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Útdráttur 

 
Sagnir um umskiptinga virðast hafa verið leið fólks til að útskýra meðfædda líkamlega 
og andlega fötlun barna áður en læknisfræðin hafði þróað þær útskýringar sem við 
þekkjum í dag. Þessar flóknu og áhugaverðu sagnir hafa ekki fyrr en á síðustu árum 
fengið mikla athygli og efni þeirra lítið kannað umfram það hvers kyns fötlun þær væru 
að útskýra. Í þessari ritgerð verður nýju ljósi beint að umskiptingasögnum, ljósi sem 
sýnir að sagnirnar geta einnig gefið vísbendingar um viðhorf og gildi gagnvart fötluðum 
börnum fyrr á öldum; ljósi sem sýnir að sagnirnar hafa verið fordæmisgefandi um 
hegðun foreldra í garð ungabarna, bæði þeirra sem ófötluð hafa verið og þeirra sem hafa 
búið við skerðingar af einhverju tagi. Til að draga fram slík atriði er fléttuð saman 
fræðileg umræða um það hvernig megi sjá sagnir sem spegil á samtíma sinn. Þessi 
umræða er byggð á verkum fræðimanna á borð við Honko, Dégh, Tangherlini og 
Palmenfelt og einnig verkum Lindows, Møllers og Eberly um umskiptinga. Að síðustu 
er gerð tilraun til að skoða viðhorf til fötlunar í sögulegu ljósi og er þar líka stuðst við 
ýmsa fræðimenn auk til að mynda Biblíunnar og Hávamála. Þessir þrír fræðilegu þræðir 
eru svo undnir saman í fléttu og beitt til að greina 64 sagnir af umskiptingum frá Íslandi, 
Skandinavíu, Bretlandseyjum og Færeyjum. Það sýnir að umskiptingar eiga vissulega 
stoð í raunveruleika fatlaðra barna, en hvað þýðir það? 
 
 
 

Abstract 

Before the medicalization of disability legends of changelings were used to explain 
physical and mental impairments. These legends have gained increased attention in 
recent years but scholars have mostly focused on identifying the medical nature of 
impairments detectible as changelings. This thesis explores the legends from a different 
standpoint and attempts to demonstrate how legends can reveal how disabled children 
were treated and perceived and how these legends instructed parents in their treatment 
and caring of their child, disabled as well as nondisabled. The thesis combines 
theoretical scholarship by Honko, Dégh, Tangherlini and Palmenfelt that aims to 
analyse legends as social mirrors which reflect society’s values at the time they are told. 
The works of Lindow, Møller and Eberly on changelings are as well an important 
perspective. Finally, the thesis explores the history of disability. These three theoretical 
perspectives are intertwined and used to analyse 64 legends from Iceland, Scandinavia, 
the British Isles and the Faero islands. This demonstrates that changelings are relevant 
to the lives of disabled children, but what does that mean? 
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Inngangur 

 

Umskiptingar og sagnir um þá hafa leitað á huga minn frá því haustið 2007 þegar ég hóf 

nám í þjóðfræði. Fyrsta verkefnið sem ég gerði í Inngangi að þjóðfræði var útdráttur og 

lítill fyrirlestur úr fræðigrein að eigin vali. Ég valdi „Fairies and the Folklore of 

Disability: Changelings, Hybrids and the Solitary Fairy“ eftir Susan Shoon Eberly, grein 

sem oft er vitnað til í þessari ritgerð. Sú hugmynd heillaði mig strax að í þjóðfræðiefni 

gætu leynst einstaklingar með fötlun og viðhorf í garð þeirra, en í gegnum námið hef ég 

svo reynt að nálgast slíkt þjóðfræðiefni. Enda þótt grein Eberly hefði mikil áhrif á mig 

svalaði hún þó aldrei þörf minni hvað þessa umræðu varðar. Víst gerði hún 

skilmerkilega grein fyrir þeim skerðingum og sjúkdómum sem að öllum líkindum lægju 

að baki umskiptingasögnunum en umræðan náði ekki lengra. Mig langar að fara lengra 

og dýpra: hvað þýðir það að fötluð börn hafi áður fyrr oft verið talin umskiptingar, 

annars heims verur, ómannleg? Spurningum sem þessum verður seint svarað í einni 

ritgerð en hafi mér tekist að stroka út punktinn að baki setningunni um að „umskiptingar 

séu fötluð börn” get ég vel við unað. 

Því hefur lengi verið haldið fram af leikum sem lærðum að umskiptingasagnir 

hafi fyrr á tíðum verið leið fólks til að útskýra meðfædda fötlun barna bæði líkamlega 

og andlega (sjá 2. kafla). Í umræðunni um einhverfu til að mynda, þekkist þessi 

hugmynd vel og á þeim vettvangi eru umskiptingasagnir jafnvel einskorðaðar við 

einhverfu barna og taldar lýsa því ferli þegar „heilbrigt“ barn hverfur inn í heim 

einhverfunnar.1 En að segja að tilvera eða trú á umskiptinga sé útskýring á fötlun barna 

frá tíma þegar engar aðrar útskýringar voru til er nokkuð einföld ályktun. Útskýringin er 

ekki endilega röng en hún segir okkur ekki allt. Í þessari ritgerð mun ég reyna að varpa 

ljósi á það hvað felst í umskiptingasögnunum fleira en að þær „útskýri fötlun“. Ég tel að 

í þessum sögnum, sem víða finnast, leynist einnig aðrar hugmyndir og viðhorf fólks 

fyrri tíma um það sem í dag er kallað fötlun.  

Að skoða umskiptingasagnir út frá samfélagslegum gildum sem hugsanlega 

birtast í þeim kann að virðast einföld hugmynd. Hvað er svo sem á því að græða að hafa 

vísbendingar um viðhorf forfeðra okkar til fötlunar? Dagurinn í dag byggir á deginum í 

gær og í dag eru viðhorf, fordómar og mannréttindi fatlaðs fólks2 eitt af stærstu og 

                                                
1 Kristín Ólafsdóttir, Margrét Dagmar Ericsdóttir (framleiðendur) og Friðrik Þór Friðriksson (leikstjóri). 
Sólskinsdrengurinn. 
2 Samningur Sameinuðu Þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks http://www.un.org/disabilities/index.asp .  
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mikilvægustu baráttumálum hagsmunahreyfinga fatlaðs fólks. Í slíkri baráttu getur 

reynst dýrmætt að átta sig á því að rætur viðhorfa nútímans liggja í fortíðinni og því þarf 

að skoða þær vísbendingar sem fortíðin hefur skilið eftir sig til að skilja tilurð 

nútímaviðhorfanna. Vandinn er sá að fatlað fólk er ekki mjög fyrirferðarmikið í 

heimildum um mannkynssögu þó hópurinn sé stöku sinnum nefndur á nafn beint eða 

óbeint. Þær litlu upplýsingar sem sagan veitir okkur gefa samt ekki sérlega góða mynd 

af almennum viðhorfum í garð fatlaðs fólk. Þó er hugsanlegt að þjóðfræðiefni á borð við 

sagnir af umskiptingum geti gefið mikilvægar nýjar vísbendingar um viðhorf og gildi. 

Til að draga fram slíkar vísbendingar um viðhorf í garð fatlaðs fólks mun ég 

flétta saman þrjá mikilvæga þræði. Í fyrsta kafla ritgerðarinnar verður farið ítarlega í 

þjóðsagnafræðina. Rætt verður um hvað sagnir eru, hvernig þær virka í samskiptum 

fólks og hvernig þær geta endurspeglað viðhorf og heimssýn þess fólks sem segir þær. 

Hér verður vitnað til helstu fræðimanna sem rannsakað hafa sagnir, fræðimanna á borð 

við Lindu Dégh, Timothy Tangherlini, Lauri Honko og Ulf Palmenfelt svo einhverjir 

séu nefndir. Annar kafli er helgaður umskiptingasögnunum sjálfum, söguþræði þeirra, 

tilbrigðum og á hvaða hátt fræðimenn hafa fjallað um þær og túlkað. Hér liggja að baki 

63 umskiptingasagnir3 frá Íslandi, Færeyjum, Skandinavíu og Bretlandseyjum úr 

ýmsum prentuðum sagnasöfnum. Til viðbótar við þjóðsagnasafnarana er stuðst við 

umræðu og túlkanir fræðimana á borð við John Lindow, Susan Shoon Eberly og J. S. 

Møller. Þriðji kafli er svo helgaður umræðu um viðhorf til fötlunar í sögulegu samhengi 

auk þess sem aðferðum fötlunarfræðinga til að útskýra ólíkan skilning manna á fötlun 

jafnt í tíma og rúmi verða gerð skil. Segja má að fjórði kafli sé borðinn sem hnýtir 

fléttuna saman. Þar eru umskiptingasagnirnar á ný í sviðsljósinu en hér eru þær túlkaðar 

á nýjan hátt þar sem horft er til efnisatriða sagnanna sem geta gefið vísbendingar um 

viðhorf til þeirra sem að sögninni standa, foreldra og þá sérstaklega mæðra, samfélags, 

yfirnáttúrulegs samfélags og barnsins fatlaðs eður ei. Að lokum eru svo dregnar saman 

niðurstöður sem fela í sér allt annað en einfalda mynd af umskiptingum og 

umskiptingasögnum. Eins og ég mun sýna er umskiptingurinn mikilvæg persóna í 

sögnunum en þegar horft er til þeirra gilda sem í sögnunum felast eru það ekki 

umskiptingarnir, sem hugsanlega eru fötluð börn, sem vega þyngst. Gildin, viðhorfin og 

skilaboð sagnanna beinast ekki að umskiptingum eða barninu heldur að foreldrunum 

sem hugsanlega hafa tekið sagnirnar sem fyrirmynd um hegðun og viðbrögð við fötlun 

barns. 

                                                
3 Skrá yfir sagnirnar sem liggja að baki ritgerðinni er að finna í Viðauka 1. 
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1. Sagnafræði 

 
Þegar fjallað er um sagnir er mikilvægt að gera sér grein fyrir því hvað sögn er, á hvaða 

hátt hún birtist og hver virkni hennar er í samskiptum fólks. Kjarni sagnarinnar er sá að 

hún er trúleg og segja má að hún geri það sem hún getur til að aðlaga sig á þann hátt að 

hlustendur leggi trúnað á efni hennar; enginn sagnamaður vill segja sögn sem fólk trúir 

ekki. Þessi sterki trúlegi kraftur sagnarinnar er það atriði sem gerir hana að 

samtímaspegli sem getur gefið fræðimönnum innsýn í viðhorf og hugmyndir 

fortíðarinnar. Í kaflanum hér á eftir verður leitast við að skilgreina þessi þrjú atriði: hvað 

sögnin er, hvernig hún kemur fram og virkni hennar sem samfélagsspegil með það 

verkefni fyrir höndum að fjalla um ákveðna sagnagerð: umskiptingasagnir.   

 

1.1 Hvað er sögn?   

 

Sagnir hafa í gegnum tíðina ekki þótt jafn spennandi til rannsóknar og ævintýri. Þær 

hafa því að miklu leyti orðið útundan í þjóðsagnarannsóknum þar til á síðustu áratugum. 

Áhugaleysi fræðimanna gagnvart sögnunum stafar kannski einna helst af því að sögnin 

er hluti af samtölum fólks, ekki er auðvelt að skilgreina hana og efni hennar er oftar en 

ekki hversdagslegt. Ævintýrin eru aftur á móti í fastari ramma, krefjast fastmótaðri 

sögustundar og gerast í framandi heimi og því hefur efni þeirra þótt meira spennandi. 

Einnig virðist það hafa haft þýðingarmikil áhrif á fræðimenn og áhuga þeirra á sögninni 

að hún er staðbundnari en ævintýrin, það er að segja ævintýrin þykja hafa meira vægi í 

alþjóðasamhengi.4 Þrátt fyrir frekar stutta rannsóknarsögu sagna hefur fyrirbærið sögn 

lengi verið þekkt og skilgreining þjóðsagnafræðinnar á fyrirbærinu sögn er í grófum 

dráttum sú að sögn sé stutt einþátta frásögn sem virðist fela í sér nokkurn sannleik sem 

hlustendur leggja trúnað á.5 Sögnin er oft uppspuni í sjálfu sér en uppbygging 

sagnarinnar gefur til kynna að hún sé sönn, hversu lygileg sem hún er. Sé 

sagnamaðurinn tekinn trúanlegur og sögninni trúað skapar hún aðhald í samfélaginu því 

samfélagið tekur mark á skilaboðum sagnarinnar. Slík skilaboð eru því sterkt félagslegt 

taumhald og má nefna sagnir af útburðum sem dæmi um slíkt taumhald. Skelfilegar 

sagnir af vofum ungabarna sem hafa verið borin út hafa án efa hvatt ungar stúlkur til að 

                                                

4 Von Sydow, Prosa-folkdiktningens kategorier, 66. 
5 T.d. Von Sydow, Prosa-folkdiktningens kategorier, 58. 
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forðast þungun og þar með hættuna á því að eignast óskilgetið barn og þurfa hugsanlega 

að bera það út. Til þess að slíkt taumhald hafi áhrif hafa stúlkurnar þó þurft að trúa efni 

útburðarsagnanna. 

  Jacob Grimm er einn af þeim fyrstu sem reyndu að skilgreina fyrirbærið sögn en 

skilgreining hans á sögn er í samhengi við ævintýrið. Grimm skilgreinir sögnina sem 

sagnfræðilega frásögn sem er þá andstæða við skáldað ævintýrið.6 Þessi skilgreining 

Grimms segir þó lítið til um hvað sögn er eða um hvað hún fjallar, það eina sem hann 

segir er að hún sé sönn og sagnfræðilega rétt en nánar verður vikið að sannleiksgildi 

sagna síðar. Þessi einfalda skilgreining Grimms stóð lengi nokkurnveginn óhreyfð.  

Grimm var þó einn þeirra fyrstu sem bentu á að í sögninni mætast tveir heimar. 

Þessi þáttur skilgreiningar hans hefur staðist tímans tönn og er almennt samþykktu sem 

staðreynd af þjóðsagnafræðingum. Það er ekki síst skörun heimanna tveggja, hins 

mannlega og hins yfirnáttúrulega, sem aðgreinir sögnina frá ævintýrinu.7 Lutz Röhrich 

líkt og Grimm gerir tengsl ævintýrsins við hið óraunverulega og skáldaða annars vegar 

og hins vegar tengsl sagnarinnar við hið raunverulega og sanna að umtalsefni í Folktales 

and Reality. Eins og Röhrich bendir á er alla jafna sagt að í ævintýrinu sé aðeins einn 

heimur þar sem galdrar og einkennilegar verur eins og risar og álfadísir búa innan sama 

veruleika og mannfólkið. Af þessu leiðir að Jói er ekkert hissa á því að vera boðnar 

töfrabaunir í stað kýrinnar og ekki kippir hann sér heldur upp við sjálfspilandi hörpu og 

geðillan risa. Allt eru þetta eðilegir og sjálfsagðir hlutir í daglegu lífi ævintýrahetjunnar 

Jóa. Í sögninni tilheyra yfirnáttúruleg fyrirbæri og töfrar öðrum heimi sem undir 

eðlilegum kringumstæðum er ekki í neinum tengslum við mannfólkið. Sögnin verður 

hins vegar til þegar þessir tveir ólíku heimar skarast, þegar mannfólkið hittir til dæmis 

fyrir álf, draug eða skrímsli. Árekstur heimanna er óvenjulegur og tilefni í sögu til næsta 

bæjar enda er ekkert hversdagslegt eða eðilegt við það að mæta álfi á götu. Raunar eru 

samskipti mannfólks og yfirnáttúrulegra fyrirbæri í sögnum oftar en ekki óttablandin 

enda erum við flest hrædd við það sem við ekki þekkjum. 8   

Eins og bent hefur verið á fékk sögnin meiri athygli á 20. öldinni og smám 

saman fóru að myndast fleiri kenningar í tengslum við sögnina og skilgreining hennar 

að breytast. Carl Wilhelm von Sydow lagði mikið til rannsókna á sögnum. Hann skipti 

sögnum í tvo einfalda flokka memorats, eða reynslusagnir og fabulat sem á íslensku 

útleggst sögusögn. Von Sydow skilgreinir reynslusögn sem fyrstu persónu frásögn af 

                                                
6 Grimm, Deutsche Sagen, bls. V. 
7 Lindahl, Psychic Ambiguity at the Legend Core, 2. 
8 Röhrich, Folktales and Reality, 23. 
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atburðum sem sögumaður sjálfur lendir í. Undir sögusagnir flokkar hann til dæmis 

sagnir um yfirnáttúrulegar verur sem byggja á þjóðtrú. Það sem báðir sagnaflokkar eiga 

sameiginlegt er að fólk trúir þeim.9 Skilgreiningar von Sydows á reynslu- og sögusögn 

eru skýrar og skorinorðar en þegar sagnirnar sjálfar eru skoðaðar kemur í ljós að skilin 

þarna á milli eru mun óljósari.  Í dag er því oft talað um að fyrstu og jafnvel þriðju 

persónu reynslufrásagnir falli undir reynslusagnabálkinn sem og að reynslu- og 

sögusagnir von Sydows séu mun samtvinnaðri en hann vill vera láta.10   

Í greininni „The Memorate and the Proto-memorate“ gagnrýna þau Linda Dégh 

og Andrew Vázsonyi hina ýmsu fræðimenn fyrir að feta of þröngt í fótspor von Sydows. 

Þau segja að væri skilgreiningu von Sydows fylgt að fullu myndu reynslusagnir varla 

teljast til þjóðfræðiefnis því þær skorti frásagnarlega þætti. Kjarni reynslusagnanna 

hefur oftar en ekki verið tekinn út úr frásagnarlegu samhengi sínu og flokkaður og 

skráður ekki sem sögn heldur undir kreddur eða hjátrú. Kreddan er í raun staðhæfing um 

trú fólks á meðan sögnin er iðulega frásögn sem felur í sér trú fólksins sem segir frá og 

hlustar.11 Þau Dégh og Vázsonyi benda einnig á þann vanda sem skapast hefur við 

aðgreiningu reynslu- og sögusagna. Samkvæmt klassískri skilgreiningu von Sydows 

geta þeir einir þekkt reynslusögn sem hafa orðið fyrir umræddri reynslu eða heyrt 

söguna frá þeim sem býr yfir reynslunni en um leið og komið er í þriðju persónu 

frásögn telst sögnin ekki lengur reynslusögn. Til að koma böndum á þessa þriðju 

persónu frásögn sköpuðu fræðimenn fjölda nýrra skilgreininga og nafna á 

sagnafyrirbærin sem að lokum ógnuðu tilvist reynslusagnarinnar.12  

Eins og þegar hefur komið fram eru mörk reynslusagnar og sögusagnar ekki jafn 

klippt og skorin og von Sydow vildi meina og greinilegt er að nokkurt flæði er á milli 

þessara tveggja gerða sagna. Einn þeirra fræðimanna sem hafa velt þessu flæði fyrir sér 

er Lauri Honko. Honko lætur sér þó ekki nægja að skoða færslu sagnarinnar úr fyrstu í 

þriðju persónu frásögn heldur skoðar hann einnig tengingu sagnanna við þjóðtrú.  Hann 

segir að reynslusagnir séu mikilvægt efni þegar rannsaka eigi þjóðtrú því þær verði til 

þegar þjóð- eða hjátrúarhefðir eru framkvæmdar og hafa áhrif á hegðun fólks. Þegar 

sögnin er orðuð verða óáþreifanlegar verur þjóðtrúarinnar, draugar og huldufólk, 

áþreifanlegar því sögnin er vitnisburður um atburði sem sögumaðurinn hefur upplifað.13 

                                                
9 Von Sydow, Prosa-folkdiktningens kategorier, 66-68. 
10 Tangherlini, Interpreting Legend: Danish Storytellers and Their Repertoires, 12. 
11 Á blaðsíðu 473-484 í V. bindi safnis Jóns Árnasonar, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, er að finna lista 
yfir slíkar kreddur. 
12 Dégh og Vázsonyi, The Memorate and the Proto-Memorate, 227-229. 
13 Honko, Memorates and the Study of Folk Belief, 103-105. 
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Þó svo að fyrstu persónu reynslusögnin sé mikilvæg fyrir þjóðtrúarrannsóknir er þriðju 

persónu frásögnin það ekki síður þar sem reynslusögn getur hæglega orðið að þriðju 

persónu sögusögn.14 Honko slær þó þann varnagla að ekki sé eingöngu hægt að nota 

sagnir þegar rannsaka eigi þjóðtrú því einnig þurfi að skoða til dæmis kreddur sem eru 

staðhæfingar um hjátrú án frásagnar.15   

Honko segir margar leiðir vera á milli þessara tveggja sagnagerða sem 

endurspeglist ekki síst í því að reynslusögn getur breyst í sögusögn. Sé efni 

reynslusagnar nógu krassandi og spennandi getur efni hennar hæglega borist milli 

svæða og fest þar rætur. Sögn sama efnis getur því verið trúarsögn, það er að segja 

reynslu- eða sögusögn, á einum stað og flökkusögn á öðrum. Þegar þessi útbreiðsla á sér 

stað eiga þó smáatriðin það til að hverfa úr sögninni og ný mótíf bætast við sem veita 

yfirnáttúrulegu umfjöllunarefninu áþreifanlegt yfirbragð þó sögnin sé ekki lengur í 

fyrstu persónu og sögnin verður hefðbundin sögusögn. Sögusögnin hefur svo aftur þau 

áhrif að fólk tekur efni hennar trúanlegt og yfirfærir á eigin reynslu sem elur af sér nýjar 

reynslusagnir.16  Í lok greinar sinnar telur Honko upp nokkur atriði sem hann telur vert 

að hafa í huga við rannsóknir á sögnum og þjóðtrú. Hann segir að þegar rannsaka eigi 

hið yfirnáttúrulega í sögnum sé mikilvægt að skoða bæði reynslu- og sögusagnir, þó sé 

mikilvægast af öllu að skoða það félagslega taumhald sem þjóðtrúin beinist að um leið 

og það viðheldur trúnni. Hann segir einnig að til þess að hægt sé að skoða virkni sagna í 

samfélögum sé nauðsynlegt að tengja yfirnáttúrulegar verur og hefðir við félagsleg 

hlutverk, gildi og það sem eðlilegt telst í samfélaginu.17 

 

1.2 Tengsl sagna og þjóðtrúar  

 

Eins og kom fram hér að ofan hefur Linda Dégh gagnrýnt mjög skilgreiningaræði 

þjóðfræðinga þegar kemur að sögnum. Hún segir fræðimenn hafa farið hálfgerðu offari í 

að búa til nýja flokka í hvert sinn sem þeir rekast á sögn sem ekki er hægt að fella að 

fullu inn í fyrri skilgreiningar. Raunar segir hún að auðvitað sé hverjum fræðimanni í 

sjálfsvald sett að skilgreina sín sagnasöfn eftir eigin höfði, til dæmis sem samtímasögn, 

draugasögn eða þar fram eftir götunum. Það er hins vegar skoðun Dégh að hvernig sem 

                                                
14 Von Sydow, Prosa-folkdiktningens kategorier, 66. 
15 Honko, Memorates and the Study of Folk Belief, 103-105. 
16 Honko, Memorates and the Study of Folk Belief, 104-109. 
17 Honko, Memorates and the Study of Folk Belief, 109. 
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þjóðfræðingar raða sagnasöfnum sínum niður og með hvers konar formerkjum þá sé það 

í raun einfaldleiki yfirflokksins sem skiptir máli. Skilgreiningar á borð við reynslusögn, 

sögusögn og trúsögn (belief legend) eiga það til að flækja málin um of því í raun má 

segja að allt séu þetta sömu fyrirbæri.18 

Að mati Lindu Dégh eru í raun allar sagnir, hvort sem þær eru fyrstu persónu 

eða þriðju persónu, sagnir af jarðbundnum verum eða yfirnáttúrulegum. Allar eru þær 

fyrirbæri sem kalla mætti trúsagnir. Þetta rökstyður Dégh með því að segja að kjarni 

allra sagna snúist um trú og tilvist sagnarinnar byggi á því að manneskjan er trúvera sem 

segir sögur af trúlegum upplifunum sínum. Sögnin á því allt sitt undir því að fólk trúi 

efni hennar. Dégh vill þó ekki líta á trú sem þjóðfræðilegt fyrirbæri eða gerð heldur sem 

grundvallarhugmyndafræði sagnarinnar.19 Í bók sinni Legend and Belief þræðir Dégh 

sig í gegnum vangaveltur ýmissa fræðimanna og kemst loks að niðurstöðu um hvernig 

megi skilgreina sögn: 

 

The legend is a legend once it entertains debate about belief. 
Short or long, complete or rudimentary, local or global, 
supernatural, horrible, mysterious, or grotesque, about one's 
own or someone else's experience, the sounding of contrary 
opinions is what makes a legend a legend.20 

 

Sögn er sögn ef hún fjallar um einhvers konar trú og í henni er nokkur mótsögn. 

Mótsögnin sem Dégh talar um felst til að mynda í skörun hinna tveggja heima, 

raunveruleikans og hins yfirnáttúrulega.  

Dégh er ekki sú eina sem hefur í seinni tíð reynt að skilgreina sögnina. Timothy 

Tangherlini hefur einnig sett fram hnitmiðaða skilgreiningu sem kallast að nokkru leyti 

á við skilgreiningu Dégh og minnir lítið eitt á Grimm því Tangherlini fléttar 

sannleiksgildið inn í sína skilgreiningu: 

 

Legend, typically, is a traditional, (mono)episodic, highly 
ecotypified, localized and historicized narrative of past events 
told as believable in a conversational mode. Psychologically, 
legend is a symbolic representation of folk belief and reflects 
the collective experiences and values of the group to whose 
tradition it belongs.21  

 

                                                
18 Dégh, What is a Belief Legend?, 34. 
19 Dégh, What is a Belief Legend?, 34. 
20 Dégh, Legend and Belief, bls. 97. 
21Tangherlini, Interpreting Legend, 22. 
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Að mati Tangherlinis er sögnin nokkurs konar fulltrúi ekki bara trúar, eins og Dégh 

bendir á, heldur einnig sameiginlegrar reynslu og gilda fólksins sem sögnin tilheyrir.  

Dégh og Tangherlini leggja bæði áherslu á að sögnin fjalli um eitthvað sem fólk 

hafi trú á, í flestum tilfellum eitthvað yfirnáttúrulegt. Þessu er Elliot Oring ekki 

fullkomlega sammála. Hann telur sögnina klárlega vera trúlega en hann telur efni 

hennar alls ekki þurfa að vera trúarlegs eðlis. Kjarni sagnarinnar, að mati Oring, er 

einmitt tilhneiging sagnarinnar til að vera trúleg, hversu ótrúlegt sem efni hennar er. 

Kraftur sannleiksorðræðu sagnarinnar liggur einna helst í sögumanni hennar og/eða 

meintum upprunastað. Í reynslusögnum er sögumaðurinn sjálfur einnig uppruni hennar 

og sannleikskrafan því sterk. Í sögusögnum tengir sögumaðurinn sig iðulega við 

uppruna sagnarinnar með því að tengja sögnina við fólk sem hann sjálfur þekkir. 

Persónuleg tengingin styrkir sannleiksgildið þó ekki sé um eigin reynslu að ræða.22 Þó 

svo Oring vilji draga úr efnislegum þætti trúar í sögnum er því þó ekki að neita að 

gífurlega margar sagnir hafa með trú að gera. Þær fjalla um yfirnáttúrulega hluti sem 

tengjast þjóðtrú og reynslu fólks af þessum fyrirbærum.23 Segja má að einmitt hið sterka 

sannleiksgildi sagnarinnar styrki því fólk í trúnni um leið og það hvetur einnig til þess 

að sögur séu sagðar því hið yfirnáttúrulega er spennandi til frásagnar.  

