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Ágrip 

Þessi ritgerð er lögð fram til B.A.-prófs í íslensku á Hugvísindasviði Háskóla Íslands. 

Aðalviðfangsefni hennar eru þjóðsögur og sagnir einnar fjölskyldu frá Úlfljótsvatni sem 

teknar voru upp á segulband á 7. og 8. áratug síðustu aldar og eru varðveittar á Stofnun 

Árna Magnússonar. Uppskriftir frá viðtölunum fylgja með í viðauka sem hægt er að 

fletta upp í til að fá sögu í heild sinni og sjá samhengi út frá henni. Ritgerðinni er skipt í 

fimm meginhluta en fyrst er farið yfir hvað felst í orðunum þjóðsaga og sögn, þá er sagt 

frá hver saga þjóðsagnasöfnunar er, bæði erlendis og hér heima. Sagt er frá hinum 

merka Jóni Árnasyni og ötullegri söfnun hans á 19. öld en þaðan tekur kafli við um 

Hallfreð Örn Eiríksson en hann tók viðtölin sem hér er um að ræða. Þrír síðustu 

meginkaflar ritgerðarinnar taka til sagnanna sjálfra, heimilda og heimildamanna, 

innihalds sagnanna og loks viðhorfi til þeirra. Lagt er upp með þá spurningu hvert 

viðhorf heimildamannanna sé gagnvart hinu óútskýranlega og yfirnáttúrulega en 

ákveðin mótsögn kemur fram í viðtölunum við þá, þar sem þeir segja að ekki hafi 

beinlínis verið draugatrú á Úlfljótsvatni heldur hafi margir orðið „varir við eitthvað― en 

það orðalag dregur heldur úr þeim sögum sem þeir segja, þar sem fram kemur að fólk 

hafi séð framliðna með berum augum. Í kaflanum Viðhorf er fjallað um hvernig augum 

þeir virðast líta þessar upplifanir en trú þeirra á hið yfirnáttúrlega virðist hafa verið mjög 

lifandi þrátt fyrir að þeir forðist yfirleitt að segja hreint út að þeir hafi trúað á drauga og 

huldufólk. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Formáli 

Þegar ég hugsa um þjóðsögur, hugsa ég um afa minn, Guðmund Kolbeinsson. Ég hef 

alltaf haft þá mynd af honum í huganum að hann hafi verið beinn þátttakandi í 

svipuðum sögum og er að finna í Íslenskum þjóðsögum og ævintýrum og mun ég eflaust 

halda því áfram um ókomna tíð. Afi var nefnilega merkilegur. Það merkilegur að eftir 

hans dag liggja nú vel varðveittar upptökur af viðtölum við hann, ásamt systur hans og 

föður, um þjóðsagnir og annan þjóðlegan fróðleik en þau viðtöl eru hér til umfjöllunar. 

Ég hef lengi vitað af þessum upptökum en nýlega rann upp fyrir mér mikilvægi þeirra 

og hversu merkilegt það sé að geta hlustað á frásagnir afa síns, um allt frá hinu 

hversdagslega til hins ótrúlega. Þegar ég hafði samband við Árnastofnun fékk ég hlýjar 

móttökur frá Rósu Þorsteinsdóttur sem vildi glöð láta mig fá allt það efni sem tengdist 

afa og fékk ég í hendur sex og hálfa klukkustund af töluðu máli. Ég ákvað að hefjast 

handa við að skrifa það niður og gera það aðgengilegt á rituðu máli. Þar sem engin 

reynsla liggur að baki var ég að vonum mun lengur að skrifa eftir þeim en ég áætlaði en 

þegar því var lokið sá ég að tilvalið væri að gera upptökurnar að umfjöllunarefni í 

lokaverkefni mínu.  

 Gísla Sigurðssyni, leiðbeinanda mínum, vil ég þakka góðar ábendingar og 

frábært viðmót. Einnig vil ég þakka fjölskyldunni minni fyrir þolinmæðina og þá 

óbilandi trú sem þau hafa á mér, hún er ómetanleg. 

 Þessi ritgerð er tileinkuð móður minni, Guðlaugu Snæfells Kjartansdóttur, sem 

Guðmundur Kolbeinsson tók, ásamt Áslaugu konu sinni, þriggja mánaða í fóstur til sín 

og ól upp sem sína eigin og sagði hann sjálfur að hún væri „ljósið í lífi sínu―.
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1. Inngangur 

Frá ómunatíð hefur maðurinn skemmt sér og öðrum með munnmælasögum. Það sem 

þótti í frásögur færandi hefur lifað frá manni til manns og margir lært fjöldann allan af 

sögum sem þeir svo gátu flutt fyrir aðra og skipti þá engu hvort viðkomandi væri læs 

eða ekki, aðalatriðið var að geta sagt skemmtilega frá. Út frá þessu varð til aragrúi 

svokallaðra þjóðsagna sem breyttust alltaf örlítið með hverjum flutningi. Með hjálp 

tækninnar er nú hægt að varðveita frásagnir sem áður lifðu aðeins á vörum fólksins en 

án segulbandsins væru þær frásagnir sem hér fara á eftir ekki einungis óaðgengilegar 

heldur líklega horfnar með öllu. 

 Hér verða til umfjöllunar sögur sem fjölskylda frá Úlfljótsvatni sagði Hallfreði 

Erni Eiríkssyni á 7. og 8. áratugnum en upptökur frá þeim viðtölum eru í dag geymdar á 

Stofnun Árna Magnússonar. Viðtölin eru mislöng en í heildina eru upptökurnar um sex 

og hálf klukkustund og voru þær skrifaðar upp áður en hafist var handa við að vinna úr 

efni þeirra. Uppskriftirnar eru látnar fylgja með í Viðauka I en þegar unnið er að því að 

koma hljóði yfir á prent þarf að hlusta á hvert orð fyrir sig og flestar setningar oftar en 

einu sinni og margar oftar en tvisvar til að hafa útkomuna sem nákvæmasta. Þær eru 

hafðar hér með til að auðvelda lesanda ritgerðarinnar að finna sjálfur sögurnar sem 

fjallað er um og leggja mat á hvers eðlis þær séu. Unnið er út frá þeim í ritgerðinni og 

auk prentaðra heimilda er vísað í þær í neðanmálsgreinum þar sem það á við. 

 Í upphafskaflanum, Þjóðsagan, er sagt frá því hvað þjóðsaga sé og gerð grein 

fyrir muninum á þjóðsögu og sögn en þar á eftir er fjallað um mismunandi gerðir sagna. 

Umfjöllun um þjóðsagnasöfnun og upphaf hennar tekur því næst við í kafla sem ber 

nafnið Þjóðsagnasöfnun en einnig í honum er að finna kafla um Hallfreð Örn Eiríksson 

sem tók viðtölin við fjölskylduna frá Úlfljótsvatni. Í kaflanum Heimildirnar, sem er 

fjórði kafli ritgerðarinnar, er fjallað um þessar heimildir og sagt frá bæði upptökunum 
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sjálfum og uppruna heimildamannanna, Kolbeins, Guðmundar og Katrínar en í lokin 

sagt stuttlega frá þeim sjálfum. Þaðan er farið í innihald frásagnanna sjálfra, í kafla 5 

sem heitir Sögurnar en honum er skipt í undirkaflana: flakkarar, álagablettir og álög, 

huldufólk og draugar en valið á sögunum fór bæði eftir áhugasviði höfundar og 

efnismagni flokkanna. Margt er undanskilið þegar kemur að umræðu um sögurnar en 

velja varð úr og útkoman varð sú sem hér fer á eftir. 

 Undirkaflinn um flakkarana er hafður fremstur í 5. kafla til að veita innsýn í 

heim þjóðsagnanna sem lifðu á vörum fólksins í sveitinni en flakkararnir fóru á milli 

bæja og sögðu sögur í staðinn fyrir mat og gistingu. 

  Í 6. kafla, Viðhorf, verður rætt um viðhorf heimildamanna til yfirnáttúrulegra 

atburða en umfjöllunin hefst á kafla um myrkfælni þar sem reynt verður að varpa ljósi á 

hvernig tilfinningu heimildamennirnir höfðu gagnvart hinu óútskýranlega. Þar á eftir 

verður lagt mat á hvernig viðhorf þeir höfðu til drauga og huldufólks en þar verða tínd 

til dæmi um hvernig viðbrögð þeirra voru við þeim atburðum sem sögurnar segja frá. 

Kafla 6 er lokið með umfjöllun um þátt kynjanna þegar kemur að efni sagnanna og 

athugað hvort munur sé á sögum eftir kyni.  

