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Ágrip 

Greinargerð þessi er hluti af lokaverkefni til fullnaðar B.ed. gráðu á Menntavísindasviði 

Háskóla Íslands. Í greinargerðinni verður fjallað um námsvef sem unnin var um 

skrímslasögur í Arnarfirði. Námsvefurinn er ætlaður 5.-10. bekk í grunnskóla en þó má 

vel vinna verkefnin á yngsta stigi. Með gerð vefsins er leitast við að kynna nemendum og 

ekki síst kennurum þennan menningararf úr Arnarfirði með því að vinna sérstaklega með 

þrjár skrímslasögur og verkefni úr þeim.  

 Vefurinn er unnin með markmið Aðalnámskrár í huga en einnig áherslur um 

fjölbreytta kennsluhætti og samþættingu námsgreina. Þar er að finna fjölmörg verkefni í 

mismunandi fögum, svo sem íslensku, stærðfræði, sögu, landafræði, erlendum 

tungumálum, upplýsingatækni og listgreinum. Þá tengjast verkefnin einnig öllum 

færniþáttunum lestri, ritun, hlustun og töluðu máli. Með verkefnunum fá nemendur 

tækifæri til að leika, teikna og mála, skrifa sögur, ljóð og fleiri ritunarverkefni, reikna, 

fara út í náttúruna og fjölmargt annað sem skemmtilegt er að fást við.  

 Aðalmarkmið lokaverkefnisins er að kynna skrímslasögur Arnarfjarðar fyrir 

kennurum og nemendum og varðveita þannig þennan mikilvæga arf sem íbúum fjarðarins 

sem og öðrum hefur verið gefinn. 

 

  



3 

 

Efnisyfirlit 
 
Ágrip ............................................................................................................................................... 2 

1. Inngangur ................................................................................................................................... 4 

2. Skrímslasögur ............................................................................................................................. 6 

2. 1 Skrímsli í goðsögum og þjóðsögum .................................................................................. 7 

2.2.1 Sögur af sjávarskrímslum í Arnarfirði ........................................................................... 11 

2.2.2 Helstu einkenni skrímslasagna í Arnarfirði ................................................................... 12 

3. Námsvefur um skrímslasögur úr Arnarfirði ............................................................................... 14 

3.1 Markmið skrímslavefsins .................................................................................................... 14 

3.2 Notendur námsvefsins ........................................................................................................ 15 

3.2.1. Kennarar ..................................................................................................................... 15 

3.2.2. Nemendur ................................................................................................................... 16 

3.3 Skrímslavefurinn ................................................................................................................. 16 

3.3.1 Sögurnar ...................................................................................................................... 16 

3.3.2. Kennsluleiðbeiningar .................................................................................................. 17 

3.3.3. Skrímslatenglar ........................................................................................................... 17 

3.3.4. Myndir af verkum nemenda ....................................................................................... 18 

3.3.5. Heimildir á vefnum ..................................................................................................... 18 

Lokaorð......................................................................................................................................... 19 

Heimildaskrá ................................................................................................................................. 20 

Myndaskrá .................................................................................................................................... 21 

 
 



4 

 

1. Inngangur 

Í Aðalnámskrá grunnskóla – samfélagsfræði, stendur að nám í samfélagsgreinum miðist 

við reynsluheim nemenda. Það er, við áhuga þeirra, aldur og þroska. Að aðferðirnar sem 

notast er við í samfélagsgreinunum séu meðal annars samræða og frásögn, leikur, söngur, 

myndvinna, upplýsingaöflun, vettvangskannanir og ritað mál, allt eftir því hvað á við 

hverju sinni og hvað hentar hverjum og einum. Þá kemur einnig fram að ævintýri og 

sögur geti verið góður neisti til að kveikja umræðu og vekja nemendur til umhugsunar um 

mannfélag, staðhætti og mismunandi tímaskeið svo fátt eitt sé nefnt (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2007:5). Mikil áhersla er lögð á að nemendur læri um sitt eigið samfélag, 

náttúru og umhverfi, að þeir kynnist sögum, atburðum og þeim þáttum sem hafa mótað 

þeirra samfélag og umhverfi.  

 Umræðan um grenndarkennslu hefur verið mikið í deiglunni undanfarin ár þar 

sem lögð er áhersla á að nemendur læri um heimabyggð sína og þá þætti sem tengjast 

henni, svo sem merka staði, kennileiti, atvinnuveg, náttúru, forna tíma og síðast en ekki 

síst þjóðsögur úr nánasta umhverfi. Eygló Björnsdóttir segir svo í grein sinni, Hollur er 

heimafenginn baggi sem birtist í veftímaritinu Netlu þann 30. desember, 2005: Um 

grenndarkennslu og umhverfistúlkun sem leiðir í umhverfismennt: „Þar sem 

skólasamfélagið skipar einn stærsta þáttinn í mótun sjálfsvitundar nemenda þarf það að 

leggja sitt af mörkum og taka virkan þátt í að styrkja þær rætur sem nemendur hafa í sínu 

nánasta umhverfi um leið og það opnar þeim sýn til fjarlægari staða“ (Eygló Björnsdóttir, 

2005). Mikilvægt er að nemendur kynnist og þekki þær sögur og frásagnir sem til eru í 

þeirra umhverfi svo að menningararfur þeirra glatist ekki.  

