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Útdráttur 

 
Grasalækningar er ein elsta lækningaaðferð mannkyns. Hlutverk grasalækninga og 

notkun hennar á Íslandi hefur tekið stakkaskiptum í gegnum aldirnar eða allt frá 

landnámi. Þekking á notkun og virkni íslensks jurtalífs hefur varðveist í gegnum 

aldirnar í fornum textum sem eru til komnir vegna bókmenntaarfleifðar Íslendinga. 

Í þessari ritgerð verður stiklað á stóru í sambandi við sögu íslenskra 

lækningajurta og reynt að svara þeim spurningum um hvernig meðhöndlun jurtanna 

var háttað í fortíð og nútíð. Þrátt fyrir ofsóknir og fordóma í garð þeirra sem stunduðu 

grasalækningar þá varðveittist mikið af þekkingu grasalækna.  

Fólk er í síauknum mæli að leitast í það náttúrlega og er það að verða vinsælla 

með hverju ári. Í þessu samhengi er hægt að tala um ákveðna „tískubylgju“ sem hefur 

sprottið upp hvað varðar heilsu og hollara líferni.  

Með aukinni eftirspurn, áhuga og framleiðslutækifærum á sviðum 

grasalækninga hefur samfélagið tækifæri til að skapa nýjan iðnað með nýju og 

spennandi vöruúrvali. Við þróun slíkra vara, hvort sem þær teljist til matvæla- eða 

heilsufarlegs iðnaðar þá hefur það möguleika á að blása nýju lífi í íslenskt atvinnulíf 

og efnahag. 
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Inngangur 

Helstu lækningaaðferðir sem notaðar voru áður fyrr á Íslandi eru gjarnan kallaðar 

alþýðulækningar þar sem eiginleg læknisfræði var ekki formlega kennd, eða allt til 

ársins 1760 en þá var fyrsta landlæknisembættið stofnað. Við stofnun embættisins 

fengu Íslendingar sinn fyrsta lækni með ákveðin réttindi til starfsins. Til að vinna bug 

á veikindum eða til að fyrirbyggja ýmsa algenga kvilla var notast við fjölbreytt húsráð 

og viðteknar venjur sem töldust til alþýðulækninga. Vitneskja um alþýðulækningar 

var lærð af fyrri kynslóðum og við beitingu þeirra var algengt að notast við ýmsar 

tegundir jurta. Þær voru einnig notaðar til matargerðar, galdra og fleira sem varðaði 

hjátrú.  

Grasalækningar þ.e.a.s. notkun jurta í læknisskyni er ein elsta lækningaaðferð 

mannkyns. Þessi forna þekking hefur ávallt heillað mig og frá unga aldri hef ég haft 

mikinn áhuga á náttúrunni og þeirri orku og vellíðan sem í henni má finna. Mér hefur 

ávallt liðið vel í nálægð og umgengni við hana. Húsafell á Vesturlandi, þar sem við 

fjölskyldan erum með sumarhús, hefur verið mitt annað heimili frá því ég var barn. Ég 

á góðar æskuminningar af því að fletta blaðsíðum bókarinnar Íslensk flóra með 

litmyndum (eftir Ágúst H. Bjarnason) og dáðst af teikningum myndlistarmannsins 

Eggerts Pálssonar. Þar mátti finna greinagóðar upplýsingar um helstu flóru Íslands. 

Það var á þessum tíma sem ég fór að mynda mér áhuga á plöntum og þeim 

lækningamætti sem að náttúran hefur upp á að bjóða. Blóðberg var í sérstöku 

uppáhaldi en hana má nýta í lækningarskyni við kvefi ásamt því að hægt er að útbúa 

jurtate og er einnig bragðgott krydd í matargerð. Þetta er mögulegt með jurt sem hægt 

er að nálgast í villtri náttúru. Rannsóknarleiðangur minn að leita uppi sambærilegar 

jurtir hófst frá unga aldri. Á eldri árum hef ég ekki sinnt þessu áhugasviði sem skyldi 

en áhuginn hefur alltaf verið til staðar.  

Með þessari ritgerð vil ég vekja upp áhuga minn frá æsku og fá að vita um 

fleiri slíkar jurtir sem hafa áhrif á líkamlega kvilla. Samhliða því vil ég skoða hvernig 

þessar jurtir voru notaðar fyrr á tímum og nú í samtímanum. Ég mun stikla á stóru í 

sambandi við sögu íslenskra lækningajurta og svara þeim spurningum um hvers kyns 

lækningar voru stundaðar með jurtum áður fyrr. Ég mun taka fyrir ákveðin dæmi um 

ætlaðan lækningamátt þeirra í fortíð og nútíð en ég mun ekki leggja rök eða 

réttlætingu fyrir virkni þeirra. Hver er ímynd grasalækninga í dag? Að lokum koma 

fram vangaveltur um framtíð og möguleika íslenskra lækningajurta. Áhugi manna fer 
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vaxandi á náttúrulegri framleiðslu og það á einnig við í læknavísindum. Það er 

áhugavert að kanna möguleika notkunar íslenskra jurta til lækninga. Tíminn mun leiða 

í ljós hvort að komandi kynslóðir munu leita í auknum mæli til fortíðar og þessarar 

fornu hefðar grasalækninga. 
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1. Alþýðulækningar 

Alþýðulækningar eru þær lækningar sem „alþýða“ manna framkvæmir á mönnum 

jafnt sem dýrum án þess að hafa opinber réttindi til að stunda lækningar. Þessar 

lækningar tíðkast enn í dag og ganga frá kynslóð til kynslóðar. Í raun má segja að 

alþýðulækningar hafi verið stundaðar frá upphafi byggðar hér á landi og þar til 

landlæknisembættið var stofnað árið 1760 og fyrsti læknirinn hóf störf þar sem hafði 

réttindi til að geta talist löggiltur læknir.1 Það er vert að skoða hugtakið 

„alþýðulækningar“ út frá þeirri gildishlaðningu sem óneitanlega fylgir orðinu. 

Alþýðulækningar falla undir flokk alþýðuvísinda sem skilgreinist sem vísindi 

almennings. Hugtakið „alþýða“ vísar til almennings eða fólksins í landinu og ber 

hugtakið „alþýðulækningar“ með sér andhverfu hinna opinberu lækninga, hugtakið er 

því notað yfir allt sem telst ekki til viðurkenndra, vísindalegra lækninga. Fyrir stofnun 

landlæknisembættisins voru ekki til læknar með ákveðin réttindi. Því má segja að allar 

aðgerðir framkvæmdar í læknisskyni hafi í raun verið alþýðulækningar og þær 

læknisaðgerðir framdar með opinber réttindi samfélags þess tíma.2 

Samkvæmt Íslensku samheitaorðabókinni er þýðing læknis sú sama og orðið 

græðari. Skilgreiningin á græðara er náskylt þeim skilgreiningum sem menn höfðu á 

læknum fyrr á tímum. Þetta voru einskonar alþýðulæknar sem notuðust við allt frá 

jurtum til galdra við lækningar sínar. Samkvæmt Íslensku orðsifjabókinni eftir Ásgeir 

Blöndal segir hann að orðið lyf sé sennilega skylt orðinu lauf, og að orðið læknir 

merkir sennilega seiðmaður. Er þetta skemmtileg tilhugsun vegna oft þeirra neikvæðu 

orða í garð slíkra meðferða úr læknavísindaheiminum.3 

Tveir meginþættir alþýðulækninga eru gjarnan nefndir reynslulækningar og töfra- 

og huglækningar og eru þessir tveir pólar byggðir á afar ólíkum sjónarmiðum. 

Reynslulækningar er það sem býr yfir sérstökum lækningamætti og þá er öllum æðri 

mætti sleppt. Þegar tekið er dæmi um reynslulækningar er til dæmis átt við slys eða 

beinbrot sem þarf að hlúa að með ýmsum smyrslum. Töfra- og huglækningar eru hins 

vegar nýttar með æðri mætti, sem dæmi má nefna bænum eða signingu. Töfra- og 

huglækningar voru notaðar til dæmis við geðveiki sem skilgreind var sem illur andi  

                                                
1 Jón Steffensen, „Alþýðulækningar“, í Íslensk þjóðmenning VII: Alþýðuvísindi, Frosti F. Jóhannsson 
(ritstj.), Bókaútgáfan Þjóðsaga, Reykjavík, 1990, bls. 103-192.  
2 Jón Steffensen, „Alþýðulækningar“, bls. 127. 
3 Jón Kristjánsson, Heilbrigðisráðherra um græðara og starfsemi þeirra á Íslandi, 2004-2005, sótt 1. 
desember 2014, http://www.althingi.is/altext/131/s/0731.html. 
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sem hafði komið sér fyrir í líkama manns. Þó að talað sé um tvo meginþætti 

alþýðulækninga er í raun hægt að skipta þeim niður í fleiri flokka:  

 

1. Grasalækningar eða húsráð er það sem tíðkast ennþá hjá alþýðu í dag, notkun 

á ýmiskonar jurtum og allskyns húsráð við kvillum. 

2. Galdrar, töfrar, særingar eða notkun gripa má lesa til um í hinum ýmsu sögum 

Íslendinga frá miðöldum. 

3. Andalækningar eru þær lækningar sem beittar eru með hugarorkunni, þekkt 

dæmi sem andalækningar er t.d. dáleiðsla eða heilun og er það ennþá vinsælt í 

dag.  