 Þær sögur, sem fjallað verður um, einkennast einna helst af atburðum þar sem 

gefið er í skyn að draugar eða huldufólk hefði verið að verki en allur gangur er á því 

hvort það sé gert beint eða óbeint. Heimildamennirnir segja í viðtölunum að ekki hafi 

verið beinlínis draugatrú á Úlfljótsvatni en samt eru margar frásagnir af því þegar 

draugar sáust eða heyrðist í þeim. Oftar en ekki er notað orðalagið einhver varð var við 

eitthvað en forðast er að segja frá því að drauga- og huldufólkstrú hafi verið eins lifandi 

og raun bar vitni. Því er hægt að velta því fyrir sér hvernig viðhorf heimildamannanna 

sé gagnvart því óútskýranlega og yfirnáttúrulega? Reynt verður að leggja mat á viðhorf 
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þeirra en óumflýjanlega verður það persónulegt og jafnvel mjög einstaklingsbundið þar 

sem slíkar vangaveltur byggjast að mestu leyti á eigin skynjun. 

 

2. Þjóðsagan 

Í þessum kafla verður fjallað um þjóðsöguna og hvað felst í því hugtaki. Sagt verður frá 

hvernig frásagnir eru flokkaðar og sýnt hvernig Jón Árnason skipti þeim í tíu flokka 

eftir efni en allir innihalda þeir nokkra undirflokka. Sýnt verður enn fremur hverjar 

gerðir sagna eru en byrjað verður á að fjalla um muninn á þjóðsögu og sögn. 

 

2.1 Munurinn á þjóðsögu og sögn 

Orðið þjóðsaga kemur fyrst fram í bréfi frá Jóni Árnasyni til Jóns Borgfirðings 

Jónssonar frá 1859 þar sem hann biður hann að senda sér allar þjóðsögur sem hann 

getur sem allra fyrst en þá var hann að safna þeim saman til útgáfu.
1
 Símon Jóhannes 

Ágústsson prófessor segir að helstu einkenni þjóðsögu séu þau að „hún er frásögn um 

atburði, oftast dulræna eða óvenjulega atburði, sem gengið hefur all-langa hríð í 

munnmælum. Hún er að nokkru leyti verk óteljandi manna, sem enginn veit nöfn á.―
2
 

Aldrei er þó hægt að fara með sögu orðrétt eftir öðrum svo þjóðsögurnar hafa breyst 

lítillega við hvern flutning og hafa kannski á endanum orðið nokkuð frábrugðnar 

upphaflegu útgáfunni. Símon fer inn á þetta í grein sinni og segir að alþýðan búi til 

söguna og hún markist af því en það sem áður hafði verið sannsögulegur atburður endi 

sem saga sem inniheldur sama kjarna og áður en þó „einfaldari, aðeins meginatriðin eða 

uppistaðan haldast nokkurnveginn rétt, hún ýkist, verður dramatískari, andstæður 

skerpast, nýjum atriðum er bætt inn í―.
3
  

                                                            
1 Jón Hnefill Aðalsteinsson, „Þjóðsögur og sagnir―, Munnmenntir og bókmenning, ritstj. Frosti F. 
2 Símon Jóhannes Ágústsson, „Þjóðsögur og gerviþjóðsögur―, Helgafell,  (1:1942) , bls. 428. 
3 Símon Jóhannes Ágústsson, „Þjóðsögur og gerviþjóðsögur―, Helgafell (1:1942), s. 428–430, bls. 428. 
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 Gerður er greinarmunur á hugtökunum þjóðsaga og sögn en erfitt hefur reynst 

að finna hvar mörkin þar á milli liggja og ekki er alltaf auðvelt að færa frásögu í annan 

hvorn þessara flokka. Jón Hnefill kemur með setningu sem útskýrir muninn á þjóðsögu 

og sögn á mjög auðskiljanlegan hátt: „Þjóðsaga er sögð til dægrastyttingar og hafin yfir 

stund og stað, sögn á rætur í hversdagslegum veruleika.―
4
 Hann segir þó að þjóðsagan 

sé yfirleitt lengri en sögnin og form hennar fastmótað en það eigi ekki við um sögnina 

sem getur haft mismunandi form. Hlutverk þeirra telur hann einnig vera mismunandi og 

segir skemmtun vera aðalhlutverk þjóðsögunnar á meðan sögnin geti haft ýmisleg 

hlutverk. „Sögnum er haldið til haga sem fróðleik og skemmtiefni, þær geta gegnt 

uppeldishlutverki, og verið sagðar til eftirbreytni eða sem víti til varnaðar. Sagnir geta 

einnig verið settar fram í skýringarskyni, til að varpa ljósi á tilurð eða tilkomu einhvers 

fyrirbæris eða þá að staðfesta það sem fyrir hendi er, svo sem trúarhugmyndir eða 

kenningar.―
5
  

 Jón Hnefill segir að Þjóðsögur og sagnir séu algengt heiti á íslenskum 

þjóðsagnasöfnum síðari tíma og talar hann um að það heiti gefi til kynna þann 

grundvallarmun sem margir þjóðsagnafræðingar hafa vakið athygli á, á orðunum 

þjóðsaga og sögn. Þjóðsaga er þá það sem kallað er folktale, Märchen, folksaga eða 

eventyr á öðrum tungumálum, þær sögur sem hefja sig yfir stund og stað, en sögn er þá 

það sama og legend, Sage, sägen og sagn sem vísa í veruleikann og raunverulega 

atburði. Hann segir að það sé áberandi hversu miklu fyrirferðarmeiri sagnirnar eru en 

þjóðsögurnar í bæði innlendum og erlendum þjóðsagnasöfnum og segir hann ástæðuna 

helst vera þá að þjóðsagan gerði mun meiri kröfur um frásagnarhæfileika en sögnin, 

sem allir gátu farið með án þess að vera gæddir einhverri sérstakri mælskusnilld. „Þegar 

bændasamfélagið var úr sögunni og lifandi og gróskumikil menning þess hafði runnið 

                                                            
4 Jón Hnefill Aðalsteinsson, „Þjóðsögur og sagnir―, bls. 228. 
5 Jón Hnefill Aðalsteinsson, „Þjóðsögur og sagnir―, bls. 233. 
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sitt skeið, þá var blómatíma sagnaþulanna og þjóðsagnanna einnig lokið. Sagnirnar 

héldu hins vegar velli og lifa góðu lífi víða enn þann dag í dag.―
6
  

 Þjóðsaga er skilgreind samkvæmt bókinni Hugtök og heiti í bókmenntafræði 

sem „saga, sem að jafnaði hefur orðið til án beitingar ritlistar og varðveist hefur í 

munnmælum,―
7
 og er þar jafnframt greint frá því að hún sé skyldust sagnakvæðum af 

þjóðkvæðum því hún sé í óbundnu máli. Enn fremur segir þar um þjóðsögur:  

  

 Frásagnarháttur þ. er að jafnaði einfaldur og skipulegur, líkingar eru gerðar að hliðstæðum en 

 mismunur að andstæðum. Endurtekningar eru algengar og þrítala oft notuð til að tákna áherslu 

 og stígandi. Meginatriðin eru látin koma fram í réttri tíma- og orsakaröð oftast nær, en heldur 

 varast að láta tvennum sögum fara fram, þó að stundum séu til þess notuð samtöl eða ævisögur, 

 a.m.k. í íslenskum þ.8 

  

 Þjóðsögur skiptast í tvo meginflokka, sagnir og ævintýri en samkvæmt 

Hugtökum og heitum í bókmenntafræði er sögn „þjóðsaga um ótrúleg, fjarstæðukennd 

atvik eða eftirminnilega atburði, sem ætlast sé til að menn leggi trúnað á eða trúi.―
9
 

Sama uppflettirit skilgreinir ævintýri hins vegar á þann veg „að það sé þjóðsaga, sem 

ekki sé ætlast til að menn trúi, þ.e. ekki atburðarásinni. Gagnstætt sögnum eru æ. 

óbundin rúmi og tíma og hugmyndaflugið skiptir þar meginmáli.―
10

 Hægt er því að 

segja að það sem greinir sögn og ævintýri að sé helst það hvort trú sé lögð á frásögnina 

eða ekki.  

