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Útdráttur

Í þessari ritigerð verður kafað í þjóðsögur frá litlu svæði á Íslandi, nánar tiltekið frá 

Trékyllisvík á Ströndum. Þar eru sögur teknar úr þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar og 

eru þær skoðaðar út frá ýmsum sjónarhornum með tilliti til notkunar í skólastarfi 

einkum á unglingastigi. Fyrsti kaflinn fjallar um land og náttúru og kannað hvað lesa 

má út úr sögunum um slíkt, t.d. um skýringar á tilteknum náttúrufyrirbærum eða 

örnefnum. Einnig kemur veðurfar hér við sögu og áhrif hafíss á mannlíf og samskipti 

og inn í þetta getur blandast sögulegur fróðleikur um verslunarhætti og fleira.

Næsti kafli er um atvinnulíf og þjóðlíf. Þar er bent á tiltekin atriði sem snerta 

forna atvinnuhætti til sjós og lands. Hér kemur m.a. rekaviðurinn í Trékyllisvík við 

sögu og nýting hans.

Mannlegir brestir og veikleikar koma á eftir kaflanum um atvinnulíf og 

þjóðlíf. Þessi kafli fjallar um ástir og átök sögupersónanna. Hér eru m.a. sögur um 

framhjáhald, ástir og drauma fólks; einnig sögur um þá sem leiðast út í þjófnað til að 

bjarga sér og sínum. 

Trú, vantrú og þjóðtrú kemur einnig við sögu. Eins og í svo mörgum 

þjóðsögum má sjá hvernig kristin trú hefur mótað margar sagnanna og gjarnan er 

henni teflt fram gegn illum öflum. Jafnframt birtst hjátrú og hindruvitni sem ekki eiga 

mikið skylt við kristni. Og satt að segja eru krikjunnar þjónar ekki alltaf til 

fyrrimyndar. Segja má að í þjóðsögum birtist glögg dæmi um það hvað fólk virðist oft 

hafa verið reikult í trú sinni. Þá verður einnig bent á að minni úr fornum goðsögnum 

virðast oft birtast í þeim þjóðsögum sem hér eru til umræðu. Slíkt goðfræðilegt ívaf 

lyftir frásögninni og er til vitnis um mikilvægt stílbragð sagnamanna okkar 

Loka kaflinn tengist einmitt máli og stíl. Mikilvægt er að kennarar geti skýrt ekki 

aðeins sjaldgæf orð og orðasambönd heldur einnig rætt um stílfræðileg atriði og 

lögmál frásagnar.
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1. Inngangur
Þjóðsagan hefur fylgt mönnum alla tíð og borist land út landi. „Hún hefur nokkuð af 

eðli goðsögunnar sem gerðist á morgni tímans og er þó fullgild og ný á hverjum 

degi,“ eins og Einar Ól. Sveinsson komst svo hnyttilega að orði (1940: 2). Hann bætir 

því við að þjóðsagan sé „lifandi munnleg frásögn [sem] hafði látið mylsnu og smælki 

sáldast niður ... svo ekki varð annað eftir en það veigamesta og lífvænlegasta“. Og 

eins og Einar Ólafur bendir á héldu einfaldleiki munnlegrar frásagnar og samfelldleiki 

þjóðlífsins sögunum „á slóðum hins sammannlega og ósundurgreinda svo að hver 

áheyrandi gat fyllt söguna sínum hugðarefnum, hver listamaður eða skáld sínum 

hugmyndum og tilfinningum“ (sama stað, bls. 3). Margar þessara sagna voru skráðar 

á tímum Jóns Árnasonar upp úr miðri 19. öld, og segja má að þær spegli þá að 

einhverju leyti hugmyndir þess tíma jafnframt því að geyma jafnvel ævagamlan 

kjarna frá „morgni tímans“. Í fornritum okkar Íslendinga leynast fjölmörg minni sem 

svo birtast einnig í þjóðsögum 19. aldar. Þannig lýsir Grettis saga Ásmundarsonar 

baráttu söguhetjunnar við tröll og drauga ekki ólíkt því sem fjölmargar þjóðsögur í 

safni Jóns Árnasonar greina frá. 

Í þessari ritgerð verður farin sú leið að rýna í fáeinar þjóðsögur frá tiltölulega þröngu 

svæði og kanna hvernig nýta mætti þær í grunnskólum, ekki síst á unglingastigi. Með 

öðrum orðum er ekki eingöngu um það að ræða að fá nemendur til að lesa 

skemmtilegar sögur heldur jafnframt að fá þá til að nálgast hugarheim og andrúmsloft 

liðins tíma. Hvað getum við nútímamenn lesið út úr þessum sögum til að fræðast um 

fortíðina? Í því sambandi má minna á að margir unglingar hafa afar takmarkaða 

þekkingu á lífi fyrri tíðar manna og hafa þá um leið misst mikilvæg tengsl við 

samfélag sitt og sögu. Þessi orð Matthíasar Johannessen (2001) mættu verða þörf 

áminning: 

Óþjóð horfir ekki um öxl, heyrir aldrei hvíslandi nið kynslóðanna; hlerar ekki skáldskap 
tímans ... Óþjóð man helst ekki neitt stundinni lengur. Hún hefur lítinn sem engan áhuga á 
ræktun, hirðir ekki um arfleifðina, sækir ekki í sameiginlegan sjóð kynslóðanna; minningin er 
henni lítils eða einskis virði. Ruglar saman ræktun, þjóðlegum metnaði og þjóðrembingi.    

Sú ákvörðum að velja fáar sögur af litlu svæði var tekin í því augnamiði að gefa kost á 
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að rýna sem best í texta, fá sem mest út úr honum og skerpa þannig athygli nemenda, 

fá þá til að taka eftir ýmsu sem farið gæti framhjá þeim ef hratt væri farið yfir og ekki 

sinnt um að staldra við og íhuga það sem fyrir augu ber. Við kynnumst tilteknu 

afskekktu byggðarlagi á vissan hátt, náttúru þess og mannlífi, atvinnuháttum og 

þjóðtrú. Einnig gefa sögurnar tilefni til umræðna um líf og dauða, gleði og sorgir, ástir 

og vonir, glæpi og refsingu, auk þess sem þær eru tilvalinn vettvangur til að ræða um 

mál og stíl, merkingu orða, örnefni o.s.frv. Þá mætti nýta þær til að ræða ýmis 

siðferðileg og heimspekileg málefni í andra barnaheimspekingsins Matthew Lipman. 