 Greinargerð þessi er hluti af lokaverkefni til fullnaðar B.ed. gráðu, þar sem 

hannaður var námsvefur um sjóskrímsli í Arnarfirði. Fræðilegur hluti greinargerðarinnar 

var unnin í samstarfi við Helgu Birnu Berthelsen og Hrafnhildi Báru Erlingsdóttur en 

lokaverkefni þeirra var heimildaritgerð og kennsluverkefni um skrímslasögur í Arnarfirði. 

 Þjóðsögur urðu fyrir valinu þar sem höfundur hefur mikinn áhuga á þeim og lá því 

vel við að velja sögur frá heimahögum. Í Arnarfirði eru skrímslasögurnar hvað þekktastar 

og til eru um tvöhundruð skráðar sögur af sjóskrímslum og öðrum óvættum hafsins í 

Skrímslasetrinu á Bíldudal. Á vefnum gefst kennurum tækifæri til að fá hugmyndir að 

skemmtilegum verkefnum sem tengjast sögunum í firðinum, þar sem unnið er að 
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samþættingu námsgreina með fjölbreyttum kennsluaðferðum. Þá fá nemendur einnig 

tækifæri til að kynnast nánasta umhverfi sínu, í Arnarfirði og þar í kring með því að leysa 

skemmtileg, fjölbreytt verkefni sem þjálfa þá þætti sem unnið er með í námi og kennslu. 

Til dæmis gagnvirk krossapróf og krossgátur, hanna eigin skrímsli, semja sögur og ljóð, 

leita að efni á netinu, teikna upp kort af Arnarfirði, lesa um staðhætti og gera 

glærusýningar svo eitthvað sé nefnt. Hér á eftir verður gerð grein fyrir fræðilegum hluta 

lokaverkefnisins um skrímslasögur, efni vefsins og uppbyggingu hans.  
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2. Skrímslasögur 

Sögur af skrímslum af ýmsum toga hafa fylgt mannkyninu frá örófi alda og eru enn 

sagðar sögur af þeim á tuttugustu og fyrstu öldinni. Drekar og aðrar hræðilegar verur er 

að finna í mörgum fornum sögum og í öllum menningarkimum heimsins (Rose, 2000:25). 

Í sögum er meðal annars að finna heillandi frásagnir af drekum og drekabönum eða illum 

skrímslum sem bíða í leyni eftir fórnarlömbum sínum. Því þurfti fólk ávallt að hafa 

varann á. Hvar og hvenær sem er. 

 Sagnir af drekum og skrímslum voru algengar í Austurlöndum en í Skandinavíu 

var meira um sagnir af tröllum, álfum og sjóvættum (Rose, 2000:27). Sögurnar voru af 

mismunandi toga sem einkenndist af þeirri menningu og umhverfi sem þær spunnust út 

frá. Með þeim var hægt skýra náttúruhamfarir s.s. jarðskjálfta þegar tröll þrömmuðu um 

jörðina eða eldgos þegar drekar blésu frá sér eldi og brennisteini í reiðiham. Þannig  

túlkuðu menn það sem þeir ekki skildu eða höfðu litla þekkingu á (Rose, 2000:25). Út frá 

þessu spunnu menn sögur sem heilluðu á tímum þegar ímyndunaraflið var það eina sem 

maðurinn hafði til að stytta sér stundir.  

 Sagnir þessar eru lesnar enn þann dag í dag og halda áfram að heilla hverja þjóð, 

kynslóð eftir kynslóð með töfrandi veröld skrítinna, hræðilegra en spennandi fyrirbæra. 

Frásagnir sem hver þjóð geymir og hefur fylgt menningu hennar frá upphafi. 

Skrímslasögur eru fjörgamlar og frá Orkneyjum kemur eftirfarandi saga um sköpun 

Íslands en hún segir svo frá:  

                       Geysimiklum sjóormi, sem var gráðugur og ólíkur öllum þeim skepnum, 

sem guð hafði skapað mannfólkinu til nytsemdar og viðurværis. Kappi 

nokkur vann á orminum með því að sigla skipi sínu inn í gap 

óvættarinnar og alla leið niður í kviðinn. Þar kveikti hann í lifrinni og 

komst síðan út aftur. Við fjörbrot ormsins hrukku tennurnar úr skoltinum 

og af þeim mynduðust Orkneyjar, Hjaltland og Færeyjar. Úr sjálfum 

búknum varð hið mikla eyland í norðurhafi, sem kallað er Ísland. En þó 

ormurinn væri dauður hefur eldurinn í lifrinni aldrei hætt að brenna. Við 

og við, enn í dag má sjá logana frá því báli gjósa upp úr fjöllunum á 

þessu hræðilega landi (Þorvaldur Friðriksson, 2009:95-96). 
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2. 1 Skrímsli í goðsögum og þjóðsögum  

Orðið „goðsögn“ er komið frá Grikkjum. Það kemur af gríska orðinu „mythos“ sem þýðir 

„orð“, „orðtak“, eða „saga“.  Það var ekki fyrr en á 4. öld f.Kr., þegar gríski sagnaritarinn 

Heródóts fór að skrifa um stríðin milli Grikkja og Persa, að hugtakið „söguleg staðreynd“ 

mótaðist hjá Forn-Grikkjum. Eftir það breyttist merking orðsins „mythos“ úr „goðsögn“ í 

„skáldskap“ eða „ósannindi“ (Willis, 1993/1998:10). Fræðimenn hafa reynt að greina á 

milli goðsagna og þjóðsagna þar sem þær eru mjög líkar í eðli sínu. Goðsögur eða 

goðsagnir eru þær sögur sem leitast við að skilgreina uppruna heimsins og þar af leiðandi 

mannlegt samfélag og menningu. Þjóðsögur eru hins vegar settar saman úr efniviði 

goðsagna, ef svo má að orði komast, í tvenns konar tilgangi. Annars vegar til að skemmta 

áheyrendum og hins vegar til að flytja boðskap um siðfræði mannlegs samfélags (Willis, 

1993/1998: 15).  

