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Þjóðsagnasöfnun og kyngervi 

Um þjóðsagnasöfnun Torfhildar Þorsteinsdóttur Hólm 
og mótun íslenskrar þjóðsagna(söfnunar)hefðar 

Júlíana Þóra Magnúsdóttir 

Rannsóknir og nálganir í kynjafræði hafa verið einstaklega verðmætar fyrir þróun 
þjóðfræðirannsókna á síðustu áratugum. Meðal þeirra þátta sem fræðimenn sem beita 
kynjafræðilegum nálgunum við þjóðfræðirannsóknir hafa lagt áherslu á, er að 
kyngervi 1  sé grundvallaratriði fyrir flokkun reynslu; kynjamisrétti sé menningarlega 
uppbyggt; og að viðhorf karlmanna hafi verið ráðandi afl á sviði þekkingar, sköpunar, 
viðtekinna viðmiða og aðferða (Babcock, 1987). Þetta felur meðal annars í sér að hug-
tök eins og hefð, þekking, sannleikur og raunveruleiki hafa verið uppbyggð eins og 
reynsla karlmanna væri staðallinn og það að vera mannlegur þýddi að vera karlkyns 
(Personal Narrative Group, 1989). Fræðimenn sem beita kynjafræðilegum nálgunum 
við þjóðfræðirannsóknir hafa meðal annars dregið athyglina að reynsluheimi kvenna 
og þeim tegundum efnis þeirra sem karlkyns safnarar og fræðimenn höfðu áður 
sniðgengið eða sést yfir (Farrer, 1986; Jordan og Kalcik, 1985). Í stuttu máli má segja 
að viðmið og reynsluheimur karlmanna hafi verið ráðandi afl á sviði þekkingar-
sköpunar og framsetningar þjóðfræðiefnis með þeim afleiðingum að ýmsum þáttum 
kvennamenningar og reynsluheims kvenna hefur verið þrýst kerfisbundið út á jaðarinn.  

Á seinna skeiði 19. aldar var lagður grunnur að því sem kalla mætti ,,íslenska 
þjóðsagnahefð“ þegar kerfisbundin söfnun og útgáfa munnmælasagna hófst með 
brautryðjendaverki Jóns Árnasonar, Íslenzkum þjóðsögum og æfintýrum (1862-1864). Í 
kjölfarið fylgdu fjölmörg önnur söfn, svo sem Þjóðsögur og munnmæli Jóns Þorkelssonar 
(1899), Þjóðtrú og þjóðsagnir (1908) og Gríma (1929-1950) Odds Björnssonar, Gráskinna 
(1928-1936) og Gráskinna hin meiri (1962) Sigurðar Nordal og Þórbergs Þórðarsonar, 
Íslenzkar þjóð-sögur og -sagnir (1922-1958) Sigfúsar Sigfússonar, Rauðskinna (1929-1961) 
Jóns Thorarensens, Íslenzkar þjóðsögur (1935-1939) Ólafs Davíðssonar, Íslenzkar 
þjóðsögur (1932-1947) Einars Guðmundssonar, Íslenzkir sagnaþættir og þjóðsögur (1940-
1957) Guðna Jónssonar og Þjóðsögur og sagnir (1962) Torfhildar Þorsteinsdóttur Hólm. 
Eins og sjá má af ofangreindri upptalningu fór söfnun og útgáfa íslenskra þjóðsagna 
nær eingöngu fram á vettvangi karlmanna til miðbiks 20. aldar, ef undan er skilinn 
síðasti safnarinn, Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm. Þar sem þjóðsagnasöfnun og 
útgáfa sagna hafa mikilvægu hlutverki að gegna fyrir mótun hugmynda fólks um 
íslenska þjóðsagnahefð og því sem hún eigi að innihalda, vekur fjarvera kvenna frá 
íslenskri þjóðsagnasöfnun og útgáfu upp ýmsar áleitnar spurningar um varðveislu 
sagna sem endurspegla reynsluheim og sagnamenningu kvenna. Til þessa hefur farið 
lítið fyrir kynjafræðilegu sjónarhorni á íslenska þjóðsagnamenningu og engar rann-
sóknir hafa verið gerðar á þeim áhrifum sem kyngervi safnaranna hefur á hið útgefna 
þjóðfræðiefni sem og hið óútgefna sem varðveitt er á skjalasöfnum. Þar sem þjóð-
sagnasafn Torfhildar Þorsteinsdóttur Hólm er fyrsta þjóðsagnasafn íslenskrar konu, og 
hið eina til miðbiks 20. aldar, veitir það dýrmætt tækifæri til slíkra rannsókna. Í eftir-
farandi umfjöllun verða teknir til skoðunar nokkrir þeir þættir sem sérkenna safn 
                                                           

1  Með hugtakinu kyngervi (gender) er vísað til félags- og menningarlegra hlutverka karla og kvenna en 
ekki til líffræðilegs munar. 
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Torfhildar og meðal annars gerð grein fyrir því að hvaða leyti það ögrar þeirri mynd 
sem önnur þjóðsagnasöfn hafa gefið af íslenskri þjóðsagnahefð.  

Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm 

Torfhildur var fædd á Kálfafellsstað í Suðursveit 1845, dóttir séra Þorsteins 
Einarssonar og Guðríðar Torfadóttur konu hans. Hún var ein fárra kvenna sinnar 
tíðar sem átti þess kost að menntast, en hún fór 17 ára gömul til Reykjavíkur þar sem 
hún lagði stund á nám í hannyrðum, teikningu og tungumálum, og síðan til Kaup-
mannahafnar til frekara náms á þessum sviðum. Á þessum tíma voru menntastofnanir 
lokaðar konum og fór nám Torfhildar því fram með einkakennslu. Nokkrum árum 
eftir að hún sneri heim aftur giftist hún Jakobi Hólm verslunarstjóra á Hólanesi á 
Skagaströnd en hann lést árs hjónaband árið 1875. Hún fluttist til Vesturheims 1876 
og bjó þar á Nýja-Íslandi og síðan í Winnipeg, en fluttist aftur heim til Íslands árið 
1889. Þekktust er Torfhildur fyrir að vera fyrsti kvenkyns skáldsagnaritarinn og fyrsti 
Íslendingurinn sem fæst við ritun sögulegra skáldsagna. Auk þess var hún fyrsti 
Íslendingurinn sem fékk listamannalaun, þó að þau hafi reyndar verið endurnefnd 
ekknastyrkur er frá leið. Torfhildur fékkst einnig fyrst kvenna við útgáfu tímarita, en á 
árunum 1891-1908 gaf hún út tímaritið Draupni, barnatímaritið Tíbrá á árunum 1892-
1893 og síðan Dvöl á árunum 1901-1917. Talsvert hefur verið ritað um ævi Torfhildar 
og bókmenntaverk, ekki síst um áhrif kyns og almennra hugmynda um kyngervi á 
framsetningu í ritverkum hennar (Björg Einarsdóttir, 1984; Helga Kress, 2009; Gerður 
Steinþórsdóttir, 2008). Hinsvegar hefur þjóðsagnasöfnun hennar mætt nokkru tómlæti 
meðal þeirra fræðimanna sem fást við rannsóknir á íslenskri þjóðsagnahefð og má 
líklega að einhverju leyti rekja það til þess hversu seint safn hennar var gefið út.  

Bróðurpart safns Torfhildar virðist hún hafa skráð á fyrstu árum sínum í Kanada 
og inniheldur safnið því efni frá 19. öld. Sögurnar, sem nær undantekningarlaust fjalla 
um atburði á Íslandi, skrifar hún að því virðist eftir minni eða eftir nafngreindum 
Íslendingum sem voru henni samtíða í Vesturheimi. Samanstendur þjóðsagnahandrit 
hennar, nú varðveitt á Landsbókasafninu, af fremur tætingslegum stílabókum auk 
ýmissa blaðsnepla sem hún hefur hripað sagnir niður á í flýti. Hún gerði sjálf enga 
tilraun til að gefa þjóðsagnasyrpur sínar út, utan örfárra sagna sem hún birti í 
tímaritum sínum Draupni og Dvöl undir lok 19. aldar og byrjun þeirrar 20. 
Þjóðsagnahandrit Torfhildar bárust Landsbókasafninu úr dánarbúi ráðskonu hennar í 
byrjun 7. áratugs 20. aldar, og komu sagnirnar út undir titlinum Þjóðsögur og sagnir árið 
1962 í umsjón Finns Sigmundssonar, rúmlega fjórum áratugum eftir lát Torfhildar. Er 
formáli Finns að verkinu svo að segja eina fræðilega umfjöllunin um þjóðsagnasöfnun 
Torfhildar til þessa dags. (Finnur Sigmundsson, 1962).  

Kyn sögumanna 

Val þjóðsagnasafnara á viðmælendum í ljósi kyns þeirra myndar athyglisverðan flöt 
rannsókna. Þetta hefur ekki verið mikið rannsakað, utan rannsóknar Tangherlini á 
samsetningu heimildamanna danska 19. aldar þjóðsagnasafnarans Evald Tang 
Kristensens. Leiddi hún meðal annars í ljós að hann hafði mun ríkari tilhneigingu til að 
ræða við kynbræður sína en konur. Rakti Tangherlini þetta fyrst og fremst til betra 
aðgengis Kristensens að karlmönnum en hinum heimilisbundnu konum bændasam-
félagsins samhliða ríkari vilja karlmanna en kvenna til að segja honum sögur kyns hans 
vegna (Tangherlini, 1994). Hér kemur Tangherlini inn á mikilvægan þátt í söfnunar-
samhengi sagna, þýðingu kyns og kyngervis safnara fyrir vilja sögumanna til þess að 
flytja honum eða henni sagnir sínar. Þetta þýðir að konur hafa e.t.v. metið sagnir sínar 
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og reynslu óviðeigandi til frásagnar fyrir karlkyns skrásetjara og því verið tregari til 
þess að segja þeim sögur sínar en kynsystrum sínum sem að einhverju leyti deildu með 
þeim athafnasviði og reynsluheimi.  

Mikilvægi sameiginlegs bakgrunns og reynsluheims sögumanns og safnara birtist 
meðal annars í vandræðum sem einn af skrásetjurum Jóns Árnasonar upplifði í 
söfnunarstarfi sínu, að því virðist, kyngervis síns vegna. Þetta er Sigurður Gunnarsson 
á Desjamýri, en í bréfi til Jóns dagsettu 16. nóvember 1860 lýsir hann vandræðum 
sínum sem svo:  

 
Kerling er í sókn minni, nærri níræð, sem trúir svo á álfa, að hún sér þá oft og 
segir um hætti þeirra, – hún sér fylgjur allar og vofur, en vill ekki segja mér neitt. 
Nú skal ég setja út dóttir mína elztu til að hafa upp úr henni, en hún man nærri 
allt sem hún heyrir, og segir svo vel frá, að ég kann ekki jafn vel sjálfur (Jón 
Árnason, 1950, bls. 262). 
 

