdar þeim valda því að þeir standa utan við hefðbunda fórnarsteina.90 Bæði

þessi vandamál tengjast því vali sem fara verður fram á gögnum þegar kort eru gerð og því

verða kort ávallt  eins og J. B. Harley bendir á og fjallað var um hér að framan  ákveðin‒ ‒

túlkun en engan veginn fullnægjanleg endurspeglun á raunveruleikanum. Kort á borð við

sænsku og finnsku atlasana og dreifingarkort Brinks yfir örnefni sem tengjast norrænum

goðum munu  þannig  aldrei  gefa  raunsanna  mynd af  fortíðinni.  Kortin  birta  ávallt  þær

upplýsingar sem hægt er að setja á kortið. Undanskildar kortunum eru upplýsingar á borð

við gömul staðarnöfn sem ekki eru lengur tengd þekktri staðsetningu, staðir sem kannski

bera sama heiti en vafi leikur á hvorn þeirra um ræðir og loks staðsetningar fyrirbrigða sem

vafi leikur á hvort falli innan ramma viðkomandi rannsóknar. Vandamál tengd tvívíðu eðli

prentaðra korta, það er að oft er erfitt að greina mismunandi tímabil á þeim, eru einnig

þekkt eins og bent hefur verið  á. Til dæmis bendir sænski þjóðfræðingurinn Frederik Skott

á slík vandamál í sambandi við kort yfir búningahefð í Svíþjóð sem hann tók saman fyrir

bókina Masks and Mumming in the Nordic Area frá árinu 2007. Þar tekur hann skýrt fram

að þrátt fyrir að kortið eigi að sýna ákveðna gerð hefða á 20. öld þá sýni það ekki á hvaða

tímabili aldarinnar hefðirnar voru stundaðar eða hvort þær séu ennþá lifandi.91

88 Brink, How Uniform was the Old Norse Religion?, 119–121.

89 Brink, How Uniform was the Old Norse Religion?, 109.

90 Sarmela, Finnish Folklore Atlas, 113 og 116.

91 Knuts, Masks and Mumming Traditions in Sweden: A Survey, 117.
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Í  þessari  umfjöllun  verður  ekki  hjá  því  komist  að  nefna  Íslenskt  vættatal Árna

Björnssonar sem kom fyrst út árið 1990. Í lok þess rits má finna kort af Íslandi þar sem

merktar hafa verið inn staðsetningar þekktra vætta.92 Þar má sjá huldufólk, tröll, kynjadýr,

drauga og aðrar vættir  samkvæmt flokkun Árna.  Íslenskt vættatal er  nokkuð ítarlegt  og

áhugavert rit þar sem skoðaðar eru sagnir úr ýmsum heimildum til að fá heildstæða mynd af

nafngreindum vættum. Takmörk þess liggja þó einmitt í því að aðeins er um nafngreindar

vættir að ræða og því verður kortlagningin aldrei heildstæð mynd af dreifingu sagna eða

sagnaminna. Einnig virðist Árni leitast við að kortleggja upprunastaði eða heimili vættanna

þrátt fyrir að sagnirnar gerist mun víðar og því er aðeins einn staður tengdur hverri sögn.

Því virðist hlutverk korts Árna að mestu vera að gefa lesendum yfirsýn yfir hvar á landinu

vættirnar eru upprunnar samkvæmt sögnunum.

3.6 Stafræn vinnsla

Á síðustu áratugum hafa ýmis þjóðfræðiverkefni  farið  af  stað sem snúast  um að koma

stórum þjóðfræðisöfnum frá 19. og 20. öld á stafrænt form. Tilgangurinn með þeim er sá að

hægt verði að leita í söfnunum á skilvirkari hátt og greina efnið með aðferðum sem hingað

til hefur ekki verið möguleiki á að nota. Þjóðfræði hefur frá upphafi að stórum hluta snúist

um að safna, skrá og flokka og má því víða, í mörgum háskólum og fræðastofnunum, finna

gríðarlega umfangsmikil skjalasöfn. Uppflettiskrár slíkra skjalasafna bjóða vissulega upp á

ýmsar leiðir til að rannsaka efnið en sá galli er á þeim að einungis er hægt að leita eftir

þeim flokkunarkerfum sem efnið var skráð eftir í upphafi. Ef þörf er á nýjum nálgunum á

ákveðið  viðfangsefni  þarf  að  lesa  í  gegnum  gríðarlegt  magn  af  efni.  Um  þetta  segja

Tangherlini og Broadwell til dæmis:

Researchers of traditional storytelling are largely limited to existing indices for the discovery

of  stories.  These  indices  rarely  include  geo-indexing,  despite  a  fundamental  premise  of

folkloristics that stories are closely related to the physical environment.93

92 Árni Björnsson, Íslenskt vættatal, 167–183.

93 Broadwell og Tangherlini, TrollFinder: Geo-Semantic Exploration of a Very Large Corpus of Danish 

Folklore, 1.
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Til að öðlast skýrari mynd af stóru þjóðsagnasafni í samhengi við landslag ákváðu 

Tangherlini og Broadwell í kringum árið 2012 að nýta sér tölvutæknina til rannsókna á 

þjóðsagnasafni Evalds Tangs Kristensen, sem var gríðarlega afkastamikill safnari í 

Danmörku á 19. öld. Alls safnaði Kristensen efni frá um 3.500 manns og voru sagnir hans 

alls rétt rúmlega 31.000.94 Tangherlini og Broadwell skönnuðu allt efni safnsins inn í tölvu 

og nýttu sér svokallaða OCR tækni sem breytir myndum af texta í raunverulegan texta sem 

hægt er að leita í. Þar með voru þeir komnir með grunn fyrir greiningu sem byggðist á 

öðrum aðferðum en hefðbundnum rannsóknum á minna- og gerðaskrám.95 Þegar textinn var

kominn á stafrænt form var kominn grundvöllur fyrir rannsóknir á til dæmis dreifingu orða 

og hugtaka- eða mállýskuafbrigða og leit að fornöfnum og staðarheitum. Þannig var hægt 

að sjá landfræðilega dreifingu ákveðinna þema og efnisorða. Með slíkum nálgunum er 

meðal annars hægt að finna tengingar á milli sagna sem byggðar eru á öðru en 

hefðbundnum flokkunum.96 Í grein sem Tangherlini og Broadwell skrifuðu ásamt James 

Abello tala þeir um gagnsemi þess háttar tölvuvinnslu:

The intention is to represent folklore as a dynamic hypergraph of people connected in time

and space to places and their stories. […] By connecting the three main actors of the folklore

equation  –  people  (storytellers  and  scholars),  places  (where  stories  were  collected  and

mentioned in  stories),  and stories  (or  folkloric  expression in  general)  –  a  researcher  can

discover not only specific texts but patterns in the network data not readily apparent if the

collection is presented in disconnected fashion.97

Sú aðferð  sem Tangherlini  og  Broadwell  beittu  við  safn  Kristensens  bauð meðal

annars upp á leit eftir staðarnöfnum sem finnast í textunum. Það gerði þeim svo kleift að

tengja  upplýsingarnar  við  gagnagrunna  sem  fyrir  voru  þar  sem staðarnöfn  voru  tengd

landfræðilegri staðsetningu. Með þessu móti gátu þeir tengt niðurstöður textarannsókna við

landfræðilega  dreifingu,  sem  þeir  gátu  síðan  borið  saman  við  ýmsar  mikilvægar

94 Kristensen, Danske sagn; og Kristensen, Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv.

95 Broadwell, Tangherlini, TrollFinder: Geo-Semantic Exploration of a Very Large Corpus of Danish Folklore,

2.

96 Abello, Broadwell og Tangherlini, Computational Folkloristics, 62–63.

97 Abello, Broadwell og Tangherlini, Computational Folkloristics, 65.
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samhengisupplýsingar. Til  dæmis  skoðuðu þeir  sögulegar  upplýsingar  um íbúafjölda  og

héraðsskipan Jótlands  árið  1901 og tóku inn í  reikninginn söfnunaraðferðir  Kristensens

sjálfs  og þá staðreynd að  hann virtist  hafa  forðast  stærri  bæi.  Til  að fá  góða mynd af

dreifingu sagnanna notuðu þeir hitakort (e. heat map) í staðinn fyrir kort sem sýnir punkta.

Hitakortið  sýnir  fjölda  þeirra  fyrirbrigða  sem birtast  á  kortinu  í  formi  litaðra  flekkja  á

litaskala frá grænum, sem táknar fæst fyrirbrigði, upp í rauðan sem táknar flest fyrirbrigði.

Hitakortin  sýna  ekki  endilega  fjölda  punkta  á  kortinu  en  þau  veita  góða  mynd  af

svokölluðum heitum reitum þar sem flest fyrirbrigði koma fyrir.98

Sem  dæmi  um  niðurstöður  sem  koma  í  ljós  með  þessari  aðferð  má  nefna  að  í

greiningu sinni á gögnunum beindu Tangherlini og Broadwell sjónum sínum að sögnum þar

sem nornir koma fyrir. Þær niðurstöður sýna greinilega heitan reit í kringum bæinn Breum á

norðanverðu Jótlandi.  Þeir komust að því að þessi dreifing helst í hendur við sögulegar

upplýsingar um galdra og nornabrennur í Danmörku. Ýmsir sögulegir atburðir sem tengjast

göldrum eru þekktir í nágrenni Breum enda fór síðasta nornabrennan í Danmörku þar fram

árið 1686.99 Annað dæmi er samband á milli dreifingar sagna sem á einhvern hátt fjalla um

presta og sagna um kænsku manna og kvenna. Heitu reitirnir sem birtust þegar leit var gerð

að þessum efnisorðum voru á  svæðum þar  sem pólitískar  breytingar  voru áberandi  um

miðja 19. öld. Þær breytingar fólust meðal annars í því að vald fór í auknum mæli að færast

frá kirkjunni – með höfuðstöðvar í Kaupmannahöfn – til valdhafa í héraði. Broadwell og

Tangherlini  túlka  dreifingu  þessara  sagna  um  presta  og  kænsku  alþýðufólks  sem

endurspeglun á samfélagsbreytingum og átökum, þar sem prestar urðu hetjur íhaldssamra í

sumum sögnum á meðan kænska alþýðunnar gegn prestastéttinni sigrar í öðrum.100 Kostir

stafrænna korta  sjást  strax þegar  rannsókn Tangherlinis  og Broadwells  er  skoðuð.  Með

notkun tölvutækninnar er hægt að vinna ótal niðurstöður úr upplýsingum um sagnir sem

tengdar eru landfræðilegum staðsetningum.

98 Broadwell, Tangherlini, TrollFinder: Geo-Semantic Exploration of a Very Large Corpus of Danish Folklore,

3.

99 Broadwell, Tangherlini, TrollFinder: Geo-Semantic Exploration of a Very Large Corpus of Danish Folklore,

3.

100 Broadwell, Tangherlini, TrollFinder: Geo-Semantic Exploration of a Very Large Corpus of Danish 

Folklore, 4.
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Augljós kostur stafrænna korta er sá að þau eru í raun ekki eitt heldur óteljandi mörg

kort, þar sem hægt er að birta á þeim þær upplýsingar sem leitað er eftir í hvert skipti. Eins

og bent hefur verið á þarf að velja gaumgæfilega þær upplýsingar sem eiga að birtast á

prentuðum kortum áður en þau eru prentuð. Í mörgum tilfellum má sjá að erfitt hefur verið

að setja punktagögn fram þannig að hægt sé að greina einn punkt frá öðrum á korti.  Sem

dæmi má nefna ótal kort í bæði sænsku og finnsku kortasöfnunum sem sýna fleiri en eina

gerð  ákveðins  fyrirbrigðis  og  gerðirnar  eru  aðgreindar  með  mismunandi  svörtum  eða

rauðum táknum. Þrátt fyrir að efnið hafi verið flokkað og aðgreint er vandamálið að þar

sem dreifingin er þétt eiga táknin til að renna saman og því verður erfitt að greina eitt frá

öðru. Í sambærilegu gagnvirku korti er viðbúið að hægt væri að stækka einstök svæði til að

sjá betur aðgreininguna á milli táknanna. Eins mætti hafa þann möguleika að sjá aðeins eina

gerð í einu til að auðvelda samanburð.101

Af  öðrum  verkefnum  sem  tengjast  stafrænum  gagnasöfnum  og  landfræðilegri

dreifingu  má  nefna  nýja  hollenska  þjóðfræðigagnagrunninn  sem  geymir  þjóðsögur  frá

Hollandi og býður upp á yfirgripsmikla leit þar sem gögnin eru mjög ítarlega flokkuð eftir

efni, tíma, uppruna og mállýskuafbrigðum, svo dæmi séu tekin.102 Eins og hjá Broadwell og

Tangherlini er gagnagrunnurinn tengdur við hnitsett gögn og þar sem hann inniheldur líka

heildartexta  sagnanna býður hann upp á rannsóknir á til  dæmis landfræðilegri  dreifingu

ákveðinna  sagnagerða,  mállýskuafbrigða  og  orðanotkunar.  The  Cork  Memory  Map frá

Írlandi er annað stafrænt verkefni sem tengist gagnagrunnum yfir þjóðfræðiefni en býður þó

frekar upp á rannsóknir á menningu innan borgarlandslagsins. Verkefnið, sem er vefsíða,

felst í því að sýna á korti staðsetningar sagna sem hafa safnast í hljóðupptökusafni  Cork

Folklore Project og þannig sýna á myndrænan hátt sögurnar sem íbúar fyrr og nú hafa sagt

um  borgina.103 Þessu  verkefni  svipar  til  íslenska  verkefnisins  Urb.is:  Undur

101 Sjá til dæmis gagnvirkt Íslandskort á Já.is. Þar er meðal annars hægt að sjá merkingar tengdar öllum 

þjónustuflokkum en líka er hægt að sjá aðeins einn þjónustuflokk í einu, til dæmis „sundlaugar“ eða 

„veitingastaði“.

102 Meder, The Duch Folktale Database, 1. Sjá einnig Nederlandse Volksverhalenbank.

103 The Cork Memory Map.
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Reykjavíkurborgar sem  er  enn  í  gangi  og  felst  í  því  að  safna  samtímasögum  um

Reykjavík.104

Þó  að  þessi  verkefni  séu  öll  af  ólíkum  toga  stuðlar  flóra  slíkra  gagnasafna  að

tölvutækri  samkeyrslu upplýsinga á milli  þeirra,  sem býður upp á samanburð á efni frá

ólíkum tímum og ólíkum svæðum. Hollenski þjóðfræðingurinn Theo Meder hjá Hollensku

lista- og vísindaakademíunni (KNAW) segir að:

[p]ractising computational humanities only makes sense if we come up with questions

that computers are better capable of answering. [...] Computers and software can help

organize and interpret huge stacks of digital  data,  where the human brain quickly

loses all overview.105

Tölvutæknin getur því verið öflugt verkfæri til að lesa í gegnum stór gagnasöfn þar sem

tölvur geta leitað eftir texta og mynstrum í textum á einungis broti af þeim tíma sem það

tekur manneskju að gera það sama. Vel skipulagðir gagnagrunnar geta einnig gefið nýja

mynd af tengingum á milli  ólíkra gagna og fyrirbrigða sem koma fyrir  í grunnunum. Í

næstu köflum hér á eftir verður nánar fjallað um þá möguleika sem bjóðast í sambandi við

Sagnagrunninn.

