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 aldarfjórðung hefur höfundur þessarar greinar unnið á þjóðháttadeild Þjóðminjasafns Íslands og haft það sem 

aðalstarf að safna upplýsingum meðal aldraðs fólks um daglegt líf í bernsku þess og æsku. Sú söfnun hófst 

reyndar þegar um 1960. Stöðugt hefur verið fyllt í skörð þeirra sem féllu frá svo að nú eru allra elstu 

heimildamenn fæddir um 1900. Meðal margs annars hefur verið spurst fyrir um vinnubrögð, lífshætti, venjur og 

átrúnað.

Á sama tíma hefur starfsfólk deildarinnar sífellt leitast við að svara eftir bestu getu fjölbreytilegum spurningum 

sem snerta þetta umfangsmikla svið. Meðal þeirra eru fjölmargar fyrirspurnir, ekki síst utan úr heimi, sem 

snerta hina rómuðu "þjóðtrú" okkar Íslendinga. Oftast er að vísu spurt um meinta almenna trú fólks á huldufólk 

og drauga og óskað eftir staðfestingu á henni. Af slíku tilefni hef ég þráfaldlega mátt spyrja sjálfan mig þeirrar 

samviskuspurningar, hvenær ég væri að segja satt og hvort ég ætti yfirleitt að segja satt um þessi efni.

Afstaða mikils meirihluta heimildamanna þjóðháttadeildar við eftirgrennslan um átrúnað varð smám saman til 

þess að ég tók að efast um að orðið þjóðtrú væri heppilegt eða gagnsætt um þau fyrirbæri sem það er látið ná 

yfir. Niðurstaða mín og persónuleg játning er sú að orðið sé því miður býsna villandi þótt það láti vel í eyrum.

Merkingarsaga orðsins
Nútímamerking orðsins er ekki nema hundrað ára gömul. Fram undir síðustu aldamót merkti þjóðtrú jafnan 

hið sama og ríkistrú eða þjóðkirkja. Andstæða þess var hjátrú sem þýddi aukatrú líkt og hjákona merkir 

aukakona. Elsta dæmi sem fundist hefur um orðið þjóðtrú er í Landaskipunarfræði Gunnlaugs Oddssonar síðar 

dómkirkjuprests frá 1822. Þar segir meðal annars um trúarbrögð Norðurlandabúa:

Allir Norðmenn játa, sem Danir, þau trúarbrögð, er Marteinn Lúther hóf og í lög vóru leidd af Kristjáni konungi 

3. í báðum ríkjunum, samt í grundvallar-lögum Norvegs er lögtekið að vera skuli þjóðtrú, meðan landið er 

byggt.(1)

 ævisögu Benjamíns Franklíns, sem Jón Sigurðsson forseti þýddi og út kom árið 1839, er svo til orða tekið: "Í 

Bandafylkjunum er engin föst þjóðtrú lögtekin, heldur búa allskonar trúarflokkar þar í samblandi án 

aðskilnaðar."(2) Í Landstíðindum árið 1850 standa þessi orð í athugasemdum við frumvarp til grundvallarlaga 

Íslands: "Við 2. gr. eru þau evangelisku-lútersku trúarbrögð gjörð að þjóðtrú Íslendinga, og í 4. gr. er það 

konúngi gjört að skyldu að vernda þessa þjóðtrú, enda þó hann játaði hana ekki. Um kostnað til þessarar 

þjóðtrúar viðurhalds er forsíálega ekkert talað."(3) Páll Melsteð segir í mannkynssögu sinni um nýöldina árið 
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1870: "Skotar stofnuðu hjá sér eitt mikið félag sem þeir kölluðu "Covenant" til þess að verja þjóðtrú sína og 

þjóðfrelsi (1638) og ári síðar varð af því fullur fjandskapur og vopnaviðskipti milli Skota og konungs."(4) 

Arnljótur Ólafsson skrifar í blaðið Fróða á Akureyri árið 1884 langa grein "Um trúbragðafrelsi hér á landi" þar 

sem hann tekur svo til orða:

Í 47. gr. er talað um réttindi og skyldur þeirra manna, er aðra trú játa en þjóðtrúna. [...] En með nafninu 

þjóðkirkja er játað, að vald þjóðfélagsins sé komið í stað alveldis konungdómsins, þjóðtrúin í stað konungstrúar. 