Svo er að sjá, að séra Sigurður hafi réttilega gert sér grein fyrir gildi áheyrandans í 
þessu samhengi og metið stöðuna sem svo að sögukonan yrði viljugri til þess að segja 
kynsystur sinni sögur sínar en honum sjálfum. Sögukonan virðist hinsvegar hafa gert 
sér grein fyrir því að áheyrendahópur hennar yrði mun stærri en dætur séra Sigurðar 
eingöngu, því í bréfi þann 18. mars 1861 segir Sigurður: ,,Í fyrra sinn gerði ég ráð fyrir 
að láta dætur mínar fá sögur hjá álfatrúarkerlingu og sögur hjá stúlku fróðri. Þetta fyrra 
hefur ei tekizt, því kerling vill lítið segja, hugsar menn vilji hlæja að því...“ (Jón 
Árnason, 1950, bls. 281). Ríkari tilhneiging karla til að ræða fremur við kynbræður sína 
en konur ásamt tregðu kvenna til að segja karlkyns skrásetjurum Jóns Árnasonar sögur 
gæti að einhverju leyti skýrt fæð kvenna meðal heimildamanna sagna í safninu. Ef 
skoðuð er skrá yfir nafngreinda heimildamenn í heildarútgáfu Árna Böðvarssonar og 
Bjarna Vilhjálmssonar á þjóðsagnahandritum Jóns Árnasonar, kemur í ljós að innan 
við þriðjungur þeirra eru konur (Árni Böðvarsson og Bjarni Vilhjálmsson, 1961). Má 
þó hugsanlega einnig rekja fæð kvenna meðal sögumanna í safni Jóns til tilhneigingar 
skrásetjara til að nafngreina fremur þá karlmenn sem þeir skráðu eftir en konurnar 
vegna ríkari virðingar fyrir karlmönnum í feðraveldi 19. aldarinnar.2  

Það fyrsta sem segja má að einkenni safn Torfhildar er hið óvenjulega háa hlutfall 
kvenkyns sögumanna sagna í safni hennar en tveir þriðjuhluti þeirra eru konur. Þetta 
má vafalítið rekja til þess að hún hefur kyns og kyngervis síns vegna haft mun betri 
aðgang að konum og sagnaskemmtunum þeirra en karlkyns þjóðsagnasafnarar. Hér 
verður heldur ekki litið framhjá því, að ólíkt þeim sögukonum sem miða þurftu sagnir 
sínar við áhuga og smekk karlkyns áheyrenda eða safnara, deildi Torfhildur að 
einhverju leyti þeirra eigin kjörum og reynsluheimi. Því má ætla að hið sameiginlega 
kyn og kyngervi Torfhildar og sögukvenna hennar hafi ekki aðeins stuðlað að auknum 

                                                           

2  Um feðraveldi 19. aldar, stöðu kvenna innan þess og almennar hugmyndir um kyngervi kvenna á 19. 
öld og snemma á 20. öld, sjá t.d. Erla Hulda Halldórsdóttir (1997a; 1997b; 2003; 2009); Gunnar 
Karlsson (2008); og Sigríður Matthíasdóttir (2003). Hvað varðar umræðu séra Sigurðar í bréfi hans til 
Jóns Árnasonar birtir hún okkur gamalgróna hugmynd um sögufróðar konur sem helstu 
varðveitendur menningararfs sem karlmenn bjarga síðan frá glötun með því að skrifa upp og prenta 
sem m.a. Helga Kress hefur gert grein fyrir (2009). Hugmyndin um konur sem varðveitendur 
munnmælasagna birtist okkur meðal annars í ýmsum hugtökum sem menn nota til að lýsa 
munnmælasögum, svo sem ,,kerlingarbækur“ og ,,old wives tales“ sem benda til þess að menn hafi 
áður fyrr tengt flutning þjóðsagna fremur við konur en karlmenn. Hinsvegar hafa rannsóknir á 
íslenskum og norður-evrópskum sagnamönnum á 19. og 20. öld sýnt að sagnasjóðir kvenna eru 
almennt ekki stærri en sagnasjóðir karla, nema síður sé, ef undan eru skilin ævintýri sem stundum 
mælast fleiri í sagnasjóðum kvenna (Dégh 1969; Júlíana Þ. Magnúsdóttir 2008; Rósa Þorsteinsdóttir 
2005). Lægra hlutfall kvenna meðal heimildamanna sagna í söfnun þeirra Kristiansens og Jóns 
Árnasonar gefa ákveðna vísbendingu um að mýtan um konur sem varðveisluaðila munnmælasagna 
fremur en karla hafi ekki orðið mönnum neinn sérstakur hvati til þess að leggja sig fremur eftir 
sögnum kvenna en karla í raunverulegu söfnunarstarfi.  
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áhuga kvennanna til þess að segja henni sögur, heldur hafi þær einnig sagt henni sögur 
sem konur sögðu kynsystrum sínum en mátu annars óviðeigandi til áheyrnar fyrir 
karlmenn.  

