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Útdráttur 

Í þessari ritgerð til BA gráðu verða teknar fyrir íslenskar sagnir sem falla undir 

sagnaflokkinn Ljósmóðir hjá álfum með flokkunarnúmerið ML 5070. Þau tilbrigði 

ljósmóðursagnarinnar sem helst koma fram hér á landi verða borin saman við þau sem 

birtast í sömu sögnum á Norðurlöndum og Bretlandseyjum og farið verður yfir séríslensk 

einkenni ljósmóðursagnarinnar. Sérstaklega skoða ég tilbrigðið þar sem verðlaun koma 

við sögu með áherslu á þegar verðlaunin leiða af sér heppni við yfirsetu og lækningar. 

Fyrir tilstilli sagnanna mun ég síðan kanna hvernig litið var á heilsufar og lækningar í 

samskiptum manna og álfa. Einnig lítum við til þess hvernig sagnir þessar hafa þróast frá 

19. öld yfir á þá 20. Spurt er hversu trúverðugar slíkar sagnir þóttu í samfélaginu og hvers 

vegna ljósmóðursögnin hefur lifað eins lengi og raun ber vitni. 

Þau gögn sem farið verður yfir hér á eftir eru annars vegar sagnir úr fjöldamörgum 

þjóðsagnasöfnum íslenskum, sem og hljóðrit af Segulbandasafni Stofnunar Árna 

Magnússonar í íslenskum fræðum. Þá er jafnframt stuðst við greinar og rit fræðimanna 

um þau rannsóknarefni sem beint verður sjónum að hér. 
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Formáli 

Í ár verður Ljósmæðrafélag Íslands 100 ára en það var stofnað 2. maí árið 1919. Það gæti 

því ekki verið meira viðeigandi, eða glatt mig meir, að ritgerð mín um ljósmóðursagnir 

komi út á því sama ári. Þá á minn óviðjafnanlegi leiðbeinandi, Júlíana Þóra Magnúsdóttir, 

von á sínu fyrsta barni örskömmu eftir að ritgerðinni verður skilað. Ég sjálf komst síðan 

að því að ég ætti von á mínu öðru barni eftir að ég byrjaði að vinna að þessu verkefni. Ef 

ég væri ein af þeim sem sæi hið yfirnáttúrulega í tilviljunum þá myndi ég segja að öll teikn 

hafi verið til staðar til að þessi ritgerð myndi ganga upp. Ég vil þó ekki beina þökkum 

mínum að hinum óræða alheimi heldur alfarið að leiðbeinanda mínum, henni Júlíönu fyrir 

að hafa komið mér á þennan stað. Þolinmæði hennar og stuðningur voru stór ástæða þess 

að þessi ritgerð leit dagsins ljós. Þá vil ég tileinka þessa ritgerð ömmu minni heitinni, Fjólu 

Þorleifsdóttur, sem var farsæl ljósmóðir í Skagafirði til margra ára. Ljósmæðrum vítt og 

breitt um landið, nú sem fyrr, votta ég síðan mína dýpstu virðingu fyrir því erfiða og 

stórkostlega starfi sem þær vinna við að koma kynslóð eftir kynslóð inn í þennan heim. 
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1 Inngangur 

Amma mín heitin, Fjóla Þorleifsdóttir, var lærð ljósmóðir og hóf störf sem slík árið 1955. 

Umdæmi hennar fyrstu 16 árin, áður en starf hennar færðist yfir á Sjúkrahúsi Skagfirðinga, 

náði yfir fimm hreppi í Skagafirði, þar af voru tveir þeirra staðsettir sitt hvoru megin við 

fjörðinn. Formæður hennar urðu að láta sér nægja hest eða tvo jafnfljóta til að komast á 

milli, en Fjóla hafði sem betur fer bíl til umráða. Engu að síður var margt sem segja má að 

hafi haldist svipað í starfinu. Veður og ófærð höfðu mikið að segja, og rétt eins og menn 

og hestar, urðu bílar að lúta í lægra haldi ef snjó tók að þyngja of mikið. Vegir voru slæmir 

og með svo stórt umdæmi þurfti stundum að ferðast langa leið og það á öllum tímum 

sólarhringsins. Það er því auðvelt að sjá fyrir sér að sagnir þar sem ókunnugur maður 

kemur til ljósmóður um miðja nótt og biður hana að koma til hjálpar konu sinnar hafi 

hljómað síður framandi í eyrum ömmu minnar en þær gera í dag í mínum eigin. Sjálfsagt 

hefur amma Fjóla einmitt heyrt ófáar sögur af ljósmæðrum sem vitjað var af huldufólki. 

Þegar hún leit yfir farsælan starfsferil sinn á efri árum var það hennar helsta eftirsjá að 

hafa aldrei verið sótt í draumi til að aðstoða huldukonu í barnsnauð. Þessi eftirsjá 

endurspeglar greinilega trú hennar á sannleiksgildi ljósmóðursagna sem og staðfasta trú 

hennar á tilvist huldufólks. Vitneskjan um þessa eftirsjá sem bjó svo lengi með ömmu 

minni varð síðan kveikjan að því að ég ákvað að rannsaka ljósmóðursagnir frekar. 

Ljósmóðursagnir eru vel þekktar hérlendis og hafa verið hluti af sagnahefðinni langt 

aftur í aldir. Í grunninn er frásögnin einföld eins og hún kemur fyrir hér á Íslandi. 

Ljósmóður er vitjað, oft í draumi, og hún beðin að koma og aðstoða konu sem tekið hefur 

léttasóttina. Farið er með ljósmóðurina í híbýli huldufólks þar sem hún veitir aðstoð sína. 

Huldubarn er fætt og ljósmóðurinni er þá skilað heim. Oft fær ljósmóðirin síðan 

einhverskonar verðlaun fyrir. Til eru alls kyns útgáfur og frábrigði í þessum sagnabálki en 

þetta gefur nokkra hugmynd um grunnmyndina. 

Í þessari ritgerð mun ég byrja á því að fara yfir það sem skilgreinir sagnir til að geta 

betur greint sagnaflokkinn sem hér er til umfjöllunar. Einnig verður sérstaklega skoðað 

hvernig sannleiksorðræða er byggð upp í sögnunum og hvaða áhrif hún hefur á 

trúverðugleika þeirra. Farið verður yfir kenningar helstu fræðimanna á sviðinu. Þá mun 
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ég  kanna helstu tilbrigði ljósmóðursagna hjá okkar næstu nágrönnum á Norðurlöndum 

og Bretlandseyjum. Í kjölfarið mun ég bera þau tilbrigði saman við íslenskar 

ljósmóðursagnir til þess að gera okkur betur grein fyrir því hvað einkenni íslensku 

sagnirnar sérstaklega. Mun ég einnig skoða íslenskar sagnir þar sem samspil manna og 

huldufólks snýr að öðrum lækningum en þeim sem varða fæðingar og hvaða áhrif þær 

sagnir höfðu út í samfélagið samhliða ljósmóðursögnunum. Við munum síðan skoða 

hvernig ljósmóðursagnir hafa þróast í eðli hér á Íslandi frá 19. öld og fram á þá 20. til þess 

að skilja betur hvernig þær hafa lifað eins lengi og raun ber vitni. Miðar þetta allt að því 

að svara rannsóknarspurningu þessarar ritgerðar, en ætlunin er að komast að því hvar 

íslenskum og erlendum ljósmóðursögnum ber saman og hvað greinir þær í sundur, 

hvernig eðli og viðtaka íslenskra ljósmóðursagna hafa þróast á Íslandi, og hvert hlutverk 

sagnanna var við það að skapa ljósmæðrum traust á meðal almennings. 
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2 Af sögnum 

2.1 Skilgreining sagna 

Til þess að geta rannsakað tilteknar sagnir nánar er nauðsynlegt að byrja á því að kynna 

til leiks sagnaformið sjálft og draga fram þau undirstöðuatriði sem skilgreina sagnir. Þegar 

við tölum um sögn er átt við það sem á ensku kallast legend, og á þýsku Sagen. Sögnin 

hefur ákveðin séreinkenni sem aðgreinir hana frá öðrum frásagnarformum. Hún fellur til 

dæmis ekki alls kostar undir sama hatt og það sem nefnist ævintýri á íslensku,  en wonder 

tale á ensku og Märchen á þýsku, þó bæði frásagnarformin eigi rætur sínar að rekja í 

munnmælasögum alþýðunnar. Hérlendis hafa þessi hugtök í gegn um tíðina verið notuð 

með óreglulegum hætti í íslenskum þjóðsagnasöfnum og lengi vel var engin föst 

skilgreining á því hvað taldist þjóðsaga, ævintýri eða sögn. Þessa óreglu í beitingu hugtaka 

fer t.d. Jón Hnefill Aðalsteinsson yfir í grein sinni, Þjóðsaga og sögn. Þar leggur hann þau 

að miklu leyti að jöfnu, ævintýri og þjóðsögu, og aðgreinir þau frá sögninni.1 Greinin birtist 

í Skírni árið 1981 og á þeim tíma sem síðan er liðinn hefur hugtakinu þjóðsaga smám 

saman verið hnikað til á þann veg að í dag er það öllu fremur notað sem yfirheiti yfir 

frásagnarformin ævintýri og sögn.2 Reyndar er það ekki úr lausu lofti gripið, því þegar 

Einar Ól. Sveinsson gerði tilraun til flokkunar í riti sínu Um íslenzkar þjóðsögur árið 1940 

notaðist hann sjálfur við orðið þjóðsaga sem yfirheiti og skipti þeim í þjóðsagnir annars 

vegar og ævintýri hins vegar.3 

Þó sögn og ævintýri teljist ekki til sama frásagnarforms hafa þjóðfræðingar sem þau 

rannnsaka jafnan leitast við að skilgreina sögn með því að draga fram þau atriði sem 

greina hana frá ævintýrinu. Einna fyrstir til að gera tilraun til aðgreiningar á 

frásagnarformunum voru bræðurnir Jacob og Wilhelm Grimm en í verki þeirra, Deutsche 

Sagen, lögðu þeir það fram að sögnin væri sögulegri, en ævintýrið ljóðrænna.4 Það má 

segja að allar götur síðan, og þá sérstaklega á síðustu áratugum, hafi skilmerkilegri flokkun 

verið bitbein þjóðsagnafræðinga sem sérhæfa sig á sviðinu, en ekki eru allir á sama máli 

um það hvernig slíkri flokkun sagna skuli hagað. 

                                                      
1 Jón Hnefill Aðalsteinsson, Þjóðsaga og sögn, 147-154. 
2 Vilborg Davíðsdóttir, ,,An Datʼs de Peerie Story“, 25. 
3 Einar Ól. Sveinsson, Um íslenzkar þjóðsögur, 12. 
4 Grimm, Deutsche Sagen, 11. 
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Sænski þjóðfræðingurinn Bengt af Klintberg sagði eitt sinn frá ráðstefnu sem hann 

sótti í Búdapest árið 1963 þar sem helstu þjóðfræðingar á sviði sagna rökræddu um 

skilgreiningu þeirra. Flestir gátu verið sammála um eiginlegt innihald þeirra; það er að þær 

fjalla um hið yfirnáttúrulega, um galdra og anda og aðra þá hluti sem hafa með þjóðtrú 

bændasamfélaga að gera, en einnig um sögulega atburði og persónur. Skiptist fólk að 

mestu leyti í tvær fylkingar. Annars vegar voru þau sem töldu að sagnir hefðu enga 

fastmótaða skilgreiningu og ættu að ná yfir allt sem félli undir frásagnarhefðina. Það telur 

meðal annars sagnir sem fylgja ákveðnum söguþræði, reynslusagnir einstaklinga og aðrar 

lýsingar á þjóðtrú, svo sem trúarathafnir. Hins vegar voru þau sem hölluðust heldur að því 

að einungis ætti að flokka sögulegar frásagnir með ákveðnum söguþræði sem sagnir. Það 

stafaði ekki síst af því að með því að beita of víðri skilgreiningu væri ekki að því hlaupið að 

finna fræðilega nálgun sem hægt væri að styðjast við í rannsóknarvinnu.5 Í þessari frásögn 

Bengts af Klintberg kristallast þau vandamál sem þjóðfræðingar standa frammi fyrir þegar 

greina skal sagnir en erfitt getur reynst að finna meðalveg þegar sérfræðinga á sviðinu 

greinir á um helstu atriðin.6 Margt er þó sammerkt í skoðunum þjóðfræðinga á 

sagnarannsóknum og leitast verður við að draga fram þau aðalatriði sem snúa að sögnum 

líkt og þeim sem eru viðfangsefni þessarar ritgerðar. 

Þrátt fyrir rökræður fræðimanna um hvernig flokka skuli sagnir eru flestir þó sammála 

um nokkur meginatriði. Eins og áður var nefnt er sögnum jafnan stillt upp til samanburðar 

við ævintýri til að útlista hvað greinir þau að og þá sérstaklega hvað það sé sem gerir 

sagnir að sérstöku og sjálfstæðu frásagnarformi. Timothy Tangherlini hefur rannsakað 

sagnir ýtarlega, og í bók sinni, Interpreting Legend, kemur hann með skilvirka lýsingu á því 

hvað helst greinir ævintýri og sagnir að. Samkvæmt Tangherlini eru ævintýri frásagnir sem 

gerast í aðskildum heimi. Yfirnáttúrulegar verur koma reglulega fyrir og eru ekkert til að 

fetta fingur út í því þær eru hluti af innri heim sögunnar. Ekki er að finna nákvæmar 

lýsingar á landslagi og heimur ævintýrisins líkist að litlu leyti þeim veruleika sem 

áheyrendur þekkja. Sagnir, á hinn bóginn, gerast í heimi sem hlustandinn þekkir mæta 

vel. Örnefni í landslaginu eru kunnugleg og persónur sem fram koma geta verið þekkt 

                                                      
5 af Klintberg, The Types of the Swedish Folk Legend: Report on an Unfinished Catalogue, 69. 
6 Margir fræðimenn benda á þetta sama vandamál. Sjá t.d. Bennett, Belief Legends: The Forgotten Genre, 
289-291; Oring, Just Folklore, 105. 
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nöfn í samfélaginu. Öll uppbygging sagnarinnar miðar að því að því að staðsetja hana eins 

nálægt áheyrendum eins og mögulegt er. Á þennan hátt verður framvinda sagnarinnar 

trúverðug bæði í eyrum hlustenda og sagnamannsins sjálfs.7 

Norski þjóðfræðingurinn Reidar Th. Christiansen, sem setti upp flokkunarkerfi fyrir 

norskar flökkusagnir í riti sínu The Migratory Legends, tekur í sama streng þegar hann 

segir: „The folktale is of the nature of fiction, while legends are told and accepted as 

accounts of what has really happened and are founded on folk-belief.“8 Hann heldur 

áfram og minnir á að engu að síður sé ekki alltaf hægt að draga skýra línu milli ævintýris 

og sagnar, því þó að sögnin hefji sína lífdaga sem frásögn af persónulegri upplifun, þá er 

hún sögð áfram. Eftir að hafa velkst um í munnmælunum, þar sem hver sagnamaður setur 

sinn brag á sögnina, getur hún vel þróast út í hina formkenndu frásögn ævintýrisins. 