4. Smáskammtalækningar eða hómópatía var sett fram í lok 18. aldar. Þessi 

aðferð virkar svo að lækna með litlum skömmtum af lyfi.4  

Grasalækningar á Íslandi fram að 18 öld 

Á Íslandi hafa grasalækningar verið stundaðar allt frá landnámsöld (870-930). 

Upplýsingar um þær birtast í margs konar heimildum. Elstu upplýsingar sem til eru 

um þessa tegund lækninga má finna í Íslendingasögum, konungssögum og 

þjóðsögum. Þá má finna einhverjar í forníslenskum kveðskap, og þá sérstaklega í 

Eddukvæðunum. Það er hægt að lesa margt úr frásögnum sem birtast í þessum 

fornbókmenntum sem varpar ljósi á hugarheim manna og tilurð ýmissa 

lækningaaðferða.5 

Á Íslandi fór helsta bókmenntastarfsemin fram að biskupssetrunum Skálholti 

og Hólum en líka að Odda og Haukadal.6 Það var á stöðum sem þessum sem að 

þekking á lækningum var skrásett. Klaustur sem risu upp á miðöldum í Evrópu og á 

Íslandi héldu utan um þessa þekkingu. Hlutverk klaustranna í Evrópu var einnig 

meðal annars að varðveita og þróa þekkingu fyrrum kynslóða svo sem garðyrkju og 

notkun lækningajurta. Klaustrin mynduðu þannig öflug þekkingarnet og með miklum 

                                                
4 Jón Kristjánsson, Heilbrigðisráðherra um græðara og starfsemi þeirra á Íslandi, 2004-2005, sótt 1. 
desember 2014, http://www.althingi.is/altext/131/s/0731.html. 
5 Arnbjörg Linda Jóhannesdóttir, Íslenskar lækningajurtir: söfnun þeirra, notkun og áhrif, Mál og 
menning, Reykjavík, 2011, bls. 8. 
6 Jónas Kristjánsson, „Bókmenntasaga“, í Saga Íslands, Sigurður Líndal (ritstj.), II. bindi, Hið íslenska 
bókmenntafélag, Reykjavík, 1975, bls. 211. 
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samgöngum breiddust hugmyndirnar hratt út.7 Mikið af kunnáttu forferða okkar um 

lækningajurtir var sótt til útlanda sér í lagi til Norðurlandanna og Englands.8  

Umfjöllun um grasalækningar má einnig finna í skrásettum heimildum 

samkvæmt sýslu- og sóknalýsingum. Um er að ræða heimildir þar sem skrásetning 

atburða í sýslum var stundum með reglulegu millibili. Í íslenskum annálum má finna 

umsagnir um undraverðar lækningar og bregða frásagir af grasafólki fyrir ef það hefur 

orðið úti á ferðum sínum eða menn urðu varir um ferðir þeirra.9 Í þessu samhengi er 

gjarnan tíðrætt um galdramenn og galdrakonur. 

Alþýðulækningar og stofnun landlæknisembættisins 1760 

Með tilkomu landlæknisembættisins árið 1760 hófst nýtt framfaraskeið í íslenskum 

lækningum. Áratugi áður hafði danska ríkið lögfest reglur um lyfsala og lækna. Þessi 

lög fólu í sér að eingöngu háskólamenntaðir læknar máttu fást við innvortis sjúkdóma 

og aðeins skólagengnir lyfsalar máttu vinna með og selja lyf. Allir þeir sem iðkuðu og 

störfuðu við lækningar voru þá orðnir ólöglegir „skottulæknar“.10 Öld 

upplýsingarinnar var runnin upp og við tók ný hugmyndafræðileg sýn á samfélagið. 

Upplýsingin fól í sér að fræða almenning með því markmiði að gera hann að 

upplýstum þegnum. Mikla breytinga var að vænta í læknisfræði og þeirri aðferðafræði 

sem læknar notuðust við. Hingað til lands var daninn Niels Horrebow sendur af 

dönskum ráðamönnum til að skrá niður upplýsingar um Ísland. Hann hélt hér til í tvö 

ár en við tóku svo tveir íslenskir boðberar upplýsingarinnar, þeir Eggert Ólafsson 

(1726-1768) og Bjarni Pálsson (1719-1779). Sá síðar nefndi myndi nokkrum árum 

seinna verða fyrsti landlæknir Íslands.11 

Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar um ferðir þeirra á Íslandi 

árin 1752-1757 sem gefin var út árið 1772 inniheldur ýmislegt fróðlegt um íslenskt 

samfélag, þjóðlíf og náttúru á 18 öld. Þar má finna skrásetningar á náttúrunni sem þeir 

unnu á ferð sinni um landið og má þá helst nefna skráningu jurta í læknisskyni, 

                                                
7 Samson Bjarnar Harðarson, „Klausturgarðar á Íslandi“, í Skriðuklaustur: evrópskt miðaldarklaustur í 
Fljótsdal, Hrafnkell Lárusson og Steinunn Kristjánsdóttir (ritstj.), Gunnarsstofnun, Skriðuklaustur, 
2008, bls.101. 
8 Arnbjörg Linda Jóhannesdóttir, Íslenskar lækningajurtir, bls. 8. 
9 Hannes Þorsteinsson, „Mælifellsannáll 1680-1738“, í Annálar 1400-1800, I. bindi, Magnús Arason 
ritaði, Hið íslenska bókmenntafélag, Reykjavík, 1922, bls. 662.  
10 Jón Sigurðsson og Oddgeir Stephensen, Lovsamling for Island, I.b, Jón Sigurðsson og Oddgeir 
Stephensen gáfu út, Kaupmannahöfn, 1853, bls. 340-350. 
11 Niels Horrebow, Frásagnir um Ísland, Steindór Steindórsson frá Hlöðum þýddi, 
Bókfellsútgáfan, Reykjavík,1966, bls. 9-10. 
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steinum og mannlífs.12 Þar má finna upplýsingar um lækningar og lækningaaðferðir. Í 

ritinu sést að alþýðulækningar voru enn vel við líði þrátt fyrir galdrafár og breytt 

hugarfar til lækninga. Í einni frásögn sem birtist í bókinni er sérstaklega átt við 

lækningamátt jurta: „Alkunnur er lækningamáttur jurtar þessarar gegn skyrbjúgi, en 

þótt sjúkdómur þessi sé mjög algengur hér, þá eru þeir samt allt of fáir, sem nota 

skarfakál við honum“13 

Við stofnun landlæknisembættisins var hafist handa við byggingu húsnæðis 

stofnunarinnar. Staðsetning hennar var ákveðin á Seltjarnanesi. Byggingin var reist á 

árunum 1760-1767 og er hún þekkt sem Nesstofa í dag. Fyrsti íbúi hennar var Bjarni 

Pálsson, skipaður landlæknir. Nokkrum árum seinna var Björn Jónsson skipaður 

lyfsali og deildu þeir húsnæðinu á milli sín. Fyrsta lærða ljósmóðirin á Íslandi var 

ráðin árið 1761. Það var hin danska, Margrethe Katarine Magnússen og hlutverk 

hennar fólst meðal annars að þjálfa upp íslenskar konur til ljósmóðurverkanna. Þó að 

ljósmæður hafi ekki fengið formlega menntun á sviði grasalækninga þá leiða líkur af 

því að hluti aðferða við starfið hafi falið í sér einhverja lyfjafræði.14 Á Nesstofu voru 

öll lyf blönduð eftir sérstakri lyfjauppskrift sem kom fram í lyfjaskránni 

Pharmacopoeia Danica15 [mynd 1] sem öll apótek í ríki Danakonung þurftu að fylgja, 

en ekki voru margar villtar íslenskar jurtir í þeirri skrá. Dæmi um plöntur í þessari 

lyfjaskrá eru ætihvönn, kamilla, álún, brennisteinn, krabbaaugu og ylli. Flestar 

jurtanna sem notaðar voru til lyfjagerðar voru ræktaðar í sérstökum garði sem stendur 

við Nesstofu og kallaður var Urtagarður. Þar mátti finna innfluttar jurtir ásamt öðrum 

úr íslenskri flóru. Garðurinn var staðsettur sunnan við húsið og var skipulagður á 

sérstakan máta. [mynd 2]   

1. Lækningalyf 1772 voru þau lyf sem voru á lyfjaskrá apóteks í Nesi á þeim tíma. 

2. Matjurtir, korn og krydd 

3. Alþýðulækningar 

4. Sýningarreitur 
                                                
12 ÍB 8 fol, handrit.is, sótt 12. október, http://handrit.is/is/manuscript/view/IB02-0008. 
13 Bjarni Pálsson og Eggert Ólafsson, Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar um ferðir 
þeirra á Íslandi árin 1752-1757, Steindór Steindórsson frá Hlöðum íslenskaði, I. og II. bindi, 
Bókaútgáfan Örn og Örlygur hf, Reykjavík, 1981, bls.  
186. 
14 Helga Þórarinsdóttir, „Ljósmæður á Íslandi“, í Saga Ljósmæðrafélags Íslands 1919-1979, Björg 
Einarsdóttir (ritstj.), II. bindi, Ljósmæðrafélag Íslands, Reykjavík, 1984, bls. 19 og 32. 
15 „The pharmacopoeia laid the foundation of a Danish pharmacopoeia tradition: to set down general 
rules for the preparation, storage, quality, and control of medicines, to lay down standards for raw 
materials, and to work out formulas for the composition and preparation of specific medicines“ Sjá: 
http://www.histpharm.org/ISHPWG%20Denmark.pdf. 
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Mynd 1. Lyfjaskráin Pharmacopoeia Danica frá dönum. 