104 Urb.is: Undur Reykjavíkurborgar.

105 Meder, The Dutch Folktale Database, 14.
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3.7 Niðurlag

Í þessum kafla hefur í  stuttu máli  verið farið yfir  notkun korta innan þjóðfræðinnar frá

upphafi fagsins til dagsins í dag. Umfjöllunin er að sjálfsögðu ekki tæmandi en dregur upp

mynd af viðhorfi fræðimanna til kortlagningar á þjóðfræðiefni. Þar sést að í upphafi var

þjóðfræðin innblásin af textafræði og málvísindum þar sem leit að uppruna sagna og kvæða

var mikilvægur þáttur. Áhrif þjóðerniskenndar voru nokkur enda var fagið frá upphafi tengt

ímyndarsköpun þjóða og réttlætingu á sjálfstæðisbaráttu. Þessi mikli áhugi á landfræðilegri

dreifingu  hvatti  menn  víða  um Evrópu  til  að  koma  upp  stórum kortasöfnum  þar  sem

alþýðumenning skyldi kortlögð á ítarlegan hátt.

Eftir því sem leið á 20. öldina fór áherslan að færast frá rannsóknum á dreifingu yfir á

það sem á sér stað þegar sagnir, kvæði og annað þjóðfræðiefni er flutt. Á sama tíma fóru

hugmyndir um kort að breytast. Þau voru ekki álitin eins heildstæð framsetning á landsvæði

og almennt  hafði  verið  talið.  Þó  hættu  kort  aldrei  að  vera  notuð  til  að  sýna  dreifingu

þjóðfræðiefnis.  Munurinn  var  sá  að  í  stað  þess  að  kort  þjónuðu  því  hlutverki  að  sýna

ákveðna  heildarmynd  var  landfræðileg  dreifing  í  flestum  tilfellum  aðeins  hluti  af

samhengisupplýsingum rannsókna. Hinn mikli áhugi á stórum kortasöfnum sem áður var

fór því dvínandi og stóru kortasafnaverkefnin náðu aldrei  því flugi  sem upphaflega var

stefnt að.

Í ljósi umræðunnar hér að framan má segja að kortið sem slíkt sé ágætis verkfæri til

að styðja við ýmsa þætti  rannsókna en þó ber  að varast  að túlka  það beint  án annarra

samhengisupplýsinga.  Með tilkomu tölvutækninnar hefur eðli korta þó breyst talsvert og í

dag er mögulegt að nýta þau á allt annan hátt en áður. Stafrænir gagnagrunnar bjóða upp á

samkeyrslu  gagna  af  ólíkum  uppruna  og  nýja  nálgun  á  texta,  eins  og  Tangherlini  og

Broadwell  hafa  meðal  annarra  sýnt  fram  á.  Fyrir  verkefni  á  borð  við  kortlagningu

Sagnagrunnsins eru því ótal möguleikar í boði.
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4. Vinnuskýrsla

Í þessum kafla verður farið yfir tæknilega og verklega hlið verkefnisins. Stærsti hluti þess

fólst í yfirferð og samræmingu gagna með það fyrir augum að þróa gagnagrunninn frekar

og  kortleggja  þá  staði  sem  koma  fyrir  í  honum.  Sú  vinna  samanstóð  af  þremur

meginþáttum.  Í  fyrsta  lagi  var  það  undirbúningur  gagnanna  og  yfirfærsla  í

venslagagnagrunn, í öðru lagi hönnun og forritun kerfis til  að halda utan um gögnin og

kortleggja staðarheiti og í þriðja lagi sjálf kortlagningin.

4.1 Tæknileg hugtök

Hér verður farið yfir tæknileg hugtök sem notuð eru til að lýsa þeirri hlið verkefnisins sem

lýtur að gagnavinnslu og þróun tölvukerfisins.

4.1.1  Venslagagnagrunnur

Venslagagnagrunnur (e. relational database) er gagnagrunnur sem samanstendur af fleiri en

einni  töflu.  Töflurnar  innihalda  mismunandi  gerðir  af  gögnum en  eru  gjarnan  tengdar

saman með vísunum. Stærstur hluti gagnanna er geymdur í megintöflunum og hefur hver

færsla í þeim ákveðið auðkenni. Töflurnar eru svo tengdar saman með tengitöflum þar sem

auðkennin eru pöruð saman til að tengja saman færslur úr öðrum töflum. Sem dæmi má

nefna gagnagrunn yfir einstaklinga og heimilisföng þar sem hvert heimilisfang gæti verið

heimili margra einstaklinga. Þar myndu nöfn vera í einni töflu og heimilisföng í annarri.

Tengitaflan tengdi svo einstaklinga og heimili saman með auðkennum.

Mælt er með því að nota venslagagnagrunna frekar en þá sem samanstanda af aðeins

einni  töflu,  sérstaklega í  tilfelli  stærri  gagnagrunna. Skipting ólíkra gagna niður í  töflur

gerir það að verkum að endurtekningar verða færri, til dæmis í dæminu hér að ofan þar sem

sama heimilisfangið  yrði  aðeins  skráð  einu  sinni  en það kæmi í  veg  fyrir  ósamræmi  í

uppsetningu og rithætti.106

106 Sjá til dæmis Codd, A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks, 377–387.
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4.1.2  MySQL

MySQL er tölvukerfi sem heldur utan um gagnagrunna. Það er víða notað sem grunnur fyrir

vefsíður og er vel til þess fallið að halda utan um venslagagnagrunna. Kerfið býður upp á

möguleika á tengingu við forritunarmál á borð við PHP, Java, .NET og fleira. Með þessum

hætti er hægt að skrifa forrit sem nálgast eða breyta gögnum í gagnagrunninum og birta þau

í viðmóti forritsins. MySQL er opinn hugbúnaður og þess vegna fylgir notkun hans enginn

kostnaður.107

4.1.3  SQL

SQL er  forritunarmál  sem notað  er  til  að sýsla  með gögn í  gagnagrunnum á borð við

MySQL. SQL byggist á því að hægt er að kalla eftir efni úr gagnagrunni með ákveðnum

skilyrðum  og  því  nýtist  það  vel  þegar  sérsniðnir  leitarmöguleikar  gagnagrunna  eru

hannaðir.  Forritunarmálið  er  í  raun  milliliður  á  milli  forritunarmála  eins  og  PHP  og

gagnagrunna  eins  og  MySQL þar  sem það færir  gögnin  inn  í  forrit  sem skrifuð  eru  í

forritunarmálunum sem síðan geta sett þau upp á myndrænan hátt fyrir notandann.108

4.1.4  Viðmót

Í  hugbúnaðargerð  er  talað  um  viðmót þegar  átt  er  við  grafískan  hluta  vefsíðu  eða

hugbúnaðar, í raun það sem sést á skjánum. Viðmótið er það sem birtir upplýsingar, texta

og grafík og tekur við skipunum eða upplýsingum í formi texta eða músarsmella. Í tilfelli

Sagnagrunnsins  er  viðmótið  vefsíðan  sjálf  sem  birtir  notendum  kortaupplýsingar  úr

grunninum.

107 MySQL: About MySQL.

108 Codd, A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks, 377–387.
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4.2 Undirbúningur og greining á gögnum

Þegar undirbúningsvinna fyrir  kortlagningu hófst  haustið  2012 var Sagnagrunnurinn ein

tafla í hugbúnaðinum FileMaker Pro 4 þar sem var að finna allar upplýsingar um sagnirnar.

Sökum þess  hversu mikil  gögn gagnagrunnurinn  innihélt  var  ljóst  að vandamál  myndu

skapast ef  hann yrði þróaður  áfram á því formi sem hann var. Þar sem ætlunin var að

kortleggja  alla  staði  sem  finnast  í  grunninum  þótti  ástæða  til  að  fara  yfir  heimili

heimildarmanna, heimili sendenda og sögustaði til að sjá hvernig þær færslur væru skráðar.

Til að fá einfalda yfirsýn yfir umfang gagnanna og fjölda færslna var svo afrit  tekið af

grunninum sem sett var til bráðabirgða inn í MySQL grunn. Þegar grunnurinn var kominn á

það form var lítið forrit skrifað til að gera einfalda greiningu á færslunum. Forritið fór í

gegnum allar færslurnar og taldi hversu oft einstakir staðir og einstaklingar komu fyrir. Í

niðurstöðunum hér fyrir neðan sést fjöldi einstakra staða og einstaklinga annars vegar og

hins vegar hversu margir staðir og einstaklingar eru skráðir í grunninum:

Heildarfjöldi sagna: 10.110
Einstakir staðir (sögustaðir og heimili sendanda): 9.513
Skráðir staðir: 20.640

Einstakir heimildarmenn: 3.988
Einstakir sendendur: 1.420
Samtals einstaklingar: 5.408
Skráðir heimildarmenn og sendendur: 15.698

Þarna sést til dæmis að 9.513 einstakir staðir fundust í grunninum en þeir voru hins vegar

skráðir 20.640 sinnum. Einnig voru 5.408 manns (heimildarmenn og sendendur) skráðir
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15.698 sinnum. Þetta þýddi í raun að sami textinn kom mörgum sinnum fyrir sem olli því

að gagnagrunnurinn var óþarflega stór.

Þegar  einstakar  færslur  voru  skoðaðar  af  handahófi  kom  fljótt  í  ljós  ákveðið

ósamræmi þar sem hver færsla gat í mörgum tilfellum innihaldið fleiri en einn stað eða

einstakling  þegar  fleiri  en  einn  staður  kom fyrir  í  sögnunum eða ef  um fleiri  en  einn

heimildarmann  var  að ræða.  Einnig  voru margar  einstakar  færslur  í  raun þær sömu en

skrifaðar með ólíkum rithætti, meðal annars vegna þess að margir einstaklingar tóku þátt í

skráningu gagna í grunninn. Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir til að samræma skráningu lentu

margar villur inn í grunninn. Auk þess geta staðarnöfn verið skráð með mismunandi rithætti

í sögnunum.

Dæmi  um  ósamræmi  í  staðarnöfnum  mátti  sjá  þegar  leitað  var  að  bæjarnafninu

„Ystafell“ annars vegar og „Ysta-Fell“ hins vegar í upprunalega grunninum. Ef leitað var

að Ystafelli í Suður-Þingeyjarsýslu fannst sá staður bæði í færslunni „S-Þing., Laxamýri,

Ysta-Fell í  Kinn, Hnúkar við Laxá,  Laxá í Aðaldal,  Kross í Ljósavatnshreppi“,  sem eru

sögustaðir  sagnarinnar  „Kristján  Jóhannesson“,109 og  í  færslunni  „S-Þing.:  Ystafell,

Kaldakinn“,  sem var  heimili  Jóns  Kristjánssonar,  heimildarmanns  sagnarinnar  „Upp og

heim“.110 Einnig innihélt fyrri færslan í raun fleiri staði en Ystafell því í umræddri sögn

koma nokkrir staðir fyrir, eins og reyndar á við um fjölmargar aðrar sagnir.

Sömu sögu var að segja um færslur yfir heimildarmenn. Margar færslnanna innihéldu

mörg nöfn því safnarar og skrásetjarar skrifuðu oft og tíðum sagnir upp eftir fleiri en einum

einstaklingi og í mörgum tilfellum hefur frásögnum tveggja einstaklinga eða jafnvel fleiri

verið steypt saman í eina. Dæmi um þetta eru til dæmis nokkur í safni Sigfúsar Sigfússonar.

Þannig var sögnin „Árvíkur-Blesi“ höfð eftir „[sögn] Sturlu Vilhjálmssonar og húsfr. hans

Guðlaugar í  Skerjafirði“  og má skýra það þannig að þau hafi  annaðhvort sagt söguna í

sameiningu eða í sitt hvoru lagi og hefur Sigfús þá aðeins skrifað eina útgáfu upp.111 Sigfús

109 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur, I, 276–277.

110 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, III, 530–531.

111 Sigfús Sigfússon, Íslenskar þjóðsögur og sagnir, IV, 98–99.
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notaði gjarnan lausar stundir til að festa sagnir sem hann hafði heyrt niður á blað og því

hljóta frásagnir tveggja eða fleiri einstaklinga um svipað efni að hafa runnið saman.112

Í safni Jóns Árnasonar má einnig finna fjölmörg dæmi um það hvernig sögnum var

steypt saman í  eina.  Ýmsar vísbendingar um það eru víða í skýringum Jóns. Til dæmis

stendur „[...] höfð eftir Einari Bjarnasyni, nmgr. höfð eftir Páli Ólafssyni“113 við sögnina

„Trunt,  trunt  og  tröllin  í  fjöllunum“.114 Í  Sagnagrunninum eru  Einar  Bjarnason  og Páll

Ólafsson því báðir nefndir sem heimildarmenn.

Annað dæmi má finna í skýringum Jóns Árnasonar við sögnina „Brynjólfur biskup og

útilegumennirnir í Otkelsveri“.115 Þar er talsverð útlistun á uppruna sagnarinnar og er meðal

annars skrifað:

Þessa sögu hefur Þuríður [Pálsdóttir] kona Þorgils á Rauðnefsstöðum sagt mér og hefur hana

eftir þessari kerlingu [...] Sögukona Þuríður Pálsdóttur mun hafa verið Guðrún Jónsdóttir úr

Ytrihrepp fædd um 1746 og ólst upp í Tungufelli og á Kluftum.116

Þarna eru aftur tveir heimildarmenn skráðir, þær Þuríður Pálsdóttir og Guðrún Jónsdóttir. Í

þessum tilfellum og ótal mörgum svipuðum inniheldur ein stök færsla í Sagnagrunni því í

raun fleiri nöfn.

Annað  ósamræmi  í  upprunalega  grunninum  sem  vert  var  að  hafa  í  huga  er

mismunandi   skráning  nafna. Dæmi  um þetta  er  Halldór  Þorgrímsson  frá  Hraunkoti  í

Aðaldal  í Suður-Þingeyjarsýslu,  sem var heimildarmaður bæði Þorsteins  M. Jónssonar í

Grímu  hinni  nýju og  í  safni  Odds  Björnssonar  og  Jónasar  Jónassonar,  Þjóðtrú  og

þjóðsagnir.  Í  Sagnagrunninum var  nafn  hans  skráð  á  mismunandi  hátt,  til  dæmis  stóð

Halldór  Þorgrímsson  við  sögnina  „Draumur  Friðjóns“  í  safni  Odds  og  Jónasar117 en

„Halldór  og  Sigurjón  Þorgrímssynir“  við  sögnina  „Frá  Kristjáni  fótalausa:  1.  Ætt  og
112 Jón Hnefill Aðalsteinsson fjallar um lífshlaup og vinnubrögð Sigfúsar Sigfússonar í Aldrei hef ég þurft að 

þræða annarra spor: Ævi og starf Sigfúsar Sigfússonar þjóðsagnaritara.

113 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, I, 674.

114 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, I, 183–184.

115 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, IV, 406.

116 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, IV, 679.

117 Oddur Björnsson og Jónas Jónasson, Þjóðtrú og þjóðsagnir, 31–32.
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uppruni  Kristjáns.  Hann  leggst  út“  í  safni  Þorsteins,  þar  sem  bræðurnir  eru  báðir

heimildarmenn.118 Þetta ósamræmi olli því að leit að „Halldór Þorgrímsson“ skilaði aðeins

þeim færslum þar sem nafn Halldórs var skráð þannig. Sögnin um Kristján fótalausa var því

undanskilin í þeirri leit.