Á þennan hátt má halda því fram að þjóðsögur gætu orðið mikilvægt námsefni ekki 

aðeins í íslenskutímum, heldur einnig í lífsleiknitímum, landafræði og 

samfélagsfræði. Í því sambandi má benda á útgáfu Baldurs Hafstað (2008) á 

þjóðsögum handa grunnskólum en þar eru ýmis verkefni sem ætluð eru til umræðu og 

vangaveltna um ýmis málefni líðandi stundar.

Það er með öðrum orðum af nógu að taka og reyndar ótrúlegt hvað stuttur texti 

þjóðsögu leynir á sér. Jafnvel ‘spennandi’ efni í augum unglinga, eins og framhjáhald, 

birtist okkur hér ljóslifandi. 

Þær sögur sem hér er fjallað um tengjast þröngu svæði á Stöndum. En umfjöllun mín 

gæti gefið öðrum tilefni til að velja sögur af öðrum svæðum og fjalla um í skólastarfi 

á svipaðan hátt. Þannig hefur þetta efni yfirfærlsugildi enda rekumst við á sögur í 

flestum byggðarlögum sem eiga fjölmargt sameiginlegt með þeim sögum sem hér eru 

ræddar. Minnin eru oft svipuð eða þau sömu. En samt er alltaf eitthvað sérstakt við 

hverja sögu og hvert byggðarlag. Þannig verður sýnt hvernig tröllasögurnar úr 

Trékyllisvík eru með sínum svip og um margt ólíkar tröllasögum úr öðrum 

byggðarlögum. En tilkekin minni eru á sínum stað, t.d. kirkjuklukknahljómur sem á 

að fæla tröllin brott úr mannabyggð. 
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2. Land og náttúra

Þjóðsögur greina beint og óbeint frá umhverfi og náttúru. Lesandi getur oftar en ekki 

séð fyrir sér landslagið og ímyndað sér aðstæður sögupersónanna. Tröllasögur lýsa oft 

staðarheitum og ástæðum fyrir ýmsum einkennum í landslaginu, einkum klettum og 

dröngum. Einnig skýra sögur gjarnan frá veðurfari og erfiðum ferðum í veðurofsa á 

sjó og landi. Þær greina einnig frá ástæðum þess að illa sprettur og lítið veiðist í 

tilteknum vötnum eða ám. Þar að auki hefur þjóðsagan skýringar á reiðum höndum 

um ástæður ókennilegra sjúkdóma og annarrar vanlíðunar. Það má því segja að 

þjóðsagan geti, rétt eins og goðsögurnar, skýrt hið óskýranlega. Munurinn er bara sá 

að goðsagan snýr einkum að heiminum öllum og þar með sköpun hans en þjóðsagan 

er nær hversdagslífi og nánasta umhverfi, svo sem hólum og klettum, eins og Baldur 

Hafstað víkur að í inngangsorðum að greinasafninu Úr manna minnum (2002: 9).

Trékyllisvík er breið vík milli Reykjaneshyrnu og Krossnessfjalls. Upp af víkinni er allmikið 
undirlendi, umkringt svipmiklum klettafjöllum, og nær það óslitið yfir Reykjanes að Gjögri. 
Undirlendi þetta er algróið mýrlendi og víða grösugt. Reki er mikill í víkinni. Í hana fellur 
Árnesá. Trékyllisvík er búsældarlegasta byggð á Norður-Ströndum enda miðstöð Árneshrepps. 
Fyrrum var veiðistöð mikil í Trékyllisvík og sóttu vermenn þangað um langan veg. Einnig fóru 
menn þangað til skreiðarkaupa. (Þorsteinn Jósepsson 1983: 265-266) 

Þorsteinn Jósepsson minnst hér m.a. á rekaviðinn í Trékyllisvík. Nafnið á víkinni 

virðist einmitt benda til þeirra hlunninda sem rekinn hefur verið. Í sögunni Kleppa 

tröllkona er það rekaviðurinn sem dregur hana úr Steingrímsfirði norður í Trékyllisvík 

því að hana vantaði „stórviði“ til hofs síns og bæjarhúsa. Athygli vekur að hún fer 

þessa löngu leið á hesti. Hvers vegna fór hún ekki sjóleiðina? Hér ber að sjálfsögðu að 

hafa í huga að hesturinn Flóki hefur ekki verið neinn venjulegur klár. Við gætum 

hæglega tengt hann hestinum Svaðilfara sem greint er frá í Snorra-Eddu og notaður 

var til að gera borg um Miðgarð (Snorra-Edda 1984: 52). Líkindin verða meiri þegar 

haft er í huga að Flóki dró grjót, rétt eins og Svaðilfari. Það var þegar Kleppa gerði 

veg í átján sneiðingum upp tungur sem síðan eru kallaðar Flókatungur. Flóki þoldi 

ekki álagið og drapst þar í tungunum sem síðan eru kallaðar eftir honum. Þetta er gott 

dæmi um tilhneigingu þjóðsögunnar til að finna skýringu á örnefni en jafnframt er 

þetta dæmi um það að tröllin íslensku eru nátengd jötnum Eddunnar eins og Einar Ól. 
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Sveinsson bendir á (1940:144-145). Hin rudda braut úr Staðardal upp á 

Steingrímsfjarðarheiði hefur þótt mikið afreksverk og hefur því verið sett í samband 

við ofurmannlega framkvæmd „á morgni tímans“ með tilheyrandi tröllasögu. 

Höldum okkur enn við tröllkonuna Kleppu og ferð hennar eftir rekaviði í Trékyllisvík. 

Þar skilur hún eftir sig tvö örnefni, hæðina Kleppu, „haug mikinn“ þar sem Finnbogi 

rammi á að hafa komið henni fyrir eftir glímu við hana á Glímuflöt sem svo heitir 

eftir þau miklu átök. Hér eru því dæmi um þá algengu tilhneigingu að láta góða sögu 

skýra örnefni sem ekki hefur átt sér augljósa skýringu. Þetta er ævagömul staðreynd 

eins og vel kemur fram í skrifum Þórhalls Vilmundarsonar, sjá einkum formála hans 

að Harðar sögu og Hólmverja (xxvii-xl). Vel mætti ímynda sér að náskyld örnefni í 

Steingrímsfirði og Trékyllisvík (Kleppustaðir/Kleppa) hafi orðið til þess að þjóðtrúin 

tengdi þau við sömu vættina, Kleppu tröllkonu. Þetta gefur örlitla innsýn í það 

hvernig ímyndunaraflið og sköpunarmátturinn starfar.