 

 

 
Mynd 2. Skipulag Urtagarðsins. 
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Árið 2010 var garðurinn opnaður aftur eftir að hafa verið endurgerður austan 

við Nesstofu, í minningu Bjarna Pálssonar, Hans Georg Schierbeck og Björns 

Jónssonar. Þessir þrír menn huguðu allir mikið að hvernig mætti nýta og rækta 

nytjajurtir og þá sérstaklega til lækninga.16 Í dag má finna þar Lækningaminjasafn 

Íslands sem opnaði formlega árið 1992 en hlutverk þess er að varðveita og miðla sögu 

lækninga á Íslandi.17  

 

Það er ljóst að í lok 18. aldar var aðeins lítill hluti landsmanna, sem átti þess kost 
að leita til lærða lækna og kaupa lyf frá apóteki. Flestir treystu á húsráð og 
kunnáttu vísra manna á notkun þeirra villtu jurta sem uxu í nágrenninu. Þetta 
breyttist mjög á 20. öld. Þekking á nýtingu jurtanna hefur þó verið viðhaldið utan 
lyfjafræðinnar og nefnast í dag alþýðulækningar.18  
 

Uppræting hjátrúar og dulhyggju svo og breyting viðhorfa almennings til alþýðulækna 

sem upplýsingin boðaði var langvarandi verkefni sem ekki náði fullum krafti fyrr en á 

seinni öldum. Viðurlög við ólöglegri lyfjasölu sem sett voru í kjölfar stofnunar 

landlæknisembættisins náði ekki til ólöglegra lækninga. Samkvæmt 6. grein 

„skottulækningalaganna“ svokölluðu gátu ákveðnir aðilar sinnt lækningum með 

sérstöku leyfi gefnu út af héraðslæknum. Þá fengu menn leyfisbréfið veniam 

practicandi en aðeins hlutu sjö einstaklingar slíkt leyfi frá upphafi.19 

Alþýðulækningar voru því enn stundaðar vegna þess lága fjölda viðurkenndra lækna 

sem störfuðu á landinu og naums fjárhag almennings sem hafði aðeins efni á slíkum 

lækningum.20 

Nesapótek var lagt á lagginar á Nesstofu árið 1777. Það varð seinna að 

Reykjavíkurapóteki sem stofnað var árið 1834 sem staðsett var í hinu sögufræga húsi 

á horni Austurstrætis og Pósthússtrætis. 

 

2. Grasalækningar fyrr á öldum 

Hér verður farið í skoðun á nokkrum algengum veikindum sem herjuðu á landsmenn 

fyrr á öldum. Lækningameðferðir voru oft fjölbreyttar í eðli sínu en þær gefa góða 

hugmynd um mikilvægi notkun ýmissa jurta við meðhöndlun kvilla 

                                                
16 Nesstofa, sótt 12. október 2014. 
17 Nesstofusafn, nat.is, sótt 15. október, http://www.nat.is/Sofn/seltjarnarnes_nesstofa.htm. 
18 Nesstofa, sótt 12. október 2014. 
19 Vilmundur Jónsson, Lækningar og saga: tíu ritgerðir: Forsaga íslenskra sjúkrahúsa, 
Menningarsjóður, Reykjavík, 1969, bls. 70. 
20 Sigríður Svana Pétursdóttir, „Sjúklingum er sama hvaðan bati kemur: alþýðulækningar fram til 
1920.“, óbirt MA-ritgerð við Háskóla Íslands, 2001, sótt 2. desember 2014, bls. 13. 
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Helstu kvillar og úrræði 

1. Augnveiki var mjög algeng og voru því augun böðuð með seyði af augnfró.21 

„[...] Seyði af jurtinni er gott að leggja við vot og svíðandi augu. Dropar búnir til af 

jurtinni eru magastyrkjandi og eyða slími; af þeim skal taka 2 teskeiðar í senn, og þar 

eð jurtin er svo lítil, tekur maður hana alla og þurrkar.“22 

2. Við vatnsrennsli úr augum var hægt að baða augun í vallhumalsseyði.23 

„[...] Hún er því góð móti allslags blóðlátum, innantökum, þvagteppu, uppþembingi, 

matarólyst, hósta, gulu og allslags innvortis bólgu“ 24 

3. Eyrna eða hlustaverkur var mjög algengur kvilli og voru mörg mismunandi ráð við 

því. Eitt af þeim var að setja seyði af hvönn í eyrað.25 

„[...] Jurtin er kölluð besta meðal í móti drepsótt og eitri, dreifir stöðnuðu blóði, 

læknar innvortismeinsemdir og eyðir öllum vondum vessum [...]“26 

4. Höfuðverkur var algengt vandamál og eru nokkrar aðferðir nefndar með notkun 

jurta. Eitt af mörgum ráðum er að drekka seyði af burnirót.27  

„Seyði af burnirót, ... læknar höfuðverk og styrkir höfuð og líka hárvöxt ef af því er 

höfuð þvegið.“28 

5. Kvef, brjóstþyngsli og brjóstveiki voru almennir kvillar og til meðhöndlunar var 

var gott að drekka blóðbergste. „Kraftur þessara alþekktu jurtar er, að styrkja hjarta og 

taugar. [...] af því skal drekka lítinn tebolla í senn tvisvar á dag, móti tíðateppu, 

þvagstemmu, niðurfallssýki, kvefi, harðlífi, hjartaveiki og svefnleysi [...]“29 

6. Við kláða var notaður njóli áður kallað heimula eða heimulanjóli og gert 

njólarótsseyði til áburðar. „[...] Þá er jurtin góð að hreinsa blóð og lækna kláða [...]. Í 

seyði af þessari jurt má þvo limi, sem hafa kláða og útbrot, helst hendur og fætur. En 

þá er best að skera rótina í smábita og seyða þá þar til út af þeim má kreista seiga 

kvoðu og gnýja síðan þessum bitum ofan í kláðann [...]“30 

Þessar aðferðir eru dæmi um hvernig að ein og sama jurtin gat verið notuð til 

lækningar á margs konar kvillum. Aðferðir bárust á manna milli kynslóða án 
                                                
21 Jónas Jónasson, Íslenzkir Þjóðhættir, Ísafoldaprentsmiðja, Reykjavík, 1961, bls. 320. 
22 Jón Jónsson, Lítil ritgjörð um nytsemi Íslenzkra jurta, Ljósbrá bókaútgáfa, Reykjavík, 1880, bls. 29. 
23 Jónas Jónasson, Íslenzkir Þjóðhættir, bls. 321. 
24 Anna Rósa Róbertsdóttir, Anna Rósa grasalæknir og íslenskar lækningajurtir: Notkun þeirra, tínsla 
og rannsóknir, Anna Rósa grasalæknir ehf, Reykjavík, 2011, bls. 228.   
25 Jónas Jónasson, Íslenzkir Þjóðhættir, bls. 321. 
26 Björn Halldórsson frá Sauðlauksdal, Grasnytjar, Búnaðarfélag Íslands, Reykjavík, 1983, bls. 104.  
27 Jónas Jónasson, Íslenzkir Þjóðhættir, bls. 321. 
28 Björn Halldórsson frá Sauðlauksdal, Grasnytjar, bls. 36. 
29 Jón Jónsson, Lítil ritgjörð um nytsemi Íslenzkra jurta, bls. 28. 
30 Björn Halldórsson frá Sauðlauksdal, Grasnytjar, bls. 85. 
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formlegra vísindalegra rannsókna, með svokölluðum reynsluvísindum, og því hafa 

þessar læknisaðferðir oft verið taldar hjátrú eða galdrar. Engu að síður hafa þau 

haldist lifandi allt til dagsins í dag. 

 

Hjátrú og galdrar 

Á miðöldum í Evrópu var notkun jurta mjög algeng til lyfja og þekking á lækningum 

miðlaðist á milli klaustra og urðu þau helsta þekkingarsetur jurtalækninga.31 Ástæður 

veikinda og sjúkdóma var oft talin stafa af bölvunum yfirnáttúrulega afla eða manna, 

þá var oft gripið til galdra, særinga eða annara slíkra úrræða. Lítill skilningur var á 

geðsjúkdómum og oft var talað um að djöfullinn hefði tekið sér bólfestu í mönnum og 

því þurfti særingamenn til þess að bæla burt illu andanna.32 Prestar fengu oft hlutverk 

særingamanna. Fjöldi úrræða voru til gegn hinu ýmsu yfirnáttúrulegu kvillum og oft 

voru þau notuð sem fyrirbyggjandi úrræði gegn draugum eða forynjum. Eitt slíkt ráð 

var að hafa einitré hjá húsi sínu og átti það að fyrirbyggja inngöngu slæmra áhrifa á 

útveggjum húsa.33 Oft voru galdrar notaðir gegn óútskýrðum veikindum eins og til 

dæmis geðveiki en hefðbundnar leiðir voru notaðar þegar hlúa þurfti að sárum.34 

Í viðtali við Helga Sigurðsson krabbameinslækni í Speglinum35 ræddi hann um 

þau algengilegu orsakatengsl sem trúarbrögð lögðu við uppgangi sjúkdóma og 

refsingu æðri mætta. Helgi bendir á að í kristnum trúarbrögðum þá framkvæmdi guð 

flest sín kraftaverk í gegnum lækningar og refsaði með sjúkdómum. Orsök 

bölvunarinnar var talin stafa af gjörðum einstaklinga og voru því hegning fyrir 

framferði þeirra. Mikið af ólíkum aðferðum galdra tíðkaðist til verndunar frá illu, þá 

var meðal annars notast við verndargripi, bænir og mælt orð ásamt notkun jurta sem 

talin voru búa yfir heilunarmætti.36 

Við stöðvun blæðinga var notast við töfraþulur og rúnir sem ristaðar voru á 

trjágreinar. Það má færa rök fyrir því að jurtir hafi að þessu leiti verið taldar búa yfir 

yfirnáttúrulegum kröftum. Við nefdreyra var til dæmis gott að skrifa ákveðnar rúnir á 