Þjóðtrúin kemur fram þegar sögn er sögð en líkt og nefnt hefur verið er sögnin 

iðulega frásögn af atburði, jafnvel þó að frásögnin gefi atburðinum ævintýralegan blæ 

og sé lyginni líkust. Þjóðtrú á það til að birtast á annan hátt en í sögnum, hún getur 

komið fram í athöfnum fólks. Sé trúverðugleiki sagnar nógu mikill getur það gerst að 

fólk láti sér ekki nægja að hlusta á sögn og trúa henni heldur framkvæmir það efni 

hennar einnig. Hugtakið sem notað er yfir þetta sérstaka ferli er ostension. Linda Dégh 

og Andrew Vázsonyi gera ítarlega grein fyrir ostension í grein sinni „Does the Word 

“Dog” Bite? Ostensive Action: A Means of Legend-Telling“. Þar sem ostension er 

framkvæmd eða áþreifanleg birtingarmynd sagnar eða orðróms segja þau: „It does, in 

fact, frequently happen that a rumor precedes the action to which it pertains as if a 

certain “incubation period” were required before unfounded stories achieved a factual 

foundation.“24 Það sem hér er átt við er að uppspunnin frásögn getur leitt af sér atburð 

sem staðfestir frásögnina. Þegar sögnin hefur verið framkvæmd er á ný orðinn til 

grundvöllur til frásagnar sem elur af sér nýja sögn.25 Trúverðugur uppspuni getur því 

                                                
22 Oring, Legendry and the Rhetoric of Truth, 128. 
23 Tangherlini, It Happened Not Too Far From Here.., 379-380. 
24 Dégh og Vázsonyi, Does the Word “Dog” Bite?, 12. 
25 Dégh og Vázsonyi, Does the Word “Dog” Bite?,15. 
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leitt til þess að hann sé framkvæmdur sem leiðir af sér nýja enn trúverðugri sögn sem nú 

byggir á raunverulegri upplifun. Því má segja að þjóðtrú, sagnir og ostension myndi 

hringrás sem stuðli að framgangi og viðhaldi fyrirbæranna þriggja. 

 

1.3 Samfélagsleg speglun sagna 

 

Þar sem sagnir eru svo ná tengdar þjóðtrú og þar með heimsýn fólks sem sagir þær og 

hlustar á. Þegar sögumaður segir sögn koma bæði efnislegir og félagslegir þættir 

sögumannsins fram í sögninni. Trú á þar stóran þátt en sagnir hallast einnig í átt að 

veraldlegum og hversdagslegum hlutum. Sögnin er hluti af daglegu lífi fólks og 

endurspeglar, og hefur áhrif á, viðhorf og gildi sögumannsins til þeirra þátta sem sögnin 

fjallar um. Vegna þess hve sögnin er ná tengd því samfélagi sem hún er sögð í er mjög 

mikilvægt að taka hana ekki úr samfélagslegu samhengi sínu þegar hún er rannsökuð. 

Það er félagslega samhengið í samspili við efni sagnarinnar sjálfrar sem gefur mynd af 

samfélaginu og viðhorfum þess.26 Efni sagnarinnar, sem í yfirnáttúrulegum sögnum 

byggir oftar en ekki á þjóðtrú og reynslu fólks af þjóðtrúnni, felur iðulega í sér sterkt 

félagslegt taumhald og óskrifaðar reglur samfélagsins um eðlilega hegðun og samskipti. 

Sögnin verður svo til frásögu færandi þegar hin eðlilegu viðmið og gildi eru brotin á 

einhvern hátt og er frávikið oft tengt við og útskýrt með samskiptum við 

yfirnáttúrulegar vættir.27  

Anna-Leena Siikala kemst skemmtilega að orði þegar hún segir: „Myths tell us 

how “our” society came into being. Legends in turn show how this social world is 

ordered in time and place.“28 Sagnir eru sagðar í munnlegri hefð og segir Siikala að 

grundvallaratriði í munnlegri hefð sé að sögumaður og hlustandi deili reynsluheimi og 

þar með gildum. Þetta gerir það að verkum að hversu einföld sem sögn er þá er 

grundvöllur hennar hugmyndafræðileg vídd sem geymir sameiginlegar hugmyndir og 

gildi.29 Vegna djúpstæðra tengsla sagnarinnar við samfélagið, hugmyndafræði þess og 

gildi er hægt að segja að þær spegli samfélagið sem þær eru sagðar í. Til að átta sig á 

því sem á sér stað í sögninni er því mikilvægt að skoða einnig samfélagið sem sagði 

hana. 

                                                
26 Valk, Folk and the Others,153. 
27 Honko, Memorates and the Study of Folk Belief, 106. 
28 Siikala, Reproducing Social Worlds, 39. 
29 Siikala, Reproducing Social Worlds, 39. 
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Sú umræða sem hér hefur farið fram felur í sér að sagnirnar hafa haft mikil 

mótandi áhrif á gildi samfélagins sem þær finnast í hverju sinni. Áhrifin eru sterk meðal 

annars vegna þess að sagnir eiga sér stað á jaðartímum, til dæmis á miðnætti, 

krossgötum, við fæðingu eða dauða svo eitthvað sé nefnt. Sögusvið sagnanna er þar 

með ekki einungis á mörkum tveggja heima eins og nefnt var hér að ofan heldur einnig 

á tímamótum eða jaðartíma í lífi fólks. Terry Gunnell lýsir þessu og nær um leið að 

draga saman af hverju og á hvern hátt félagslega mótandi áhrif sagna koma fram: 

 
[Legends] served as a map of behaviour, underlining moral and 
social values and offering examples to follow or avoid. 
Simultaneously, they reminded people of the temporal and 
physical borders of their existence, questions of life and death, 
periods of liminality, insiders and outsiders, and continuously, 
the physical and spiritual division between the cultural and the 
wild […]. If the map was followed, you had a good chance of 
living in safety. If you broke it, you stood an equally good 
chance of ending up in a folk legend yourself if not on a list of 
mortality statistics.30 

 

Séu þær skilgreiningar sem hér hafa verið ræddar sameinaðar verður niðurstaðan 

eitthvað á þessa leið. Sögn er stutt trúleg frásögn sem segir oft frá einhverju sem fólk 

trúir á. Trúarþáttur sagnarinnar skiptir máli en sannleiksgildið virðist vera það sem rekur 

sögnina, og trúna sem að baki liggur, áfram. Sagnirnar koma fram í samtölum fólks og 

endurspegla gildi og viðhorf samfélags einmitt fyrir tilstuðlan sannleiksgildisins. Væri 

sögnin ótrúverðug væri hún ekki til eftirbreytni og eingöngu sögð sem afþreying. Vegna 

þessa er sögnin bundin samfélaginu sterkum böndum, hún er sögð í ákveðnum hópi 

fólks sem ekki þarf að vera stór hverju sinni. Sögnin er mjög staðbundin og verður mjög 

hratt fyrir áhrifum af öðrum menningarþáttum. Það er þessi sterka tenging við 

samfélagið sem gerir fræðimönnum kleift að leita eftir viðhorfum og gildum í sögnum.31 

Framkvæmd sagnar eða ostension sem rætt var um hér að ofan er einnig hluti af speglun 

sagna á samfélög því það sem við erum tilbúin að gera eða framkvæma segir mikið um 

viðhorf okkar og gildi. Sé mögulegt að tengja framkvæmd eða gjörning við sögn gefst 

kostur á að draga upp skýrari mynd af viðhorfum og gildum heldur en sögnin getur gert 

ein og sér. Sögnin sjálf er hins vegar vitnisburður um framkvæmdina og því er það hún 

sem er grundvöllur rannsóknar af þessu tagi.  

                                                
30 Gunnell, An Invasion of Foreign Bodies, 70. 
31 Tangherlini, It Happened Not Too Far From Here .., 385.  
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Þau Dégh og Vázsonyi fjalla um ostension að mestu leyti í tengslum við sagnir í 

sínum eigin samtíma, sagnir sem kallaðar hafa verið „urban legends”.32 Enda þótt þeirra 

rannsóknir snúist um sagnir sem gerast á 20. öld er ekki þar með sagt að ostension hafi 

ekki átt sér stað fyrr en á síðari öldum. Sagnahópur sem býr yfir eiginleikum sem 

hugsanlega benda til þess að atburðarrás þeirra hafi verið framkvæmt eru sagnir af 

umskiptingum. Það hefur lengi verið sagt að umskiptingar séu börn með ýmsar fatlanir 

en eigi þessi staðhæfing við rök að styðjast vakna óhuggulegar spurningar. Getur verið 

að fólk hafi litið á fötluð börn sín sem yfirnáttúrulegar verur í raun og veru? Getur verið 

að ofbeldið sem sagt er frá í sögnunum hafi verið framkvæmt? Á ostension þó líka við 

umskiptingasagnir? Leitin að svörum hefst í umskiptingasögnunum sjálfum sem eru til 

umræðu í næsta kafla. 

 

1.4 Sjónarhorn í sögnum 

 

Til að átta sig á aðstæðum sagnarinnar og hvort og þá hvernig fötluð börn séu 

fyrirmyndir umskiptingasagnanna er rétt að horfa til forms sagnana og sjónarhornum 

sem í þeim birtast. Ulf Palmenfelt er einn þeirra sagnafræðmanna sem mikið hafa velt 

fyrir sér formi og byggingu sagna og hvernig formið og innihaldið hjálpast að við 

sköpun fyrirbærisins sögn. Palmenfelt hefur sett fram módel bæði um form sagna og 

persónusköpun innan þeirra. Í greininni „On The Understanding of Folk Legends“ frá 

árinu 1993 setur Palmenfelt fram módel um persónur eða hlutverk sem koma oftast fyrir 

í sögnum og segir hann persónurnar eða hlutverkin vera átta talsins. Áhorfandinn er sá 

sem verður vitni að atburðum sagnarinnar; fórnarlambið er sá sem verður fyrir árás illra 

yfirnáttúrulegra vera eða hverfur inn í yfirnáttúrulegan heim; sá sem brýtur upp eðlilegt 

ástand og kemur atburðarásinni af stað, hetjan sýnir æskilega hegðun sem lagfærir 

upprót og sýnir hvernig fólk á að haga sér; sáttasemjarinn miðlar málum milli ósáttra og 

aðstoðar mannveruna í baráttunni við hið yfirnáttúrulega; andstæðingurinn er sá illa 

innrætti eða yfirnáttúrulegi; hjálparinn sem er dýr, maður eða náttúruvætt í dulargervi 

sem tekur afstöðu með öðrum stríðandi aðilanum og að lokum identificand sem getur 

verið persóna eða hlutur í sögninni sem gerir sögumanni og áheyrendum fært að líta inn 

í heim sagnarinnar.33  

                                                
32 Dégh og Vázsonyi, Does the Word “Dog” Bite?, 12. 
32 Dégh og Vázsonyi, Does the Word “Dog” Bite?, 9.  
33 Palmenfelt, On The Understanding of Folk Legends, 145-147. 
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Það eru þó ekki einungis hlutverk persóna í sögnum sem Palmenfelt hefur velt 

fyrir sér, því form sagna og fleiri byggingarlegir þættir hafa einnig vakið forvitni hans 

og ræðir hann þetta í greininni „Form and Other Aspects of Legends“ sem kom út árið 

2008. Í upphafi greinarinnar fellir Palmenfelt upp orðinu „form” í orðabókum og veltir 

fyrir sér þeim skilgreiningum sem þar koma fram. Hann bendir á að þegar 

þjóðfræðingar tali um form séu þeir að tala um óáþreifanlegt hugtak sem felur í sér að 

hugmyndir og gildi hafi í gegnum tíðina tekið á sig einhvers konar mynd eða „form“. 

Sagnir eru ein af þessum birtingarmyndum hugmynda og gilda og form þeirra er það 

sem Palmenfelt skoðar. Hann setur því fram fjögur sjónarhorn sem beita má á sagnir til 

að tengja þær við form. Í fyrsta lagi má skoða sagnir sem flokk þjóðfræðiefnis (e. 

genre). Í öðru lagi að skoða form sagna sem fela í sér umbreytingu en Palmenfelt telur 

að virkur kjarni sagna sé oftast fólginn í einhvers konar umbreytingu og hefur hann 

slíkar sagnir til viðmiðunar í greininni. Þriðja sjónarhornið er að skoða mismunandi 

gerðir umbreytingasagna og í fjórða lagi er hægt að skoða stök mótíf sem notuð eru í 

umbreytingasögnum.34 

 Með því að skoða sagnir frá þessum sjónarhornum dregur Palmenfelt upp módel 

eða mynd af formi sagna. Sögnin getur verið lýsandi (e. descriptive) eða leiðbeinandi (e. 

prescriptive), síðan greinir Palmenfelt sögnina í innihald (e. content) sem getur falist í 

veraldlegum hugmyndum eða trúarskoðunum fólks, virkni (e. function) sem iðulega 

felst í samskiptum fólks við Guð og hið yfirnáttúrulega eða annað fólk. Einnig segir 

hann að skapgerð (e. mood) sé að finna í sögnunum sem skiptist þá í raunveruleika og 

skáldskap og að lokum bendir hann á fagurfræðilegt (e. aesthetics) gildi í sögnunum þar 

sem skýr skil séu á milli þess sem er fagurt og þess sem er ljótt.35 Þessir flokkar 

Palmenfelts skilgreina í raun félagslegt taumhald frá mismunandi hliðum. Innihald 

sagnanna sýnir hvaða hugmyndir samfélagið hefur, og virknin gefur fólki fyrirmynd um 

hegðun gagnvart hugmyndunum. Skapgerðin segir til um hvort efni sagnarinnar skuli 

raunverulega tekið alvarlega eða hvort sögnin sé frekar til afþreyingar. Með 

fagurfræðinni kristallast svo hugmyndir samfélagsins um hvað sé rétt og rangt, hvað sé 

eðlilegt og fallegt og hvað ekki. Það er því margt forvitnilegt sem kemur í ljós þegar 

þessari formfræði Palmenfelts er beitt á sagnir sem fjalla um umbreytingu. Einn flokkur 

slíkra umbreytingasagna eru sögur átrúnaðar af umskiptingum og í næsta kafla verður 

sjónum beint sérstaklega að þeim. 

                                                
34 Palmenfelt, Form and Other Aspects of Legends, 70-72. 
35 Palmenfelt, Form and Other Aspects of Legends, 88. 
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2. Umskiptingar 

 
Dæmigerður umskiptingur er yfirnáttúrulegt fyrirbæri sem birtist í flökkusögnum víða 

um lönd. Dæmi um flökkusögnina má finna um alla Norður-Evrópu þó einnig megi 

finna stöku sagnir nánast um allan heim.36 Sögnin er sérstaklega sterk og útbreidd á 

Bretlandseyjum og í Skandinavíu, auk þess sem hún er til bæði í Færeyjum og á 

Íslandi.37 Umskiptingasagnir frá þessum svæðum Norður-Evrópu verða hér á eftir 

notaðar til að varpa ljósi á það hvað umskiptingur er, því eins og Honko segir 

endurspegla sagnir sem við segjum viðhorf okkar og heimssýn.38 Reynt verður að svara 

spurningum um hvaða vera þetta er sem birtist okkur í sögnunum og hvað þessar sagnir 

segja okkur um samfélagið sem sagði þær. Svörin er að finna í sögnunum sjálfum og 

því er vert að rýna í þær.  

Umskiptingasagnir eru, líkt og flestar flökkusagnir, margar hverjar í föstum 

skorðum með einkennandi söguþráð og byggingu. Sagnirnar frá Norður-

Atlantshafssvæðinu, sem hér er til skoðunar, eru því að flestu leyti mjög líkar þó að 

smáatriði séu ekki alls staðar eins. Það hve umskiptingasagnirnar eru fastmótaðar getur 

verið vísbending um að sagnirnar séu gamlar og hafi lengi og oft fetað hringrás 

reynslusagnar og sögusagnar.  

 

2.1 Yfirnáttúrulega fyrirbærið umskiptingur 

 

Hefjum leik með því að skoða þekktustu íslensku sögnina „18 barna faðir í álfheimum“ 

sem er ágætis dæmi um umskiptingasögn. Sögnin birtist á prenti í safni Jóns Árnasonar, 

Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. Í inngangi sínum að sögunum um umskiptinga og 

hyllingar álfa gerir Jón grein fyrir því hvers konar fyrirbæri umskiptingur er og segir: 

 
Einkum er álfum gjarnt til að ná til sín börnum, bæði með því að 
skipta um þau meðan þau liggja í vöggu og með því að laða þau að 
sér, hylla þau eða heilla, þegar þau eru komin á legg og geta gengið 
útivið. Fyrir því varast menn að skilja nýfædd börn mannlaus eftir 
nema krossað sé bæði yfir barnið og undir það áður en það er lagt í 
vögguna til að varna þeim ófögnuði að um það verði skipt. [...] Þegar 
skipt erum um börn er það barnið sem álfar láta í stað hins rétta barns 

                                                
36 Maria Leach, Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend, 209. 
37 Mac Philib, The Changeling (ML 5058), 121. 
38 Honko, Memorates and the Study of Folk Belief, 104-105. 



 19 

ávallt illa lynt og óvært, og er sú orsök til þess að álfar velja úr sínum 
hóp afgamla og útlifaða karla og kerlingar og láta í stað hins barnsins 
í vögguna, það heitir umskiptingur.39 

 

Skilgreining Jóns á umskiptingnum og sögnin um „18 barna föður í álfheimum“, 

sem hann valdi að staðsetja í 1. bindi safnsins, eiga það sameiginlegt að vera mjög 

einkennandi, annarsvegar er skilgreining Jóns einkennandi fyrir fræðin og hinsvegar 

þessi tiltekna sögn fyrir flökkusagnir af umskiptingum. Fræðimenn hafa í gegnum tíðina 

verið nokkuð sammála og fjalla alfræðibækur um þjóðfræði alla jafna um umskiptinga 

og sagnir um þá á sömu nótum og Jón Árnason gerði. 18 barna faðirinn er á sama hátt 

einkennandi fyrir flökkusagnir um umskiptinga þó hún lumi á nokkurri sérstöðu. Sögnin 

er eftirfarandi:  

 

Það var á bæ einum um sumar, að fólk allt var á engjum nema 
húsfreyja; hún var heima og gætti bæjar með syni sínum á þriðja eða 
fjórða árinu. Sveinn þessi hafði vaxið og vel dafnað til þess tíma; 
altalandi var hann orðinn, skýr og efnisbarn eitthvert hið mesta. En 
með því konan átti um ýms bæjarstörf að annast auk sveinsins, varð 
hún að víkja sér frá honum litla hríð og fór út í læk, er var skammt frá 
bænum, að þvo mjólkurtrogin. Skildi hún barnið eftir á meðan í 
bæjardyrunum, og segir ekki af því, fyrr en konan kom aftur eftir 
drukklanga stund. Þegar hún yrðir á það, hrín það og æpir illilegar og 
ámáttlegar en hún átti von á, því áður var barnið mesta spektarbarn, 
þýðlynt og þægt. En nú fær hún ekki af því nema óhljóð ein og 
illhrinur. 

Líður svo nokkuð hér frá, að barnið mælir ekki orð frá munni, 
en var ákaflega keipótt og rellið, svo konan kunni ekkert lag á þessum 
háttaskiptum; það vex og ekki og lætur fíflslega mjög. Konan varð 
mjög angruð af þessu og tekur það ráð, að hún fer að hitta grannkonu 
sína, er þótti vera hyggin og margfróð, og segir henni frá hörmum 
þeim, sem sig hafi hent. Konan innir hana grannt eftir, hvað langt sé 
síðan, að barnið hafi tekið þessa fásinnu, og hvernig hún ætli það hafi 
atvikast. Móðir sveinsins segir henni allt af létta, eins og gengið hafði. 
Þegar grannkonan hin fróða hafði heyrt alla málavöxtu, segir hún: 
„Heldurðu ekki, góðin mín, að sveinninn sé umskiptingur? Því það er 
ætlun mín, að um hann hafi skipt, meðan þú gekkst frá honum í 
bæjardyrunum.“ „Ég veit ekki,“ segir hún, „eða geturðu ekki kennt 
mér ráð til að komast eftir því?“ „Það mun ég geta,“ segir konan; 
„skaltu einhverntíma skilja barnið eftir eitt saman og láta einhverja 
nýlundu bera fyrir það, og mun það þá eitthvað mæla, er það sér 
engan í kring um sig. En þú skalt hlera til og vita, hvað því verður að 
orði. Þyki þér þá orðtök sveinsins undarleg og ískyggileg, skaltu 
strýkja hann vægðarlaust, unz eitthvað skipast um.“ Að svo mæltu 
skildu þær talið, og þakkaði móðir sveinsins grannkonu sinni 
heilræðin og fór heim síðan. 

Þegar konan er heim komin, setur hún höldupott lítinn á mitt 
eldhúsgólf; síðan tekur hún sköft mörg, bindur hvert við enda annars, 

                                                
39 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, I, 41.  
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svo að efri endinn tók allt upp í eldhússtrompinn, en við hinn neðri 
batt hún þvöruna og lét hana standa í pottinum. Þegar hún hafði veitt 
þennan umbúnað í eldhúsinu, sótti hún sveininn og lét hann þar einan 
eftir verða; gekk hún þá úr eldhúsinu og stóð á hleri þar, sem hún sá 
gegnum dyragættina inn í eldhúsið. Þegar hún var fyrir litlu burtu 
gengin, sér hún, að barnið fer að vappa í kringum pottinn og virða 
hann fyrir sér með þvörunni í og segir síðan: „Nú em eg svo gamall 
sem á grönum má sjá, átján barna faðir í álfheimum, og hef eg þó 
aldrei séð svo langan gaur í svo lítilli grýtu.“ Fer þá konan aftur inn í 
eldhúsið með vænan vönd, tekur umskiptinginn og afhýðir hann lengi 
og óvægilega. Æpir hann þá ógurlega. Þegar konan hefur strýkt 
sveininn um hríð, sér hún, að ókunnug kona kemur inn í eldhúsið með 
sveinbarn á handlegg sér, fagurt og frítt; lét hún vel að því og segir 
við konuna: „Ójafnt höfumst við að; eg dilla barni þínu, en þú berð 
bónda minn.“ Að svo mæltu setur hún af sér sveininn, son húsfreyju, 
og verður hann þar eftir, en hefur karl sinn burtu með sér, og hurfu 
þau þegar. En sveinninn óx upp hjá móður sinni og varð 
efnismaður.40 

 
Staðsetning og tími sagnarinnar er loðinn og óákveðinn sem og persónur og 

leikendur, reynslan er þannig orðin fjarlæg og því má telja þessa tilteknu sögn sem 

flökkusögn en ekki reynslu- eða sögusögn. Reynslusagnirnar eru ólíkari hver annarri en 

sögusagnirnar, sem hlýst ekki síst af því að reynslusagnirnar búa yfir fleiri smáatriðum á 

borð við útlitslýsingar og ítarlegri lýsingu á hegðun umskiptinganna. Því má þó ekki 

gleyma að flestar flökkusagnir eiga rætur sínar að einhverju leyti í persónulegri reynslu 

þó svo að sú reynsla hafi vikið fyrir stöðluðum aðalatriðum sagnarinnar. Eins og rætt 

var í kafla 1.2 geta sagnir endurspeglað hugmyndir samfélagsins sem segir þær.41 Þegar 

sagnir verða staðlaðar eins og umskiptingasagnirnar er það ekki síður trúin á efni þeirra 

sem speglar samfélagið en sögnin sjálf. Faðir hinna 18 álfabarna fellur því ágætlega í 

það mót sem umskiptingar almennt eru í á Íslandi. Þrátt fyrir að söguþráður 

reynslusagnanna42 sé örlítið sveigjanlegri en sögusagnanna þá er kjarni þeirra, eða 

beinagrind, iðulega sá sami og hefur þessi kjarni númerið 5085 í flokkunarkerfi Reidars 

Th. Christiansens The Migratory Legends. Christiansen skiptir sögninni svo upp í 

möguleg sagnaminni og verða allmörg þeirra skoðuð hér á eftir.43 

Í upphafi margra umskiptingasagna er móðir að sinna verkum sínum ein heima 

eða við vinnu utan bæjar og lítur eitt augnablik af ungu barni sínu sem í sumum sögnum 

                                                
40 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, I, 43-44. Sögnin er skráð eftir handriti Magnúsar 
Grímssonar prests á Mosfelli, ekki er nefndur tiltekinn sagnamaður heldur er sögnin sögð almenn í 
Borgarfirði. 
41 Honko, Memorates and the Study of Folk Belief, 103. 
42 Sjá t.d. Viðauki 1, Ísl 2, Isle of Man 1, Wales 2, Sv 6, Dk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dönsku sagnirnar hér eru 
meira í ætt við vitnisburð um „raunverulega” umskiptinga og því söguþráðurinn oft lítill sem enginn. 
Tölusetning sagnanna í viðaukanum fer eftir fjölda sagna sem hér eru til hliðsjonar frá hverju landi. 
43 Christiansen, The Migratory Legends, 109. 
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er hennar fyrsta.44 Töluverð áhersla er lögð á það í upphafi sagnarinnar að barnið sé 

fagurt og efnilegt í alla staði.45 Þegar móðirin lítur aftur eftir barninu hefur eitthvað 

breyst. Það orgar, grætur og lætur öllum illum látum ólíkt því sem vant er og hefur 

jafvel breyst í útliti svo það minnir jafnvel á gamalmenni.46 Í garð gengur óvissutímabil 

þar sem greinilegt er að ekki er allt með felldu því efnisbarnið er nú ekki svipur hjá sjón 

og móðirin veit í raun ekki hvort hún er með sitt eigið barn í höndunum eða ekki. Það 

kemur svo að því að aðkomuaðili, sem getur hvort sem er verið kona eða karl, kemur á 

bæinn og hefur á orði þann möguleika að barnið sé umskiptingur. Móðirin grípur 

hugmyndina á lofti og óskar eftir ráðum til að staðfesta gruninn. Slík ráð fær hún ásamt 

leiðbeiningum um hvað skuli gera ef barnið reynist vera umskiptingur, það er að segja 

hvernig skuli fara að því að losna við umskiptinginn og fá hið rétta barn til baka. 

Ráðunum er fylgt í þaula og staðfesting fæst á því að barninu hafi verið skipt fyrir 

gamlan karl úr álfheimum eða aðra viðlíka yfirnáttúrulega veru. Enn eru 

ráðleggingarnar hafðar í hávegum og umskiptingurinn beittur einhvers konar ofbeldi þar 

til hann stenst álagið ekki lengur, þá hverfur umskiptingurinn og efnisbarninu er í 

flestum tilfellum skilað.47 Hinn hái aldur umskiptinganna er þó ekki alls staðar jafn 

skýr. Svo virðist sem íslenskir umskiptingar séu flestir aldraðir og það sama virðist vera 

uppi á teningnum í Skandinavíu. Norskir umskiptingar virðast til að mynda ekki 

einungis vera gamlir að yfirnáttúrulegu tímtali heldur einnig mennsku. Í norsku 

sögninni „Barnet ble forbytt“ lifir umskiptingurinn til 50 ára aldurs, en samkvæmt 

sögninni telst það ekki hár aldur fyrir umskipting.48 Í greininni „Changelings, Changing, 

Re-Exchanges“ veltir John Lindow því fyrir sér á skemmtilegan hátt hvort 

umskiptingakerfið sé nokkurs konar ellilífeyriskerfi fyrir hinar yfirnáttúrulegu verur.49 

Eins og nefnt var hér að ofan eru sagnirnar þó ekki allar eins þó nokkurn veginn 

þennan kjarna megi finna í þeim flestum. Með því að skoða umskiptingasagnir frá 

Íslandi, Skandinavíu og bresku eyjunum má finna ólík tilbrigði við sögnina um 

umskiptinginn. Til að mynda eru aðstæður móðurinnar ekki ávallt þær sömu: lýsing á 

umskiptingnum og hegðun hans er breytileg; og utanaðkomandi aðilinn og ráðleggingar 

hans sem staðfesta að um umskipting sé að ræða eru heldur ekki alltaf þær sömu á milli 

                                                
44 Viðauki 1. Skot 1, Dk 15.  
45 Viðauki 1. Ísl 6, Skot 6 og 8, Dk 11 og 17, Nor 5. 
46 Viðauki 1. Ísl 1, 2 og 6, Nor 1, 2, 3 
47 Christiansen, The Migratory Legends, 109. 
48 Viðauki: Nor 5. 
49 Lindow, Changelings, Changing, Re-Exchanges, 223. 
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landanna. Að lokum geta aðferðirnar til að fá skiptunum snúið verið ólíkar þó flestar 

felist þær í ofbeldi af einhverju tagi.  