Það sem einkum vekur athygli við söguna af Kleppu tröllkonu er að þau 

náttúrufyrirbæri sem henni tengjast eru ekki klettar eða drangar svipað og í sögunni 

um Tröllin á Vestfjörðum (JÁ III: 279-280) og mörgum öðrum sögum. Í Trékyllisvík 

er haugurinn, sem menn Finnboga urpu yfir tröllkonuna, eina raunverulega 

landslagseinkennið sem henni tengist (haugurinn er því í raun réttri mannanna verk en 

ekki trölla). En það er annað sem Kleppa afrekaði í glettingum sínum við Finnboga og 

tengist sérkennum í náttúrunni. Hún „pissaði þvílíkt flóð ofan yfir allar mýrar í 

kringum bæ hans að þær eru ávallt blautar síðan“ (JÁ III: 221). Hér er snilldarskýring 

á þessari óvenjublautu mýri í landi Finnboga. Og enn má tala um goðsöguívaf 

sagnamannsins í þessari sögu því hér skín minni úr goðsögn í Snorra-Eddu í gegn. Í 

frásögninni af för Þórs til Geirröðagarða, þegar Gjálp, dóttir Geirröðar jötuns, „gerði 

árvöxtinn“ í ánni Vimur, var hún næstum búin að drekkja Þór (Snorra-Edda 1984: 

108). Sömu aðferð er þannig beitt í báðum sögunum til að klekkja á hetjunni. En í 

báðum sögum hefur andstæðingurinn betur að lokum þó að með ólíku móti sé. 

Enn eina skráveifu gerði Kleppa Finnboga í Trékyllisvík. Hún „klippti gras allt af 

grundunum fyrir neðan Finnbogastaði“ og þar með er gefið í skyn að sú aðgerð hafi 

orsakað grasleysið þar, sbr. söguna Kleppa í Kleppu (JÁ III: 221). Sú saga er náskyld 

hinni og má þar tala um tvær hliðstæðar gerðir sömu sögunnar en það er einmitt mjög 
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algengt að munnmælir geymi skyld afbrigði sögu frásagnar. Hér er Kleppa látin eiga 

heima í Kleppu og sagt að með pissinu og grasslættinum hafi hún verið að hefna þess 

að unglingar hafi í fornöld gert sér að leik að kasta steinum í holur í hólnum sem áttu 

að vera gluggar á híbýlum Kleppu. Í þessari sögur er Finnibogi rammi hvergi nálægur. 

Sagan hverfist um hólinn Kleppu og minnið um falinn fjársjóð og hrævavelda sem 

nánar skal vikið að síðar.

Veðráttan er hluti af náttúru og umhverfi. Í sögunni af Grími á Gjögri (JÁ III: 612) 

sést hvernig veðrið hamlar því að sjómenn komist heim til sín. Þeir voru úr 

Steingrímsfirði en „legaðist“ í Gjögri í Trékyllisvík „langt yfir þann tíma sem þeir 

vildu“. Nánar skal vikið að þessu í kaflanum um atvinnulíf og þjóðlíf og bent á að 

fjölkynngi og gladrar gátu hugsanlega orðið mönnum að liði í glímunni við svalan 

vind og grimmar öldur.  

Annað sem gat hamlað ferðum á sjó var hafísinn og ein sagan tengist honum og þeim 

áhrifum sem hann gat haft á skipakomur. Þannig eygjum við í slíkum sögum 

svipmynd af því hvernig fólk reyndi að bregðast við „landsins forna fjanda“. Nánar 

skal vikið að þessu hér á eftir.

Áður en skilist verður við umræðuna um land og náttúru skal minnst á steinbogann í 

sögunni Kleppa tröllkona. Sagan gefur skýringu á því hvers vegna steinboginn yfir 

ána í Staðardal í Steingrímsfirði brotnaði. Atvikið tengist því algenga minni að 

hljómur kirkjuklukkna verndi mannfólkið frá illum öflum: Kleppa spyrnti í sundur 

steinboganum þegar hún heyrði í kirkjuklukkunum. Áin skildi að ríki hennar og ríki 

mannanna. Hún átti hof sín megin en kirkja mannann var hinum megin. Kristnin og 

heiðnin takast á en kristnin hefur betur. Þetta birtist í fjölmörgum myndum í 

þjóðsögum okkar. Tröllin tilheyra deyjandi sið og þau sjálf eru hluti deyjandi 

kynstofns eins og best sést á þjóðsögum sem lýsa áhyggjum þeirra af fækkuninni í 

stofninum og skorti á tröllkörlum, sbr. sögna Loppa og Jón Loppufóstri (JÁ I: 182-

183). 
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3. Atvinnulíf og þjóðlíf

Flestar sögurnar frá Trékyllisvík lýsa náttúru og umhverfi en einnig er hægt að lesa 

mikið úr þeim í sambandi við atvinnulíf og þjóðlíf á þeim tíma sem sögurnar eru 

komnar frá. Ísland var þjóðfélag sem hafði tekið litlum breytingum öldum saman, 

landið var í kyrrstöðu. Landsmenn bjuggu flestir í sveit sem þýðir að flestir 

landsmenn voru bændur og búalið. Margir voru einnig fiskimenn en störfuðu 

jafnframt við landbúnað. Einu verkfæri bænda og vinnufólks voru fábrotin 

handverkfæri og hestaverkfæri til jarðvinnslu og heyskapar. Til fiskveiða var lengi vel 

farið á litlum fleytum, opnum róðrarbátum og var eingöngu sótt á grunnmið við 

landsteinana. Það var hættulegt að róa út á miðin og þurftu menn oft að byggja traust 

sitt á æðri mætti til þess að fara út á miðin (Guðmundur Magnússon [Án árs]). 

Þjóðsögurnar koma að miklu gagni þegar atvinnulíf og þjóðlíf er skoðað, oftar 

en ekki eru upplýsingar um það sem persónurnar aðhöfðust og hvernig þjóðlífinu var 

háttað. Hægt er að sjá stórbóndann sem hafði vinnufólk hjá sér og þá sést vel 

stéttaskiptingin, einnig fjalla margar sögur um presta og það hvern mann þeir höfðu 

að geyma og hvernig þeir reyndust því fólki sem þeir umgengust.  

 

Nokkrar þeirra persóna sem koma við sögu eru nafngreindar og hafa verið til í raun og 

veru. En það er ekki þar með sagt að sögurnar af þeim megi með vissu tengjast þeim 

sálfum. Þannig er sagan Fiskiþjófurinn sett í samband við Svein á Finnbogastöðum en 

nánast sama sagan er síðan sett í samband við Halldór á Finnbogastöðum (JÁ III: 566 

og 567). Þarna hafa munnmælin skolað atburðum og nöfnum til eins og svo algengt er 

í munnmælahefðinni (Gísli Siguðrsson 1996: 417-418).