 En hvað er þjóðsaga?  Skilgreiningar á þjóðsögu eru nokkrar en kannski sú 

almennasta að sögurnar eru munnmælasögur sem gengið hafa mann af manni þar til þær 

hafa verið skráðar (Jón Hnefill Aðalsteinsson. 1985:84). Sögur og sagnir af kynjaverum 

s.s. tröllum, draugum og álfum hafa lifað með íslensku þjóðinni í aldanna rás. Þjóðsagnir 

af ýmsum toga má finna ekki aðeins hér heldur um gervallann heim. Sögurnar litast af 

þeirri menningu og samfélagi sem þær eru sagðar í. Því má ætla að íslensku þjóðsögurnar 

litist að miklu leyti af stórbrotinni náttúru, veðri og fábrotnu bændasamfélagi fyrri alda. 

Íslenskar þjóðsögur voru sagðar til skemmtunar og oft notaðar til þess að hræða börn til 

hlýðni eða til leiðsagnar. Því má líkja hlutverki þjóðsagnanna við afþreyingarefni 

nútímans blandað uppeldislegum áhrifum þar sem lífsreglur og varúðir eru viðhafðar 

(Árni Björnsson. 1990:162).  

 Vættir eins og álfar eða tröll hafa lifað góðu lífi í þjóðsögum og enn þann dag í 

dag eru sagðar sögur af Grýlu eða Gilitrutt. Einnig má finna álfaborgir á ýmsum stöðum 

landsins. Þannig hafa þjóðsögurnar ýtt undir trú á hið óútskýranlega hvort sem við ættum 

að kalla það þjóðtrú eða jafnvel alþýðlegt hugarflug eins og frumkvöðullinn Jón Árnason 

vildi (Árni Björnsson. 1990:163). Af öllum þeim þjóðsagnapersónum og kennileitum sem 

tengd eru íslenskum þjóðsögum og hafa lifað með landanum í gegnum tíðina má glöggt 

sjá hve stóran sess þjóðsögur skipa í menningararfinum því með þeim höfum við getað 

lesið úr staðhætti, náttúru landsins og hvernig líf og störf manna var á öldum áður (Jón 
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Hnefill Aðalsteinsson. 1985:107). Örnefni sem finna má í náttúru landsins eru oftar en 

ekki rakin til þjóðsagna. Í íslenskum þjóðsögum fer mest fyrir draugasögum, álfa og 

tröllasögum en minna fyrir sögum um alls kyns óvætti eða skrímsli.  

 Vættir í sögum eru þó ekki óþekktar. Þær hafa skipað stóran sess í sögu landsins. Í 

skjaldarmerki Íslands má sjá vættir sem verndara landsins. Þar eru dreki, bergrisi, 

griðungur og fugl sem hver verndar sinn landshluta. Í Heimskringlu segir frá þessum 

vættum er sendimaður Haralds konungs ætlar að ráðast inn á landið og er líst svo: „Síðan 

fór dreki gegn sendimanni á Vopnafirði, fugl mikill í Eyjafirði, griðungur á Breiðafirði og 

bergrisi á Víkarskeiði á Suðurlandi“ (Hjalti Hugason og Jón Hnefill Aðalsteinsson, 

1988:351). Hér má því glöggt sjá að vættir hafa verið litnar jákvæðum augum og þær 

taldar nytsamlegar (Hjalti Hugason og Jón Hnefill Aðalsteinsson, 1988:352) þrátt fyrir að 

þessi fræga landvættasaga sé byggð á sögnum bæði úr Biblíunni og stjörnumerkjum 

Babylonmanna. Því má að líkum leiða að Snorri Sturluson hafi tekið tákn úr öðrum 

sögum, er hann ritaði Heimskringlu þar sem saga vættanna í íslenska skjaldarmerkinu er 

rakin (Árni Björnsson. 1990:12 og www.kennslaogtru.is).  

 Einnig er sagt í Landnámabók að enginn hafi þorað að nema land við 

Hjörleifshöfða fyrir landvættum sem þar voru (Hjalti Hugason og Jón Hnefill 

Aðalsteinsson, 1988:350) eftir að Hjörleifur var drepinn þar. Í mörgum öðrum sögum frá 

landnámsmönnum er talað um ýmsar vættir bæði í sjó og á landi. Þannig má telja að 

vættir í íslenskri menningu og þjóðtrú eigi sér lengri sögu heldur en flestar vættir í 

þjóðsögunum. 

 

2.2 Sjávarvættir  

Hér víkur sögunni að vættum úr sjó. Það má nærri geta að þjóð sem lifir í eins mikilli 

nánd við hafið og Íslendingar ætti aragrúa af þjóðsögum þar sem sjóvættir eru nefndar. 

Það er þó ekki svo, þar sem slíkar vættir fá minnsta plássið í þjóðsagnasöfnum okkar. 