Svo virðist vera að í sögnum frá bresku eyjunum sé meiri áhersla á að barnið sé 

fyrsta barn foreldra, það er að móðirin sé frumbyrja. Þó eru einhver dæmi um þetta í 

skandinavískum sögnum einnig.50 Sé það nefnt sérstaklega í skandinavísku sögnunum 

að barnið sé fyrsta barn foreldra sinna eykur það áhersluna á að eitthvað nýtt og 

óttablandið sé á ferðinni, barnið sjálft, og að þekking fólks á þessu nýja fyrirbæri, 

barninu, sé hugsanlega takmörkuð. Í sumum sögnunum er talað um að verði barninu 

skipt af einhverjum sökum gerist það áður en að það hafi hlotið skírn.51 Árni Björnsson 

ræðir skírnina í bókinni Merkisdagar á mannsævinni og segir að skírnin hafi ekki síst 

verið hreinsun auk þess að með skýrninni væri barnið endurfætt inn í samfélag kristinna 

manna. Fram að skírinni hefur barnið því verið í sérlega hættulegri stöðu og útsett fyrir 

ásókn illra anda.52  Það er því ekki að undra að í sumum umskiptingasögnum sé skírnin 

sá áfangi sem tryggir að ekki verði skipt um barnið því þá sé það komið undir 

verndarvæng Guðs. Það er því ekki nóg með að fyrstu dagar eða vikur barnsins séu 

jaðartími vegna skírnarinnar heldur einnig vegna þess að foreldrarnir og sér í lagi 

móðirin hefur ekki gert þetta áður. Móðirin er reynslulaus og það getur þýtt að hún 

kunni ekki til verka við að vernda barnið fyrir yfirnáttúrulegum verum sem vilja henni 

og barninu illt. Í mörgum sögnum kemur þessi staða móðurinnar sem hugsanlegrar 

frumbyrju ekki fram þó það geti vel hugsast að svo sé.  

Í allflestum sögnum frá Norður-Atlantshafssvæðinu kemur það hins vegar fram 

að móðirin er ein og lítur af barninu örstutta stund til að sinna heimilisverkum eða tekur 

það með sér út á tún þar sem vinnan kallar. Það er að segja að þegar skiptin verða er 

móðirin að sinna vinnu en ekki barni. Það má velta því fyrir sér hvort skilaboð 

sagnarinnar séu þau að foreldrar verði að sinna börnum sínum vel, að þessar sagnir hafi 

virkað eins og barnavernd síns tíma. Hótunin um að ef börnunum er ekki sinnt 

almennilega, eða þau skilin eftir ein, verði þau tekin af foreldrunum og einhver 

óskapnaður skilinn eftir í staðinn.  

Hvort sem tekið er fram að barnið sé frumburður eða ekki, er aðilinn sem kemur 

ókunnugur inn á heimilið og ber kennsl á umskiptinginn andstæða foreldranna að því 

leyti að aðkomuaðilinn veit lengra nefi sínu þegar kemur að börnum og umskiptingum. 

                                                
50 Viðauki 1. Skot 1, Dk 15. Þetta er gefið í skyn í mun fleiri sögnum þó þessar tvær nefni þetta beinum 
orðum. 
51 Viðauki 1. Ísl 2, Wales 2, Sv 2 og 3, Dk 11. 
52Árni Björnsson, Merkisdagar á mannsævinni, 112. 
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Segja má að sagnirnar skiptist í tvo hópa eftir því hvers konar aðkomumanneskja þetta 

er. Annars vegar er um að ræða vinnumann eða farandverkamann og hins vegar gamlar 

konur sem komnar eru á bæinn til starfa. Einnig virðist bera við að konurnar séu ekki 

endilega hluti af heimilisfólki heldur vitrar nágrannakonur sem leitað er til líkt og í „18 

barna faðir í álfheimum“. Í bresku sögnunum er verkamaðurinn þó oftar en ekki 

klæðskeri, í þeim skandinavísku er hann frekar járnsmiður en í íslensku sögnunum er 

hann titlaður sem vinnumaður. Því má velta fyrir sér hvort íslenski vinnumaðurinn hafi 

nokkra sérstöðu í þessum hópi þar sem hann hefur hugsanlega staldrað lengur við á 

bænum en kollegar hans í sögnum frá bresku eyjunum og Skandinavíu. Aðkomufólkið 

er því reynslumikið fólk, karlar53 sem hafa ferðast víða og margt séð eða konur54 sem 

hafa aldur og reynslu í farteskinu fram yfir foreldrana. Vegna þessarar lífsreynslu hins 

utanaðkomandi aðila er honum treyst og trúað þegar hann greinir barnið sem um ræðir 

sem umskipting.55 Trúin á þekkinguna sem fæst aðeins með því að ferðast og sjá 

heiminn er mikilvæg í hugum óreyndra foreldra barnsins enda taka þau ráðum 

aðkomufólksins og fylgja í þaula. Ráðleggingarnar fela í sér hvernig staðfesta megi grun 

um að umskiptingur sé á heimilinu og um leið hvernig skuli snúa skiptunum sé um 

umskipting að ræða.  

Þegar aðkomuaðilinn kemur inn á heimilið hafa skiptin iðulega orðið og barnið 

ekki sjálfu sér líkt frá því sem áður var. Foreldrana grunar oft að ekki sé allt með felldu 

þó þeir geti sjaldnast sett fingur á það hvað hafi gerst. Það sem einkennir umskiptinginn 

er fyrst og fremst breytt útlit hans og hegðun. Útlit og hegðun sem eru ólík útliti og 

hegðun barnsins sem áður var talið efnisbarn þar til að einn dag verður á því gríðarleg 

breyting. Hegðun efnisbarnsins hafði einkennst af værð, gleði og merkjum um gáfur og 

góðan þroska auk þess sem það er oftar en ekki sagt frítt. Andstætt væru barninu er 

umskiptingurinn frekur og vælinn, einnig er það mikilvægt einkenni umskiptingsins að í 

sumum tilvikum borðar hann hvað sem er og virðist með öllu botnlaus.56 Þroski 

umskiptingsins er einnig allt annar en barnsins sem áður hefur jafnvel verið farið að tala 

nokkuð og ganga. Í sumum sögnum er það sérstaklega tekið fram að umskiptingurinn 

liggur eða situr hreyfingarlaus í vöggunni og talar ekki en ef hann gefur frá sér hljóð eru 

                                                
53 Viðauki 2. Karlar koma skýrt fyrir í 14 sögnum. 
54 Viðauki 2. Konur koma skýrt fyrir í 10 sögnum. 
55 Traustið á þekkingu þeirra sem ferðast um á sér fornar rætur og er 18. vísa Hávamála dæmi um slíkt: 
„Sá einn veit/ er víða ratar/ og hefir fjöld um farið,/ hverju geði/ stýrir gumna hver/ sá er vitandi er vits. 
Sígild kvæði I, Eddukvæði, 32. 
56 Viðauki 1. Ísl 1, Skot 2. 
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það væl, grátur, org eða jafnvel ómennsk hljóð.57 Einnig verður mikil breyting á fögru 

útliti barnsins en umskiptingurinn er iðulega vesældarlegur, hrörlegur og minnir frekar á 

gamalmenni en ungabarn. Í íslenskri sögn úr safni Sigfúsar Sigfússonar „Stelpan að 

Býjarskerjum“ er eftirfarandi lýsing á stúlku sem kölluð er umskiptingur:  

 

Hún var lág og gild, greppileg í ásýnd og óálitleg mjög með gular 
tennur og neglur beygðar fyrir góma og líkastar klóm. Að öllu leyti 
var hún afar ellileg að sjá.58 
 

Hið sérkennilega útlit og viðsnúningur í hegðun barnsins er það sem fær foreldrana til 

að velta fyrir sér hvað komið hafi fyrir barnið þeirra og hvort þau séu í raun og veru 

með sitt eigið barn í höndunum. Þau virðast þó ekki geta staðfest grun sinn án 

utanaðkomandi aðstoðar farandverkamannsins eða gömlu konunnar sem vita lengra nefi 

sínu eins og áður hefur verið rætt.  

Ráð aðkomufólksins til að staðfesta að barnið sé í raun umskiptingur geta verið 

æði misjöfn eftir sögnum en markmið þeirra er iðulega hið sama: að fá umskiptinginn til 

að tala því oft er altalandi börnum skipt út fyrir mállausa umskiptinga. Það er algengt í 

umskiptingasögnum að börnin sem grunur leikur á að séu umskiptingar séu annað hvort 

þögul sem gröfin eða geti aðeins gefið frá sér torkennileg hljóð sem minna ekki á 

nokkurn hátt á mannamál. Það er þó áhugavert að hafa í huga að málleysis verður ekki 

vart fyrr en barnið er búið að ná þeim aldri þegar það alla jafna ætti að hafa náð tökum á 

málinu. Til þess að sanna tilvist umskiptingsins skiptir því öllu máli að fá hann til að 

tala og koma þannig upp um sinn raunverulega aldur, þekkingu og uppruna. Það ætti 

ekki að koma á óvart að tungutak umskiptingsins sé svo mikilvægt í þessu sönnunarferli 

því tungumálið er einn aðalþátturinn í að skilgreina mannveruna og því er málleysi 

umskiptingsins sterk sönnun framandleika hans.59 Umskiptingurinn er því yfirnáttúruleg 

vera ekki síst fyrir þær sakir að hann talar ekki, auk þess sem hann er torkennilegur í 

útliti og hegðun hans ekki í nokkru samhengi við almenna hegðun ungra barna. 

Útskýring utanaðkomandi aðilana á málleysi umskiptingsins er að það stafi ekki af því 

að hann geti ekki talað heldur af því að tjái umskiptingurinn sig ljóstrar hann því upp að 

hann sé eldri en tvævetur, eldri en barnið sem hann kemur í staðinn fyrir. 

Umskiptingurinn bíður þess vegna færis til að tjá sig þar til hann er viss um að enginn 

heyri til hans. 

                                                
57 Viðauki 1. Ísl 2 og 4, Isle of Man 1, Sv 11, Dk 5, Nor 1 og 3. 
58 Sigfús Sigfússon, Íslenskar þjóðsögur og sagnir, III, 142. 
59 Lindow, Changelings, Changing, Re-Exchanges, 226. 
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Leiðin til að ná orðum upp úr umskiptingnum er því að leggja fyrir hann 

prófraun sem kemur honum á einhvern hátt á óvart, yfirgefa hann og liggja svo á hleri 

því veran tjáir sig sjaldnast nema hún haldi að enginn heyri til. Í „18 barna föður í 

álfheimum“60 er þetta gert með því að staðsetja pott úti á gólfi og setja í hann gríðarlega 

langa sleif en í þessu samhengi verður potturinn nokkuð smár í sniðum. Smágerð 

eldunaráhöld eru einmitt það sem oftast er sett fyrir augu umskiptinga til að koma upp 

um þá en oftast eru það þó ekki eiginlegir pottar heldur sýður móðirin mat eða bruggar 

bjór í eggjaskurn.61 Í sumum sögnum verður umskiptingnum svo mikið um þessar 

einkennilegu aðgerðir móðurinnar að hann tjáir sig um það. Einnig kemur það fyrir að 

umskiptingurinn á í viðlíka samræðum við aðkomuaðilann sjálfan sem beðinn er að líta 

eftir barninu á meðan heimilisfólkið skreppur frá.62 Þegar umskiptingurinn á ekki í 

þessum beinu samræðum við móðurina eða aðkomufólkið verða áhorfendur sem liggja í 

leyni oft vitni að ótrúlegum tilburðum umskiptingsins. Veran sem áður lá umkomulaus 

og mállaus í vöggu í eldhúsinu stekkur af stað dansandi og syngjandi.  

Hvaða aðferðum sem beitt er til að fá umskiptinginn til að tala þá gefur mál hans 

til kynna háan aldur eða þekkingu sem ungabarn ætti ekki að hafa, og þar með 

raunverulegan uppruna hans í yfirnáttúrulegum heimi sem staðfestir orð aðkomufólksins 

og grun heimilisfólksins um að hann sé í raun og veru umskiptingur. Staðfestingin gefur 

svo nokkurs konar veiðileyfi á umskiptinginn og síðari hluta ráðleggingar 

aðkomufólksins er hrint í framkvæmd til þess að fá skiptunum snúið og barnið 

endurheimt. Líkt og þegar tilvist umskiptingsins er sönnuð eru nokkrar leiðir til þess að 

snúa skiptunum en nánast undantekningarlaust fellst aðferðin í líkamlegu ofbeldi eða 

hótun um líkamlegt ofbeldi. Ofbeldið sjálft felur oft í sér barsmíðar63 eða að honum sé 

hent á eldinn eða í ofninn.64 Einnig er það þekkt í Svíþjóð að þrjú fimmtudags kvöld í 

röð er umskiptingnum hótað ofbeldi en þriðja kvöldið er því framfylgt.65 Í sögnum frá 

bresku eyjunum er nokkuð algengt að umskiptingnum sé kastað í næstu á eða vatn66 og 

er honum þá stundum bjargað frá drukknun af yfirnáttúrulegum ættingjum sínum. Það 

kemur reyndar fyrir að umskiptingurinn forðar sér af sjálfsdáðum eftir að upp um hann 

kemst en oftast þarf þó að meiða eða hóta ofbeldisfullum dauða til að hann fari sjálfur 

eða sé sóttur.  
                                                
60 Viðauki 1. Ísl 6 og 8. 
61 Viðauki 1. Wales 1, Dk 17, 18, 19 og 20, Nor 2, Sv 7. 
62 Viðauki 1. Ísl 1, Skot 1, 3, 4 og 9, Hjaltl 2, Dk 10 og 20. 
63 Viðauki 1. Ísl 6 og 8, Sv 1 og 5, Dk 8, 9, 10, 13, 16, 17, 19 og 20. 
64 Viðauki 1. Skot 1, 3 og 4, Írl 1, Sv 3, og 7, Dk 11, 12, 14 og 15. 
65 Viðauki 1. Sv 1 og 5. 
66 Viðauki 1. Skot 8 og 9, Wales 1 og 3, Sv 10 
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Þegar umskiptingurinn er sóttur af yfirnáttúrulegu konunni sem hafði barna 

skipti kemur hún að jafnaði inn í bæinn með efnisbarnið á handleggnum og ásakar 

móðurina um að hafa ekki komið vel fram við umskiptinginn. Flýi umskiptingurinn hins 

vegar sjálfur ofbeldið sem að honum beinist hleypur hann oft upp um skorsteininn67 eða 

út um bæjardyrnar og barnið finnst svo ómeitt til dæmis í næsta herbergi eða úti á hlaði. 

Flótti umskiptingsins er ekki síst spurning um að hann yfirgefur heimilið og þar með 

samfélag manna og snýr aftur til sinna yfirnáttúrulegu heimkynna. Mörg þessara dæma 

bera það með sér að séu ofbeldisverkin framkvæmd í raun er dauðinn vís fyrir 

umskiptinginn. 

Hér í upphafi var vísað í skilgreiningu Jóns Árnasonar á umskiptingi þar sem 

kemur fram að fyrirbærið sé álfakarl eða kerling. Það er þó sjaldan gefin útskýring á því 

hvernig hundgamall álfakarl getur verið jafn stór og ungabarn en frá þessu ferli er 

skemmtilega sagt í íslensku sögninni „Barnsvaggan á Minni-Þverá“. Í sögninni tekst að 

afstýra því að mannabarninu sé rænt og þurfa því álfkonurnar sem hugðu á skiptin að 

fara til baka með karlinn: 

 

Síðan tóku þær karlinn og börðu hann utan, svo hann fór að smá 
minnka, og var orðinn pattakorn. Þá tóku þær hann enn og hnoðuðu, 
unz hann var orðinn eins lítill og vöggubarn. [...] En þegar 
huldukonurnar sáu það, tóku þær barnið, sem þær voru með, úr 
vöggunni og rassskelltu það, smáhröktu svo og hrintu því á undan sér. 
Við það stækkaði karl þeirra óðum aftur, þangað til hann varð eins og 
hann var upphaflega.68 

 

Þessi aðferð við að búa til umskipting með því að hnoða saman hrumum álfakarli virðist 

vera nokkuð sérstakur fyrir íslenskar sagnir því slíka lýsingu er einungis að finna í þeim 

íslensku sögnum sem hér eru til grundvallar. 

 Hvernig svo sem karlinn verður að krakka er það nokkuð ljóst að samkvæmt 

sögnum um umskiptinga eru þeir yfirnáttúruleg fyrirbæri sem skilin eru eftir í stað 

efnilegra ungabarna sem yfirnáttúrulegar verur hafa stolið af mönnum. Sé sögnin hins 

vegar endurspeglun á því samfélagi sem þær eru sagðar í, eins og rætt var í fyrsta kafla, 

getur þá verið að umskiptingasagnir séu ekki einungis afþreyingarsagnir heldur að þær 

eigi sér einhverja stoð, hlutverk eða hliðstæðu í veröld manna? Og ef umskiptingar eru 

                                                
67 Viðauki 2. Skot 1, 3 og 4. 
68 Sigurður Nordal, Þjóðsagnabókin, I, 89. Sögnina hefur Sigurður úr fyrsta bindi safns Jóns Árnasonar. 
Önnur íslensk sögn þar sem slíkt hnoð kemur fram er „Umskiptingurinn í Sogni” sjá viðauka 1: Ísl 4. 
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eitthvað ögn raunverulegra og efnislegra en yfirnáttúrulegir karlar og kerlingar, hvað eru 

þeir þá?  

 

2.2 Læknisfræðilegar útskýringar á tilvist umskiptinga 

 

Eins og nefnt var hér að ofan er umræðan um umskiptingasagnir og yfirnáttúruleg 

fyrirbrigði þeirra nokkuð einsleit meðal fræðimanna. Það eru þó ekki bara 

yfirnáttúrulegir þættir sagnanna sem menn eru sammála um því einnig er það skoðun 

fræðimanna að umskiptingar eigi sér stoð í raunveruleikanum að því leyti að þeir séu í 

raun og veru byggðir á börnum með ýmis skonar fatlanir eða sjúkdóma; að sagnirnar 

hafi meðal annars verið notaðar sem leið til að útskýra þroskafrávik á borð við 

einhverfu áður en læknisfræðin kom fram með sínar skýringar.69 Fræðimenn hafa byggt 

þessa skoðun sína á því að útlitslýsingar margra umskiptinga geta komið heim og saman 

við fatlanir og sjúkdóma sem þekktir eru í dag. Um er að ræða fatlanir og sjúkdóma sem 

geta haft þau áhrif að við fæðingu líta börnin út eins og ófötluð börn en með tíð og tíma 

hafi tiltekin fötlun eða sjúkdómur áhrif á útlit barnsins, hegðun og þroska. Hér á eftir 

verður rætt um þær læknisfræðilegu skýringar sem taldar eru liggja að baki 

umskiptingunum.  

 Í umfjöllun sinni um umskiptinga bendir John Lindow á ein fyrstu skrif um 

læknisfræðilegar skýringar á umskiptingnum sem birtust í dómsmáli á Gotlandi árið 

1690 þar sem foreldrar voru dæmdir fyrir að myrða son sinn. Foreldrarnir töldu barnið 

vera umskipting en dómstólar stóðu í þeirri meiningu að barnið hefi ekki verið 

yfirnáttúruleg vera heldur verið raunverulegt barn.70 Þessi dómur er vitnisburður um að 

trúin á umskiptinga hafi verið lifandi og sterk meðal fólks og sagnir hafi verið 

fyrirmynd til framkvæmdar. Ekki er heldur hægt að líta fram hjá því að þó svo að trúin á 

hinn yfirnáttúrulega umskipting sé sterk meðal almennings þykir lærðum mönnum 

samfélagsins það augljóst að „umskiptingar” séu mannleg, fötluð börn.  

Um 50 árum eftir að dómurinn á Gotlandi féll var Carl von Linné (Linnæus) á 

ferð um Gotland í leit að þjóðfræðiefni. Eitt af því sem fyrir hann bar í þessari ferð var 

barn sem honum var sýnt og sagt að væri umskiptingur. Þann 10. júní 1741 skráði Von 

Linné eftirfarandi lýsingu í ferðabók sína: 

                                                
69 Clements, The Greenwood Encyclopedia of World Folklore and Folklife, 47. 
70 Arens, Ilmar og af Klintberg, Bortbytingssägner i en Gotländsk dombok från 1690, 91. 
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BYTNING eller förbytt barn förmentes en gosse vara, som här til oss 
hades. Han var en gosse om 13 år, född och buren utan förstånd. Han 
kunde verken sitta, stå eller gå. Hans händer och ben lydde intet 
själenes befallning. Han talade intet men mumlade något. Hans övre 
framtänder stodo rätt ut, och hans ögon sågo i kors. Han tycktes ock 
knappt höra. Han hade smala ben, löst hull och i ansiktet var likare en 
flicka än en gosse. Alla hans åthävor voro så oartiga, att man ryste 
därvid. Han var olyckelig född, varken sig själv till nöjes eller 
publikum till nytta eller sin Skapare till pris. Av honum lärde andra 
prisa Gud för en välskapad kropp. Han var ingen byting, utan han 
hade en sjukdom som kallas hieranosos.71  

 

Von Linné var ekki í vafa um að barnið sem honum var sýnt hafi ekki verið 

umskiptingur heldur þjáðst af tilteknum sjúkdómi, hieranosos, sem samkvæmt 

sjúkdómafræði 18. aldar er sjaldgæfur langvinnur sjúkdómur sem veldur 

vöðvakrömpum án mikilla verkja eða skorts á tilfinningu.72  

Hvort sem hún var ný eða gömul á upplýsingaöldinni, um aldamótin 1700, festi 

hugmyndin um líkamlegar forsendur umskiptinganna sig í sessi meðal fræðimanna og 

hefur fengið almenna viðurkenningu síðar. Þrátt fyrir þessa hugmynd dóu sögurnar ekki 

út heldur héldu góðu lífi í sagnaarfi fólks. En þegar fram liðu stundir virðist sem 

fræðimenn hafi farið að horfa á líkamlegar orsakir sjúkdóma og fötlunar sem eðlilega og 

sjálfsagða útskýringu á fyrirbærinu umskiptingur. Þetta kemur nokkuð skýrt fram hjá 

þjóðsagnasafnaranum afkastamikla Sigfúsi Sigfússyni sem safnaði sínum sögnum á 

ofanverðri 19. öld.73 Í formála að umskiptingasögnum í safni sínu tekur Sigfús það fram 

að sagnirnar fjalli um þá sem alla jafna séu kallaðir „kjánar, bjánar, afglapar og flón“74 

en slík orð voru einna helst notuð um fólk sem í dag væri til dæmis greint með 

þroskaskerðingar eða geðsjúkdóma. Sigfús tekur nokkuð almennt til orða í þessum 

inngangi sínum og því má leiða líkur að því að almenningur sé á þessum tíma einnig 

farinn að tengja líkamlegar og andlegar skerðingar fólks við yfirnáttúrulega 

umskiptingana. Hverfandi trú almennings á umskiptingana hefur án efa haldist í hendur 

við aukna þekkingu og framþróun í læknisfræði. Því er ekki að undra að árið 1940 

fléttar læknirinn J. S. Møller saman fræðigrein sína og sitt stærsta áhugamál, 

þjóðfræðiefni, í bók um mæður og börn í dönskum ævintýrum. 75 

                                                
71 Linnæus, Öländska och Gotländska resa, 108-109. John Lindow fjallar einnig um skrif von Linnés í 
Changelings, Changing, Re-exchanges. 
72 Macbride, A Methodical Introduction to the Theory and Practice of Physic, 179.  
73 Jón Hnefill Aðalsteinsson, Um ævi og starf Sigfúsar Sigfússonar, 112-200. 
74 Sigfús Sigfússon, Íslenskar þjóðsögur og sagnir, III, 136. 
75Lindow, Changelings, Changing, Re-Exchanges, 218 



 29 

Bók Møllers heitir Moder og barn i dansk folkeoverlevering og fjallar hann um 

hina ýmsu þætti er varða hefðir og venjur sem umkringja mæður og börn. Møller helgar 

heilan kafla hinu varhugaverða tímabili frá fæðingu barns til skírnar og er umfjöllun um 

umskiptinga fyrirferðarmikil í þeim kafla.76 Í upphafi kaflans um umskiptingana segir 

Møller að trúin á umskiptingana hafi verið útbreidd í Danmörku og bendir á umfjöllun 

og sagnasafn Evalds Tang Kristensen Danske Sagn frá 1928 því til stuðnings. Møller er 

ekki í vafa um að „umskiptingar” séu raunveruleg börn og leggur upp með að skrifa „En 

ganske kort Beskrivelse af disse, som Regel medfødte, abnorme, sygelige Tilstande hos 

Børn skal her gives.“ 77 Hann lýsir því þeim sjúkdómum og meðfæddu göllum sem geta 

hrjáð börn og hann telur að séu fyrirmyndir umskiptingasagna. Lýsingar Møllers eru 

ítarlegar auk þess sem hann birtir myndir af börnum með þær skerðingar sem hann 

nefnir. Møller greinir sex mögulegar fatlanir eða sjúkdóma sem geti hrjáð börnin sem 

kölluð eru umskiptingar. Fyrst nefnir hann Idiotien, þá Mongolisme, hydrocephalus, 

Kreitnisme, Engelska Syge (Rachitis) og að síðustu Tæring hos smaabørn. Hver 

sjúkdómur eða fötlun er svo útskýrð og myndir hafðar til stuðnings.78 Síðar í kaflanum 

setur Møller greiningar sínar í samhengi við lýsingar úr sögnum af umskiptingum. Listi 

Møllers verður síðar mikill áhrifavaldur í skrifum þjóðfræðinga á borð við Bengt af 

Klintberg79 og John Lindow en báðir hafa þeir birt lista byggðan á skrifum Møllers. 

Lindow birtir listann í greinni „Changelings, Changing, Re-Exchanges“ sem kom út árið 

2008 og tekur hann það sérstaklega fram þar að þó hann styðjist við lista Møllers færi 

hann orðalag og greiningarheiti til nútíma orðalags. Því notar Lindow ekki orð eins og 

„idiot“ og „mongolism“ heldur talar hann um þroskaheft börn (e. mental retardation) og 

Down’s heilkenni.80  

Samskiptum læknisfræðilegra greiningarferla og þjóðfræðinnar var þó ekki lokið 

með áhrifamiklum lista Møllers. Árið 1988 skrifaði Susan Shoon Eberly grein þar sem 

hún greinir mögulegar fatlanir og sjúkdóma umskiptinga á forsendum þroskahömlunar. 

Eberly gerir í raun það sama og Møller gerði árið 1940; hún fer í álíka líkamlega 

greiningu á umskiptingunum og útskýrir hugsanlega fötlun þeirra en með nýjum 

vísindalegum upplýsingum, greiningum og orðalagi. Það sem er sérstakt við Eberly og 

hennar greiningu er ekki síst það að þó svo að greinin fjalli um þjóðfræðiefni og hafi 

birst í tímaritinu Folklore er greinin sjálf skrifuð við Department of Developmental 
                                                
76 Møller, Moder og barn i dansk folkeoverlevering, 6.  
77 Møller, Moder og barn i dansk folkeoverlevering, 233. 
78 Møller, Moder og barn i dansk folkeoverlevering, 233-237. 
79 af Klintberg, Svenska folksäner, 113. 
80 Lindow, Changelings, Changing, Re-Exchanges, 218. 
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Disabilities, University Hospital School, University of Iowa.81 Í upphafi greinarinnar 

vísar Eberly í þjóðfræðinginn Reidar Christiansen82 og hugmyndir hans um að trú á álfa 

eða fairies væri meðal annars sprottin af þörf mannsins til að útskýra til dæmis líkamleg 

veikindi og kvilla sem herjuðu á ungabörn.83 Það skal þó hafa í huga að álfar eru ekki 

allstaðar sama gerð yfirnáttúrulegra vera og umskiptingar geta til dæmis verið af kyni 

huldufólks á Íslandi, troll í Svíþjóð og trows á Hjaltlandseyjum svo eitthvað sé nefnt.84 

Hvaðan svo sem hugmynd Eberly kemur er víst að hennar þekking á fötlunum og 

sjúkdómum sem geta valdið fötlun og útlitsbreytingum hjá börnum gefur góða mynd af 

hugsanlegum læknisfræðilegum orsökum sagnanna um umskiptinga.  