Engar þeirra persóna sem hér eru til umræðu eru landsfrægar ef frá er talinn Finnbogi 

rammi en af honum er til löng saga frá fornum tíma (Íslendinga sögur I: 625-673). 

Finnbogi átti viðburðaríka ævi, var mikil hetja og eignaðist óvini sem sátu löngum um 

hann og reyndu að koma honum fyrir kattarnef. Síðustu æviár sín bjó hann á 

Finnbogastöðum í Trékyllisvík. Það vekur athygli að þjóðsögurnar sem honum 

tengjast eiga afar lítið sameiginlegt með Íslendingasögunni af honum annað en nafnið 

og svo það að láta hann standa í deilum við óvinveitt öfl. Eitt sameiginlegt atriði skal 

9



þó nefnt en það er að bæði í þjóðsögunum og í fornsögunni reisir Finnbogi kirkju á 

Finnbogastöðum og er þannig fulltrúi kristni og kirkju. Þannig fer hin munnlega 

þjóðsaga sínar eigin leiðir, eða, eins og Stephan G. Stephansson orðar það: „Þjóðsögu 

má snúa hvert í átt sem vill – aðeins, að yrkja upp nýtt líf í hana“ (1942:260). Í 

Finnboga sögu ramma voru það mennskir menn sem Finnbogi átti að óvinum en í 

þjóðsögunum eru það tröllkonur. Þjóðtrúin og munnmælahefðin hefur með öðrum 

orðum nýtt sér nafn frægasta manns byggðarinnar og sett það í samhengi við 

munnmælasögur af tröllum. Þetta er afar algengt fyrirbæri, þ.e. að utan um nöfn 

frægra manna spinnist nýjar og nýjar sögur. 

Það eru ekki nöfn manna og sögulegar staðreyndir sem skipta mestu í þeim frásögnum 

sem hér eru til umæðu. Fremur mætti tala um svipmyndir sem gefa ákveðna hugmynd 

um líf manna á tilteknum stað á löngu og óskilgreindu tímabili, þ.e. allt frá kristnitöku 

og til þess tíma að sögurnar voru skráðar um miðja 19. öld. Fróðlegt er að rýna í 

þessar svipmyndir og kanna hvað þar má greina, um daglegt amstur og þjóðlíf. Áður 

var komið fram að við fáum tilteknar upplýsingar um notkun rekaviðar. Í Kreppu 

tröllkonu sést að rekaviðurinn var sóttur til Trékyllisvíkur langar leiðir og hann var 

nýttur til að reisa hof, þ.e. stærstu byggingar sem um var að ræða. Ekki lítil hlunnindi 

hafa það verið. 

En það er landbúnaðurinn og einkanlega þó sjávarútvegurinn sem birtist okkur í 

þessum sögum og allt það sem þessum greinum fylgir. Þannig fáum við lýsingu á því 

að Kleppa tröllkona þarf að sækja skreið um langan veg, yfir erfiða heiði. Þetta gæti 

verið vísbending um að fiskleysi hafi stundum verið í umhverfi hennar við 

Steingrímsfjörð. Jafnframt sýnir saga hennar að verslun og flutningar milli staða á 

Vestfjörðum hafa verið með ýmsu móti. 

Um hefðbundin landbúnaðarstörf nægir að minnast á ugg manna vegna fyrrnefnds 

grasleysis á Finnbogastöðum og vegna hinna blautu mýra sem erfitt var að slá nema í 

þerrisumrum. Þá má greina að menn hafa deilt um beitiland eins og fram kemur í 

Kleppu tröllkonu. Þar hefnist Kleppu fyrir að beita kúm sínum í annarra landi og á 

þann hátt setur þjóðsagan deilur um beitiland í dulúðugt samhengi þjóðtrúarinnar: þér 

hefnist fyrri að brjóta á rétti annarra. 
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Meira kemur fram um fiskveiðar og mikilvægi þeirra. En eins og við er að búast er 

það sagan og lögmál hennar sem er í fyrirrúmi, ekki atvinnugreinin sem slík. Í Grími 

á Gjögri má sjá að sjómenn úr Steingrímsfirði hafa verið við veiðar frá Gjögri 

Trékyllisvík og verið þar með búð, þ.e. sjóbúð. Við kynnumst því einning að þessir 

vermenn hafa þurft að vera sjálfir með þann mat sem til þurfti á veiðitímanum. Einn 

er greinilega betur settur en aðrir því að hann á ríkan föður sem er prestur. Einnig má 

sjá að ekki hefur verið mikið um matbjörg í Trékyllisvík þetta tiltekna vor, jafnvel 

ekki hjá bóndanum á Gjögri því að hann þáði matarbita frá prestssyninum. Við fáum 

að vita að sauðarmagáll hefur verið ein af fæðutegundum vermannanna, a.m.k. 

prestssonarins. Sagan bregður upp mynd af sjómönnum sem eru uggandi um hag sinn 

og þurfa að bíða í langan tíma matarlitlir í sjóbúð sinni eftir að veðri sloti svo að þeir 

komist heim af vertíðinni. Frásögnin setur þetta í galdrabúning og lætur okkur trúa því 

að fjölkynngi Gríms á Gjögri ráði veðrinu að einhverju leyti en vantrú Guðbrands að 

nokkru leyti einnig. Örlítið nánar verður vikið að ‘samstarfi’ prestssonarins og 

gladramannsins í kalfanaum um trú, vantrú og þjóðtrú. 

Fleira kemur fram sem snertir fiskveiðar og verkun á fiski. Að sjálfsögðu er ekki um 

frystingu að ræða, ekki heldur söltun. Fiskurinn hangir í hjöllum eins og fram kemur í 

tveimur náskyldum sögum sem þó tengjast tveimur ólíkum galdramönnum (sjá 

sögurnar Fiskiþjófurinn og Halldór á Finnbogastöðum (JÁ III: 566 og JÁ III: 567). 

Sagan snýst um það að galdramaður kemur upp um mann sem hefur tekið fisk úr 

hjalli ófrjálsri hendi. Hún sýnir hvernig ríkisbóndi bregst við þjófnaðinum og refsar 

manninum á sinn hátt. Refsingin má kallast mildileg að því leyti að maðurinn heldur 

frelsi og limum en hann er niðurlægður í samfélagi sínu.   