 Þjóðsögum eða munnlegum sögnum er skipt í þrjá flokka í kafla Gísla 

Sigurðssonar um þjóðsögur í Íslenskri bókmenntasögu III en auk sagna og ævintýra er 

flokkurinn goðsögur sem inniheldur þær gerðir munnlegra sagna sem eru „álitnar 

áreiðanlegar heimildir um það sem gerðist fyrir langa löngu — í því samfélagi sem 

                                                            
6 Jón Hnefill Aðalsteinsson, „Þjóðsögur og sagnir―, bls. 234. 
7 Hugtök og heiti í bókmenntafræði, ritstj. Jakob Benediksson, Reykjavík 1983, bls. 306. 
8 Sama heimild. 
9 Hugtök og heiti í bókmenntafræði, bls. 273. 
10 Hugtök og heiti í bókmenntafræði, bls. 314. 
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varðveitir þær.―
11

 Skilgreining á hinum flokkunum tveimur, sögnum og ævintýrum, er á 

svipuðum nótum og sagt er frá hér að ofan en Gísli segir um sagnir að þær séu líkar 

goðsögum að því leyti að þær eru taldar sannar en: „þær gerast nær okkur í tíma og í 

veröld sem er lík okkar.― Einnig er munur á aðalpersónum goðsagna og sagna en í því 

fyrrnefnda eru þær yfirleitt ekki mennskar heldur „hafa mannlega eiginleika hvort sem 

þær eru dýr, guðir eða hetjur, og varpa ljósi á mannlegt samfélag.―
12

  

 Gísli segir um ævintýri: „Þau eru sögð til skemmtunar og ekki tekin alvarlega en 

geta flutt mikilvægan boðskap um mannlega hegðun. [ … ] og segja yfirleitt frá dýrum 

og/eða mönnum, sbr. upphafsorðin: „Einu sinni voru hani og hæna sem ætluðu í 

ferðalag―.
13

 Um sama efni skrifar Guðrún Bjartmarsdóttir en segir að ævintýrin endi 

alltaf vel en misjafnt sé hvort sagnirnar geri slíkt hið sama. Hún segir að lengd ævintýra 

sé yfirleitt meiri en sagna þar sem ákveðnu frásagnarmunstri sé fylgt en sagnirnar séu 

„oft stuttar, byggðar utan um eitt minnisstætt atvik, smellið tilsvar eða áhrifamikla 

vísu.―
14

 Hún segir þó að mörgum íslenskum sögnum svipi til ævintýra hvað varðar 

lengd og mynstur, eins og „ýmsar útilegumannasögur sem fylgja svipuðu ferðamynstri 

og ævintýrin, þó fjallabúar komi í stað þursa og dreka og sauðkindur og sveitastúlkur 

fyrir gulltaflið góða eða prinsessuna.―
15

 Guðrún segir að textar úr munnlegri geymd séu 

flestir með svipaðan stíl og helsta einkenni þeirra sé: „einföldun veruleikans, hreinar og 

skýrar línur og sterkar andstæður sem teflt er hverri gegn annarri. [ … ] Áhersla er lögð 

á atburði en aðeins nauðsynlegustu drættir þeirra teknir með, smáatriðin látin eiga sig og 

lýsingar sálarlífs og umhverfis í algjöru lágmarki.―
16

 

                                                            
11 Gísli Sigurðsson, „Þjóðsögur―, Íslensk bókmenntasaga III, ritstj. Halldór Guðmundsson, Reykjavík 

1996, s. 407–494, bls. 413. 
12 Gísli Sigurðsson, Íslensk bókmenntasaga III, bls. 413. 
13 Sama heimild. 
14 Guðrún Bjartmarsdóttir, „Inngangur―, Bergmál : sýnisbók íslenskra þjóðfræða, Reykjavík 1988,  s. 11–

27, bls. 14-15. 
15 Guðrún Bjartmarsdóttir, Bergmál : sýnisbók íslenskra þjóðfræða, bls. 15. 
16 Guðrún Bjartmarsdóttir, Bergmál : sýnisbók íslenskra þjóðfræða, bls. 15–16.  
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 Frásagnir heimildamannanna frá Úlfljótsvatni, sem hér eru til umfjöllunar, 

flokkast flestar sem sögn en misjafnt er þó hvernig sögn það er. Frásagnir af 

yfirnáttúrulegum atburðum annars vegar og  veraldlegum atburðum hins vegar fara til 

dæmis ekki undir sama hatt þegar kemur að flokkuninni. Áður en fjallað verður um 

sögurnar frá Úlfljótsvatni er nauðsynlegt að útskýra nánar hvernig sagnir skiptast í 

flokka en þar verður aðallega litið til skrifa Júlíönu Þóru Magnúsdóttur og þess hvernig 

hún flokkar þær í mismunandi gerðir. 

 

2.2 Gerðir sagna 

Júlíana Þóra Magnúsdóttir hefur skrifað B.A.-ritgerð í þjóðfræði sem fjallar um sagnir 

úr Skeiðarárhreppi, þar fjallar hún ítarlega um heimildamenn frá þessu svæði og ber 

saman sögurnar sem þeir segja. Hún skiptir sögunum í ritgerð sinni í þrjá meginflokka: 

sögusögn, reynslusögn og örsögn.
17

  

 Sögusögn er heiti yfir þær sagnir sem eru hafnar yfir tíma og rúm en reynslusögn 

yfir þær sagnir sem viðkomandi upplifði sjálfur. Hún skiptir þó reynslusögninni niður í 

tvær gerðir, annars vegar reynslusögn og hins vegar annarrar persónu reynslusögn en 

það síðarnefnda segir Júlíana að ætti strangt til tekið heima í hópi sögusagna en sé þó á 

mörkunum því viðkomandi  segi frá reynslu einhvers nákomins. Hún segir um það að flokka 

slíkar sagnir með sögusögnum: „Þar á hún hinsvegar tæpast heima, þar sem hún stendur mun 

nær reynslusögninni, enda oft komin beint til heimildamanns frá þeim einstakling sem reynsluna 

upplifði.―18 Júlíana skiptir því sögnunum í rannsókn sinni í fernt þegar annarrar persónu 

sagnir eru teknar með en að auki bætir hún við tveimur aukaflokkum: 

  

                                                            
17 Júlíana Þóra Magnúsdóttir, „Sagnir milli sanda: rannsókn á sögnum, sagnamönnum og þjóðtrú í 

Skaftárhreppi―, Óbirt B.A.-ritgerð í þjóðfræði við Háskóla Íslands, Reykjavík 2004, bls. 22. 
18 Júlíana Þóra Magnúsdóttir, „Sagnir milli sanda: rannsókn á sögnum, sagnamönnum og þjóðtrú í 

Skaftárhreppi―, bls. 22–23. 
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 fyrir þær sagnir sem ekki innihalda yfirnáttúrlegt efni og hafa þeir hlotið nafnið veraldlegar 

 reynslu- og sögusagnir. Þessar veraldlegu sagnir fjalla flestar um sögulega atburði, örnefni eða 

 ferðalög og eiga það eitt sameignilegt [svo!] að hafa engin tengsl við þjóðtrú eða 

 yfirnáttúrulegar vætti. Þessar sagnir eru engu að síður mikilvægur hlekkur í rannsókn á sögnum 

 og sagnamönnum þar sem þær mynda nokkurskonar mótvægi við hinar yfirnáttúrulegar sagnir 

 og geta því varpað nokkru ljósi á styrk þjóðtrúar hjá viðkomandi einstaklingum.19 

 

 Flokkarnir eru því sex í heildina; reynslusögn, annarrar persónu reynslusögn, 

veraldleg reynslusögn, sögusögn, veraldleg sögusögn og örsögn. Það síðastnefnda, eða 

örsagnirnar, eru samkvæmt Júlíönu, yfirleitt aðeins ein eða tvær setningar sem innihalda 

staðhæfingu um eitthvað en  skiptast í fullyrðingarörsagnir og ráðgefandi örsagnir. 

Fullyrðingarörsagnir benda á hvað eigi að gera eða hvað megi ekki gera. Staðhæfingu 

eins og „Í þessum hól býr huldufólk― segir hún því vera fullyrðingarörsögn en setningu 

eins og „Krosshól má ekki slá, því þá hefnist mönnum fyrir― ráðgefandi örsögn.
20

  

 Jafnvel þó gott sé að flokka frásagnir eftir því sem hér á undan hefur verið lýst 

þá skortir flokkun sem gefur til kynna um hvað þær eru. Hugtak eins og reynslusögn 

segir aðeins frá ytri gerð sagnarinnar en ekkert um innihaldið. Því er gott að líta til Jóns 

Árnasonar sem flokkar þjóðsögur og ævintýri eftir efni og undirkaflar gefa nánar til 

kynna hvers eðlis sagan er: 

  

                                                            
19 Júlíana Þóra Magnúsdóttir, „Sagnir milli sanda: rannsókn á sögnum, sagnamönnum og þjóðtrú í 

Skaftárhreppi― bls. 24. 
20 Júlíana Þóra Magnúsdóttir, „Sagnir milli sanda: rannsókn á sögnum, sagnamönnum og þjóðtrú í 

Skaftárhreppi―, bls. 22–23. 
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1. flokkur – Goðfræðisögur 

 Álfar 

 Sæbúar og vatna  

 Tröll 

2. flokkur – Draugasögur 

 Afturgöngur 

 Uppvakningar eða sendingar 

 Fylgjur 

3. flokkur – Galdrasögur 

Ófreskisgáfur 

Töfrabrögð 

Einstakir galdramenn 

4. flokkur – Náttúrusögur 

Dýrasögur 

Grasasögur 

Steinasögur 

Loftsjónir og tunglsögur 

Sjór 

Örnefnasögur 

5. flokkur – Helgisögur 

Guð og Kölski 

Helgir menn 

Paradís og helvíti 

Refsidómar Guðs 

Hjátrú úr pápísku 

6. flokkur – Viðburðasögur 

Kirkjusögur 

Frá fornmönnum 

Sagnir frá seinni öldum 

7. flokkur – útilegumannasögur 

8. flokkur – Ævintýri 

9. flokkur – Kímnisögur 

10. flokkur – Kreddur 

Víti 

Fyrirburðir 

Fyrirboðar um veðráttufar og árferði 

Venjur
21

 

 

                                                            
21 Jón Árnason, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri, Árni Böðvarsson og Bjarni Vilhjálmsson önnuðust 

útgáfuna, Reykjavík 2003. 
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 Hér verður ekki útskýrður nánar hver flokkur eða undirflokkur fyrir sig heldur 

verður það gert að einhverju leyti í umfjöllun sagnanna frá Úlfljótsvatni. Þá verður, um 

leið og sögnin er færð í flokk, útskýrt hvað felst í þeim flokki en óhjákvæmilega verða 

margir flokkar undanskildir.  