[...] Hinn lúterski trúarsiður er svo samvaxinn orðinn hugarfari þjóðarinnar og líferni, að eg get eigi hugsað mér 

annað en að hann verði þjóðtrú landa minna um aldr og æfi.(5)

Í þýðingu sinni á Íslandsþættinum í ritverki Konráðs Maurers um norræna réttarsögu segir Eggert Briem 

sýslumaður í tímaritinu Lögfræðingi árið 1899: "Kristni var lögtekin á alþingi (árið 1000) og skyldi hún vera 

þjóðtrú Íslendinga."(6) Það er því öldungis ljóst að fram til 1900 er merkingin ríkistrú eða þjóðkirkja ríkjandi 

um orðið þjóðtrú.

Elsta dæmi sem fundist hefur um orðið þjóðtrú eða öllu heldur þjóðtrúarfræði í yngri merkingunni (folklore) er í 

einkabréfi frá Ólafi Davíðssyni til föður síns árið 1884:

Þjóðsögurnar, gáturnar, þulurnar etc. eru kepphestur minn um þessar mundir og hafa reyndar alltaf verið. Það 

er undarlegt að vera mest interesséraður fyrir náttúrufræði og þjóðtrúarfræði. Maður skyldi þó halda, að þær 

ættu ekki miklum mun betur saman en Jehovah og Belsebubbur, en sú verður oft raunin á, að extrema se 

tangunt [andstæður mætast] og þau undarleg í mannssálunni.(7)

Hið sama kemur fram í bréfi frá Ólafi til Jóns Árnasonar árið 1886: "Nú er eg með því marki brenndur, að eg 

ann engri fræði eins og þjóðtrúarfræði okkar Íslendinga og get aldrei þagað, þegar um hana er að ræða." 

Opinberlega notar Ólafur orðið þjóðtrú fyrst í þessari merkingu á nokkrum stöðum í inngangi að Íslenzkum 

skemmtunum árið 1888. Aftur gerir hann það í minningargreinum um sagnasafnarana Gísla Konráðsson og 

Magnús Grímsson árin 1894 og 1895.(8)

Næsti maður til að nota orðin þjóðtrú og þjóðtrúarhugmynd í þessari merkingu á prenti er kunningi Ólafs, 

Sæmundur Eyjólfsson guðfræðingur og búfræðingur. Í grein með yfirskriftinni "Þjóðtrú og þjóðsagnir" í 

Tímariti Hins íslenska bókmenntafélags 1891 segir hann meðal annars:

Já, það var lengi viðkvæðið, að þjóðtrú og þjóðsagnir væru ekkert annað en ómerkilegar kerlingabækur, og 

enginn menntaður maður gæti gjört svo lítið úr sér að gefa gaum að þeim. Það er fyrst á þessari öld, að ýmsir 

fræðimenn hafa orðið til þess að líta nokkuð öðruvísi á þetta. Á þessari öld hafa ýmsir kannast við, að þjóðtrúin 

og þjóðsagnirnar hefðu í sér fólgna marga og dýrmæta fjársjóði, sem nauðsynlegt væri að grafa upp og bjarga frá 

glötun.(9)

Þessi nýja merking orðsins þjóðtrú bar sigurorð af hinni eldri á aðeins áratug og varð ofan á um og eftir 

aldamótin 1900. Upphaflega merkingin hefur naumast sést síðan í prentuðu máli. Glöggt dæmi um 

merkingarbreytinguna eru tvær málsgreinar með sex ára millibili í blaðinu Bjarka á Seyðisfirði hvor sínum 

megin við aldamótin. Hin fyrri er eftir Þorstein Erlingsson frá árinu 1896 um mannfélag í Vesturheimi:

Ameríkumenn hafa aungva lögboðna þjóðtrú, og því á hjörðin aungva sameiginlega leið til fyrirheitna landsins 

hinum megin, heldur ætlar hver að fara með sinn flokk þann veg, sem honum þykir farsælastur, því 

Ameríkumenn vilja hafa samkeppnisrétt sinn óskertan í því sem öðru.