Það voru ekki einugis sjó- eða fiskveiði stunduð á Íslandi. Refaveiði virðst hafa verið 

stunduð, sennilega til verndar öðrum dýrum, en jafnfrmat hefur hún gefið af sér 

tekjur. En sú íþrótt hefur ekki verið á allra færi. Og hugsanlega hafa þeir, sem höfðu 

góð tök á þessari íþrótt, verið öfundaðir af öðrum og gæti verið að sögur hafi spunnist 

út frá því. Ein af sögunum um Svein á Finnbogastöðum fjallar um þessa íþrótt og 

greinir frá því hvernig Sveinn nær að veiða ref sem var talinn vera fjandinn í refsslíki. 

Sveinn eltir uppi refinn sem þótti erfiður viðureignar og vinnur loks á honum og er 

sagt að hann hafi notað sína fornu speki til að hjálpa sér. Það að Sveinn hafi nýtt sér 

það og það að refurinn þótti yfirnáttúrlegur setur söguna í flokk galdrasagna. Sveinn 
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flær refinn og selur skinnið, en áður en hann setur upp verð fyrir skinnið, klæðist hann 

því og smeygir yfir höfuð sér, taka þá lappir til gólfs. Hér gæti verið samlíking í 

söguna um Þór þegar hann fer til Útgarða-Loka og glímir við köttinn, sem reyndist 

vera Miðgarðsormur en kötturinn var sjónhverfing. Taldi Sveinn að Ísfirðingar hefðu 

magnað refinn með göldurm og sent sér vegna öfundar (JÁ III: 566).  

Út úr þjóðsögunum má lesa ýmis sagnfræðilegar sannindi, eins og í örstuttri sögu um 

hollenska duggu sem sat föst í ís úti fyrir Trékyllisvík. Skortur var oðinn á mörgu í 

Trékyllisvík en mest þó á tóbaki. „Talaði þá margur illa til íssins og óskuðu skipinu til 

hafnar. Heyrir Sveinn það og segir hvað menn mundu til gefa að skipið væri til hafnar 

komið næsta dag og kváðust fátælingar kaupa mundu dýrt ef gæti“ (JÁ III: 567). Að 

morgni lá skipið við akkeri á Norðurfirði og er það þakkað göldrum Sveins. Þetta er 

skemmtilegt dæmi um það þegar breyting á veðráttu og skilyrðum er sett í samband 

við galdur en ekki náttúrlega umbreytingu. Minnir þetta á samskipti þeirra Gríms á 

Gjögri og Guðbrands prestssonar.

Sagan um hollensku dugguna sýnir að fólk hefur óttast þann skort sem stafað gat af 

hafískomu. Jafnfarmt sýnir hún okkur hvað það var sem menn söknuðu hvað mest í 

skorinum, nefnilega tóbaks. Þá leiðir sagan hugann að því að hollenskir duggarar hafa 

hugsanlega stundað allmikla erlsun við Íslandsstrendur og þannig rofið að einhverju 

leyti einangrun okkar og einokun Dana í verslun og viðskipum við Íslendinga. Gott 

verkefni í skólum út frá sögu eins og þessari gæti verið að kanna sagnfræðilegar 

heimilidir um samskipti okkar við hollenska duggara. 
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4. Um mannlega bresti og veikleika

Það hefur verið talið að fólk frá Ströndum kunni margt fyrir sér enda hefur það sett 

sterkan svip á þjóðlífið þar, en það hefur loðað við Strandir að þar sé fólk sem kann 

meira fyrir sér en aðrir, en næstum allar sögur um fjölkynngi Strandamanna eru 

hafðar eftir fólki frá öðrum héruðum. Spurning er hvort hrikalegt landslag og veðrátta 

sem menn börðust við bæði á sjó og landi hafi skapað á Ströndum mannfólk sem var 

fornara í skapi og í meiri tengslum við náttúruöflin en aðrir Íslendingar. En þegar 

farið er að grafast fyrir um sögu þessa svæðis kemur fljótlega í ljós að sá angi af 

evrópska galdrafárinu sem hér gekk yfir á sautjándu öld á meiri þátt í þessari ímynd 

Stranda og Strandamanna en nokkuð annað. Og samt er ekki loku fyrir það skotið að 

orðsporið sé eldra en frá sautjándu öld (Magnús Rafnsson 2003: 75). 

Hvað sem þessum vangaveltum Magnúsar Rafnssonar líður er greinilegt að 

fjölmargar þjóðsögur vitna um fjölkynngi þeirra. Hér að framan hafa verið tilnefndir 

þrír slíkir, þeir Sveinn, Halldór og Grímur á Gjögri. En víkjum nú að kvenmanni sem 

augljóslega hefur búið yfir mikilli kunnáttu, Margréti Þórðardóttur, Galdra-Möngu. 

Tekið er fram að faðir hennar hafi verið einhver hinn fjölkunnugasti maður á 

Ströndum (JÁ III: 517). Þannig er svo að sjá sem galdralist hafi gengið í erfðir. 

Galdra-Manga virðist aldrei hafa verið búsett í Trékyllisvík en áhrif hennar bárust 

þangað því að henni var kennt um að sex eða sjö konur hafi eitt sinn fengið aðsvif eða 

öngvit með froðufalli í kirkjunni í Árnesi. Þannig skýrir þjóðsagan sjúkdóm eða 

faraldur sem þarna virðst hafa brotist skyndilega út. 

Afar fróðlegt er að lesa sögurnar tvær af Galdra-Möngu í safni Jóns árnasonar (JÁ III: 

517-520), ekki síst með tilliti til mannlegra veikleika og ástríðna. Reyndar er 

athyglisvert að sögurnar eru mjög ólíkar að öðru leyti en því að þær lýsa flótta Möngu 

undan réttvísinni fyrir það ‘brot’ sem hún átti að hafa drýgt með göldrunum og hér var 

lýst. Í fyrri sögunni (Hrakningar Möngu) birtist Manga lesanda sem slungin 

hjálparhella kynsystra sinna sem höfðu villst af vegi dyggðarinnar. Sagan er í rauninni 

fagurt dæmi um samstöðu kvenna og gagnkvæma hjálp. Á flótta sínum kemur Manga 

á bóndabæ og húsfreyjan hélt hana á laun við mann sinn um hríð. En þannig er ástatt 
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að húsfreyjan á í ástarsambandi við mann í nágrenninu. Bóndinn kemst að þessu, en 

Möngu tekst með mikilli snilld að finna leið fyrir konuna út úr ógöngunum: Hún lét 

húsfreyju gefa í skyn að bóndi hennar væri í tygjum við vinnukonu á bænum og í 

framhaldinu mæla orð sem slógu vopnin úr höndum bónda hennar. 