 Sagnir hafa verið í gegnum tíðina óumdeilanlega stór hluti af skemmtun 

Íslendinga og margar gerðir til af þeim en sá menningararfur sem við höfum 

aðgengilegan, ýmist í rituðum heimildum eða á segulbandsformi, er tilkominn fyrir 

tilstilli óþreytandi fræðimanna sem af miklum eldmóð ferðuðust um og söfnuðu 

frásögnum áður en heimildamennirnir hyrfu úr þessum heimi ásamt þeim þjóðlega 

fróðleik sem þeir bjuggu yfir. Í kafla 3 verður gerð grein fyrir þjóðsagnasöfnurum, bæði 

erlendis og hér heima. 

 

3. Þjóðsagnasöfnun 

 

3.1. Upphafsmenn þjóðsagnaritunar 

Forgöngumenn þjóðsagnasöfnunar voru einkum þýsku bræðurnir Jacob (1785-1863) og 

Wilhelm (1786-1859) Grimm sem söfnuðu snemma á 19. öld. Þeir voru 

málvísindamenn en einnig menntaðir í textafræði og sögu en eyddu ævinni í að safna og 

gefa út þjóðsögur.  

  

 Áherslu lögðu þeir á að safna sögum frá ólæsu almúgafólki og var hinn yfirlýsti tilgangur með 

 því að draga fram í dagsljósið leifar fornra evrópskra goðsagna og fræðast af þeim um 

 forngermönsk trúarbrögð og frumdreifingu evrópskra þjóðflokka. Kjarna goðsagnanna töldu þeir 

 að helst væri að finna hjá fólki sem ekki hefði hlotið neina skólagöngu. Í þess hópi væri hin 

 upprunalega, frumlega þjóðsagnahefð ómenguð af utanaðkomandi lærdómi.22   

 

                                                            
22 Jón Hnefill Aðalsteinsson, „Þjóðsögur og sagnir―, bls. 235–236. 
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 Eftir mikla vinnu gáfu Grimms–bræður út safnið Kinder und Hausmärchen sem 

prentað var fyrst 1812-1815 en stækkaði svo í síðari útgáfum og varð á endanum 

fyrirmynd annarra þjóðsagnasafna, þar á meðal íslenskra. „Þessum miklu 

lærdómsmönnum tókst að hefja ævintýrin, sem lifað höfðu á vörum alþýðu til vegs og 

virðingar, ekki sízt með því að líta á þau sem heimildir um fornan átrúnað og 

goðafræði.―
23

  

 Sigurður Nordal segir þá bræður hafa vitað „að þeir voru að fara ótroðnar slóðir í 

meðferð þessara sagna, því að þeir segjast ekki þekkja neitt þýzkt ævintýrasafn, sem 

skráð sé í sama anda, svo líkt hinni munnlegu frásögn sem verða mátti.―
24

 Þeir unnu 

eftir þeim reglum að ekki mátti aflaga neitt eða skálda inn í sögurnar eftir smekk heldur 

átti að fylgja því sem munnmælin sögðu og gáfu þeir öðrum safnendum einnig þessi 

fyrirmæli. „Einmitt af því að þeir bræður voru í senn nákvæmir og samviskusamir 

fræðimenn, kunnugir hugsunarhætti og tungutaki alþýðu og smekkmenn á orðfæri og 

stíl, lánaðist þeim að koma sögunum á pappír ómenguðum að efni og í svo alþýðlegum 

búningi sem raun varð á.―
25

  

 Áherslan á að aflaga ekkert við skrásetningu sagnanna kemur einnig fram síðar 

hjá íslenskum þjóðsagnasöfnurum en þrátt fyrir þennan vilja sinn segir Gísli Sigurðsson 

að það hafi verið „tæknilega óframkvæmanlegt að skrá munnlegar sögur, enda kom á 

daginn að hann lagaði efnið í hendi sér og einstakar sögur bera yfirleitt persónuleg 

stíleinkenni skrásetjara sinna.―
26

 Hér á Gísli við Jón Árnason sem er nokkurs konar 

„Grimm–bróðir― Íslands en rétt eins og hjá honum sáust áhrif og einkenni Grimms–

bræðra í útgefnum sögnum þeirra, þar sem þeir lagfærðu og settu sinn svip á stíl 

                                                            
23 Sigurður Nordal, „Forspjall―, Þjóðsagnabókin I. Sýnisbók íslenzkra þjóðsagnasafna. Íslenzk þjóðfræði, 

Reykjavík 1971–1973, bls. xx.  
24 Sigurður Nordal, „Forspjall―, bls. xx. 
25 Sigurður Nordal, „Forspjall―, bls. xx–xxi. 
26 Gísli Sigurðsson, Íslensk bókmenntasaga III, bls. 427. 
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sagnanna. Þrátt fyrir það voru þeir tímamótamenn í þessum fræðum og fyrir þeirra áhrif 

hófst söfnun hér á landi af mun meiri móð en áður hafði þekkst. 

3.2 Söfnun á Íslandi 

Jafnvel þó Grimms–bræður hafi farið ótroðnar slóðir í söfnun sinni hafði Íslendingur 

nokkur fengist við söfnun úr munnlegri geymd hundrað árum áður, um Sæmund fróða 

og ýmsa fornmenn en einnig safnaði hann ævintýrum. Það var Árni Magnússon (1663-

1730).
27

 Sigurður Nordal segir að það merkilegasta við ævintýrin sem Árni safnaði hafi 

ekki verið að hann skyldi láta skrifa þau, heldur hvernig hann gerði það. Hann skrásetti 

þær eins og Grimms–bræður gerðu síðar en þeir ollu með því tímamótum í meðferð 

þjóðsagna.
28

  

 Eftir að Grimms–bræður gáfu þjóðsagnasafn sitt út fóru hjólin einnig að snúast í 

öðrum löndum og hér á landi var það Jón Árnason (1819-1888) sem frægastur varð fyrir 

útgáfu slíks safns en það bar heitið Íslenzkar þjóðsögur og Æfintýri og kom út í tveimur 

bindum í Leipzig 1862 og 1864.
29

 Jón hafði áður gefið út Íslenzk Æfintýri í félagi við 

Magnús Grímsson (1825-1860) en það var fyrsta prentaða safnið og kom út 1852. 

Hvatann að hinu fyrrnefnda og geysimikla safni, Íslenzkar þjóðsögur og Æfintýri, fékk 

Jón frá þýskum fræðimanni, Konrad Maurer (1823-1902), sem kom hingað til lands og 

safnaði munnmælasögum og gaf þær út í Isländische Volkssagen 1860. Magnús lést 

þegar þeir voru enn að vinna að stóra safninu en Jón hélt ótrauður áfram og hafði á 

sínum snærum marga sagnaritara en segja má að hann hafi verið ritstjóri útgáfunnar því 

ekki sá hann sjálfur um söfnun þjóðsagnanna.
30

  

 Eins og fram hefur komið voru þeir Jón og Magnús ekki fyrstir til að safna að 

sér þjóðlegum fróðleik en með sínu viðamikla safni tókst Jóni að bera höfuð og herðar 

                                                            
27 Gísli Sigurðsson, Íslensk bókmenntasaga III, bls. 412. 
28 Sigurður Nordal, Þjóðsagnabókin I. Sýnisbók íslenzkra þjóðsagnasafna, bls. xxiv. 
29 Gísli Sigurðsson, Íslensk bókmenntasaga III, bls. 409. 
30 Gísli Sigurðsson, Íslensk bókmenntasaga III, bls. 413. 
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yfir aðra sem unnu að slíku starfi því „hið prentaða safn Jóns Árnasonar [var] mikil 

nýlunda á Íslandi. Þar gafst mönnum í fyrsta sinn tækifæri til að kynnast á einum stað 

þjóðsagnaefni víða að af landinu, bæði úr eldri handritum og nýlega skráðu efni.―
31

 

 Með tilkomu segulbandsins var mun auðveldara en áður að safna þjóðsögum 

beint af vörum heimildamanna. Menn á vegum Stofnunar Árna Magnússonar og 

þjóðháttadeild Þjóðminjasafnsins fóru um allt land og fylltu spólur sínar af 

þjóðsagnafróðleik en einn þeirra var Hallfreður Örn Eiríksson sem fjallað verður um í 

næsta kafla. 