Þegar tekið var tillit til  skráningar á nöfnum var ljóst að nákvæmni gagnagrunnsins

leið fyrir ósamræmið, þar sem tölvan gerir greinarmun á til dæmis „Ystafell“ og „Ysta-

Fell“ og „Halldór og Sigurjón Þorgrímssynir“ og „Halldór Þorgrímsson“. Þrátt fyrir að hér

hafi aðeins örfá dæmi verið tekin þá var í upphaflega Sagnagrunninum mikið ósamræmi í

skráningu. Því var ljóst að tölur yfir fjölda staða og einstaklinga voru mjög ónákvæmar,

ekki síst þar sem margar færslur táknuðu í raun sama einstaklinginn eða staðarnafnið. Á

móti kemur að margar færslur innihéldu fleiri en eitt mannanafn eða staðarnafn. Til að auka

skilvirkni og nákvæmni grunnsins sem rannsóknartækis var því ljóst að best færi á því að

samræma allar færslur yfir einstaklinga og staði til að koma í veg fyrir endurtekningar og

mismunandi rithætti. Þessar athuganir voru því teknar inn í reikninginn þegar kom að því

að endurhanna gagnagrunninn með kortlagningu í huga.

4.3 Uppbygging nýs gagnagrunns

Í ljósi áðurnefnds ósamræmis í færslum yfir einstaklinga og staði og þeirrar staðreyndar að

margar færslur innihéldu í raun fleiri en eitt nafn var ákveðið að breyta gagnagrunninum úr

einni töflu í venslagagnagrunn. Eins og nefnt var í kafla 4.1.1 er kostur venslagagnagrunna

sá að með þeim er hægt að koma í veg fyrir endurtekningar og tengja saman margar færslur,

til dæmis færslur um sagnir og heimildarmenn, án þess að sömu upplýsingarnar séu skráðar

tvisvar eins og áður var minnst á. Með því að færa öll staðarnöfn yfir í sér töflu var talið að

auðveldara yrði að kortleggja þau. Þannig þyrfti aðeins að fara í gegnum og hnitsetja allar

færslur í þeirri töflu í stað þess að fara í gegnum allar sagnirnar og eiga það á hættu að

kortleggja mögulega sama staðinn oftar en einu sinni.

Þar sem stærstur hluti upplýsinganna í grunninum eru sagnir, einstaklingar og staðir

var ákveðið að skipta grunninum upp í þrjár megintöflur. Sagnirnar sjálfar yrðu í einni töflu

118 Þorsteinn M. Jónsson, Gríma hin nýja, II, 80.
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sem ekki yrði breytt að sinni. Auk hennar færu einstaklingar, heimildarmenn og sendendur í

sér töflu og staðir í þá þriðju. Rétt uppbygging grunnsins myndi svo haldast með notkun

tengitaflna þar sem samband á milli sagna og staða, sagna og einstaklinga og einstaklinga

og staða yrði  skilgreint.  Sem dæmi um slík  sambönd má nefna að sagnirnar  „Bústaðir

huldufólks“119, „Huldukonan í bæjarhólnum“120 og „Huldumaðurinn og Geirmundur hái“121 í

safni Jóns Árnasonar eiga það sameiginlegt að skráður sendandi er Ólafur Sveinsson úr

Purkey í  Dalasýslu.  Sögnin  „Huldukonan í  bæjarhólnum“ er  þar  að  auki  sögð gerast  í

Purkey og því er þar um tvenns konar tengingar við staðinn að ræða. Í venslagagnagrunni

fengi hver þessara sagna auðkenni í töflu yfir sagnir, Ólafur Sveinsson fengi auðkenni í

töflu yfir einstaklinga og Purkey fengi sitt auðkenni í töflu yfir staði. Tengitöflurnar myndu

þá skilgreina sambandið á milli þeirra eins og sýnt er á mynd 1 þar sem bláir reitir tákna

færslur í gagnatöflum en rauðir reitir færslur í tengitöflum.

119 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, I, 28.

120 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, VI, 7–8.

121 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. I, 28–29.
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Að auki var ákveðið að til þess að leit eftir efnisorðum yrði sem markvissust væri

best að færa efnisorð sagna líka yfir í sér töflu. Þannig yrði hægt að samræma þau og sjá

samband á milli þeirra á nýjan hátt eins og fjallað er lítillega um í kafla 5.4. Skýringarmynd

af heildarbyggingu gagnagrunnsins má sjá í viðauka 3.

Þessi nýja bygging grunnsins sem sést á mynd 1 býður upp á upp á allt annars konar

nálgun á gögnin heldur en upphaflegi Sagnagrunnurinn. Þegar staðurinn Purkey í Dalasýslu

yrði  settur  á  kort  færi  hann  á  kortið  bæði  sem  sögustaður  sagnanna  „Huldukonan  í

bæjarhólnum“ og annarra sagna sem tengjast Purkey og sem heimili Ólafs Sveinssonar.

Þegar vinna við verkefnið hófst var Sagnagrunnurinn eins og fyrr segir aðgengilegur

á vefsíðu þar sem hægt var að leita í honum.122 Heildargrunnurinn með nýjustu færslum og

viðbótum var hins vegar enn geymdur sem FileMaker Pro skrá hjá Terry Gunnell og ekki

aðgengilegur á vefnum. Þar að auki þurfti að hafa FileMaker Pro hugbúnað til að skoða

hann. Til að auðvelda breytingar og stuðla að betra aðgengi var ákveðið að færa grunninn úr

FileMaker Pro yfir í miðlægt kerfi sem keyrði á netþjóni og væri aðgengilegt fyrir alla á

vefnum. Grunnurinn var því afritaður yfir í MySQL grunn þar sem hægt var að þróa nýtt

viðmót utan um hann.

Til að breyta grunninum var forrit skrifað sem hafði það hlutverk að lesa í gegnum

allan gagnagrunninn og færa alla einstaka staði og einstaklinga í sér töflu. Að því loknu fór

forritið  aftur  yfir  grunninn  og  bjó  til  réttar  tengingar  í  tengitöflur  þar  sem  auðkenni

sagnanna  eru  tengd  nýjum  auðkennum  staða  og  einstaklinga.  Allmargar  tilraunir  voru

gerðar til að tengingarnar yrðu réttar því ferlið var flókið og færslurnar gríðarlega margar.

4.4 Hönnun og forritun viðmóts

Þegar nýi gagnagrunnurinn hafði verið hannaður var næsta skref að hanna viðmót utan um

hann.  Í  því  ferli  var  tekið  mið  af  mögulegri  framtíðarnotkun  Sagnagrunnsins  og  þeim

kröfum sem nýtt viðmót þyrfti að uppfylla.

Í  grunninn  samanstendur  viðmót  Sagnagrunnsins  af  fimm  hlutum,  eða  fimm

undirsíðum ef  notað er  myndmál  vefsíðunnar. Fyrir  utan kortaviðmótið  er  þar  að finna

122 Sagnagrunnur 2.0 beta.
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sérstaka undirsíðu þar sem hægt er að sjá upplýsingar um einstakar sagnir í grunninum og

leita að þeim óháð því hvort þær tengjast hnitsettum stöðum eða ekki. Í öðru lagi er þar listi

yfir  alla  einstaklinga  í  grunninum þar sem hægt er  að sjá sagnir  sem tengjast  þeim og

heimili þeirra. Þriðja undirsíðan er listi yfir alla staði. Þar er hægt að sjá sagnir sem tengjast

stöðunum og þá einstaklinga sem þar bjuggu. Einnig er hægt að setja inn hnit staðarins en

fjallað verður betur um það í kafla 4.5. Loks er undirsíða þar sem hægt er að sjá öll efnisorð

og lista yfir þær sagnir sem tengjast þeim. Nánar verður fjallað um það í kafla 5.4.

Í þessum kafla er mestmegnis fjallað um hönnun og forritun kortaviðmótsins þar sem

það er veigamesti hluti verkefnisins. Ef tekið er mið af nýlegum rannsóknum á íslenskum

sögnum  er  viðbúið  að  sumir  rannsakendur  framtíðarinnar  vilji  framkalla  sérsniðnar

niðurstöður  upp  úr  Sagnagrunninum,  til  dæmis  um  landfræðilega  dreifingu  ákveðinna

efnisorða,  búsetudreifingu  heimildarmanna  í  ákveðnu  þjóðsagnasafni,  dreifingu  sagna

ákveðins heimildarmanns eða dreifingu sagna heimildarmanna úr ákveðinni sýslu. Má í

þessu sambandi nefna meistararitgerð Júlíönu Magnúsdóttur um sagnasjóð sagnamanna úr

Vestur-Skaftafellssýslu,123 meistararitgerð Evu Þórdísar Ebenezardóttur um birtingarmyndir

fatlaðra  einstaklinga  í  íslenskum  sögnum124,  rannsókn  Aðalheiðar  Guðmundsdóttur  á

heimildarmönnum  og  tengslaneti  Jóns  Árnasonar125 og  rannsóknir  Terrys  Gunnell  á

íslenskum sögnum.126

Í  stafrænni  kortavinnslu  hefur  GIS-kerfið  (geographic  information  system)  mikið

verið  notað  síðustu  áratugi.  Á  íslensku  hefur  hugtakið  verið  þýtt  sem  „landfræðilegt

upplýsingakerfi“ og skammstafað sem LUK. LUK er kerfi sem hannað er til  að geyma,

123 Júlíana Þóra Magnúsdóttir, Saga til næsta bæjar: Sagnir, samfélag og þjóðtrúsagnafólks frá austurhéraði 

Vestur-Skaftafellssýslu.

124 Eva Þórdís Ebenezersdóttir, Haltrað í tveimur heimum: Skilningur á fötlun og skerðingum í íslenskum 

þjóðsögum fyrir 1900.

125 Aðalheiður Guðmundsdóttir, Karlar og kerlingar: Um heimildarmenn ævintýra og tengslanet Jóns 

Árnasonar.

126 Sjá til dæmis Gunnell, Mists, Magicians and Murderous Children: International Migratory Legends 

Concerning the “Black Death“ in Iceland; og Gunnell, An Invasion of Foreign Bodies: Legends of Washed Up

Corpses in Iceland.
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birta,  greina  og  meðhöndla  hnitsett  kortagögn.127 Af  algengum  LUK-hugbúnaði  má  til

dæmis nefna ArcGIS frá ESRI enda býður hann upp á fjölda möguleika þegar kemur að

greiningu kortagagna. Til að mynda notuðu þeir Peter Broadwell og Timothy Tangherlini

ArcGIS í greiningu á hnitsettum stöðum úr safni danska þjóðsagnasafnarans Evalds Tangs

Kristensen  sem  minnst  var  á  í  kafla  3.6.  Í  ljósi  þess  hversu  sérhæfð  gögnin  í

Sagnagrunninum eru var ákveðið að nota ekki hefðbundinn LUK-hugbúnað við vinnslu

hans. Vænlegra þótti að hanna nýtt viðmót utan um gögnin í stað þess að reyna að laga

gögnin að hugbúnaði sem til var fyrir.

Á síðusta áratug hafa orðið miklar breytingar á þeirri tækni sem internetið byggir á og

sífellt auðveldara er að meðhöndla gögn á fjölbreyttan hátt. Vefsíður eru nú ekki eingöngu

einfaldar síður sem birta upplýsingar heldur eru margar í raun orðnar að öflugum forritum.

Sem  dæmi  má  nefna  þekktar  vefsíður  á  borð  við  Facebook,  Google  Drive,  Gmail-

póstþjónustuna og Google Maps-kortaþjónustuna.128 Auk þess eru lausnir til að forrita slík

vefforrit sífellt að verða betri og einfaldari. Í tengslum við Google Maps-þjónustuna hefur

til að mynda verið gefinn út sérstakur forritunarpakki sem gerir kleift að fella gagnvirk kort

inn í vefsíður og birta gögn á þeim. Með því móti  fær forritarinn aðgang að kóða sem

kemur  frá  Google  og  getur  þannig  búið  til  sérsniðnar  kortalausnir  með  fjölmörgum

möguleikum, eins og að setja inn punkta og mismunandi lög af myndrænum gögnum ofan á

kortin.129 Þar er í raun um að ræða lausn sem í mörgum tilfellum getur leyst hefðbundinn

LUK-hugbúnað  af  hólmi.  Nýja  viðmótið  fyrir  Sagnagrunninn  var  forritað  í  PHP  og

JavaScript  forritunarmálunum  og  Google  Maps-forritunarpakkinn  var  einnig  notaður.

Áralöng  reynsla  höfundar  í  vefhönnun  og  forritun  nýttist  vel  í  þessum  hluta  og  var

tölvuvinna alfarið í höndum hans.

Eins og minnst var á í kaflanum hér á undan var gagnagrunninum breytt úr einni töflu

í  margar  sem  hver  um  sig  inniheldur  mismunandi  gögn.  Nýja  viðmótið  var  því  ekki

einungis hannað til að sjá upplýsingar um sagnirnar heldur líka staði og einstaklinga, þar

127 Sjá ESRI: What is GIS?

128 Sjá til dæmis Facebook, Google Drive og Google Maps. Google Drive býður meðal annars upp á 

ritvinnslu, töflureikni, glærusýningu og teikniforrit sem allt er aðgengilegt beint af vefsíðunni.

129 Sjá Google Maps Javascript API V3 Reference.

49



sem þau gögn voru aðskilin. Líkt og bent var á í upphafi þessa kafla var viðmótinu skipt í

nokkra lista þar sem hægt er að sjá sagnir, staði og einstaklinga. Auk þess er hægt að sjá

tengingar  á  milli  gagnanna,  til  dæmis  hvaða  sagnir  eru  tengdar  við  hvern  stað,  hvaða

einstaklingar bjuggu þar og hvaða sagnir eru hafðar eftir þeim.

Sökum þess að margar færslur innihéldu mörg staðarnöfn eða marga einstaklinga (sjá

kafla  4.2 og  4.3) þurfti að finna lausn til þess að skipta þeim í stakar færslur án þess að

þurfa að fara handvirkt yfir allar sagnir sem tengdust þeim. Því var þróað verkfæri til að

skipta  færslunum þannig  að  allar  tengingar  í  grunninum héldu  sér. Að sama skapi  var

verkfæri útbúið til að sameina margar færslur sem í raun voru þær sömu, til dæmis þegar

sama bæjarnafnið kemur oft fyrir. Slíkar lausnir auðvelduðu mjög vinnuna sem á eftir kom

því þannig var hægt að koma í veg fyrir óþarfa handavinnu.

Til viðbótar við listana var ljóst að kortið sjálft yrði stór hluti af viðmótinu. Í nýja

gagnagrunninum var gert ráð fyrir að hver staður væri tengdur hnitsettum punkti (sjá kafla

4.5). Kortaviðmótið var forritað með áðurnefndum forritunarpakka frá Google og í kringum

það  var  hannað  leitarkerfi  þar  sem  tekið  var  mið  af  möguleikum  gagnagrunnsins  og

rannsóknum  á  íslenskum  sögnum  á  borð  við  þær  sem  nefndar  voru  hér  að  framan.

Tengingar á milli gagnanna bjóða auðvitað upp á ýmsar leiðir til að fá fram niðurstöður og

ráðast meðal annars af möguleikum SQL til að kalla eftir gögnum úr gagnagrunninum. Í því

viðmóti sem þróað hefur verið fyrir núverandi Sagnagrunn eru eftirfarandi leitarmöguleikar

í boði en vel má hugsa sér að þeim verði fjölgað í framtíðinni ef þörf verður á nýrri nálgun

á gögnin:

 Blönduð leit að sögustöðum þar sem leitað er eftir einu eða fleirum af eftirfarandi

skilyrðum:

 Sagnir sem hafa ákveðin efnisorð, eitt eða fleiri.