Sú síðari er í einskonar ritdómi um útgáfu Íslendinga sagna eftir Sigfús Sigfússon frá árinu 1902. Hann segir um 

Ármanns sögu og Atla sögu Ótryggssonar: "Báðar þessar sögur eru nauðalíkar Bárðarsögu og nokkurs virði í 

þjóðtrúarlegu tilliti, þótt ekki væri annað."(10)
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Árið 1908 kom út bókin Þjóðtrú og þjóðsagnir sem Oddur Björnsson gaf út en Jónas Jónasson frá Hrafnagili bjó 

til prentunar. Jónas ritaði einnig formála og minntist meðal annars á þjóðtrú í tengslum við þjóðsiði. Hið sama 

gerði hann í greininni "Ódauðleiki og annað líf" í Skírni 1915 og í kaflanum um "Hugsunar- og trúarlífið" í 

Íslenzkum þjóðháttum sem út kom árið 1934. Sigfús Sigfússon sagnasafnari tók yngri merkinguna í annað sinn 

upp á arma sína í formálum að draugasögum og jarðbúasögum sem fyrst voru prentaðar árin 1925 og 1931. 

Einar Ól. Sveinsson heldur henni í hinni ágætu bók sinni Um íslenzkar þjóðsögur sem út kom 1940. Frá þeim 

tíma má segja að sú merking hafi verið allt að því lögboðin þegar fjallað er um dulræn efni.(11)

Villandi orð
Enda þótt orðið þjóðtrú láti vel í munni eru báðir hlutar þess vægast sagt óþægilega villandi miðað við það 

gagnsæi sem löngum hefur talist aðal íslenskrar tungu. Fyrri hlutinn vísar til þjóðarinnar allrar eða mikils 

meirihluta hennar. Seinni hlutinn ber í sér merkinguna trúfesti í stað efahyggju eða hugarflugs. Báðir hlutar 

orðsins eru því annað tveggja ómeðvitaðar ýkjur eða óskhyggja nýrómantískra fræðimanna frá því um og eftir 

síðustu aldamót sem með þessu móti heimfærðu skáldlegt hugarflug skemmtilegs minnihluta upp á þjóðina alla.

Það er leitt að þurfa að amast við þessu hlýlega orði sem maður er alinn upp. Undan því verður þó naumast 

vikist öllu lengur vegna ofnotkunar þess um allskyns tímabundin eða nýinnflutt fyrirbæri af hálfu ýmissa aðilja 

svosem fjölmiðlunga, ferðaútgerðarmanna og svokallaðra nýaldarsinna. Nógu slæmt er að orðið skuli vera 

villandi um merkilegar frumhugmyndir sem kunna að hafa erfst frá alda öðli meðal manngerða sem eru 

náttúraðar fyrir slíkar hugleiðingar. Verra er að klína því á hvaða innflutta eða uppdiktaða söluvöru sem vera 

kann.(40)

Enn skal það áréttað að Jón Árnason kallaði munnmælin á sínum tíma skáldskap þjóðarinnar sem sprytti af 

sífrjóu ímyndunarafli hennar. Við fáum líka seint fullþakkað öllu því sagnaglaða fólki ásamt sjáendum og 

heyrendum sem hafa skilað þessu margslungna efni til okkar. Því er verðugt íhugunarefni hvort ekki sé kominn 

tími til þess að taka undir orð forvígismannsins um hið alþýðlega hugarflug, að minnsta kosti í okkar eigin hóp, 

hvað sem okkur kann að henta að segja túristum.

Sennilega er orðið um seinan að lagfæra þann ofskilning sem lagður hefur verið í orðið þjóðtrú síðustu hundrað 

ár. Það er samt vinsamleg ábending til allra þeirra sem um þessi efni ræða og skrifa að nota orðið sparlega til að 

gera þeim meirihluta þjóðarinnar ekki rangt til sem ekki trúir á huldar vættir eða önnur dulmögn, hvað þá 

gnóma og blómálfa, þótt svo hann kunni að hafa vinsamlega afstöðu til allra slíkra fyrirbæra. Tölum heldur blátt 

áfram um trú á álfa, drauga, fyrirboða, forspár, draumvitranir, huldulækna, stjörnuspár, forlög, álagabletti, 

galdra, náttúrudýrkun, forneskju og hvað eina eftir því sem við á hverju sinni eða köllum það einu nafni 

furðutrú, en hlífumst við að tönnlast á orðinu þjóðtrú í tíma og ótíma.
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