 

3.3 Hallfreður Örn Eiríksson 

Hallfreður Örn Eiríksson er einn af þeim sem tóku viðtöl við fjölda Íslendinga og 

safnaði þannig miklu magni af sögum og fróðleik hvaðanæva af landinu. Hann fæddist 

að Fossi í Hrútafirði 28. desember 1932 og var sonur hjónanna Eiríks Daníelssonar 

(1897-1953) og Hallfríðar Vigfúsdóttur (1906-1933).
32

  

 Í grein sinni Minningarorð um Hallfreð Örn Eiríksson segir Rósa Þorsteinsdóttir 

að hann hafi á 7. áratugnum hafið störf sem þjóðsagnafræðingur hjá Handritastofnun 

Íslands, síðar Stofnun Árna Magnússonar, en hann var ráðinn til að safna þjóðfræðaefni. 

Hallfreður lauk kandídatsprófi í íslenskum fræðum árið 1958
33

 en þegar hann var ráðinn 

sem þjóðsagnafræðingur hafði hann ferðast um Vestfirði og tekið upp rímnakveðskap á 

vegum Ríkisútvarpsins með styrk frá Menntamálaráðuneytinu. Rósa segir að það hafi 

svo verið um sumarið 1964 sem Hallfreður safnaði fyrst á vegum Árnastofnunar og 

megi segja „að þá hafi söfnunarstarf hans hafist fyrir alvöru og staðið óslitið fram á 10. 

                                                            
31 Gísli Sigurðsson, Íslensk bókmenntasaga III, bls. 494. 
32 Gísli Sigurðsson, „Hallfreður Örn Eiríksson 28. 12. 1932 - 17. 7. 2005―, Gripla, (2005:16),  s. 299–304, 

bls. 302. 
33 Gísli Sigurðsson, Gripla, bls. 302. 
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áratug síðustu aldar.―
34

 Hún segir um þetta tímabil sem hann vann hjá Árnastofnun: 

„ferðaðist hann um landið þvert og endilangt, fór á milli bæja, talaði við fólk og tók upp 

allt það efni sem það var reiðubúið að miðla. Hann hljóðritaði sagnir og ævintýri, 

lýsingar á þjóðháttum og atvinnuháttum, kvæði, sálma, þulur, rímur og lausavísur og 

margt fleira.―
35

  

 Að hlusta á Hallfreð spyrja heimildamennina frá Úlfljótsvatni um þjóðsögur er 

þægilegt og auðheyrt að hann hafi verið afar þolinmóður og fær á sínu sviði. Hann veitir 

viðmælendum sínum svigrúm til umhugsunar og gefur þeim tillitssamur orðið þegar 

þeir eru reiðubúnir að taka til máls. Ef illa gengur að rifja upp það sem spurt er um 

minnir hann viðkomandi jafnan á eitthvað sem hann hafði heyrt frá honum áður, jafnvel 

áður en upptaka hófst, og þá oft með orðunum: „já, þú varst að segja mér þarna frá…―. 

Ekkert umræðuefni er of ómerkilegt til að spjalla um en þó er hægt að finna ákveðinn 

þráð sem hann fylgir í spurningum sínum og leiðir þar með umræðurnar í þann farveg 

sem fróðlegastur þykir.  

 Gísli Sigurðsson, prófessor og fyrrum samstarfsfélagi Hallfreðar á Árnastofnun, 

segir í eftirmælum sínum um þolinmæði Hallfreðar: 

  

 Munnleg sagna- og kvæðaskemmtun er tímafrek listgrein og þegar svo virtist sem 

 viðmælendurnir væru þagnaðir sat Hallfreður alltaf hljóður svolítið lengur án þess að grípa 

 fram í. Þá gerðist það oftar en ekki að sagan kom. Þegar viðmælandinn fann að  tími væri nógur 

 og safnarinn ekki á hraðferð í næstu sveit, hóf hann frásögnina og tónfallið breyttist. Hallfreður 

 hafði fengið töku og varð nú að bíða rólegur þar til hann landaði sögunni á upptökutækið. Hann 

 greip hvorki fram í né lagði fólkinu orð í munn heldur náði frásögninni á band eins og fólkið 

 sjálft vildi hafa hana. Eftir á gat hann spurt nánar um einstök atriði.36 

 

Slíka yfirvegun er vel hægt að merkja þegar hlustað er á upptökurnar. Oft er kyrrðin yfir 

umræðunum slík að hlustandi getur ekki stillt sig um að lygna aftur augum og hverfa til 

                                                            
34 Rósa Þorsteinsdóttir, „Hallfreður Örn Eiríksson: f. 28.12.1932, d. 17.07.2005―, Slæðingur, (4:2006), 

24–29, bls. 25. 
35 Rósa Þorsteinsdóttir, Slæðingur, bls. 25. 
36 Gísli Sigurðsson, Gripla, bls. 300. 
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frásagnarheimsins sem birtist ljóslifandi í huga hans. Stundum er þó þessi kyrrð á þann 

veg að hlustandi heldur að viðtalinu sé lokið, slík er lengd þagnarinnar, en svo heyrist 

rödd Hallfreðar eftir drjúga stund, þegar hann hefur gefið viðmælanda sínum rúm til að 

bæta einhverju við. 

 Í grein sinni segir Rósa að „þó að Hallfreður hafi safnað allskyns þjóðfræðaefni 

urðu ákveðin svið honum sérstakt rannsóknarefni. Hann fékk fólk til að segja frá 

draumum sínum og hugleiðingum um merkingu þeirra og hann spurði um sögulegar 

sagnir úr nánasta umhverfi heimildarmannanna.―
37

  

 Eins og sagt hefur verið ferðaðist Hallfreður víða og vann merkilegt starf sem 

þjóðin mun njóta um ókomin ár en Rósa segir að hann „var þá um áratugaskeið einn 

ötulasti safnari íslensks þjóðfræðaefnis og í segulbandasafni Stofnunar Árna 

Magnússonar er varðveittur ómetanlegur fjársjóður efnis sem hann hefur dregið 

saman.―
38

 Þessi fjársjóður mun án efa nýtast mörgum vel og ljóst er að mikið afrek 

hefur verið unnið af söfnurum eins og Hallfreði. Rósa segir um hugmyndafræðina á bak 

við söfnun þjóðfræða hér á landi að hún hafi verið „að safna helst öllu og byggja upp 

nýtt þjóðfræðasafn með efni sem yrði aðgengilegt öðrum fræðimönnum til rannsókna 

seinna.―
39

  

 Köllun Hallfreðar, að safna sem mestu af frásögnum í munnlegri geymd, hefur 

sett hann í hóp þeirra sem þjóðin getur aldrei þakkað nógsamlega. Gísli segir í grein 

sinni um Hallfreð: „Með söfnun sinni fyllti Hallfreður flokk manna á borð við Árna 

Magnússon og Jón Árnason sem svöruðu fræðakalli samtíma síns og náðu að safna á 

einn stað því sem var allra eign um skeið en hefði að verulegu leyti verið horfið 

                                                            
37 Rósa Þorsteinsdóttir, Slæðingur, bls. 26. 
38 Rósa Þorsteinsdóttir, Slæðingur, bls. 24. 
39 Rósa Þorsteinsdóttir, Slæðingur,  bls. 28. 
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sporlaust einni kynslóð síðar án þessara manna.―
40

 Gísli segir að Hallfreður hafi vitað að 

fornsögurnar væru á vísum stað og þyrfti ekki að hafa hraðan á þegar kom að söfnun 

þeirra en það efni sem hann vildi einkum viða að sér var það sem hvergi var varðveitt 

og eflaust væri flest af því horfið nú ef Hallfreður hefði ekki safnað því saman.
41

 

 Í dag kemur eflaust betur í ljós hversu ómetanlegt þetta safn er, að geta leitað að 

upptökum með frásögnum löngu látinna ættingja eða hvers sem þykir áhugaverður er 

eitthvað sem Íslendingum þykir vænt um. Að gleyma sér yfir sögum frá gamalli tíð þar 

sem heimildamaðurinn lætur ljós sitt skína og segir jafnvel gamansögur hlæjandi er mun 

áhrifameira en að skoða gamlar ljósmyndir frá sama tíma því röddin hefur sín blæbrigði 

sem ekki verða fönguð á mynd. Því hefur upptökusafnið sem varðveitt er á Stofnun 

Árna Magnússonar ekki aðeins viðamikið notagildi heldur enn fremur mikið 

tilfinningagildi fyrir marga Íslendinga.  