Annað atriði sem greinir í sundur ævintýri og sagnir er sjálfur frásagnarmátinn. 

Samkvæmt Tangherlini eru ævintýri jafnan sögð eftir ákveðnum reglum og formúlum. 

Föst minni koma fyrir, andstæður góðs og ills eru vel greinanlegar, og sagan er sögð í 

nokkrum þáttum. Sérstakur tími er tekinn fyrir frásögnina, áheyrendur hlusta sem um 

leikþátt væri að ræða og það eru skýr skil á milli sögumanns og áheyrenda. Sögnina aftur 

á móti má jafnan heyra í samræðum hversdagslífsins. Hún fylgir ekki neinum settum 

reglum, margir aðilar skjóta inn í frásögnina, og ekki þarf að koma til sérstök sagnastund 

til að sögnin sé dregin fram. Sögnin er jafnan styttri en ævintýrið og almennt einþátta. 

Atburðir eru teknir trúanlegir af þeim sem hlýða á og endurspegla þjóðtrú samfélagsins. 

Tangherlini minnist einnig á að oft hafi verið bent á það að sagnir hafi ekkert ákveðið form 

en þegar þjóðsagnasöfn eru skoðuð eru þær almennt við fyrstu sýn flatari og þurrari en 

skrúðið sem fylgir ævintýrinu. Það sem er mikilvægt að hafa í huga í þessu samhengi er 

að sögnin markast fyrst og fremst af því að hún kemur fram í samræðum á milli fólks.9 

Máli sínu til stuðnings vitnar Tangherlini í orð Lindu Dégh, sem hefur unnið mikilvægar 

rannsóknir á sögnum og sagnahefð. Dégh vill meina að ástæða þess að sögnin fær á sig 

þennan flata, formlausa blæ, sé sú að þjóðsagnasafnarar fyrr á öldum tóku það sem þeir 

heyrðu sem flæðandi samræður og breyttu í samfellda frásögn, klipptu og snurfusuðu og 

                                                      
7 Tangherlini, Interpreting Legend, 5-6. 
8 Christiansen, The Migratory Legends, 4. 
9 Tangherlini, Interpreting Legend, 7-8. 
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settu svo á bók. Með þessu glatar sögnin hinu eiginlega frásagnarformi sínu og fær á sig 

algerlega nýtt yfirbragð. Þess má geta að síðari tíma fræðimenn eru margir hverjir 

sammála þessari kenningu Dégh en í því samhengi má nefna Terry Gunnell, 

þjóðfræðiprófessor við Háskóla Íslands. Útskýrir hann þetta afar snyrtilega þegar hann 

segir: 

The texts contained in [legend collections], often written by collectors who lacked 

access to mini-disc recorders, were tidied up by editors and publishers before they 

eventually rolled off the printing presses with neat titles and clear beginnings and 

ends, generally robbed of the conversational context in which they had lived.10 

 

Í grein sem Linda Dégh skrifaði um þjóðfræði og skyld fög í Austur-Evrópu leggur hún 

ríka áherslu á hversu þarft sé að sé að taka niður allt það sem tengist umhverfi 

viðfangsefnisins. Ekki einungis eigi að skrá sjálfa frásögnina, heldur skuli upplýsingum 

einnig safnað um sagnamennina og samfélagið í kring. Hún segir að mikilvægt sé að 

söfnun þjóðfræða í dag sé unnin af meiri nákvæmni en á fyrri tímum þegar áherslan 

beindist nánast eingöngu að rannsókn texta.11 

2.2 Reynslusagnir og sögusagnir 

Sú aðgreining sagna og ævintýra sem hér var farið yfir er nokkuð skýr. Þegar hinsvegar 

kemur að ákveðnum þáttum sem snúa að innbyrðis flokkun sagna verður málið öllu 

snúnara, eins og vikið var að hér að ofan. Þjóðfræðingurinn Carl Wilhelm von Sydow vildi 

skipta sögnum sérstaklega í reynslusagnir (e. memorates) og sögusagnir (e. fabulates).12 

Reynslusagnir eru frásagnir sem almennt eru sagðar í fyrstu persónu og þar sem 

sögumaðurinn segir frá eigin upplifun. Sögusagnir eru sagðar í þriðju persónu og byggjast 

einnig á raunverulegum atburðum en segja frá upplifun sem sögumaður hefur heyrt frá 

öðrum. Reidar Th. Christiansen, sem áður var minnst á, notast við þessi hugtök von Sydow 

fyrir flokkunarkerfi sitt. Þar víkkar hann þó skilgreiningu reynslusagna svo: „...memorates, 

i.e. accounts of actual experience at either first or second hand.“13 Að þessu leyti telur að 

aðkoma sögumannsins að reynslusögninni geti einnig náð yfir tilvik þar sem sögumaður 

                                                      
10 Gunnell, Legends and Landscapes in the Nordic Countries, 306. 
11 Dégh, Folklore and Related Disciplines in Eastern Europe, 118. 
12 Von Sydow, Prosa-folkdiktningens kategorier, 87. 
13 Christiansen, The Migratory Legends, 5. 
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heyrði sögnina beint frá þeim sem upplifði atburðinn. Sögusagnir, sem hann kallar einnig 

flökkusagnir14 (e. migratory legends), eru aftur á móti fjarlægari sögumanninum því þær 

flytjast á milli landa og þó að þær séu staðfærðar til að falla að því umhverfi sem þær eru 

sagðar í hverju sinni hafa þær misst þann persónulega brag sem einkennir 

reynslusagnirnar. Telur Christiansen jafnframt að einungis sögusagnirnar séu sannanlega 

flökkusagnir sem ferðist frá landi til lands.15 

Finnski þjóðfræðingurinn Lauri Honko er að mörgu leyti sammála áðurnefndum 

skilgreiningum, en hann talar þó um reynslusögn sem aðskilið fyrirbrigði og leggur að 

jöfnu sögn og sögusögn. Hann er á þeirri skoðun að reynslusögn geti vissulega þróast á 

þann veg að hún breytist í sögusögn en engu að síður telur hann að einungis reynslusögnin 

beri vitni um þjóðtrú samfélagsins þar sem hún er sögð. Telur hann jafnframt að á 

svæðum þar sem ákveðin sögusögn finnist ekki einnig í formi reynslusagnar skuli fara 

varlega í að telja að innihald hennar endurspegli ákveðna þjóðtrú.16 

Linda Dégh og Andrew Vázsonyi eru að miklu leyti ósammála þeim sem vilja aðgreina 

reynslusögnina frá öðrum sögnum. Þau benda á að samkvæmt kenningum von Sydows sé 

persónuleg reynsla grundvallaratriði fyrir skilgreiningar hans á reynslusögnum. Það þýði 

að um leið og einhver annar endursegir söguna geti hún ekki lengur flokkast sem 

reynslusögn, jafnvel þó hún sé endursögð orð fyrir orð. Í kjölfarið segjast þau fremur höll 

undir breiðari skilning þeirra fræðimanna sem vilja meina að sagnir flokkist einnig undir 

reynslusagnir þegar sagnamaðurinn er annar hlekkur frásagnarkeðjunnar.17 Þá er átt við 

þegar sagnamaðurinn heyrir frásögn þess sem upplifði atburðina og endurtekur hana, sbr. 

skilgreiningu Christiansen sem minnst var á hér að ofan. Í sömu grein segja þau enn 

fremur: 

It is a rule, though, that each fabulate, as well as every other narrative that requires 

credence or the pretence or at least the possibility of belief as its ingredient, is 

based on either a truly existing or an assumed memorate, pseudo-memorate, 

quasi-memorate, Ich-Bericht, Erinnerungssage, or something similar. An 

                                                      
14 Það getur verið mismunandi hvort aðrir fræðimenn notist við hugtakið sögusögn eða flökkusögn, en rétt 
eins og Christiansen talar t.d. þjóðfræðingurinn Bo Almqvist einnig um að sögusagnir og flökkusagnir séu 
það sama, þar eð báðar séu fluttar þvert á landamæri. Almqvist, Irish Migratory Legends, 2. 
15 Christiansen, The Migratory Legends, 5. 
16 Honko, Memorates and the Study of Folk Belief, 12-13. 
17 Dégh og Vázsonyi, The Memorate and the Proto-Memorate, 226-227. 
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undemonstrable legend is no legend at all. One must postulate that every fabulate 

is based on a memorate.18 

 

Þannig andmæla þau Dégh og Vázsonyi þeim fræðimönnum sem vilja aðskilja 

reynslusagnir með öllu frá sögnum. Er Tangherlini þeim sammála að skilin á milli 

reynslusagnar og sögusagnar eru flæðandi og renna reglulega saman.19 Það er 

grundvallaratriði fyrir bæði tilurð og tilvist sagnarinnar að henni sé trúað. Þar af leiðandi 

þarf reglulega að endurnýja nálægð sögumannsins við kjarna frásagnarinnar til þess að 

viðhalda trúnni á sögnina, og þar með sögninni sjálfri. 

2.3 Sagnir, trú og trúverðugleiki 

Það hefur lauslega komið fram hér að ofan að sagnir endurspegli þjóðtrú samfélagsins 

sem sögnin lifir og hrærist í. Tangherlini kemst svo að orði að sögn og þjóðtrú styrki hvor 

aðra. Sögnin dregur hluta af trúverðugleika sínum frá þjóðtrúnni sem hún endurspeglar, 

og að sama skapi er þjóðtrúin studd af atburðum sagnarinnar.20 Orð Lauri Honko útskýra 

þetta enn frekar: „Belief in the existence of spirits is founded not upon loose speculation, 

but upon concrete, personal experiences, the reality of which is reinforced by sensory 

perceptions.“21 Á sama hátt er trú á huldufólk hérlendis efniviður í fjöldamargar frásagnir, 

og þegar sagnamenn segja reynslusagnir eða að öðru leyti „sannar“ sagnir af fundum 

manna og huldufólks þá styrkist trú manna á huldufólk. Þannig virka sögnin og þjóðtrúin 

saman í endalausri hringrás. Af þessari ástæðu er því mikilvægt að sögninni sé trúað af 

áheyrendum. 

Í framhaldi af kenningu þeirra Dégh og Vázsonyi, sem nefnd var hér að ofan, þá taka 

þau hana enn lengra þegar þau ræða nánar hvernig hlekkirnir í sagnakeðjunni virka. 

Gefum okkur að hver aðili í sagnakeðjunni, allt frá þeim sem fyrst sagði reynslusögnina, 

sé einn hlekkur. Þegar um er að ræða einn eða tvo hlekki er sögnin ennþá flokkuð sem 

reynslusögn. Þegar keðjan lengist breytist hún hinsvegar í sögusögn, og auðveldara er að 

kasta á hana rýrð. Þar af leiðandi er frásögnin trúverðugri því styttri sem keðjan er. Af 

augljósum ástæðum er líklegra að áheyrendur trúi þeim sem segir, „þetta kom fyrir mig,“ 

                                                      
18 Dégh og Vázsonyi, The Memorate and the Proto-Memorate, 232. 
19 Tangherlini, Interpreting Legend, 12. 
20 Tangherlini, Interpreting Legend, 16. 
21 Honko, Memorates and the Study of Folk Belief, 9-10. 
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en þeim sem segir, „það var maður vinkonu frænku minnar sem lenti í þessu.“ Samkvæmt 

Dégh og Vázsonyi reynist nándar ómögulegt að finna sagnir sem hafa fleiri en fjóra hlekki. 

Þetta er sérstaklega áhugavert í ljósi þess að rökhugsunin ein nægir til að við áttum okkur 

á því að sagnir sem jafnan ferðast landa á milli hljóta að fara í gegn um fleiri en fjórar 

persónur. Þau segja ástæðuna vera þá að þegar keðjan hefur náð ystu mörkum 

trúverðugleikans, þá gerist það reglulega að sagnamaður tekur sig til og breytir sögninni 

aftur í reynslusögn og segir hana í fyrstu persónu.22 

Ef við höfum það í huga hversu mikilvægt það er að sögnin sé tekin trúanleg er vert 

að athuga nánar hvaða tækjum er beitt til að ýta undir sannmæli sagnarinnar. Elliot Oring 

hefur sérstaklega skoðað mælskubrögð sem notuð eru til að undirstrika trúverðugleika 

sagna. „The truth of a legend is entertained as a result of its rhetoric. Numerous tropes 

[…] serve to recommend the account as potentially, even plausibly, true.“23 Oring metur 

það sem svo að einn helsti grundvöllur þess að sögn sé trúað sé með tilkomu þessa 

tilteknu mælskubragða. Með beitingu þeirra vekur sagnamaðurinn þau hughrif hjá 

áheyrandanum að jafnvel þó hann efist opni þau engu að síður á þann möguleika að 

sögnin sé sönn. Þó að hér sé talað um ákveðin mælskubrögð er rétt að taka það fram að 

þeim er ekki beitt af sérstökum ásetningi sagnamannsins til þess að fá áheyrandann til 

þess að trúa ósannri sögu, því sagnamaðurinn trúir sögunni oftast sjálfur. Né heldur eru 

þessi mælskubrögð sérstaklega kennd, heldur eru þau lærð í gegn um ómeðvitaða 

vitneskju um sagnahefðina.24 

Dæmi um mælskubrögð sem Oring kynnir í víðtæku yfirliti sínu er að heimildin fyrir 

sögninni hafi einhvers konar yfirburða þekkingu eða háa samfélagslega stöðu sem ljáir 

þeim trúverðugleika, til dæmis læknir sem segir af draug látins sjúklings. Hægt er að taka 

sama dæmi þar sem sögumaður leggur orðstír sinn að veði með því að dreifa frásögninni, 

en læknir getur litið hjákátlega út ef hann kemur upp um trú á það sem margir 

vísindamenn myndu kalla hindurvitni. Einnig vinnur Oring áfram með skilgreiningu Dégh 

og Vázsonyi á hlekkjunum í keðjunni og nefnir það sem annað dæmi um mælskubrögð, 

að sagnamaðurinn reyni að staðsetja sig sem næst atburðinum sem farið er yfir í sögninni. 