 Árni Björnsson flokkar vættir í tíu meginflokka: Huldufólk, tröll, dverga, 

loftanda, jólasveina, fornmenn, goðverur, drauga og síðast en ekki síst kynjadýr og 

landvætti. Undir kynjadýr flokkast verur sem eiga heima í sjó og vötnum. Kynjadýr 

skiptast í ferna undirflokka. Fyrst ber að nefna verur sem eru að öllu eða hálfu leyti í 

mannslíki, til dæmis hafgýgur, marbendill, hafmey, hafmaður, hafgúa og fleiri verur. Í 
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öðru lagi eru hestar og nautgripir sem lifa ýmist í sjó eða vötnum, svo sem sæhestar, öðru 

nafni nykrar og sækýr. Í þriðja lagi eru ormar sem hafa vaxið og orðið að ófreskjum og 

má þar helst nefna Lagarfljótsorminn. Í fjórða og síðasta lagi eru svo ýmis kynjadýr sem 

lifa bæði í sjó og vötnum. Í þeim flokki eru risavaxnir fiskar sem bera ýmis nöfn eins og 

flyðrumóðir, laxamóðir og skötumóðir. Þá tilheyra einnig þessum flokki sjóskrímsli, 

fjörulallar og vatnaskrattar. Þessi síðastnefndu kynjadýr eru furðuleg og margbreytileg í 

útliti og geta líkst mismunandi dýrum svo sem hundum, kindum eða hestum. Þau hafa oft 

mismarga útlimi, geta verið slepjuleg viðkomu og borið með sér mikinn hávaða þar sem 

utan á þeim geta legið skeljar, þang eða annað sem finnst í fjörum og við vatnsbakka 

(Árni Björnsson, 1990: 10-12).  

 Sögur af sjóvættum eru því af ýmsum toga. Rekja má sum fyrirbæranna alla leið 

til fornrita okkar t.d. í Konungs skuggsjá er fyrirbærinu Margýgi lýst á þessa leið 

„..kvenmanni líkt verið upp í frá lindastað, því að það skrímsl hefir haft á brjósti sér stóra 

spena svo sem kona, langar hendur og sítt hár og vaxið svo að öllum hlutum um háls og 

höfuð sem maður....niður ífrá linda hefir það skrímsl sýnzt líkt fiski“ (Hjalti Hugason og 

Jón Hnefill Aðalsteinsson, 1988:358). Margýgur hefur því verið einhvers konar kvenvera 

sem að ofan er í mannslíki en með sporð að neðan, með gulleitt hár (Hjalti Hugason og 

Jón Hnefill Aðalsteinsson, 1988:359) og því ekki ólík því fyrirbæri sem kallast í dag 

hafmeyja þó svo að Margýgur hafi greinilega verið álitin meira skrímsli heldur en 

hafmeyjan sem oftast er sveipuð fallegum dularljóma, þótt hún eigi að hafa tælt til sín 

sjómenn og dregið þá með niður í undirdjúpin (Hjalti Hugason og Jón Hnefill 

Aðalsteinsson, 1988:359).  

 Þjóðtrúin hefur eins og sjá má gegnt veigamiklu hlutverki í menningarsögu 

þjóðarinnar. Í dimmum skotum illra upplýstra bæja urðu til sögur sem  útskýrðu hin 

miklu öfl sem náttúran myndaði. Við slíkar aðstæður hafa orðið til hinar mestu gersemar 

ævintýra og sagna. Einar Ólafur Sveinsson rekur upphaf hjátrúar á Íslandi allt frá 

Landnámsöld. Þar talar hann meðal annars um að náttmyrkrið og ótti manna við það sem 

leynst gæti í myrkrinu, hafi heldur betur hjálpað til við sköpun þessara skeljuðu og 

slepjulegu skrímsla og ófreskja, svo sem sjóskrímsla, fjörulalla og fleiri slíkra óvætta 

(Einar Ól. Sveinsson, 1940:137). Enda þegar skoðað er Íslandskort Guðbrands 
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Þorlákssonar biskups frá árinu 1648 (mynd 1) þá eru hin hræðilegustu sjóskrímsli búin að 

umkringja landið. 

 

 

mynd 1 

 

Í bókinni Íslenskir sjávarhættir, 5. bindi, segir Lúðvík Kristjánsson frá fjörulallanum. Þar 

sem sumir hafi sagt að hann væri algengastur sjóskrímsla. Honum var líkt við kind, húðin 

þakin skeljum og hraunkalli og að skrjáfaði í honum þegar hann gekk. Hann hafðist við í 

fjörunni, eins og nafnið gefur til kynna en var ekki hættulegur mannfólki. Hann reyndi þó 

að komast upp fyrir fólkið til að geta nuddað sér upp við það og stjaka þeim síðan smátt 

og smátt út í sjó. Þá eru einnig til heimildir sem lýsa hjátrú sem tengist fjörulalla (Lúðvík 

Kristjánsson, 1986: 349).  

Þó virðast slíkar sagnir vera algengari sums staðar á landinu heldur en annars staðar. 