 Hallfreður Örn Eiríksson lést 17. júlí 2005 á 73. aldursári og birtust margar 

minningargreinar um þennan merka mann en hér verður látinn fylgja með bútur úr einni 

slíkri sem Árni Björnsson skrifaði: 

 Þegar Hallfreður hóf söfnunarstarf sitt hentu sumir gaman að þessari áráttu. Hann var jafnvel 

 kallaður  "engill dauðans" enda heimsótti hann skiljanlega ekki síst fólk sem síðustu forvöð voru 

 að hitta ofar moldu. Eitt sinn fórum við til dæmis að hans ráði í Kristkirkju í Landakoti, keyptum 

 kerti og hétum á  hinn sæla Þorlák að gamalt fólk austur í Hreppum yrði enn á lífi þegar við 

 kæmum. En af þvílíkum sökum áttu menn að hafa andvarpað þegar Hallfreður sást nálgast 

 bæinn: "Jæja, er hann þá kominn."  Það gat og gert honum auðveldara að nálgast gamalt fólk að 

 hann átti stundum til að verka dálítið umkomulaus og fólkið spurði hvað hægt væri að gera fyrir 

 manninn. Jú, segja honum sögur.42 

 Gísli Sigurðsson segir í niðurlagi greinar sinnar um Hallfreð: „Það er mikil 

blessun og gæfa fyrir íslensk fræði og þá menningu og mannlíf sem fram fer á íslensku 

máli að Hallfreður gaf sér alltaf þann tíma sem þurfti til að hlusta á viðmælendur sína. 

                                                            
40 Gísli Sigurðsson, Gripla, bls. 299. 

 
41 Gísli Sigurðsson, Gripla, bls. 299. 
42 Árni Björnsson, Morgunblaðið, 28. júlí 2005, „Minningar―, bls. 36. 
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Þannig auðgaði hann menningu okkar og fræði miklu meira en margir samtímamanna 

hans áttuðu sig á þegar söfnunin stóð sem hæst. En slíkt er hlutskipti frumherja eins og 

Hallfreður var.―
43

 

 

4. Heimildirnar 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir heimildamönnunum en þeir eru fjölskylda frá 

Úlfljótsvatni, Kolbeinn og tvö elstu börn hans, Guðmundur og Katrín. Hallfreður Örn 

Eiríksson tók öll viðtölin við þau sem voru tekin á tíu ára tímabili eða frá 1967 til 1977.  

 

4.1. Segulbandsupptökurnar 

Fyrsta upptakan, SÁM 1501, inniheldur viðtal við Kolbein Guðmundsson árið 1967, 

sem er jafnframt það eina við hann, en sú síðasta er frá 1977 og er þá verið að hitta 

Katrínu aftur eftir tíu ára hlé. Upptökurnar þar á milli eru ýmist frá viðtölum við Katrínu 

eða Guðmund og skiptast þær svona: 

 Guðmundur:  SÁM 1802 – SÁM 1803 – SÁM 1814 – SÁM 1815 – SÁM 1841 

   – SÁM 1842 – SÁM 1862 – SÁM 1863. 

 Katrín:  SÁM 1805 – SÁM 1860 – SÁM 1861 –  SÁM 2051 – SÁM 2052 

   – SÁM 2684. 

Í SÁM 1804 eru þau bæði systkinin en Katrín þó ögn meira. Á mörgum upptökum eru 

einnig aðrir sem tala en hér mun einungis vera umfjöllun um það sem fjölskyldan frá 

Úlfljótsvatni segir frá. Viðtölin við Kolbein og Guðmund eru tekin á heimili þeirra, 

Þingholtsstræti 26 í Reykjavík, en við Katrínu er rætt á heimili hennar, Miðtúni 9 í 

Reykjavík. 

                                                            
43 Gísli Sigurðsson, Gripla, bls. 302. 
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 Þegar skrifað var upp eftir viðtölunum var reynt að gæta ítrustu nákvæmni sem 

hugsast gat og stundum hlustað mörgum sinnum á sömu setningarnar til að fá botn í það 

sem sagt var. Notast var við Express Scribe til að hlusta á upptökurnar, sem samkvæmt 

nýjustu tækni voru á tölvutæku formi, því þar er auðveldlega hægt að spóla fram og 

tilbaka á lyklaborðinu ásamt því að hinn nauðsynlegi stopptakki er aðgengilegur. 

Notaðar eru skammstafanir fyrir nöfn þeirra sem tala en eins og áður hefur verið greint 

frá er Hallfreður Örn Eiríksson sá sem tók viðtal við þau öll svo upphafsstafir hans eru 

mjög svo áberandi í uppskriftunum.
44

  

 Í Viðauka I eru uppskriftirnar látnar fylgja með en einungis af frásögnum þeirra 

Kolbeins, Guðmundar og Katrínar en oft eru einnig viðtöl við aðra á sömu upptökum. 

 

4.2 Úlfljótsvatn 

Sögurnar sem heimildamenn segja eru flestar frá heimaslóðum þeirra, Úlfljótsvatni, eða 

nágrenni. Úlfljótsvatn er í Grafningi en sveitarfélagið ber nafnið Grímsnes- og 

Grafningshreppur og er í Árnessýslu. 

 Þorlákur Kolbeinsson, sonur Kolbeins Guðmundssonar og bróðir þeirra 

Guðmundar og Katrínar, skrifaði kafla í bókinni Á akri minninganna, 12 frásagnir úr 

byggðum og óbyggðum sem ber nafnið „Ég óx úr grasi á Úlfljótsvatni― og segir hann 

þar um heimaslóðir sínar:  

 Úlfljótsvatn er forn og sögufræg jörð. Hún heitir líka í höfuðið á Úlfljóti lögsögumanni eftir því 

 sem sagnir herma. Jörðin á land frá Skinnhúfubergi við Þingvallavatn og suður að Veiðihól við 

 Írafoss sem og langt inn til fjalla. Á Úlfljótsvatni hefur verið kirkja frá elstu tímum og stendur 

 hún á allháum höfða frammi við vatnið og kringum hana er hringlaga kirkjugarður. [ … ] Mjög 

 tók að mæða á Kirkjuhólnum eftir að virkjanir voru gerðar í Soginu og yfirborð Úlfljótsvatns 

 hækkaði um meira en metra.45  

Þorlákur heldur áfram: 

                                                            
44 Það má sjá í Viðauka I. 
45 Jón R. Hjálmarsson, „Ég óx úr grasi á Úlfljótsvatni―, Á akri minninganna. 12 frásagnir úr byggðum og 

óbyggðum, bls. 39–40. 
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 Staðarlegt þykir heima á Úlfljótsvatni. Land allt er vel gróið og útsýni yfir vatnið og umhverfi 

 þess er bæði mikið og fagurt. Þá fylgja jörðinni hlunnindi frá fornu fari, þar sem oft er góð veiði í 

 vatninu sem og í Þingvallavatni [ … ] En svo gerðist það að foreldrar mínir urðu að fara frá 

 Úlfljótsvatni vorið 1929. 

 

4.2.1 Kolbeinn Guðmundsson (f. 1873, d. 1967) 

Guðmundsson var fæddur í Hlíð í Grafningi 19. mars 1873. Þegar Hallfreður spyr hann 

hvers son faðir hans hafi verið gefur Kolbeinn í skyn að hann sjálfur hafi verið 

rangfeðraður: „ég var kallaður Jónsson―
46

 og segist efast um að þeir viti hvaða Jón það 

hafi verið. Hann bætir því við að það hafi ekki verið ósjaldgæft að menn hafi verið 

ófeðraðir í þá daga. Um móður sína segir Kolbeinn að hún hafi verið góð við sig og 

hann muni vel eftir henni en hann nafngreinir hana ekki. Bróðir hans, Jón, bjó áfram í 

Hlíð eftir að Kolbeinn flutt þaðan og var mikill samgangur á milli. Kolbeinn giftist 

Geirlaugu Jóhannsdóttur frá Nesjavöllum en þau voru systkinabörn. Þau hófu búskap í 

Hlíð en fluttu svo að Úlfljótsvatni árið 1903 og eignuðust sex börn saman: Katrínu 

(1897–1982), Guðmund (1899–1987), Jóhannes (1906–1982), Vilborgu (1909–1992), 

Þorlák (1911–1997) og Arinbjörn (1915–2002). 

 Árið 1929 flutti Kolbeinn og fjölskylda til Reykjavíkur en hann vann sem 

smiður hér og þar en einnig var hann um tíma kyndari í Miðbæjarskólanum. 