Sögupersónur og efnistök 

Við útgáfu Finns Sigmundssonar á Þjóðsögum og sögnum 1962 var farin sú leið að flokka 
sagnirnar eftir sögumönnum en ekki þema sagnanna. Þetta gerir það að verkum að 
erfitt er að bera safnið efnislega saman við söfn sem byggja á þemaskiptingu efnis. Ef 
gerð er tilraun til samanburðar við safn Jóns Árnasonar sem stendur safni Torfhildar 
næst í tíma, má þó sjá að heildarmynd þeirra eru nokkuð ólík hvað varðar efnistök. 
Stærstu flokkarnir í safni Jóns í fyrstu útgáfu safnsins á árunum 1862-1864 eru sagnir 
sem fjalla um bein átök og samskipti manna við yfirnáttúrulegar verur, eða sagnir um 
álfa (bls. 130), tröll (bls. 80) og afturgöngur (bls. 95), eða sagnir um útilegumenn (bls. 
144) og einstaka galdramenn (bls. 120). Ef reynt er að beita sambærilegri þemaflokkun 
og Jón Árnason beitir á sagnir í heildarútgáfunni á handritum Torfhildar, Þjóðsögum og 
sögnum, kemur í ljós að stærsti hluti þeirra fjallar um drauma, forspár og fyrirboða 
ýmissa atburða, sem í safni Jóns hefðu fallið undir kaflann Ófreskigáfur. Nærri lætur að 
þessar sagnir séu fjórðungur allra sagna í safni Torfhildar. Hjá Jóni rúmast kaflinn um 
Ófreskigáfur hinsvegar á aðeins um 23 blaðsíðum sem bendir til þess að skrásetjurum 
hans hafi ekki borist margar slíkar sagnir til eyrna eða þeir ekki lagt sig sérstaklega eftir 
þeim. Hin ríka áhersla á drauma, forspár og fyrirboða í safni Torfhildar gefur hins-
vegar ákveðnar vísbendingar um að slíkar sagnir hafi notið mikilla vinsælda meðal 
sögukvenna hennar og verið ríkur þáttur í sagnaskemmtun þeirra á 19. öldinni. Þess 
ber að geta að draumreynsla, forspár og fyrirboðar eru atburðir sem eðlis síns vegna 
eiga sér tíðast stað á vettvangi heimilisins en ekki á ferðalögum utan þeirra sem raunin 
er um margar sagnir sem skýra frá beinum átökum við framandi verur. Hér er því um 
að ræða reynslu og frásagnarefni sem var konum mun aðgengilegra en annað innan 
íslenskrar þjóðsagnahefðar. 

Í safni Torfhildar er talsverður fjöldi sagna sem erfitt er að finna stað í þema-
flokkunarkerfi Jóns Árnasonar og reyndar einnig síðari flokkunum. Í umfjöllun um 
Torfhildi og fyrirhugaða útgáfu þjóðsagnasafns hennar árið 1962 kemur Eiríkur 
Hreinn Finnbogason m.a. inn á þennan framandleika sagnanna í safninu, þar sem 
hann segir Þjóðsögur og sagnir vera:  

 
... eitt af merkustu ritum hennar fyrir nútímann, því að allar þessar sagnir hefur 
hún skráð eftir munnlegum heimildum, og þó að sumt, sem þar er að finna, 
komi kunnuglega fyrir sjónir, og annað megi e.t.v. kallast lítilvægt, er þar 
fjölmargt áður óþekkt og merkilegt í þjóðsagnafræðum (Eiríkur Hreinn 
Finnbogason, 1962, bls. 53).  

 
Eiríkur tilgreinir því miður ekki sérstök dæmi um efni sem telja 

megi ,,lítilvægt“ eða ,,áður óþekkt“ í umfjöllun sinni. Nærtækasta skýringin á fram-
andleika efnisins liggur þó í þeirri staðreynd að ólíkt flestum sögum í öðrum þjóð-
sagnasöfnum skýrir stór hluti sagnanna í safni Torfhildar frá reynslu og áhugamálum 
kvenna og atburðum sem eiga sér stað á athafnasviði þeirra. 

Rannsóknir á notkun sögumanna á sögupersónum í sögnum hafa meðal annars 
leitt í ljós ríka tilhneigingu karlmanna til að sniðganga konur og hlutverk þeirra í 
sögnum sínum á meðan konur segi sögur af sögupersónum af mun blandaðra kyni. 
(Holbek, 1987; Júlíana Þóra Magnúsdóttir, 2008; Rósa Þorsteinsdóttir, 2005; 
Tangherlini, 1994). Tangherlini skýrir þetta í rannsókn sinni meðal annars í ljósi sam-
félagsgerðar feðraveldis 19. aldar sem hafi orðið karlmönnum hvati til að vanmeta og 
smætta hlutverk kvenna og skýra frá atburðum á forsendum karla á meðan konur 
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kunnu betur að meta hlutverk kynsystra sinna og gátu þeirra því mun tíðar í sínum 
sögnum. Hann bendir enn fremur á að sagnahefð leggi mönnum til leið til tjáningar 
málefna sem eru mikilvæg sögumönnunum sjálfum og konur dragi þannig merkingu 
frá sögnum sem konur birtast í á meðan karlmenn dragi merkingu frá sögnum sem 
karlmenn birtast í. Við upptöku sagna í sagnasjóði sagnamanna gætu þeir því hafa 
breytt kyni sögupersóna til samræmis við eigið kyn í þeim tilgangi að gera sagnirnar 
merkingafyllri fyrir þá sjálfa (Tangherlini, 1994). Við þetta má bæta, eins og meðal 
annars Terry Gunnell hefur bent á, að sagnir birta einnig þau gildi sem fólk telur mikil-
væg með því að bjóða upp á fordæmi sem ber að fylgja eða varast (Gunnell, 2005). Þar 
sem flestar sagnirnar í safni Torfhildar hafa þá sérstöðu að birta okkur samræður milli 
tveggja eða fleiri kvenna, gefa þær okkur áhugavert og sjaldgæft sjónarhorn á þau gildi 
sem konur mátu mikilvæg á þeim tíma sem sagnirnar voru skráðar á, auk hugmynda 
þeirra sjálfra um stöðu sína og hlutverk innan samfélagsins. 