Síðan er í sömu sögu greint frá því að Manga hafi komið að Bæjum á Snæfjallaströnd 

til ekkju einnar sem hafði hryggbrotið mann einn úr Súgandafirði. Maður þessi sendi 

þá ekkjunni draug sem olli henni miklum vandræðum uns Manga greip til þess ráðs 

að liggja fyrir framan konuna í rekkju hennar á nóttunni. Þegar draugurinn kom að 

rekkjunni varpaði hún til hans linda sínum og festist draugurinn við hann. Þannig gat 

hún teymt hann til sjávar, sært hann til að fara til heimkynna sinna.   

Sagan lýsir leyndum ástum og gefur í skyn að ýmislegt hafi gengið á í þeim efnum af 

hálfu bæði héusfreyju og bónda. Einnig lýsir hún vonbrigðum biðils og ást sem snýst í 

hatur. Hvort tveggja er sígilt umræðuefni og gæti gefið tilefni til margvíslegra 

skoðanaskipta í skólastarfi. 

Seinni sagan af Galdra-Möngu lýsir allt annarri manngerð. Ef tala mætti um samstöðu 

kvenna í fyrri sögunni má í þeirri seinni tala um samsæri elskenda í óleyfilegri ást. Þar 

er Manga, konan sem áður hafði sýnt samstöðu með kynsystrum sínum og veitt þeim 

ómentanlega hjálp, gerð að hjónadjöfli. Hún nær valdi á Tómasi presti á Stað á 

Snæfjallaströnd eftir að hafa á flótta sínum komið sér fyrir í fjárhúsum hans. Hún 

beitir þeirri alkunnu tækni að „sjá prestinn áður en hann sæi sig“ (JÁ III: 519). Hér 

birtist máttur augnanna, ekki ólíkt því sem lýst er í 28. vísu Völuspár þegar Óðinn leit 

í augu völvunni og náið þannig valdi yfir henni og fékk hana til að spá um örlög 

heimsins. Síðar virðist Manga beita sömu tækni á konu séra Tómasar í kirkjunni. Það 

er látið að því liggja að hún drepi hana með augunum. 

Þannig skýrir sagan ástir prestsins og Mögnu með göldrum hennar: hann komst „í 

enga átt aðra en til hennar“. Þannig má segja að reynt sé að gera minna úr syndum 

hans en ella hefði verið: hann var ekki með sjálfum sér. Það er reynt að fegra 

framferði kirjunnar þjóns sem átti að verða örðum fyrirmynd í fögru líferni. 

Afleiðingar þessarar hrösunar koma fram í sögunni. Séra Tómas er dæmdur frá 

prestskap. Örlög hennar voru þó hrikalegri samkvæmt einni gerð sögunnar: 
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Var henni gefið það að sök að hún með göldrum hefði tælt prestinn og drepið konu hans, og 
margar aðrar sakir bárust að henni. Var hún dæmd frið- og líflaus og belgur dreginn á höfuð 
henni og hún flutt inn eftir Snæfjallaströnd og kæfð undir fossinum í Innri-Skarðsá. (JÁ III: 
520).   

Aðrar sagnir herma að Manga hafi hreinsað sig af ásökunum og fengið þannig frelsi. 

Þannig heldur þjóðsagan öllu opnu og vekur að nokkru leyti vonir áheyranda um að 

ekki hafi farið illa fyrir konunni. Sagnamenn hafa haft það í hendi sér hvor leiðin var 

farin og kann það að hafa farið eftir ástandi í samfélaginu á tíma sögumannsins. Einar 

Ól. Sveinsson (1940: 170) hefur einmitt bent á að samband getur verið milli andblæs 

sagna og ástands í samfélagiu og t.d. vakið athygli á því að sögur frá galdraöld lýsi 

meira myrkri og ótta en sögur frá örðum tímum. Hvað sem því líður er lýsingin 

hrikaleg á meðferðinni á Möngu og gefur innsýn í hve herfilega galdraöldin hefur 

leikið fólk á Vestfjörðum. 

Athygli verkur að í seinni sögunni af Möngu birtist, eins og í þeirri fyrri, viss aðdáun 

á andlegu atgervi hennar, þ.e. mælsku og kænsku („því að kvenna var hún sögð 

mælskust og að mörgu allkæn“). Hugsanlega mætti halda því fram að Manga hafi 

verið of snjöll fyrir karlasamfélag síns tíma og það látið bitna á henni. Hvað sem því 

líður eru mannlegar ástríður settar í glæsilegan búning í báðum sögunum af Möngu. 

Frásögnin er hlutlaus en undiraldan ógnvænleg. 

Áður var minnst á þá freisingu fátæks manns að stela sér fiski til matar úr annars 

manns hjalli. Sú frásögn bregður upp afar athyglsiverðri mynd, ekki aðeins af 

þrengingum hins fátæka heldur einnig þeirri freistni hans að halda áfram að stela og 

auka við stærð þjóðfnaðarins úr því að ekki komst upp um hann strax. Í skólastarfi er 

sjálfsagt að ræða slíkt ekki síður en aðra mannlega bresti. Í því sambandi skal vísað í 

rit barnaheimspekingsins Matthew Lipman sem beitir þeirri aðferð að láta nemendur 

lesa tiltekinn texta og leita í honum að viðfangsefnum sem síðan eru rædd út frá 

siðferðilegu og heimspekilegu sjónarmiði (Lipman 1991: 19 og áfr.). 

Ekki óskyld frásögninni af tilburðum fátæka mannsins er frásögnin í Kleppusögunni 

um fjársjóð í bústað hennar og freistingu mannanna að komast yfir hann en jafnframt 

um þann ótta sem í því felst að taka eitthvað ófrjálsri hendi. Sagan af Kálfari á 
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Krossnesi í Trékyllisvík (JÁ III: 350) lýsir „myrklyndum“ manni og fornum í skapi 

sem felur gullkistur sínar á Kálfarstindum með þeim ummælum að enginn geti náð 

þeim nema hann uppfylli afar erfið skilyrði, raunar svo erfið að útilokað er að nokkur 

maður geti náð þessu marki. Sagan sýnir þannig að draumurinn um skjótfengið 

ríkidæmi verður aldrei annað en draumur. Sagan geymir alþekkt minni sem fylgt 

hefur þjóðinni frá upphafi, sbr. Rínargullið (Snorra-Edda 1984: 137) og silfur Egils 

Skalla-Grímssonar.  