 Heimildarmaður eða sendandi.

 Sagnir sem eru úr ákveðnu þjóðsagnasafni.

 Kyn heimildarmanns.
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 Sagnir þar sem útdráttur sagnar, ML, AT, MI númer eða titill innihalda ákveðin

orð.

 Leit að sögustöðum sagna heimildarmanna úr ákveðinni sýslu.

 Leit að heimilum heimildarmanna úr ákveðnu þjóðsagnasafni.

 Leit að heimilum heimildarmanna sem eru annaðhvort konur eða karlar.

 Leit að heimilum heimildarmanna sem segja sagnir sem gerast í ákveðinni sýslu.

 Leit að ákveðnum stað eða örnefni.

Leitarkerfið finnur alla hnitsetta staði sem tengjast völdum leitarskilyrðum og birtir 

þá á kortinu. Einnig var ákveðið að setja inn þann möguleika að leita eftir fleiri en einu 

efnisorði. Þar er því hægt að leita annaðhvort að sögnum sem tengjast öllum tilteknum 

efnisorðum eða framkæma samanburðarleit þar sem leitað er að sögnum sem tengjast 

einhverjum tiltekinna efnisorða. Staðsetningar sagnanna birtast þá á kortinu með 

mismunandi litatáknum og þannig er hægt að bera saman dreifinguna. Á mynd 2 má sjá 

skjáskot af kortaviðmótinu eins og það leit út í lok mars 2014.
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Mynd 2: Skjáskot af kortaviðmóti. Á kortinu sést samanburðarleit eftir efnisorðunum „örnefni“ og

„fornmenn“.



Google Maps forritunarpakkinn býður upp á fleiri  leiðir til  að sjá gögn á korti en

staka punkta. Ein leiðin er að setja nálæga punkta saman í þyrpingu. Ef margir punktar eru

nálægt hver öðrum á litlu svæði hverfa þeir og í stað þeirra birtast tölur sem sýna hversu

margir  punktar  eru  á  svæðinu.  Þetta  getur  auðveldað  þeim  sem fást  við  rannsóknir  á

sögnunum að sjá fjölda niðurstaðna á ákveðnu svæði þar sem margir punktar eiga það til að

renna saman svo að erfitt verður að greina fjölda þeirra.

Þriðji möguleikinn er að birta gögnin á hitakorti þar sem dreifing punkta er myndgerð

í lituðum svæðum með litaskala frá grænum (fæstir punktar) að rauðum (flestir punktar).

Hitakortið býður upp á fljótlega leið til að bera saman dreifingu á stóru svæði en gefur í

raun ekki góða mynd af heildarfjölda þar sem litaskiptingin tekur alltaf mið af dreifingu

meðaltals.

Hægt er að smella á punkta á kortinu til að sjá hvaða upplýsingar eru á bak við þá. Til

hliðar við kortið birtist þá nafn staðarins ásamt þeim sögnum sem tengjast honum og þeim

einstaklingum sem þar bjuggu. Einnig er hægt að smella á nöfn einstaklinga í þessum lista

til að sjá hvaða sagnir tengjast þeim og enn fremur er mögulegt að smella á nöfn sagnanna

til að sjá frekari upplýsingar um þær, svo sem útdrátt úr þeim og vísun í ritið sem geymir

sögnina.130 Einnig er í viðmótinu að finna hnapp fyrir framan nöfn einstaklinganna. Með

því að smella á hann má sjá dreifingu sagna sem hafðar eru eftir viðkomandi einstaklingi.

Sams konar hnapp er að finna fyrir framan nöfn sagna en með því að smella á hann má sjá

dreifingu sögustaða og heimili heimildarmanns/manna þeirrar sagnar. Dæmi um þetta er á

mynd 3 þar sem sjá má skjáskot af upplýsingum um bæinn Víðidalstungu í Víðidal í Vestur-

Húnavatnssýslu.  Hægra  megin  sjást  nöfn  þriggja  sagna  sem  sagðar  eru  hafa  gerst  í

Víðidalstungu.131 Þar undir er nafn Páls Vídalíns Jónssonar (1827–1873) sem þar bjó og

undir nafni hans sést listi  af sögnum sem hann sendi Jóni Árnasyni. Á kortinu sést svo

dreifing þeirra sagna þar sem hann er skráður sem heimildarmaður.

130 Í kafla 2 má sjá hvaða upplýsingar eru skráðar um hverja sögn.

131 Sjá „Jón Ólafsson vísilögmaður“ í Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur, II, 234–236; „Páll lögmaður 

Vídalín“ í Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur, II, 233–234; og „Litluborgar-Toppur“ í Jón Árnason, 

Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, III, 416–417.
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Mynd 3: Skjáskot af upplýsingum um bæinn Víðidalstungu í Vestur-Húnavatnssýslu og sögustaði Páls

Vídalíns Jónssonar.



4.5 Kortlagning

Staðir í eldri gerð Sagnagrunnsins voru í meira en helmingi tilfella skráðir þannig að fyrst

kom skammstöfun sýslunnar og svo nafnið á staðnum. Í sumum tilfellum var þó nánari

staðsetning einnig skráð. Til dæmis var gjarnan tekið fram í hvaða hrepp, dal eða sveit

staðurinn var án þess að um almennilega samræmdar upplýsingar væri að ræða. Dæmi um

þetta eru til dæmis staðirnir Mosfell í Mosfellssveit í Gullbringu- og Kjósarsýslu (skráð í

Sagnagrunn:  Gull.-Kjós:  Mosfell,  Mosfellssveit)  og  heimili  Tómasar  Guðmundssonar,

Gróustaðir  í  Geiradal  í  Austur-Barðastrandarsýslu  (skráð  í  Sagnagrunn:  A.-Barð.:

Gróustöðum í Geiradal).132 Þessi skráning eftir sýslum olli því að beinast lá við að fara eftir

listanum yfir staðina í stafrófsröð og taka þannig hverja sýslu fyrir sig. Þó var strax ljóst að

það þyrfti  að fara yfir  alla  staðina handvirkt  sökum þess hversu mikið ósamræmi var í

skráningu þeirra.

Skipting staða eftir sýslum er kannski ekki heppilegasta skiptingin í gagnagrunni sem

þessum. Sýslurnar ná gjarnan yfir mjög stór landsvæði og mörk þeirra fylgja ekki alltaf

skýrum  landfræðilegum  fyrirbrigðum,  eins  og  ám  eða  fjöllum,  heldur  skera  gjarnan

byggðir. Heppilegri skipting hefði því mögulega verið sóknir, hreppar eða jafnvel sveitir

eða ákveðin héruð sem fest hafa í sessi sem ákveðin svæði með ákveðnu nafni. Sökum þess

að stöðunum í grunninum var í  upphafi  skipt eftir  sýslum var þó ákveðið að halda því

fyrirkomulagi, með þeim möguleika að annars konar skiptingu yrði bætt við síðar.133

Tvennt þurfti að gera áður en hægt var að setja staðina á kortið. Öllum færslum sem

innihéldu fleiri en eitt staðarnafn þurfti að skipta niður þannig að hvert staðarnafn fengi

sérstaka færslu með sérstöku auðkenni, samanber kafla  4.2. Í öðru lagi þurfti að sameina

132 Tómas þessi var kallaður „víðförli“ og var heimildarmaður nokkurra sagna í safni Jóns Árnasonar, til 

dæmis sagnarinnar „Þórður sakamaður“. Sjá Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, IV, 404–406; 

133 Sýslumörk Norður- og Suður-Múlasýslu liggja að mestu eftir Lagarfljóti en við suð-vesturenda þess ná þau

þó í suður upp Gilsárdal og skera því sveitina þar. Skammt norðan við Eiðar liggja þau svo í austur frá fljótinu

og skera nokkurn veginn óljós mörk Eiðaþinghár og Hjaltastaðaþinghár. Varðandi skiptingu eftir sóknum eða 

hreppum var vandamálið við slíka skiptingu fyrst og fremst að sem stjórnsýslueiningar voru þær breytilegar 

og gátu náð yfir mismunandi svæði á mismunandi tímum.
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þær færslur sem voru í raun sami staður. Sem dæmi má nefna að staðurinn Barð í Fljótum í

Skagafjarðarsýslu kom ótal oft fyrir.134 Allar slíkar færslur þurfti að sameina í eina færslu

með stöku auðkenni svo að hægt væri að kortleggja staðinn. Tekin var ein sýsla fyrir í einu

og með hjálp þeirra lausna sem þróaðar höfðu verið fyrir gagnavinnslu var þetta ekki eins

mikil handavinna og ætla mætti.135 

Sjálf  kortlagningin  fór  að  mestu  leyti  fram þannig  að  notast  var  við  Örnefnasjá

Landmælinga Íslands þar sem leitað var að hverjum stað fyrir sig og hnitin svo afrituð yfir í

Sagnagrunninn.136 Örnefnasjáin býr yfir gríðarlegu magni af örnefnum og hefur því reynst

notadrjúgt verkfæri. Þar er ekki einungis hægt að leita að örnefnum heldur er einnig hægt

að  sjá  loftmyndir  og  skannaðar  útgáfur  af  kortum  sem  teiknuð  voru  af  dönskum

landmælingamönnum á árunum 1919–1939 og gefin voru út undir yfirheitinu  Uppdráttur

Íslands.137 Á dönsku kortunum koma ýmis örnefni fram sem ekki er að finna í örnefnasjánni

sjálfri. Hægt er að ákvarða staðsetningar margra horfinna bæja út frá þeim í samhengi við

loftmyndir þar sem oft sjást tóftir eða túngarðar. Þó er rétt að taka fram að slíkar aðferðir til

að staðsetja  voru aðeins  notaðar  í  augljósum tilfellum þar  sem greinilega  sást  áberandi

grænt  svæði  innan  um  mólendi  eða  þar  sem  túngarðar  eða  jafnvel  húsatóftir  sáust

greinilega.

Auk örnefnasjárinnar voru ýmsar aðrar heimildir notaðar til að staðsetja örnefni og

bæjarnöfn. Þar ber helst að nefna fjöldann allan af greinum, skýrslum og umfjöllunum sem

fundust með því að leita að staðarnöfnum á Google-leitarvélinni eða á vefnum Tímarit.is.138

134 Barð í Fljótum er sögustaður 15 sagna auk þess að vera heimili sjö einstaklinga, meðal annars séra Jóns 

Norðmanns Jónssonar (1820–1877). Jón Norðmann var heimildarmaður 180 sagna sem skráðar eru í 

Sagnagrunninn auk þess að vera skráður sendandi 91 sagnar. Í upprunalega grunninum var nafn hans og 

heimili því skráð jafn oft og sagnir hans voru margar og gjarnan með mismunandi rithætti (t.d. „Jón Jónsson 

Norðmann“, „Jón Norðmann“, „Jón Norðmann Jónsson“). Að sama skapi var nafn heimilis hans skráð á æði 

misjafnan hátt og þær skráningar þurfti allar að sameina.

135 Sjá umfjöllun um hönnun viðmóts í kafla 4.4.

136 Sjá Örnefnasjá Landmælinga Íslands.

137 Sjá Uppdráttur Íslands.

138 Sjá Google og Tímarit.is.
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Til dæmis reyndust skýrslur frá Vegagerðinni, Minjastofnun og Skipulagsstofnun innihalda

upplýsingar um ýmsa staði sem ekki fundust á öðrum kortum.139

Eins og minnst var á hér að framan eru ekki allir staðir skráðir þannig að sýsla væri

nefnd. Tæp 50% staðanna í grunninum eru skráðir án ítarlegra upplýsinga um staðsetningu.

Ástæðan fyrir þessu er í fyrsta lagi sú að ekki finnast allir staðir á kortinu þar sem oft er um

að ræða gömul örnefni eða staði sem hreinlega eru ekki til. Í öðru lagi vantaði í mörgum

tilfellum upplýsingar  um sýslu og nánari  staðsetningu staðarins  þegar  upplýsingar  voru

upprunalega skráðar í grunninn. Þessir staðir verða því eftir þegar staðir eru kortlagðir í

stafrófsröð eftir sýslum og því þarf nánari skoðun á þeim færslum til að finna út hvar á

landinu þeir eru.

4.6 Niðurlag

Nú þegar verkefninu er að mestu lokið stendur eftir vel skipulagður venslagagnagrunnur

unninn úr eldri útgáfu Sagnagrunnsins sem geymdur var í FileMaker skrá. Vinnu við nýja

gerð Sagnagrunnsins er þó hvergi nærri lokið enda eru færslurnar í honum ótalmargar og

víða er enn að finna ósamræmi og í einhverjum tilfellum rangar skráningar.140 Utan um

þennan  gagnagrunn  hefur  verið  hannað  öflugt  viðmót  sem  gerir  rannsakendum  víða  í

fræðaheiminum kleift að leita eftir upplýsingum um sagnir og heimildarmenn, sjá dreifingu

þeirra  á  korti  eftir  ýmsum leitarskilyrðum  og  nýta  sér  hina  fjölmörgu  möguleika  sem

Sagnagrunnurinn býður upp á. Í næsta kafla verður fjallað um nokkra þessarra möguleika.

139 Sjá til dæmis heimildir um eyðibýlið Vaglir á Skaga í Austur-Húnavatnssýslu í Óbyggðanefnd, Kröfur 

Fjármálaráðherra fyrir hönd ríkisins um þjóðlendur á Norðvesturlandi og heimildir um Ásmundarstaði í 

Norðfirði í Suður-Múlasýslu í Helga Aðalgeirsdóttir, Magnús Björnsson og Sóley Jónasdóttir, 

Norðfjarðarvegur (92) um Norðfjarðargöng milli Eskifjarðar og Norðfjarðar: Mat á umhverfisáhrifum.

140 Enn á eftir að sameina fjölda færslna um einstaklinga; sami einstaklingur getur því verið skráður mörgum 

sinnum. Einnig eru dæmi um að við skráningu í upprunalega Sagnagrunninn hafi upplýsingar verið slegnar 

inn í vitlausa reiti. Til dæmis hafa heimili heimildarfólks af og til verið skráð sem nöfn heimildarfólks.
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5. Möguleikar kortsins og túlkun gagnanna

Í Sagnagrunninum eru sagnir úr 19 útgefnum þjóðsagnasöfnum og setur það niðurstöðum

úr honum ákveðin takmörk þegar landfræðileg dreifing sagnahefðar Íslendinga er skoðuð.

Safnarar notuðu mismunandi aðferðir við að safna þjóðsögum og áhugasvið þeirra voru

misjöfn. Þeir söfnuðu á mismunandi tímum, ræddu við fólk úr ólíkum stéttum samfélagsins

og einnig einbeittu sumir þeirra sér að mismunandi landsvæðum. Þessi munur á áherslum

og  aðferðum  hefur  áhrif  á  það  hvernig  landfræðileg  dreifing  birtist  og  líka  hvernig

niðurstöður  eru  túlkaðar. Í  þessum kafla  verða  nokkrir  notkunarmöguleikar  kortsins  og

gagnanna kannaðir auk þess sem nokkrir varnaglar verða slegnir í sambandi við túlkun á

dreifingarkortum  úr  grunninum.  Í  fyrstu  verður  fjallað  um  landfræðilega  dreifingu

gagnanna í heild í samhengi við dreifingu einstakra safna. Í þessu sambandi verður einnig

dreifing ákveðinna efnisorða könnuð og þau áhrif sem staðbundin dreifing einstakra safna

hefur á heildarmyndina.