                                                
31 Viðtal við Elsu Ósk Alfreðsdóttir, flutt í þættinum „Sjónmál“ á Rás 1, 15. janúar, 2014. 
32 Bjarni Pálsson og Eggert Ólafsson, Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar: um ferðir 
þeirra á Íslandi árin 1752-1757, bls. 279-280. 
33 Sigurður Þórðarson frá Brunnhól og Þórður Tómasson í Skógum, Þjóðhættir og þjóðtrú, 
Bókaútgáfan Örn og Örlygur hf, 1988, bls. 98. 
34 Elsa Ósk Alfreðsdóttir, „Fólk heldur oft að við séum bara hippar úti á túni, en þetta er blóð sviti og 
tár: Þróun grasalækningahefðar á Íslandi og áhrif stofnanavæðingar á alþýðuhefð.“ MA ritgerð við 
Háskóla Íslands, júní 2013, sótt 10. október, http://hdl.handle.net/1946/15670, bls. 31. 
35 Viðtal við Helga Sigurðsson, flutt í þættinum „Spegillinn“ á Rás 1, 5. apríl, 2013. 
36 Viðtal við Helga Sigurðsson. 
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eikartré með nasablóðinu. Töframáttur í formi rúna kemur oft fyrir í Íslendingasögum 

þar á meðal Egils sögu en þar segir meðal annars að rúnir hafi verið notaðar sem 

verndartákn í orustum. Tákn rúna voru fjölbreytt og höfðu þau mismunandi hlutverk, 

þessi tákn má sjá notuð í dag og birtast sem fortíðarhyggja.37 Við framkvæmd 

yfirnáttúrulega krafta þá skipti það máli að einstaklingurinn byggi yfir heilunarmætti. 

Þegar talað er um þessa einstaklinga í íslensku samhengi frá 13. öld var oftast talað 

um „seiðkonur“ eða „seiðkarla“.38 Töframáttur jurta var litinn hornauga af kirkjunni 

og því var gerður lítill greinamunur á iðkun grasalækninga og galdra. Þetta leiddi til 

mikilla ofsókna og jafnvel aftökur á þeim sem stunduðu þessa iðju jurtalækninga um 

gjörvalla Evrópu, sérstaklega konum. Mikið af þekkingu og heimildum um iðkun 

grasalækninga glataðist á þessum tíma enda var slík þekking nær aðeins til í 

munnmælum.39 

En hér verða útlistuð nokkur algeng meðhöndlun jurta í hjátrú og göldrum: 

1. Klóelfting er eldri heiti af þessari byrkingu er kveisugras og draumagras og er talin 

veita vitneskju í draumi um hvað sem er sem dreymandinn vill vita.40 

Til þess að fá þessa vitneskju í draumi þarf sá aðili að tína klóelfting 16. maí sem er 

fullsprottinn þá og setja það inní biblíuna hjá guðspjalli 16. Næst ætti maður að setja 

draumgras í hársrótina til að láta það virka sem draumráðgjöf.41 

2. Baldursbrá getur upplýst manni hver hefur stolið frá sér. Til að vita það þarf maður 

að leggja baldursbrá undir höfðuð sér meðan maður sefur og ætti maður að dreyma 

þann sem hefur stolið frá sér. Önnur þjóðsaga tengd baldursbrá er sú að ef maður vill 

vita hvort ástvinur sé svikull þá bíður maður honum að borða kvöldverð og er þá búið 

að setja jurtina undir borðdúkinn hjá honum. Ef honum svelgist á þá er hann svikull 

en ef ekki þá er hann trúr.42 “Til þess að vita, hvort piltur eða stúlka var hreinn sveinn 

eða hrein mey, voru ýmis ráð, að minnsta kosti að því er stúlkurnar snerti. …, og ef 

                                                
37 Jón Kristjánsson, http://www.althingi.is/altext/131/s/0731.html. 
38 Elsa Ósk Alfreðsdóttir, „Fólk heldur oft að við séum bara hippar úti á túni, en þetta er blóð sviti og 
tár, bls. 31.  
39 Jade Britton, Heilsujurtabiblían: kynntu þér hefðbundnar jurtaremedíur gegn hversdagslegum 
kvillum, Nanna Gunnarsdóttir þýddi, Salka, Reykjavík, 2013. 
40 Anna Rósa Róbertsdóttir, Anna Rósa grasalæknir og íslenskar lækningajurtir, bls. 132. 
41 Símon Jón Jóhannsson, „Hvaða jurtir voru notaðar til galdraverka og lækninga?“, visindavefur.is, 
Vísindavefurinn, 21. desember 2006, sótt 11. október 2013, 
 http://www.visindavefur.is/svar.php?id=6444. 
42 Símon Jón Jóhannsson, http://www.visindavefur.is/svar.php?id=6444. 
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baldursbrá er látin í sæti stúlku og látin setjast ofan á hana, þá getur hún ekki staðið 

upp aftur, nema hún sé hrein mey.”43 

3. Burnirót byggir yfir verndarmætti og var sögð vera góð til taka burt allt illt ef hún 

er borin sem næst viðkomandi á klæðnaði eða hún væri við rúmstokk meðan 

viðkomandi svaf. Gott var að leggja Burnirót í rúmið hjá konum sem erfitt áttu með 

að fæða.44 

4. Holtasóley var áður fyrr kölluð þjófarót og trúði fólk því að hún yxi best þar sem 

þjófur hafði verið hengdur. Hún hafði þann mátt að draga að sér peninga og var 

nokkur fyrirhöfn á bakvið það:  

Hún var sögð hafa þá náttúru að draga að sér fé úr jörðu. Fyrst urðu menn þó að 
stela peningi og setja undir rótina. Peningnum þurfti að stela frá bláfátækri ekkju 
meðan á messu stóð á einhverri af þremur stórhátíðum ársins. Þjófarótin dregur 
alltaf til sín sams konar peninga og settir eru undir hana og því var mönnum 
akkur í að stela sem stærstum peningum til þessara nota.45 
 

5. Lyfjagras var tengt galdratrú á norðurlöndunum og þótti vernda bæði fólk og híbýli 

en þó sér í lagi búpening, mjólk og smjör.46 

6. Ætihvönn birtist engli í draumi sem lækning við svartadauða. Hvönnin var verndari 

gegn illum öndum og var einnig kölluð rót heilags anda. Hvannrót var líka talin vörn 

gegn martröðum ef lagður var bakstur á höfuð og eyru og einnig færði hún mönnum 

gæfu við veiðar og veðmál.47 

7. Sýkigras mátti nota til að ná sannri ást ákveðinnar stúlku ef hún er treg til þess. 

Sýkigrasið skal tína á milli Jónsmessu og Maríumessu, snemma að morgni og áður en 

fuglar fljúga upp. Því næst verða menn sér úti um hárlokk hennar, skera hann niður 

smátt og blanda honum saman við sýkigras og hunang. Því næst er bakað úr deiginu 

sem inniheldur hár hennar, næst gefur maður stúlkunni baksturinn að borða og eftir 

það mun ástin blómstra og vera óslökkvandi.48 

Á 18. og 19. öld urðu miklar breytingar í læknavísindum og leitast var við að 

rannsaka og útskýra tilkomu sjúkdóma og pesta á rökréttan hátt frekar en með 

göldrum. Þá var lögð áhersla á hollara líferni, vistvæns umhverfis og fyrirbyggjandi 

aðferða til að stuðla að heilbrigði. Aukin lestrarkunnátta gerði almenningi kleift að 

                                                
43 Anna Rósa Róbertsdóttir, Anna Rósa grasalæknir og íslenskar lækningajurtir, bls. 18. 
44 Anna Rósa Róbertsdóttir, Anna Rósa grasalæknir og íslenskar lækningajurtir, bls. 58. 
45 Símon Jón Jóhannsson, http://www.visindavefur.is/svar.php?id=6444. 
46 Anna Rósa Róbertsdóttir, Anna Rósa grasalæknir og íslenskar lækningajurtir, bls.158. 
47 Anna Rósa Róbertsdóttir, Anna Rósa grasalæknir og íslenskar lækningajurtir, bls. 240. 
48 Símon Jón Jóhannsson, http://www.visindavefur.is/svar.php?id=6444. 
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nálgast og skilja betur aðferðir alþýðulækninga. Með aukinni vitneskju um lækningar 

varð mikil framför sem birtist einna best í ljósi lækkunar á tíðni ungbarnadauða. 