Hvað ræður því hvers vegna slíkar frásagnir eru algengari á einum stað en öðrum er erfitt 

að segja til með vissu. Hér kann þó að hafa spilað inn í landslag og umhverfi ásamt 

misjöfnu veðri, aðbúnaði og  miklum áhuga. En í Ferðabók Eggerts Ólafssonar og 

Bjarna Pálssonar (1752-1757) er sagt frá því að: „Vestfirðingar, en þó einkum 

Breiðfirðingar og Arnfirðingar eru hneigðir fyrir sögur og annan fróðleik“ (Hafliði 

Magnússon, 1992:15). Skrímslasagnirnar sem sagðar hafa verið úr Arnarfirði gefa margar 

skemmtilegar og góðar lýsingar á þeim kvikindum sem þar eru talin vera á sveimi á landi 

og í sjó. 
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2.2.1 Sögur af sjávarskrímslum í Arnarfirði 

Óvenju margar skrímslasögur gerast í Arnarfirði en lýsingar af fjörulöllum, 

skeljaskrímslum og rauðfaxa eru þar algengastar. Í bókinni Íslenskar Kynjaskepnur eru 

meðal annars lýsingar, myndir og fleiri heiti á þessum skrímslum. Þar er meðal annars 

sagt frá því hvenær líklegast er að rekast á þessar vættir en „helst var (fjöru)lalli á ferð í 

skjóli myrkurs, á undan illviðrum, en óttaðist þó ekki að fara um í tunglsljósi“ (Jón 

Baldur Hlíðberg og Sigurður Ægisson, 2008:15). Skeljaskrímsli „er nær eingöngu á ferli 

eftir að skyggja tekur“ (Jón Baldur Hlíðberg og Sigurður Ægisson, 2008:26). Skepnunum 

Hrosshval og Rauðkembingi sem hafa báðir rautt fax, er líka gerð greinagóð skil en þar 

eru á ferð skaðræðisskepnur sem „eru 

fullir af ágirnd og illsku og verða 

aldrei saddir af manndrápum“ (Jón 

Baldur Hlíðberg  og Sigurður 

Ægisson, 2008:91). Skrímslin í 

Arnarfirðinum eru þó sum hver eins 

og forvitin og vingjarnleg skrímsli 

miðað við lýsingar á ættingjum þeirra 

í Íslenskum kynjaverum.      mynd 2 

 Náttúra í Arnarfirði er stórbrotin, þar sem fólk þurfti að ganga langar leiðir um 

hrikaleg fjöll og björg. Þar hafa sjálfsagt myndast hinar ýmsu kynjaverur og skrímsli í 

huga fólksins með undirspili ljóss og skugga landslagsins (Hafliði Magnússon, 1992:13-

14). Eftirfarandi hluti úr ljóði Hafliða Magnússonar (1992) lýsir vel hve slík skrímsli voru 

nálæg hverri sál í firðinum:          

Næturferð 

Illt er að vera einn á gangi 

úfið svarrar brim við hlein, 

fjörulalli felst í þangi, 

ferlegt skrimsl á bak við stein 

 

Harður ótti vitund vekur, 

vefur myrkur freðna jörð. 

Hugur sagnir rammar rekur 

reimleika við Arnarfjörð. 
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Arnarfjörður tilheyrir sunnanverðum Vestfjörðum. Fjörðurinn er langur og djúpur sem 

markast að utan af Kópanesi að sunnan en Sléttanesi að norðan. Sýslumörk Vestur – 

Barðastrandarsýslu og Vestur – Ísafjarðarsýslu eru á Langanesi sem er stórt nes innst í 

Arnarfirði. Bíldudalur er eini þéttbýliskjarninn í firðinum. Hann er staðsettur við 

Bíldudalsvog. Þegar heimamenn eru þar staddir, eru Ketildalir út með firðinum en 

Suðurfirðirnir: Fossfjörður, Reykjarfjörður, Trostansfjörður og Geirþjófsfjörður inn með 

firðinum. Utan Langaness og norðanmegin í Arnarfirði eru Dynjandisvogur og 

Borgarfjörður.  

 Enn þann dag í dag má heyra frásagnir af vættum og skrímslum af vörum manna á 

sunnanverðum Vestfjörðum. Það sem skilur þó sagnaflóruna frá öðrum stöðum á landinu 

eru skrímslasögurnar.  

 Undanfarið hefur Þorvaldur Friðriksson unnið gífurlega mikið starf í að skrásetja 

sögurnar þótt það safn sé enn óbirt. Lengi vel vildu menn ekki segja frá slíkum sögnum 

þar sem þeir hefðu séð skrímsli eða óvætti á ferli því það var álitið skrítið eða í meira lagi 

með lausa skrúfu (Þorvaldur Friðriksson, 2009:98). Skrímslasögurnar úr Arnarfirði eru 

miklar gersemar sem ekki mega fara fyrir bí.  

 

2.2.2 Helstu einkenni skrímslasagna í Arnarfirði 

Skrímslasögurnar úr Arnarfirði eru margar hverjar mjög líkar og einkenni þeirra svipuð. 