                                                      
22 Dégh og Vázsonyi, The Memorate and the Proto-Memorate, 228. 
23 Oring, Just Folklore, 104. 
24 Oring, Just Folklore, 108. 
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Þá nefnir hann mikilvægi þess að sögumaðurinn reyni að sýna fram á að hann sé 

traustvekjandi og trúverðugur og ekki líklegur til að ljúga að þeim sem á heyrir. Fyrir utan 

þetta eru mörg önnur atriði sem hann bendir á, s.s. raddbeiting, líkamstjáning, húmor og 

hvaða orð sagnamaðurinn notar; til dæmis hljómar það frekar eins og sönn frásögn þegar 

sögumaður segir: „Á ég að segja þér nokkuð? Þegar ég var yngri …“ frekar en að nota 

formfastar setningar eins og „Einu sinni var …“ Allt miðar þetta að því að draga 

hlustandann inn í sögnina og gera honum grein fyrir því að um sé að ræða raunverulegt 

atvik eða upplifun og þar sem sagnir innihalda oft staðhæfingar um frekar ótrúverðuga 

hluti virka mælskubrögðin sem hjálpartæki til þess að bægja burt efa þess sem sögninni 

er beint að. 

Eitt af því sem Oring nefnir sem mikilvæg mælskubrögð er nákvæmni í frásögninni, 

eða það sem hann kallar Narrative detail.25 Frásagnir sem nefna ákveðnar persónur og 

örnefni í landslaginu sem áheyrendur þekkja eða kannast við fá strax á sig raunverulegri 

blæ. Einar Ól. Sveinsson minnist sérstaklega á það í Um íslenzkar þjóðsögur hvernig 

landslag leikur hlutverk í sögnum. Það sé gjarnan minnst á hvar sögnin gerist og til séu 

margar sagnir sem útskýra örnefni í landslaginu.26 Terry Gunnell fylgir þessu eftir með 

meiri nákvæmni þegar hann segir að í augum forfeðra okkar hafi landslagið verið „klætt“ 

í hið firnastóra safn sagna sem þau þekktu til, sem voru byggðar á reynslu og hefðum og 

voru hluti af þjóðtrú samfélagsins. Sagnamenn taka gjarnan sérstaklega fram hvenær 

sagnir þeirra gerðust, benda á staðina þar sem þær áttu sér stað og nefna þá aðila sem 

atburðurinn henti, og allt er þetta sett fram sem sönnun á því að það sem sagnamaðurinn 

segir sé hreinn sannleikur.27 Þessi smáatriði, sem hvergi er að finna í ævintýrunum eru 

grundvallarskilgreining sagnarinnar og lykilástæða þess að sögninni sé trúað og hún lifi 

áfram í munnlegri geymd. 

  

                                                      
25 Oring, Just Folklore, 133. 
26 Einar Ól. Sveinsson, Um íslenzkar þjóðsögur, 12. 
27 Gunnell, Legends and Landscapes in the Nordic Countries, 308. 
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3 Sagnagerðin Ljósmóðir hjá álfum 

Eins og áður hefur komið fram ferðast sagnir víða en þegar þær flakka á milli landa taka 

þær á sig nýjan blæ, ný smáatriði bætast við sem hafa sérmerkingu á þeim stað þar sem 

þær eru sagðar. Þannig eru þær skiljanlegar og trúverðugar fyrir áheyranda hvers lands 

fyrir sig. Af þessum sökum eru til fjöldamörg tilbrigði við ljósmóðursögnina og ekki að því 

hlaupið að gera nákvæma grein fyrir öllum þáttum hennar í fáum orðum. 

Vegna þess misræmis sem getur verið til staðar á milli landa er erfitt að notast við 

heiti á sagnagerðinni sem nær yfir allar breytur hennar og því verður að hafa í huga að 

orðið „ljósmóðir“ er notað í víðasta skilningi þess hugtaks, það er, að það nær yfir alla þá 

sem veita aðstoð við barnsnauð. Sænski þjóðfræðingurinn Bo Almqvist, sá sem hefur 

hugsanlega rannsakað ljósmóðursögnina hvað mest á Norðurlöndum, skilgreinir 

ljósmóðursagnir á skorinorðan hátt þegar hann segir: 

Taking all of this into account, we may define the story in question as a legend that 

deals with a human being, usually a woman, who is sought by supernatural beings 

and required to assist them in matters relating to birth. That said, we may legitimately 

be allowed to refer to the legend as Midwife to the Fairies.28 

 

Verður í þessari ritgerð því notast við Ljósmóðir hjá álfum sem þýðingu á  Midwife to the 

Fairies, og eftir atvikum verður styttingin ljósmóðursögnin notuð.  

 

3.1 Norðurlönd og Bretlandseyjar 

Það er ekki markmið þessarar ritgerðar að útlista hin fjöldamörgu blæbrigði sagnarinnar 

sem finna má um heim allan heldur er ætlunin að rannsaka sérstaklega einkenni 

sagnarinnar eins og hún kemur fyrir á Íslandi, með sérstakri áherslu á þau verðlaun sem 

hljótast fyrir aðstoðina. Nauðsynlegt reynist þó að stilla íslenskum sögnum upp samhliða 

sögnum erlendis frá svo unnt sé að greina hver þessi séreinkenni íslenskra 

ljósmóðursagna, ef einhver, kunni að vera. Nærtækast er að skoða til samanburðar sagnir 

í löndum sem standa okkur Íslendingum næst. Í yfirlitsritinu Scandinavian Folk Belief and 

Legend er farið yfir sagnir frá öllum Norðurlöndum. Þar má finna flokkana Midwife to the 

Mound Folk og She Threw Away the Shavings, en þeir flokkar falla báðir undir 

                                                      
28 Almqvist, Midwife to the Fairies (ML 5070) in Icelandic Tradition, 277. 
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ljósmóðursögnina. Þar segir að ljósmóðursögnin sé útbreiddasta sögnin í Skandinavíu.29 

Þá hefur áður verið minnst á Bo Almqvist, en hann hefur rannsakað ljósmóðursagnir 

sérstaklega, bæði á Norðurlöndum og Bretlandseyjum. Hann talar um að utan Evrópu sé 

ljósmóðursögnin ekki algeng, en hún komi afar oft fyrir á Norðurlöndum. Sömuleiðis eigi 

ljósmóðursagnir frá Bretlandseyjum, sérstaklega Írlandi, Skotlandi, Orkneyjum og 

Hjaltlandseyjum, tengingu við íslenskar og norrænar sagnir.30 Liggur því beint við að líta 

sérstaklega til ljósmóðursagna frá nágrönnum okkar á Norðurlöndum, en jafnframt 

verður drepið á sögnum frá Bretlandseyjum, þangað sem margar sagnir ferðuðust með 

norrænum mönnum. 

Í The Migratory Legends fer Reidar Th. Christiansen yfir helstu þætti sagnarinnar eins 

og hún kemur fyrir í Noregi. Þar er ljósmóðursögninni gefið flokkunarnúmerið 5070 og 

hún kölluð Midwife to the Fairies.  Christiansen fer jafnframt yfir nokkur tilbrigði hennar31 

en þar sem slík tilbrigði, samkvæmt eðli flökkusagnarinnar, geta verið afar mismunandi 

eftir svæðum verður hér farið yfir þau þrjú algengustu. Í fyrsta lagi er þar um að ræða 

tilbrigðið um álfasmyrslið þar sem ljósmóðirin, af slysni eða ásetningi, ber í auga sér 

smyrsli sem tilheyrir álfunum áður en hún yfirgefur híbýli þeirra. Getur hún upp frá því 

séð álfana þó þeir séu ósýnilegir öðrum. Þegar upp um hana kemst fjarlægja álfarnir 

þennan eiginleika oft með þeim ofbeldisfulla hætti að kippa út úr henni auganu. Í öðru 

lagi er þar minnst á tilbrigðið sem fjallar um froskinn. Þar gengur ljósmóðirin fram á frosk 

sem lítur út fyrir að vera að fara að eignast afkvæmi. Segir ljósmóðirin þá, léttúðlega frekar 

en af nokkurri alvöru, að froskurinn skuli bíða þar til hún geti verið viðstödd til að aðstoða 

hann. Síðar kemur í ljós að froskurinn var í reynd huldukona og er ljósmóðirin því sótt til 

að uppfylla loforðið sem hún óafvitandi gaf. Í þriðja lagi er um að ræða tilbrigðið um 

verðlaunin. Þar hlýtur ljósmóðirin gjafir af ýmsu tagi fyrir aðstoðina og geta þær verið 

mismunandi í eðli sínu.32 Sjá má af þeim fjöldamörgu dæmum um ljósmóðursögnina sem 

Christiansen hefur tekið saman að sögnin var bæði afar algeng og útbreidd í Noregi. Þar 

koma einnig fyrir öll þau þrjú tilbrigði sem nefnd voru. 

                                                      
29 Kvideland og Sehmsdorf, Scandinavian Folk Belief and Legend, 227-228. 
30 Almqvist, Midwife to the Fairies (ML 5070) in Icelandic Tradition, 279. 
31 Christiansen, The Migratory Legends, 91-92. 
32 Christiansen, The Migratory Legends, 92-99. 
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Bengt af Klintberg hefur í riti sínu Svenska Folksägner tekið saman yfirlit yfir sænskar 

sagnir. Þar á meðal er sögnin Forlössningshjälpen eins og hún heitir á sænsku, eða sama 

sögn og Ljósmóðir hjá álfum hér á Íslandi. Segir hann þar að sögnin sé ein sú algengasta í 

sænskri þjóðtrú og hægt sé að heyra hana víða enn þann dag í dag, en það var árið 1971 

sem þessi orð hans voru gefin út. Tilbrigðið um froskinn er algengt í Svíþjóð, og er það 

skylt almennri trú manna á að verur úr undirheimum geti komið upp á jörðu sem froskar 

og körtur.33 Í sagnadæminu sem tekið er í Svenska Folksägner koma bæði fram tilbrigðið 

við froskinn og smyrslið34, en samkvæmt Bengt af Klintberg eru sagnir af smyrslinu þó 

þekktari norðan til í Svíþjóð. Í The Types of the Swedish Folk Legend eftir sama höfund er 

sömuleiðis farið yfir hin ýmsu tilbrigði sagnarinnar og þar er minnst á verðlaunin í 

nokkrum tilfellum. Í þeim sögnum fær ljósmóðirin yfirleitt að gjöf sýnu gagnslausa hluti, 

svo sem viðarspænir eða kol, sem breytast síðan í gull eða silfur daginn eftir.35 

Í Danmörku, rétt eins og í Noregi og Svíþjóð, hefur sagnagerðin einnig verið nokkuð 

algeng. Þegar ég fór yfir þjóðsagnasafn Evald Tang Kristensen, Danske Sagn som de har 

lydt i Folkemunde, mátti glöggt sjá að flokkurinn um aðstoð við barnsnauð 

yfirnáttúrulegra vera er með stærri flokkum í safninu. Kallar Kristensen þann sagnaflokk 

Bjærgkvinders Forløsning. Í þeim sögnum kemur tilbrigðið um froskinn oft fram, en 

tilbrigðið um smyrslið birtist ekki eitt og sér í sögn, heldur einatt sem hluti af 

froskasögninni. Einnig er ein nokkuð áhugaverð sögn þar sem moldvarpa gegnir hlutverki 

frosksins en þar kemur reyndar ekki fram að moldvarpan sé í raun huldukona þó hún sé 

flokkuð með slíkum sögnum.36 Þá er þar að finna fjöldamargar sagnir sem falla undir 

tilbrigðið um verðlaunin og rétt eins og sænsku og norsku sagnirnar snýst það gjarnan um 

að ljósmóðirin fái verðlausa hluti sem sýna sig í ljósi næsta dags að séu í raun gull eða 

silfur. Í Danmörku er þetta tilbrigði stundum hluti af froskasögninni, en mun oftar stendur 

það eitt, og er það lang algengasta tilbrigðið í safni Kristensen.37 

Þrátt fyrir að tilbrigðið um froskinn sé afar útbreitt hafa slíkar sagnir hinsvegar ekki 

náð fótfestu í Færeyjum. Það liggur beinast við að álykta að ástæðan sé almennur 

                                                      
33 af Klintberg, Svenska Folksägner, 316. 
34 af Klintberg, Svenska Folksägner, 155-156. 
35 af Klintberg, The Types of the Swedish Folk Legend, 202-203. 
36 Kristensen, Danske Sagn, som de har lydt i Folkemunde, 213. 
37 Kristensen, Danske Sagn, som de har lydt i Folkemunde, 210-229. 
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froskaskortur í færeyskri náttúru. Bo Almqvist varð var við staka sögn í Færeyjum sem 

fylgdi tilbrigðinu. Þar hafði þó köttur tekið við hlutverki frosksins og var eftir því sem hann 

komst næst einangrað dæmi.38 Ljósmóðursögnin er þó vel þekkt í Færeyjum og er það 

almenn vitneskja þar að huldukonum auðnist ekki að ala barn án mennskrar aðstoðar.39 

Það sem vekur sérstaka athygli í Færeyjum er að nánast engar sagnir fyrirfinnast þar sem 

verðlaun eru af veraldlegum toga, svo sem gull- eða silfurmyntir, dýrmætir gripir og annað 

slíkt. Á hinn bóginn eru þau verðlaun sem eru öllu óáþreifanlegri afar algeng og skila þau 

sér gjarnan sem farsæld í lífi eða starfi.40 Þetta tilbrigði um andleg verðlaun finnst nánast 

einungis á Færeyjum og á Íslandi og verður farið nánar út í það síðar. Slíkum verðlaunum 

bregður sjaldan fyrir í sögnum frá öðrum löndum en veraldleg verðlaun eru eins og áður 

var nefnt algengasta formið í Skandinavíu og á Bretlandi taka verðlaunin á sig enn aðra 

mynd. 

Críostóir Mac Cárthaigh hefur skoðað ljósmóðursögnina eins og hún birtist á Írlandi. Í 

því samhengi hefur hann einnig rannsakað sögnina á Skotlandi og að hvaða leyti hún 

tengist Norðurlöndum. Samkvæmt Mac Cárthaigh er ljósmóðursögnin aðallega algeng í 

Skandinavíu. Hún er ekki jafn algeng á Írlandi og í Skotlandi en þó sé allnokkuð um að hún 

finnist þar einnig. Heldur hann því fram að sögnin hafi ferðast til Bretlandseyja frá 

Norðurlöndum og megi það rekja allt aftur til víkingatímans þegar norrænir menn settust 

að á þessum slóðum. Á Englandi og í Wales hins vegar er töluvert minna um þessar sagnir 

en þó eru einhver gögn sem benda til þess að þær hafi verið til staðar.41 Kemur dæmi um 

slíkt hér innan skamms. 