Virðing fyrir hlutverkum og gildum kvenna í sögnum í safni Torfhildar birtast 
meðal annars í ríkulegum fjölda sagna sem fjalla um matargerð og handavinnu með 
einum eða öðrum hætti. Sem dæmi má nefna sögnina ,,Hundslæri í mis-
gripum“ (Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm, 1962, bls. 148) sem skýrir frá því er fljót-
færni húsmóður leiðir til dauða bróður hennar eftir að hún ber fyrir hann hundslæri í 
stað hangikjöts. Þessi sögn sýnir konum víti til að varast, og í gegnum þær afleiðingar 
sem breytni konunnar hefur fyrir bróður hennar í sögninni sjáum við glitta í 
hugmyndir um æskilega eiginleika og ábyrgð húsmóðurinnar. Athyglisverðara dæmi 
um hugmyndir kvenna um gildi sitt og hlutverk birtist þó í þessari sögn Sigríðar frá 
Vogum:  

 
Einhverju sinni var fjölkunnugur maður ástfanginn í vinnukonu á öðrum bæ. 
Hún vildi ekki eiga hann, en var hrædd við fjölkyngi hans, svo hún vildi reyna að 
hafa hann góðan. Bar þá svo til, að hann kom á kvíagarðinn, þegar hún var að 
mjólka ærnar. Bauð hún honum að drekka lyst sína úr skjólunni, og gjörði hann 
það, og var þá gott borð á henni. Tók hún síðan skjóluna og pissaði í hana til 
þess að fylla upp skarðið. Honum þótti þetta ljótar aðfarir og fór að setja ofan í 
við hana. Þá svaraði hún: ,,þess gætir ekki, Mundi minn, í svo mikilli 
mjólk.“ Ofbauð honum þá svo mjög subbuskapur hennar, að hann varð henni 
öldungis fráhverfur (Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm, 1962, bls. 9-10).  

 

Aðferð vinnukonunnar ráðagóðu til að losna við hinn óæskilega vonbiðil er 
athyglisverð í ljósi þess hlutverks sem henni og öðrum konum er á þessum tíma ætlað 
að gegna innan vébanda hjónabandsins. 3  Til þess að losna undan nauðungar-
hjónabandi verður hún að sýna af sér hegðun sem er algerlega andstæð þeim 
hugmyndum sem samfélag hennar gerir sér um gildi kvenna og æskilega húsmóður-
eiginleika. Í stuttu máli gerir hún sannkallaða efnavopnaárás á sjálfan kjarna hús-
móðurstarfsins, siðferðið, matargerðina og hollustuhættina. Það er þó eftirtektarvert, 
að breytni vinnukonunnar kallar hvorki á þá refsingu sem oftast fylgir tabúbrotum eða 
uppreisnum gegn samfélagslega viðurkenndum gildum í sögnum, né virðist sögukonan 
áfellast hana fyrir gjörðir sínar. Í gegnum sögnina sjáum við því glitta í kvenlega 
samstöðu gegn valdi karlmanna og viðteknum hugmyndum samfélagsins um gildi og 
stöðu kvenna.  

                                                           

3  Hér má benda á rannsókn Erlu Huldu Halldórsdóttur (2009) á orðræðu um hjónabandið á 19. öld, en 
þar ræðir hún m.a. um svokallaða húshaldshugmyndafræði á 19. öld sem lagði áherslu á að ágæti 
kvenna fælist í því að vera góðar eiginkonur og mæður, trúræknar, skírlífar og vandar að virðingu 
sinni. Samkæmt þessari hugmyndafræði var fyrirmyndar húsmóðirin guðrækin og hafði siðferðislega 
yfirburði yfir karlmanninn, bar ábyrgð á uppeldi barna og umvöndun hjúa auk þess sem hún rak 
heimilið af festu, ráðdeild og hagsýni.  