 Líkt og Møller greinir Eberly töluvert margar meðfæddar fatlanir og meðfædda 

sjúkdóma í umskiptingasögnunum. Hún bendir á að margir fæðingargallar eigi það 

sameiginlegt að þeir hafi áhrif á vöxt og þroska sem síðan hamli því að börn nái tökum 

á þáttum á borð við tal, göngu og önnur mikilvæg þrep í því sem telst eðlilegt 

þroskaferli barns. Eins og Møller byrjar Eberly á að nefna þroskaskerðingu eða 

þroskahömlun. Hún segir að þroskahömlunin geti bæði verið fylgifiskur líkamlegra 

fatlana og afleiðing af sjúkdómum, eitrunum og vannæringu en allt getur þetta haft áhrif 

á líkamlegan þroska á borð við hreyfi- og málþroska. Einnig má tengja heilkenni og 

genagalla við umskiptingana.85 Møller nefnir Downs heilkennið en Eberly bætir við 

Williams heilkenninu auk Hunters og Hurlers heilkennanna. Þessir fjórir genagallar eiga 

það sameiginlegt að þeim fylgja ákveðin útlitseinkenni sem gera það að verkum að 

einstaklingar með sama heilkennið líkjast í raun meira hver öðrum en fjölskyldum 

sínum. Fólk með Williams heilkennið er til dæmis smáfrítt, ljóst á hár og hörund og 

stundum er sagt að fólk með Williams heilkenni minni á fairies með sitt blíða og bjarta 

yfirbragð, brosmildi og útstæð, nánast uppmjó, eyru.86 Hinsvegar eru börn með Hunters 

og Hurlers heilkennin oft þungbrýnd, kjálkar þeirra verða kantaðir og þau fá gróf, dökk 

líkamshár á allan líkaman. Hér eru því á ferðinni fatlanir sem gera einstaklinga öðruvísi 

en fólk er flest bæði í hegðun, þroska og útliti. En efnaskiptasjúkdómar geta einnig haft 

viðlíka áhrif á líkama og huga og genatengdu heilkennin. Sé barn með 

efnaskiptasjúkdóm á borð við PKU (phenylketonuria) hefur líkami þess ekki þau tæki 

og tól sem þarf til að brjóta niður ákveðin prótein í fæðunni. Afleiðingin er sú að 
                                                
81 Eberly, Fairies and the Folklore of Disability, 74. 
82 Eberly vísar í grein Kristiansens „Some Notes on the Fairies and the Fairy Faith.” sem birtist í 
Béaloideas, Iml. 39/41, (1971 - 1973), bls 95-111. 
83 Eberly, Fairies and the Folklore of Disability, 58. 
84 Viðauki 1. Ísl 5 og 9, Hjalt 1, Sv 1, 4 og 6. 
85 Eberly, Fairies and the Folklore of Disability, 64. 
86 Eberly, Fairies and the Folklore of Disability, 67. 



 31 

eiturefni safnast fyrir í líkamanum og heilanum og eftir því sem tíminn líður breytist 

barnið. Því getur farið aftur í þroska og áferð og litur húðar og hárs getur breyst svo 

eitthvað sé nefnt.   

Í upptalningu Eberly á fæðingargöllum má einnig finna miðtaugakerfisgalla á 

borð við klofinn hrygg. Þessa galla telur hún geta útskýrt þá umskiptinga sem ekki 

hreyfa sig mikið því þeir geti valdið lömun en bendir einnig á að barn sem fæðist með 

klofinn hrygg fær oft vatnshöfuð. Vatnshöfuð er það þegar vatn safnast saman við 

heilann og getur höfuðið stækkað og afmyndast af þessum sökum auk þess sem vaxandi 

þrýstingur á heilann getur valdið þroskaskerðingu. Börn sem fá vatnshöfuð eru því, líkt 

og börn með genatengd heilkenni og sjúkdóma, bæði með einkennilegt útlit, þroska og 

hegðun í samanburði við önnur börn. Einkennilegan líkamsvöxt, dvergvöxt, sem og 

útlimi sem ekki hafa klassíska tíu fingur og tíu tær telur Eberly einnig geta verið fatlanir 

sem börn hafa fæðst með og vegna þeirra verið talin umskiptingar.87 Eberly nefnir 

einnig að fötlun á borð við heilalömum (CP eða e. Celebral Palcy) geti skýrt 

einkennilegar hreyfingar sumra umskiptinga. Heilalömunin getur einnig valdið 

þroskaskerðingu ásamt stífum og spenntum vöðvum sem vegna sífelldrar spennu geta 

haft áhrif á beinabyggingu og útlit.88 Heilalömuninni getur einnig fylgt flogaveiki og þar 

með krampaköst og torkennileg hljóð. Sumir einstaklingar með þessa fötlun eiga erfitt 

með að tjá sig vegna spenntra vöðva í andliti og kjálkum og því getur mál þeirra verið 

einkennilegt og óljóst. Í einhverjum tilfellum nær fólk aldrei tökum á tungumálinu svo 

að aðrir skilji. Eberly tengir heilalömunina og einkennilegar hreyfingar henni tengdar 

ekki síst við enskar sagnir af umskiptingum sem dansa þegar þeir halda að enginn sjái 

til.89  

Athyglisvert er að skoða á hvern hátt greiningar Eberly og Møllers eiga við um 

íslenskar sagnir. Í þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar er að finna sögnina „Umskiptingurinn 

í Sogni.“ Þar segir frá dreng sem kominn var á fermingaraldur. Hann þótti matfrekur, lá 

alltaf í rúminu og lærði aldrei neitt og var talinn umskiptingur. Eitthvert skipti gerist það 

að kona liggur á sæng og eru þau tvö í baðstofunni konan og umskiptingurinn þegar hún 

verður vör við einkennileg læti í drengnum. Sagan er á þessa leið: 

 

Því næst heyrir hún að hann fer að hafa umbrot í rúminu og teygja sig; 
verður hún þess þá vör þegar eftir að hann er staðinn upp í rúminu og 
teygir þá úr sér svo að hann nær upp í rjáfur í baðstofunni. [...] Setur 

                                                
87 Eberly, Fairies and the Folklore of Disability, 64. 
88 Eberly, Fairies and the Folklore of Disability, 63-68. 
89 Eberly, Fairies and the Folklore of Disability, 64. 
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þá enn að honum geispakast og hallast hann um leið með andlitið upp 
að skammbitanum einum, og ber bitann rétt upp í opið ginið á honum 
er hann gapti á geispanum og gein svo yfir bitann að efri skolturinn lá 
ofan á honum, en hinn undir; þar með varð hann svo herfilega ljótur 
og leiður ásýndum að konan varð dauðhrædd[...]  
En þótt þeir sýnist eins litlir og börn þurfa þeir öðru hvoru að teygja 
úr sér því þeir geta ekki alveg afneitað sinni fyrri náttúru, og sæta þeir 
því lagi að gjöra það þegar þeir ætla að enginn sé nálægur eða sjái til 
sín.90 

 

Með heilalömun til hliðsjónar virðist það vel geta verið að þessi 14 ára gamli drengur 

hafi verið með slíka skerðingu og að hún hafi haft áhrif á líkamlega og andlega getu 

hans. Mikilvægt er þó að hafa í huga þegar sagnir eru skoðaðar á þennan hátt að sögnin 

er ekki nákvæm lýsing á raunverulegum aðstæðum heldur ýkir hún og bætir við svo 

sagan verði meira spennandi. Heilalömunin getur vel hafa gert það að verkum að 

strákurinn hafi hvorki getað gengið né talað. Lýsingin úr  sögninni gæti hins vegar verið 

byggð á einhvers konar vöðvakrampakasti þar sem skyndilega hefur teygst úr annars 

saman hnipruðum líkamanum og andlitið getur einnig hafa teygst og togast til vegna 

slíkra krampa. Að verða vitni að slíkum líkamlegum átökum án þess að hafa skýringu á 

reiðum höndum er án efa skelfileg lífsreynsla enda er í þessari sögn gefin skýring á 

þessum undarlegu teygjuæfingum umskiptingsins.  

Bæði Eberly og Møller gera greinargóða og mjög ítarlega úttekt á því sem þau 

telja hrjá þau börn sem stimpluð voru umskiptingar. Það sem einkennir alla þá 

fæðingargalla, sjúkdóma og skerðingar sem hér hafa verið nefndar er að börnin sem lifa 

við þær eru á einhvern hátt í útliti og/eða hegðun öðruvísi en almennt gerist og gengur 

um jafnaldra þeirra. Það að halda því fram með nokkurri vissu að umskiptingurinn sé í 

raun fatlað barn segir þó lítið sem ekkert um aðra þætti sagnarinnar um umskiptinginn 

og nýjar spurningar vakna. Fyrst fyrirmyndir umskiptinganna eru líklega raunveruleg 

börn, var þeim þá í raun og veru hent á eld? Voru þau borin út á fjóshauginn? Getur 

verið að ofbeldið sem sagt er frá í sögnunum hafi verið jafn raunverulegt og 

barnið/umskiptingurinn? Eru viðhorfin til umskiptingsins í sögninni í raun og veru 

viðhorf til fatlaðs eða veiks barns af holdi og blóði? Til að svara spurningum á borð við 

þessar er nauðsynlegt að horfa til annarra þátta en greiningar líkamlegrar fötlunar og 

skerðingar í lýsingum á umskiptingum. Það þarf að skoða sagninar frá nýju sjónarhorni 

og skoða þær í samfélagslegu samhengi. 

 

                                                
90Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, 41. Enginn skráður heimildarmaður. 
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2.3 Ný sjónarhorn  

 
Eins og sýnt var í síðasta kafla er hugmyndin um að umskiptingar eigi rætur sínar í 

hinum ýmsu líkamlegu fötlunum og sjúkdómum bæði gömul og rótgróin. Hugmyndin er 

svo rótgróin að fræðileg umræða um umskiptinga, trú á þá og sagnirnar sem þeir birtast 

í hefur í raun ekki náð langt út fyrir þessa tilteknu hugmynd.91 Umskiptingarnir eru 

taldir hafa verið fötluð börn og þar við situr. Þó virðist sem að á síðustu misserum hafi 

umskiptingasagnirnar og um leið umskiptingarnir sjálfir á ný fangað athygli 

fræðimanna. Þessi nýja athygli stafar af nýju sjónarhorni þar sem frekar er horft til þess 

sem gerist í sögninni og samfélaginu þegar umskiptingur/fatlað barn kemur inn í 

fjölskyldu. Segja má að þetta nýja sjónarhorn á umskiptingasagnirnar kallist á við 

skilning fræðimanna dagsins í dag á fyrirbærinu fötlun.  

Innan fötlunarfræða er talað um mismunandi skilning á því hvað fötlun er. 

Gróflega má skipta þeim skilningi í tvennt, annars vegar læknisfræðilegan skilning eða 

gallaskilning (e. deficit) og hins vegar félagslegan skilning. Læknisfræðilegi 

skilningurinn á fötlun skilgreinir fötlunina út frá líkamlegri skerðingu einstaklingsins og 

segja má að vandamálið hér liggi hjá einstaklingnum sjálfum sem er talinn veikur, 

sjúkur og óeðlilegur.92 Læknisfræðilega sjónarhornið hefur ráðið ferðinni að mestu 

þegar fjallað hefur verið um umskiptinga og sést það best á því að umræða um 

umskiptinga hefur ekki náð langt út fyrir læknisfræðilegar greiningar á þeim. 

Félagslegur skilningur á fötlun felur í sér að líkamleg skerðing einstaklings er ekki talin 

vera það sem gerir hann fatlaðan heldur eru það hindrandi aðstæður í samfélaginu sem 

gera viðkomandi fatlaðan (hér er átt við allt frá aðgengi að byggingum og upplýsingum 

til viðhorfa og framkomu). Inn í félagslega skilninginn fléttast einnig hugmyndir um að 

í raun sé fötlun afstæð og í raun geti fólk verið misjafnlega mikið eða lítið fatlað eftir 

ytri aðstæðum hverju sinni sem og viðhorfum og gildum samfélagsins á hverjum tíma. 

Sé horft á hvað sé fötlun út frá samfélaginu liggur það ljóst fyrir að fötlun er að nokkru 

leyti breytilegt fyrirbæri bæði milli menningarheima og í sögulegu samhengi.93 

Félagslegur skilningur á fötlun gerir fötlun að mjög menningartengdu fyrirbæri, ekki 

síst vegna þess að fatlað fólk líkt og annað fólk hefur áhrif á samfélagið sem það býr í 

                                                
91 Lindow, Changeling, Changing and Re-exchange, 217. 
92 Priestley, M. Disability: A Life Course Approach, 11-13. 
93 Priestley, M. Disability: A Life Course Approach, 11-13. 
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og þar með menninguna. Að sama skapi hefur menningin áhrif á skilning á fötlun. Í 

kafla 3.3 verður gerð nánari grein fyrr rólíkum nálgunum að hugtakinu fötlun.  

Þjóðfræðingurinn John Lindow er einn þeirra sem hafa fjallað um umskiptinga á 

nýjan hátt. Það er að segja ekki einungis sem fötluð börn heldur sem einstaklinga sem 

hafa áhrif á samfélag sitt en það eru einmitt áhrif tilveru þeirra sem hann gerir að 

umtalsefni sínu í greininni „Changelings, Changing, Re-exchanges: Thoughts on the 

Relationship between Folk Belief and Legend“ sem kom út 2008. Í greininni beinir 

Lindow athygli sinni ekki síst að efnahagslegum forsendum umskiptingasagnanna, það 

er að segja, hvaða áhrif vera umskiptingsins hefur haft á matarbúr heimilisins sem hann 

tilheyrði. Lindow bendir á að hið meinta ofát og matfrekja umskiptinganna sé ekki síður 

samfélagslegt en líkamlegt fyrirbæri. Umskiptingarnir eru iðulega óvinnufærir vegna 

líkamlegra vankanta og því byrði á fjölskyldunni bæði hvað varðar mat og umönnun. 

Það má vera að einhverjar fatlanir eða sjúkdómar geti útskýrt aukna matarþörf barnanna 

en líklegra er að fötlun þeirra hafi skert vinnugetuna.94 Að borða án þess að vinna fyrir 

mat sínum hefur án efa verið litið miklu hornauga í gamla sveitasamfélaginu.95  

Matarþörf umskiptinganna varpar því skýru ljósi á það af hverju fólki gat verið 

illa við hina raunverulegu fötluðu einstaklinga. Um leið verða matur og mataráhöld 

mikilvægur þáttur í sögnunum sjálfum. Eins og rætt var hér að framan er algengt í 

umskiptingasögnum að koma áhöldum til eldamennsku eða mat fyrir á sérkennilegan 

hátt. Eins og nefnt var hér að ofan er matur og bjór til að mynda soðið í eggjaskurn og 

bregst þá umskiptingurinn iðulega við með því að segjast aldrei hafa orðið vitni að öðru 

eins en um leið og hann talar kemur hann upp um sitt rétta eðli. Dæmi um slíka sögn er 

„The Changeling Twins of Corwrion“ frá Wales en þar fær móðirin ráðleggingar um 

hvernig hún eigi að brugga bjór í eggjaskurn til að komast að því hvort tvíburarnir 

hennar séu í raun umskiptingar.  

 

“But how am I to go about it?” said the mother. 
The witch replied, “Go and do something rather strange before their 
eyes and watch what they will say to one another.” 
“Well, I do not know what I should do,” said the mother. 
“Well,” said the other, “take an eggshell, and proceed to brew beer in 
it in a chamber aside, and come here to tell me what the children will 
say about it.”96 

 

                                                
94 Lindow, Changelings, Changing, Re-Exchanges, 223. 
95 Jón Jónsson, Förumenn í íslenska bændasamfélaginu, 164. 
96 Wales 1 í viðauka. Rhys, Celtic Folklore: Welsh and Manx, 63. 
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Önnur einkennileg eldamennska í umskiptingasögnum er þegar matur, oftast 

einhvers konar pylsa, er útbúinn úr heilum sláturdýrum og borinn á borð fyrir 

umskiptinginn. Það sem er sérstakt við þessa matseld er að hlutar sláturdýrsins á borð 

við hófa, horn og skinn eru höfð með, það er að segja þeir hlutar sem alla jafna eru ekki 

nýttir til manneldis.97 Dæmi um pylsur með tær og trýni eru einna flest í dönskum 

sögnum á borð við þá sem hér má sjá hluta af: 

 

I Aars var der en Skifting, det var vist i Niels Smeds Gaard, og det var 
før min Tid. Han græd hele Tiden, saa kunde det være det samme, 
hvordan det gik til. Nu var der en fremmed Kone, der raadede Konen 
i Gaarden, hun skulde koge en spæd Gris hel og holden og sætte paa 
Bordet til ham og saa kalde den en Pølse. Han spurgte jo ad, hvad det 
var, hun der kom med, og hun svarte: »En Pølse.« Saa siger han: »Saa 
gammel Dreng som a er, a har set Skov og grøn Jord ophugget og 
opgroet tre Gange der, som Aars Kirke staar, men aldrig har a set en 
Pølse með Tæer og Tryne.«98 

 

Eldhúsið, eldamennska og matur eru þannig greinilega mikilvægir þættir í 

umskiptingasögnunum eins og Lindow bendir á. Áhersla sagnanna á mat kemur meðal 

annars heim og saman við það að umskiptingurinn er í umsjá móðurinnar sem þarf að 

sinna matseld og bústörfum um leið og hún reynir að hafa ofan af fyrir einkennilegri 

verunni. Lindow bendir skemmtilega á að í raun og veru sé umskiptinguirnn jafn 

einkennilegur í höfuðvígi húsmóðurinnar og þau matarílát og matvæli sem fyrir hann 

eru borin.99  

Lýsingar á eldamennsku í eggjaskurn sem og mat úr heilum sláturdýrum fyrir 

einn umskipting eru ekki einungis athyglisverð fyrir þær sakir að skurnin er lítill pottur 

og pylsan með húð og hár. Þessar tilfæringar með verðmætan matinn eru ekki síður 

áhugaverð að því leyti að í raun er verið að fórna eggjum og sláturdýrum til að koma 

upp um umskiptinginn svo hægt sé að endurheimta barnið. Þegar heill grís er notaður í 

pylsu í dönskum sögnum er dýrið nýtt út í ystu æsar. Matseldin er hins vegar engum 

öðrum ætluð en umskiptingnum sem jafnvel borðar ekki matinn þegar á hólminn er 

komið heldur kemur upp um sig og hverfur. Suðan í eggjaskurninni100 er örlítið 

öðruvísi, egg eru fullt hús matar og verðmæt matföng en allt að 12 egg eru brotin til 

þess eins að nota af þeim skurnina svo umskiptingurinn sýni sitt rétta andlit. Í írskri 

                                                
97 Hallgerður Gísladóttir, Íslensk matarhefð, 88. 
98 Kristensen, Danske Sagn, I, 204. Viðauki 1, Dk 16. 
99 Lindow, Changelings, Changing, Re-exchanges, 228. 
100 Viðauki 1. Írl 1, Wales 3, Sv 6 og 8, Nor 1. 
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sögn sem finna má í safni W. B. Yeats101 Fairy & Folk Tales of Ireland kemur skýrt 

fram að innihaldi eggjanna, matnum sjálfum, sé hent og skuli ekki notaður. Í þessari 

sögn líkt og svo mörgum öðrum er það gömul vitur kona sem gefur ráð um hvernig 

skuli fá umskiptinginn til að koma upp um sig, sem og ráð til að losa sig við hann. Hér 

gengur sú gamla undir nafninu Ellen Leah. 

 

“If you do as I bid you,” returned Ellen Leah, “you’ll know.” [if it is a 
chanceling] Mrs. Sullivan was silent in expectation, and Ellen 
continued, “Put down the big pot, full of water, on the fire, and make 
it boil like mad; then get a dozen new-laid eggs, break them, and keep 
the shells, but throw away the rest; when that is done, put the shells in 
the pot of boiling water, and you will soon know whether it is your 
own boy or a fairy. If you find that it is a fairy in the cradle, take the 
red-hot poker and cram it down his ugly throat, and you will not have 
much trouble with him after that I promise you.”102 [skáletrun mín] 
 

Hvort sem um er að ræða tylft eggja eða heilan grís er ljóst að engin mannvera fær notið 

þeirra matfanga sem notuð eru til að koma upp um umskiptinginn. En sá matur sem 

fórnað er til að koma upp um umskiptinginn virðist vera fórnarinnar virði. Hugsanlega 

vegna þess að með því að koma upp um skiptin er hægt að losa sig við yfirnáttúrulegu 

veruna sem annars mundi éta heimilið út á gaddinn hvort eð er og verðmætur maturinn 

er viðráðanlegur fórnarkostnaður til lengri tíma litið. Allt er gert til að forða heimilinu 

frá því að sitja uppi með matfrekan og óvinnufæran umskiptinginn. 

Matarþörf umskiptinganna útskýrir þó ekki hvernig fólk hafði getu og geð til að 

mæta þeim með því harkalega ofbeldi sem sumar sagnirnar skýra frá. Eins og Lindow 

bendir á má sjá matarþörfina, og þar með efnahagslegar afleiðingar þess að hafa 

umskipting á heimilinu, sem nokkurs konar efnahagslegar forsendur ofbeldisins því með 

harðræðinu má losna við matfrekan umskiptinginn. Þau Hanna Björg Sigurjónsdóttir 

fötlunarfræðingur og Ármann Jakobsson íslenskufræðingur skoða í grein sinni „Að losa 

sig við umskiptinginn“ þá framandgervingu sem fram kemur í sögnum um umskiptinga 

þegar grunur vaknar um skiptin. Það virðist ótrúlegt að um leið og hugmynd kviknar um 

að litla barnið sé umskiptingur þá snúast jafnt foreldrar sem annað heimilisfólk til 

ofbeldisverka gegn því. Það sem þarna virðist vera á ferðinni er að þegar barnið breytist 

í umskipting hættir það að vera mannlegt og verður að yfirnáttúrulegri veru.103 Það má 

                                                
101 Bókin Fairy & Folk Tales of Ireland  er samsett úr tveimur söfnum Yeats Fairy and Folk Tales of the 
Irish Peasantry sem kom út 1888 og Irish Fairy Tales sem kom út 1892. Þessar upplýsingar koma fram á 
saurblaði Fairy & Folk Tales of Ireland. 
102 Yeats, Fairy & Folk Tales of Ireland, 50. 
103 Ármann Jakobsson og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Að losa sig við umskiptinginn, 476 



 37 

samt ekki gleyma því að ofbeldið kemur ekki til framkvæmda fyrr en grunurinn um að 

barnið sé umskiptingur hefur verið staðfestur. Eins og rætt var í köflunum hér á undan 

er algengt í umskiptingasögnum að börnin séu annað hvort þögul sem gröfin eða geti 

aðeins gefið frá sér torkennileg hljóð sem minna ekki á nokkurn hátt á mannamál. 

Einnig var bent á að málleysis verður ekki vart fyrr en barnið ætti að vera að ná tökum á 

málinu. Tungumálið er einn aðalþátturinn í að skilgreina mannveruna og því er málleysi 

umskiptingsins sterk sönnun framandleika hans.104 Hanna Björg og Ármann komast 

skemmtilega að orði í greininni en þar segja þau:  

 

[...] umskiptingasögur eru sögur um framandgervingu annarleikans: 
umskiptingurinn er allt annað, hann er ekki maður, hann er öðruvísi 
og á skjön [...] Í stuttu máli snúast sögurnar um að búa til „barn“ sem 
er öðruvísi og er álfur/tröll, á ekki heima í okkar heimi og eina lausnin 
er að gera barnið útlægt.105  
 

Eins og Palmenfelt segir hafa sagnir gegnt mikilvægu hlutverki í að hjálpa fólki 

að takast á við tilfinningaleg og sálræn vandamál. Hjálp sagnanna felst í að yfirfæra 

vandamál mannfólksins á yfirnáttúrulegar verur og aðstæður.106 Í tilfelli 

umskiptingasagnanna er það hin ótrúlega breyting sem orðið getur á barninu þegar 

fötlun fer að hafa áhrif á þroska þess sem er yfirfærð á hinn yfirnáttúrulega heim og þar 

með fjarlægð úr mannlegu samfélagi. Að horfa á barnið sitt breytast án nokkurra 

skýringa er án efa sársaukafull reynsla og þá hefur sögnin áður fyrr getað veitt ákveðið 

skjól fyrir þessum sársauka. Með því að færa sáran raunveruleikann í yfirnáttúrulegan 

heim sagnarinnar hafa foreldrarnir og samfélagið allt fjarlægst sársaukann og barnið 

með.107 Þegar barnið er fjarlægt á þennan hátt er það ekki lengur mannlegt og eins og 

áður var sagt þarf ekki að koma mannlega fram við það sem ekki er mannlegt og dyr 

opnast til að beita ofbeldi sem mannabarn yrði alla jafna ekki beitt. 

Það er því ljóst að með því að brjótast út fyrir ramma læknisfræðinnar þegar 

umskiptingasagnir eru til umfjöllunar kemur ýmislegt nýtt í ljós. Viðhorf til fötlunar og 

ófullkomleika sem byrtist í umskiptingasögnunum virðist til að mynda mótast af ótta 

við það sem ekki er eins og maður sjálfur og framandleikinn og framandgervingin bjóða 

upp á framkomu og hegðan á borð við ofbeldisbeitingu sem ekki er viðhöfð gagnvart 

                                                
104 Lindow, Changelings, Changing, Re-Exchanges, 226.  
105 Ármann Jakobsson og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Að losa sig við umskiptinginn, 476.  
106 Palmenfelt, On the Understanding of Folk Legends, 149. 
107 Palmenfelt, On the Understanding of Folk Legends, 155. 
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fólki almennt. Hver veit því hvað fleira má finna í gullkistu nýrra viðhorfa? Það verður 

kannað í næstu köflum. 

 

3. Fötlun 

 

Í kaflanum hér á undan voru færð rök fyrir því að fyrirmyndir hinna yfirnáttúrulegu 

umskiptinga í sögnum væru í raun og veru börn með fatlanir og sjúkdóma sem geti 

breytt útliti þeirra og hegðun á fyrstu dögum, vikum eða mánuðum lífs þeirra. En hvað 

er fötlun? Hvernig fötlun er skilgreind getur farið eftir sjónarhorni og samfélagi þess 

sem skilgreinir. Því getur skilningur á því hvað fötlun er verið ólíkur bæði í tíma og 

rúmi. Hér verður reynt að varpa ljósi á það hvernig skilningur á fötlun hefur breyst og 

hvernig ólíkur skilningur á fötlun hefur áhrif á viðhorf til fatlaðs fólks. Eins og áður 

segir virðist það viðurkennd staðreynd að umskiptingar séu börn með fatlanir. Einnig 

hefur komið fram að skerðingarnar sem virðast birtast í sögnunum geta verið æði 

margar og misjafnar. En flestar eiga þær þó sameiginlegt að vera meðfæddar og hafa 

áhrif á útlit og hegðun barnsins hvort sem er fljótlega eftir fæðingu þess eða þegar frá 

líður og ljóst verður að þroski þess, líkamlegur eða hugrænn, er ekki sá sami og venjan 

er. Í kaflanum hér á eftir verða í flestum tilfellum hafðar til viðmiðunar skerðingar á 

borð við þær sem algengar eru í umskiptingasögnunum; það er að segja fæðingargalla 

og genagalla sem eru sjáanlegir á líkamanum og geta valdið hreyfhömlun og 

þrosksakerðingu nema hvorutveggja sé. Eigi að draga upp mynd af því af hverju fötluð 

börn hafi verið skilgreind sem umskiptingar er mikilvægt að átta sig á því hvernig það 

sem við í dag þekkjum sem fötlun hefur verið skilgreint, skilið og ákvarðað í gegnum 

tíðina; þetta verður reynt að gera hér á eftir.  

 

3.1 Hvað er fötlun? 

 

Fólk er ekki allt steypt í sama mót og svo hefur án efa aldrei verið. Engir tveir 

einstaklingar eru nákvæmlega eins; en sumir skera sig meira úr hópnum en aðrir vegna 

þess sem við í dag skilgreinum sem fötlun.108 Skilgreiningar og merkimiðar hafa iðulega 

verið til um þá sem eru öðruvísi en áðurnefnda regnhlífarhugtakið „fötlun“ er einungis 

nokkurra áratuga gamalt. Enn nýrri er svo fræðigreinin fötlunarfræði. Bæði hugtakið 
                                                
108 Waldschmidt, Who Is Normal? Who is Deviant?, 191-193.  
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fötlun og fötlunarfræðin leitast við að útskýra og setja í samhengi þá einstaklinga sem 

skera sig frá fjöldanum vegna líkama eða hugar sem ekki er eins og almennt gengur og 

gerist og einnig að setja þá sem eru öðruvísi í samhengi við heildina.109 Hér á eftir 

verður hugtakið fötlun skoðað í sögulegu samhengi og verður stiklað á stóru varðandi 

fötlun í samhengi við evrópska menningu allt frá fornöld. Einnig verða helstu 

sjónarhorn eða líkön sem fötlunarfræðin hefur sett fram til að varpa ljósi á viðhorf 

samfélagsins til fötlunar kynnt. Að síðustu verður því velt upp á hvern hátt megi flétta 

saman kenningar í þjóðfræði og fötlunarfræði.  