 Í kafla bókar Jóns R. Hjámarssonar, „Ég óx úr grasi á Úlfljótsvatni― segir 

Þorlákur Kolbeinsson að faðir sinn hafi verið „einstaklega vel minnugur og fróður um 

marga hluti. Skrifaði hann á efri árum ýmislegt um þjóðlegan fróðleik og fólk á fyrri 

tíð.―
47

 

 

 

  

                                                            
46 SÁM 1501 EF – Kolbeinn Guðmundsson. 
47 Jón R. Hjálmarsson,, Á akri minninganna. 12 frásagnir úr byggðum og óbyggðum, bls. 39. 
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4.2.2 Guðmundur Kolbeinsson (f. 1899, d. 1987) 

 

Guðmundur Kolbeinsson fæddist í Hlíð í Grafningi 27. mars 1899 og segir hann að það 

sé einkennilegt að ekkert barn hafi fæðst þar síðan. Hann var sonur hjónanna Kolbeins 

Guðmundssonar, sem einnig er fjallað hér um, og Geirlaugar Jóhannsdóttur frá 

Nesjavöllum en hann var næstelstur af sex systkinum. Guðmundur var fjögurra ára        

þegar fjölskyldan flutti að Úlfljótsvatni og hlaut hann 

farkennslu eins og tíðkaðist þá en hún stóð frá tíu til fjórtán 

ára aldurs en fjölskyldan var bókhneigð og átti mikið af 

ýmis konar bókum.             

 Guðmundur var þrítugur þegar þau fluttu til 

Reykjavíkur, að Þingholtsstræti 26. Hann var til sjós á 

vertíðum en annars var hann verkamaður og vann lengst af 

í Slippnum, eða um þrjátíu ár. Guðmundur flutti seinna að 

Hjaltabakka 18 með  Áslaugu Elíasdóttur, konu sinni, en 

þau eignuðust engin börn saman. Áslaug átti son fyrir sem Guðmundur gekk í föðurstað 

en hann átti einnig kjördóttur úr fyrra sambandi. Sú eignaðist dóttur sem Guðmundur og 

Áslaug tóku í fóstur og ólst hún alfarið upp hjá þeim.  

 Alla tíð var Guðmundur mikill áhugamaður um þjóðsögur og reyndi að halda til 

haga sögum sem hann vildi ekki að gleymdust. Hann hefur þá verið meðvitaður um 

hvers konar fjársjóður sagnirnar eru því í viðtölunum er auðheyrt að þær voru honum í 

fersku minni, svo hann hefur eflaust rifjað þær alloft upp. 

 

 

Mynd 1 Guðmundur Kolbeinsson 



 

24 
 

 

4.2.3 Katrín Kolbeinsdóttir (f. 1897, d. 1982) 

 

Upplýsingar um Katrínu eru ekki eins tiltækar og hjá Kolbeini og Guðmundi en hún 

fæddist í Hlíð í Grafningi 18. ágúst 1897 og var elst af börnum þeirra Kolbeins 

Guðmundssonar og Geirlaugar Jóhannsdóttur frá Nesjavöllum. Katrín var sex ára þegar 

fjölskyldan flutti frá Hlíð og að Úlfljótsvatni. Hvergi koma fram upplýsingar um 

menntun hennar en hún hefur líklega notið farkennslu rétt eins og Guðmundur. Hún 

flutti með fjölskyldunni til Reykjavíkur 1929 en bjó síðar í Miðtúni 9 ásamt eiginmanni 

sínum, Gísla Sigurðssyni, og voru þau bæði kennarar. Þau 

eignuðust fjögur börn.         

 Miðað við upptökurnar hefur Katrín verið hafsjór 

af fróðleik og haft gaman af því að segja frá. Er hún 

enginn eftirbátur bróður síns í þeim efnum. 

 

 

 

 

  

Mynd 2 Katrín Kolbeinsdóttir 
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5. Sögurnar 

 

5.1 Flakkarar 

 

Svokallaðir förumenn eða flakkarar voru þeir sem fóru á milli bæja og fengu mat og 

gistingu. Sumir hverjir voru heimilislausir og borguðu jafnvel fyrir vistina með 

einhverri vinnu, ef þeir voru vinnufærir, eða með því að segja sögur og fara með kvæði.  

 Jón Jónsson segir í grein sinni Komdu aftur ef þú villist
48

 að flestir hafi tekið vel 

á móti þeim og veitt þeim skjól og mat þó þeir gætu ekki borgað því almennt vildi fólk 

ekki láta það spyrjast út um sig að það væri ógestrisið. Viðtökurnar hafa verið 

mismunandi eftir bæjum en einnig hefur það farið eftir því hvaða flakkari var þar á ferð. 

Ekki var þó vel séð að fara í manngreinaálit
49

 en stundum var ekki hjá því komist því 

sumir gestir voru því miður síðri en aðrir eins og verður nánar vikið að hér á eftir. Í 

grein sinni segir Jón: „Sumir förumenn höfðu reyndar hlutverk í lífinu, sinntu ákveðnum 

störfum á þeim bæjum þar sem þeir stöldruðu við, grófu brunna eða saumuðu 

skinnklæði, slátruðu hestum, hundum eða köttum fyrir bændur, lásu upp á kvöldvökunni 

eða jafnvel sprelluðu og stóðu fyrir leiksýningum― 
50

 

 Guðmundur Kolbeinsson talar um þá sem fóru á milli bæja og sögðu sögur: 

 sumir gerðu það, þeir skemmtu mönnum sumir og þeir höfðu bara upp úr því ágætt, að  

 skemmta mönnum, þeir sem gerðu það. En þeir sem voru svona drumbslegir og 

 stórborgarlegir að þeir báru aldrei neitt úr býtum, fengu bara kannski svona að éta og sumir 

 höfðu nú ekki annað heimili og bjó þarna en sumir höfðu nú ekki neitt annað en sjálfa sig og 

 þeim var bara nóg að fá gistingu og vel í sig og svo kannski einhvern smá bita með sér ef að þeir 

 fengu ekki mat kannski á næsta bæ eða svo, voru þá alltaf með svolítinn poka með sér51 

                                                            
48 Jón Jónsson, „„Komdu aftur ef þú villist.― Förumenn og gestrisni í gamla sveitasamfélaginu―, Þjóðlíf 

og þjóðtrú. Ritgerðir tileinkaðar Jóni Hnefli Aðalsteinssyni, ritnefnd: Jón Jónsson, Terry Gunnell, 

Valdimar Tr. Hafstein, Ögmundur Helgason, Reykjavík 1998, s. 177–189, bls. 177.  
49 Sama heimild. 
50 Jón Jónsson, Þjóðlíf og þjóðtrú. Ritgerðir tileinkaðar Jóni Hnefli Aðalsteinssyni, bls. 181. 
51 SÁM 1815 EF – Guðmundur Kolbeinsson. 
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Hér er hægt að segja að málshátturinn „maður uppsker eins og maður sáir― eigi vel við 

þar sem Guðmundur talar um að þeir sem hafi þótt merkilegir með sig hafi aðeins 

fengið það nauðsynlegasta, þeim var veitt næring og skjól eins og hefðin sagði til um en 

ekkert meira en það. Hér kemur einnig fram að fólk hefur verið ófeimið við að veita vel 

þegar það hafði gaman af flökkurunum.  

 Kolbeinn, faðir Guðmundar, segir að það hafi þekkst að menn færu á milli bæja 

og segðu sögur og talar hann jafnframt um að þeir hafi verið vel séðir. Flakkararnir
52

  

 

 unnu kannski að alls konar hjá bændum, einstaka maður sem að var þar [ . . . ] við  

 heyskapinn [ . . . ] þetta voru lausamenn og fólkið vistaði. En svo gengu þau á milli  

 manna svona, og voru svona kannski viku, og sögðu sögur og nú sumir höfðu nú hjá sér  

 [ . . . ] prentaðar sögur og [ . . . ] lásu þær. 53 

 

Kolbeinn segir að þetta hafi einungis verið á veturna því það hafi ekki verið til bók á 

sumrin, fyrir utan lestrarbókina. Þegar hann er spurður út í hvernig sögurnar hafi verið 

fluttar segir hann að það hafi verið skemmtilegra að heyra rímur en sögur og þær hafi 

verið í uppáhaldi.  

 Jón Jónsson talar um í grein sinni að flakk hafi ekki verið liðið samkvæmt lögum 

nema upp að vissu marki og spyr í kjölfarið hverjar ástæðurnar hafi þá verið fyrir því að 

fólki var veitt gisting og matur.
54

 Velta má fyrir sér hvort almannarómur hafi vegið 

meira en landslög og það hafi reynst fólki erfitt að breyta hefðinni fyrir að veita þeim 

sem minna máttu sín hjálparhönd. Flökkufólk fór einmitt á milli bæja og sagði sögur og 

enginn hefur viljað vera efni í slúðursögu þeirra um ógestrisni. 