Júlíana Þóra Magnúsdóttir 

170 

Í ljósi þess hversu konur 19. aldar voru háðar karlmönnum og hjónabandi með 
afkomu sína, kemur það ekki á óvart að áberandi stór hluti sagnanna í safni Torfhildar 
fjalla um togstreitu á milli kynjanna. Sumar þessara sagna eru það sem kalla má 
rómantískar og jákvæðar, svo sem sagnirnar ,,Grímur sá mannsefni Sigríðar“ og ,,Ari 
sá konuefni sitt í draumi“ (Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm, 1962, bls. 12). Mun fleiri 
fjalla þó um samskipti kynjanna á neikvæðum nótum, svo sem ,,Hýr augu“ og ,,Stígðu 
ekki svona fast á tána á mér“ (Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm, 1962, bls. 35) sem 
fjalla um heimskulega hegðun karlmanna í mislukkuðum bónorðsferðum. Þær sagnir 
eru þó fleiri sem skýra frá svikulum og jafnvel morðóðum unnustum og eiginmönnum, 
samanber sagnirnar ,,Vondi unnustinn“, ,,Nú er honum Lofti mínum horfinn 
hugur“, ,,Árni á Sævarhólum“, ,,Kona sprakk af sorg“, ,,Um Odd prest í 
Miklabæ“ og ,,Ég veit meinbuginn“ (Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm, 1962, 28-29, 
52-54, 85-86, 92-94, og 143). Við þetta má síðan bæta sögnum um konur sem verða 
fyrir þeirri ógæfu að giftast sauðaþjófum, samanber ,,Silfurkeðjan“ (Torfhildur 
Þorsteinsdóttir Hólm, 1962, 4-5) og ,,Ærhvörfin á Munkaþverá“ (Torfhildur 
Þorsteinsdóttir Hólm, 1962, 110-111) og sögnum um konur sem feðra sinna vegna fá 
ekki að eiga unnusta sína eða verða ófrískar í föðurhúsum, samanber ,,Harka 
Magnúsar sýslumanns“ (Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm, 1962, 80-81) og ,,Um 
seinan“ (Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm, 1962, 88). Allt eru þetta sagnir sem sagðar 
eru af konum og bera vinsældir þessa efnis vott um að sagnir af ástum og átökum 
þeim tengdum hafi verið snar þáttur í sagnamenningu kvenna á seinna skeiði 19. aldar. 
Sálfræðilega endurspegla þessar sagnir ótta kvenna um afkomu sína í samfélagi raun-
heimsins sem tæpast bauð konum upp á annan valkost en skjól hjónabandsins. Þá er 
athyglisvert að margar þessara sagna innihalda ekki söguefni sem kalla má dulræn eða 
yfirnáttúruleg, heldur er hér um að ræða meinta sögulega atburði, eða nokkurskonar 
kvenlega útgáfu af Sögnum frá seinni öldum.4 Hér sjáum við því glitta í munnlega sögu á 
forsendum kvenna og þeirra reynsluheims sem sjaldan bregður fyrir í öðrum 
íslenskum þjóðsagnasöfnum.  

Meðferð karlmanna á sögnum kvenna í íslenskum þjóðsagnasöfnum vekur upp 
ýmsar spurningar um varðveislu sjónarhorns kvenna í sögnunum og mögulega 
smættun hlutverka þeirra. Eins og Ólína Þorvarðardóttir hefur bent á í umfjöllun sinni 
um meðferð sagna í safni Jóns Árnasonar, bárust sögurnar í safninu:  

 
...frá sjálfum sögumönnunum... til eyrna skrásetjaranna.... Þeir skrifuðu sögurnar 
upp, hver eftir sínum smekk, og bjuggu í hendur Jóni Árnasyni sem gerði efnis- 
og orðalagsbreytingar, felldi úr og jók við ,,eftir þörfum“. Þaðan fóru sögurnar í 
gegnum eina síuna enn, nefnilega til Konrad Maurers sem prófarkalas alla 
bókina fyrir prentun og gerði enn frekari breytingar (Ólína Þorvarðardóttir, 1998, 
bls. 266).  

 
Eins og flest önnur íslensk þjóðsagnasöfn fóru Þjóðsögur og sagnir Torfhildar í gegnum 
síu ritstýringar eftir að skráningu sagnanna sleppti, í þessu tilfelli Finns Sigmundssonar, 
sem virðist hafa lagfært orðalag, og sumstaðar bætt við titlum sagna eða breytt þeim. 
Var hér að mörgu leyti um nauðsynleg inngrip að ræða frá hans hendi, þar sem 
Torfhildur virðist hafa hripað sagnirnar niður í flýti með ýmsum málvillum og greina-
merkjaskorti og ekki hreinritað síðar. Í einu tilfelli má þó finna dæmi um örlitla 
skekkingu sjónarhorns vegna inngripa hans, en þetta er í svohljóðandi sögn Torfhildar 
sjálfrar:  
 

                                                           

4  Sagnir frá seinni öldum er heiti á einum þemaflokkinum í öðru bindi safns Jóns Árnasonar frá 
árunum 1862-1864 en í þessum flokki eru ýmsar viðburðasagnir, svo sem af svartadauða, slysförum, 
örnefnum, sögufrægum einstaklingum og afreksmönnum svo eitthvað sé nefnt.  
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Þegar Melkior Bjarnason, sonur séra Bjarna Eggertssonar, var vinnumaður hjá 
afa mínum, séra Torfa á Breiðabólsstað í Fljótshlíð, fór hann til útróðra í 
Vestmannaeyjum eins og tíðkaðist þar. Móðir mín festi hnappa í föt hans áður 
en hann fór. Um vorið fór hann í fuglabjörg í eyjunum, og í einni lausagöngunni 
hrapaði hann. En svo vildi til, að einn hnappurinn festist á snös, og á þeim 
hnappi hékk hann, þar til sigmennirnir komu honum til hjálpar litlu síðar 
(Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm, 1962, bls. 180). 