Fyrst ber að nefna hin almennu einkenni þjóðsagna. Sögurnar eru flestar mjög stuttar sem 

er til að mynda eitt aðaleinkenni íslenskra þjóðsagna. Þá er frásagnarhátturinn yfirleitt sá 

að sagt er frá í réttri tímaröð og nær alltaf ein aðalpersóna sem á að hafa upplifað það sem 

sagt er frá, þó svo að séu fáeinar undantekningar. Málfarið er kjarnmikið og töluvert um 

endurtekningar. (Edda Hrund Svanhildardóttir, 2009:5)  

 Margar sagnanna fjalla um fjörulalla eða skrímsli sem hafa útlit og einkenni í 

líkingu við þá tegund, samkvæmt vættatölum og öðrum íslenskum heimildum um 

skrímslasögur. Þá fjalla sögurnar oft um, eins og áður kom fram, skeljaskrímsli og 

rauðfaxa. Stærð skrímslanna er gjarnan líkt við kindur og hesta eða hestlengdir og 

fótunum við hófa á hestum. En á þeim tíma sem sögurnar eiga flestar að hafa átt sér stað, 

ferðuðust menn ekki um á bílum heldur notuðust menn við hesta, bæði í búskap og sem 

fararskjóta. 
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Hið almenna viðhorf til skrímsla er að þau séu ófrýnileg útlits, geri fólki mein og að þau 

beri að varast. Hins vegar virðist vera áberandi með skrímslin í Arnarfirði, eða vættirnar 

sem sögurnar fara af,  að þau eru yfirleitt harmlaus fólki. Þau gera fólki ekki mein nema 

þá með því að reyna að stjaka því í sjó og koma því þannig fyrir kattarnef. Það gera 

skrímslin með því að fara upp fyrir fólkið þar sem það stendur og mjaka því smátt og 

smátt í átt að sjónum. Skrímslin halda sig þá í hæfilegri fjarlægð en gerast ágengari eða 

árásagjarnari eftir því sem erfiðar gengur að koma fólki út í sjó. Þá er algengt í sögunum 

að þessar óvættir séu verri við konur en karla og þá sérstaklega ófrískar konur.  

 Samkvæmt sögunum lifa flest skrímslin á skeljum og þangi og öðru því sem til 

fellur í fjörunni eða sjónum. Þar sem ekki er mikið um sögur þar sem menn láta lífið af 

völdum þessara skepna er ekki hægt að segja að skrímslin í Arnarfirði séu mikið fyrir 

mannakjöt þar sem þau virðast flest vera mannvæn ef svo má að orði komast. 

 Að lokum ber að nefna að skrímslin í Arnarfirði eiga það sameiginlegt að sjást 

yfirleitt í fjörunni eða í nágrenni við fjöruna og þá helst að kvöld- eða næturlagi. Þegar 

bjart er sjást þau gjarnan hlaupa í átt til sjávar og hverfa undir yfirborðið. Úti á sjónum 

ber minna á þeim enda fjalla flestar sagnirnar um menn sem hafa verið á gangi í fjöru eða 

uppi á bökkum nálægt fjörunni og séð hinar og þessar skepnur sem ekki þekkjast og eru 

ekki af þessum heimi samkvæmt lýsingum. 
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3. Námsvefur um skrímslasögur úr Arnarfirði 

Á Skrímslavefnum er unnið með skrímslasögur sem allar eiga það sameiginlegt að gerast 

í Ketildölum en það eru dalirnir vestanvert í Arnarfirði, frá Bíldudal og norður. Sögurnar 

sem unnið er með á vefnum eru þrjár og eru valdar úr yfir tvö hundruð skrímslasögnum 

sem enn eru óbirtar en safnað hefur verið saman af Þorvaldi Friðrikssyni og eru í eigu 

Skrímslasetursins á Bíldudal. Þær hafa verið fengnar með góðfúslegu leyfi safnsins. Heiti 

sagnanna þriggja eru: Fjörulalli í Hringsdal, Skrímsli í vörpu spýr eitri á menn og 

Fífudalsskrímslið. Hverri sögu fylgja verkefni, bæði sem ætluð eru til að vinna í 

skólastofunni en einnig gagnvirk verkefni inni á sjálfum vefnum. Þar er einnig að finna 

fleiri síður með upplýsingum um fróðleik um sjóskrímsli sem hægt er að nýta í kennslu. 

 

3.1 Markmið skrímslavefsins 

Með tilkomu veraldarvefsins gefast ógrynni tækifæra til að miðla upplýsingum og efni til 

fólks sem hægt er að nýta á fjölbreyttan hátt. Þar fá til að mynda kennarar gríðarlegt 

magn af hugmyndum til að vinna með í kennslu. Markmiðið með gerð vefsins er fyrst og 

fremst að gefa kennurum og nemendum tækifæri til að kynnast skrímslasögunum í 

Arnarfirði á skemmtilegan hátt. Kennarar fá margar hugmyndir til að vinna með 

sögurnar, þar sem þeir geta samþætt námsgreinar og nýtt efnið til að sníða að eigin 

kennslu. Kennarar fá einnig tækifæri til að fara út úr hinni hefðbundnu kennslu í 

námsbókunum og vinna með gefandi verkefni sem nemendur geta lært mikið af.Vefurinn 

er tilvalinn til að koma efninu áleiðis til kennara ásamt því að vernda og halda í 

skrímslasögur Arnarfjarðar.  