16



5. Trú, vantrú og þjóðtrú

Þjóðsögur eru merkileg heimild um trú og hindurvitni. Hvergi birtast eins vel og þar 

hugmyndir alþýðunnar um trú og dulræna reynslu enda hafa sálfræðingar sótt þangað 

margar hugmyndir um eðli mannsins og undur sálarinnar (sjá t.d. stutt yfirlit hjá 

Baldri Hafstað (2002: 25-26) um túlkun sálfræðinga á ævintýrum). Í sögunum í 

Trékyllisvík má sjá hvað trúarhugmyndir fólks virðast margslungnar og hvað hið 

dulræna virðst hafa verið fólkinu hugstætt. 

Kristin trú er vissulega áberandi og er henni gjarnan stillt upp gagnvart illum öflum 

sem leitast við að brjóta niður og tortíma. Hið góða berst gegn hinu vonda, kosmosi er 

stillt upp gegn kaosi rétt eins og í goðsögum á öllum tímum. Þannig berjast goð gegn 

jötnum í Snorra-Eddu. Og þannig glímir mannfólkið í Trékyllisvík við heiðin tröll. Í 

Kleppu tröllkonu kristallast þessi átök milli heiðni og kristni. Slíkt hefur verið gott 

vopn í hendi kirkju og klerka til að efla kristinn sið og mátt trúar. Þannig má tala um 

innrætingu kirkjunnar og jafnframt viðleitni hennar til að halda fólki í greip sinni og 

koma í veg fyrir að það villist af réttri braut. Á hljóm kirkjuklukknana má líta sem 

táknmál kristins rétttrúnaðar. Skemmtilegt er ekki síður táknmál sögunnar af Kleppu 

þar sem áin, þetta gamalkunna fyrirbæri, táknar skilin milli tveggja heima. Hofið og 

kirkjan kallast á líkt og í Kjalnesinga sögu þar sem hof höfðingjanna á Hofi á 

Kjalarnesi og kirkja írskættaða fólksins á Esjubergi mynda þann ás sem allt snýst um. 

Hofið brennur síðan en kirkjan stendur og er það táknrænt fyrir sigur kristninnar á 

heiðni í íslensku samfélagi miðalda.   

En það sem vekur athygli í þjóðsögunum af Ströndum er ekki hið kristna hugarfar 

fólksins heldur hjátrú þess og sú tilhneiging að setja viðburði og fyrirbæri í samband 

við galdra, tröll og drauga. Þetta er sláandi í sögunni af Grími á Gjögri og Guðbrandi 

prestssyni frá Tröllatungu eins og lauslega var vikið að hér að framan. Prestssonurinn 

leitar til galdramannsins um gott sjóveður, ekki til guðs almáttugs eins og vænta hefði 

mátt af prestssyni. Hann fær það sem hann beiðist en virðist að lokum ekki 

sannfærður og því verður síðasti spölurinn tvísýnn því að lærdómur hins 

margkunnandi Gríms dugði ekki við „vantrú“ Guðbrands. Þessu mætti fylgja eftir og 

velta fyrir sér í hverju þessi „vantrú“ Guðbrands hafi verið fólgin. Þetta eru orð Gríms 
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og hugsanlega á hann við að Guðbrandur hafi eftir allt saman heldur viljað halla sér 

að guði föður síns en galdratrú Gíms. 

Sögur eins og þessar eru vísbending um að Íslendingar hafi ekki alltaf verið 

sanntrúaðir í kristninni. Hugsanlega hefur hörð lífsbarátta og borstnar vonir gert það 

að verkum að menn hafi fjarlægst kristni og leitað annað sér til heilla. En trúarþörfin 

virðist hafa verið fyrir hendi. Jafnvel breyting á veðurfari er sett í trúarlegt samhengi 

eins og sagan af Grími á Gjögri og hafíssagan sýna. 

Ef til vil mætti halda því fram að sagan af Grími og einnig þjófnaðarsögurnar séu til 

vitnis um e.k. grið eða samkomulag milli kristinna og ókristinna afla. Galdrar eiga sér 

stað við kirkjuna á Finnbogastöðum og í umhverfi prestssonarins Guðbrands. Aðrar 

sögur sýna prestana sjálfa sem galdramenn, sbr. Sæmund fróða og Eirík í Vogsósum. 

Það er eins og þegjandi samkomulag ríki um það í þessum sögum að svo lengi sem 

göldrum sé beitt til góðs séu þeir ekki með öllu útilokaðir úr kristnu samfélagi. En 

óneitanlega er það sérkennilegt að fremur virðist gripið til galdrabóka en heilagrar 

ritningar þegar reynt er að koma mönnum til bjargar eftir að þeir hafa fengið 

galdrasendingu, sbr. söguna Sending þar sem Sveinn á Finnbogastöðum læknar mann 

með hjálp galdrabókar eftir því sem best verður séð (JÁ III: 567). 

Þannig virðist í þessum sögum ríkja mikill tvískinnungur um trúarlega afstöðu. 

Sögurnar vitna ekki um það að fagurt og kristið líferni sé uppspretta sælu og 

hamingju. Fremur má segja að sögurnar vitni um kaldan veruleika þar sem jafnvel 

kirkjunnar menn gerast brotlegir við lögmál kirkjunnar og komist upp með það. Að 

minsta kosti er látið að því liggja í einni gerð sögunnar af séra Tómasi og Galdra-

Möngu að hann (og þau bæði) hafi lifað saman í mörg ár eftir að fyrri konu hans hafði 

verið rutt úr vegi.

Loks skal minnst á það sem kalla mætti gagnleg ráð til að verjast illum öflum á sjó og 

landi. Í sögunni af glímu Sveins á Finnbogastöðum við refinn notar Sveinn „sín fornu 

vísindi“ (JÁ III: 566) þó ekki sé það skilgreint nánar. Og þegar Galdra-Manga vill 

losna við drauginn sem hafði angrað vinkonu hennar, er heldur ekki um að ræða 

bænagjörð og guðsorð heldur það að skvetta saur úr koppi. Draugurinn var þá í 

selslíki og angraði sjómenn svo að lá við áföllum (JÁ III: 518). 
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6. Mál og stíll

Stíll þjóðsagna er kraftmikill og safaríkur enda á hann upptök sín í munnlegri frásögn 

(Jakob Benediktsson 1983: 306). Talað er um þjóðlegan stíl og einkennir hann ekki 

aðeins þjóðsögur okkar heldur einnig veraldlega sagnaritun. Sérkenni þessa stíls felast 

meðal annrs í fremur stuttum málsgreinum og hliðskipunum fremur en 

undirskipunum. Þessi einkenni eru skólafólki góð fyrirmynd um knappa og skýra 

framsetningu texta og því sjálfsagt að vekja athygli þeirra á mikilvægi þjóðsagna um 

góða og einfalda ramsetningu.