5.1 Umfang og ólík dreifing einstakra þjóðsagnasafna

Athyglisvert  er  að af  þeim 19 þjóðsagnasöfnum sem hafa verið skráð í  Sagnagrunninn

(samtals  um  10.100  sagnir)  innihalda  fjögur  þeirra  hvert  um  sig  meira  en  10%  allra

sagnanna. Þau eru safn Jóns Árnasonar með 2.683 sagnir (27%), safn Sigfúsar Sigfússonar

sem inniheldur 1.653 sagnir (16%), safn Ólafs Davíðssonar með 1.136 sagnir (11%) og

Gríma hin nýja, safn þeirra Odds Björnssonar og Þorsteins M. Jónssonar, sem inniheldur

981  sögn  (10%).  Önnur  söfn  innihalda  hvert  um  sig  7%  sagnanna  í  grunninum  eða

minna.141 

141 Sjá lista yfir söfn og fjölda sagna í þeim í viðauka 1.
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Eftirtektarvert að staðsetning bæði sögustaða og heimila heimildarmanna er talsvert

ólík eftir söfnum eins og sést á kortunum í þessum kafla. Heimildarmenn Jóns Árnasonar

(mynd 4) eru dreifðir nokkuð jafnt um landið.142 Þeir eru þó sjáanlega fæstir á Vestfjörðum,

í  Norður-Þingeyjarsýslu  og  Skaftafellssýslum,  væntanlega sökum  landfræðilegrar

einangrunar og/eða lítils  íbúafjölda en einnig vegna lítilla tengsla Jóns við þau svæði.143

142 Um heimildarmenn Jóns Árnasonar: sjá meðal annars Aðalheiður Guðmundsdóttir, Karlar og kerlingar: 

Um heimildarmenn ævintýra og tengslanet Jóns Árnasonar; og Gunnell, Prestlærðir safnarar þjóðsagna á 19. 

öld.

143 Skaftafellssýslur voru sem dæmi lengi einangruð svæði sökum nálægðar við hálendið og torfarinna fljóta. 

Vestursýslan afmarkast að vestan af Blautukvísl á Mýrdalssandi og að austan af Gígjukvísl og Núpsvötnum á 

Skeiðarársandi. Austursýslan nær svo frá Skeiðarársandi austur að fjöllunum sem skilja að Lón og Álftafjörð 

en á þeirri leið hefur til dæmis Hornafjarðarfljót verið farartálmi. Norður-Þingeyjarsýsla hefur á 19. öld haft 

umtalsvert færri íbúa heldur en til dæmis nágrannasýslan Suður-Þingeyjarsýsla. Til dæmis bjuggu árið 1860 

3.753 manns í Suður-Þingeyjarsýslu og árið 1880 voru íbúarnir 3.882. Á sömu árum bjuggu annars vegar 
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Mynd 4: Heimili heimildarmanna Jóns Árnasonar.



Dreifing  sögustaða  sagna  í  safni  Jóns  Árnasonar  er  nokkuð  svipuð  dreifingu

heimildarmanna  hans.  Þetta  helst  í  hendur  við  söfnunaraðferðir  Jóns  en  hann  skrifaði

prestum og lærðum mönnum víðs vegar um landið og bað þá um að safna fyrir sig en fór

sjálfur ekki mikið um.144

Safn Sigfúsar Sigfússonar sýnir aftur á móti allt  aðra dreifingu því heimildarmenn

hans voru langflestir úr Múlasýslum, eins og sjá má á mynd 5. Sigfús var meðal annars

barnakennari og ferðaðist því víðs vegar um Austurland og skráði sagnir sem honum voru

sagðar.145 Þó að sagnirnar í safni hans séu flestar staðsettar á Austurlandi eru þær þó ekki

1.695 manns og hins vegar 1.583 í Norður-Þingeyjarsýslu: sjá Manntalsvefur Þjóðskjalasafns Íslands. Um 

tengsl Jóns Árnasonar við Skaftafellssýslur: sjá meðal annars Júlíana Þóra Magnúsdóttir, Saga til næsta 

bæjar: Sagnir, samfélag og þjóðtrúsagnafólks frá austurhéraði Vestur-Skaftafellssýslu, 91–94.

144 Jón Árnason, Formáli, xx. Sjá einnig Gunnell, Prestlærðir safnarar þjóðsagna á 19. öld, 598–599.
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Mynd 5: Heimili heimildarmanna Sigfúsar Sigfússonar.



einungis bundnar við það svæði. Margar þeirra gerast víðs vegar um landið, sérstaklega í

Skaftafellssýslum enda áttu margir heimildarmanna Sigfúsar rætur sínar að rekja þangað.146

145 Sjá Jón Hnefill Aðalsteinsson, Aldrei hef ég þurft að þræða annarra spor: Ævi og starf Sigfúsar Sigfússonar

þjóðsagnaritara, 153–155.

146 Sem dæmi um þetta var einn heimildarmanna Sigfúsar Stefán Filippusson (1870–1964) í Brúnavík í 

Borgarfirði eystra. Stefán á átta sagnir í safni Sigfúsar og gerast þær flestar í Vestur-Skaftafellssýslu. Ástæðan 

fyrir því er væntanlega sú að faðir Stefáns, Filippus Stefánsson (1839–1909) var bóndi í Brúnavík árið 1901 

en hafði árið 1845 búið í Kálfafellskoti í Vestur-Skaftafellssýslu. Svipað á við um Einar Gunnsteinsson 

(1846–1927) sem á sjö sagnir í safni Sigfúsar og bjó á Seyðisfirði en er einnig ættaður úr Vestur-

Skaftafellssýslu. Sagnir hans gerast einnig flestar á því svæði (sjá Íslendingabók um fjölskyldutengsl 

heimildarmanna). Einnig gerast nokkrar sagna Sigfúsar á Norðurlandi en vert er að hafa í huga að hann 

stundaði nám á Möðruvöllum í Hörgárdal tvo vetur og hafði sumarvinnu þar eitt sumar. Hann hefur því 

væntanlega komist í kynni við Norðlendinga þá og vísast einnig í gegnum samstarf hans við þá Odd 

Björnsson og Þorstein M. Jónsson: sjá Jón Hnefill Aðalsteinsson, Aldrei hef ég þurft að þræða annarra spor: 

Ævi og starf Sigfúsar Sigfússonar þjóðsagnaritara, 133–140 og 154.
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Mynd 6: Heimili heimildarmanna Ólafs Davíðssonar.



Eins og sést á mynd 6 voru heimildarmenn Ólafs Davíðssonar flestir frá Norðurlandi,

nánar  tiltekið  frá  Húnavatnssýslum  austur  í  Suður-Þingeyjarsýslu,  og  í  nágrenni

Fljótsdalshéraðs,  á  Vestfjörðum og í  kringum Hvammsfjörð  og  Dalasýslu.  Einnig  voru

nokkrir búsettir í kringum Reykjavík og í Árnessýslu. Fáir heimildarmanna Ólafs komu úr

Norður-Þingeyjarsýslu og Skaftafellssýslum. Sagnir hans eru dreifðar um allt land en gerast

þó flestar á svæðinu frá Snæfellsnesi og þaðan austur í Suður-Þingeyjarsýslu.147

Loks  eru  heimildarmenn  í  Grímu hinni  nýju flestir  búsettir  í  Eyjafjarðarsýslu  og

Suður-Þingeyjarsýslu  fyrir  utan  nokkra  á  Austurlandi  og  einstaka  menn hér  og  þar  um

landið.  Sagnirnar  í  því  safni  gerast  langflestar  í  Skagafjarðar-,  Eyjafjarðar-  og

147 Ólafur virðist hafa safnað sögnum að mestu norðanlands en síðustu æviárin bjó hann á Hofi í Hörgárdal hjá

foreldrum sínum og safnaði þar miklu efni, sjá Steindór Steindórsson frá Hlöðum, Ólafur Davíðsson, xxxi. 

Einnig gaf Ólafur út í safni sínu talsvert af sögnum sem Jón Árnason hafði skráð en ekki gefið út sjálfur í 

fyrstu tveim bindunum.
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Mynd 7: Heimili heimilarmanna úr Grímu hinni nýju.



Þingeyjarsýslum  ásamt  Suður-Múlasýslu  og  helst  það  nokkuð  í  hendur  við  dreifingu

heimildarmanna  safnsins  en  fjórir  þeirra  afkastamestu  voru  úr  Eyjafjarðarsýslu  og

Þingeyjarsýslu.148

Auk þess  sem landfræðileg  dreifing heimildarmanna þjóðsagnasafnanna er  ólík  er

athyglisvert  að  sjá  að  tíðni  efnisorða  innan hvers  safns  einnig  misjöfn.  Það vekur  upp

spurningar  um hvort  í  því endurspeglist  söfnunaraðferðir, stéttaskipting  heimildarmanna

hvers safnara, tíðarandi og/eða jafnvel áhugasvið safnaranna. Í ljósi þess hve landfræðileg

dreifing þjóðsagnasafnanna er einnig ólík, eins og fjallað var um hér að framan, er rétt að

bæta við stuttri umfjöllun um dreifingu efnisorða í samhengi við dreifingu safnanna.

Hér fyrir  neðan má sjá  töflur  yfir  tíðni  sex algengustu  efnisorða í  fjórum stærstu

söfnunum. Í dálkunum tveim hægra megin sést hversu margar sagnir tengjast efnisorðunum

og hversu hátt hlutfall það er af heildarfjölda sagnanna í viðkomandi safni. Hafa þarf í huga

að sagnir í Sagnagrunninum eru í flestum tilfellum tengdar fleiri en einu efnisorði.

Jón Árnason
Prestar 508 19%

Galdramenn 506 19%

Galdrar 397 15%

Húsdýr 287 11%

Kímni 285 11%

Matur og drykkir 252 9%

Tafla 1: Tíðni sex algengustu efnisorða í safni Jóns

Árnasonar.

Sigfús Sigfússon
Húsdýr 235 14%

Fyrirboðar 221 13%

Draugar 208 13%

Fylgjur 195 12%

Draumar 192 12%

Prestar 156 9%

Tafla 2: Tíðni sex algengustu efnisorða í safni

Sigfúsar Sigfússonar.

148 Sjá Þorsteinn M. Jónsson, Formáli, xiii. Þessir fjórir heimildamenn voru Þorsteinn Þorkelsson (1831–1906)

frá Hvarfi í Skíðadal, Baldvin Jónatansson (1860–1944) frá Víðaseli í Reykjadal, Hannes Jónsson (1873–

1957) frá Hleiðargarði í Eyjafirði og Jónas Jónasson Rafnar (1887–1972) frá Kristnesi í Eyjafirði.
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Ólafur Davíðsson

Draugar 241 21%

Prestar 152 13%

Afturgöngur og svipir 141 12%

Draumar 133 12%

Húsdýr 127 11%

Galdramenn 124 11%

Tafla 3: Tíðni sex algengustu efnisorða í safni Ólafs

Davíðssonar.

Gríma hin nýja

Feigð 191 19%

Bæir 150 15%

Örnefni 149 15%

Draumar 148 15%

Prestar 145 15%

Afturgöngur og svipir 137 14%

Tafla 4: Tíðni sex algengustu efnisorða í Grímu hinni

nýju.

Í töflunni hér fyrir neðan sést síðan fjöldi og tíðni sex algengustu efnisorðanna í grunninum

öllum. Prósentutalan segir til um hversu hátt hlutfall af heildarfjölda sagnanna í grunninum

tengist hverju efnisorði.

Efnisorð Fjöldi sagna Hlutfall

Prestar 1497 15%

Draugar 1377 14%

Húsdýr 1340 13%

Draumar 1204 12%

Örnefni 1091 11%

Galdramenn 976 10%

Tafla 5: Tíðni sex algengustu efnisorðanna í Sagnagrunninum öllum.

Eins og bent var á hér að framan vekur þessi ólíka tíðni efnisorða upp spurningar sem

vert er að hafa í huga þegar dreifing sagnanna er skoðuð á korti. Hér verður tekið sem dæmi

efnisorðið „galdramenn“ sem er annað algengasta efnisorðið í safni Jóns Árnasonar, sjötta 

algengasta efnisorðið í Sagnagrunninum öllum og tengist um 970 sögnum. Hér sér hve 

mikil áhrif stærstu söfnin hafa á heildartölurnar sem birtast úr grunninum og 

dreifingarkortin. Í eftirfarandi umfjöllun verður athyglinni beint að heildardreifingu 

galdramannasagna í samhengi við dreifingu slíkra sagna úr einstökum þjóðsagnasöfnum.

Þegar heildardreifing sagna sem tengjast  galdramönnum úr öllum 19 söfnunum er

skoðuð (sjá mynd 8) sést í fljótu bragði að þær sagnir eru dreifðar nokkuð jafnt um landið.
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Fjölmargar  sagnir  um  galdramanninn  Eirík  frá  Vogsósum  eru  staðsettar  í  nágrenni

Þorlákshafnar  en  auk  þess  myndast  áberandi  heitur  reitur  í  kringum  Arnarfjörð  á

Vestfjörðum.  Á svæði sem nær nokkurn vegin  frá Reykhólum á Barðaströnd vestur  og

norður að Ísafjarðardjúpi eru 186 sögustaðir sem tengjast galdramönnum. Eftirtektarvert er

að það svæði er tiltölulega fátækt af slíkum sögnum úr safni Jóns Árnasonar. Ef skoðuð er

dreifing galdramannasagna úr safni Jóns tengjast aðeins um 58 staðir á þessu fyrrnefnda

svæði því efnisorði. Það skýrist að miklu leyti af því að fáir heimildarmenn Jóns voru frá

Vestfjörðum, enda hefur svæðið löngum verið afskekkt.

64

Mynd 8: Sagnir um galdramenn úr öllum 19 söfnunum.



Við nánari skoðun á dreifingu galdramannasagna úr öðrum þjóðsagnasöfnum kemur í

ljós að þessi þétta dreifing í kringum Arnarfjörð tengist að langmestu leyti sögnum úr safni

Arngríms  Fr.  Bjarnasonar,  Vestfirskar  þjóðsögur, og  úr  safni  Arngríms  og  Helga

Guðmundssonar, Vestfirskar sagnir.149 Á kortinu eru alls 145 staðir sem tengjast samtals um

80 sögnum um galdramenn úr söfnum þeirra. Söfn þeirra Helga og Arngríms innihalda þó

aðeins um 7% af heildarfjölda sagna í Sagnagrunninum, eða 729 sagnir alls, og sagnirnar í

þeim eru nánast  eingöngu bundnar við Vestfjarðakjálkann.  Af sögnum í safni Helga og

Arngríms eru galdramannasagnir langt frá því að vera algengastar, eða um 11%, en þær

gerast  hins  vegar  langflestar  í  kringum Arnarfjörðinn.150 Þarna  virðast  því  hlutfallslega

149 Sjá Helgi Guðmundsson og Arngrímur Fr. Bjarnason, Vestfirskar sagnir (1933–1949) og Arngrímur Fr. 

Bjarnason, Vestfirskar þjóðsögur (1909–1959).

150 Algengustu efnisorðin í söfnum Helga og Arngríms eru „örnefni“ (28%) og „húsdýr“ (22%).
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Mynd 9: Sagnir um galdramenn í safni Jóns Árnasonar.



margar  sagnir,  sem tengjast  ákveðnu efnisorði  á  einu  afmörkuðu svæði,  koma úr  safni

Helga og Arngríms.