Þó svo að hugtakið fötlun og fræðigreinin fötlunarfræði séu tiltölulega ný 

fyrirbæri eru skerðingar sem við skilgreinum sem fötlun ekki nýjar. Fólk hefur því þurft 

að skilgreina og útskýra þá sem skáru sig úr án þess að eiga til hugtakið fötlun eða hafa 

læknisfræðilega þekkingu síðari alda á orsökum fötlunarinnar. Fötlunarfræðin hefur sem 

nútíma fræðigrein gert sitt besta til að skoða á hvern hátt fólk hefur skilgreint og útskýrt 

fötlun frá örófi alda. Í bókinni Handbook of Disability Studies er reynt að fara yfir 

sögulegt svið fötlunar allt frá Neanderdalsmönnum til okkar daga og verður stuðst 

nokkuð við þessa bók hér á eftir. Það ber að hafa í huga að slíkt sögulegt yfirlit er þó 

ekki hrist fram úr erminni því þarna er um að ræða hóp sem hefur verið lágt settur og 

útskúfaður í gegnum aldirnar. Söguritarar hafa sjaldnast veitt slíkum jaðarhópum athygli 

og því þarf að leita vel og lengi í mannkynssögunni að sögubrotum sem að endingu geta 

gefið vísbendingu um hvernig saga fötlunar lítur út. Til að finna slík brot er oft besta 

leiðin að skoða söguna út frá því hvað var venjulegt eða eðlilegt. Það er einmitt þetta 

venjulega sem skilgreinir hið óvenjulega og því sem ekki er venjulegt er iðulega ýtt út á 

jaðarinn og fær ekki að vera með. Með því að skoða hvað er með og frá hverju er sagt í 

sögubókum getum við gert okkur í hugarlund hvað það er sem ekki fær að vera með. 

Fatlað fólk hefur verið og er enn óvenjulegt; hópurinn er því settur á jaðarinn og fær 

oftast ekki að vera með.  

 

3.2 Fötlun í sögulegu samhengi  

 

Fötlun eða gallar á mannslíkamanum hafa að öllum líkindum fylgt manninum frá 

upphafi. Mannfræðilegar rannsóknir á Neanderdalsmanninum  hafa sýnt að meðal þeirra 

hafi lifað einstaklingar með líkamlegar skerðingar og jafnvel fatlandi sjúkdóma á borð 

                                                
109 Rannveig Traustadóttir, Fötlunarfræði; Sjónarhorn, áherslur og aðferðir á nýju fræðasviði, 17-18. 
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við gigt. Forfeður manna hafa því þekkt líkamlegar skerðingar og fötlun. 

Neanderdalsmaðurinn hefur þó ekki skilið eftir sig heimildir um viðhorf og framkomu í 

garð þessara einstaklinga. Heimildir um slík viðhorf má hins vegar finna í fornum 

rituðum heimildum. Þegar þær eru skoðaðar kemur í ljós að menn skráðu oft atburði og 

hefðir sem snéru að fötluðu fólki. Í Gamla testamentinu er til dæmis talað um að fólk 

beri ábyrgð á fátæku samferðarðfólki sínu, að ekki skuli leggja hindranir í veg blinds 

fólks110 og að sá sé bölvaður sem leiði blindan mann af leið111 svo eitthvað sé nefnt. Það 

má þó ekki horfa fram hjá því að á sama tíma og textarnir leggja áherslu á þessa 

samfélagsaðstoð og samhyggð eru skerðingar ræddar í formi hótunar. Fari fólk ekki að 

reglum og boðorðum trúarinnar muni Guð refsa með því að valda fötlun og 

skerðingum.112 Ekki ólíkt Gamla testamentinu gefa Hávamál einnig fyrirmæli um 

hvernig skuli komið fram við blinda, heyrnarlausa og hreyfihamlaða en þar segir í 71. 

erindi: 

Haltur ríður hrossi,  
hjörð rekur handarvanur, 
daufur vegur og dugir,  
blindur er betri 
en brenndur sé,  
nýtur manngi nás.113 
 

Samkvæmt Hávamálum er því vel hægt að finna fötluðu fólki hlutverk og verkefni; eina 

fólkið sem ekki getur lagt eitthvað til eru þeir sem dauðir eru. 

Til að stikla á stóru og færa okkur nær íslenskum sagnaarfi má nefna að í 

Grikklandi til forna og Rómarveldi var ofuráhersla á fullkominn og heilbrigðan líkama 

sem og nokkurn fullkomleika andans. Líkamlegt heilbrigði var þó ekki það eina sem 

skipti máli. Í bók sinni The Disability Studies Reader fjallar Lennard J. Davis einnig um 

ofuráherslu forn Grikkja á tungumálið. Davis bendir á að Aristoteles hafi til að mynda 

sagt að fólk notaði tungumál en dýr hljóð og því hafa þeir sem ekki gátu tjáð sig með 

tungumáli vegna skerðingar átt undir högg að sækja og hafa vart talist mannlegir.114 En 

slík upphafning á tungumálinu gefur skýrt til kynna upphafningu andans og yfirburði 

mannsins í náttúrunni. Aftur á móti er líklegt að börn með augljósa fæðingargalla á borð 

við vatnshöfuð, einkennilega útlimi eða skarð í vör svo eitthvað sé nefnt, hafi verið 

óvelkomin í heiminn þar sem þau hafa verið gölluð í samanburði við „náttúrulegt” eða 

                                                
110 Biblían, 3. Mósebók 19:14, 123. 
111 Biblían, 5. Mósebók 27:18, 212. 
112 Biblían, 2. Mósebók 4:11, 59. Braddock og Parish, An Institutional History of Disability, 14. 
113 Sígild kvæði I: Eddukvæði, Hávamál, 41. 
114 Davis, The Disability Studies Reader, 21. 



 41 

eðlilegt form manneskjunnar. Oftar en ekki voru slík börn yfirgefin og drepin vegna 

lagabókstafs ríkjanna auk líkamsdýrkunar samfélagsins.115 Slík lög voru fyrst sett í hinu 

líkamsmiðaða ríki Spörtu árið 900 f. Kr., 640 f. Kr. í Aþenu og 450 f. Kr. í Róm.116 Það 

er ekki ofsögum sagt að útburður hafi verið sjálfsagður hlutur í þessum samfélögum. 

Þar sem bæði voru skjalfest lög um að fötluð börn skyldi bera út sem og að á 

markaðstorgum í Róm gátu foreldrar keypt sérstakar körfur undir börn sín áður en þeim 

var kastað í ár eða voru borin út.117 Í fornum samfélögum við Miðjarðarhaf sem talin 

eru vagga vestrænnar menningar eru menn því mjög uppteknir af fullkomnun og útskúfa 

þeim sem ekki eru fullkomnir. Það má hins vegar velta því fyrir sér hvort ofuráherslan á 

fullkominn og hraustan líkama sé ekki bara önnur birtingarmynd 

fullkomnunaráráttunnar, myndin sem við sjáum og okkur er sýnd af þeim sem skrifað 

hafa söguna. Ef tækifæri gæfist til að snúa myndinni við myndi líklega blasa við ótti við 

dauðann, ótti við að geta ekki staðið við skuldbindingar samfélagsins, ótti við að vera 

byrði. Fullkominn líkami hefur skipt máli í Aþenu og sést það ekki síst á skrifum 

læknisins Soranos sem á annarri öld lýsti því hvernig það barn skuli vera sem sé þess 

virði að ala það upp: 

 
[…] perfect in all its parts, limbs and senses, and have passages that 
are not obstructed, including the ears, nose, throat, urethra and anus. 
Its natural movements be neither slow nor feeble, its limbs bend and 
stretch, its size and shape should be appropriate, and it should respond 
to natural stimuli.118 

 

Það fer því ekki á milli mála að væri barn ekki fullkomið samkvæmt viðmiðum 

samfélagsins mætti það missa sín og því verið útskúfað í dauðann með löglegum 

útburði. 

Útburður þótti þó ekki einungis mikilvægur og nauðsynlegur hlutur við 

Miðjarðarhafið í fornöld heldur einnig á norðurslóðum árhundruðin fyrir og eftir 1000. Í 

grein sinni „Barn skal eigi lata dæya handa millim“ bendir Elsa Mundal á að þegar 

kristni var að taka yfir heiðið samfélag Norðurlandanna þurfti að setja lög til að banna 

útburð og má sjá þetta meðal annars í eldri Gulaþingslögum Norðmanna.119 Í lögunum 

                                                
115 M.a. Mark Priestley, Disability: A Life Course Approach, 69. 
116 Garland, R. R. J. The Eye of the Beholder: Deformity and Disability in the Graeco-Roman World 
London. Duckworth, 1995. Í Braddock og Parish, An Institutional History of Disability, 15. 
117 Margrét Margeirsdóttir, Fötlun og samfélag, 23. 
118 Garland, R. R. J. The Eye of the Beholder: Deformity and Disability in the Graeco-Roman World 
London. Duckworth, 1995. Í Barnes, A Legacy of Oppression: A History of Disability in Western  
Culture, 11. 
119 Norges gamle love indtil 1387.  
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eru einnig gefin ráð og lausnir á því hvernig megi losa sig undan ábyrgð á óvelkomnu 

barni án þess að bera það út. Bannið við útburði er algjört með þeirri undantekningu þó 

ef barnið er vanskapað: ,,Í lögunum er talað um ef andlitið er á hnakkanum, fætur 

öfugir, ef barn hefur selshreifa eða hundahöfuð og ef barn hefur ekki mannsrödd”.120 

Milli lína þessara laga má lesa að í heiðnum norrænum sið var jafn sjálfsagt að bera út 

börn, vansköpuð sem og óvelkomin, og það hafði verið á suðlægari slóðum í Grikklandi 

og Róm. Með kristinni trú var þess vegna nauðsynlegt að setja lög og reglur til að koma 

í veg fyrir útburð. Því má þó ekki gleyma að kristni og kristin lagasetning varð ekki 

algild á einum degi. Í Kristnisögu segir frá ferli kristnitökunnar á Íslandi og er sagt frá 

því að þegar Þorgeir Ljósvetningagoði hafði legið undir feldi sínum kvað hann á um að 

Íslendingar skyldu vera kristnir og fylgja kristnum lögum „[…] en um barnaútburð ok 

hrossakjötsát skulu haldast in fornu lög.“121 Eftir því sem kristnin styrktist í landinu hafa 

þessir þættir kristinnar lagasetningar þó tekið gildi.122 

Þó svo að útburður hafi þótt sjálfsagður bæði í nyrðstu og syðstu ríkjum Evrópu 

er áhugavert að hugsa til þess að goðafræði þessara tveggja svæða virðist hafa ólíkt 

viðhorf til fullkominna líkama og væntanlega um leið til fötlunar. Suður við 

Miðjarðarhafið urðu goðin uppvís að ýmsum mannlegum breyskleikum en líkamlega 

voru þau fullkomin. Áherslan á fullkominn líkama kristallast ekki síst í því að Hera er 

sögð hafa sparkað Hefaistosi syni sínum af Ólympusfjalli fyrir það eitt að vera 

veiklulegur, haltur og ógeðslegur í augum móðurinnar. Hefaistos lifir fallið af og verður 

smiður guðanna en síðar hendir Seifur honum í annað sinn af Ólympusfjalli og brotna 

þá báðir fætur Hefaistosar sem eftir það gengur með gylltar spelkur.123   

Fullkomnunarárátta hinna norrænu goða virðist hins vegar vera annars eðlis. Víst 

eru norrænu goðin fögur og fín en þeim er ekki kastað úr Ásgarði vegna minni háttar 

líkamlegra vankanta.124 Þau eru frekar sett á hærri stall ef fötlun er til staðar. Höður sem 

var blindur er til að mynda sagður líkamlega sterkur125 auk þess sem hann er eitt af þeim 

                                                
120 Mundal, Barn skal eigi lata dæya handa millim, 19. 
121 Biskupasögur, Kristnisaga, 36.  
122Biskupasögur, Kristnisaga, 36. Í texta Kristnisögu eru launblót einnig nefnd í sama vetfangi og 
útburður og hrossakjötsát og í kjölfarið sagt: „Sú heiðni var af tekin nökkrum vetrum síðar”. Svo virðist 
sem setningin geti átt við um undanþágur laganna jafnt og launblótin. 
123 Graves, The Greek Myhts, 89. 
124 Ármann Jakobsson kemur stuttlega inn á þessa hugmynd um fötlun Norænna goða í erindi sem hann 
flutti á fyrirlestraröðinni Listir, menning og fötlun í Norræna húsinu á vormisseri 2007. Erindið ber 
yfirskriftina „Hver er hræddur við handalausa manninn?” og það má nálgast á 
http://www.fotlunarfraedi.hi.is/page/handalausi_madurinn. 
125 Gylfaginning, 44. 
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fáu goðum sem lifar af Ragnarök.126 Vegur Týs er einna mestur þegar sagt er frá því að 

hann fórnar sjálfviljugur hönd sinni í kjaft Fenrisúlfs þegar úlfurinn er bundinn.127 

Sjálfur Óðinn er ekki síður gott dæmi þar sem hann fórnar fullkominni sjón fyrir 

þekkingu þegar hann lætur auga sitt fyrir sopa úr brunni Mímis.128 Ekki er nóg með að 

nokkrir í goðahópunum búi við skerðingar heldur eru einnig dæmi um ófullkomin 

verkfæri í eigu goðana. Hjálpardýr Þórs, hafrarnir Tanngnjóstur og Tanngrisnir, draga 

vagn hans um himinhvolfið. Annar hafranna er hins vegar ekki heill heldur er hann með 

brotið bein og því sennilega eilítið hreyfihamlaður en virðist þó vera áfram í þjónustu 

Þórs.129 Það virðist því ríkja nokkur hugarfarsmunur í garð ófullkomleikans í trúarlegum 

hugmyndum fólks í norðri og suðri til forna.  

Þó svo að einkenni goða og gyðja gefi hugmyndir um viðhorf samfélaga til 

fötlunar eru þó lagabókstafir nokkru jarðbundnari vitnisburður. Lög Grikkja og 

Rómverja frá því fyrir Krist eru skýr, útburður er löglegur og sjálfsagður. 

Gulaþingslögin gefa hins vegar mynd af gífurlegum breytingar innan þeirra samfélaga 

sem tóku kristni.130 Eins og bent var á hér að ofan er bæði í Hávamálum og Gamla 

testamentinu, og þar með gyðingdómnum og frumkristninni, lögð mikil áhersla á skyldu 

fólks til að veita þeim hjálp sem hana þurfa, til að mynda fátækum, blindum og 

heyrnarskertum. Kristnin er byggð á hugmynd um samkennd sem fatlað fólk nýtur góðs 

af. Það ætti því ekki að koma á óvart að með framgangi kristninnar er útburður 

bannaður. Lög frá kristnum tíma, á borð við þau sem rædd voru hér að ofan, hafa án efa 

verið upphafið að lokum útburðarhefðarinnar. Mikilvægt er að hafa það í huga að þó að 

útburður hafi verið gerður ólöglegur hefur fólk að öllum líkindum ekki hætt að bera 

börn út heldur hefur útburðarsiðurinn frekar færst undir yfirborð samfélagsins. Ekki er 

ólíklegt að umskiptingasagnir hafi viðhaldið útburði í einhverjum tilfellum og er 

dómsmálið frá 1690 sem sagt var frá í kafla 2.2 líklega eitt besta dæmið um það.131 

Útburðarsagnir eru hins vegar enn beinni vitnisburður um að útburður hafi átt sér stað 

enda þótt hann hafi verið bannaður með lögum. Juha Pentikäinen fjallar meðal annars 

ítarlega um útburði og ungbarna afturgöngur í greininni „The Dead Without Status” frá 

                                                
126 Gylfaginning, 88. 
127 Gylfaginning, 49. 
128 Gylfaginning, 28-29. 
129 Gylfaginning, 62. Frásögnin af því þegar drengurinn Þjálfi brýtur lærlegg hafursins til að éta úr honum 
merginn. Þegar Þór vekur hafrana til lífsins daginn eftir tekur hann eftir heltinni. Raunar er sagt að hann 
skilji hafrana eftir þegar hér er komið sögu í ferð sinni til Útgarða-Loka en það virðist ekki vera að hann 
segi alfarið skilið við þá félaga Tanngnjóstur og Tanngrisni. 
130 Mundal, Barn skal eigi lata dæya handa millim, 19-20. 
131 Arens og af Klintberg, Bortbytingssägner i en gotländsk dombok från 1690, 90-92. 
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árinu 1989. Bæði umskiptinga- og útburðarsagnirnar eru vitnisburður um þjóðtrú sem 

tengdist dauða óskírðra barna og þær hættur sem gátu stafað af hefnd afturgöngu 

ungabarns sem var drepið. Slíkar sagnir hafa gengið manna á millum vegna þess að 

hægt hefur verið að tengja þær við raunverulega atburði og hugmyndir.132 Fyrir 

nútímamanninn veldur það óhug og vantrú hversu sjálfsagður útburðurinn virðist hafa 

verið fyrr á öldum. Spurningin um hvernig foreldrar gátu fengið af sér að bera barnið 

sitt út vegna minni eða meiri háttar líkamlegra galla brýst óneitanlega fram þegar 

skoðuðu eru forn lög og sagnir á borði við umskiptingasagnir. Fólk virðist bæði hafa 

óttast fólk með fötlun og haft á því megna óbeit. 

Á hinum myrku miðöldum hefur kristin trú þannig tekið yfir heiðin samfélög 

fornaldarinnar og miklar breytingar orðið á högum og tilvist fatlaðs fólks, en myrkur 

grúfir yfir þessum málum sem og öðrum. Meðal þess sem vitað er um afstöðu fólks til 

fötlunar er að kirkjunnarmenn, sem nú voru æðstu menn samfélagsins og fyrirmyndir 

fólksins, fordæmdu fatlað fólk, sögðu það haldið illum öndum.133 Þessi fordæming og 

trú á illa anda opnaði aftur leið og heimild fyrir hroðalegar pyndingar, ofbeldi og 

brennimerkingar í því skyni að hrekja á brott hinn illa anda.134 Það var því, að mestu 

leyti, af sem áður var að fötluð börn væru borin út og drepin, nú fengu þau að lifa við 

harðræði og ofbeldi. Þrátt fyrir andsetningarviðhorf sem var sumstaðar að finna inna 

kirkjunnar til fatlaðra veittu klaustrin fötluðu fólki skjól, umönnun135 og hugsanlega í 

einhverjum tilfellum hlutverk eða vinnu í samfélaginu. Samfélag þessa tíma byggðist á 

því að allir legðu til vinnu136 og fatlað fólk sem gat eitthvað unnið hefur því verið í mun 

vænlegri stöðu en þeir sem ekkert gátu lagt til.  

Sjálfur Marteinn Lúther hafði miklar skoðanir á því hvernig ætti að koma fram 

við fatlað fólk og þar á meðal börn sem fæddust með skerðingar. M. Miles dregur fram 

þessar áherslur Lúthers í greininni „Martin Luther and Childhood Disability in 16th 

Century Germany: What did he Write? What Did he Say?“ frá árinu 2005 og koma þar 

einnig fram vangaveltur um trú Lúthers á umskiptinga. Lúther virðist hafa trúað því að 

                                                
132 Pentikäinen, The Dead Without Status, 132-134. 
133 Braddock og Parish, An Institutional History of Disability, 17-18. 
134 Margrét Margeirsdóttir, Fötlun og samfélag, 27. 
135 Steinunn Kristjánsdóttir, Skriðuklaustur-Híbýli helgra manna, 20. 
136 Jón Jónson þjóðfræðingur talar í MA ritgerð sinni Förumenn í íslenska bændasamfélaginu um að 
sumir förumenn og flakkarar á Íslandi á 18. öld hafi sinnt sérhæfðum störfum. Um var að ræða fólk sem 
ekki hafði fasta búsetu á einum bæ heldur hafði það hlutverk að fara á milli bæja til að vinna eitt ákveðið 
verk. Þegar verkinu var lokið á einum bæ hélt viðkomandi á næsta bæ til að sinna sama verki (Jón 
Jónsson, Förumenn í íslenska bændasamfélaginu, 84-87). Þó svo að verkið hafi ekki verið spennandi 
hefur það án efa hentað einhverjum einstaklingum að vera sérhæfðir á þennan hátt, hugsanlega 
einstaklingum sem strítt hafa við þroska- eða geðfatlanir. 
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umskiptingar væru sálarlaus börn djöfulsins, hann virðist hafa lagt nokkurn trúnað á 

sagnir af umskiptingum og í raun og veru ráðlagt ákveðinni fjölskyldu að kæfa barn sem 

hann taldi sálarlausan massa af holdi.137 Miðaldirnar og tíminn fram að iðnbiltingu eru 

hins vegar tímabil sem eru rýr af upplýsingum um fatlað fólk og rennur saga þessa hóps 

saman við hópa sjúkra, fátækra, útigangs- og afbrotamanna.138  

 Þjóðsagan, þjóðtrúin og fötlun virðast hafa fléttast sérstaklega sterkum böndum í 

myrkri miðalda enda orsakir fötlunar iðulega raktar til yfirnáttúrulegra afla, hvort sem 

um er að ræða guðlega forsjón, djöfulinn sjálfan eða náttúruvættir þjóðtrúar og 

þjóðsagna. Guðsmaðurinn og kennismiðurinn Lúther sýnir okkur glöggt hversu 

undirliggjandi þjóðtrúin var á 16. öld þrátt fyrir styrk og þunga kristninnar þar sem 

umskiptingatrú virðast hafa skotið rótum sem útskýring á fötlun barna. En þrátt fyrir að 

Lúther tengi umskiptingana við djöfulinn virðist sýn fólks á þá hafa verið nokkuð 

jarðbundin og eru frásagnir af þremur einstaklingum sem taldir eru vera umskiptingar í 

Íslenzkum annálabrotum frá 1606 gott dæmi. Þar skráir Gísli Oddsson greinargóðar 

lýsingar á líkamlegu atgervi einstaklinganna og ekki fer á milli mála að hér er um fötluð 

börn að ræða. Þetta voru tvö börn, fimm ára drengur sem sagður er hafa líkama 

fullvaxta karlmans og sex ára stúlka sem liggur fyrir og geltir. Að auki er sagt frá 

unglingi sem aldrei hafi risið úr rekkju og sagður hafa lifað sem umskiptingur ,,í nálæga 

15 ár” eins og Gísli kemst að orði. Unglingurinn er sagður ófrýnilegur og frá honum 

komi aðeins óhljóð auk þess sem hann eigi það til að teygja óhuggulega úr sér.139 Þarna 

er greinilegt að umskiptingur er í hugum Íslendinga raunverulegt fyrirbæri sem lifir 

góðu lífi meðal manna á þessum tíma. 

 Myrkrinu létti þó smám saman og upplýsingaöldin hófst þar sem tækni og 

vísindum fleygði fram og læknisfræðin fæddi af sér fræðilegar útskýringar á fyrirbærum 

sem þjóðtrú og sagnir höfðu útskýrt áður. Gríðarleg hugarfarsbreyting átti sér stað og 

fötlun var ekki lengur af völdum yfirnáttúrulegra afla heldur átti hún uppruna sinn í 

líkama hvers afbrigðilegs einstaklings fyrir sig.140 Um leið og orsök fötlunarinnar var 

orðin líkamleg og vísindaleg fóru menn að reyna að lagfæra, lækna og fyrirbyggja 

fötlun, enda þóttu fötlun, fátækt og skert starfsgeta vera meðal stærstu vandamála borga 

                                                
137 Miles, Martin Luther and Childhood Disability in16th Century Germany: What Did He Write? What 
Did He Say?, http://www.independentliving.org/docs7/miles2005b.html  síðast skoðað 29.september 
2010. 
138 Margrét Margeirsdóttir, Fötlun og samfélag, 26. 
139 Huld,190. Gísli Oddsson, Íslenzk annálabrot (annalium in Islanda farago) og undur Íslands (de 
mirabilibus Islandiæ). 
140 Braddock og Parish, An Institutional History of Disability, 21. 
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í Evrópu upplýsingarinnar. 141 Þetta kom fram í mannkynbótum þar sem meðal annars 

var reynt að útrýma fötlun með ófrjósemisaðgerðum á fötluðu fólki og álíka aðferðum. 

Þróun slíkra aðferða hóst upp úr 1850 og náði nokkru hámarki í síðari heimsstyrjöldinni 

þegar fatlað fólk varð einn af þeim hópum sem nazistar reyndu að útrýma með 

vísindalegum aðferðum.142 Viðhorfið hér er því að fötlun sé galli sem eigi uppruna sinn 

í líkama hvers einstaklings og að hana megi bæði útskýra, lagfæra og útrýma með 

vísindalegum aðferðum. 

 Þrátt fyrir þessa miklu breytingu á hugarfari manna til fötlunar á 18. öldinni var 

samt sem áður enn litið á fatlað fólk og þá sérstaklega fólk með þroskahamlanir sem 

annars flokks mannverur. Þessi tiltekni hópur fatlaðs fólks var í raun flokkaður með 

ungabörnum sem ekki höfðu tekið út sinn þroska og dýrum sem hafa ekki forsendur til 

að ná mannlegum þroska.143 Vísindahyggjan og læknisfræðilegar útskýringar 

upplýsingastefnunnar hafa án efa dregið úr því að börn væru borin út og trúin á 

umskiptinga hafði líklega dofnað í hlutfalli við vísindaþekkinguna; en einstaklingar með 

fötlun, sérstaklega þroskahamlanir, voru samt sem áður ekki velkomnir í samfélaginu. 

Hafi foreldrar ekki talið framtíð barns síns vænlega og hafi þau jafnvel efast um 

mannlega náttúru þess, hafa þau hugsanlega yfirgefið barnið sem þurfti þá að treysta á 

sjálft sig, Guð og lukkuna til að lifa af. Einstaklingar sem lifðu af að vera yfirgefnir á 

þennan hátt gátu lent í því að verða sýningargripir jafnt vísindamanna sem sirkusa.144 

Upplýsingaöldin var tími sem upphóf gáfur og fegurð en einnig tímabil vísinda og 

lækninga sem eflaust urðu mörgum fötluðum og sjúkum einstaklingum til góðs. Fólk 

með þroskahamlanir var hins vegar enn víða skilið eftir á botni virðingarstiga 

mannlegrar tilveru þar sem álit manna á þessum einstaklingum var að þau væru engu 

betri en dýr og gætu aldrei lært.145  

 Það er augljóst að viðhorf fólks til fötlunar hefur breyst mikið í gegnum aldirnar 

og að sumu leiti haldist í hendur við miklar samfélagslegar breytingar á borð við 

siðaskipti og uppgang vísinda. Mikilvægt er þó að hafa það í huga að líkamsdýrkun 

fornaldarinnar, þjóðtrú og guðsótti miðalda og vísindahyggja upplýsingarinnar eru 

grunnurinn að þeim viðhorfum sem samfélög nútímans byggja á. Það hlýtur því að 

                                                
141 Braddock og Parish, An Institutional History of Disability, 23-24 
142 Priestley, Disability: A Life Course Approach, 41-43. 
143 Parmenter, Intellectual Disabilities-Quo Vadis?, 270-271 
144 Parmenter, Intellectual Disabilities-Quo Vadis?, 271. Villidrengurinn Victor sem fannst í skógum 
Aveyron í Frakklandi varð frægur þegar læknirinn Jean Itard fann hann og gerði að skjólstæðingi sínum. 
Árangur Itard við að snúa Victori til mannlegar hegðunar varð mönnum hvatning og von um að hægt væri 
að mennta fólk með þroskahamlanir. 
145 Parmenter, Intellectual Disabilities-Quo Vadis?, 272 
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skipta sköpum þegar viðhorf og framkoma í garð fatlaðs fólks á 21. öld eru skoðuð að 

þekkja þau viðhorf og framkomu sem hafa tíðkast í gegnum aldirnar og sem hafa mótað 

viðhorf nútímans. Hvað fötlun er, er hins vegar eitthvað sem upplýsingin hóf að 

skilgreina og er enn verið að skilgreina í dag. Um það verður rætt í næsta kafla. 

 

3.3 Ólík sjónarhorn á fötlun 

 

Í kaflanum hér á undan var rakin saga viðhorfa í garð fatlaðs fólks en nú verður sjónum 

beint að kenningum fötlunarfræði. Fortíð og nútíð haldast í hendur þegar skilningur á 

fötlun er annars vegar og það er því mikilvægt að skoða ólíkan skilning nútímafólks á 

fötlun og þær skilgreiningar sem fötlunarfræðingar hafa lagt í hugtakið. Við hefjum leik 

á nýlegum kenningum fötlunarfræðinga og skoðum síðan eldri hugmyndir sem virðast 

enn dafna í samfélaginu þó fræðimenn vilji stundum frekar staðsetja þær í fjarlægri 

fortíð. Innan fötlunarfræðinnar er í dag talað um tvær leiðir til að skilja hvað fötlun er. Í 

kafla 2.3 voru tvær ólíkar leiðir til skilnings á fötlun kynntar til sögunnar, annars vegar 

var það læknisfræðilegur eða galla skilningur sem á rætur sínar í upplýsingunni og 

vísindahyggjunni eins og fram hefur komið. Hins vegar var það félagslegur skilningur á 

fötlun sem rekur sínar ættir til áttunda áratugar 20. aldar þegar hagsmunasamtök fatlaðs 

fólks hófu pólitíska baráttu fyrir bættum hag fatlaðs fólks. 