Tilbrigðið um froskinn er, samkvæmt Mac Cárthaigh, útbreiddasta formið af sögninni 

þar sem hún finnst. Jafnframt segir hann að tilbrigðið um smyrslið sé nánast eingöngu að 

finna á Norðurlöndum og Bretlandseyjum. Einnig er hana að finna á Bretaníuskaga en það 

stafar líkast til af því að það svæði er sögulega og menningarlega skylt Keltum.42 Hvað 

varðar tilbrigðið um verðlaunin þá tekur það samkvæmt Mac Cárthaigh töluvert dekkri 

mynd á Bretlandseyjum en á Norðurlöndum. Í fyrsta lagi eru þar mjög algengar frásagnir 

                                                      
38 Almqvist, Huldukonan í barnsneyð, 49. 
39 Andreassen, Migratory Legends in Jakobsen’s Færøske Folkesagn og Æventyr, 48. 
40 Almqvist, Huldukonan í barnsneyð, 50. 
41 Mac Cárthaigh, Midwife to the Fairies (ML5070), 136. 
42 Mac Cárthaigh, Midwife to the Fairies (ML5070), 139. 
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af verðlaunum sem eru alger andstæða við það sem nefnt hefur verið hér að ofan í 

tengslum við Skandinavíu, en á Bretlandseyjum fær ljósmóðirin að gjöf gull og gersemar, 

sem næsta dag eru ekkert nema visin laufblöð eða steinar.43 Í öðru lagi fær ljósmóðirin í 

sumum sögnum „verðlaun“ sem eru þó öllu fremur refsing fyrir að hafa lagt lag sitt við 

álfana. Slík verðlaun geta verið fatnaður sem myndi brenna hana til dauða ef hún klæddist 

honum, eða belti sem myndi kljúfa hana í sundur. Oftast er ljósmóðirin þó nógu snjöll til 

að velta grimmd álfanna yfir á grandalaust tré frekar en að henda sér í flíkurnar sjálf.44 

Í grein sem Englendingurinn E. Sidney Hartland skrifaði árið 1889 um aðstoð við álfa í 

barnsnauð má finna dæmi um frásagnir frá Bretlandseyjum sem fylgja þessu 

hefndarþema. Til dæmis er þar ein frá Skotlandi þar sem stúlkan fær að gjöf fallega rauða 

skikkju. Þegar hún síðan bindur skikkjuna utan um tré kviknar í trénu.45 Í grein Hartlands 

virðist þetta þó ekki vera jafn algilt og Mac Cárthaigh heldur fram, en greinin hefst til 

dæmis á frásögn frá Wales þar sem vel er farið með ljósmóðurina og er henni launað 

ríkulega fyrir aðstoð sína.46 Hversu algengar slíkar sagnir voru á þessu svæði væri efni í 

rannsókn út af fyrir sig, en dæmið sýnir þó að þær voru ekki með öllu óþekktar. 

Það er einnig athyglisvert að merkja að í sömu grein minnist Hartland á afar 

áhugaverða sögn frá Strathspey í Skotlandi. Sögn þessa má finna í kveri um þjóðsagnir frá 

hálöndum Skotlands sem gefið var út árið 1823. Þar er ljósmóðurinni boðið að biðja um 

hvað sem hún vill í verðlaun. Hún biður þess að hún og hennar afkomendur muni hér eftir 

njóta gæfu við ljósmóðurstörf og á þeim tíma sem kverið er skrifað er sagt að barnabarn 

þessarar ágætu konu starfi sem afar hæfileikaríkur ljósfaðir.47 Þessi sögn er afar sérstök 

fyrir það að verðlaun sem snúa að gæfu í starfi virðast sárasjaldgæfar á Bretlandseyjum, 

rétt eins og í Skandinavíu. Í annarri rannsókn væri afar áhugavert að grafast nánar fyrir 

um uppruna þessarar sagnar og hvort fleiri slíkar hafi verið við lýði á svæðinu. 

Fyrir utan þessi þrjú tilbrigði sem fyrirfinnast víða á Norðurlöndum og Bretlandseyjum 

er einn þáttur sem ekki er hægt að flokka sem tilbrigði en skýtur víða upp kollinum. Það 

snýst um eðli huldukonunnar sem þarf á aðstoð að halda. Það er nokkuð algengt í Noregi, 

                                                      
43 Mac Cárthaigh, Midwife to the Fairies (ML5070), 141. 
44 Mac Cárthaigh, Midwife to the Fairies (ML5070), 139. 
45 Hartland, Fairy Births and Human Midwives, 339. 
46 Hartland, Fairy Births and Human Midwives, 328. 
47 Stewart, The Popular Superstitions and Festive Amusements of the Highlanders of Scotland, 107. 
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Svíþjóð og Danmörku að konan sem þarf á aðstoð ljósmóðurinnar að halda sé í raun 

mennsk kona sem var brottnumin af huldumanni.48 Í Svíþjóð hefur þessi trú verið nokkuð 

útbreidd49 og í þjóðsagnasafni Kristensen má sjá að það sama á við um Danmörku.50 Þetta 

er gjarnan gefið sem ein helsta skýringin á því af hverju það er þörf fyrir að sækja mennska 

ljósmóður til hulduheima, eins og sjá má í þessari dönsku frásögn: „hans Kone skulde gjøre 

Barsel og var kommen af Kristenfolk, saa hun kunde ikke faa Barnet, inden der kom en 

kristen Kone til hende.“51 Hér kemur fram greinileg ástæða þess að ljósmóðirin er sótt til 

hulduheima. Mac Cárthaigh nefnir einnig þessa kristnu tengingu en hann minnist á það 

að hún sé ekki jafn skýr á Skotlandi og Írlandi eins og á Norðurlöndum. Hún fyrirfinnist þó 

í nokkrum sögnum en í öðrum sé fremur ýjað að því. Meðal annars á það við í sögnum þar 

sem huldukonan varar mennsku konuna við ýmsum hættum sem stafa af manni hennar 

en það gefur til kynna einhvers konar tengingu á milli kvennanna.52 Kristnar konur koma 

þó hvergi við sögu í froskatilbrigðinu þar sem ástæðan fer ekki á milli mála þar en hún er 

einfaldlega sú að ljósmóðirin gefur froskinum óvarlegt og vanhugsað loforð sem hún 

heldur ekki að hún þurfi að efna.53 

Það má segja að hér sé komin nokkuð heildstæð kortlagning á því hver líkindin eru á 

milli ljósmóðursagna á þessum svæðum og þeim launum sem ljósmæður hljóta fyrir störf 

sín í hulduheimi. Einnig birtist þó greinilegur munur þegar kemur að öðrum atriðum 

sagnanna. Sagnir í Noregi, Svíþjóð og Danmörku eru heilt á litið afar líkar. Það er helst 

þegar við förum út fyrir þau svæði að við greinum þennan mun. Á Bretlandseyjum eru 

álfar augljóslega nokkuð grimmari en þekkist á Norðurlöndum og það er almennt ekki af 

hinu góða að veita þeim liðsinni þó undantekningar geti verið til. Í Færeyjum finnast engar 

froskasagnir og verðlaunin virðast vera af öðru tagi en gengur og gerist annars staðar. 

Með þennan bakgrunn að vopni verður hægt að skoða nánar hvað einkennir íslenskar 

ljósmóðursagnir og hvað sé til staðar sem aðgreinir þær frá því sem þekkist í 

nágrannalöndum okkar. 

                                                      
48 Almqvist, Midwife to the Fairies (ML 5070) in Icelandic Tradition, 293. 
49 Campbell og Nyman, Atlas över svensk folkkultur, 22. 
50 Sjá t.d. Kristensen, Danske Sagn, som de har lydt i Folkemunde, 213, 214, 219. 
51 Kristensen, Danske Sagn, som de har lydt i Folkemunde, 221. 
52 Mac Cárthaigh, Midwife to the Fairies (ML5070), 137-138. 
53 Kristensen, Danske Sagn, som de har lydt i Folkemunde, 210-211. 
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4 Ísland 

4.1 Gagnaöflun 

Hér á Íslandi eru í dag til afar handhægar leiðir til þess að nálgast sagnir af öllu tagi, hvort 

sem um er að ræða prentaðar sagnir eða sagnir á hljóðriti. Til eru vefir á netinu sem hýsa 

ógrynni af sögnum, ævintýrum og almennum frásögnum frá liðinni tíð, en þar er síðan 

búið að flokka frásagnirnar niður eftir þema eða umfjöllunarefni. Þetta gerir 

rannsóknarvinnu töluvert greiðfærari fyrir þjóðfræðinga dagsins í dag en hún var fyrir 

forvera þeirra. Ekki einungis þurftu rannsakendur áður fyrr að grúska í langri röð 

þjóðsagnasafna til að finna þær sagnir sem þeir leituðu að eða eyða ómældum tíma í að 

hlusta á löng viðtöl til að leita uppi staka frásögn. Vandamálið lá einnig í því að ekkert 

flokkunarkerfi var til staðar til þess að raða íslenskum sögnum upp í greinanlega flokka. 

Við þjóðsagnasöfnun, og lengi þar á eftir, leituðust Íslendingar lítið sem ekkert við að setja 

íslenskar þjóðsögur í stærra, alþjóðlegt samhengi, en það gerði það sérstaklega erfitt að 

rannsaka til dæmis flökkusagnir sem vitað er að ferðast landa á milli.54 Þau vandamál sem 

rannsakendur sagna úr íslensku þjóðsagnasöfnunum stóðu frammi fyrir hafa þó að miklu 

leyti minnkað eða jafnvel horfið með tilkomu gagnagrunna á netinu. Við rannsókn þessa 

notaðist ég við tvo helstu gagnagrunna hérlendis sem innihalda annars vegar sagnir í 

rituðu máli og hins vegar á hljóðriti. 

Sagnagrunnur (www.sagnagrunnur.com) er gagnagrunnur á netinu þar sem búið er 

að taka saman ævintýri og sagnir upp úr tugum heimilda. Hér hefur þó einungis verið litið 

til þess hluta Sagnagrunns sem hefur með sagnir að gera, en hefur þeim verið safnað úr 

alls 19 þjóðsagnasöfnum þegar þetta er ritað. Samanlagt telja sagnirnar yfir 10.00055 og 

eru þær flokkaðar eftir efnisorðum. Í leit minni á Sagnagrunni skoðaði ég allar sagnir sem 

flokkaðar voru undir efnisorðunum „ljósmóðir hjá álfum“ og skilaði sú leit 57 

niðurstöðum.56 Í Sagnagrunni er jafnan aðeins að finna stuttan útdrátt úr sögnunum en 

með þessar leitarniðurstöður að vopni reyndist auðvelt að fletta upp í frumheimildunum 

til að nálgast heildartexta sagnanna. 

                                                      
54 Gunnell, Sagnagrunnur: En kartlagt database over de islandske folkesagn, 16-17. 
55 Gunnell og Trausti Dagsson, Sagnagrunnur, Þjóðsagnasöfn. 
56 Gunnell og Trausti Dagsson, Sagnagrunnur, Sagnir. 
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Ísmús: Íslenskur músík- og menningararfur (www.ismus.is) er annar gagnagrunnur 

sem finna má á netinu. Hann er annars eðlis, eða réttara sagt fjölþættari, en 

Sagnagrunnur. Ísmús hefur að geyma flest það sem snýr að íslenskum menningararfi, 

hvort sem það er í töluðu máli eða myndrænu. Efni þetta er aðgengilegt á netinu, allt frá 

gömlum handritum, að ljósmyndum, kvikmyndum eða hljóðritum. Það síðastnefnda er 

það sem okkur varðar við vinnslu þessarar rannsóknar. Hljóðritin á Ísmús eru, þegar þetta 

er ritað, rétt tæp 47.000 talsins.57 Þar má finna alls kyns endurminningar og aðrar 

frásagnir og er þar með talið heilt ríkidæmi af sögnum sem lifað hafa í munnlegri geymd. 

Á Ísmús leitaði ég með sama hætti og á Sagnagrunni að heiti sagnagerðarinnar, með 

leitarorðunum „ljósmæður hjá álfum“ og gaf það 93 niðurstöður.58 

Á heildina litið var töluvert meira um sögusagnir en reynslusagnir. Þá voru 

reynslusagnir sagðar í fyrstu persónu enn færri en annars stigs reynslusagnir þar sem 

frásögnin snerist um einhvern nákominn sögumanninum. Þá er vert að nefna að í eldri 

sögnum er nánast eingöngu um sögusagnir að ræða en reynslusögnum hefur síðan fjölgað 

á 20. öld. Þetta á sérstaklega við um hljóðritin á Ísmús. 

Það kom síðan ekki alls kostar á óvart að í meirihluta sagnanna var söguhetjan kona. 

Á Sagnagrunni fundust, eins og fyrr segir, alls 57 sagnir. Tvær þeirra voru teknar frá þar 

sen aðeins var um að ræða lýsingar þar sem ljósmóðursagnir voru nefndar á almennan 

hátt. Annars vegar í þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar,59 þar sem minnst er á það í breiðari 

umfjöllun um hætti huldufólks og hins vegar safni Sigfúsar Sigfússonar,60 í kynningu á 

kaflanum Nauðleit álfa. Þá stóðu eftir 55 frásagnir. Þar af voru 40 þeirra frásagnir þar sem 

söguhetjan var kona, en í 15 þeirra var söguhetjan karlmaður.  

Á Ísmús voru einnig allnokkrar færslur sem vörðuðu ekki ákveðnar sagnir, heldur 

minntust heimildarmenn þar aðeins á að þau vissu til þess að slíkar sagnir væru til. Þeim 

færslum var því sömuleiðis sleppt. Eftir stóð 81 sögn, en af þeim voru 60 sagnir þar sem 

kona var söguhetjan, en 21 sögn þar sem karlmaður var í aðalhlutverki. 

                                                      
57 Stofnun Árna Magnússonar, Ísmús, Hljóðrit. 
58 Stofnun Árna Magnússonar, Ísmús, Hljóðritaleit: Ljósmæður hjá álfum. 
59 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, III, 6-7. 
60 Sigfús Sigfússon, Íslenskar þjóðsögur og sagnir, III, 35-36. 
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Meðal þess sem verður litið til þegar gögnin verða skoðuð eru eldri gerðir af 

ljósmóðursögninni annars vegar og nýrri útgáfur hins vegar og verður kannað hvort 

einhverjar breytingar hafi átt sér stað í gegn um tíðina. Það er erfitt að marka fasta línu í 

sandinn þegar rannsóknarefnið er eins flæðandi og breytilegt og munnleg hefð getur 

verið. Fyrsta hugsun var að láta mörkin liggja á milli prentaðra heimilda og hljóðrita, en 

þegar það var skoðað nánar mátti sjá að of margar sagnir sköruðust í tíma. Mörg 

þjóðsagnasafnanna voru gefin út á fyrri hluta 20. aldar eða jafnvel seinna en það skarast 

á við stóran hluta hljóðritanna. Það var því ljóst að aðgreiningin yrði að miðast við 

ákveðinn tímapunkt. Mun ég þar af leiðandi miða við sagnir frá 19. öld annars vegar og 

frá 20. öld hins vegar og liggur línan þvert yfir aldamótin. Fyrst reynist þó nauðsynlegt að 

líta enn lengra aftur í tímann og kanna hvað komi fram í fyrstu heimildum okkar um 

ljósmóðursagnir. 