 Í Aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta (2006:9), kemur fram að almenn 

menntun eigi meðal annars að dýpka skilning nemenda á samfélaginu og hlutverki 

einstaklingsins í því. Svo sem skilning á sögulegum forsendum, atvinnuháttum og 

menningu svo eitthvað sé nefnt. Vefurinn byggir því að hluta til á áherslum aðalnámskrár 

þar sem verkefnunum er meðal annars ætlað að efla skilning nemenda á þessum þáttum 

með fjölbreyttum aðferðum og tækni úr reynsluheimi nemendanna. Þá eru verkefnin á 

vefnum samin með markmið aðalnámskrár í huga. Hér fyrir neðan má sjá nokkur 

markmið sem stuðst var við en þau er að finna í íslenskuhluta aðalnámskrár (2007). Þar 

kemur meðal annars fram að nemendur: 
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 kunni að meta íslenskan menningararf. 

 hafi fengið tækifæri til að semja, horfa, hlusta á og búa til margs konar listrænt 

efni. 

 séu færir um að skrifa margvíslega texta af öryggi. 

 geti aflað sér heimilda t.d. í bókum og á netinu. 

 hafi lesið og fjallað um fjölbreyttar íslenskar bókmenntir svo sem skáldsögur, 

leikrit, þjóðsögur, goðsögur og ljóð. 

 hafi fengið þjálfun í skapandi skrifum og samið margs konar texta. 

 

3.2 Notendur námsvefsins 

Vefnum er ætlað að gefa kennurum hugmyndir að skemmtilegum verkefnum við 

skrímslasögurnar sem unnið er með. Þá er hægt að nýta hugmyndirnar fyrir hvaða 

þjóðsagnaflokk sem er með því að sníða hugmyndirnar að þeim sögum eða 

viðfangsefnum sem verið er að vinna með. Þá gefur vefurinn einnig góða hugmynd um 

hvernig kennarar geta samþætt flestar þær námsgreinar sem kenndar eru í grunnskólum. 

Með því að setja á vefinn mörg verkefni úr sömu sögunni þar sem unnið er með 

mismunandi námsgreinar, gefst tækifæri til að nálgast viðfangsefnið á fjölbreyttan hátt en 

einnig er hægt að finna eitthvað fyrir alla þar sem nemendur eru ólíkir og hafa 

mismunandi þarfir. Lilja M. Jónsdóttir segir í bók sinni Skapandi skólastarf (1996:9) að 

markviss samþætting námsgreina hafi í för með sér að viðfangsefnið sé athugað frá 

mörgum hliðum og stuðli þar af leiðandi að dýpri skilningi og heildarsýn nemenda á 

viðfangsefninu. 

 

3.2.1. Kennarar 

Vefurinn er hannaður fyrir kennara sem kenna mið- og unglingastigi, þar sem verkefnin 

gera ráð fyrir að nemendur hafi öðlast góða þjálfun í lestri og ritun ásamt öllum þeim 

færniþáttum sem eldri nemendur hafa þjálfað í gegnum árin. Til að mynda verða 

nemendur að vera læsir til að geta leyst gagnvirku verkefnin upp á eigin spýtur. Þó svo að 

vefurinn sé ætlaður fyrir mið- og unglingastig er möguleiki á að taka hugmyndirnar og 

einfalda þær og breyta svo þær henti fyrir yngsta stig. Margar kennsluhugmyndirnar má 



16 

 

nýta fyrir öll stigin en þá er hægt að útfæra þær á mismunandi hátt svo þær eigi við alla 

nemendur. 

 Á vefnum eru einnig hugmyndir að matsblöðum sem kennarar geta notað við 

námsmat á verkefnum nemenda að skrímslaverkefnum loknum og sýnishorn af nokkrum 

verkefnum sem unnin hafa verið af nemendum á öllum stigum.  

 

3.2.2. Nemendur 

Sögurnar eru á vefnum og þar geta nemendur lesið þær. Þeir geta svo unnið gagnvirk 

verkefni sem fjalla um innihald sagnanna. Kennari gefur þá fyrirmæli um að leysa 

verkefnin og þegar lokið er við verkefnin er hægt að fá einkunnirnar strax upp með því að 

smella á einn hnapp.  

 Þá geta nemendur einnig nýtt vefinn til að finna efni og upplýsingar við vinnu á 

skrímslaverkefnum þar sem ein síðan hefur að geyma yfirlit yfir tengla inn á mismunandi 

skrímslasíður.  

 

3.3 Skrímslavefurinn 

Vefurinn samanstendur af fimm aðalsíðum og þar af tveimur síðum sem hafa nokkrar 

undirsíður. Á forsíðunni er kynning á lokaverkefninu og vefnum ásamt hnöppunum yfir í 

aðalsíðurnar.  

 

3.3.1 Sögurnar 

Fyrsta aðalsíðan sem ber heitið Sögurnar, inniheldur upplýsingar um staðhætti þeirra 

skrímslasagna úr Arnarfirði sem valdar voru á vefinn, en það eru Hringsdalur og 

Fífustaðadalur. Á þessari síðu er að finna þrjár undirsíður, eina síðu fyrir hverja sögu. Við  

hverja sögu eru þrjár undirsíður. Ein þeirra er með kennsluverkefnum fyrir viðkomandi 

sögu og má þar finna yfir tuttugu hugmyndir að verkefnum í mismunandi fögum. Þá eru 

tvö gagnvirk verkefni við hverja sögu, annars vegar krossgáta með orðaforða úr sögunni, 

hins vegar krossapróf úr efni hennar. Kennarar geta unnið með verkefnin í þeirri röð sem 

þeir kjósa, svo sem að láta nemendur lesa söguna, vinna því næst krossgátuna, nýta 



17 

 

nokkrar kennslustundir í verkefnin og þreyta svo krossaprófið í lok námslotunnar eða 

verkefnavinnunnar. 