Skýrari leiðbeiningar til að sporna gegn hinum ýmsu drepsóttum sem herjuðu á landið 

dró mikið úr mannfalli þegar slíkar pestir komu upp. Á 19 öld uppgötvaðist lækning 

við bólusótt og það varð forgangsröðun yfirvalda um allan heim að sporna gegn 

henni.49 En þrátt fyrir þessa góðu þróun í heilbrigðiskerfinu sem heimurinn gæti raun 

ekki lifað án þá þjóna lækningajurtirnar þeim sama tilgangi og eiga raun allan uppruna 

sinn í  heim læknavísinda. Stofnun virks heilbrigðiskerfis og hlutverk lækna varð 

víðameira og samhliða því dróst úr iðkun alþýðulækninga. (Sjá kafla: 

Alþýðulækningar og stofnun landlæknisembættisins 1760) Þær lifðu þó enn í 

munnmælum afkomenda grasalækna líkt og vikið verður nú að.  

 

Grasa Þórunn 

„Guð skapaði okkur á jörðinni og hann skapaði líka grösin, sem myndu lækna alla 

sjúkdóma sem koma upp.“50  

Þetta eru talin vera orð Þórunnar Gísladóttur betur þekkt sem Grasa-Þórunn, 

sem var einn þekktasti alþýðulæknir Íslands. Grasa-Þórunn var skörungur mikill sem 

gekk í öll verk læknis á sínum læknistíma.51 Hún vann sem ljósmóðir á sínum tíma og 

var eftirsóknaverð vegna þekkingu sinnar á jurtum og grasalækningum. Stundaði hún 

miklar skoðanir á sviði grasalækninga og uppgötvaði meðal annars að ákveðin 

mosategund, sem kallast steinurt bjó yfir eiginleikum sem sporna við rotnun. Við 

þessa uppgötvun hóf hún notkun steinurtar við lækningar svo sem græðingu sára. Það 

mætti segja að hún hafi verið eini læknirinn á sínum tíma í Skaftafellssýslunum.52 

Afkomendur Grasa-Þórunnar í dag halda þessum forna sið, iðka lækningar og 

framleiða ýmsar vörur úr plöntum. 

Einn af afkomendum Þórunnar var Ásta grasalæknir sem margir þekkja til á 

Íslandi. Í viðtali við Ástu árið 1993 sagði hún frá föður sínum sem einnig hafði 

stundað grasalækningar. Hún fjallaði þá um vinsældir föður síns á þessu sviði og 

óvinsældir hans innan læknastéttarinnar. Ásta hélt áfram hefð föður síns svo að þessi 

menningararfur myndi ekki deyja út. Hún taldi að náttúruvernd og gott framferði 
                                                
49 Jón Ólafur Ísberg, Líf og lækningar: Íslensk heilbrigðissaga, Hið Íslenska bókmenntafélag, 
Reykjavík, 2005, bls. 31-33. 
50 Sóley Organics, Heilsa ehf, sótt 4. nóvember, http://www.heilsa.is/vorur/birgjar/soley-organics. 
51 Sóley Organics, http://www.heilsa.is/vorur/birgjar/soley-organics. 
52 Atli Magnússon, Ásta grasalæknir: Líf hennar og lækningar og dulræn reynsla, Bókaútgáfan örn og 
örlygur hf, 1987, bls 51-53. 
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manna til náttúrunnar vera mikilvæga. Ákveðin vistkerfi væru verðmæt og því ætti að 

varðveita tegundir jurta frá útrýmingarhættu. Hún talaði einnig um þá varasömu 

aðferð að sjúkdómsgreina sjálfan sig og leitast til grasalækninga án samráðs við 

lækni. Hún talaði fyrir því að leita ávallt til læknis áður en maður tekur ákvarðanir um 

grasalækningar sjálfur.53  

Framleiðsla á ýmsum tegundum lyfja er einnig hluti af menningararfi 

grasalækningamanna. Annar afkomandi Grasa-Þórunnar sem hefur verið leiðandi í 

þessum efnum er leikkonan Sóley Elíasdóttir. Fyrirtæki hennar Sóley Organics hefur 

unnið snyrtivörur úr íslenskum hráefnum og jurtum. Sóley notast við uppskriftir 

langalangömmu sinnar, hana Grasa-Þórunni sem grunnur af allri framleiðslu sinni. 

 

3. Grasalækningar í samtímanum  

Þegar hugað er að tínslu jurta til notkunar þá skiptir máli að kynna sér hvernig best er 

að haga verki svo að plantan sé nýtt á sem áhrifaríkasta máta. Til þess að hámarka 

virkni plöntunar þá er mikilvægt að huga til árstímans. Mikilvægi loftlags, hvort að 

það sé þurrt eða rakt loft og staðsetning á landinu. Sumar plöntur eru best týndar á 

einungis tveggja vikna tímabili sem er frekar skammur tími.54 Í bókunum Anna Rósa 

grasalæknir og Íslenskar lækningajurtir, eftir Önnu Rósu Róbertsdóttir og bókinni 

Íslenskar lækningajurtir eftir Arnbjörgu Lindu Jóhannesdóttir er farið vel yfir allt 

varðandi þær helstu jurtir, áhrifa þeirra, á hvaða vegu hægt er að nota þær ásamt 

öðrum fróðleik. Þessar bækur er góður leiðarvísir fyrir þá sem hafa litla sem enga 

kunnáttu í grasalækningum til að fá skýrar og ákveðnar upplýsingar. Í bók Arnbjargar 

fer hún aðeins ítarlega útí hvernig skal tína jurtir, hvaða hluta plöntunnar eru nýttir og 

hvernig skal þurrka plönturnar.  Í einum kafli í bókinni hennar fer hún kerfisbundið í 

gegnum líffærakerfið og hvað er hægt að nota við þeim kvillum sem koma fyrir í 

líkama okkar. Í bók Arnbjargar talar hún um að þegar maður hefur fundið þær plöntur 

sem maður hefur áhuga á að nota þá sé mjög auðvelt að rækta jurtirnar sjálfur og ætti 

maður gera það.55 Bækurnar gefa góða innsýn í heim grasalækninga. Hér fyrir neðan 

                                                
53 Ásta grasalæknir. 1993. sp. 122..mpeg, viðtal sótt af youtube.com, sett inn 30. janúar 2011, sótt 28. 
nóvember 2014, https://www.youtube.com/watch?v=0lJIteH2wE4.  
54 Ingibjörg Sigfúsdóttir, Íslenskur grasalæknir hlaut evrópsk frumkvöðlaverðlaun, Heilsuhringurinn, 
2007, sótt 2. desember, 
http://www.heilsuhringurinn.is/index.php?option=com_content&view=article&id=199:islenskur-
grasalaeknir-hlaut-evropsk-frumkvoeelaverelaun&catid=4:jurtir&Itemid=28. 
55 Arnbjörg Linda Jóhannesdóttir, Íslenskar lækningajurtir, bls.147. 
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verða skoðaðar nokkrar plöntur og lækningamáttur þeirra eins og þær birtast í bókum 

fyrrgreinda höfunda. 

 

Notkun og meðferð jurta í nútímanum 

1. Augnfró [mynd 3] er algeng um land allt, týnist í júlí og ágúst og er allt nýtt nema 

rótin. Góð gegn allskyns augnvandamálum meðal annars er hún kláðastillandi og góð 

við ofnæmiseinkennum í augum.56 Nafnið á plöntunni er mjög lýsandi fyrir þá 

eiginleika sem hún hefur uppá að bjóða. 

2. Blóðberg [mynd 4] er bleikfjólublá á lit og er sjáanleg útum allt land. Jurtin er öll 

nýtt nema rótin, og er tínt einungis á sumrin. Áhrif þessara plöntu er að hún er mjög 

sýkladrepandi og þá góð gegn kvefi og flensu og losa um slím. Þessi planta er afar  

vinsæl í te og sem kryddjurt og oft talað um að hún sé góð við timburmönnum eða til 

minnka áfengisneysluna.57  

3. Burnirót [mynd 5] frekar algeng um land allt en fer illa þar sem sauðfjárbeit er. 

Best er að tína hana seinni parts sumar og um haustið og er jarðstöngullinn einungis 

nýttur.58 Þessi planta er einstaklega góð fyrir taugakerfið og er þetta ein af uppáhalds 

plöntunum hennar Önnu Rósu sem hún notar mikið í ráðgjöf sinni. Hún eykur andlegt 

og líkamlegt þol og er hún góð gegn kvíða, streitu, álagi, þreytu, þunglyndi og 

eirðarleysi.59 

4. Ætihvönn [mynd 6] er fremur algeng um land allt. Hægt er nýta alla plöntuna en 

eru mismunandi partar þeirra tíndir á mismunandi tímum, fræ eru tínd þegar 

fullþroskuð, rót á hausti til á fyrsta ári hvannarinnar og blöð að sumri til. Jurtin er 

notuð gegn meltingartruflunum, astma, kvefi og fræin eru talin vera styrkjandi fyrir 

ónæmiskerfið. Einnig er hægt að nota jurtina í matargerð eða drykki.60  

 

                                                
56 Augnfró, Anna Rósa grasalæknir ehf., sótt 3. desember, 
http://webshop.annarosa.is/details/augnfr%C3%B3. 
57 Arnbjörg Linda Jóhannesdóttir, Íslenskar lækningajurtir, bls. 21. 
58 Arnbjörg Linda Jóhannesdóttir, Íslenskar lækningajurtir, bls. 27. 
59 Anna Rósa Róbersdóttir, „Íslensk burnirót er ein mínum uppáhalds lækningajurtum, [...], 25. október 
2011, sótt 3. desember 2014, https://www.facebook.com/annarosa.is/posts/284177721602560. 
60 Arnbjörg Linda Jóhannesdóttir, Íslenskar lækningajurtir, bls. 93. 
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Mynd 3. Augnfró.  