4.2 Elstu heimildir 

Elsta íslenska ljósmóðursögnin sem vitað er um kemur fyrir í Göngu-Hrólfs sögu og er hún 

reyndar næst elsta frásögn af þessu tagi sem vitað er um á heimsvísu. Nákvæm 

tímasetning sögunnar er nokkuð á reiki, en líklega er hún frá 14. eða 15. öld.61 Í sögunni 

aðstoðar Hrólfur dóttur huldukonu við barnsburð en að launum fær hann gullhring sem 

gagnast honum vel. 62 Bo Almqvist hefur skoðað íslenskar ljósmóðursagnir náið en hann 

segir að nokkur atriði komi fram í Göngu-Hrólfs sögu sem endurómi í síðari tíma 

ljósmóðursögnum og megi jafnvel kalla séríslensk einkenni. Dæmi um þetta er að Hrólfur 

þurfi ekki nema að leggja hendur á konuna til að greiða fyrir fæðingunni. Einnig má nefna 

að í sögunni biðst huldufólkið sérstaklega afsökunar á því að launin sem Hrólfur hljóti fyrir 

aðstoðina séu ekki fullnægjandi, en í síðari sögnum er þetta mjög algengt stef. Þá telur 

Almqvist að sú staðreynd að það sé karlmaður sem kemur til aðstoðar vísi til annars 

séreinkennis íslenskra ljósmóðursagna en það er að á Íslandi er nokkuð algengara en 

annars staðar að þær fjalli um karla.63 

Það er einnig vert að minnast á næst elstu íslensku frásögnina. Sú sögn birtist í 

skráningu Gísla Oddssonar Skálholtsbiskups frá 1637. Hugsanlega má kalla þetta eina 
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nákvæmustu skráningu sem til er af ljósmóðursögninni að því leyti að sérstaklega er tekið 

fram að atburðirnir hafi átt sér stað þann 27. nóvember, 1598. Hér fjallar sögnin um unga 

stúlku, en í verðlaun fær hún klút um hálsinn. Er henni sagt að svo lengi sem hún hvorki 

skoði klútinn né gefi hann, þá fái hún eina ósk uppfyllta hvert ár. Stúlkan kíkir að sjálfsögðu 

á klútinn við fyrsta tækifæri og sér gullhring sem hverfur samstundis og þannig verður hún 

af sínum verðlaunum. Þá er það tekið fram að eftir þetta hafi stúlkan verið „um tíma ekki 

með sjálfri sér.“64 Þessar tvær ljósmóðursagnir eru meðal þeirra elstu sem vitað er um. 

Þó þær séu í mörgu frábrugðnar hvorri annarri þá eiga þær það sameiginlegt að sá eða sú 

sem aðstoðar huldukonu í barnsnauð hlýtur góð verðlaun fyrir. Í tilfelli stúlkunnar má 

segja að hennar eigin fávísi hafi valdið því neikvæða sem hlaust af. Af þeim þremur 

tilbrigðum sem ég hef helst fjallað um í ritgerðinni má glöggt sjá að einungis tilbrigðið um 

verðlaunin kemur fram í þessum tilteknu sögnum. 

4.3 Íslensk einkenni 

Þegar farið var yfir sagnir frá Norðurlöndum og Bretlandseyjum voru þrjú tilbrigði sem 

þóttu einna algengust. Það voru tilbrigðin um froskinn, augnsmyrslið og verðlaunin. 

Froskasagnir voru nokkuð algengar og eru gögn um þær í öllum löndunum sem skoðuð 

voru, nema í Færeyjum. Þó að ein sögn hafi skorið sig úr og fylgt tilbrigðinu þar sem köttur 

tók við hlutverki frosksins er engu að síður hægt að segja að slíkar sagnir fyrirfinnist 

almennt ekki í Færeyjum þar sem þær hafa ekki náð nokkurri útbreiðslu. Því sama er farið 

um Ísland. Ekki ein einasta sögn finnst á prenti eða í munnmælum þar sem 

froskatilbrigðinu bregður fyrir. Ástæðan er augljós. Hún er einfaldlega sú að á Íslandi, sem 

og í Færeyjum, er enga froska að finna og því skiljanlegt að frásagnir um slíkar skepnur 

hafi engan hljómgrunn hlotið í þessum samfélögum.65 Þetta skiptir vissulega máli hvað 

varðar trúverðugleika sagnarinnar því sögn sem inniheldur framandi atriði sem enginn 

kannast við eða getur séð fyrir sér er ekki líkleg til þess að rata inn í sagnahefðina. 

Huldufólk var því augljóslega mun kunnuglegra en froskar. Hin tilbrigðin tvö, um 

augnsmyrslið og verðlaunin, eru hins vegar vel þekkt á Íslandi. Má segja að það séu einu 

tvö tilbrigðin sem hér hafi ratað í almenn munnmæli. 

                                                      
64 Þessi frásögn hefur verið skráð á nokkrum stöðum á síðari tímum. Sjá t.d. Hannes Þorsteinsson, Jón 
Þorkelsson, Ólafur Davíðsson, Pálmi Pálsson og Valdimar Ásmundsson, Huld, II, 187-188. 
65 Almqvist, Midwife to the Fairies (ML 5070) in Icelandic Tradition, 294. 
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Tilbrigðið um smyrslið er vel þekkt á Íslandi. Í flestum sögnum ber ljósmóðirin smyrsl 

í auga sér án leyfis huldufólksins, en til eru dæmi þess að huldukona eða huldumaður geri 

það sjálf við ljósmóðurina, þó yfirleitt án útskýringa.66 Öfugt við bæði Bretlandseyjar og 

Norðurlönd enda þær sagnir ekki jafn illa fyrir ljósmóðurina á Íslandi. Það kemur nánast 

aldrei fyrir að augu hennar séu rifin út þegar upp kemst um að hún geti séð huldufólk 

heldur er öllu algengara að huldufólkið strjúki aðeins yfir augað eða blási í það svo 

yfirnáttúruleg sjón ljósmóðurinnar hverfi.67 Í versta falli er hrækt í auga hennar, en hún 

heldur þó auganu.68 Þetta rekur Almqvist meðal annars til þeirrar ástæðu að á Íslandi er 

huldufólk almennt álitið mun vinveittara mannfólkinu en í öðrum löndum, og veitist ekki 

að þeim að ástæðulausu.69 

Þegar þjóðsagnasöfn og hljóðrit eru skoðuð væri freistandi að halda því fram að 

augnsmyrslið sé eldra form ljósmóðursagnar á Íslandi. Á Sagnagrunni fundust alls 13 

sagnir sem fylgdu því tilbrigði og voru þær nánast allar skráðar á 19. öld eða fyrr. Einungis 

tvær sagnir eru skráðar eftir 1900. Önnur þeirra er Húsfreyjan að Skeggjastöðum, skráð 

árið 1904.70 Hin sögnin, Húsfreyjan að Breiðavaði, virðist einnig skráð eftir aldamótin þó 

ekkert skráningarár sé tekið fram, en í upphafi hennar er talað um „allt fram um 1900.“71 

Yngri sagnir um augnsmyrsl hafa ekki fundist í þjóðsagnasöfnum að svo stöddu samkvæmt 

Sagnagrunni, þó ekki sé útilokað að þær séu til.72 

Í hljóðritunum á Ísmús kemur þar að auki einungis ein sögn fyrir sem fellur undir 

tilbrigðið um augnsmyrsl.73 Sömu sögn er reyndar einnig að finna í löngu máli í 

þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar þar sem hún nefnist Álfkonan í Ásgarðsstapa en það er 

athyglisvert að í skriflegu útgáfunni er ekki um smyrsl að ræða, heldur nýr ljósmóðirin 

steini um augu sér.74 Ein önnur sögn finnst hjá Jóni Árnasyni þar sem smyrslinu er skipt út 

                                                      
66 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, III, 32-33. 
67 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, III, 30-31. 
68 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, III, 31-32. Nánar um einkenni íslenskra augnsmyrslasagna, 
sjá einnig Almqvist, Midwife to the fairies (ML 5070) in Icelandic Tradition, 296-297. 
69 Almqvist, Midwife to the fairies (ML 5070) in Icelandic Tradition, 293-294. 
70 Sigfús Sigfússon, Íslenskar þjóðsögur og sagnir, III, 36. 
71 Sigfús Sigfússon, Íslenskar þjóðsögur og sagnir, III, 44. 
72 Almqvist kemst að sömu niðurstöðu, en honum hefur sömuleiðis ekki tekist að finna fleiri en tvær sagnir 
um smyrsl á 20. öldinni. Almqvist, Midwife to the Fairies (ML 5070) in Icelandic Tradition, 296. 
73 SÁM 89/1713 EF. 
74 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, I, 19-20. 
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fyrir stein75 og önnur þar sem um svarta tölu er að ræða.76 Virðast þetta heldur óalgengar 

útgáfur af sögninni. Það gæti verið ástæðan fyrir því að þegar sögnin er sögð aftur árið 

1967 er steinninn farinn, en hið þekktara minni um smyrslið hefur tekið við. 

Heimildarmaðurinn, Elín Jóhannsdóttir, gæti upprunalega hafa lesið sögnina í 

þjóðsagnasafninu. Það er þó einnig mögulegt að þessi tiltekna sögn hafi lifað í 

munnmælum á svæðinu en Elín er úr Dalasýslu77 þar sem sögnin er sögð eiga sér stað 

samkvæmt Jóni Árnasyni. Þá er reyndar hægt að ímynda sér að skrásetning sagnarinnar 

hafi mögulega lengt lífdaga hennar í munnlegri geymd. Það eru hins vegar aðrar 

vangaveltur og verða þær ekki kannaðar nánar hér. Það sem eftir stendur er þó að svo 

gott sem engar sagnir um augnsmyrsl eru enn sagðar eftir aldamótin 1900. Það sem 

styður þá kenningu að tilbrigðið um augnsmyrslið tilheyri eldri útgáfum sagnarinnar er að 

elsta ljósmóðurfrásögn sem vitað er um í Evrópu er einmitt augnsmyrslisfrásögn, en hún 

er frá fyrri hluta 13. aldar.78 

Hér er hins vegar ákveðin mótsögn til staðar í ljósi þess að þær tvær elstu sagnir sem 

þekktar eru hérlendis innihalda enga vísan í smyrsl. Almqvist telur það vera vísbendingu 

um að tilbrigðið um verðlaunin sé í reynd eldra en smyrslið. Í því samhengi bendir hann 

einmitt á að í þeim fyrstu ljósmóðursögnum sem fyrirfinnast á Íslandi sé ekkert smyrsl að 

finna. Það sé ekki fyrr en á 19. öld sem við finnum gögn um frásagnir sem segja frá 

augnsmyrsli. Almqvist setur þó þann fyrirvara að þar sem við höfum ekki úr mörgum 

heimildum að moða frá því fyrir tíma markvissrar söfnunar, þá geti það vissulega stafað 

af einskærri tilviljun að sagnir um augnsmyrsl hafi ekki verið skráðar.79 Það lítur þó út fyrir 

að þegar á heildina er litið hafi tilbrigðið um smyrslið átt hér styttri viðveru en aðrar 

sagnir. Bæði hefur það komið síðar en aðrar ljósmóðursagnir inn í íslenska sagnahefð, og 

yfirgefið hana fyrr.  

Víkur þá sögunni að þriðja tilbrigðinu um verðlaun ljósmóðurinnar. Lítur út fyrir að 

þetta tilbrigði hafi lifað lengst hér á landi, þó hugsanlega með mismunandi áherslum eftir 

                                                      
75 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, I, 18. 
76 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, III, 29. 
77 Stofnun Árna Magnússonar, Ísmús, Elín Jóhannsdóttir. 
78 Almqvist, Midwife to the Fairies (ML 5070) in Icelandic Tradition, 283. Í þessari sögn er engin eiginleg 
fæðingaraðstoð, heldur felst aðstoðin í mjólkurgjöf. Engu að síður fylgir þessi sögn tilbrigðinu um 
augnsmyrslið og flokkast með ljósmóðursögnum. 
79 Almqvist, Midwife to the Fairies (ML 5070) in Icelandic Tradition, 295. 



29 

tíma. Þetta tilbrigði nær yfir fjölbreyttasta hóp ljósmóðursagna, en verðlaunin sem 

ljósmóðirin hlýtur fyrir aðstoðina geta verið af ýmsum toga, bæði veraldlegs eðlis og 

óáþreifanleg. Þá endurspegla þessar sagnir að miklu leyti eðli huldufólksins í hverju landi 

fyrir sig, allt eftir því hvernig verðlaunin eru veitt og hvaða afleiðingar þau hafa. 

Líkt og á hinum Norðurlöndunum er verðlaunatilbrigðið það algengasta á Íslandi, en 

hér finnast ekki sagnir þar sem kol breytast í gullflísar, eða viðarspænir i silfurmyntir. 