Læknisfræðilegi skilningurinn er einnig nefndur gallaskilningur þar sem hann 

skilgreinir fötlun út frá líkamlegri skerðingu einstaklingsins og að vandamálið liggi hjá 

einstaklingnum sjálfum sem er talinn veikur og óeðlilegur.146 Félagslegt sjónarhorn á 

fötlun á rætur sínar að rekja til hagsmunahreyfinga fatlaðs fólks en innan félagslega 

skilningsins er breska líkanið bæði það umdeildasta og róttækasta. Samkvæmt því er 

það ekki líkamleg skerðing einstaklings sem gerir hann fatlaðan heldur eru það 

hindrandi aðstæður í samfélaginu sem gera viðkomandi fatlaðan (hér er átt við allt frá 

aðgengi að byggingum og upplýsingum til viðhorfa og framkomu).147 Á 

Norðurlöndunum hefur mótast eilítið önnur nálgun á hinn félagslega skilning þar sem 

norrænir fræðimenn hafa undanfarna áratugi verið að þróa með sér hugmyndir um 

sameiginlegan skilning á fötlun sem oft er nefnt „norræna tengslasjónarhornið“ eða 

tengslaskilningur. Norðmaðurinn Jan Tøssebro hefur verið þar framarlega í flokki og 

                                                
146 Rannveig Traustadóttir, Fötlunarfræði: Sjónarhorn, áherslur og aðferðir á nýju fræðasviði, 24. 
147 Rannveig Traustadóttir, Fötlunarfræði: Sjónarhorn, áherslur og aðferðir á nýju fræðasviði, 29-30. 
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segir hann að tengslaskilningurinn byggi á þremur þáttum. Í fyrsta lagi byggir hann á 

því að misræmi sé á milli einstaklings með fötlun og samfélagsins þar sem 

einstaklingurinn sem sker sig úr fjöldanum sé óvenjulegur og samfélagið geri ekki ráð 

fyrir þeim sem eru öðruvísi. Í öðru lagi sé fötlun bundin aðstæðum, skerðing getur haft 

bæði mikil og engin áhrif á líf einstaklings eftir aðstæðum, og í þriðja lagi er fötlun 

afstæð í tíma og rúmi.148 Hvort sem horft er til breska líkansins eða norræna 

tengslaskilningsins er fötlun að öllu eða einhverju leyti spurning um viðhorf og gildi til 

fjölbreytileika. Mark Priestley segir að sé horft á hvað sé fötlun út frá samfélaginu liggi 

það ljóst fyrir að fötlun er að nokkru leyti breytilegt fyrirbæri, bæði milli 

menningarheima og í sögulegu samhengi.149  

 Félagslegi skilningurinn á fötlun er þó frekar nýr af nálinni og fötlunarfræðingar 

hafa velt fyrir sér hvernig samfélög fyrri alda hafi nálgast fatlaða einstaklinga. Tvær 

nálganir virðast standa upp úr í fortíðarumræðunni sem rakin var í síðasta kafla, annars 

vegar ölmususkilningur (e. charity model) og hins vegar móralskur skilningur. 

Ölmususkilningurinn hefur verið oftast staðsettur með kristninni og þeim 

samfélagsgildum sem samræmdust kristinni trú. Þó er ölmusuhugsunin ekki upprunnin í 

kristninni eins og bent var á hér að ofan, heldur hafði hún verið við lýði löngu áður en 

Kristur fæddist, lifði og dó. Birtingarmyndir þessa skilnings eru þó til dæmis klaustrin 

sem tóku að sér fólk sem ekki átti annan samastað í samfélaginu (sjá kafla 3.2.). Þessi 

hugmyndafræði ölmusunnar er einnig til þess fallin að litið sé á fötlunina sem 

samfélagslegt fyrirbæri; fatlað fólk hefur því verið á ábyrgð fjölskyldu sinnar en ekki 

síst samfélagsins vegna þess að fötlunin var álitin galli á hönnun almættisins á 

einstaklingnum. Slíkur framleiðslugalli hefur því ekki þótt neinum að kenna (nema 

kannski almættinu sjálfu) og ábyrgðin á hinum gallaða einstaklingi var því álitin 

samfélagsleg. Þó svo að ölmususkilningurinn sé að jafnaði eignaður fortíðinni er ekki 

hægt að horfa fram hjá því að enn í dag eru góðgerðarfélög sterklega tengd lífi fatlaðs 

fólks. Hér á Íslandi eru til dæmis kröftug góðgerðarfélög á borð við kvenfélagið 

Hringurinn, Krabbameinsfélagið og Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra, sem standa að 

baki mikilvægum stofnunum í lífi fatlaðs fólks. Ölmususkilningur dagsins í dag byggist 

ekki síst á áðurnefndri læknisfræðilegri nálgun um fatlað fólk sem ósjálfbjarga og í þörf 

fyrir aðstoð ófatlaðs almennings, og ekki síður fagfólks.  

                                                
148 Tøssebro.  A brief introduction to “the Nordic Relational Approach to Disability.” Fyrirlestur á 6. 
árlegu NNDR ráðstefnunni 22-24 ágúst 2002 í Reykjavík. Í Rannveig Traustadóttir, Fötlunarfræði: 
Sjónarhorn, áherslur og aðferðir á nýju fræðasviði, 35-36. 
149 Priestley, Disability: A Life Course Approach. 11-13. 
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  Móralski skilningurinn á fötlun, sem einnig á rætur að rekja til fortíðar og þá 

ekki síst tímans áður en kristni breiðist út (sjá kafla 3.2), byggist á þeirri hugmynd að 

hvað eina sem gerir líkama eða hegðun einstaklings á einhvern hátt frábrugðinn 

meirihluta fólks eigi sér skýringar í utanaðkomandi yfirnáttúrulegum þáttum. Fötlun eða 

sjúkdómur sé þannig blessun eða bölvun Guðs, jafnvel refsing fyrir syndir foreldra eða 

annarra forfeðra fatlaða einstaklingsins. Fötlunin og einstaklingurinn sem við hana lifir 

eru því talin vera á ábyrgð fjölskyldu sinnar en ekki samfélagsins. Móralska módelið á 

þannig ekki síst rætur í „stóru“ formlegu trúarbrögðunum þar sem vald almættisins er 

gríðarlegt. Hin mórölsku skilaboð Guðs með því að valda fólki fötlun, hamlandi 

veikindum eða slysum sem leiða til skerðingar, eru túlkuð sem refsingar fyrir syndir og 

sem prófsteinn á undirgefni í garð Guðs. Fólk skal hlýða Guði sínum því annars á það á 

hættu refsingu í formi fötlunar og fatlað fólk í samfélaginu hefur þannig án efa stuðlað 

að guðsótta. Til þess að geta séð þessi guðlegu skilaboð þarf fólk og samfélagið sem 

það tilheyrir að trúa því að slíkur guð sé til og að hann hafi vald til að framkalla slíka 

refsingu eða skilaboð sem í fötluninni felast. Á sama hátt og ölmususkilningurinn hefur 

sá móralski iðulega verið bendlaður við fortíðina en eins og Kristín Björnsdóttir bendir 

á eru enn í dag til samfélög sem leita að yfirnáttúrulegum og guðdómlegum skýringum 

á fötlun fólks.150 

 Hér hefur verið reynt að draga upp sögulegt yfirlit yfir viðhorf fólks til fötlunar 

ásamt þeim skilningi sem fötlunarfræðin hefur mótað á síðust árum til að varpa ljósi á 

hvað fötlun er. Hvort sem litið er á söguna eða hinn ólíka skilning er ljóst að mörkin á 

milli hina ýmsu skilninga á fötlun eru ekki skýr heldur renna þeir saman. Hugmyndir á 

borð við ölmusu og móralskan skilning eiga eins og áður var nefnt uppruna í fortíðinni 

en ljóst er að samtími okkar er þó engan veginn laus við slíkar hugmyndir. Þetta lýsir 

sér í mikilli starfsemi góðgerðarfélaga eins og áður var nefnt auk þess sem enn í dag er 

oft litið á fæðingu fatlaðs barns sem verkefni eða eitthvað sem eitthvert yfirnáttúrulegt 

afl hefur sent til að kenna foreldrunum lexíu af einhverju tagi.151  

 

3.4 Móralska módelið og þjóðfræðin  

 

                                                
150 Kristín Björnsdóttir, Resisting the Reflection, 14. 
151 Auður Árnadóttir, viðauki 3. Óprentuð heimild í vörslu höfndar. 
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Hér á undan hefur verið rætt um samfélagslega mótaða fötlun kristallast þannig ekki síst 

í því að þeir sem á einhvern hátt falla út fyrir það sem er eðlilegt eru og hafa lengi verið 

aðraðir og jaðraðir í samfélaginu meðal annars í gegnum viðhorf til fatlaðs fólks.152 

Fatlað fólk hefur því oft verið sett í hóp „hinna“ á meðan ófatlaðir hafa fyllt hópinn 

„við“. Samkvæmt þjóðfræðingnum Alan Dundes þarf hópur ekki að vera stærri en tveir 

einstaklingar sem eiga eitthvað sameiginlegt. Þetta eitthvað getur verið atvinna, 

tungumál, trúarbrögð eða skoðanir og í því samhengi sem hér er rætt, skerðingu eða 

fötlun. Hópurinn er samt frekar hópur vegna þess að það sem tengir einstaklingana 

saman gerir það að verkum að fólkið innan hópsins deilir hugmyndum og siðum.153 

Þjóðfræðiefni er því byggt á sameiginlegum reynsluheimi og venjum hópa og nota þeir 

það til að skilgreina hverjir tilheyra hópnum og hverjir ekki, hverjir eru „við“ og hverjir 

eru „hinir“. Þjóðfræðiefni verður einnig til þegar núningur verður á milli hópa við þessa 

skiptingu; það er að segja þegar hópar festa sig og sína meðlimi í sessi með því að tala 

um „hina“ á þann hátt sem aðgreinir þá enn frekar.154  

Fötlun er líka vítt hugtak og tekur til þeirra einstaklinga sem búa við líkamlega 

eða andlega skerðingu sem aðgreinir þá frá hinum „eðlilegu okkur“ í samfélaginu. En 

hugtakið er ekki einungis vítt í skilningi læknisfræðinnar heldur einnig lagskipt innan 

samfélagsins. Hinir ýmsu fletir samfélagsins, til að mynda lagaumhverfi og skólakerfi, 

telja sig þurfa að skilgreina hverjir eru með fötlun og hverjir ekki til að allir nemendur 

fái þjónustu „við hæfi“ miðað við það sem telst eðlilegt á hverjum stað og tíma. Um leið 

er fatlað fólk „hinir“ oft útilokað frá þátttöku í samfélagi. Þessi útilokun og öðrun virðist 

geta verið nógu viðvarandi og kraftmikil til þess að til verði þjóðfræðiefni þar sem 

fatlaða fólkið er ekki lengur fólk (eins og „við”) heldur séð sem einhvers konar 

yfirnáttúrulegir „hinir“. Sögur, sagnir og þjóðfræðiefni verða til. Það hefur, eins og 

nefnt var hér að ofan, án efa oft verið notað til útskýringar á einkennilegri hegðun og 

útliti fatlaðs fólks fyrr á öldum því læknisfræðilegar útskýringar hafa ekki alltaf verið 

til. Þjóðfræðiefni á borð við flökkusögur er eitt þeirra laga sem hefur átt þátt í að mynda 

vítt og lagskipt hugtakið fötlun.  

 Hinn móralski skilningur á fötlun sem útskýrður var hér á undan virðist haldast 

skemmtilega í hendur við myndun á þjóðfræðiefni og þjóðtrú Íslendinga og annarra 

þjóða fyrr á öldum því grundvallarþáttur í móralska módelinu er trú. Þó svo að hin fimm 

stóru trúarbrögð liggi alla jafna til grundvallar móralska módelinu þarf trú ekki endilega 

                                                
152 Priestley, Disability: A Life Course Approach, 147. 
153 Dundes, Who are the Folk?, 7. 
154 Dundes, Who are the Folk?, 9-14. 



 51 

að vera formföst, reglubundin og bókstafleg. Það er líka fólgin trú í því að „vita“ að það 

búi álfur í næsta hól og að hann, eins og Guð, hafi tök á að verðlauna þig eða hegna þér 

að eigin hentisemi eða vegna þíns framferðis. Móralska módelið virðist því jafnvel geta 

átt við um trú á álfa, tröll og yfirnáttúrulegar vættir eins og trú á almáttugan Guð á 

himnum. Enda geta skilaboð vættanna ekki síður verið mórölsk en skilaboð Guðs. Þó 

svo að hin mórölsku skilaboð sem fötlunin á að færa séu mikilvæg, tel ég að það mætti 

ganga lengra og tala um trúarlegt módel fötlunar (belief model of disability). Kjarni 

módelsins snýst um það hverju fólk trúir og hvernig það skilgreinir fötlun út frá því sem 

það trúir á. Að þessu leyti má segja að hinn móralski eða trúarlegi skilningur á fötlun 

virki á svipaðan hátt og trúarsagnir gera; grundvallaratriði í báðum tilfellum er að trú sé 

til staðar: Að sögninni sé trúað og að trúa á yfirnáttúrulegan mátt sem getur valdið 

fötlun. Trú beggja þátta, skilnings og sagnar, er grundvöllur þess að hægt sé að segja að 

sagnir endurspegli viðhorf fólks til fötlunar og fatlaðs fólks. Fjalli trúarleg sögnin um 

fötlun endurspeglar hún trú, eða skilning fólks á því hvað fötlun er, hvaðan hún kemur 

og hvernig skuli takast á við hana.  

 

4. Umskiptingar í nýju ljósi 

 

Í köflunum hér á undan hefur ítarlega verið rætt um fræðilega nálgun við sagnir, form 

og innihald umskiptingasagna og skilning á fyrirbærinu fötlun í tíma og rúmi. Segja má 

að niðurstaða þessara kafla sé sú að grunneining sagnarinnar sé trú, það er að segja að 

henni sé trúað bæði af þeim sem segja frá og þeim sem hlusta, hvort sem efnið er 

trúarlegs eðlis eða veraldlegs. Umskiptingasagnir eru sögur sem fólk hefur lagt slíkan 

trúnað á; þær eru saga til næsta bæjar. Umskiptingasagnirnar fjalla um yfirnáttúrulega 

veru sem skilin er eftir í stað efnilegs ungabarns sem hefur verið stolið af annars heims 

verum. Sagnir af umskiptingum eru þó flóknar og margbreytilegar eins og kom fram í 

kafla 2.1 og að ýmsu að hyggja þegar þær eru skoðaðar. Þrátt fyrir marga möguleika til 

rannsóknar á umskiptingasögnum virðist það eitt standa upp úr í meðförum fræðimanna 

á þeim að umskiptingasagnirnar eigi sér stoð í raunveruleikanum og að þær fjalli 

hugsanlega um börn með líkamlegar og andlegar meðfæddar skerðingar sem hafi áhrif á 

útlit barnanna og hegðun þeirra. Það virðist því vera viðtekin skoðun að umskiptingatrú 

eigi rætur að rekja til barna með ýmiss konar fatlanir. Líkt og umskiptingasagnirnar er 
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fötlun hins vegar ekki einfalt fyrirbæri og eins og útlistað var í 3. kafla er mikilvægt að 

átta sig á að skilningur fólks á fötlun er ekki sá sami í tíma og rúmi.  

 En hvað þýðir það að sögn endurspegli samfélagið, að umskiptingar séu börn 

með fatlanir eða sjúkdóma og að fötlun út af fyrir sig sé háð skilningi fólks á hverjum 

tíma? Ef það er svona augljóst að trú á umskiptingana sjálfa hafi verið notuð til 

útskýringar á fötlun ungra barna hver eru þá skilaboð sagnarinnar? Hvaða hugmyndir, 

viðhorf og skilning í garð þessara barna eru sagnirnar að endurspegla? Og ekki síst 

hvaða skilaboð eru umskiptingasagnir að færa áheyrendum sínum, foreldrum og 

verðandi foreldrum? Af hverju eru fötluð börn sett á þennan hátt út fyrir mannlegt 

samfélag í þessum sögum? Og hvað segir það okkur um hugmyndir fólks, viðhorf og 

gildi? Hér á eftir verður leitast við að nýta þær upplýsingar sem fyrri kaflar búa yfir til 

að svara spurningum á borð við þessar.  

 

4.1 Svæði sagnarinnar 

 

Eins og nefnt var hér að ofan eru umskiptingasagnir í mörgum lögum og þar með 

nokkuð flóknar. Til að auðvelda túlkun sagnanna er gott að horfa til mismunandi hliða 

sagnanna, til að mynda hvar þær gerast. Þegar umskiptingasagnirnar eru skoðaðar 

kemur í ljós að svið sagnarinnar eru fleiri en eitt. Yfirleitt hefst sögnin inni á heimili og 

þar með innan einkalífs og friðhelgi fjölskyldunnar, þó í sumum tilfellum hefjist 

frásögnin til dæmis úti á túni. Við enn nánari athugun kemur í ljós að ekki er nóg með 

að við séum stödd á heimili heldur erum við oftar en ekki inni í eldhúsinu, höfuðvígi 

húsmóðurinnar og í raun og veru í faðmi móðurinnar enda beinast sjónir okkar oft að 

nýfæddu barninu hennar. Á þessu sviði heimilis og einkalífs vekur einkennilegt útlit og 

hegðun barnsins grun um að það sé umskiptingur, en aðeins grun. Það er líkt og 

fjölskyldan vilji ekki taka þá áhættu að koma fram við barnið sem umskipting án 

staðfestingar sem þarf að koma utan frá. Gotlenska dómsmálið frá 1690 ýtir undir þessa 

túlkun á sögnunum því þar kemur það fram að foreldrar drengsins sem þar um ræðir 

segjast hafa haft grun um það lengi að barninu hafi verið skipt.155 Meðan sviðið er enn 

inni á heimilinu er því vandamálið sem fylgir fatlaða barninu eða umskiptingnum 

vandamál fjölskyldunnar. Þetta innsta svið umskiptingasagnarinnar kallast einnig á við 

                                                
155 Arens og af Klintberg, Bortbytingssägner i en Gotländsk dombok från 1690, 90. 
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umræðuna í kafla 3.2 og 3.3 um viðhorf fyrri tíma til fötlunar sem vandamáls 

fjölskyldunnar en ekki samfélagsins.  

 Umskiptingasögnin lætur sér þó ekki nægja að veita okkur innsýn í eldhúsið og 

heimilið því næsta skref fjölskyldunnar til að takast á við gruninn um umskiptinginn er 

að leita til utanaðkomandi aðila, aðkomumanns, vinnumanns eða gamallar 

nágrannakonu sem vita lengra nefi sínu. Þessi utanaðkomandi aðili er einmitt fulltrúi 

næsta sviðs sem er samfélagið sjálft. Um leið og aðkomuaðilinn kemur inn á 

sjónarsviðið kemur hann með valds samfélagsins sem ekki einungis lætur sér nægja að 

greina barnið sem umskipting heldur krefst þess að fjölskyldan taki á vandanum og 

lætur henni í té tæki til þess. Í einhverjum tilfellum eins og í „Saga af umskiptingi“156 og 

„Johnny in the Cradle“157 greinir aðkomuaðilinn barnið og losar fjölskylduna einnig við 

umskiptinginn. Alla jafna þarf fjölskyldan sjálf að gera hvorutveggja það er að segja að 

koma upp um umskiptinginn og þar með staðfesta þann grun sem þau hafa haft og að 

losa sig við hann samkvæmt ráðleggingum samfélagsins. Hvernig svo sem í pottinn er 

búið, hver það er sem staðfestir gruninn og með hvaða hætti, þá er það ljóst að 

aðferðirnar við staðfestinguna og það sem á eftir fylgir er fyrir tilstilli afskipta 

samfélagsins. Nærsamfélag fjölskyldunnar sem samanstendur af nágrönnum, vinum, 

samferða- og verkafólki en ekki yfirvaldi eða yfirstéttum. 

Það er einnig áhugavert að það er fyrst á þessu sviði sagnarinnar sem ofbeldið 

gegn umskiptingnum hefst. Það er engu líkara en óvissa foreldranna á innsta sviði 

heimilisins haldi aftur af þeim að koma illa fram við litla einkennilega einstaklinginn. 

En um leið og umskiptingurinn hefur komið upp um yfirnáttúrulegan uppruna sinn 

hefur hann staðfest að hann er ekki mannvera og þar með geta foreldrarnir leyft sér að 

hóta honum öllu illu, eða framkvæma allt hið illa. Enn og aftur má benda á dómsmálið 

frá 1690 því foreldrarnir þar biðu með að grípa til aðgerða gegn hugsanlegum 

umskiptingnum í heil tíu ár eða þar til vinnumaðurinn Símon kom og sagði þeim þrjár 

sögur til staðfestingar á því að drengurinn væri umskiptingur. Þegar Símon sem fulltrúi 

samfélagsins hafði fært þeim sönnunina í formi sagna og vitneskju, fylgdu þau 

fyrirmælum sagnanna og báru drenginn út með þeim afleiðingum að hann dó.158  

Dauði drengsins á Gotlandi og ofbeldið, sem umskiptingarnir mæta þegar 

uppruni þeirra er sannaður með prófraun á upprunanum innan heimilisins, leiðir okkur 

hins vegar enn lengra og út fyrir hið samfélagslega svið sagnanna og yfir á það 

                                                
156 Viðauki 1: Ísl 1. 
157 Viðauki 1: Skot 3. 
158 Arens og af Klintberg, Bortbytingssägner i en Gotländsk dombok från 1690, 90. 
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yfirnáttúrulega. Það fyrsta sem leiðir okkur yfir á þetta svið er það að umskiptingurinn 

sjálfur er ekki lengur álitinn mannlegt barn heldur utanaðkomandi yfirnáttúruleg vera 

sem tilheyrir ekki lengur mannfólkinu. Nærvera hins yfirnáttúrulega er þó enn 

áhrifameiri þegar umskiptingurinn hverfur eða er sóttur af yfirnáttúrulegri móður sinni í 

kjölfar ofbeldisins sem var nefnt hér að ofan. Það virðist þó ekki alltaf vera nóg að 

aðkomuaðilinn sem fulltrúi samfélagsins hafi áhrif á gang mála. Í nokkrum sögnum fela 

ráðleggingarnar í sér að móðirin eldar í eggjaskurn, eða öðru viðlíka smáu íláti, og 

þegar umskiptingurinn spyr hverju þetta sæti segist hún vera að elda fyrir vinnumennina 

á akrinum eða jafnvel að brugga fyrir konunginn sjálfan.159 Með þessu vísar móðirin til 

mannlegs samfélags utan heimilisins. Þessi vísun í samfélagið virðist ekki síst gefa það í 

skyn að nú viti samfélagið af því að inn í samfélagið sé kominn yfirnáttúrulegur 

umskiptingur og að framundan sé ofbeldið og útskúfunin sem samfélagið krefst. 

Afleiðingin er sú að umskiptingurinn kemur upp um sig og flýr af hólmi yfir til hins 

yfirnáttúrulega. Fari umskiptingurinn ekki af sjálfsdáðum er hann, eins og bent var á í 

kafla 2.3, sóttur af yfirnáttúrulegri móður. Yfirnáttúrulega móðirin er þó aðallega í 

sögnum frá Íslandi, Danmörku og Svíþjóð þar sem hún virðist koma frá óræðum stað 

utan heimilisins, tekur umskiptinginn, skilar barninu og heldur á ný út fyrir samfélagið 

og hverfur.160 Einnig er það til að umskiptingurinn flýi upp um skorsteininn í eldhúsinu 

rétt eftir að hann talar og kemur upp um sig.161 Þegar þetta á við má segja að hann fari 

upp með reyknum og gufi hreinlega upp, og með þessu getur hann í raun ekki verið að 

fara neitt annað en yfir í óræðan yfirnáttúrulegan heim. 

Yfirnáttúrulega konan eða móðirin sem kemur og sækir umskiptinginn er þó 

forvitnileg fyrir ýmissa hluta sakir og á skilið sérstaka athygli. Hún er annar 

utanaðkomandi aðili sagnarinnar en hún er fulltrúi ysta sviðs sagnarinnar, þess 

yfirnáttúrulega, og kemur inn á það innsta, heimilið. Hún virðist hafa vald til þess að 

koma og fara án þess að hljóta skaða af. Ekki er síður sérstakt að konan, sem oft virðist 

vera móðir umskiptingsins þó gamall sé, er með því að koma og sækja hann að 

viðurkenna að hún hafi tekið fagurt mannabarnið ófrjálsri hendi. En þrátt fyrir að vera 

barnaræningi er það hins vegar ekki hún sem hlýtur skammir í sögninni heldur 

mannlega móðirin sem hefur kallað þá yfirnáttúrulegu inn á innsta sviðið með 

ofbeldisfullri hegðun gagnvart umskiptingnum. Sama hvaða aðferð hefur verið beitt við 

að sanna uppruna umskiptingsins eða hvers kyns ofbeldi er beitt kemur yfirnáttúrulega 

                                                
159 Viðauki 1: Sv 7. 
160 Viðauki 1: t.d. Ísl 6, 8 Sv 1, 3, 4, 7 og Dk 8, 9, 10, 15, 16, 17, 20. 
161 Viðauki 1: Skot 1, 3, 4. 
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móðirin inn á heimilið, hefur skipti á börnunum á ný og átelur mannlegu móðurina fyrir 

að hafa verið svo ill við umskiptinginn. Orðalag yfirnáttúrulegu móðurinnar er ekki 

alltaf það sama en skilaboðin eru iðulega eins: „Ég hef ekki komið jafn illa fram við þitt 

barn og þú við mitt“.162 Þó svo orð þeirrar yfirnáttúrulegu virðist aðallega vera tilkomin 

vegna ofbeldisins má velta því fyrir sér hvort hún sé einnig að vísa til ófullnægjandi 

meðferðar móðurinnar á ungabarninu áður en skiptin áttu sér stað. Yfirnáttúrulega 

móðirin virðist ekki vera í órétti að taka mannabarnið sem hefur verið skilið eftir eitt, 

því sú yfirnáttúrulega virðist í raun vera að refsa mannlegu móðurinni fyrir þá alvarlegu 

yfirsjón að líta af barninu sem virðist í þessu samhengi vera alvarlegri en barnsránið.  

Ef horft er til þeirrar færslu á milli sviðanna þriggja sem hér hefur verið útlistuð 

má sjá að sögnin hefst í innsta hring heimilisins, færist svo út til samfélagsins, yfir í hið 

yfirnáttúrulega og til baka inn á heimilið. Ferlið er ekki ólíkt ferli barnsins sem 

hugsanlega býr við fötlun. Barnið er fyrst inni á heimilinu og vandi þess er vandi 

fjölskyldunnar, á sama tíma er í sögninni óvissa um hvort barnið er barn eða 

yfirnáttúruleg vera. Þegar samfélagið kemur inn með tilkomu aðkomuaðilans hefur 

samfélagið áhrif á að sanna að barnið sé í raun umskiptingur og þar með hefur 

einkennilegt útlit þess og hegðun verið skilgreind sem yfirnáttúrulegt.  

Eftir það er barnið ekki lengur talið mannlegt, því hefur verið úthýst úr mannlegu 

samfélagi (oft er þessi útskúfun bókstafleg þegar umskiptingurinn er borinn út fyrir 

heimilið í tilraun til að losna við hann) og yfirnáttúrulega sviðið kemur til sögunnar. Í 

allmörgum sögnum endar þó atburðarásin hér og barninu sem breytt var í umskipting er 

úthýst og það kemur ekki aftur; skiptin ganga ekki til baka og fjölskyldan situr uppi með 

umskiptinginn þar til hann deyr.163 Það má velta því fyrir sér hvort þessar sagnir eigi 

rætur í raunverulegum atburðum á borð við þann sem dómsmálið frá 1690 fjallar um. 

Líkt og þar kemur fram upplifðu foreldrarnir að barninu þeirra hafi verið skilað í 

dauðanum, þó það hafi látið lífið í kjölfar þess ofbeldis sem þau beittu umskiptinginn. 