 

 
Mynd 4. Blóðberg. 
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Mynd 5. Burnirót. 

  
Mynd 6. Ætihvönn. 
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5. Vallhumall [mynd 7] er algeng jurt og hægt að sjá hana víða með vegum og í 

þurrum brekkum eða valllendi. Hún er týnt fyrri hluta sumars og eru bæði blóm og 

blöðin nýtt. Gott er að drekka te úr þessari jurt við kvefi, notað gegn ýmsum 

húðvandamálum og er góð fyrir allskyns vandamálum hjá konum.61 

6. Njóli [mynd 8] er fyrir mörgum talið vera illgresi, rót blöð og fræ eru nýttir af 

plöntunni og er talin góð við allskyns húðsjúkdómum þá rótin helst.62 Einnig er hægt 

að nýta þetta í matargerð og hægt að gera til dæmis ljúffengt pestó eða nota út í 

salatið.63 

Fólk er í síauknum mæli að leitast í það náttúrlega og hafa vinsældir þeirra 

aukist mikið síðustu ár. Grasalækningar eru alltaf að taka á sig nýja mynd og vill fólk 

frekar leitast í uppruna matvæla, klæðnaðar og lyfja og frá öllu því skaðlega sem getur 

haft á náttúru okkar og jörð. Frá eldri heimildum (eins og talað er um í kaflanum um 

hjátrú og galdra) er talað um að lækningar séu frekar trúarlegs eðlis og höfðu menn 

lækningamátt frá guði. Sumir menn voru nær náttúrunni og höfðu hæfileika til 

lækninga og sú þekking erfðist og er í notkun enn þann dag í dag og má þá tala um 

stóru graslækningafjölskylduna eða afkomendur Grasa-Þórunnar sem notar þennan 

menningararf sinn enn þann dag í dag.64 

 

Vaxandi áhugi á óhefðbundnum lækningum 

Grasalækningar geta verið hættulegar ef það er ekki farið með notkun og vinnslu 

þeirra á réttan máta. Þessi grein er vandmeðfarin og til þess að stunda hana þarf maður 

að hafa mikla þekkingu og vit á plöntunotkun áður en hafist er handa. Eins og komið 

hefur fram í fyrsta kafla að þá var það ekki á allra færi að notast við grös og jurtir en 

það voru einkum seiðkarlar eða seiðkonur eða aðrir sem höfðu þann svokallaða 

lækningamátt í höndunum. Þar með talið afkomendur Grasa-Þórunnar sem stunda  

 

 

                                                
61 Arnbjörg Linda Jóhannesdóttir, Íslenskar lækningajurtir, bls. 89. 
62 Arnbjörg Linda Jóhannesdóttir, Íslenskar lækningajurtir, bls. 70. 
63 Sjá: https://matarkistareykjavikur.wordpress.com/category/njoli/.  
64 Viðtal við Elsu Ósk Alfreðsdóttir.* 



 

 
 

22 

 

  
Mynd 7. Vallhumall 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 8. Njóli 
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þessa iðju til að halda upp á menningararfinum og deila honum til komandi 

kynslóða.65 

Speglinum66 var rætt við Helga Sigurðsson krabbameinslæknir um 

óhefðbundnar lækningar. Þar talaði hann um hvernig áhugi fólks á óhefðbundnum 

lækningum hafi farið vaxandi á seinustu áratugum. Þá fjallaði hann einnig um hættuna 

sem skapast í því samhengi þegar að fólk er að innbyrða jurtir í læknisskyni án 

viðurkenndrar þekkingar á því sviði. Grasalækningar eru hins vegar kenndar í hinum 

ýmsum skólum, meðal annars í Þýskalandi. Helgi talar um að hann það sé erfitt að 

banna fólki að fara þessa leið þegar kemur að til dæmis krabbameinsráðgjöf. Það sé 

þó varhugavert að blanda saman þessum óhefðbundnu lækningajurtum með 

krabbameinslyfjum. Helgi talaði fyrir helbrigðu líferni, að vera í góðu formi, borða 

hollan mat og að regluleg hreyfing sé besta náttúrulega læknisaðferðin, eða eins og 

hann segir sjálfur frá að það er enginn betri læknir en líkaminn okkar sjálfur og er 

hann með bestu græðurum.67 

 

Ímynd grasalækninga í dag 

Í ævisögu Ástu grasalæknis talar hún um hana ömmu sína Grasa-Þórunni og hvernig 

hún uppgötvaði mátt mosans. Þekkingarleysi almennings fyrr á öldum kallaði fram  

fordóma og hræðslu.68 Hvað nútímann varðar er fólk mun upplýstara. Í þessu 

samhengi er unnt að tala um ákveðna „tískubylgju“ sem hefur sprottið upp hvað 

varðar heilsu og hollara líferni.  

Menntuðum grasalæknum hefur fjölgað á Íslandi. Helstu grasalæknarnir sem 

starfa nú í dag eru Anna Rósa Róbertsdóttir (Anna Rósa Grasalæknir), Kolbrún 

Björnsdóttir (Jurtaapótek), Arnbjörg Linda Jóhannesdóttir, Ásdís Ragna Einarsdóttir, 

Þuríður Guðmundsdóttir (Tær), Margrét Sigurðardóttir (Vor). Er þessi upptalning ekki 

tæmandi enda vinna margir með og nota jurtir í framleiðslu á jurtameðulum en 

framleiða það jafnvel aðeins fyrir sína nánustu ættingja. Skilgreiningin á 

alþýðulæknum og þeim sem teljast viðurkendir er oft á tíðum háð huglægu mati. 

Fyrrgreindir grasalæknar hafa það þó allir sameiginlegt að hafa stundað nám við 

                                                
65 Ásta grasalæknir. 1993. sp. 122..mpeg, viðtal sótt af youtube.com, sett inn 30. janúar 2011, sótt 28. 
nóvember 2014, https://www.youtube.com/watch?v=0lJIteH2wE4.  
66 Viðtal við Helga Sigurðsson, flutt í þættinum „Speglinum“, á Rás 2, 5. apríl, 2013. 
67 Viðtal við Helga Sigurðsson.* 
68 Atli Magnússon, Ásta grasalæknir, bls. 53. 
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háskóla erlendis enda er þessi grein ekki kennd í háskólum á Íslandi.69 Anna Rósa, 

Kolbrún, Þuríður og Margrét grasalæknar hafa allar þróað sér vörulínu úr grösum. Í 

viðtali við Þuríði segir hún að markaðurinn erlendis sé mun stærri og séu meðvitaðari 

viðskiptavinir og þess vegna leitast grasalæknar þangað. Markaðurinn hér á landi 

hefur ekki mikið uppá að bjóða varðandi innihald, rannsóknir og gæðakröfur vegna 

þess hve mikið kostar að þróa slíkar vörur.70 Helstu íslensku vörunar á markaði sem 

unnar eru úr íslenskum jurtum eru Sóley Organics, Vor (Mynd 9), Tær (Mynd 10), 

Villimey (Mynd 11) og Jurtaapótek (Mynd 12). Þegar maður skoðar vörur 

grasalæknana eru þær keimlíkar í útliti, allar með mosagrænan farva af eitthverju tagi 

sem gefur til kynna náttúrulega unna vöru Þegar maður les sig til um hvaða litir hafa 

áhrif þá er grænn augljóslega nýttur í þeim tilgangi: 

 
Grænn er litur náttúrunnar. Hann táknar vöxt, samræmi, ferskleika og frjósemi. 
Gænn hefur sterka samsvörun við öryggi. Dökkgrænn er einnig yfirleitt tengdur 
við peninga. Grænn hefur mikinn heilunarkraft. Hann er sá litur sem er hvað 
mest róandi fyrir mannsaugað; hann getur bætt sjónina. Grænn gefur til kynna 
stöðugleika og úthald. Stundum getur grænn merkt skort á reynslu; til dæmis 
merkir orðið „grænjaxl“ byrjanda. Í skjaldarmerkjafræði merkir grænn vöxt og 
von. Grænn, ólíkt rauðum, þýðir öryggi; hann er liturinn sem merkir örugga ferð 
í gegnum umferð. Notaðu grænann til að gefa til kynna öryggi í auglýsingum á 
lyfjum og öðrum lyfjavörum. Grænn tengist beint við náttúruna þannig að þú 
getur notað hann til að kynna „grænar“ (þ.e. umhverfisvænar) vörur. Daufari 
og/eða dekkri grænn er yfirleitt tengdur við peninga, viðskiptaheiminn, 
bankastarfsemi og kauphöllina. Dökkgrænn er tengdur við metnað, græðgi og 
öfund. Gulgrænn getur merkt veikindi, hugleysi, ágreining og öfund. Blágrænn 
(aqua) er tengdur við tilfinningarlega heilun og vernd. Ólífugrænn er hinn 
hefðbundni litur friðar.71 
 

Þegar þessar vörur eru skoðaðar og allur þær hafsjór sem erlendur markaður 

hefur uppá að bjóða sýnir það einkar vel hvað hægt er að nýta náttúruna vel og 

þróa slíkar náttúruvörur. Ísland hefur margt upp á að bjóða í tengslum við 

nýsköpun og náttúru og þá ekki bara einungis til lækninga. 