Þegar sagnirnar eru skoðaðar með tilliti til aldurs kemur í ljós ákveðið mynstur hvað 

varðar hvers eðlis verðlaunin eru. Í sögnum frá 19. öld eru einna algengust tvenns kyns 

verðlaun. Annars vegar er um að ræða veraldleg verðlaun. Getur það verið einhverskonar 

skrautmunur og á það almennt við um kvennasagnirnar. Gripur þessi getur verið svo 

stórkostlegur sem forláta kvenbúningur80 eða svo lítill sem einn silkiklútur.81 Veraldlegir 

munir sem körlum hlotnast eru af öðru tagi en er þá gjarnan um að ræða gjafir á borð við 

hinn besta gæðing,82 vænan hrút til undaneldis83 eða ljá af mestu gæðum.84 

Þá eru algengar sagnir þar sem ljósmóður hlotnast einhvers konar gæfa til búskapar 

og athyglisvert er að slíkar sagnir eru oft hluti af smyrslistilbrigðinu. Þær sagnir vega salt 

á milli þessara tveggja tilbrigða vegna þess að hér er í raun ekki um að ræða tvö tilbrigði 

sem búið er að skeyta saman í eina frásögn. Það sem á sér stað í þessum sögnum er að 

það sem kalla mætti verðlaun er afleiðing þess að ljósmóðirin bar í augu sér smyrsli. Þetta 

leiðir til þess að hún getur séð huldufólk og alla þeirra búskaparhætti. Með því að fylgjast 

með álfunum getur ljósmóðirin verið snögg að bjarga heyi eða koma skepnum í var, því 

huldufólkið virðist næmara en menn á veðurskilyrði.85 Í öðrum sögnum er um að ræða 

bein verðlaun frá huldufólkinu þar sem ljósmóðurinni er til dæmis lofað afburða nytjum 

úr kúm sínum.86 Slíkar sagnir, þar sem smyrslið verður ljósmóðurinni til happs, telur 

Almqvist að séu séríslenskt fyrirbrigði og hefur hann ekki fundið slík dæmi annars staðar.87 

                                                      
80 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, I, 19-20. 
81 Sigfús Sigfússon, Íslenskar þjóðsögur og sagnir, III, 41. 
82 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, III, 41. 
83 Sigurður Nordal og Þórbergur Þórðarson, Gráskinna hin meiri, I, 269-272. 
84 Sigfús Sigfússon, Íslenskar þjóðsögur og sagnir, III, 40. 
85 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, III, 33; Sigfús Sigfússon, Íslenskar þjóðsögur og sagnir, III, 
36. 
86 Magnús Bjarnason, Þjóðsagnakver, 70-71; Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, I, 18. 
87 Almqvist, Midwife to the Fairies (ML 5070) in Icelandic Tradition, 297. 
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Sagnir um óáþreifanleg verðlaun eru ekki algengar utan Íslands, en finnast þó hjá 

frændfólki okkar í Færeyjum. Þar eru, líkt og á Íslandi, dæmi þess að ljósmóðirin hljóti 

gæfu við búskap, og má þar jafnvel finna önnur afbrigði sem eru svipuð en sérstaklega 

færeysk. Það er þegar ljósmóðirin fær í laun aflasæld fyrir fjölskyldu sína. Sömuleiðis eru 

dæmi um sagnir þar sem ljósmóðurinni er það gefið að ætt hennar verði hlíft við 

drukknun.88 Þessar sagnir sýna glöggt náin tengsl Færeyinga við hafið, og hversu 

mikilvægt það var fyrir þeirra afkomu. Á Íslandi var vissulega mikið róið til sjávar en 

búskapur á landi stóð okkur hugsanlega enn nærri á 19. öldinni og verðlaun ljósmæðranna 

samkvæmt því. Aðeins ein sögn fannst sem svipar til áðurnefndra sagna Færeyinga en þar 

fékk ljósmóðirin sjóvettlinga að launum til handa manni sínum og eftir það fylgdi gæfa 

honum á sjó.89 Það sem skiptir þó máli hér er hvað sagnir í þessum löndum eiga 

sameiginlegt. Það er að ljósmóðirin fær fyrir atbeina sína einhvers konar gæfu sem varðar 

hennar lífsviðurværi. Mögulega má velta því fyrir sér hvort það hafi haft áhrif á þessa 

mynd sagnarinnar hversu ör og lítt fyrirsjáanleg veðrabrigði geta verið á Íslandi og í 

Færeyjum. Það má telja að slík verðlaun hafi því ekki einungis verið álitin hentug heldur 

hrein og klár lífsbjörg ef veðráttan reyndist slæm. 

Þegar komið er fram á 20. öldina má sjá nokkra breytingu á sögnunum. Smyrslið er 

nánast horfið með öllu en verðlaunafrásögnin stendur keik eftir. Veraldleg verðlaun eru 

af svipuðum toga og geta verið munir eins og silfurkross90 eða silkiklútur.91 Þegar hér er 

komið sögu eru farnar að birtast margar sagnir þar sem ljósmóðurinni hlotnast lukka sem 

snertir hana sjálfa en það er að gæfa muni fylgja henni við yfirsetu ef um er að ræða 

konu.92 Til eru dæmi þess að karlar fái slíka gæfu einnig, að geta aðstoðað við fæðingar,93 

en oftar er sagt frá því að þeir verði góðir læknar og lukka við yfirsetu fremur afleiðing af 

því.94 Það er farið að örla á slíkum sögnum undir lok 19. aldar þar sem gæfan fer að snúast 

frá velferð búsins og að manneskjunni sjálfri. Flestar þessar sagnir frá 19. öld eru þó 

                                                      
88 Almqvist, Huldukonan í barnsneyð, 50. 
89 SÁM 90/2312 EF. 
90 SÁM 89/1812 EF. 
91 SÁM 85/509 EF. 
92 SÁM 90/2131 EF. 
93 SÁM 91/2437 EF. 
94 SÁM 86/869 EF. 
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skráðar rétt fyrir aldamótin95 og þær fara ekki að verða verulega algengar fyrr en eftir 

1900. 

Það má vel velta því fyrir sér hvort þessi þróun haldist að einhverju leyti í hendur við 

þróun ljósmóðurstarfsins. Framan af var aðstoð í barnsnauð innt af hendi af hverjum þeim 

sem bjó í nærumhverfi barnshafandi konunnar og hafði reynslu af slíku. Það hefur þó farið 

mikið eftir veðri og vindum hvort hægt var að senda eftir slíkri manneskju, eða hvort 

einhver heimamanna á bænum með reynslu af sauðburði varð að bretta upp ermar og 

taka til verka. Það er þó víst að menntaðar ljósmæður var ekki að finna á landinu í neinum 

fjölda fyrr en undir lok 19. aldar. Fyrsti landlæknir Íslands, Bjarni Pálsson, starfaði frá 

1760-1799, eða í alls 19. ár.96 Í allri embættistíð Bjarna útskrifuðust ekki nema 19 

ljósmæður. Er fram liðu stundir breyttist tilhögun námsins og rétt fyrir aldamótin voru 

sumar ljósmæður farnar að fara til Kaupmannahafnar til náms.97 Árið 1912 var reglulegri 

ljósmóðurkennslu hins vegar komið á með stofnun Yfirsetukvennaskólans. Má telja líklegt 

að menntuðum ljósmæðrum hafi fjölgað nokkuð eftir það og ekki úr vegi að ætla að 

samhliða því hafi ljósmóðurfrásögnin smám saman hengt sig meira á ákveðnar 

ljósmæður. 

Ein ljósmóðir varð víðfræg fyrir tilstilli sagnanna sem sagðar voru um hana, en það var 

Þórunn Gísladóttir grasakona úr Kálfafellskoti. Þórunn var fædd árið 1846 og starfaði sem 

ljósmóðir og grasalæknir í tugi ára. Hugsanlega er hún ein fárra kvenna sem skrifað er um 

sem náði lengra út fyrir ljósmóðurstarfið og sinnti læknastörfum einnig. Hún átti langa 

ævi og lést árið 1937.98 Sagnir af Þórunni eru skráðar í nokkrum þjóðsagnasöfnum í kring 

um aldamótin.99 Þegar við síðan víkjum að hljóðritunum sem eru tekin upp eftir 1963 er 

greinilega enn munað eftir henni. Í að minnsta kosti fimm sögnum er minnst á hana og 

hvernig hún átti að hafa fengið nærfærni sína við yfirsetu í laun frá álfunum sem hún 

aðstoðaði þegar hún var ung stúlka. Er hennar nafn eitt fárra sem kemur upp í svo 

mörgum sögnum.100 

                                                      
95 Sigurður Nordal og Þórbergur Þórðarson, Gráskinna hin meiri, I, 49-52; Oddur Björnsson. Þjóðtrú og 
þjóðsagnir, 125-126. 
96 Embætti landlæknis. Saga. 
97 Björg Einarsdóttir, Ljósmæður á Íslandi, 22. 
98 Upplýsingar um fæðingar- og dánarár fengnar á www.islendingabok.is. 
99 Sigurður Nordal og Þórbergur Þórðarson, Gráskinna hin meiri, I, 184-185. 
100 SÁM 86/852 EF; SÁM 86/826 EF; SÁM 89/1882 EF; SÁM 90/2325 EF; SÁM 89/1883 EF. 
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Töluvert margar sagnir eru af sama meiði í hljóðritunum. Af 81 sögn eru 59 þar sem 

sérstaklega er talað um að ljósmóðirin hafi fengið eitthvað frá huldufólkinu eftir 

aðstoðina. Af þessum 59 verðlaunasögnum sneru verðlaunin í tæpum tveimur þriðju 

hlutum þeirra, eða í 36 sögnum, að því að ljósmóðurinni veittist einhvers konar gæfa eða 

hæfni til yfirsetu eða læknastarfa. Virðist oft á orðfæri heimildarmanna að það sé almenn 

vitneskja að slík laun fáist fyrir aðstoð af þessu tagi, samanber þegar einn heimildarmaður 

segir að ljósmóðirin sem um var rætt átti að hafa fengið „þessi laun eins og allar aðrar, að 

heppnast vel.“101 Það er athyglisvert að sjá hvernig þessi tegund verðlauna eykst eftir því 

sem líður á 20. öldina, en það verður skoðað nánar síðar. Að fá í gjöf farsæld við yfirsetu 

eru verðlaun sem eru sérstaklega algeng á Íslandi og finnast svo að segja hvergi annars 

staðar. 

Eitt er það sem fyrirfinnst þó ekki á Íslandi, sem annars er algengt erlendis, en það er 

það stef að huldukonan sé í reynd mennsk kona sem hefur verið numin á brott og neydd 

til að giftast huldumanni. Þetta er fremur sérstakt, því erlendis er sú staðreynd gjarnan 

nefnd sem ástæða þess að ljósmóðurinnar sé þörf til að barnið geti komið í heiminn. Þetta 

er þó vel skiljanlegt að því leyti að íslenskt huldufólk eigi almennt ekki að gera 

mannfólkinu mein að ástæðulausu, en mannrán myndi sannarlega flokkast undir það að 

valda miska. Þá má bæta því við að íslenskt huldufólk var almennt talið kristið, en víða er 

minnst á álfakirkjur, bæði í sögnum frá 19. öld102 og hljóðritum frá þeirri 20.103 Það skyti 

því skökku við að halda því fram að mennskrar ljósmóður væri þörf fyrir það eitt að vera 

kristin. 

Ljósmóðursögnin hefur þannig komið til okkar úr sagnaumhverfi þar sem hún 

endurspeglar mörkin á milli þess kristna og þess heiðna, en hérlendis hefur hún haldist 

við þrátt fyrir að þau mörk séu ekki til staðar. Hér sýnir ljósmóðursögnin frekar fram á 

hvernig fólk leit á nábýlið við huldufólkið en á strjálbýla Íslandi var langt í næsta bæ og 

nánustu nágrannar voru því í raun álfarnir. Almqvist talar meðal annars um það hvernig 

þessi samskipti milli nágranna koma sterkt fram í mörgum íslenskum huldufólkssögnum. 

Hann minnist á að það séu margar sagnir um aðstoð í neyð, litla greiða gerða, og einnig 

                                                      
101 SÁM 84/2 EF. 
102 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, I, 9-10. 
103 SÁM 92/3025 EF. 
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um leik mennskra barna og huldubarna.104 Það er þá ef til vill ekki svo langsótt að ímynda 

sér að ljósmóðursagnir hafi höfðað til Íslendinga að þessu leyti. Huldufólk var eftir allt 

saman álitið hafa yfirnáttúrulega krafta sem það gat vissulega stundum notað til ills, en 

sem mannfólkið naut einnig oft góðs af. Það að mannfólk gæti búið yfir kröftum til að 

hjálpa huldufólki í neyð hefur því ef til vill verið álitið sanngjarn liður í þessari hringrás sem 

samskipti manna og álfa voru. 

  

                                                      
104 Almqvist, Midwife to the Fairies (ML 5070) in Icelandic Tradition, 315. 
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5 Lækningar huldufólks 

Það er engum blöðum um það að fletta að huldufólk virðist bráðnauðsynlega hafa átt að 

þurfa á hjálp mennskra kvenna og manna að halda við það að koma börnum í heiminn. 

Svo nauðsynlega reyndar, að sagt var að huldukonur gætu látið lífið ef enginn mennskur 

kom henni til bjargar.105 Það er því athyglisvert að merkja, að þetta er eina læknisaðstoðin 

sem huldufólkið virðist hafa þarfnast. Þó leitað sé hátt og lágt að sögnum þar sem menn 

lækna huldufólk, finnst aðeins ein sem að því lýtur, í þjóðsagnasafni Ólafs Davíðssonar. 

Það er sögn um Lárus Pálsson hómópata þar sem sagt er að honum hafi hlotnast farsæld 

við lækningar fyrir það að hafa læknað huldukonu á sínum yngri árum.106 Lárus var ekki 

menntaður læknir107 þó til séu dæmi þess að hann sé nefndur Lárus læknir í sögnum.108 

Það eru til nokkrar aðrar sagnir af Lárusi, ein í þjóðsagnasafni Sigfúsar Sigfússonar109 

og tvær á Ísmús.110 Í öllum þrem sögnum er þó talað um að Lárus hafi öðlast læknisgáfu 

sína eftir að hafa hjálpað huldukonu við að ala barn en ekki er minnst á lækningar. Má 

leiða að því líkur að í þessari einu sögn þar sem Lárus er sagður hafa læknað huldukonu 

hafi málsatvik eitthvað skolast til og heimildarmaður ekki haft atriði sagnarinnar á hreinu. 

Það sem styður þetta er einnig sú staðreynd að í sögninni einu er frásögnin ekki sérlega 

greinileg. Segir heimildarmaður „heyrði ég því fleygt, að […] Hann hafði einu sinni á yngri 

árum sínum læknað huldukonu, og sagði hún honum að skilnaði, að […] hann skyldi verða 

heppinn læknir upp frá því.“111 

Trúverðugleiki sagnarinnar líður hér fyrir það hversu óljósar lýsingarnar eru. Í hinum 

þremur sögnunum er framvindan hinsvegar skýrari og er ferð Lárusar til huldukonunnar 

lýst betur. Við getum því litið á það sem svo að frásögnin í þjóðsagnasafni Ólafs 

Davíðssonar sé ekki sjálfstæð frásögn þar sem maður læknar huldukonu, heldur afbökun 

á frásögn þar sem maður aðstoðar huldukonu í barnsnauð. Að því leyti get ég staðhæft 

að engar eiginlegar sagnir af slíkum samskiptum manna og álfa hafi fundist á prenti eða 

                                                      
105 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, I, 21-22. 
106 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur, 35. 
107 Guðrún P. Helgadóttir, Lárus hómópati, 1994, 14. 
108 Sigfús Sigfússon, Íslenskar þjóðsögur og sagnir, III, 43. 
109 Sigfús Sigfússon, Íslenskar þjóðsögur og sagnir, III, 43-44. 
110 SÁM 90/2208 EF; SÁM 90/2219 EF. 
111 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar þjóðsögur, 35. 
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hljóðriti. Í hið minnsta má telja að þessi sögn sé einangrað dæmi og slíkar sagnir hafi 

almennt ekki þekkst hérlendis.  