Barnið með fötlunina virðist þarna líða fyrir umskiptingsstimpilinn og ekki eiga 

afturkvæmt í mannlega tilveru. En þær eru þó fleiri sagnirnar þar sem barninu er skilað 

og þá mætir hið yfirnáttúrulega svið sagnarinnar því heimilislega þegar mæðurnar tvær, 

önnur mannleg hin yfirnáttúruleg,  hittast í eldhúsinu og skiptast á börnum og sú 

mannlega fær ávítur og skammir. Þegar skipt er á umskiptingnum og mannabarninu 

                                                
162 Þessi tiltekna setning er ekki í neinni sögn heldur sett saman af höfundi til að sýna þau skilaboð sem 
yfirnáttúrulega móðirin færir þeirri mannlegu. Í eftirfarandi sögnum í viðauka 1 er slíka setningu að finna, 
Ísl 6 og 8, Sv 3 og 7, Dk 8, 15, 16, 17 og 20. 
163 Viðauki 1: Ísl 2, Skot 3, Isle of Man 1, Hjaltland 1, Sv 2, 5, 6, 8, Dk 3, 13, 14, No 1, 2, 3, 4, 5. 
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aftur er barnið tekið á ný í tölu mannfólksins. Segja má að í þessum sögnum séu bæði 

móðir og barn reynslunni ríkari, móðirin mun líklega passa betur upp á börnin sín eftir 

þetta og hugsanlega kemur upphaflega barnið til baka frá yfirnáttúrulega sviðinu með 

yfirnáttúrulega reynslu og vit. Sú reynsla sem móðirin í sögninni öðlast er þó líklega 

fordæmisgefandi fyrir áheyrendur sagnarinnar. Ungar stúlkur og verðandi mæður hafa 

eflaust haft sérstaklega góðar gætur á ungviði sínu hafi þær heyrt sagnir af 

umskiptingum, en hlutverk og sjónarhorn í sögnunum geta einmitt gefið slíkt fordæmi 

um leið og þau endurspegla hugmyndir fólks, sem verða tekin næst til umfjöllunar. 

 

4.2 Hlutverk og sjónarhorn 

 

Eins og rætt var í kafla 1.4 hefur Ulf Palmenfelt skoðað byggingu sagna auk hlutverka 

eða persóna sem í þeim birtast. Þar sem flestar umskiptingasagnir eru í nokkuð föstum 

skorðum er hægt að máta hlutverk Palmenfelts við hina almennu byggingu 

umskiptingasagnarinnar á eftirfarandi hátt: Fórnarlambið í umskiptingasögnunum eru 

foreldrarnir sem missa barn sitt í hendur yfirnáttúrulegu veranna; þau þurfa að ganga í 

gegnum efasemdir um uppruna barnsins sem þau hafa undir höndum og horfa upp á 

hugsanlegan umskiptinginn éta fjölskylduna út á gaddinn. Segja má að samúð hlustenda 

liggi alla jafna hjá fórnarlambinu í upphafi. Það má samt hafa það í huga að samúð 

áheyranda á 21. öld með þann skilning sem í dag þekkist á fötlun er líklega frekar í garð 

umskiptingsins sjálfs, sem þarf að líða pínslir og ofbeldi, en foreldranna sem beita 

ofbeldinu og útskúfuninni. Meðan sá skilningur á fötlun var ríkjandi að gallaðar 

mannverur væru komnar frá yfirnáttúrulegum öflum hafa foreldrarnir hins vegar átt 

samúð áheyrenda alla.164  

Næsta hlutverk sem Palmenfelt nefnir er sá sem brýtur upp eðlilegt ástand og 

fellur mannlega móðirin sem lítur af barninu að þessu hlutverki. Það er mikilvægt að 

gera sér grein fyrir því að þó svo að áheyrendur sagnarinnar þekki þau boð og bönn sem 

fylgja umönnun ungabarnsins er eins og móðirin í sögninni þekki þau ekki alltaf. Hún er 

reynslulaus og ekki til eftirbreytni enda gerir hún ekki það sem samfélagið ætlast til af 

henni.  

Hetjan og sáttasemjarinn í umskiptingasögnunum er oft sami aðilinn: hinn 

gáfaði og sniðugi aðkomuaðili, fulltrúi samfélagsins í sögninni. Ekki er nóg með að 

                                                
164 Hér er átt við móralskan skilning á fötlun sem gerð voru skil í kafla 3.3. 
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aðkomumanneskjan geti bent á rót vandans með því að greina barnið sem umskipting, 

heldur ber hann einnig fram tillögu til úrbóta, ráðleggingarnar um hvernig skuli koma 

upp um umskiptinginn og losna við hann.  

Andstæðingurinn er umskiptingurinn sjálfur sem foreldrarnir þurfa að losna við 

og yfirnáttúrulegu verurnar sem ræna efnilegu ungabarninu. Sem andstæðingur eru 

yfirnáttúrulegu verurnar andlitslausar og yfirgnæfandi en yfirnáttúrulega móðirin sem 

rætt var um hér að ofan fellur þó vel að hlutverki hjálparans því hún kemur og tekur 

mjög skýra afstöðu með umskiptingnum gegn ofbeldisfullum foreldrunum og leysir 

deilu heimanna tveggja með því að skila mannsbarninu. Utanaðkomandi aðilinn sem 

ráðleggur foreldrunum um viðbrögð við umskiptingnum fellur einnig vel að hlutverki 

hjálparans. 

Síðasta hlutverkið sem Palmenfelt skilgreinir er identificand sem er það atriði 

sagnarinnar sem opnar gluggann inn í hana. Það sem einna helst er identificand í 

umskiptingasögnunum eru grunnkringumstæður sagnarinnar, fæðing barns og fallvölt 

tilvera þess fyrstu daga, vikur og mánuði ævinnar. Reynslan sem tengist þessu 

varhugaverða tímabili í lífi sérhvers manns er það sem sögnin, sögumaðurinn og 

áheyrandinn eiga sameiginlegt.165 

 Það er þó ekki einungis hlutverkagreining Palmenfelts sem varpar skemmtilegu 

ljósi á umskiptingasagnir heldur er einnig áhugavert að bera þær saman við form 

módelið sem hann kynnti í  greininni „Form and Other Aspects of Legends“ sem kom út 

árið 2008.166 Þetta módel var, líkt og hlutverkin hér að ofan, útskýrt í kafla 1.4. Í stuttu 

máli felst módelið í að skilgreina form sagna út frá innihaldi þeirra, virkni, skapgerð og 

fagurfræði, auk þess hvort sögnin sé lýsandi eða leiðbeinandi.167 Palmenfelt setur 

módelið saman á grunni sagna frá Gotlandi þar sem töfrum þrungin umbreyting á sér 

stað.168 Umskiptingasagnir falla vel að módelinu enda verður yfirnáttúruleg breyting á 

efnisbarni í umskipting. Umbreytingar af þessu tagi eru mjög gjarnan umræðuefni sagna 

og telur Palmenfelt það koma til af því að á hverjum degi fara allir í gegnum þá 

umbreytingu á hugarástandi að sofna og vakna, auk umbreytinga á borð við að 

fullorðnast og eldast.169 Umskiptingasagnir geta svo fallið undir það sem Palmenfelt 

                                                
165 Palmenfelt, Form and Other Aspects of Legends, 88. Í kafla 1.4 var skilgreint í hverju hlutverkin felast 
samkvæmt grein Palmenfelts. 
166 Palmenfelt, Form and Other Aspects of Legends, 70-72. 
167 Palmenfelt, Form and Other Aspects of Legends, 88. 
168 Palmenfelt, Form and Other Aspects of Legends, 71. 
169 Palmenfelt, Form and Other Aspects of Legends, 75. 
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kallar „einfalda eða tvöfalda andstæða umbreytingu.“170 Í upphafi er móðirin í 

eðlilegum aðstæðum með litla barnið sem er mannlegt og kunnuglegt, því næst brýtur 

hún gildi samfélagsins með því að líta af barninu, og á meðan er barninu breytt í 

yfirnáttúrulega ógeðslega veru og í sumum tilfellum er því breytt í fallega barnið að 

nýju. Palmenfelt setur einnig upp annað umbreytingarferli sem hann kallar „umbreyting 

sem (trúarleg) refsing“. Það er erfitt að horfa fram hjá því að umbreyting barnsins er 

refsing við broti móðurinnar sem þýðir að umskiptingasagnir snerta við báðum leiðum, 

en eins og hann bendir sjálfur á: „[...]reality, as ever, rarely agrees to be caged in models 

constructed on a theoretican’s desktop.“171 Það ætti því að ganga upp að 

umskiptingasagnir séu „einföld eða tvöföld umbreyting sem refsing“. Það er því ljóst að 

umskiptingasagnir geta fallið á einn eða annan hátt að formhugmyndum Palmenfelts, 

módeli sem getur hjálpað til við að skýra þau viðmið, gildi og viðhorf sem kunna að 

leynast í sögnunum. 

 Eins og bent var á hér að ofan skiptir Palmenfelt sögnum í lýsandi og 

leiðbeinandi sagnir. Segja má að form og persónur umskiptingasagna séu þannig lýsandi 

en þó virðist markmið þeirra ekki síður vera að leiðbeina um hvað skuli gera þegar 

lýsingin á við raunveruleika fólks að styðjast. Innihald sagnanna er þó trúarlegs eðlis, 

ekki endilega í tengslum við kristna trú heldur í tengslum við þjóðtrú á náttúruvættir 

sem fólk telur sig búa í nágrenni við enda felst virkni sagnarinnar í samskiptum 

foreldranna við yfirnáttúrulegar verur auk samskipta við annað fólk og samfélagið. 

Skapgerð umskiptingasagnanna er þess eðlis að henni er trúað og því er hún frekar 

tengd raunveruleika en skáldskap. Fagurfræði sagnanna, sem skiptir einna mestu máli 

fyrir túlkun þeirra, endurspeglast skýrast í umbreytingunni sem á sér stað innan hennar. 

Palmenfelt setur fram fjögur umbreytingar andstæðupör, úr fögru í ljótt/ógeðslegt, 

verðmætu í óverðmætt, kunnuglegu í ókunnugt og áþreifanlegu í óáþreifanlegt.172 Það 

sýnir kannski hversu flóknar og í raun mikilvægar umskiptingasagnirnar eru að þrjú 

þessara andstæðupara koma fram í sömu umbreytingu umskiptingasagnarinnar; barnið 

er fagurt í upphafi sagnar en breytist í ógeðslegan umskipting, og mannsbarnið er 

verðmætt sem framtíðar vinnuafl fyrir heimilið og samfélagið en breytist í óstarfhæfan 

umskipting sem þarf mat en leggur ekki vinnuframlag á móti. Að síðustu þá er barnið 

mannlegt og kunnuglegt en breytist í yfirnáttúrulegan og ókunnugan umskiptinginn. 

Fagurfræðilega virðast skilaboð umskiptingasagnanna vera skýr, fallega efnisbarnið sem 

                                                
170 Palmenfelt, Form and Other Aspects of Legends, 73. 
171 Palmenfelt, Form and Other Aspects of Legends, 74. 
172 Palmenfelt, Form and Other Aspects of Legends,78. 
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við þekkjum er mun eftirsóknarverðara og réttara en umskiptingurinn vegna þess að 

hann er ljótur, dýr í rekstri og ókunnugur.  

Það má því segja að samkvæmt formmódeli Palmenfelts séu umskiptingasagnir 

sagnir sem kenna fólki að takast á við raunverulegar aðstæður sem yfirnáttúrulegar 

verur eru taldar valda. Þessi greining kallast vel á við og staðfestir orð Honkos um að 

sagnir séu leið til að kenna þjóðtrúarhugmyndir og hegðun í tengslum við þær.173 

Umskiptingasagninar eru í raun ekki vitnisburður um tilvist yfirnáttúrulegra vera heldur 

leiðbeiningar um hegðun og ábyrgð á ungabörnum hvort sem þau eru fötluð eða ekki. 

Þær eru eins og kafli í bók um barnauppeldi og kenna foreldrum, hvort sem fötlun er til 

staðar eða ekki, til dæmis að ungt barn skuli ekki skilið eftir eitt og að hægt sé að verja 

það illum öflum með skírn eða öðrum þjóðtrúarathöfnum á borð við að geyma hníf í 

vöggunni174 eða gera krossmark yfir barninu.175 Slíkar aðferðir byggja á trú á það að 

jákvæður yfirnáttúrulegur kraftur geti varið barnið fyrir neikvæðum yfirnáttúrulegum 

öflum á borð við verur sem stela börnum. Leiðbeiningar sem þessar eru samþykktar og 

þeim fylgt af þeim hópi sem deilir sögnunum. Eins og Alan Dundes segir í grein sinni 

„Who are the Folk?“ : 

 

[...] the folklore [...] provides a socially sanctioned framework 
for the expression of critical anxiety-producing problems as 
well as a cherished artistic vehicle for communication ethos 
and world view.176 

 

Umskiptingasagnir virðast því búa yfir hegðunarkóða sem fólk hefur tekið 

alvarlega en skilaboð sagnanna virðast frekar beinast að konum en körlum þó báðir 

foreldrar komi fyrir í sögnunum. Næst verður sjónum beint að kvenlegum þáttum 

umskiptingasagnanna og þeim skilaboðum sem mæður fá í gegnum þær, auk þess sem 

reynt verður að tengja sagnirnar við hugsanlegan raunveruleika nýbakaðra mæðra. 

 

4.3 Mæður 

 
Sagnamaður verður fyrir ýmsum áhrifum þegar hann segir sagnir. Líf hans og 

lífsreynsla vega þar þungt en einnig áheyrendur og áhugi þeirra á efninu sem 

                                                
173 Honko, Memorates and the Study of Folk Belife,105. 
174 Viðauki 1: Sv 11. 
175 Viðauki 1: Ísl 5. 
176 Dundes, Who are the Folk?, 9. 
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sagnamaðurinn hefur fram að færa. Þessu hafa til að mynda Linda Dégh og Rósa 

Þorsteinsdóttir komist að í sínum rannsóknum á sagnamönnum.177 Það er að segja 

lífsreynsla og eftirspurn stýra því nokkuð hvaða sögur eru sagðar og hvernig þær eru 

sagðar. Slík áhrif koma til að mynda fram í því að kynin segja ekki sömu sögurnar eða 

að minnsta kosti ekki á sama hátt. Þegar horft er yfir umskiptingasagnirnar178 er ekki 

hægt að setja fingur á hvort það eru frekar karlar eða konur sem segja sagnirnar því 

skráning á heimildamönnum er misgóð eftir útgáfum sagnasafna. En ekki er ólíklegt að 

þeir sem eru skráðir sögumenn hafi umskiptingasagnirnar eftir mæðrum sínum og 

ömmum enda taka sumir það fram.179 Þó svo að sagnamennirnir hafi áhrif á það hvaða 

sögur eru sagðar er það ljóst að ekki er nóg að horfa til kyns skráða sagnamannsins til 

að velta fyrir sér hvort umskiptingasagnir séu frekar ætlaðar konum eða körlum. Því 

kemur fyrst og fremst til kasta innihalds og efnis sagnanna sjálfra en það bendir 

sterklega til þess að þær hafi oftast verið sagðar af konum og ætlaðar konum frekar en 

karlmönnum. 

 Ekki er nóg með að mæður séu í aðalhlutverki umskiptingasagnanna, bæði 

mannlegar og yfirnáttúrulegar mæður eins og áður hefur komið fram, heldur benda allar 

aðstæður til þess að sagnirnar séu kvennasagnir. Sagnirnar gerast inni á heimilinu, á 

valdasvæði konunnar og fjalla í raun og veru um það sem gerist strax eftir að barn er 

fætt í heiminn; það mætti segja að umskiptingasagnir séu „eftirburðar sagnir“. Því eins 

ævintýralegar og ótrúlegar sem sumar umskiptingasagnirnar180 eru þá eru þær líka og á 

sama tíma mjög jarðbundnar og fjalla um raunverulega þætti sem snerta samskipti 

móður og barns fyrstu daga, vikur og mánuði eftir fæðinguna. 

 Fæðingarþunglyndi er til að mynda mjög jarðbundið vandamál sem nútíminn á 

orð og skilgreiningar yfir.181 Hugsanlegt er að umskiptingar í einhverjum sagnanna séu 

ekki útskýring á fötlun barns heldur til dæmis endurspeglun á þunglyndi móðurinnar í 

kjölfar fæðingar. Í danskri sögn sem í Danske Sagn fær númerið 731 er sagt frá því að 

móðirin sem liggur á sæng gerir ekki viðeigandi varúðarráðstafanir til að verja óskírt 

barnið. Hún sofnar og þegar hún vaknar er ást hennar í garð barnsins horfin. Móðirin 

getur hvorki hugsað sér að kyssa barnið né gefa því og því þurfa aðrir að sinna barninu. 

Faðrinn tekur í taumana og gerir það sem gera þarf til að losna við umskiptinginn og fá 
                                                
177 Linda Dégh, Folktales and Society, 165-186. Rósa Þorsteinsdóttir, Heimsmynd í sögum tveggja 
sagnamanna, 431-445.  
178 Hér er átt við sagnirnar í Viðauka 1. 
179 T.d. Viðauki 1. Isle of Man 1. 
180 Gott dæmi um ævintýralegar umskiptingasagnir eru skoskar sagnir sem segja frá sekkjapípuleik og 
whisky-drykkju umskiptinganna: sjá viðauka 2. Viðauki 1, Skot 1, 2, 3, 4 og 9. 
181 Ólafur Bjarnason, Fæðingarþunglyndi og fæðingarsturlun. 
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barnið til baka, sem í þessari sögn felst í að brenna umskiptinginn í ofni. Þegar hann 

færir móðurinni barnið á ný og segir henni að hann hafi gert það sem gera þurfti þekkir 

hún barnið að nýju.182 Hér er kristnin og skírn mikilvæg en hvorki samskipti við 

aðkomuaðila né yfirnáttúrulega móður enda eru þau samskipti oftar en ekki í höndum 

mæðranna en hér er móðirin í raun óvirk þegar kemur að barninu og umönnun þess. 

Fæðingarþunglyndi er þó ekki það eina sem tengir umskiptingasagnir við 

raunveruleika nýbakaðra mæðra, því bæði er það sterklega gefið í skyn í nokkuð 

mörgum umskiptingasögnum að mæðurnar séu frumbyrjur og sagt beint út í tveimur.183 

Eitt af því sem getur verið erfitt fyrir konur sem eru að eignast sitt fyrsta barn er 

brjóstagjöfin en hún er einnig nefnd sérstaklega í umskiptingasögnunum.184 Þó svo að 

brjóstagjöf sé nefnd í sögnunum getur það reynst þeim sem ekki hafa reynslu af erfiðri 

brjóstagjöf einkennileg tilhugsun að brjóstagjöfin ein geti endurspeglast í því að barnið 

breytist í ljóta yfirnáttúrulega veru. Persónuleg reynsla Gerðar Halldóru Sigurðardóttur 

tveggja sona móður, fellur þó vel saman við það sem er að gerast í 

umskiptingasögnunum: 

 

Ég lenti sem betur fer ekki oft í því að brjóstagjöf gengi illa, en 
þegar það gerðist upplifði ég að vera með þetta litla fyrirbæri í 
höndunum sem ekkert var hægt að tjónka við og ég gat ekki 
bara lagt það frá mér, ég varð að díla við það (sama tilfinning 
kom oftar þegar viðkomandi fyrirbæri var með magakveisu...).  
Það fylgir þessu alveg ótrúleg vanmáttarkennd og 
frústrasjón.185 

 

Gerður nefnir það einnig að magakveisur ungabarnsins geti líka vakið upp 

erfiðar tilfinningar móðurinnar í garð barnsins. En magakveisur eru enn einn 

jarðbundinn og eðlilegur hluti af lífi og samskiptum ungabarna og mæðra þeirra og án 

efa geta veikindi á borð við eyrnabólgur einnig átt við. Það sem einkennir magakveisur 

og eyrnabólgur einna helst er að börnin eru friðlaus, þau gráta nær viðstöðulaust og 

varla er hægt að leggja þau niður því þá upphefst orgið á ný. Þeir eru nokkrir 

umskiptingarnir í sögnum sem eru svo friðlausir að þeir halda mæðrum sínum frá bæjar- 

                                                
182 Viðauki 1, Dk 11. 
183 Viðauki 2. Frumbyrjur, Dk15 og Sko 1. Tekið skal fram að þær tvær sagnir sem bent er á hér eru þær 
sem nefna frumbyrjur sérstaklega. Nokkuð er um að gefið sé í skyn að um fyrsta barn sé að ræða án þess 
að það sé sagt beinum orðum. 
184 Viðauki 2. Brjóstagjöf, Sko 2 og 8. Hér á það sama við og um frumbyrjurnar, þetta eru þær sagnir sem 
taka brjóstagjöf sérstaklega fram. 
185 Gerður Halldóra Sigurðardóttir, skriflegt svar við spurningu höfundar. Í vörslu höfundar. Sjá viðauka 
3. 
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og kirkjuferðum186 og er vel hugsanlegt að þessir „umskiptingar” geti hafa verið með 

magakveisu eða eyrnabólgur.  Það sem  fæðingarþunglyndi, erfið brjóstagjöf og væg 

veikindi eiga þó sameiginlegt er að þessi vandamál ganga yfir og þar með er barninu í 

sögninni væntanlega skilað. Í meirihluta umskiptingasagna er börnunum skilað heilum 

og hamingjusömum til mæðra sinna en þó ekki alltaf. Það virðist þó sem að ekki þurfi 

alvarlega eða mikla fötlun til að barn sé flokkað sem umskiptingur. 

 Í allri umræðu hér að framan hefur mikið verið rætt um að „umskiptingar” séu í 

raun börn með meðfæddar fatlanir og þó svo að bent hafi verið á aðra möguleika sem 

geta legið að baki sögnunum en fatlanirnar eru skerðingar þó mikilvægur þáttur í þessari 

umræðu. Sé barnið að baki sögninni með fötlun er sögnin þó flóknari en svo að barnið 

breytist einfaldlega í umskipting enda eru fleiri þátttakendur í sögninni en barnið. 

Reynsla mæðra af því að eignast fatlað barn í nútíma samfélagi getur varpað ljósi á 

nokkrar mæður í umskiptingasögunum og viðbrögð þeirra við skiptunum sem verða í 

sögnunum. Auður Árnadóttir eignaðist stúlku með augljósa hreyfihömlun árið 1982 og 

lýsir hún reynslu sinni á eftirfarandi hátt: 

 

Þegar Eva var fædd, spurði ég fyrst hvort þetta væri strákur eða 
stelpa og ljósmóðirin svaraði: Það er stúlka, en hún er með 
galla. Síðan dró hún andann og bætti við: það er snúinn fótur. Á 
þessu stutta augnabliki meðan hún hikaði sá ég í einu leiftri 
fyrir mér alla verst stöddu einstaklingana á Sólborg og þegar 
hún bætti þessu við með fótinn, var léttirinn svo mikill að ég 
hugsaði bara: Guði sé lof, að það var ekki meira. 

Einhvern veginn virtist þetta duga mér til þess að ýta 
frá mér raunveruleikanum og ég náði að setja upp vegg til að 
sýna engin viðbrögð. Ég var ekki tilbúin að láta skemma fyrir 
mér gleðina yfir nýfædda barninu mínu og lét eins og ekkert 
væri. 

Um kvöldið var ég fyrst ein á stofu og var alveg að fara 
að gefa eftir og fara að gráta, en þá kom einhver inn til að 
spyrja hvernig mér liði og þá skrapp ég strax aftur á bak við 
vegginn og þóttist vera í fína lagi. Svo var annarri konu trillað 
til baka inn á stofuna og þar með hafði ég auðvitað ekkert næði 
til að hafa einhverjar tilfinningar. Ekki fór ég að flíka þeim 
fyrir framan ókunnuga. 

Það var svo á fjórða degi eftir fæðinguna sem við 
foreldrarnir fórum í viðtal hjá bæklunarsérfræðingi. Það var 
mjög gott og gagnlegt viðtal og ég mundi það nánast orðrétt í 
mörg ár. En þegar læknirinn lyfti öðrum fætinum til að sýna 
okkur væntanlegan mun á lengd fótanna þegar stúlkan yrði 
fullvaxin, var eins og veggurinn hryndi og ég horfðist í augu 
við þessa bláköldu staðreynd: barnið mitt var með alvarlega 

                                                
186 Viðauki 1. Ísl 1, Skot 1. 
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fötlun, þótt hún væri að öllum líkindum aðeins líkamleg, og 
tilhugsunin var allt í einu alveg óbærileg. 

Ég gat með herkjum lokið viðtalinu, og síðan féll ég 
alveg saman og grét það sem eftir var dagsins.187 

 

Örvænting móðurinnar yfir því að barnið sé ekki eðlilegt og hvað það geti þýtt 

fyrir framtíðina er augljós. Á sama tíma hafði Auður einnig þörf fyrir að láta eins og 

ekkert væri, halda andlitinu gagnvart heiminum. Hún lýsir því síðar hvernig hún sá 

tilveru litlu stúlkunnar sinnar sem verkefni sem hún þyrfti að takast á við, hugsun sem 

þerraði tárin og fékk Auði til að líta björtum augum á framtíð dótturinnar.  

Gerður Halldóra hefur einnig þurft að takast á við að hennar barn falli ekki undir 

það sem samfélagið flokkar sem „eðlilegt“ en yngri sonur hennar hefur verið greindur 

með einkenni á einhverfurófi. Hér eru það áhyggjurnar og vonin sem standa upp úr í 

hugrenningum móðurinnar um barnið sem sker sig úr. Gerður segir: 

 

Ég man samt eftir, þegar hann var pínulítill, að ég var að bera 
hann saman við eldri bróður sinn, sem var mjög fljótur til að 
fara bæði að ganga og tala, og var að hafa dálitlar áhyggjur af 
litla bangsanum mínum.  Ég held hinsvegar að það hafi hjálpað 
hvað hann var alltaf ljúfur og góður og glaður, ég man að ég 
hugsaði að hann þyrfti bara sinn tíma í þetta og þetta kæmi allt 
saman.188 

 

Þó það sé þungbært að eignast barn sem strax frá fæðingu er með augljósa skerðingu 

eins og dóttir Auðar eða að sjá skerðinguna koma smám saman í ljós eins og í tilfelli 

Gerðar er einnig erfitt að horfa upp á ófatlað barn verða fatlað í kjölfar veikinda. Slíka 

reynslu hefur Málfríður Kolbrún Guðnadóttir en dóttir hennar hlaut heilaskaða í kjölfar 

hitakrampa: 

 

Ég hef oft reynt að lýsa líðan minni þetta kvöld þegar dóttir 
mín fær krampann. Skelfing mín var svo mikil að mér fannst ég 
verða eiginleg frumstæð, eins og dýr. Ég hef aldrei hvorki fyrr 
né síðar upplifað þessa tilfinningu. Ég hélt á henni í fanginu og 
fann að lífið var að fjara út og hrópaði á Guð að taka hana ekki 
frá mér. 

Á meðan við biðum eftir fréttum ofan af spítala var ég 
síðan dofin og orðin eiginlega viss um að hún væri dáin. En 
síðan kom mikill léttir og gleði.  

Þegar við síðan fáum þá niðurstöðu að hún væri 
heilasködduð kemur sorgin og sektarkenndin.  

                                                
187 Auður Árnadóttir, skriflegt svar við spurningu höfundar: Í vörslu höfundar. Sjá Viðauka 3. 
188 Gerður Halldóra Sigurðardóttir, skriflegt svar við spurningu höfundar: Í vörslu höfundar. Sjá Viðauka 
3. 
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Með sjálfri mér kenndi ég mér um þar sem mér fannst 
að ég hafi ekki brugðist rétt við, af því ég hafi haldið á henni í 
fanginu allan tímann en hefði átt að gera eitthvað öðruvísi. En 
ég orðaði þetta ekki við neinn af því ég vildi ekki heyra 
staðfestinguna á því að það væri alveg rétt.  
[...] í rauninni misstum við barnið sem við áttum og það kom 
annað barn í staðinn, sem við auðvitað elskuðum síst minna en 
hitt.  

Maður gerir sér ósjálfrátt ákveðnar væntingar um 
börnin sín, hvernig þeim kemur til með að reyða af í lífinu og 
þessar væntingar hvað hana varðar urðu allt í einu að engu.189 

 

Frásögn Málfríðar er í raun sláandi lík því sem gerist í umskiptingasögnum þar sem eitt 

atriði sem gerist hratt hefur dramatísk áhrif á útlit, hreyfingar og hegðun barnsins. 