Þennan  hlutfallslega  mikla  fjöldi

sagna um galdramenn í kringum Arnarfjörð

má hugsanlega skýra sögulega með því að

flest þeirra 120 galdramála sem komu upp

á  árunum  1554–1719  voru  í  Vestur-

Ísafjarðarsýslu  og  Vestur-

Barðastrandarsýslu.151 Nær 200 árum eftir

að  galdraöldinni  svokölluðu  lauk  virðast

sagnir um galdramenn því enn lifa góðu lífi

á svæðinu. Þessi hlutfallslega þétta dreifing

galdramannasagna á þessum slóðum fellur

þó  nánast  í  skuggann  af  heildardreifingu

slíkra sagna yfir allt landið. Því þarf alltaf

að skoða úr hvaða þjóðsagnasöfnum sagnir,

sem koma upp í leit að ákveðnu efnisorði,

koma  og  hvernig  dreifing  hvers

þjóðsagnasafns lítur út á kortinu.

Annað dæmi um mikil áhrif einstakra þjóðsagnasafna er dreifing sagna sem tengjast

efnisorðinu „sæbúar“. Eins og sést á mynd 11 gerast þær langflestar á Austurlandi, fyrir

utan dálítinn fjölda í Eyjafirði og á Reykjanesskaganum. Þegar þessar sagnir eru skoðaðar

nánar kemur í ljós að þær sæbúasagnir sem bundnar eru við Eyjafjörðinn koma flestar úr

safni Ólafs Davíðssonar,  Íslenzkar þjóðsögur, og gerist ein þeirra, „Kvígudalir“ raunar á

mörgum stöðum.152 Langflestar sagnirnar koma hins vegar úr safni Sigfúsar Sigfússonar og

eru því að mestu bundnar við Austurland.

151 Árni Daníel Júlíusson og Jón Ólafur Ísberg, Íslenskur söguatlas, 1, 165–167; Sjá einnig Ólína 

Þorvarðardóttir, Brennuöldin: Galdur og galdratrú í málskjölum og munnmælum.

152 Sögnin „Kvígudalir“ tengist fimm stöðum á kortinu sem allir eru í nágrenni bæjarins Höfða í Höfðahverfi 

við Eyjafjörð: sjá Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur, I 114–117.
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Mynd 10: Sagnir um galdramenn úr söfnum

Arngríms Fr. Bjarnasonar og Helga

Guðmundssonar.



Athygli vekur reyndar að þær sæbúasagnir sem gerast á Reykjanesskaganum koma

einnig úr safni Sigfúsar, sem gefur hugsanlega vísbendingar um ferðir  fólks þangað frá

Austurlandi. Þegar heildarfjöldi sagna um sæbúa er tekinn saman er ljóst að 178 sagnir

tengjast því efnisorði og af þeim koma 122 úr safni Sigfúsar Sigfússonar.153 Þarna verður

því að fara mjög varlega ef ætlunin er að draga þá ályktun að almenn trú á ákveðinn flokk

yfirnáttúrulegra vera sem kalla má sæbúa hafi verið meiri á Austurlandi en annars staðar á

landinu. Skýringanna er ef til vill frekar að leita í safni Sigfúsar og þeim vinnubrögðum

sem hann viðhafði við söfnunina, eins og fjallað var um fyrr í þessum kafla. Þar sem hann

ferðaðist sjálfur um og safnaði sögnum á meðan hann var í vinnumennsku eða starfaði sem

153 Hafa ber í huga að efnisorðið segir ekki alla söguna. Þar sem upplýsingar voru upphaflega skráðar 

handvirkt inn í Sagnagrunninn af mörgum þátttakendum byggjast efnisorðin að miklu leyti á persónulegri 

túlkun þátttakenda á sögnunum. Önnur skyld efnisorð eru „sæskrímsli“ (149 sagnir í Sagnagrunninum), 

„sækýr“ (24 sagnir), „hafmenn“ (25 sagnir) og „fjörulallar“ (25). Ekki er ólíklegt að þessi efnisorð skarist að 

einhverju leyti og því tengist hugsanlega fleiri sagnir efnisorðinu „sæbúar“. 
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Mynd 11: Dreifing sagna sem tengjast efnisorðinu „sæbúar“ úr öllum 19 söfnunum.



farandkennari er ekki ólíklegt að hann hafi komist í kynni við sagnir af öðru tagi en aðrir

safnarar. Dreifing sagna um sæbúa vekur því upp ótal spurningar.

Af ofangreindu má því sjá að þjóðsagnasöfnin eru æði misjöfn að stærð en dreifing

þeirra er einnig ólík og getur það því valdið skekkju á heildarmyndinni sem sést á kortinu.

Því  þarf  að  gæta  ákveðinnar  varúðar  þegar  niðurstöður  á  kortinu  eru  skoðaðar.  Meðal

annars virðist sá fjöldi heimildarmanna og sagna úr safni Sigfúsar Sigfússonar sem tengist

Austurlandi hafa talsverð áhrif á dreifingu ákveðinna sagnagerða. Setja þarf niðurstöðurnar

í  samhengi við stærð þjóðsagnasafnanna, aldur þeirra,  tíðni efnisorða í  þeim og jafnvel

dreifingu heimildarmanna hvers safns. Því er ljóst að til að túlka ákveðnar leitarniðurstöður

á korti þarf líka í mörgum tilfellum að skoða dreifinguna með hliðsjón af dreifingu sagna

innan hvers þjóðsagnasafns.

5.2 Mismunandi aldur sagna eftir söfnum

Áðurnefnd  hlutföll  sagna  sem tilheyra  hverju  þjóðsagnasafni  segja  einnig  ýmislegt  um

aldur sagnanna en hann þarf líka að hafa í huga þegar dreifingarkort  úr grunninum eru

skoðuð.  Jón  Árnason  og  Magnús  Grímsson  hófu  að  safna  þjóðsögum  árið  1845  og

samkvæmt Árna Böðvarssyni  og Bjarna Vilhjálmssyni  safnaði  Jón langmestu  á  árunum

1859–1865.154 Fyrstu tvö bindi  Íslenzkra þjóðsagna og æfintýra komu svo út á árunum

1862–1864.155 Sagnir í safni Sigfúsar Sigfússonar voru skráðar á tímabilinu 1885–1916 þó

að stærstur hluti þeirra virðist hafa verið skráður nokkru fyrir 1909.156 Ólafur Davíðsson

safnaði efni á síðustu tveim áratugum 19. aldar en hann lést árið 1903.157 Í inngangi að safni

þeirra Odds Björnssonar og Þorsteins M. Jónssonar segir Þorsteinn að hann hafi byrjað að

skrifa niður þjóðsögur veturinn áður en hann fermdist en hann var fæddur árið 1885. Fyrsta

154 Árni Böðvarsson og Bjarni Vilhjálmsson, Greinagerð útgefenda, ix; Sjá einnig Ólína Þorvarðardóttir, 

Þjóðsögur Jóns Árnasonar?

155 Sjá Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og æfintýri (1. útgáfa).

156 Sjá Óskar Halldórsson, Formáli, xix–xxi; Jón Hnefill Aðalsteinsson segir að árið 1909 hafi Sigfús flutt safn

sitt til Akureyrar og hafi það þá verið orðið mjög stórt. Sjá Jón Hnefill Aðalsteinsson, Aldrei hef ég þurft að 

þræða annarra spor, 154.

157 Sjá Steindór Steindórsson frá Hlöðum, Ólafur Davíðsson, xxxi og xxxv–xxxviii.
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hefti Grímu kom út árið 1929 og hafði Þorsteinn þá tekið sér hlé frá þjóðsagnasöfnun í um

tvo áratugi. Hann tók þá aftur upp þráðinn og safnaði fyrir næstu bindi og árið 1931 voru

þau orðin fimm.158 Sagnirnar  sem finnast  í  Grímu virðast  því  einhverjar  vera skráðar  í

kringum aldamótin 1900 en einnig í kringum 1930. Þess ber að geta að stór hluti sagnanna í

Grímu, sem  skráðar  eru  í  Sagnagrunninn,  kom  frá  heimildarmanninum  Þorsteini

Þorkelssyni (1831–1906) frá Syðra-Hvarfi í Skíðadal. Þær hljóta því að vera skráðar um og

fyrir aldamótin 1900 ef tekið er mið af dánardegi Þorsteins.159 Út frá þessu má sjá að meira

en helmingur sagnanna í Sagnagrunninum er skráður á tímabilinu 1845–1900 og sumar

þeirra eru jafnvel mun eldri eða frá 17. og 18. öld.160

Þegar niðurstöður á kortinu eru skoðaðar þarf því fyrst og fremst að hafa í huga að

sagnir  geta  birst  hlið  við  hlið  á  kortinu  þrátt  fyrir  að  áratugir  eða  jafnvel  öld  skilji

skráningartíma  þeirra  að.  Sérstaklega  þarf  að  huga  að  þessu  þegar  dreifing  ákveðinna

efnisorða í sögnum er skoðuð. Í raun má því segja að kortið sé „þrívítt“ í þeim skilningi að

dreifingin nær ekki aðeins yfir landsvæði heldur einnig tíma. Broadwell og Tangherlini tala

einnig um þetta vandamál varðandi kort  sem gerð voru í  anda finnska skólans þar sem

langur tími gat aðskilið tilbrigði sem lentu hlið við hlið á kortinu.161 Til að komast hjá þessu

vandamáli  í  Sagnagrunninum er  bæði  hægt  að  skoða dreifingu  allra  safnanna  í  einu  á

kortinu í tengslum við til dæmis ákveðin efnisorð en einnig er hægt að einskorða leitina við

eitt  safn  í  einu  og  bera  þannig  saman  niðurstöður  úr  mismunandi  söfnum og um leið

gróflega frá mismunandi tímabilum. Þannig er hægt að sjá breytingar á dreifingu í gegnum

158 Sjá Þorsteinn M. Jónsson, Formáli, xi–xiii.

159 Þorsteinn Þorkelsson frá Syðra-Hvarfi er skráður heimildarmaður að minnska kosti 93 sagna í 

Sagnagrunninum. Sjá einnig Þorsteinn M. Jónsson, Formáli, xiii. Upplýsingar um fæðingardag og dánardag 

Þorsteins Þorkelssonar: sjá Íslendingabók.

160 Jón Árnason tók líka eitthvað af sögnum upp úr handritum Árna Magnússonar og eru til dæmis margar 

sagnir um Sæmund fróða skrifaðar eftir Birni Þorleifssyni biskupi (1663–1710). Nokkrar náttúrusögur koma 

meðal annars úr Hamraendabók (JS 392 8vo) sem tímasett er frá tímabilinu 1747–1752: sjá Handrit.is: 

Samtíningur; Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, I, 611–613; og Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur 

og ævintýri, I, 687.

161 Broadwell og Tangherlini, TrollFinder: Geo-Semantic Exploration of a Very Large Corpus of Danish 

Folklore, 1. Um verkefni Broadwells og Tangherlinis, sjá kafla 3.6.
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tíma en þó verður að setja þær niðurstöður í samhengi við stærð safnanna og ólíka dreifingu

eins og fjallað var um í kaflanum hér á undan.

5.3 Sagnir einstakra heimildarmanna

Dreifing sagna einstakra heimildarmanna vekur upp spurningar, ekki síst um fólksflutninga

og ferðir á 19. öld. Dreifingin getur einnig gefið innsýn í líf og umhverfi einstaklinga á

þessum tíma enda gerast sagnir gjarnan í nærumhverfi þeirra sem segja þær.162 Í þessum

kafla  verða  nokkur  dæmi  skoðuð  þar  sem  dreifing  sagna  er  fjarri  heimili

heimildarmannanna og reynt verður að varpa ljósi á mögulegar ástæður þess, án þess þó að

um sé að ræða djúpa rannsókn á einstökum sagnamönnum.

Einn af  heimildarmönnum Ólafs Davíðssonar var Hermann Jónasson (1858–1923)

sem var skólastjóri  á Hólum í Hjaltadal  á árunum 1888–1896.163 Hermann á sjö sagnir

skráðar  í  Sagnagrunninum og eru  þær  allar  tengdar  þekktum stöðum.164 Þegar  dreifing

sagna Hermanns er skoðuð sést að þær gerast allar í Suður-Þingeyjarsýslu utan einnar sem

gerist  í  Skagafirði.  Við nánari  eftirgrennslan kemur í  ljós  að faðir  Hermanns var  Jónas

Hallgrímsson,  kallaður  Jónas  „Brasilíufari“.  Jónas  var  fæddur  árið  1822  og  bjó  víða  í

Suður-Þingeyjarsýslu. Meðal annars bjó hann ungur með móður sinni á Halldórsstöðum og

Lundarbrekku í  Bárðardal  á tímabilinu  1834–1842 en eftir  það var  hann vinnumaður á

Hraunkoti  í  Aðaldal  í  eitt  ár  þar til  hann fluttist  aftur  til  móður sinnar  í  Engidal  efst  í

Bárðardal.165 Loks var hann bóndi á Víðikeri í Bárðardal og Litluströnd í Mývatnssveit áður

en hann fluttist til Brasilíu ásamt öðrum Þingeyingum.166

162 Sjá til dæmis rannsókn Broadwells og Tangherlinis, TrollFinder: Geo-Semantic Exploration of a Very 

Large Corpus of Danish Folklore.

163 Alþingi: Hermann Jónasson.

164 Sjá Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur, II, 105; I, 81–82; I, 85–86; I 187–188; I, 216; I, 248–249; II 

105; og IV, 240–241. 

165 Íslendingabók.

166 Björgvin Sigurðsson, Þingeyingar hyggja á Brasilíuför, 4.
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Eins  og  sést  á  kortinu  hér  að  ofan  (mynd  12) gerast  flestar  sagnir  Hermanns

Jónassonar í nágrenni Mývatns og í Bárðardal, sem sé í nágrenni við þá staði þar sem faðir

hans bjó. Ólafur Davíðsson tók fram í athugasemdum að sögnin „Hljóð“ hefði verið skráð

árið 1884. Það var sama ár og Hermann lauk búfræðinámi sínu á Hólum og flutti hann því

úr sinni heimasýslu að minnsta kosti  tveim árum áður.167 Þarna vekur kortið upp ýmsar

spurningar eins og hvort  Hermann hafi  verið að segja sagnir  eftir  föður sínum og ekki

sagnir sem hann hefur heyrt á Hólum. Dreifingin getur því gefið vísbendingar um hvernig

sagnir berast á milli fólks og í þessu tilfelli mætti í ljósi dreifingarinnar álykta sem svo að

sagnir Hermanns hafi borist til hans frá föður hans.

Annað  dæmi  er  dreifing  sagna  Sumarliða  Guðmundssonar  (1843–1919)  frá

Örlygsstöðum í Helgafellssveit á Snæfellsnesi (mynd 13). Sumarliði þessi var landpóstur

og annaðist póstferðir á milli Reykjavíkur og Akureyrar á árunum 1882–1885 og síðar á

167 Alþingi: Hermann Jónasson. Búfræðipróf á Hólum var tveggja ára nám árið 1884: sjá Gunnlaugur 

Björnsson, Hólastaður: Bændaskólinn 75 ára, 114.
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Mynd 12: Sögustaðir sagna Hermanns Jónassonar á Norðurlandi. Húsatáknið merkir heimili Hermanns.



milli Staðar í Hrútafirði og Akureyrar fram yfir aldamótin 1900.168 Sumarliði á átta sagnir

skráðar  í  Sagnagrunninum  og  er  þær  einnig  að  finna  í  safni  Ólafs  Davíðssonar.169

Eftirtektarvert  er  að  dreifing  sagna  Sumarliða  nær  yfir  mun  stærra  svæði  en  sagnir

Hermanns. Þessar átta sagnir gerast víða frá Snæfellsnesi og austur að Mývatni og virðast

því fylgja nokkuð þeim slóðum sem hann fór um á póstferðum sínum, eins og sést á mynd

13.