Í ljósi þess hversu ötult mannfólkið virðist hafa verið við það að aðstoða tilvonandi 

huldumæður er áhugavert að snúa dæminu við og líta til þess hvaða læknisaðstoð álfar 

hafa veitt mönnum á móti. Dæmi um sagnir þar sem mennskar konur hafa notið aðstoðar 

huldukvenna eða -manna þegar að því kom að þær tækju léttasóttina eru sárafáar. Eina 

slíka má finna í þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar þar sem kona fær hríðir meðan maður 

hennar er að heiman. Kemur þá til hennar ókunn kona sem aðstoðar hana, laugar og reifar 

barnið og leggur hjá móðurinni. Konan sér hana aldrei upp frá því, en var álitið að hér 

hefði verið á ferðinni huldukona úr Álfaborg nokkurri, nærri bænum.112 Til viðbótar við 

þessa sögn hefur Bo Almqvist síðan fundið þrjár aðrar.113 Tvær þeirra má finna í minni 

sagnasöfnum.114 Sú þriðja var, samkvæmt Almqvist á þeim tíma sem hann skrifaði 

greinina, einungis til á upptöku í persónulegu safni hans. Fleiri dæmi hef ég sjálf ekki 

komið auga á. Af þessu má glöggt sjá að slíkar sagnir voru ekki ýkja algengar og sé tekið 

mið af hversu algeng og þekkt sagnagerðin Ljósmóðir hjá álfum var á Íslandi, þá heyra 

sagnir um hulduljósmæður til undantekninga. Það er í raun ekki undarlegt að svo sé, en 

það er sárasjaldan sem aðstæður bjóða upp á það að slík frásögn geti orðið til. Kynni við 

huldufólk eru jafnan ekki nokkuð sem fólk upplifir í heilum hópum og það má teljast 

nokkuð öruggt að ófrískar konur voru nánast aldrei einar við fæðingu barna sinna heldur 

heima á bæ sínum með heimilisfólkið nærri. 

Málsatvik snúast þó öldungis við þegar kemur að lækningum öðrum en þeim sem hafa 

með barnsburð að gera. Við höfum komið inn á það að mannfólkið átti engan þátt í að 

lækna sína huldunágranna af almennum kvillum. Þar gegndi huldufólkið aftur á móti 

stærra hlutverki í sögnunum en það gerði við fæðingarsængina en til eru allnokkrar 

frásagnir þar sem huldufólk á beinan þátt í heilsu manna. Finna má fjöldamargar sagnir 

þar sem huldufólk veldur veikindum eða líkamlegum meiðslum í hefndarskyni en hér mun 

ég þó einna helst einbeita mér að þeim sögnum þar sem huldufólkið beitir áhrifum sínum 

                                                      
112 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, I, 26-27. 
113 Almqvist, Midwife to the Fairies (ML 5070) in Icelandic Tradition, 292. 
114 Þórður Tómasson, Setið við sagnabrunn, 24-26; Eiríkur Sigurðsson, Af sjónarhrauni: austfirskir þættir, 
171. 
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á heilsu fólk til hins betra. Það kemur fyrir að huldufólkið veiti hjálp sína án sýnilegrar 

ástæðu115 en gjarnan á það sér þó einhverjar skýringar eða aðdraganda. 

Til eru sagnir þar sem huldufólk læknar manneskju sem laun fyrir einhverja aðstoð. 

Slík aðstoð getur jafnvel verið af lítilfjörlegu tagi, svo sem sem að manneskjan hafi 

hreinsað til í kring um klettinn sem huldufólkið byggir.116 Þá eru dæmi þess að slíkar 

lækningar spili inn í ljósmóðursagnirnar þar sem lækningin er gefin sem laun fyrir aðstoð 

í barnsnauð.117 Þau dæmi eru þó öllu færri. Þær eru líka athyglisverðar sagnirnar þar sem 

manneskjan veikist fyrir tilstilli álfa og læknast manneskjan einungis með hjálp frá 

huldufólki. Í einni frásögn neitar maður nokkur að fylgja huldukonu sem sækir hann til að 

aðstoða dóttur sína sem tekið hefur léttasóttina. Dóttirin deyr og í reiði sinni formælir 

móðirin honum og særir hann á hálsi. Systir huldukonunnar sér aumur á honum og bendir 

honum á grös sem laga hálsinn en áhrínisorðin verða þó ekki afturkölluð.118 Þá er ein 

áhugaverð sögn þar sem engin lækning er í raun boðin. Þar gengur þunglynd kona 

meðfram klettum og heyrir þaðan söngva huldufólksins en við það rjátlast af henni 

þunglyndið.119 Sýnir sú sögn til dæmis fram á hvernig nábýlið við huldufólkið eitt saman 

átti gjarnan að hafa verið nóg til að mannfólkið nyti góðs af. 

Það er greinilegt að ákveðin skil voru á milli þess hvað menn og huldufólk voru talin 

geta áorkað í þágu hvort annars og sú aðstoð sem þau réðu við að veita var af mismunandi 

tagi. Það fer þó ekki á milli mála að það má sjá ákveðna hringrás í sögnunum sem lýtur að 

heilbrigði bæði manna og huldufólks en þegar fram líða stundir má sjá nokkrar breytingar 

á útbreiðslu sagnanna. Þegar aldur læknissagnanna er til dæmis skoðaður til hliðar við 

ljósmóðursagnirnar þá sést að þróun þeirra í gegn um tíma helst ekki í hendur. Flestar eru 

sagnir af lækningum álfa frá 19. öld og eru einungis örfá dæmi þess að þær séu skráðar 

eftir aldamótin 1900.120 Aðeins ein stök sögn fannst á Ísmús, frá árinu 1977121 og er það 

lang yngsta sögnin sem finnst af þessu tagi. Er sú sögn úr Grímsey og má velta fyrir sér 

                                                      
115Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, I, 25; Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm, Þjóðsögur og sagnir, 
38. 
116 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, I, 9. 
117 Þorsteinn M. Jónsson, Gríma hin nýja, V, 59-61. 
118 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, I, 21-22. 
119 Jón Þorkelsson, Þjóðsögur og munnmæli, 319-320. 
120 Sigfús Sigfússon, Íslenskar þjóðsögur og sagnir, III, 34-35; Sigurður Nordal og Þórbergur Þórðarson, 
Gráskinna hin meiri, I, 186-187. 
121 SÁM 92/2690 EF. 



37 

hvort sú einangrun sem þar skapast spili þar hlutverk, en sögnin virðist ekki hafa haldist 

við annars staðar. 

Það má líta á það sem svo að með aukningu fastra starfa í heilbrigðisgeiranum og 

mögulega með minnkandi einangrun og betri samgöngum, og þar með betra aðgengi að 

læknum og ljósmæðrum, þá hafi trú á áhrif álfanna á heilsu mannfólks breyst í eðli sínu. 

Hafa þessi áhrif huldufólksins þá færst frá því að veita mönnum beinar lækningar, yfir í 

það að veita ákveðnum aðilum hæfileika til ýmissa lækninga. Af þeim sökum fækkar 

sögnum af lækningum en ljósmóðursögnunum tekst að halda sér við langt fram á 20. 

öldina og halda sínum sessi sem algengustu flökkusagnir hérlendis. 
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6 Trú á ljósmóðursögnina 

Það er Bo Almqvist, sérstakur rannsakandi ljósmóðursagna á Íslandi, sem hefur komist að 

þeirri niðurstöðu eftir víðtæka yfirferð og yfirgripsmikla þekkingu á íslenskum sögnum, að 

sagnagerðin Ljósmóðir hjá álfum sé án efa algengasta flökkusögn í íslenskri sagnahefð. 

Hann segir það ekki eingöngu sýna sig vegna fjölda skráðra ljósmóðursagna hérlendis 

heldur einnig hversu gífurlegur fjöldi fólks kannast við að hafa heyrt sögnina, þó þau segi 

hana ekki sjálf.122 

Ég hef áður farið yfir þau skilyrði sem þurfa að vera til staðar til þess að sögnum 

auðnist að lifa í munnlegri geymd en eitt það mikilvægasta er að einhver trúnaður sé 

lagður á innihald þeirra. Líkt og Tangherlini sagði þá lifa sögnin og þjóðtrúin saman í 

hringrás þar sem sögnin styrkir þjóðtrúnna og þjóðtrúin gefur sögninni trúverðugleika.123 

Einnig eiga hér við orð Honko um það að trúin á yfirnáttúrulegar verur sé að mati þeirra 

sem trúa ekki byggð á getgátum heldur vitneskju sem byggð er á persónulegum 

upplifunum og staðreyndum.124 Þar sem hér er verið að vinna með vinsælustu íslensku 

flökkusögnina er út frá þessu ekki langsótt að álykta að almennt hafi verið litið á 

ljósmóðursagnir sem frásagnir af raunverulegum atburðum. 

Margt í mælskubrögðum þeirra sagna sem hér hafa verið til umræðu hefur jafnframt 

sérstaklega gegnt því hlutverki að vekja trú áheyrenda á sögninni og treysta álit þeirra á 

sögumanninum. Margt hér er kunnuglegt ef við hugsum aftur til umfjöllunar Elliot Oring 

um sannleiksorðræðuna í sögnum. Að varpa fram heiðvirðum eiginleikum sögumannsins 

er gjarnan gert til þess að ýta undir trúverðugleika sagnarinnar. Dæmi um þetta má meðal 

annars finna í sögninni Yfirsetukonan í þjóðsögum Jóns Árnasonar: „Segja þeir svo frá sem 

þekktu Signýju að hún hafi verið fámælt og siðsöm og þykir því víst að saga hennar sé 

sönn.“125 

Af sama meiði er þegar heimildin fyrir sögninni býr yfir yfirburða þekkingu eða hefur 

einhverja háa samfélagslega stöðu. Ljósmæður og ljósfeður eru þau sem aðstoða fólk á 

þeirra viðkvæmustu stundum og beita kunnáttu sinni í þágu annarra. Starf þeirra hefur 

                                                      
122 Almqvist, Midwife to the Fairies (ML 5070) in Icelandic Tradition, 291. 
123 Tangherlini, Interpreting Legend, 16. 
124 Honko, Memorates and the Study of Folk Belief, 9-10. 
125 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, I, 17-18. 
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oft og tíðum verið erfitt, sérstaklega á tímum þar sem þau þurftu að ferðast yfir erfiða 

leið og starfa við misgóðar aðstæður. Slíkt fólk hlýtur að njóta nokkurs trausts hvar sem 

það kemur. Þá má bæta því við að ljósmóðir var hugsanlega ein virðingarmesta staða sem 

kona gat unnið sér inn, á tímum þar sem konur gegndu fáum launuðum störfum. Margar 

ljósmæður litu jafnframt á ljósmóðurstarfið sem köllun, og höfðu þær sem sögðust hafa 

farið í heimsóknir til huldufólksins óbilandi trú á að þaðan hefðu þær fengið hæfileika til 

að sinna þeirri köllun.126 Þessi trú hefur án efa haft þau áhrif að gefa ljósmæðrum 

sjálfstraust til þess að gegna þessu erfiða starfi. Sannarlega má einnig sjá það fyrir sér að 

ljósmæður hafi sjálfar verið duglegar við að dreifa þessum sögum um sig sjálfar til þess að 

vekja hjá sængurkonum ákveðið öryggi yfir því sem í vændum var. Í því samhengi minnist 

Almqvist meðal annars á frásögn þar sem heimildarmaður segist hafa heyrt sögnina frá 

ljósmóður sinni sem komin var til að aðstoða hana við fæðinguna. Þannig verka þessir 

tveir hlutir saman að mati Almqvist, sagnir sem gefa ljósmóðurinni trú á sjálfa sig og hinni 

barnshafandi konu ró. Má segja að það skapi þannig kjöraðstæður fyrir vel heppnaða 

fæðingu, sem að sjálfsögðu styrkir síðan sannleiksgildi frásagnarinnar.127 

Til þess að ljá sögninni síðan enn frekara yfirbragð sannleika er afar algengt að útskýra 

í henni nöfn og staðarhætti. Þetta má oft sjá í rituðum þjóðsagnasöfnum. Þar eru 

sagnirnar teknar úr sínu upprunalega umhverfi svo það reynist nauðsynlegt að staðsetja 

þær fyrir lesendur sem þekkja minna til staðarhátta og lýsa landslaginu á þann hátt að 

skiljist. Sömuleiðis þarf að gera grein fyrir persónum sagnarinnar á annan hátt en líklega 

hefur verið gert fyrir íbúa á svæðinu þar sem sögnin hefur átt að eiga sér stað. Það er 

ákveðið stílbrigði sem stundum er hægt að koma auga á í skrifuðum heimildum, þar sem 

örnefnalýsingum er komið fyrir í upphafi sagnar til að staðsetja hana. Þetta má til dæmis 

sjá í sögninni Huldufólk í Vökuhól: 

Á öndverðri 16. öld var sá prestur í Hvammi í Laxárdal er Einar hét og var Úlfsson. 

Þá bjó sá bóndi á Hafragili er Þorsteinn er nefndur Þórðarson; með honum var á vist 

griðkona ein Sigþrúður að nafni. Í túninu á Hafragili er sá hóll er Vökuhóll heitir. Milli 

hóls þessa og bæjarins fellur brunnlækur lítill. 

 

                                                      
126 Almqvist, Midwife to the Fairies (ML 5070) in Icelandic Tradition, 312-313. 
127 Almqvist, Midwife to the Fairies (ML 5070) in Icelandic Tradition, 313-314. 
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Það er ekki þar með sagt að örnefni hafi ekki verið nefnd í beinum frásögnum áður en 

þær voru skráðar í þjóðsagnasöfn. Sögumaðurinn gerir hinsvegar fremur ráð fyrir því að 

sveitungar hans kannist við staðarhætti. Þannig lifna sagnirnar við og tengjast öllu í 

kringum þá sem á heyra. Ef við lítum til frásagnar Sveins Einarssonar af upplifun hans má 

heyra hvernig landslagið er dregið inn eftir því hvernig sögninni vindur fram, öfugt við það 

hvernig þau birtast gjarnan í þjóðsagnasöfnum: „Mig dreymir að ég er hérna yfir Fosslæk, 

og sit þar, […] Ég fæ hugboð í svefninum að ég eigi að fara hérna inn í Fjallsenda.“128 

Elliott Oring leggur mikla áherslu á það að frásögn sem skortir ákveðnar persónur, 

tíma eða staðsetningu sé lítt trúverðug. Smáatriði, segir Oring, eru akkeri sannleiksgildis 

frásagnarinnar.129 Er þetta eitt af undirstöðuatriðum þess að trúað sé á sagnirnar, að þær 

séu sagðar á svipaðan hátt og aðrar hversdagslegri frásagnir úr nærumhverfinu og þar af 

leiðandi kennd við umhverfið. Þetta rímar sérstaklega við orð Terry Gunnell um það að 

allt landslagið hafi verið sveipað sögnum sem tengdust á margvíslegan hátt við 

örnefnin.130 Það getur vart komið skýrar fram en í viðtali Óla Bjarnasonar við Frosta Fífil 

Jóhannsson sem finna má á Ísmús. Fer Frosti þar í löngu máli yfir hin ýmsu örnefni í 

Grímsey og fylgja þeim gjarnan einhverjar sögur en til dæmis veit hann til þess að 

ljósmóðir átti að hafa verið sótt til að aðstoða huldukonu í Ljúflingshól.131 

Það sem einnig kemur sterkt fram í sögnum hérlendis er sönnunargagnið. Afar algeng 

dæmi sem oft má heyra á hljóðritum, eru annars vegar blóðblettir sem finnast á fatnaði 

eða skærum morguninn eftir132 eða sú staðreynd að skór ljósmóðurinnar finnist blautir 

eða snjóugir eftir nóttina.133 Þessar sannanir koma jafnan fram í sögnum þar sem 

ljósmóðirin er sótt í svefni og heldur daginn eftir að hana hafi verið að dreyma. 