Einnig er það skýrt að Málfríður var lengi í vafa um sinn þátt í atburðunum og ásakaði 

sjálfa sig um að hafa brugðist illa við aðstæðum og vera jafnvel völd að örlögum dóttur 

sinnar. Hún upplifir að það sé henni að kenna að svo fór sem fór.  

Reyndar má bera upplifanir þessara þriggja mæðra saman við það sem virðist 

vera að gerast í umskiptingasögnunum. Í nokkrum sagnanna virðast mæðurnar alls ekki 

vissar um að börnunum þeirra hafi verið skipt þó svo að utanaðkomandi aðili hafi greint 

barnið sem umskipting. Þær vilja leita af sér allan grun áður en þær gefa barnið sitt upp 

á bátinn og samþykkja skilgreiningu samfélagsins á yfirnáttúrulegum uppruna þess.190 

Þegar þær hafa með semingi og trega samþykkt að barnið hafi í raun verið umskiptingur 

syrgja þær barnið sem þær misstu. Mæður sagnanna eru því líkt og Gerður vongóðar um 

að barnið þeirra þurfi bara tíma til að jafna sig á einkennilegu ástandinu sem það virðist 

vera í. En ef tilfinningar Auðar, Gerðar og Málfríðar eru hafðar til hliðsjónar má varpa 

nýju ljósi á tilgang umskiptingasagna.  

Ekki er nóg með að umskiptingasagnir séu leið til að útskýra meðfædda fötlun 

ungra barna heldur má sjá þær sem nokkurs konar leið fyrir mæður þessara fötluðu 

barna til að verja bæði sig sjálfar og börnin sín fyrir ásökunum samfélagsins um 

vanhæfi og annarleika. Víst er móðirin vanhæf að því leyti að hún brýtur þau boð sem 

samfélagið setur um umönnun ungabarnsins en samkvæmt umskiptingasögninni er það 

ekki hún sem á sök á einkennilegu útliti og hegðun umskiptingsins. Þeirri ábyrgð er 

varpað á yfirnáttúrulegar verur. Umskiptingurinn er ekki hennar afkvæmi og það er því 

ekki henni að kenna að hann er eins og hann er. Sögnin veitir þannig móðurinni einnig 

skjól fyrir því tilfinningaróti sem fylgir því að barnið sé með fötlun af einhverju tagi, 

                                                
189Málfríður Kolbrún Guðnadóttir, skriflegt svar við spurningu höfundar. Í vörslu höfundar:                   
Sjá Viðauka 3. 
190 Viðauki 1, Ísl 1 og 2, Dk 7 og 9, Írl 1. 
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því það er eitt að horfa á sitt barn breytast eða að fullkomna fallega barninu hafi verið 

kippt í burtu í einni svipan og eitthvað allt „annað“ sé komið í þess stað. Móðirin getur 

því haldið höfði sínu hátt á lofti því hennar barn er enn fullkomið þó hún hafi það ekki 

undir höndum. Hér er ekki síst vísað til þess stolts sem Auður lýsti hér að ofan, þörfinni 

fyrir að halda andlitinu gagnvart heiminum. 

Að síðustu má líta svo á að sögnin veiti móður fatlaða barnsins tæki til að verja 

barnið sitt þrátt fyrir annarleika þess. Þarna virðist kannski skjóta skökku við þar sem 

viðbrögð hennar við framandleika umskiptingsins er iðulega ofbeldi. En eins og bent 

var á hér að ofan er umskiptingurinn ekki hennar barn. Hennar barn er öruggt annars 

staðar og leiðin sem sögnin býður upp á er að beita ofbeldi þar til umskiptingurinn fer til 

síns heima á ný og barnið er endurheimt. Með því að framandgera barnið sem 

umskipting og færa þannig tilveru þess á yfirnáttúrulegt stig er móðirin varin fyrir því 

að annarleiki barnsins sé talinn vera af hennar völdum. Að sama skapi er barnið í raun 

varið fyrir aðkasti sem afbrigðileg mannvera sem á sér engan samastað í samfélagi 

manna heldur er það umskiptingur, vel skilgreind yfirnáttúruleg vera. Sé sögnin notuð á 

þennan hátt, til að fjarlægja tilfinningatengsl móður við barn með því að framandgera 

barnið er um leið verið að auðvelda móðurinni og fjölskyldunni að framfylgja 

ráðleggingum samfélagsins um ofbeldið. Samfélagið, eins og bent hefur verið á áður, 

ætlast til þess og í raun krefst þess af fjölskyldunni að hún losi sig við umskiptinginn 

með ofbeldisfullum aðferðum. Mannlegt barnið er ekki beitt þessu ofbeldi heldur 

ómannlegur umskiptingurinn.  

 

 

Niðurstöður 

 

Það er á engan hátt fullnægjandi að fjalla um umskiptingasagnir einfaldlega sem sagnir 

til skýringar á fötlun ungra barna, þó þær séu það vissulega, og láta þar við sitja. 

Umskiptingasagnir geta líkt og sagnir almennt gefið innsýn í heimsmynd og hugmyndir 

fólksins sem sagði sagnirnar og lagði trúnað á efni þeirra. Þó svo að margar 

umskiptingasagnanna séu kómískar og fullar af húmor er í þeim alvarlegur undirtónn 

með mikilvægum boðskap. Markmiðið sem sett var í upphafi var að taka punktinn af 

setningunni: „umskiptingar eru fötluð börn“. Ég tel að það hafi tekist með því að beina 

nýju ljósi á sagnirnar og opna fyrir túlkun á þessum margslungnu sögnum umfram þá 
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„staðreynd“ að umskiptingar séu birtingarmyndir fatlaðra barna. En hvað er það sem 

hefur í raun verið lýst upp með nýju sjónarhorni?  

 Sú grundvallarhugmynd að umskiptingar séu raunveruleg börn með 

fæðingargalla á borð við klofinn hrygg, vatnshöfuð, Downs eða Williams heilkenni eða 

heilalömun svo einhverjar greiningar úr 2. kafla séu nefndar, virðist vera byggð á 

traustum grunni og eiga við rök að styðjast. Það er ekki markmiðið hér að afneita 

þessari nálgun á umskiptingasagnirnar. Hins vegar er þessi líkamlega greining 

umskiptinganna í takt við gallaskilninginn á fötlun sem um var rætt í þriðja kafla. 

Skilning sem hefur lengi verið við lýði en þykir ekki við hæfi í nútíma samfélagi, hvorki 

innan fötlunarfræða né í baráttu fatlaðs fólks. Því má segja að í samhengi við fræðin og 

baráttuna sé kominn tími til að horfa á umskiptingasagnirnar frá nýju sjónarhorni, skoða 

samhengi þeirra og samfélagið sem sagði þær fremur en að skoða þær út frá líkamlegu 

atgervi umskiptinganna eingöngu. Enda eru þátttakendur eða persónur í 

umskiptingasögnunum mun fleiri en þessi eini umskiptingur eða þetta eina barn með 

fötlun. 

 Foreldrar, og þá sérstaklega mæður, leika stórt hlutverk í sögnunum, sem og 

samfélagið allt sem á fulltrúa sinn í fólki sem veit lengra nefi sínu og getur gefið ráð. 

Einnig er mikilvæg í sögnunum ytri yfirnáttúruleg vídd full af kynjaskepnum sem 

mannfólkið þarf að eiga samskipti við. Séu flestir umskiptingarnir byggðir á tilveru 

fötlaðra barna má sjá að sögnin fjallar jafn mikið, ef ekki meira, um foreldrana og 

viðbrögð samfélagsins við fæðingu og fötlun eða veikindum barnsins heldur en barnið 

sjálft. Þegar horft er til hugsanlegs sannleikskorns sagnanna er því mikilvægt að hafa 

samhengi þeirra í huga. Samhengi umskiptingasagnanna eru sérstaklega þau tímabil í 

sögunni þegar samfélög höfðu líklega takmarkaða vitneskju um líkamlegar ástæður 

fötlunar. Það er því nauðsynlegt fyrir fræðimenn dagsins í dag að setja sig í spor fólks 

fyrr á öldum sem hafði ekki þá vitneskju um fatlanir sem til er í dag. Ef sagnirnar eru í 

raun endurspeglun á viðhorfum og gildum fólks fyrr á öldum hefur líklega verið horft til 

þeirra þegar leysa þurfti þann vanda að á heimilinu væri hugsanlega umskiptingur. 

Gotlenska dómsmálið frá 1690 sem fyrst var minnst á í 2.2 er sterk vísbending um að 

umskiptingasagnirnar hafi verið fordæmisgefandi um hvernig ætti að bregðast við grun 

um að skipti hafi raunverulega átt sér stað. Staðföst trú fólks á að til væru einstaklingar 

sem væru umskiptingar kemur einnig fram í annálaritun Gísla Oddssonar frá 1606 sem 

sagt er frá í kafla 3.2. Trúin hefur því verið sterk og líklega fremur almenn fyrst 
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annálaritarinn er ekki í vafa um yfirnáttúrulegan uppruna barnanna sem hann segir frá í 

annálnum.  

Sagnirnar sem liggja að baki þessari ritgerð eru frá nokkuð stóru svæði og má 

velta því fyrir sér hvort trúin hafi verið jafn sterk á öllu þessu svæði. Í stórum dráttum er 

ekki mikill munur á sögnum frá Bretlandseyjum, Skandinavíu og Íslandi þó til dæmis 

mismunandi aðferðum sé beitt við að staðfesta að um umskipting sé að ræða og hrekja 

hann á brott. Sönnunin er fengin með því að koma umskiptingnum á óvart og fylgjast 

með honum í leyni og hann er svo hrakinn á brott með ofbeldi og harðræði. 

Undantekningar eru auðvitað til en yfirleitt eiga sagnirnar frá þessum svæðum meira 

sameiginlegt en að þær séu ólíkar. Örlítill áherslumunur getur þó verið og má þar nefna 

að barsmíðar eru algengari á Norðurlöndunum á meðan Skotar og Walesverjar kjósa 

frekar að kasta sínum umskiptingum í næstu á eða vatn. Það sem er kannski einna 

áhugaverðast og mest afgerandi ólíkt milli Bretlandseyja og Norðurlanda er að hin 

yfirnáttúrulega móðir sem sækir umskiptinginn og skilar mannabarninu virðist aðallega 

tilheyra Norðurlöndunum. Bretlandseyja umskiptingarnir láta sig frekar hverfa upp á 

eigin spýtur. Þetta gæti haldist í hendur við að Bretlandseyjasagnirnar eru sumar hverjar 

ótrúlegri en þær skandinavísku og eru whiskydrekkandi og sekkjapípuleikandi 

umskiptingar Skota í fararbroddi.  

 Eins og nefnt var hér að ofan þá eru foreldar mikilvægir þátttakendur í 

umskiptingasögnunum og voru mæðrum sérstaklega gerð skil í 4. kafla. Hafi 

trúnaðurinn á sagnirnar verið jafn sterkur og rætt hefur verið áður, má líta á sagnirnar 

ekki einungis sem skýringar á fötlun barna heldur ekki síður sem leið fyrir mæður til að 

verja sig tilfinningalega fyrir því áfalli að hafa fætt og alið upp barn sem ekki er eðlilegt 

samkvæmt skilgreiningum samfélagsins. Vanmáttarkennd mæðranna í sögnum sem ekki 

vita hvað þær eiga að gera við umskiptinginn virðist vera í nokkru samræmi við 

tilfinningar mæðra sem hafa þurft að horfast í augu við fötlun barna sinna á síðari hluta 

20. aldar. Sagnirnar geta því hæglega gegnt því hlutverki að koma mæðrum, og feðrum, 

til aðstoðar við að losa um tilfinningabönd sín við barn sem ekki var samþykkt í 

samfélagi mannanna. Með því að vísa til sagnanna hefur fólk átt léttara með að 

framandgera barnið og úthýsa því úr samfélagi sem ekki sá sér fært að ala fyrir því önn. 

 Að lokum langar mig til að beina sjónum á ný að umskiptingnum, eða í raun 

barninu sem fæddist með fötlun. Að fæðast með fötlun á tímum þegar skilningur var 

takmarkaður og frekar tengdur yfirnáttúrulegum öflum en líkamlegum orsökum hefur 

ekki verið auðvelt. Litli fatlaði einstaklingurinn hefur í raun frá fyrstu stund sem vart 
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hefur orðið við fötlunina ekki lengur tilheyrt mannlegu samfélagi. Og hvort er þá skárra 

af tvennu illu? Að vera ekki neitt meðal manna eða að vera alla tíð sagður tilheyra 

yfirnáttúrulegum heimi? Sem sagt að vera eitthvað en á vitlausum stað? Ég held að 

þessi leið samfélagsins hafi í raun verið sú besta sem það gat boðið fatlaða barninu upp 

á. Ofbeldið og hugsanlega dauðinn sem af því gat hlotist er vissulega óhuggulegt og 

ógnvænlegt en það er (með  örfáum undantekningum) eina leiðin sem sögnin býður upp 

á til að koma umskiptingnum heim aftur. Að koma honum heim hefur jákvæðar 

afleiðingar fyrir alla aðila, barninu verður líklega skilað, fjölskyldan situr ekki uppi með 

umskiptinginn sem ekki vinnur fyrir mat sínum og umskiptingurinn kemst til síns 

heima. Í þeim sögnum, og hugsanlega raunverulegu tilfellum, þar sem umskiptingurinn 

deyr en barnið kemur ekki til baka hefur léttirinn yfir því að vera laus við umskiptinginn 

líklega vegið upp á móti sorginni yfir barninu sem ekki verður endurheimt. 

Hvort sú túlkun á umskiptingasögnunum að það hafi verið skárra að vera talinn 

umskiptingur en gölluð mannvera í samfélaginu er orðin jafn ævintýraleg og sagnirnar 

sjálfar er ekki gott að segja. Þessi túlkun byggir þó á því að persónulega hef ég, sem 

fatlað barn, samsamað mig umskiptingunum. Þrátt fyrir að tilheyra þessum hópi barna 

get ég ekki ásakað foreldra fjarlægrar fortíðar fyrir að hafa tekið umskiptingasagnir sem 

gott og gilt fordæmi í garð fatlaðra barna sinna. Ég tel að foreldrar jafnt innan og utan 

sagnanna hafi ávallt talið sig vera að gera það rétta gagnvart börnum sínum. Í dag eru 

eflaust margir sem ekki aðskilja persónu umskiptingsins frá persónu fatlaða barnsins í 

sögninni. Sögnin segir okkur hinsvegar að barnið er ein persóna og umskiptingurinn 

önnur. Hvort barnið er umskiptingur eður ei, er í sögnunum spurning um menningu og 

skilning á því hvað er fötlun. Hvernig sem við skiljum fötlun er ljóst að 

umskiptingasagnirnar eru mun flóknari en svo að hægt sé að afgreiða þær einfaldlega 

sem skýringasagnir á fötlun ungra barna. Ég tel að markinu sé náð og það sé ekki lengur 

punktur á eftir setningunni „umskiptingar eru fötluð börn“. Í hugum fólks voru fötluð 

börn umskiptingar, og fötluð börn hafa ótvíræð og mikil áhrif á foreldra sína, 

fjölskyldur og samfélag. 
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Viðauki 3. 

Spurningar vegna BA ritgerðar í þjóðfræði sumar 2010.  
Spurningum svarað skriflega. 
 
 
Heimildarmaður:  
Auður Árnadóttir, tannsmiður.  
Fædd 1954 á Akureyri,  
búsett á Akureyri. 
Athugasemd: Heimildarmaður er móðir ritgerðarhöfundar og er frásögn Auðar af 
fæðingu höfundar sjálfs. 
 
Segðu mér frá þeim tilfinningum og upplifun sem fylgdu því að eignast barn með 
fötlun árið 1982. 
Eva Þórdís fæddist mjög eðlilega og tiltölulega auðveldlega, a.m.k. miðað við systur 
hennar 6 árum áður.  

Ég hafði nokkrum sinnum á mánuðunum á undan komið við hjá vinkonu minni 
sem vann næturvaktir á Sólborg (heimili fyrir fatlaða) á Akureyri og séð þar mikið 
fatlaða einstaklinga á öllum aldri. 

Þegar Eva var fædd, spurði ég fyrst hvort þetta væri strákur eða stelpa og 
ljósmóðirin svaraði: Það er stúlka, en hún er með galla. Síðan dró hún andann og bætti 
við: það er snúinn fótur. Á þessu stutta augnabliki meðan hún hikaði sá ég í einu leiftri 
fyrir mér alla verst stöddu einstaklingana á Sólborg og þegar hún bætti þessu við með 
fótinn, var léttirinn svo mikill að ég hugsaði bara: Guði sé lof, að það var ekki meira. 

Einhvern veginn virtist þetta duga mér til þess að ýta frá mér raunveruleikanum 
og ég náði að setja upp vegg til að sýna engin viðbrögð. Ég var ekki tilbúin að láta 
skemma fyrir mér gleðina yfir nýfædda barninu mínu og lét eins og ekkert væri. 

Um kvöldið var ég fyrst ein á stofu og var alveg að fara að gefa eftir og fara að 
gráta, en þá kom einhver inn til að spyrja hvernig mér liði og þá skrapp ég strax aftur á 
bak við vegginn og þóttist vera í fína lagi. Svo var annarri konu trillað til baka inn á 
stofuna og þar með hafði ég auðvitað ekkert næði til að hafa einhverjar tilfinningar. 
Ekki fór ég að flíka þeim fyrir framan ókunnuga. 

Það var svo á fjórða degi eftir fæðinguna sem við foreldrarnir fórum í viðtal hjá 
bæklunarsérfræðingi. Það var mjög gott og gagnlegt viðtal og ég mundi það nánast 
orðrétt í mörg ár. En þegar læknirinn lyfti öðrum fætinum til að sýna okkur væntanlegan 
mun á lengd fótanna þegar stúlkan yrði fullvaxin, var eins og veggurinn hryndi og ég 
horfðist í augu við þessa bláköldu staðreynd: barnið mitt var með alvarlega fötlun, þótt 
hún væri að öllum líkindum aðeins líkamleg, og tilhugsunin var allt í einu alveg 
óbærileg. 

Ég gat með herkjum lokið viðtalinu, og síðan féll ég alveg saman og grét það 
sem eftir var dagsins. 

Um kvöldið, þegar ég var að undirbúa mig að fara að sofa og var að þvo mér 
inni á baði og horfa á þetta rauða og grátbólgna andlit í speglinum gerðist dálítið 
sérstakur hlutur (allavega að því er mér fannst). Það var eins og það kæmi rödd sem 
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talaði til mín í gegnum þetta andlit í speglinum og sagði að mér væri sýnt mikið traust 
með því að senda þetta barn til mín. Í því fælist vandasamt hlutverk sem mér væri ætlað 
og hér væri verk að vinna, en engin ástæða til að syrgja. 

Ég hafði líka upplifað það um leið og ég fékk hana í fangið nýfædda að hún 
hætti að gráta og horfði á mig og augun hennar sögðu við mig: mamma mín, ekki hafa 
áhyggjur, það er sko allt í lagi með mig! 

Hvort sem við viljum trúa á guðlega forsjón, okkar æðra sjálf, eða bara 
heilbrigða skynsemi, vissi ég einhvern veginn að þetta var satt og ég þyrfti ekkert að 
gráta meira yfir þessari litlu stúlku.  Enda hefur hún aldrei verið annað en gleðigjafi og 
hefur sjálf kennt mér meira í lífinu heldur en nokkur önnur reynsla hefði getað gert. 

Hún hefur kennt mér ákveðið æðruleysi og umburðarlyndi og fyrst og fremst að 
greina á milli hégóma og þess sem skiptir máli í lífinu. 

Mér er minnisstætt þegar við fórum á fyrsta námskeiðið fyrir foreldra fatlaðra 
barna í Ölfusborgum. Það var fyrsta námskeiðið sinnar tegundar og merkilegt fyrir 
margra hluta sakir. Þar ægði saman öllum tegundum fötlunar og fólk var margt mjög 
reitt og svekkt yfir lélegum og röngum greiningum og göllum heilbrigðiskerfisins. Við 
höfðum ekkert svo slæma reynslu af því, enda fötlun Evu augljós og staðbundin. 

En það að hitta aðra foreldra sem höfðu líka eignast fatlað barn og skiptast á 
reynslusögum var mjög sterk upplifun og við fórum heim full þakklætis yfir því hvað 
við ættum gott og hvað barnið okkar væri heppið.   
  
 
Heimildarmaður:  
Gerður Halldóra Sigurðardóttir, þjóðfræðinemi.  
Fædd 1974, 
búsett á Selfossi.  
 
Segðu mér frá þeim tilfinningum og upplifun sem geta fylgt erfiðri brjóstagjöf. 
Ég lenti sem betur fer ekki oft í því að brjóstagjöf gengi illa, en þegar það gerðist 
upplifði ég að vera með þetta litla fyrirbæri í höndunum sem ekkert var hægt að tjónka 
við og ég gat ekki bara lagt það frá mér, ég varð að díla við það (sama tilfinning kom 
oftar þegar viðkomandi fyrirbæri var með magakveisu...).  Það fylgir þessu alveg 
ótrúleg vanmáttarkennd og frústrasjón og ég get vel skilið að viðkvæmar nýbakaðar 
mæður hafi stundum langað til að henda þessum fyrirbærum út um næsta glugga... 
 
 
Segðu mér hvernig það er að uppgötva að barnið manns er ekki eðlilegt samkvæmt 
stöðlum samfélagsins (aðdragandi, grunur, tilfinningar). 
Mig fór að gruna að sonur minn væri ekki alveg „eðlilegur” þegar hann var orðinn 
rúmlega tveggja ára og ekki enn farinn að tala, en satt að segja var ég ekki að gera mér 
neitt mikla rellu yfir því, þar sem ég er frekar vön „óeðlilegum” einstaklingum (systir 
mín, m.a.) og hef líka held ég frekar víðtæka skilgreiningu á því hvað telst vera 
„eðlilegt”.  Ég man samt eftir, þegar hann var pínulítill, að ég var að bera hann saman 
við eldri bróður sinn, sem var mjög fljótur til að fara bæði að ganga og tala, og var að 
hafa dálitlar áhyggjur af litla bangsanum mínum.  Ég held hinsvegar að það hafi hjálpað 
hvað hann var alltaf ljúfur og góður og glaður, ég man að ég hugsaði að hann þyrfti bara 
sinn tíma í þetta og þetta kæmi allt saman. 
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Heimildarmaður:  
Málfríður Kolbrún Guðnadóttir, kennsluráðgjafi.  
Fædd 1951 í Reykjavík. 
búsett á Selfossi.  
 
Segðu mér frá þeim tilfiningum og upplifun sem geta fylgt erfiðri brjóstagjöf. 
Ég á fjögur börn og engar tvær brjóstagjafir voru eins. Sú fyrsta var erfiðust og stytst. Á 
þessum tíma var ekki eins mikil árhersla lögð á brjóstagjöf eins og nú er gert (1974). Í 
fyrstu gekk allt vel og hélt ég að þetta yrði nú ekki mikið mál en þá ég fékk mikinn 
stálma í brjóstin þannig að geirvörturnar nánast hurfu og var mjög erfitt fyrir barnið að 
ná að sjúga. Í tvo daga fékk barnið ekki nema sykurvatn til að reyna að láta það verða 
nógu svangt til að það reyndi til þrautar að sjúga. Fyrri daginn tókst það einhvern 
tímann fyrir miðnætti og hélt ég þá að björninn væri unninn en svo upphófst það sama 
daginn eftir og þegar ekkert var farið að ganga undir miðnætti þá gat ég ekki meir og 
barnið fékk  mjólkurbland á pela. Mér leið mjög illa og grét með barninu og gat ekki 
hugsað mér að pína það meira en það var það sem ég upplifði, að ég væri að pína barnið 
mitt. Eins og ég segi þá voru á þeim tíma ekki mikið um hjálpartæki eins og t.d. 
mexíkó-hattar, sem hefði verið það sem við þurftum til að þetta gengi upp. 
 
 
Segðu mér hvernig það er að uppgötva að barnið manns er ekki eðlilegt samkvæmt 
stöðlum samfélagsins (aðdragandi, grunur, tilfiningar). 
Þetta kom eins og þruma úr heiðskíru lofti. Dóttir mín var þá 2 ½ árs (K) og vorum við 
nýflutt til Reykjavíkur norðan úr landi. Hún hafði ekki fengið mislingasprautu eins og 
börn fá 2 ja ára vegna þess að aðstæður voru þannig , við í klukkutíma akstur frá 
heilsugæslustöð og mikil snjóþyngsli voru þennan vetur. Við ætluðum að láta sprauta 
hana þegar við kæmum suður.  
Við komum suður um helgi og förum í heimsókn þar sem við komumst að því að 
mislingar voru að ganga á heimilinu og hún smitast. 
Hún fær mislingana og á þessum tíma geng ég með son minn og er komin 8 ½ mánuð á 
leið.  
Við áttum aðra dóttur sem var 3 ½ árs og pabbi þeirra hafið skroppið frá.  
Þetta var að kvöldi til , milli 8 og 9. K. var með um 39 stiga hita og lá upp í 
hjónarúminu og ég var að strauja. Þá heyri ég einhver skrítin hljóð frá henni og lít við 
og sé að hún er öll stíf og froða farin að koma upp úr henni. Ég greip hana strax í fangið 
og hringi í pabba hennar og bið hann að koma strax heim. Ég hringdi á læknavaktina og 
fékk þau svör að vaktlæknirinn væri upptekinn og mætti ekki kalla hann upp. Þá hringdi 
ég í mágkonu mína sem er hjúkrunarfræðingur og hún hringdi beint á sjúkrabíl. Þau 
kom síðan öll á svipuðum tíma. Þá var K enn með krampa og var farin að anda mjög 
grunnt. 
Sjúkraflutningamaður greip hana í sænginni og hljóp með hana út í bílinn og upp á 
Borgarspítala sem þá hét. Pabbi hennar fór með henni einnig mágkona mín. Svili minn 
varð eftir hjá mér og systur hennar. Það leið hátt í klukkutími þangað til ég vissi að hún 
væri á lífi, en hún hafði hætt að anda á leiðinni á spítlann en verið endurlífguð. Á næstu 
dögum fjaraði málið út hjá henni, hún sýndi aðeins spastískar hreyfingar og varð mjög 
offvirk. Um mánuði seinna eftir alls konar rannsóknir var okkur sagt að hún hefði orðið 
fyrir heilaskaða af súrefnisskorti. 
 
Ég hef oft reynt að lýsa líðan minni þetta kvöld þegar dóttir mín fær krampann. Skelfing 
mín var svo mikil að mér fannst ég verða eiginleg frumstæð, eins og dýr. Ég hef aldrei 
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hvorki fyrr né síðar upplifað þessa tilfinningu. Ég hélt á henni í fanginu og fann að lífið 
var að fjara út og hrópaði á Guð að taka hana ekki frá mér. 
Á meðan við biðum eftir fréttum ofan af spítala var ég síðan dofin og orðin eiginlega 
viss um að hún væri dáin. En síðan kom mikill léttir og gleði.  
Þegar við síðan fáum þá niðurstöðu að hún væri heilasködduð kemur sorgin og 
sektarkenndin.  
Með sjálfri mér kenndi ég mér um þar sem mér fannst að ég hafi ekki brugðist rétt við, 
af því ég hafi haldið á henni í fanginu allan tímann en hefði átt að gera eitthvað 
öðruvísi. En ég orðaði þetta ekki við neinn af því ég vildi ekki heyra staðfestinguna á 
því að það væri alveg rétt.  
Það var ekki fyrr en rúmum 30 árum síðar í samtali við sálfræðing að ég ræði þetta og 
hún bendir mér á að tala við lækni og spyrja hvort ég hafi gert rétt eða rangt þetta kvöld. 
Ég gerði það og fékk þau þau svör að ef  bara það væri svo auðvelt að stoppa krampa að 
leggja viðkomandi niður, þannig að það hefði verið alveg sama hvað ég gerði, ég hefði 
ekki getað komið í veg fyrir þetta. 
 
Við gengum í gegnum sorgarferli, sem þá var ekki talað um nema einhver hefði dáið, en 
í rauninni misstum við barnið sem við áttum og það kom annað barn í staðinn, sem við 
auðvitað elskuðum síst minna en hitt.  
Maður gerir sér ósjálfrátt ákveðnar væntingar um börnin sín, hvernig þeim kemur til 
með að reyða af í lífinu og þessar væntingar hvað hana varðar urðu allt í einu að engu. 
Síðan lærir maður að lifa með því og á þessum tíma voru að eiga sér stað heilmiklar 
breytingar á því hvernig tekið var á málum þroskaheftra og  
smátt og smátt komu svo nýjar væntingar og leiðir.  
 
 

 