Hafa ber í huga að meðal sagna Sumarliða er „Drauga-Hallur og Mussuleggur“ sem 

gerist víða frá Hrútafirði norður að Trékyllisvík og er jafnframt eina sögn hans sem gerist á 

því svæði.170 Einnig er þarna sögnin „Ábæjar-Skotta“ sem gerist víða í Skagafirði en hún er 

klasasögn samsett úr mörgum heimildum. Fram kemur í lok sagnarinnar að Sumarliði hafi 

gist einhverju sinni á Silfrastöðum og orðið þar vitni að atburði sem tengist sögninni. Því er

dreifing sögustaða Sumarliða í Skagafirði í raun villandi þar sem einungis einn staður sem 

kemur fyrir í sögninni „Ábæjar-Skotta“ tengist honum sjálfum.171 Engu að síður má sjá 

168 Minningargrein um Sigurjón Sumarliðason [sonur Sumarliða Guðmundssonar], 1.

169 Sjá Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur, I 66; I, 284; II, 38–39; II, 236–237; II, 290; I, 377–382; I, 370–

375; og I, 245–246.

170  Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur, I, 370–375.

171  Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur, I, 382. S

72

Mynd 13: Sögustaðir Sumarliða Guðmundssonar landpósts.



skýra samsvörun milli dreifingar sagnanna og póstleiðar Sumarliða. Má telja öruggt hann 

hafi haft samneyti við margt fólk víða á leiðinni og dvalið næturlangt á mörgum bæjum. Því

er ekki ólíklegt að Sumarliði hafi upplifað sagnaskemmtanir á kvöldvökum víða á 

Norðurlandi og lært sagnirnar þar sem hann gisti.

5.4 Tengsl efnisorða við önnur efnisorð

Gagnagrunnurinn býður ekki aðeins upp á framsetningu á landfræðilegri dreifingu heldur

má með honum rýna í tengsl á milli efnisorða. Hér verður í örstuttu máli fjallað um þá

möguleika  sem  upplýsingar  um  slík  tengsl  kalla  fram.  Á  undirsíðunni  í  nýja

Sagnagrunninum, þar sem hægt er að sjá efnisorð, er hægt að smella á einstök efnisorð og

sjá lista yfir allar sagnir sem tengjast þeim. Ásamt því má sjá súlurit sem unnið er þannig að

upp úr gagnagrunninum er tekinn listi yfir allar sagnir sem tengjast efnisorðinu sem um

ræðir og önnur efnisorð sem tengjast þeim sögnum eru talin. Þannig er hægt að sjá þau

efnisorð  sem algengast  er  að  tengist  einnig  þeim sögnum sem það  efnisorð  sem er  til

skoðunar tengist.

Dæmi  um  þetta  má  sjá  þegar  algengustu  efnisorðin  sem  tengjast  efnisorðinu

„slysfarir“ eru skoðuð eins og sjá má á eftirfarandi súluriti (mynd 14):
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Mynd 14: Algengustu efnisorðin sem tengjast sögnum með efnisorðinu „slysfarir“ (samtals

821 sögn).
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Þarna sést að algengasta efnisorðið sem tengist orðinu „slysfarir“ er „fyrirboðar“ en næst á

eftir koma orðin „sjósókn“, „draumar“ og „bátar og skip“. Ekki er þörf á að rýna í hverja

einstaka sögn af alls 821 sögnum sem fjalla á einhvern hátt um slysfarir til að sjá að mikill

fjöldi þeirra fjallar  um sjósókn og fyrirboða. Þess ber að geta að „fyrirboðar“ er tíunda

algengasta efnisorðið í Sagnagrunninum öllum en um 860 sagnir tengjast því efnisorði. Það

er athyglisvert að bera þá staðreynd saman við könnun um þjóðtrú Íslendinga frá 2007 en

þar  segjast  57%  svarenda  (alls  323  manns)  hafa  upplifað  það  í  vöku  að  finnast  sem

„sérstakur atburður hafi gerst, sé að gerast eða muni gerast, og hugboð [viðkomandi] síðar

reynst rétt“.172

Annað dæmi er samband efnisorðsins „útilegumenn“ við önnur efnisorð. Í súluritinu

hér fyrir neðan (mynd 15) má sjá þau efnisorð sem oftast tengjast sögnum um útilegumenn.
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Mynd 15: Algengustu efnisorð sagna með efnisorðið útilegumenn (samtals 378 sagnir).

Hér  sést  glögglega  samband  á  milli  útilegumannasagna  og  sagna  þar  sem ferðalög  og

göngur koma fyrir og styður fjöldi tenginga við efnisorðin „húsdýr“ og „hestar“ við þá

tilgátu. Hægt er að fara lengra með því að skoða dreifingu útilegumannasagna á kortinu

(mynd 16). Þar sést glögglega hve margar þeirra gerast fjarri mannabyggðum, til dæmis

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

þjóðtrú og trúarviðhorfum, 125.
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uppi á miðhálendinu. Af því má aftur draga ályktanir um þjóðtrú Íslendinga, viðhorf þeirra

til umhverfisins og einnig um ferðalög.173

Þessar  niðurstöður  verða  ekki  greindar  frekar  hér  en  ljóst  er  að nánari  könnun á

landfræðilegri  dreifingu  hinna  ýmsu  efnisorða  getur  vakið  upp  fjölmargar  spurningar.

Þannig  má  sjá  hvernig  mismunandi  efnisorð  tengjast,  hvernig  sagnir  um ákveðin  efni

dreifast um landið og hvernig túlka má þau gögn í samhengi við sögulegar upplýsingar.

Frekari  túlkun  og  rannsókn  á  niðurstöðum  af  þessu  tagi  er  kjörið  viðfangsefni  fyrir

fræðimenn í mörgum greinum enda er um djúpan brunn spurninga um samfélag fyrri alda

að ræða.

173 Um viðhorf Íslendinga til umhverfisins fyrr á öldum: sjá Hastrup, Nature and Policy in Iceland 1400–

1800: An Anthropological Analysis of History and Mentality, 244–276.
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Mynd 16: Dreifing sagna um útilegumenn.



5.5 Landfræðileg tengsl heimildarmanna við sagnir þeirra

Auk fjölda annarra möguleika sem ný gerð Sagnagrunnsins býður upp á er forvitnilegt að

skoða landfræðilegt samband á milli sagna og heimildarmanna þeirra. Til að fá innsýn í það

samband er mögulegt annars vegar að sjá landfræðilega dreifingu sagna sem hafðar eru eftir

heimildarmönnum  úr  tiltekinni  sýslu  og  að  sama  skapi  er  hægt  að  sjá  heimili  þeirra

heimildarmanna  sem  segja  sagnir  sem  gerast  í  ákveðinni  sýslu.  Til  dæmis  má  skoða

dreifingu sagna sem hafðar eru eftir heimildarmönnum sem búsettir eru í Skagafjarðarsýslu.

Á mynd 17 sést vel að sögustaðir Skagfirðinga eru langflestir í sýslunni sjálfri eins og

eðlilegt er. Sagnir þeirra teygja sig þó einnig talsvert yfir í nágrannasýslurnar en þó sýnu

meira  yfir  í  Eyjafjarðarsýslu  og  Suður-Þingeyjarsýslu  en  vestur  í  Húnavatnssýslur.

Hugsanlega má skýra þetta með því að talsvert fleiri sagnir gerast í fyrrnefndu sýslunum
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Mynd 17: Sögustaðir sagna hafðar eftir heimildarmönnum úr Skagafjarðarsýslu.



tveim  en  í  Húnavatnssýslum  en  einnig  hefur  verslun  á  Akureyri  skipt  máli  í  þessu

sambandi.174 Annað sem er athyglisvert við þetta kort er fjöldi sögustaða sem staðsettir eru í

suð-vestur frá Skagafjarðarsýslu að Suðurnesjum og einnig á Snæfellsnesi. Sú dreifing helst

ef til vill í hendur við ferðir Norðlendinga suður í verstöðvar og til fiskikaupa.175 Þarna má

því velta fyrir sér hvort tengsl Norðlendinga, sérstaklega Skagfirðinga, við suðvesturhornið

hafi haft áhrif á sagnasjóð heimildarmanna úr Skagafjarðarsýslu.

Ef dreifing sagna sem hafðar eru eftir heimildarmönnum búsettum í Árnessýslu og

Rangárvallasýslu (mynd 18 og mynd 19) er skoðuð sést að flestar sagnirnar gerast í þessum

tveim  sýslum.  Auk  þess  gerast  margar  þeirra  á  Suðurnesjum  og  á  Norðurlandi  frá

Húnavatnssýslum vestur  í  Eyjafjarðarsýslu.  Þarna  má því  væntanlega  sjá  tengsl  á  milli
174 Sjá töflu fyrir fjölda sögustaða eftir sýslum í viðauka 2 á síðu 31. Um verslun á Akureyri: sjá til dæmis 

Magnús Jónsson, Saga Íslendinga, 9, 412–419; og Daníel Júlíusson og Jón Ólafur Ísberg, Íslenskur söguatlas,

2, 114–115, 134–135 og 152–153.

175 Jónas Jónasson, Íslenzkir þjóðhættir, 68–70; og Lúðvík Kristjánsson, Íslenzkir sjávarhættir, II, 384–388.
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Mynd 18: Sögustaðir sagna hafðar eftir heimildarmönnum úr Árnessýslu.



þessara tveggja landsvæða sem skýrast væntanlega að einhverju leyti af fjölda verstöðva á

Suðurnesjum. Athyglisvert er þó að sjá að fleiri sagnir Skagfirðingar gerast á Suðurlandi

heldur en sagnir Sunnlendinga sem gerast norðanlands. Dreifingarkort af þessu tagi vekja

því upp fjölda spurninga sem forvitnilegt væri að leita frekari svara við um ferðir fólks og

tengsl landfræðilegrar dreifingar sagna við samfélög fyrri alda.

5.6 Niðurlag

Í þessum kafla hafa hinir ýmsu möguleikar kortsins verið ræddir og þær niðurstöður sem

hægt  er  að  fá  úr  nýrri  gerð  Sagnagrunnsins.  Ljóst  er  að  fjölmargir  þættir  setja  þeim

niðurstöðum  takmörk.  Þjóðsagnasöfnin  eru  misjöfn  að  stærð  og  landfræðileg  dreifing

sögustaða  innan  þeirra,  sem  og  heimildarmanna  sagnanna,  er  æði  misjöfn.  Eins  hafa

þjóðsagnasafnararnir  viðhaft  misjafnar  aðferðir  til  að  safna  efni  sem hefur  skilað  sér  í
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Mynd 19: Sögustaðir sagna hafðar eftir heimildarmönnum úr Rangárvallasýslu.



ólíkum  efnistökum  sagna  innan  hvers  safns.  Þetta  þýðir  að  ekki  er  nóg  að  skoða

heildardreifingu til dæmis ákveðins efnisorðs heldur þarf að skoða þá dreifingu í samhengi

við önnur efnisorð. Þrátt fyrir það er greinilegt að Sagnagrunnurinn býður upp á fjölmargar

leiðir  til  að rannsaka íslenskar sagnir á algjörlega nýjan hátt.  Dreifingarkortin  geta ekki

endilega veitt öll svörin en þau vekja vissulega upp fjölmargar athyglisverðar spurningar.
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6. Lokaorð

Þegar möguleikar kortlagðs gagnagrunns yfir sagnir og heimildarmenn þeirra eru kannaðir

kemur fljótlega í  ljós að þeir  eru fjölmargir. Landfræðileg dreifing sagnanna gefur nýja

innsýn í  samfélag  19.  aldar  og  fyrri  hluta  þeirrar  20.  og býður  upp á  nýjar  nálganir  í

rannsóknum á íslenskum sögnum eins og bent var á í kafla 5.

Þegar þessu meistaraverkefni lauk voru 59% staðarnafna í Sagnagrunninum hnitsett,

sem þýðir að eftir standa tæplega 3.000 staðir. Sumir þessara staða munu aldrei rata á kort

þar sem í sumum tilfellum er um að ræða löngu horfin örnefni eða staði sem hreinlega

finnast  ekki  innan  okkar  heims.176 Rúmlega  4.100  staðir  eru  þó  komnir  á  kortið  og

samanlagt  tengjast  þeir  rúmlega  6.600  sögnum  í  Sagnagrunninum.  Það  er  meira  en

helmingur  sagnanna  í  grunninum öllum og  mikill  meirihluti  þeirra  sagna  sem tengjast

yfirhöfuð einhverjum stöðum en þær eru um 8.000 talsins.177 Af þessum 3.000 stöðum sem

eftir  eru má búast við að margir  séu í raun endurtekning á öðrum stöðum og því muni

heildarfjöldi  staða  minnka  eftir  því  sem  áfram  verður  unnið  í  verkefninu.  Þökk  sé

styrkveitingu frá Kungl.  Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur mun höfundur

geta varið sumrinu 2014 í að fara betur yfir grunninn, lagfæra hann og vonandi gera hann

enn  nákvæmari  en  hann  er  í  dag.  Einnig  bíða  fleiri  gögn  þess  að  verða  sett  inn  í

Sagnagrunninn  en  það  eru  Skaftfellskar  þjóðsögur  og  sagnir,  Sagnablöð  hin  nýju og

Landið, fólkið og þjóðtrúin en í því síðastnefnda má finna kortlagða álagablett og byggðir

trölla og fleiri vætta í Árnesþingi.178 Grunnurinn hefur því alla möguleika til að stækka og

vaxa í framtíðinni.

176 Í þessu verkefni hefur verið notast við ímyndaða sýslu að nafni Undraland til að flokka „staði“ á borð við 

Paradís, Helvíti og Valhöll en þess háttar staðir fara augljóslega aldrei á kortið. Sjá Jón Árnason, Íslenzkar 

þjóðsögur og ævintýri, I, 7; og IV, 66-67; og Oddur Björnsson, Þjóðtrú og þjóðsagnir, 214–216.

177 Tölurnar eru samkvæmt talningu á færslum í gagnagrunninum yfir sagnir sem tengjast stöðum. Þetta þýðir 

að rúmlega 2.000 sagnir tengjast engum stöðum og lenda því aldrei á kortinu.

178 Guðmundur Jónsson, Skaftfellskar þjóðsögur og sagnir; Jóh. Örn Jónsson, Sagnablöð hin nýju; og Bjarni 

Harðarson, Landið, fólkið og þjóðtrúin: Kortlagðir álagablettir og byggðir trölla, álfa, drauga, skrímsla og 

útilegumanna í Árnesþingi.
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Í þessari ritgerð hefur í stuttu máli verið farið yfir notkun korta sem verkfæra til að

myndgera dreifingu þjóðfræðiefnis og þá breytingu sem orðið hefur á viðhorfi til notkunar

þeirra á síðustu áratugum. Í upphafi fagsins var rík áhersla lögð á að rannsaka dreifingu

þjóðfræðiefnis með það fyrir augum að finna uppruna þess, samanber kafla  3.1 og 3.2. Í

kafla  3.4 kom fram að upp úr miðri  20.  öld hefðu nýjar  hugmyndir komið fram innan

þjóðfræðinnar  þar  sem áherslan  færðist  yfir  á  til  dæmis  flutning  sagna,  sagnamanninn

sjálfan og bakgrunn hans og umhverfi sagnaflutningsins. Í kjölfarið minnkaði áhuginn á að

kortleggja munnlegt þjóðfræðiefni, sem sést til dæmis á því að verkefni á borð við sænska

þjóðfræðiatlasinn  og fleiri  stór  verkefni  sem snerust  um að kortleggja  alþýðumenningu

náðu aldrei á það stig sem upphaflega var stefnt að.