                                                
69 Elsa Ósk Alfreðsdóttir, „Fólk heldur oft að við séum bara hippar úti á túni, en þetta er blóð sviti og 
tár, bls. 90. 
70 Ingibjörg Sigfúsdóttir, Íslenskur grasalæknir hlaut evrópsk frumkvöðlaverðlaun, Heilsuhringurinn, 
2007, sótt 2. desember, 
http://www.heilsuhringurinn.is/index.php?option=com_content&view=article&id=199:islenskur-
grasalaeknir-hlaut-evropsk-frumkvoeelaverelaun&catid=4:jurtir&Itemid=28.  
71 Áhrif lita, skrif.hi.is, sótt 3. desember, http://skrif.hi.is/ken203g13-08/litafraedi/ahrif-lita/.  
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Mynd 9. VOR vörulínan.                          Mynd 10. Tær icelandic skincare. 

 

 

 
Mynd 11. Skjáskot af heimasíðu Villimey. 

 

 

 
Mynd 12. Skjáskot af heimasíðu Jurtaapóteks. 
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Lokaorð 
 

Saga grasalækninga á Íslandi er áhugaverð að skoða. Hlutverk grasalækninga sem 

lækningaaðferðar á Íslandi hefur tekið stakkaskiptum í gegnum aldinar. Allt frá 

landnámi voru hér stundaðar grasalækningar byggðar á erlendum hugmyndum og 

stundum innfluttum jurtum. Á landinu þróaðist svo greinin og tók mið af íslenskum 

aðstæðum og náttúruúrvali. Þekking á notkun og virkni íslensks jurtalífs hefur 

varðveist í gegnum aldirnar í fornum textum sem til komnir eru vegna 

bókmenntaarfleifðar Íslendinga. Í þessu skyni nefna rannsóknir í klaustrum á jurtum 

og lækningamætti þeirra. Græðarar gengu með mátt jurtafræðinnar í munnmælum og 

þrátt fyrir ofsóknir og fordóma á miðaldatímabilum og í kjölfar kristnitöku þá hélst 

þekkingin til staðar. Margir guldu fyrir það með lífi sínu og það má velta fyrir sér 

þeirri þekkingu sem glataðist við þessa blóðtöku í faginu. 

Með innkomu nútíma læknavísinda var grunnur læknavísinda tekinn frá 

ólærðum læknum. Örfáir fengu þó tilskilin réttindi til þess að sinna starfi læknis í 

sínum héruðum. Grasalækningar voru þó eftir stofnun Landlæknisembættisins enn 

stundaðar í miklum mæli og flokkuðust undir alþýðulækningar. Vitneskja um þær 

gekk á milli kynslóða, innan fjölskyldna og sem óviðurkennd hliðstæða við 

hefðbundin læknisúrræði einkum sem neyðarúrræði fátækrar alþýðunnar. Með 

tilkomu nútíma læknavísinda varð til ný stétt menntaðra lækna sem hóf sínar eigin 

rannsóknir á lækningamætti jurta. 

Þrátt fyrir mikla trú á jurtanotkun í læknistilgangi er það ekki það sem ég leita 

einungis til við lasleika og veikindum. Ég geri mér fulla grein fyrir því að treysta ekki 

einungis á að jurtirnar geti læknað alla kvilla og sé eina lausnin, heldur er góða heilsa, 

hreyfing og gott hugarfar besta meðalið eins og Helgi Sigurðsson krabbameinslæknir 

talar um hér á undan. Þekking og fræði grasalækninga hafa tekið miklum breytingum 

og þær aðlagað sig að nútímasamfélagi. Í dag er hægt að leita sér menntunar á þessu 

sviði frá viðurkenndum háskólum. Í kjölfarið hefur orðræða grasalækninga öðlast sess 

meðal vísinda. Þá er meðferðaferli þeirra aðlagað í samræmi við aðrar 

nútímalækningar.  

Þessi ritgerð hefur verið áhugaverð skoðun á grasalækningum frá fornöld til 

nútímans. Með því að taka ákveðin dæmi um notkun og virkni jurtafræðinnar frá 

mismunandi tímabilum í Íslandssögunni er hægt að læra mikið um hvers kyns 
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sjúkdóma og kvilla sem herjuðu á landann, um er að ræða algenga kvilla sem fólk í 

samtímanum þarf reglulega að vinna bug á. Þetta færði mig nær gamla tímanum og 

það er þessi fortíðarskoðun sem heillaði mig og sú staðreynd að alþýða fólks leitaði til 

náttúrunnar að lækningu fyrr á öldum. Það má sjá þessa leit í nútíma samfélagi.  

Nýir sjúkdómar eins og krabbamein hafa tekið við af ungbarnadauða sem einn helsti 

orsakavaldur dauðsfalla. Vert er að minnast á þann skaðvald sem óheilbrigt líferni 

felur í sér og þar hefur stór matvælaiðnaður byggst upp, bæði hvað varðar framleiðslu 

en einnig til þess að vinna bug á honum. Með aukinni eftirspurn, áhuga og 

framleiðslutækifærum á sviðum grasalækninga hefur samfélagið tækifæri til að skapa 

nýjan iðnað með nýjum og spennandi vöruúrvali. Við þróun slíkra vara, hvort sem 

þær teljist til matvæla- eða heilsufarlegs iðnaðar þá munu þær blása nýju lífi í íslenskt 

atvinnulíf og efnahag. Ísland hefur upp á margt að bjóða þegar kemur að ferskum 

afurðum og ferskum hugmyndum. Fyrir utan þá áhugaverðu og ríku hefð sem hér ríkir 

í grasalækningum þá eigum við úrval fallegra jurta sem þykja einstakar í lífríkinu 

náttúrunnar. Ég lít björtum augum til nýsköpunartækifæra í þessari grein í framtíðinni. 

Með þessum ritgerðaskrifum hef ég skoðað og lesið mig til um frá ýmsum 

heimildum og hafa skoðanir mínar á þessum efnum þróast og veitt mér betri skilning 

hvað þetta varðar. Það er ekki með þar með sagt að ég viti allt um lækningajurtir á 

Íslandi en fannst mér þetta góður grunnur í því að halda áfram með áframhaldandi 

skoðun á þessu áhugaverða fagi. Þá er vert að hugsa um, hvort það sé kannski gott að 

hafa þekkingu á slíkum jurtum sem minnsta, ef mikill áhugi verður mun þá kannski 

öll flóran deyja út vegna lélegra umhirðu og mikilli vanþekkingu eins og Ásta 

grasalæknir talar um. Það sem mér finnst áhugaverðast við þetta er að geta haft þann 

kost að leita í náttúrlega afurðir á sem auðveldasta hátt til þess að lækna algenga kvilla 

og sleppa við að taka inn lyf sem maður veit ekki hvaðan koma. Ég sjálf er virkilega á 

móti þessu pillu áti í nútíma samfélagi og að það skuli vera aðal lausnin við okkar 

algengustu vandamálum. Samhliða ritgerðaskrifunum ákvað ég að fara þá alla leið að 

taka náttúrlegt bætiefni sem hefur þau virkni að auka einbeitingu, minnka álag og 

stress og þótti mér það sérstaklega tilvalið við þessi ritgerðaskrif sem getur oft verið 

stressandi. Sú planta heitir burnirót sem fjallað hefur verið um hér á undan. Ég tók 

hana hvern morgunn til að athuga árangurinn og er ég ekki frá því að það hafi virkað. 

Þetta var gert einungis til gamans og án vísindalegra rannsóknarferla og geri ég mér 

grein fyrir þeim annmörkum sem á slíkri rannsókn eru. Öll lyf og formúlur virka 

mismunandi á einstaklinga og það sem virkaði fyrir mig þarf ekki endilega að virka 
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fyrir aðra. Sem listamaður finnst mér það mikilvægt að njóta og nýta náttúruna og 

reyna bæta samfélagið jafnt sem heiminn með hagkvæmri hönnun sinni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heimildaskrá 



 

 
 

29 

 

 
Prentaðar heimildir: 
 
Anna Rósa Róbertsdóttir, Anna Rósa grasalæknir og íslenskar lækningajurtir: Notkun þeirra, tínsla og 

rannsóknir, Anna Rósa grasalæknir ehf, Reykjavík, 2011.  
 
Arnbjörg Linda Jóhannesdóttir, Íslenskar lækningajurtir: söfnun þeirra, notkun og áhrif, Mál og 

menning, Reykjavík, 2011. 
 
Atli Magnússon, Ásta grasalæknir: Líf hennar og lækningar og dulræn reynsla, Bókaútgáfan Örn og 

Örlygur hf, 1987. 
 
Bjarni Pálsson og Eggert Ólafsson, Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar um ferðir þeirra 

á Íslandi árin 1752-1757, Steindór Steindórsson frá Hlöðum íslenskaði, I. og II. bindi, 
Bókaútgáfan Örn og Örlygur hf, Reykjavík, 1981. 

 
Björn Halldórsson frá Sauðlauksdal, Grasnytjar, Búnaðarfélag Íslands, Reykjavík, 1983.  
 
Britton, Jade, Heilsujurtabiblían: kynntu þér hefðbundnar jurtaremedíur gegn hversdagslegum kvillum, 

Nanna Gunnarsdóttir þýddi, Salka, Reykjavík, 2013. 
 
Hannes Þorsteinsson, „Mælifellsannáll 1680-1738“, í Annálar 1400-1800, I. bindi, Magnús Arason 

ritaði, Hið íslenska bókmenntafélag, Reykjavík, 1922.  
 
Samson Bjarnar Harðarson, „Klausturgarðar á Íslandi“, í Skriðklaustur: evrópskt miðaldarklaustur í 

Fljótsdal, Hrafnkell Lárusson og Steinunn Kristjánsdóttir (ritstj.), Gunnarsstofnun, 
Skriðuklaustur, 2008. 