Þórir Óskarsson ræðir um meðferð Jóns Árnasonar á þeim handritum sem hann fékk 

frá safnendum þjóðsagna sinna og bendir á að Jón hafi verið óragur að einfalda 

flókinn stíl sumra ritara og einnig að eyða dönskuslettum og bjöguðu máli og gera 

sögurnar þannig fágaðri, samræmdari og umfram allt þjóðlegri en raun bar vitni. 

Fyrirmyndirnar voru bestu sagnamennirnir auk fornsagnanna. Slíkt hentaði vel á 

tímum sjálfstæðibaráttunnar við Dani (Þorleifur Hauksson 1994: 512-515; Gísli 

Sigurðsson 1996: 427). Þessi aðferð Jóns hefur verið gagnrýnd, og í seinni útgáfu 

sagnanna (sem hér er stuðst við) var reynt að hverfa aftur til handritanna eftir því sem 

mögulegt var. 

Í útgáfum þjóðsagna Jóns Árnasonar hafa ýmsar fornlegar beygingar verið látnar 

haldast og þanngi fáum við hugmynd um frávik í framburði og beygingum. Slíkt getur 

verið afar fróðlegt að ræða við unglinga. Nægir þar að benda á orðmyndir eins og 

attkeri eða beygingarmyndir eins og hönum, hvyrfi og Margrétu. Það getur stuðlað að 

heilbrigðri umræðu um móðurmálið að hafa þjóðsagnatexta þar sem jafvel ‘málvillur’ 

og ‘beygingarvillur’ koma fram eins og þegar ‘hellir’ er látinn vera ‘hellir’ í þolfalli 

en ekki ‘helli’. Slíkt ætti að geta leitt til umburðarlyndis í málfarsumræðu. Það er ekki 

endilega alltaf þannig að eitt sé rétt en annað rangt. Þá er fróðlegt að veita því eftirtekt 

að í þjóðsögunum má oft sjá að orð eru stafsett eftir framburði, sbr. orðið 

‘kallmennska’ í sögunni Sveinn veiðir tófu. Um samræmda stafsetningu var ekki að 

ræða, og útgefendur heildarútgáfunnar, sem hér er stuðst við, hafa ekki viljað laga 

hana alveg að nútímareglum. 

Í sögunum úir og grúir af sjaldgæfu orðum og orðasamböndum sem tilvalið er að 

19



ræða og skýra í skólastarfi. Kennari gæti fengið nemendur í lið með sér að fletta upp 

orðum og skýra frammi fyrir hópnum. Hvað merkir t.d. orðið ‘búð’ eða 

‘sauðarmagáll’ eða ‘að gefa leiði’ eða að sjómönnum ‘legaðist’ í sögunni af Grími 

Gjögri? Eða ‘vaka’ í sögunni Sending? Hvað merkir það þegar talað er um ‘magnaðan 

ref’ eða ‘fjórðungsstein’ í sögunni Sveinn veiðir tófu? Hvað er ‘útnorður’ í sögunni 

Kálfar? Það orð mætti tengja við orð eins og útnyrðing og útsynning og almenna 

umræðu um áttatáknanir (t.d. landsuður og landsynningur). Hvað merkja orðin 

margkunnandi og fjölkunnugur? 

Þá er skemmtilegt að geta bent á að það er ekkert athugavert við það að ganga um 

gólf úti undir beru lofti eins og presturinn gerir í sögunni Af Möngu og presti. Og í 

Hrakningum Möngu verða fyrir okkur orð eins og lindi og litli skattur. Hvað var litli 

skattur og hvenær var hann borðaður? Og hvað merkti að kveða í sömu sögu? Allt 

þetta þyrfti að ræða. Þá gefst einnig í þessum sögum tækifæri til að ræða merkingu og 

notkun tiltekinna orðflokka eins og lýsingarorða. Á tímum myndavélaleysis gat verið 

mikilvægt að geta lýst fólki, t.d. strokukindinni Möngu: „Hún er meðalvexti, ljósleit, 

kinnbeinahá, léttfær, skynsöm í máli, kveður nálega kvenna best“ (JÁ I: 517). Við 

tökum eftir hljómi orðanna, einkum stuðluninni í ‘kveður nálega kvenna best’. Sama 

er að segja um orðin „snauður maður og stelinn“ í sögunni Fiskaþjófurinn. Stuðlunin 

er eitt mikilvægast stílbragð þjóðsagna og sjálfsagt að benda ungum nemendum á 

miklvægi þess að texti hljómi. 
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7. Lokaorð

Hér hefur verið reynt að benda á hvað margt leynist í þjóðsögum ef rýnt er í texta 

þeirra. Þær geta orðið nemendum og kennara uppspretta margs konar umræðna og 

skemmtunar og ættu að nýtast vel í þverfaglegri kennslu af ýmsu tagi. Í sögunum 

kynnumst við landi, sögu, máli og menningu eins og hér hefur verið sýnt. Auk þess 

geta þjóðsögur skapað afar uppbyggilega samræðu um siðfræðileg og heimspekileg 

efni og hjálpað nemandanum að þróa með sér gagnrýna hugsun. Hér vildi ég 

sérstaklega nefna umræðu um samskipti kynjanna og stöðu lítilmagnans og muninn á 

réttu og röngu. Einnig sitthvað sem snýr að kreddum og hindurvitnum í samskiptum 

manna. Ég tel það vera grundvallaratriði að tengja þessar sögur við samtíma okkar því 

að annars er hætt við að umræðan falli dauð.  

Góð saga er dýrmætari en okkur grunar enda hefur verið komist svo að orði að það sé 

frumhvöt mannsins að segja frá. Þjóðsagan hjálpar nemanda að átta sig á byggingu 

texta og í framhaldi af lestri slíkra sagna ber að þjálfa hann í að segja frá, að beita 

lögmálum munnlegrar frásagnar í eigin reynslusögum. Það að hafa vald á munnlegri 

frásögn getur hjálpað ungu fólki að sigrast á ýmsum örðugleikum í uppvextinum og 

jafnframt aukið möguleika þess á að komast áfram í miskunnarlausu þjóðfélagi. 

Á þeim erfiðu tímum sem nú virðast fara í hönd er fátt betra en að kynnast eigin þjóð 

og einnig sögu og bókmenntum. Þessi ritgerð er framlag mitt í þeirri viðleitni að beina 

ungu fólki inn á þá heillabraut.
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