Haustið 2013 hitti höfundur bandaríska þjóðfræðinginn Elliot Oring sem spurði um

efni  þessarar  meistararitgerðar. Þegar  höfundurinn sagðist  vera að kortleggja  sagnir  hló

Oring við og sagði: „Now that's something new!“ Svo bætti hann við að kortlagning myndi

aldrei detta úr notkun þrátt fyrir að þjóðfræðingar væru hættir að kanna dreifingu efnis með

upprunaleit í huga.179 Þar vísaði Oring til þess að fólkið sem hefðirnar og þjóðfræðiefnið

lifði hjá byggi alltaf innan um landslag sem hefði áhrif á það. Því gæti kortlagning hjálpað

til við skilning á efninu. Í sama streng taka þeir Robert A. Georges og Michael Owen Jones

sem vitnað var til í kafla 3.5. Þrátt fyrir að áhugi á kortlagningu innan fagsins hafi minnkað

eftir því sem leið á síðustu öld er ljóst að kort eru í mörgum tilfellum mjög gagnleg þó að

þau  segi  vissulega  aldrei  alla  söguna.  Þetta  sést  vel  í  rannsóknum  Tangherlinis  og

Broadwells  og  einnig  þeim  dæmum  sem  höfundur  hefur  tekið  um  hina  nýju  útgáfu

Sagnagrunnsins sem hönnuð var fyrir þetta verkefni (sjá kafla 5).

Þó  að  dæmin  um  möguleika  þeirra  korta  sem  hægt  er  að  vinna  upp  úr

Sagnagrunninum séu fá  og ekki  eins  ítarlega  rannsökuð í  þessari  ritgerð  og í  verkefni

Tangherlini og Broadwell, sést að óteljandi spurningarnar vakna þegar dreifing íslenskra

sagna er könnuð. Nútíma tölvutækni gerir okkur kleift að kafa ofan í gögnin og fá fram

niðurstöður sem mjög tímafrekt hefði verið að komast að með því að lesa í gegnum allan

texta  sagnanna  eða  nota  fyrri  flokkunarkerfi  á  borð  við  minna-  og  gerðaskrár  eða

efnisflokka einstakra  þjóðsagnasafna.  Með því  verkfæri  sem gagnvirka  kortið  er  má til

179 Óformlegt spjall við Elliot Oring á ársfundi American Folklore Society árið 2013.

81



dæmis skoða dreifingu sagna sem hafðar eru eftir  sagnafólki  frá ákveðnu svæði,  sagnir

einstakra sagnamanna, sagnir með ákveðnu eða ákveðnum efnisorðum og svo mætti lengi

telja. Rannsakendum ber þó alltaf að nálgast dreifinguna með fyrirvara eins og bent var á í

köflum 5.1 og  5.2. Sagnirnar í Sagnagrunninum koma úr mörgum þjóðsagnasöfnum sem

eru frá ólíkum tímabilum, eru misjöfn að stærð og frá mismunandi landsvæðum. Því ber að

túlka allar niðurstöður í samræmi við það. Þó að sagnir með til dæmis efnisorðinu „sæbúar“

séu langflestar staðsettar á Austurlandi þarf það ekki að þýða að trú fólks á sæbúa hafi verið

mest á því svæði. Þar þarf að kanna ástæðurnar fyrir þeim fjölda sæbúasagna til að útskýra

þessa drefingu. Dreifingarkort Sagnagrunnsins opnar því fyrst og fremst á nýjar spurningar

en gefur ekki endilega öll svörin. Nýji Sagnagrunnurinn er verkfæri fræðimannsins en mun

aldrei koma í staðinn fyrir hann.

Eins og fjallað var um í kafla 3.4 ber að varast að líta á kort sem beina mynd af því

landslagi sem það á að tákna. Landfræðingurinn James Corner heldur áfram þeirri umræðu

sem fjallað var um í fyrrnefndum kafla og segir:

[a]fter all, maps look nothing like their subject, not only because of their vantage point but

also because they present all parts at once, with an immediacy unavailable to the grounded

individual.  But  more  than  this,  the  function  of  maps  is  not  to  depict  but  to  enable,  to

precipitate a set of effects in time. Thus, mappings do not  represent geographies or ideas;

rather they effect their actualization.180

Í tengslum við kort Sagnagrunnsins má því segja að þar sé hvorki um að ræða fullkomið

kort af samfélagi 19. aldar né þjóðtrú þess samfélags. Kortið hjálpar þó til við að varpa ljósi

á þetta samfélag sem ekki hefur verið möguleiki á áður. 

Auk  þeirra  möguleika  sem  þessi  nýja  útgáfa  af  Sagnagrunni  opnar  á  innan

fræðaheimsins  má ekki  gleyma hagnýtu  gildi  gagnagrunnsins  á  stærri  vettvangi.  Þó  að

þjóðsagnaarfur  Íslendinga  sé  mörgum  ágætlega  kunnur  verður  að  teljast  ólíklegt  að

Íslendingar almennt hafi yfirsýn yfir þann gríðarlega fjölda sagna sem er að finna í öllum

þeim hillumetrum sem þjóðsagnasöfnin okkar spanna. Þegar upplýsingum um þessar sagnir

hefur  verið safnað saman á einn stað þar  sem hægt er að sjá hvar þær gerast  myndast

180 Corner, The Agency of Mapping, 225.

82



dýrmæt  uppspretta  fyrir  til  dæmis  ferðaþjónustu.  Leiðsögumenn  geta  með  hjálp

Sagnagrunnins aukið við sagnasjóði sína þar sem þeir geta fljótt og auðveldlega séð hvaða

sagnir  gerðust  á  þeim  slóðum  sem  för  þeirra  er  heitið.  Sömuleiðis  geta  grunn-  og

framhaldsskólar  nýtt  sér  kortið.  Nemendur  um allt  land  geta  kynnt  sér  umhverfi  sitt  í

gegnum sagnirnar með því að kanna hvaða vættir leynast í nágrenninu og þannig fengið

aukna innsýn í líf fyrri alda í gegnum sagnirnar.

Verkefni sem þetta verður í raun aldrei fullklárað þar sem það býður upp á fjölmargar

mögulegar leiðir í þróun. Talsvert hefur verið rætt um að tengja Sagnagrunninn við skyld

verkefni á borð við Ísmús og Braga: Óðfræðivef181 þar sem báðar þessar vefsíður hafa á bak

við sig gagnagrunn þar sem nöfn einstaklinga og staðarnöfn koma fyrir. Á Ísmús er að finna

hljóðupptökur  sem  flestar  voru  gerðar  í  kringum  1970  þar  sem  fólk  segir  frá

endurminningum,  segir  sögur og fer  með kveðskap, svo dæmi séu tekin.  Margir  þeirra

einstaklinga  voru  fæddir  í  kringum upphaf  20.  aldar.  Í  Braga er  að  finna  mikið  safn

lausavísna  sem  tengdar  eru  við  höfunda  og  koma  einhverjir  þeirra  einnig  fyrir  í

Sagnagrunninum  sem  heimildarmenn  eða  safnarar.  Því  er  ljóst  að  samkeyrsla  þessara

þriggja verkefni getur gefið enn frekari innsýn í dreifingu þjóðfræðiefnis á Íslandi, ekki

bara landfræðilega heldur einnig hvað varðar tíma. Sumarið 2014 verður fyrsta skrefið í átt

að  samkeyrslu  þessara grunna tekið  og í  framtíðinni  verður  vonandi  hægt  að þróa það

samstarf lengra.

Af öðrum möguleikum má nefna samkeyrslu við ótal önnur gagnasöfn sem geyma

upplýsingar  um  menningu  Íslendinga  fyrr  á  öldum.  Þar  má  nefna  ættfræðigrunninn

Íslendingabók og  Manntalsvef  Þjóðskjalasafns  Íslands.  Einnig  hefur  komið  upp  sú

hugmynd að koma heildartexta þjóðsagnasafnanna fyrir í grunninum ásamt handritum Jóns

Árnasonar  og  upplýsingum um bréfaskipti  hans  við  heimildamenn  sína.  Með  því  móti

myndi grunnurinn færast frá því að vera eins konar spjaldskrá yfir í heildartextagrunn. Það

myndi  stórauka  leitarmöguleika  þar  sem  hægt  yrði  að  leita  eftir  ákveðnum  orðum,

orðasamböndum og öðru sem gæti varpað ljósi á ekki bara alþýðumenningu heldur einnig

tungumálið í samhengi við landið allt.  Einnig væri þá hægt að nota Sagnagrunninn sem

181 Sjá Ísmús: Íslenskur músík- og menningararfur; og Kristján Eiríksson og Bjarki Karlsson, Bragi: 

Óðfræðivefur.
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bakgrunn fyrir farsímaforrit þar sem fólk á ferð um landið gæti séð á korti þjóðsögurnar í

kringum sig og þannig kynnst landslaginu á nýjan hátt.

Sá endapunktur sem hér er settur á þetta verkefni er því settur með þeim fyrirvara að

ekki sé um endanlegan endapunkt að ræða. Verkefnið hefur nefnilega alla burði til að vaxa

og halda áfram í allar þær áttir sem framtíðin kann að leiða það í.
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Viðauki 1: Fjöldi sagna eftir þjóðsagnasöfnum

Í eftirfarandi töflu má sjá fjölda sagna í Sagnagrunninum eftir þjóðsagnasöfnum.

Safn Fjöldi sagna

Jón  Árnason.  Íslenzkar  þjóðsögur  og  ævintýri.  6.  bindi.  (Ný
útgáfa). Árni Böðvarsson og Bjarni Vilhjálmsson önnuðust útgáfu.
Reykjavík: Þjóðsaga, 1954 1960.‒

2.683

Sigfús  Sigfússon.  Íslenskar  þjóðsögur  og  sagnir.  11.  bindi.  (2.
útgáfa). Óskar Halldórsson bjó til prentunar. Reykjavík: Þjóðsaga,
1982-1993.

1.653

Ólafur  Davíðsson.  Íslenzkar  þjóðsögur.  4  bindi.  (3.  útgáfa).
Þorsteinn M. Jónsson bjó til  prentunar. Reykjavík: Bókaútgáfan
Þjóðsaga, 1978-1980.

1.136

Þorsteinn  M.  Jónsson.  Gríma  hin  nýja.  2  bindi.  Reykjavík:
Bókaútgáfan Þjóðsaga,1964-1965.

981

Guðni  Jónsson.  Íslenzkir  sagnaþættir  og  þjóðsögur.  12  bindi.
Reykjavík: Ísafoldarprentsmiðja, 1940-1957.

692

Arngrímur  Fr.  Bjarnason  og  Helgi  Guðmundsson.  Vestfirzkar
sagnir.  3.  bindi.  Reykjavík:  Bókaverzlun  Guðmundar
Gamalíelssonar, 1933-1949.

571

Sigurður  Nordal  og  Þórbergur  Þórðarson.  Gráskinna.  4  bindi.
Akureyri:  Bókaverzlun  Þorsteins  M.  Jónssonar,  1928-1936;
Sigurður Nordal og Þórbergur Þórðarson. Gráskinna hin meiri. 2
bindi. Reykjavík: Þjóðsaga, 1962.

337

Jón Þorkelsson.  Þjóðsögur og munnmæli. (2. útgáfa) Reykjavík:
Bókfellsútgáfan, 1956.

296

Ingólfur  Jónsson.  Þjóðlegar  sagnir  og  ævintýri.  2  bindi.
Hafnarfjörður: Skuggsjá, 1974-1975.

295

Torfhildur  Þorsteinssdóttir  Hólm.  Þjóðsögur  og  sagnir.
Reykjavík: Almenna bókafélagið, 1962.

270

Oddur Björnsson. Þjóðtrú og þjóðsagnir. Ritst. Jónas Jónasson. 2.
útgáfa, aukin. Ritst. Steindór Steindórsson. Akureyri: Bókaforlag
Odds Björnssonar, 1977.
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Ísafoldarprentsmiðja. 1929-1962.
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Arngrímur  Fr.  Bjarnason  og  Oddur  Gíslason.  Vestfirzkar
þjóðsögur. 3 bindi. Reykjavík: Ísafoldarverksmiðja, 1954-1959.

158

Þorsteinn Erlingsson. Íslenskar sögur og sagnir. Reykjavík: 1906;
Þjóðsögur  Þorsteins  Erlingsonar.  Reykjavík:
Ísafoldarprentsmiðja, 1954.

140

Einar  Guðmundsson.  Íslenzkar  þjóðsögur.  5  bindi.  Reykjavík:
Leiftur, 1932-1947.

138

Hannes  Þorsteinsson,  Jón  Þorkelsson,  Ólafur  Davíðsson,  Pálmi
Pálsson  og  Valdimar  Ásmundsson.  Huld.  2  bindi.  (2.  útgáfa)
Reykjavík: Snæbjörn Jónsson, 1935-1936.

128

Þ. Ragnar Jónasson.  Siglfirskar þjóðsögur og sagnir. Reykjavík:
Vaka-Helgafell, 1996.

79

Þórður  Tómasson.  Eyfellskar  sagnir.  3  bindi  .Reykjvaík:
Bókaútgáfa Guðjóns Ó. Guðjónssonar, 1948-1951.

54

Magnús Bjarnason. Þjóðsagnakver. Reykjavík: Hlaðbúð, 1950. 51

Heildarfjöldi sagna 10.110
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Viðauki 2: Fjöldi staða eftir sýslum

Upp úr Sagnagrunninum hafa eftirfarandi súlurit og tafla verið unnin og má þar sjá fjölda

staða í Sagnagrunninum eftir sýslum. Annars vegar er það fjöldi hnitsettra staða og hins

vegar heildarfjöldi staða. Ósamræmið á milli þessara tveggja talna stafar af því að ákveðinn

fjöldi staða finnst ekki á kortum.
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Sýsla Fjöldi hnitsettra staða Heilarfjöldi staða

Árnessýsla 1103 1278

Austur-Barðastrandarsýsla 296 341

Austur-Húnavatnssýsla 504 606

Austur-Skaftafellssýsla 234 289

Borgarfjarðarsýsla 219 253

Dalasýsla 358 416

Eyjafjarðarsýsla 1150 1521

Gullbringu- og Kjósarsýsla 826 934

Mýrasýsla 217 257

Norður-Ísafjarðarsýsla 477 574

Norður-Múlasýsla 1190 1388

Norður-Þingeyjarsýsla 270 334

Rangárvallasýsla 769 912

Skagafjarðarsýsla 1139 1342

Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla 428 535

Strandasýsla 224 296

Suður-Múlasýsla 711 821

Suður-Þingeyjarsýsla 542 821

Vestur-Barðastrandarsýsla 508 579

Vestur-Húnavatnssýsla 141 161

Vestur-Ísafjarðarsýsla 389 431

Vestur-Skaftafellssýsla 302 361
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Viðauki 3: Uppbygging gagnagrunnsins

Hér má sjá  byggingu heildargagnagrunnsins.  Gagnagrunninum er  lýst  samkvæmt líkani

hefðbundinna venslagagnagrunna. Sjá kafla 4.1.1 og 4.3.
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