 
Helga Þórarinsdóttir, „Ljósmæður á Íslandi“, í Saga Ljósmæðrafélags Íslands 1919-1979, Björg 

Einarsdóttir (ritstj.), II. bindi, Ljósmæðrafélag Íslands, Reykjavík, 1984. 
 
Horrebow, Niels, Frásagnir um Ísland, Steindór Steindórsson frá Hlöðum þýddi, Bókfellsútgáfan, 

Reykjavík,1966. 
 
Jónas Jónasson, Íslenzkir Þjóðhættir, Ísafoldaprentsmiðja, Reykjavík, 1961. 
 
Jónas Kristjánsson, „Bókmenntasaga“, í Saga Íslands, Sigurður Líndal (ritstj.), II. bindi, Hið íslenska 

bókmenntafélag, Reykjavík, 1975. 
 
Jón Jónsson, Lítil ritgjörð um nytsemi Íslenzkra jurta, Ljósbrá bókaútgáfa, Reykjavík, 1880. 
 
Jón Ólafur Ísberg, Líf og lækningar: Íslensk heilbrigðissaga, Hið Íslenska bókmenntafélag, Reykjavík, 

2005. 
 
Jón Sigurðsson og Oddgeir Stephensen, Lovsamling for Island, I.b, Jón Sigurðsson og Oddgeir 

Stephensen gáfu út, Kaupmannahöfn, 1853. 
 
Jón Steffensen, „Alþýðulækningar“, í Íslensk þjóðmenning VII: Alþýðuvísindi, Frosti F. Jóhannsson 

(ritstj.), Bókaútgáfan Þjóðsaga, Reykjavík, 1990.  
 
Nesstofa, sótt 12. október 2014, myndir af skiltum Urtasafns í vörslu höfundar.  
 
Sigríður Svana Pétursdóttir, „Sjúklingum er sama hvaðan bati kemur: alþýðulækningar fram til 1920.“, 

óbirt MA-ritgerð við Háskóla Íslands, 2001, sótt 2. desember 2014. 
 
Sigurður Þórðarson frá Brunnhól og Þórður Tómasson í Skógum, Þjóðhættir og þjóðtrú, Bókaútgáfan 

Örn og Örlygur hf, 1988. 
 



 

 
 

30 

 

Vilmundur Jónsson, Lækningar og saga: tíu ritgerðir: Forsaga íslenskra sjúkrahúsa, Menningarsjóður, 
Reykjavík, 1969. 

 
Vefheimildir: 
 
Anna Rósa Róbersdóttir, „Íslensk burnirót er ein mínum uppáhalds lækningajurtum, sú sem ég nota 

einna mest í ráðgjöfinni hjá mér. Ef þið eigið hana í út í garði er ennþá hægt að grafa upp 
rótina og búa til tinktúru!!! Hér kemur smá brot úr bókinni "Hefð er fyrir því að nota hana til að 
auka líkamlegt þol og getu og í Tíbet hefur hún lengi verið notuð gegn súrefnisskorti, t.d. til að 
komast hjá háfjallaveiki. Einnig er mikil hefð fyrir því að nota burnirót við andlegu álagi, 
eirðarleysi, kvíða, þreytu, þunglyndi og svefnleysi. Burnirót er líka barkandi og því góð við 
niðurgangi og í smyrsl við bólgum og útbrotum.“, á Anna Rósa grasalæknir, 25. október 2011, 
sótt 3. desember 2014, https://www.facebook.com/annarosa.is/posts/284177721602560. 

 
Augnfró, Anna Rósa grasalæknir ehf., sótt 3. desember, 2014, 

http://webshop.annarosa.is/details/augnfr%C3%B3. 
 
Áhrif lita, skrif.hi.is, sótt 3. desember 2014, http://skrif.hi.is/ken203g13-08/litafraedi/ahrif-lita/. 

 
Elsa Ósk Alfreðsdóttir, „Fólk heldur oft að við séum bara hippar úti á túni, en þetta er blóð sviti og tár: 

Þróun grasalækningahefðar á Íslandi og áhrif stofnanavæðingar á alþýðuhefð.“ MA ritgerð við 
Háskóla Íslands, júní 2013, sótt 10. október 2014, http://hdl.handle.net/1946/15670. 

 
Ingibjörg Sigfúsdóttir, Íslenskar grasalækninir hlaut evrópsk frumkvöðlaverðlaun, Heilsuhringurinn, 

2007, sótt 2. desember 2014, 
http://www.heilsuhringurinn.is/index.php?option=com_content&view=article&id=199:islenskur
-grasalaeknir-hlaut-evropsk-frumkvoeelaverelaun&catid=4:jurtir&Itemid=28. 

 
ÍB 8 fol, handrit.is, sótt 12. október 2014, http://handrit.is/is/manuscript/view/IB02-0008. 
 
Jón Kristjánsson, Heilbrigðisráðherra um græðara og starfsemi þeirra á Íslandi, 2004-2005, sótt 1. 

desember 2014, http://www.althingi.is/altext/131/s/0731.html. 
 
Kruse, Poul R, The history of the Danish pharmacopoeias, sótt 12. október 2014, 

http://www.histpharm.org/ISHPWG%20Denmark.pdf. 
 
Nesstofusafn, nat.is, sótt 15. október 2014, http://www.nat.is/Sofn/seltjarnarnes_nesstofa.htm. 
 
Njóli, Matarkista Reykjavíkur, sótt 2. desember, 2014, 

https://matarkistareykjavikur.wordpress.com/category/njoli/. 
 
Símon Jón Jóhannsson, „Hvaða jurtir voru notaðar til galdraverka og lækninga?“, visindavefur.is, 

Vísindavefurinn, 21. desember 2006, sótt 11. október 2014, 
            http://www.visindavefur.is/svar.php?id=6444. 
 
Sóley Organics, Heilsa ehf, sótt 4. nóvember 2014, http://www.heilsa.is/vorur/birgjar/soley-organics. 
 
 
Viðtöl: 

 
Ásta grasalæknir. 1993. sp. 122..mpeg, viðtal sótt af youtube.com, sett inn 30. janúar 2011, sótt 28. 

nóvember 2014, https://www.youtube.com/watch?v=0lJIteH2wE4.  
 
Elsu Ósk Alfreðsdóttir (viðmælandi), flutt í þættinum „Sjónmál“ á Rás 1, 15. janúar, 2013, sótt 4. 

nóvember 2014, http://ruv.is/mannlif/grasalaekningar-visindi-og-menningararfur.  
 
Helga Sigurðsson (viðmælandi), flutt í þættinum „Spegillinn“, á Rás 1, 5. apríl, 2013, sótt 4. nóvember 

2014, http://www.ruv.is/frett/vaxandi-ahugi-a-ohefdbundnum-laekningum.  
 



 

 
 

31 

 

Myndskrá 
 

Mynd 1. „Pharmacopoea Danica 1772“, ljósmynd fengin af histpharm.org, sótt 5. desember 2014, 
http://www.histpharm.org/ISHPWG%20Denmark.pdf 

 
Mynd 2. Myndir af skiltum Urtasafns í vörslu höfundar, „Urtagarður í Nesi“, Nesstofa, 12. október 

2013.  
 
Mynd 3. Hörður Kristinsson, „Augnfró“, 1996, ljósmynd fengin af floraislands.is, sótt 5. desember 

2014, http://www.floraislands.is/HAPL/euphrfri1b.jpg 
 
Mynd 4. Hörður Kristinsson, „Blóðberg“, 1985, ljósmynd fengin af floraislands.is, sótt 5. desember 

2014, http://www.floraislands.is/thymupra.html. 
 
Mynd 5. „Burnirót“, 2008, ljósmynd fengin af ferlir.is, sótt 5. desember 2014, 

http://www.ferlir.is/images/burnirot_2008.jpg.  
 
Mynd 6. Einar Sigurþórsson, „IMG_0475a“, 2010, ljósmynd fengin af flickr.com, sótt 5. desember 

2014, https://www.flickr.com/photos/esmyndir/4772656779/. 
 
Mynd 7. „Vallhumall er vinsæl lækningajurt“, 2013, ljósmynd fengin af visir.is, sótt 5. desember 2014, 

http://www.visir.is/vallhumall-er-vinsael-laekningajurt/article/2013709199965.  
 
Mynd 8. „Njóli (heimula)“, ljósmyndin fengin af plöntuvefinum, sótt 5. desember 2014, 

http://www1.nams.is/flora/blom.php?val=1&id=83. 
 
Mynd 9. Margrét Sigurðardóttir grasalæknir, 2013, ljósmynd fengin af facebook síðu Margrétar, 

facebook.com,  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=557043994331290&set=a.365088270193531.71793
.100000770832970&type=1&theater, sótt 2. desember.  

 
Mynd 10. Taer Icelandic, “Taer Icelandic Eye Contour Cream 30ml“, ljósmynd fengin af amazon.is, 

http://www.amazon.co.uk/Taer-Icelandic-Contour-Cream-30ml/dp/B000Q6Q282, 
 
Mynd 11. Villimey, skjáskot tekið af vefsíðu villimey.is, sótt 2. desember 2014, 

http://webshop.villimey.is/products-2/salve/children-set/ 
 
Mynd 12. Jurtaapótek, skjáskot tekið af vefsíðu jurtaapotek.is, sótt 2. desember 2014, 

http://jurtaapotek.is/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