 

Við fyrstu sýn mætti efnislega flokka þessa sögn til slysfara, og hefði hún vafalítið 
verið sett í þann flokk í flestum þeim þjóðsagnasöfnum sem byggja á þemaflokkun. 
Þegar betur er að gáð má þó sjá að sjónarhorn og áhugi sögukonunnar er ekki á 
slysinu sjálfu, heldur er kjarni sagnarinnar saumaskapur móður hennar sem getið er 
um eftir stutta kynningu á aðstæðum og persónum. Móðirin verður þannig hin eigin-
lega hetja sagnarinnar og virkur gerandi hennar þegar hún með vandaðri handavinnu 
sinni bjargar mannslífi. Þetta sjónarhorn endurspeglast vel í þeim titli sem Torfhildur 
gefur sögninni í handriti sínu, sem er ,,Vel festur hnappur“ (Lbs. 3983 4to). Í meðferð 
Finns á efninu hefur þessi sögn fengið nýjan titil, ,,Hnappur bjargar mannslífi“, sem 
smættar nokkuð gildi saumaskapsins og hlutverk konunnar í sögninni með því að færa 
sjónarhornið frá henni og verkum hennar að hnappinum sjálfum. Þessi sögn undir-
strikar því að einhverju leyti hættuna á smættun hlutverka kvenna í áheyrn og meðferð 
karla á sögnum þeirra vegna ólíkra áhugamála og reynsluheima kynjanna. Ef máls-
greininni um saumaskap móður Torfhildar hefði verið sleppt samhliða því að titli 
sagnarinnar var breytt, hefði staðið eftir sögn um slysfarir karlmanns en ekki handa-
vinnu kvenna og konan í sögninni þannig orðið ósýnileg aukapersóna hennar.  

Niðurlag 

Söfnun og útgáfa íslenskra þjóðsagna hefur sögulega nær eingöngu verið í höndum 
karlmanna, og er sú hætta fyrir hendi að hefðin hafi verið kortlögð á þeirra forsendum 
og í tengslum við áhugamál þeirra og reynsluheim. Líta má á þjóðsagnasafn Torfhildar 
Þorsteinsdóttur Hólm sem einstaka heimild um sagnaskemmtun kvenna á 19. öld, 
reynsluheim þeirra og gildi. Um leið undirstrikar þetta eina þjóðsagnasafn konu 
nauðsyn þess að söfnun og framsetning íslenskrar þjóðsagnahefðar fari einnig fram á 
forsendum kvenna með því að birta okkur ýmis frásagnaefni og gildi sem eru sjaldséð í 
öðrum þjóðsagnasöfnum síns tíma. Kyn og kyngervi þeirra aðila sem skópu þau gögn 
sem við vinnum með í dag, ætti því að vera sjálfsagður hluti þess samhengis sem við 
lítum til við rannsóknir okkar á efninu. Þess ber að gæta að síðari safnanir og 
rannsóknir á íslenskri þjóðsagnahefð hafa óhjákvæmilega byggt að nokkru leyti á þeim 
flokkum og tegundum efnis sem birtast okkur í prentuðum þjóðsagnasöfnum 19. og 
20. aldar. Eins og rætt var í upphafi greinarinnar, kallar fjarvera kvenna frá þjóð-
sagnasöfnun og útgáfu í fortíðinni fram spurninguna um stöðu sagnamenningar og 
reynsluheims kvenna í þeirri mynd sem við gerum okkur enn í dag af íslenskri 
þjóðsagnahefð. Frekari rannsóknir á þeim þáttum íslenskrar þjóðsagnahefðar sem 
tilheyra reynsluheimi og athafnasviði kvenna eru því nauðsynlegar, þar sem þær gætu 
breytt sýn okkar á þjóðsagnahefðina og dregið fram þá þætti hennar sem vanræktir 
hafa verið í fyrri söfnunum og rannsóknum.  

 

  



Júlíana Þóra Magnúsdóttir 

172 

Heimildir 

Árni Böðvarsson og Bjarni Vilhjálmsson. (1961). A. Heimildamenn. Í Jón Árnason, 
Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri (6. bindi, bls. 45-48). Reykjavík: Þjóðsaga.  

Babcock, B. (1987). Taking liberties, writing from the margins, and doing it with a 
difference. Journal of American folklore, 100, 390-411.  

Björg Einarsdóttir. (1984). Fyrsti íslenski kvenrithöfundurinn. Úr Ævi og starfi íslenskra 
kvenna (1. bindi, bls. 104-125). Reykjavík: Bókrún.  

Dégh, L. (1969). Folktales and society: Story-telling in a Hungarian peasant community. 
Bloomington: Indiana University Press.  

Einar Guðmundsson. (1932-1947). Íslenzkar þjóðsögur (1.-5. bindi). Reykjavík: Leiftur.  
Eiríkur Hreinn Finnbogason. (1962). Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm. Félagsbréf, 8(25), 

53-54.  
Erla Hulda Halldórsdóttir. (1997a). ,,Illt er að vera fæddur kona“: Um sjálfsmynd 

kvenna í sveitasamfélagi 19. aldar. Í Helgu Kress og Rannveig Traustadóttir 
(ritstjórar), Íslenskar kvennarannsóknir- Erindi flutt á ráðstefnu í október 1995 (bls. 33-40). 
Reykjavík: Rannsóknarstofa í kvennafræðum.  

Erla Hulda Halldórsdóttir. (1997b). Að vera sjálfstæð: Ímyndir, veruleiki og 
frelsishugmyndir kvenna á 19. öld. Saga, 35, 57-94.  

Erla Hulda Halldórsdóttir. (2003). Af bréfaskiptum kvenna á 19. öld. Í Ingi Sigurðsson 
og Loftur Guttormsson (ritstjórar), Alþýðumenning á Íslandi 1830-1930: Ritað mál, 
menntun og félagshreyfingar (bls. 247-267). Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

Erla Hulda Halldórsdóttir. (2009). Sem einn maður. Orðræða um hjónaband á 
nítjándu öld. Í Arnfríður Guðmundsdóttir og Kristín Ástgeirsdóttir (ritstjórar), 
Kvennabarátta og kristin trú (bls. 87-106). Reykjavík: JPV útgáfa.  