Blóðblettirnir og bleytan eru sannanir fyrir ljósmóðurina sjálfa, til þess að sýna fram á að 

um engan draum hafi verið að ræða heldur raunverulega upplifun. Sömuleiðis getur 

áheyrandi leyft sér stundarkorn að leggja vantrúnað á sögn sem byrjar á því að ljósmóðirin 

sofnar og fer að dreyma. Eftir að búið er að ljóstra upp um sönnunargagnið hins vegar, 

                                                      
128 SÁM 85/442 EF. 
129 Oring, Just Folklore, 133. 
130 Gunnell, Legends and Landscapes in the Nordic Countries, 308. 
131 SÁM 93/3600 EF. 
132 SÁM 89/2046 EF; SÁM 85/509 EF. 
133 SÁM 89/1720 EF; SÁM 89/1812 EF. 
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þegar ljósmóðirin segir frá því að hafa fundið blóðblettina á skærunum sem hún sver að 

hún sjóði eftir hverja notkun og sýnir þar með fram á að hún sjálf trúi nú á það sem hefur 

gerst, þá er engin leið til að rengja frásögnina nema saka ljósmóðurina um uppspuna. 

Sönnunargögn geta þó tekið á sig endingarbetra form en í sögnum af öllum aldri 

kemur það fyrir að ljósmóðirin fær í gjöf frá huldufólkinu einhvern forkunnarfagran hlut. 

Er þá gjarnan bent á þennan hlut, og stundum tekið fram að hann hafi lifað lengi í 

fjölskyldunni, sem sönnun fyrir því að atburðirnir hafi átt sér stað. Í einni sögn, sem 

jafnframt inniheldur blauta skó, er það tekið fram að hluturinn, kross úr gulli eða silfri, sé 

ennþá til í dag. Hafi hann meira að segja verið myndaður og saga hans sögð í blaðinu.134 Í 

einni sögn koma hér fram þrjú atriði sem renna stoðum undir sannleiksgildi hennar. Í 

fyrsta lagi eru þar blautu skórnir, í öðru lagi áþreifanlegur hlutur sem er til enn þann dag 

í dag, og í þriðja lagi hefur sögnin þótt það merkileg að hún hefur verið skjalfest í 

„blaðinu.“ 

Það sem er erfitt að greina í mörgum sagnanna, er sagnakeðjan sem Dégh og Vázsonyi 

ræða svo mikið um. Þetta á eðlilega meira við um eldri sagnirnar en þær yngri, sérstaklega 

þær sem finna má í þjóðsagnasöfnum eins og Jóns Árnasonar. Engu að síður eru ófáar 

sagnir þar sem reynt er að gera grein fyrir heimildamanninum og nálægð sögumanns við 

hann. Margar af sögnunum á hljóðriti eru beinar reynslusagnir135 eða reynslusagnir í 

öðrum lið sagnakeðjunnar.136 Það er nauðsynlegt í sagnastreyminu að einhverjar 

reynslusagnir séu á kreiki. Það að slíkar sagnir séu til og almenningur viti af slíkum sögnum 

hjálpar trúverðugleika annara sagna neðar í sagnakeðjunni vegna þess að þær eru til 

innan sömu sagnahefðar. 

Það er ýmislegt sem sýnir okkur að almennt hafi verið trúað á ljósmóðursagnir sem 

sanna atburði þegar við skoðum hvernig þessar sagnir hafa verið sagðar. Það sem styrkir 

þessa trú enn frekar er, rétt eins og Bo Almqvist segir, hversu margir það eru sem ef til vill 

þekkja ekki tiltekna sögn en vita sannarlega að slíkir atburðir hafi átt sér stað.137 Þjóðtrúin 

                                                      
134 SÁM 89/1812 EF. Ekki er tekið fram um hvaða blað er að ræða og ekki fannst það við leit á www.timarit.is. 
135 SÁM 85/298 EF. 
136 SÁM 86/826 EF. 
137 SÁM 93/3431 EF; SÁM 92/3045 EF; SÁM 90/2308 EF. 
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og sagnirnar hafa þannig unnið saman að því að haldast á lofti og vitneskjan um sagnirnar 

hefur haldist við jafnvel enn víðar en sagnirnar sjálfar. 
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7 Lokaorð 

Ljósmóðursagnir hafa almennt verið sagðar af konum, fyrir konur. Af alls 136 sögnum sem 

skoðaðar voru var söguhetjan kvenkyns í sléttum hundrað sögnum en sagnir þar sem 

söguhetjan var karlkyns voru 36, eða aðeins rétt yfir fjórðungur sagnanna. Það er 

vissulega staðreynd að það voru til ljósfeður hér víða um land enda skipti frekar máli að 

þau sem sátu yfir kynnu til verka frekar en af hvaða kyni þau voru. Engu að síður hafa 

ljósmóðurstörf og frásagnir þar af almennt lifað og hrærst í heimi kvenna. Það er til dæmis 

ekki erfitt að ímynda sér að þessar sagnir hafi gjarnan komið upp í samræðum þar sem 

viðstödd var kona sem átti von á sér. Kannski var slík sögn sögð af ljósmóðurinni sjálfri, 

eða af konunum í kring um hina ófrísku konu, til að minnka áhyggjur sem kynnu að vakna. 

Að ala barn í þennan heim er hugsanlega með því ógnvænlegasta sem konur standa 

frammi fyrir. Í dag deyja um 830 konur í heiminum á hverjum einasta degi vegna kvilla 

tengdum meðgöngu eða fæðingu barns. Þrátt fyrir það hefur hlutfallið lækkað um 44 

prósent á tæpum 30 árum, eða frá árinu 1990.138 Sé litið lengra aftur í tímann, hvað þá 

aftur til aldamótanna 1900, þá hækka þessar tölur verulega mikið.139 Það er því ekki 

undarlegt að áhyggjum skjóti upp í huga konu sem gengur með sitt fyrsta barn eða sem 

hefur átt í erfiðleikum með fæðingar áður. Ekki má gera lítið úr áhyggjum föðurins heldur 

því ef allt fór á versta veg gátu sumir þeirra staðið uppi með þá óbærilegu sorg að missa 

bæði konu sína og barn. 

Við sem erum uppi núna, eftir aldamótin 2000, höfum nútíma læknavísindi okkur til 

halds og trausts. Það sem við höfum til að trúa á og halda okkur í er vitneskjan um víðtæka 

menntun ljósmæðra og lækna, við trúum á tækin og tæknina sem bjargar okkur ef 

eitthvað fer úrskeiðis, og þetta hjálpar til þegar við verðum óróleg eða stressuð yfir því 

sem koma skal. Líkast til hafa konur alltaf haft einhver ráð handa hver annarri til að takast 

á við kvíðann og ljósmóðursagnirnar hafa án efa verið nýttar í þessum tilgangi, að róa 

áhyggjufullar tilvonandi mæður. Þannig hafa þær, rétt eins og við, haft einhvern sannleik 

til að halda sér í. Það var eitthvað til staðar sem þær gátu trúað á að myndi bjarga þeim 

ef illa færi og það var yfirburða þekking ljósmóður, fengin á yfirnáttúrulegan hátt úr 

hulduheimum. 

                                                      
138 Maternal Health, United Nations Population Fund. 
139 Maternal Mortality, Our World in Data. 
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Hvort ljósmóðursagnirnar hafi gegnt svipuðu hlutverki áður en þær þróuðust út í það 

að verða að köllunarsögnum og tengjast starfinu sjálfu er erfitt að segja til um. Við vitum 

að verðlaunin sem ljósmæður fengu á 19. öldinni voru annars eðlis en á þeirri 20. og 

áherslurnar voru nokkuð öðruvísi. Hugsanlega vógu áhyggjurnar af afkomu fjölskyldunnar 

þyngra þegar við lítum til sagna þar sem lukka við búskaparhætti þótti besta gjöfin. 

Búskapurinn var daglegt streð, fæðingar barna gerðust sjaldnar. Í landi þar sem er allra 

veðra von, fyrir tíma tækninýjunga sem hraða á öllum búverkum, skipti það sköpum að 

vita af rigningu fyrir fram ef heyið var ekki komið í hús. 

Það má þó vel ímynda sér að án þess að nærfærni hafi sérstaklega verið gefin konum 

og mönnum í þakkargjöf á þeim tíma, þá hafi sagnirnar sjálfar mögulega getað haft svipuð 

áhrif. Margir hafa án efa velt fyrir sér ástæðunni fyrir því að álfarnir skyldu velja þessa 

tilteknu manneskju til að aðstoða þá við jafn mikilvægt verkefni og að koma barni í 

heiminn. Af öllum sem hægt var að kjósa var þessi manneskja kölluð til. Þar af leiðandi 

hlaut hún að búa yfir sérstökum hæfileikum til yfirsetu. Á þann hátt byggist upp ákveðið 

traust, fyrir það eitt að sögnin sé til staðar. Það er engu að síður erfiðara að sjá slíkt 

mynstur á eldri sögnunum, þar sem þær eru orðnar okkur fjarlægari í tíma. Sumar þeirra, 

sérstaklega smyrslasagnirnar, hafa jafnvel tekið á sig ævintýralegri blæ, og bera ekki með 

sér sannleiksmerki eins og þau sem við greinum á nýrri sögnum, meðal annars þeim sem 

við höfum á upptökum og standa nær upprunalegu heimildinni, ljósmóðurinni. 

Slíkar heimildir erum við á Íslandi heppin að hafa aðgengi að, þar sem sögnin hefur 

lifað svo lengi hérlendis. Í nágrannalöndum okkar hafa ljósmóðursagnir að miklu meira 

leyti fallið í gleymsku tímans meðal almennings og fyrirfinnast helst á gömlu prenti. Eftir 

að hafa skoðað sagnir frá Norðurlöndum og Bretlandseyjum vitum við þó að sagnirnar 

eiga margt sameiginlegt. Hversu snemma ljósmóðursögnin ferðaðist hingað til lands er 

ekki gott að segja, en það er nokkuð ljóst að hún hefur komið hingað frá Skandinavíu, rétt 

eins og hún ferðaðist þaðan til Bretlandseyja. 

Í meginatriðum fylgir sögnin sama þræði hér og á hinum Norðurlöndunum. Það sem 

er þó athyglisverðast er hvar íslensku sögnunum og þeim erlendu greinir í sundur. Það er 

hversu náið sambýlið við huldufólkið er almennt álitið hérlendis og í raun hversu líkt 

huldufólkið í sögnunum er mannfólkinu. Íslenskt huldufólk átti vissulega að geta verið 

hættulegt mönnum, og vei þeim sem gerðu eitthvað á hlut þeirra, en skynsamt fólk 
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forðaðist slíkt og vissi af hættunum með hjálp sagnanna. Ef rétt var farið að þá gat 

mönnum launast vel fyrir að gæta að nágrönnum sínum og lifa með þeim í sátt og 

samlyndi. Annars staðar lítur út fyrir að huldufólkið hafi verið öllu kviklyndara og gjarnt á 

að blekkja mannfólkið á einn eða annan hátt, jafnvel eftir að hafa notið aðstoðar þeirra. 

Þá var huldufólk víða álitið heiðið en hér á landi var það kristið fólk og gekk til messu líkt 

og mennskir grannar þeirra. 

Hugsanlega eru þó köllunarsagnirnar, þar sem ljósmæðrum er gefin farsæld í starfi 

áhugaverðasta íslenska einkennið, og á sú þróun sagnarinnar án efa þátt í því að henni 

hefur tekist að lifa svo lengi. Þrátt fyrir framþróun í tækni og auknar áherslur á menntun, 

þá hafa ljósmæður hér á landi þurft að glíma mun lengur við erfiðar aðstæður en kollegar 

þeirra erlendis. Sökum stærðar landsins, einangrunar og strjálbýlis hafa samgöngur á 20. 

öld þróast mun hægar hér en annars staðar og ljósmæður því stundum þurft að ferðast 

um langan og illfæran veg til að aðstoða konur. Veðrið hefur þar líka leikið stórt hlutverk. 

Aðstæðurnar sjálfar hafa þar af leiðandi breyst hægt og hafa að ýmsu leyti haldist svipaðar 

á fyrri hluta 20. aldar og þær voru undir lok þeirrar 19. Það hefur því verið auðvelt að 

yfirfæra sagnirnar yfir á ljósmæðrastéttina og sjálfsagt ekki erfitt að trúa því sömuleiðis 

að sumar þeirra sinntu þessu erfiða starfi af yfirnáttúrulegum ástæðum. 

Líkast til hafa sagnirnar einnig átt sinn þátt í að vekja traust fólks á ljósmæðrunum. 

Langt úti á landsbyggðinni er ekki víst að það hafi alls staðar verið mikill skilningur á því 

hvað fólst í ljósmóðurprófi. Fólk skildi ef til vill ekki hvaða þekkingu ljósmæður voru búnar 

að viða að sér með lestri og öðrum athugunum, enda er frægt íslenska máltækið „bókvit 

verður ekki í askana látið.“ Menntun hafði því víðast hvar lítið að segja. Fólk þekkti hins 

vegar margar sögur um huldufólkið og frásagnir af viðskiptum manna og álfa voru alþekkt 

fyrirbæri. Trúin á huldufólkið og getu þess stóð því mörgum án efa nær í skilningi. Það er 

þá ekki skrýtið að frekar var treyst á sumar ljósmæður ef þær höfðu hlotið náð fyrir augum 

þessara yfirnáttúrulegu vera og að fá í gjöf frá þeim náðargáfu til starfs var hið endanlega 

prófskírteini.  
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