 

3.3.2. Kennsluleiðbeiningar 

Önnur aðalsíðan, Til kennarans, er upplýsingasíða fyrir kennarann þar sem hann getur 

lesið sér til um vefinn og notkun hans. Þar er finna tvær undirsíður, eina með 

kennsluhugmyndum um skrímslaverkefni almennt þar sem ekki er unnið með neinar 

sérstakar sögur og eina síðu  með hugmyndum að námsmati. Á þeirri síðu eru fjórar 

gerðir af matsblöðum sem hægt er að prenta út og nýta, þar sem kennari metur 

nemandann sem einstakling í verkefnavinnu og sjálfsmat þar sem nemandinn metur 

sjálfan sig í vinnu sinni. Að lokum er að finna tvö matsblöð sem bera heitin Skrímslamat 

1 og 2. Skrímslamat 1 er matsblað kennarans fyrir hópverkefni en Skrímslamat 2 er 

sjálfsmatsblað þar sem nemandinn metur sjálfan sig í hópvinnu annars vegar og hópinn í 

heild hins vegar.  

 

3.3.3. Skrímslatenglar 

Þriðja síðan hefur að geyma tengla á aðrar síður á veraldarvefnum sem tengjast 

sjóskrímslum á einn eða annan hátt. Tenglana geta kennarar notað í margskonar 

verkefnavinnu, bæði með sögunum á Skrímslavefnum sem og öðrum sögum eða jafnvel 

verkefnavinnu þar sem ekki er unnið með neinar sérstakar sögur. Þá má til dæmis hafa 

þema- eða stöðvavinnu um sjóskrímsli og í stað þess að eyða tíma í að leita að efni á 

veraldarvefnum geta kennarar eða nemendur farið beint inn á Skrímslavefinn og fundið 

sér efni við hæfi.  

 Við hvern tengil eru upplýsingar sem segja frá hvers konar efni er að finna á 

viðkomandi vef. Þar er meðal annars að finna myndasíður með teiknuðum, máluðum og 

tölvugerðum skrímslamyndum, aðrar skrímslasögur, litabækur með skrímslamyndum, 

gömul Íslandskort með skrímslum og skrímslafréttum svo eitthvað sé nefnt. Þetta er efni 

sem nemendur ættu að geta gluggað í og fundið þar eitthvað við sitt hæfi. 
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3.3.4. Myndir af verkum nemenda 

Fjórða síðan er myndasíða með myndum af nokkrum skrímslaverkefnum sem unnin hafa 

verið í vettvangsnámi sem og með nemendum höfundar. Á síðunni er einnig að finna 

ritunarverkefni sem nemendur hafa unnið, svo sem skrímslasögur sem samdar voru út frá 

myndunum. 

 Verkefnin hafa verið unnin á öllum stigum grunnskólans og má sjá mismunandi 

verkefni á hverju stigi. Þar geta kennarar séð hvernig nokkrar hugmyndanna hafa verið 

útfærðar en einnig lesið skemmtilegar sögur sem nemendur hafa samið sjálfir. 

 

3.3.5. Heimildir á vefnum 

Fimmta og síðasta aðalsíðan hefur að geyma heimildalista yfir heimildir sem nýttar voru 

við gerð vefsins. Þar eru bæði skrifaðar heimildir og myndaheimildir, til dæmis 

vefslóðirnar þar sem skrímslamyndir Jóns Baldurs Hlíðberg voru fengnar að láni. 
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Lokaorð 

Skrímslasögur Arnarfjarðar eru mikilvægur menningararfur sem ber að hlúa að og sjá til 

þess að komandi kynslóðir fái einnig að kynnast. Áður fyrr voru þær ekki sýnilegar og 

aðeins til sem munnmælasögur. Í dag eru þær að koma upp á yfirborðið og fyrsta skrefið í 

áttina að varðveislu sagnanna var þegar Þorvaldur Friðriksson skrímslasérfræðingur í 

Reykjavík tók sér til og skráði yfir tvöhundruð skrímslasagnir úr Arnarfirði. Þó að ekki 

séu nema nokkrar sögur til útgefnar á prenti eru þær nú varðveittar í Skrímslasetrinu á 

Bíldudal og munu vonandi verða gefnar út í framtíðinni. Með tilkomu Skrímslasetursins 

fá landsmenn sem og aðrir að kynnast sögunum og sjá til þess að sögurnar varðveitist um 

aldur og ævi. 

 Hugmyndin að Skrímslavefnum er ein leið til að sögurnar geymist og er hann 

sérstaklega ætlaður til að kynna þær fyrir ungu kynslóðinni sem mun halda áfram að 

varðveita þennan mikla þjóðararf. Með upplýsingatækninni er mögulegt að koma 

sögunum á framfæri á áhugaverðan og spennandi hátt fyrir grunnskólanemendur. Þar ætti 

að vera hægt að finna verkefni sem henta hverjum og einum og við allra hæfi. Hver og 

einn einstaklingur er einstakur og með mörgum ólíkum hugmyndum að verkefnavinnu 

ættu allir að geta fengist við skemmtileg skrímslaverkefni.  

 Námsvefurinn mun án efa koma að góðum notum fyrir kennara, nemendur sem og 

aðra einstaklinga sem áhuga hafa á viðfangsefninu. Ef til vill eiga fleiri sögur eftir að 

bætast í sarpinn og aldrei að vita nema höfundur rekist á sjóskrímsli í Arnarfirði í 

framtíðinni. 
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