Farrer, C. R. (ritstjóri). (1986). Women and Folklore: Images and Genres. Prospect Heights: 
Waveland Press.  

Finnur Sigmundsson. (1962). Formáli. Í Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm, Þjóðsögur og 
sagnir (bls. v-xxiv). Reykjavík: Almenna bókafélagið.  

Gerður Steinþórsdóttir. (2008). Brautryðjandinn Torfhildur Þ. Hólm og sögulega 
skáldsagan. Andvari, 133, 135-148.  

Guðni Jónsson. (1940-1957). Íslenzkir sagnaþættir og þjóðsögur (1.-12. bindi). Reykjavík: 
Ísafoldarprentsmiðja.  

Gunnar Karlsson. (2008). Upphafsskeið þjóðríkismyndunar 1830-1874. Í Sigurður 
Líndal og Pétur Hrafn Árnason (ritstjórar), Saga Íslands IX (bls. 163-374). Reykjavík: 
Hið íslenzka bókmenntafélag.  

Gunnell, T. (2005). An Invasion of foreign bodies: Legends of washed up corpses in 
Iceland. Í M. Marnersdóttir, J. Cramer og A. Johansen (ritstjórar), Eyðvinur: 
Heiðursrit til Eyðun Andreassen (bls. 70-79). Þórshöfn: Føroyja fróðskaparfelag.  

Helga Kress. (2009). Á hverju liggja ekki vorar göfugu kellíngar. Úr Óþarfar unnustur og 
aðrar greinar um íslenskar bókmenntir (bls. 258-297). Reykjavík: Bókmennta- og 
listfræðastofnun Háskóla Íslands. 

Holbek, B. (1987). Interpretation of fairy tales: Danish folklore in a European perspective. (FFC 
no. 239). Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.  

Jordan, R., Kalcik, S. (ritstjórar). (1985). Women‘s folklore, women´s culture. Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press.  

Jón Árnason. (1862-1864). Íslenzkar þjóðsögur og æfintýri. Leipzig: Verlag der J. C. 
Hinrichs.  

Jón Árnason. (1950). Úr fórum Jóns Árnasonar (1. bindi). Reykjavík: Hlaðbúð.  
Jón Thorarensen. (1929-1961). Rauðskinna (1.-3. bindi). Reykjavík: Ísafold. 
Jón Þorkelsson. (1899). Þjóðsögur og munnmæli . Reykjavík: Sigfús Eymundsson.  
Júlíana Þóra Magnúsdóttir. (2008). Saga til næsta bæjar: Sagnir, samfélag og þjóðtrú sagnafólks 

frá austurhéraði Vestur-Skaftafellssýslu. Óbirt MA ritgerð: Háskóli Íslands, 
Félagsvísindadeild. 



Þjóðsagnasöfnun og kyngervi 
 

173 

Lsb. 3983 4to. [Þjóðsagnahandrit Torfhildar Þorsteinsdóttur Hólm á Landsbókasafni 
Íslands.]  

Oddur Björnsson. (1908). Þjóðtrú og þjóðsagnir. Akureyri: Bókaverslun Odds 
Björnssonar.  

Oddur Björnsson. (1929-1950). Gríma: Þjóðsögur (1.-25. bindi). Akureyri: Þorsteinn M. 
Jónsson.  

Ólafur Davíðsson. (1935-1939). Íslenzkar þjóðsögur (1.-2. bindi). Akureyri: Þorsteinn M. 
Jónsson.  

Ólína Þorvarðardóttir. (1998). Þjóðsögur Jóns Árnasonar? Tilraun til heimildarýni. Í 
Jón Jónsson, Terry Gunnell, Valdimar Tr. Hafstein og Ögmundur Helgason 
(ritstjórar), Þjóðlíf og þjóðtrú: Ritgerðir helgaðar Jóni Hnefli Aðalsteinssyni (bls. 245-269). 
Reykjavík: Þjóðsaga.  

Personal narrative group. (ritstjóri). (1989). Interpreting women‘s lives: Feminist theory and 
personal narratives. Bloomington og Indianapolis: Indiana University Press. 

Rósa Þorsteinsdóttir. (2005). Sagan upp á hvern mann: Átta íslenskir sagnamenn og ævintýrin 
þeirra. Óbirt MA ritgerð: Háskóli Íslands, Félagsvísindadeild. 

Sigfús Sigfússon. (1922-1958). Íslenzkar þjóð-sögur og -sagnir (1.- 16. bindi). Reykjavík: 
Víkingsútgáfan.  

Sigríður Matthíasdóttir. (2003). Þjóðerni og karlmennska á Íslandi við upphaf 20. aldar. 
Í Jón Yngvi Jóhannsson, Kolbeinn Óttar Proppé og Sverrir Jakobsson (ritstjórar) 
Þjóðerni í þúsund ár? (bls. 119-132). Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

Sigurður Nordal og Þórbergur Þórðarson. (1928-1936). Gráskinna (1.-4. bindi). 
Reykjavík: Þjóðsaga.  

Sigurður Nordal og Þórbergur Þórðarson. (1962). Gráskinna hin meiri (1.-2. bindi). 
Reykjavík: Þjóðsaga.  

Tangherlini, T. (1994). Interpreting legend: Danish storytellers and their repertoires. New York 
og London: Garland publishing.  

Torfhildur Þorsteinsdóttir Hólm. (1962). Þjóðsögur og sagnir. Reykjavík: Almenna 
bókafélagið.  

 


	titilsida_Júlíana Þóra
	165-173_Júlíana _óra Magnúsdóttir_FELMAN