                                                            
52 Hér virðist vera gerður greinarmunur á flökkurum og þeim sem fóru á milli og sögðu sögur. 
53 SÁM 1501 EF – Kolbeinn Guðmundsson. Kolbeinn virðist hafa verið jákvæður gagnvart flökkurum og 

þeim veitt húsaskjól hjá honum alla tíð, sbr. sögur frá Úlfljótsvatni þar sem ósjaldan er minnst á förufólk. 
54 Jón Jónsson, Þjóðlíf og þjóðtrú. Ritgerðir tileinkaðar Jóni Hnefli Aðalsteinssyni, bls. 181. 
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 Flakkararnir sem Kolbeinn talar um voru utansveitarmenn, sumir úr Vestur-

Skaftafellssýslu, sem fóru á milli og sögðu sögur og var kveðskapurinn látinn nægja 

fyrir mat og gistingu í nokkra daga, Kolbeinn segir að þeir hafi ekki þurft að vinna 

líka.
55

 Þessir menn hættu að mestu leyti að fara þarna um þegar Kolbeinn var farinn að 

búa sjálfur en það var vegna sýslumannsins í Árnessýslu sem tók alfarið fyrir það að 

menn væru að flakka í öðrum sýslum en sínum eigin. Kolbeinn segir að hann hafi 

hreinlega látið reka þá í sína sveit
56

 en man þó ekki nafnið á þessum stranga 

sýslumanni. Eftir þetta var talsvert minna um að flakkarar færu á milli bæja en Kolbeinn 

minnist þess þegar hann var unglingur, þá komu margir yfir veturinn og fengu að vera í 

2–3 daga því þeir áttu hvergi heima. Þetta fólk hafi sagt þjóðsögurnar og aðspurður 

hvort það hafi sagt ævintýri, sögur af kóngum og drottningum, viðurkennir Kolbeinn 

hlæjandi að það hafi verið mikið um kóng og drottningu og karl og kerlingu. Þegar 

Kolbeinn minnist þeirra sem komu og sögðu sögur segir hann: 

 það var einn unglingur og [ ... ] honum þótti svo mikið varið í þjóðsögurnar að hann hjálpaði 

 til þess að þær væru prentaðar [ ... ] og fyrsta útgáfan var [ ... ] hún var prentuð hjá honum              

 [ ... ] því þetta var frjálslegur maður, sem að safnaði þessu saman.57 

 

Ekki er talað meira um þennan ungling, hvað hann hét eða hver hann var en gaman væri 

að kanna frekar við hvern hann á. Kolbeinn segir að það hafi verið búið að prenta 

eitthvað af þjóðsögunum þegar hann var að alast upp og hann hafi átt þær þegar hann 

hóf búskap. 

 Þegar Guðmundur Kolbeinsson er spurður hvort það hafi verið eitthvað gamalt 

fólk sem fór um og sagði sögur nefnir hann Guðmund Loftsson, gamlan mann sem var 

                                                            
55 SÁM 1501 EF – Kolbeinn Guðmundsson. Áður hafði Kolbeinn sagt að þeir hafi unnið við heyskap eða 

verið lausamenn á bænum. Jafnvel hafa verið tvær „gerðir― af flökkurum: annars vegar þeir sem gátu 

unnið fyrir sér og fóru á milli bæja, unnu fyrir mat og gistingu í nokkurn tíma og hins vegar þeir sem 

höfðu ekkert að bjóða nema kveðskap eða húslestur í skiptum fyrir húsaskjól og mat.  
56 SÁM 1501 EF – Kolbeinn Guðmundsson. Hér er örugglega frekar átt við þá sem flökkuðu á milli en 

gátu ekki unnið. 
57 SÁM 1501 EF – Kolbeinn Guðmundsson. 
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hjá þeim í einhvern tíma, en hann var húsmaður hjá Kolbeini og var meðal annars við 

túnasléttur
58

. Guðmundur Kolbeinsson segir: 

 hann kunni nú ósköp af kvæðum og sagði sögur líka, bæði las og fór með svona í rökkrinu 

 ýmislegt og hann átti nú töluvert mikið víst af handritum en [ ... ] það hefur allt saman glatast 

 

Hann segir að þessi gamli maður hafi farið með hinar ýmsu vísur og þulur en hann 

sjálfur hafi verið svo lítill þegar þetta var að megnið af þeim hefur gleymst, þó man 

hann eina þulu sem var nokkurs konar bónorðsbréf og segir að Guðmundur Loftsson 

hafi alltaf raulað hana fyrir krakkana sem þótti hún svo skemmtileg að þau lærðu hana 

utan að
59

. Þessi þula nefnist Hrannarsunna spök spöng og var svona: 

 Hrannarsunna spök spöng,  

 spila vil ég þér söng,  

 ef styttast mætti stund löng,  

 stefa vefa klíð,    

 siðug fríð Seimshlíð,  

 sú var reisu hrundin,  

 gullsgrundin,  

 hrómleik sett,  

 sómanett,  

 semur gaman  

 frítt og rétt,  

 firrist prett,  

 falsið þétt,  

 forðast stirð á lastablett,  

 hringþöll rjóð,  

 hýr og góð,  

 hrindir móð  

 úr yndisslóð,  

 viskusjóð  

 ber fagurt fljóð,  

 ræðist mér til handa,  

 að banda,  

 að vanda.     

                                                            
58 Íslensk orðabók, ritstjóri Mörður Árnason, 2007, bls. 921: slétta –u, -ur KVK 1 flöt, flatlendi 2 sléttað 

landssvæði ▷ túnaslétta. 
59 SÁM 1803 EF – Guðmundur Kolbeinsson. Guðmundur Loftsson (f. 1840, d. 1924) var ættaður austan 

úr Mýrdal og bjó á Heiði á Rangárvöllum en þegar sú jörð fór í eyði í harðindunum 1882 flutti hann á 

Torfastaði í Grafningi og bjó þar í 17 ár. Hann var lausamaður og eftir að konan hans dó hætti hann að 

búa og settist nokkru seinna að hjá Kolbeini á Úlfljótsvatni. Þar hafði hann sitt rúm og fæði að nokkru 

leyti sér en hann vann „hingað og þangað― þegar það gafst og var svo við túnasléttur hjá Kolbeini þegar 

það var hægt. Guðmundur segir að gamli maðurinn  hafi átt mikið af uppskrifuðum kvæðum sem hann 

geymdi í koffortinu sínu en sýndi engum þó hann hafi stundum lesið eitthvað upp sjálfur en þetta hafi allt 

glatast þegar hann féll frá. 
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 Mærð kveðanda  

 má ei standa,  

 mér að blanda  

 sónarþátt,  

 gengur smátt,  

 galið þrátt,  

 gleymir kvæði að breyttum hátt.  

 Falleg þú,  

 faldabrú,  

 finnst ei líki þinn. 

 Liljan svinn,  

 ljós á kinn,  

 lífgar geð og huga minn. 

 Kætinn vetur,  

 sætur setur,  

 sjónarsteinum fyrir nú. 

 Iðkar frið,  

 sómasið,  

 situr jafnan góðsemd við. 

 Haddagná,  

 hýr á brá, 

 heyrðu orðin mín.  

 Ójá! 

 ég skal fá,  

 eftir á,  

 ég sælu að sjá,  

 öll þá hrelling dvín,  

 álarsála 

 ærustýrur,  

 skærust skýrust,  

 niftinbanda njóta þín.60 

 

Aðspurður segist Guðmundur aldrei hafa heyrt þessa þulu neins staðar eftir þetta.
61

 

Þessi þula birtist í Ísafold 1879 en fróðlegt er að bera hana saman við útgáfu 

Guðmundar því uppröðun þeirra er ólík sem og sumar setningar.
62

 Endurspeglar þetta 

umræðuna um hvernig munnmæli breytast frá manni til manns, ekki síst þegar um langa 

runu er að ræða eins og hér að ofan. Er þetta dæmi um eitt af mörgum forvitnilegum 

rannsóknarefnum sem litið hafa dagsins ljós við undirbúning þessarar umfjöllunar en 

frekari skil verða ekki gerð á hér. 

 Guðmundur talar um að hann hafi haft gaman af að hlusta á sögur þegar hann 

var strákur og helst þær sem hvergi voru skráðar en bætir því við hlæjandi að mest 

                                                            
60 SÁM 1803 EF – Guðmundur Kolbeinsson. Við uppskrift að þessari þulu var höfð til hliðsjónar útgáfa 

hennar úr Ísafold, sem er í Viðauka II. 
61 SÁM 1803 EF – Guðmundur Kolbeinsson. 
62 Sjá má sömu þulu, sem er þó frábrugðin þessari útgáfu í uppsetningu í Viðauka II.. Sbr. Pjetur 

Jakobsson, „Vikivaki―,  Ísafold, (14:1879), bls. 54.  
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spennandi höfðu þó verið huldufólkssögur og draugasögur. Bundnu máli hafði hann 

jafnvel enn meira gaman af en viðurkennir ekki að hafa fengist við að yrkja sjálfur, 

hagmælska sé ekki í ættinni en faðir hans hafi sagt: „það geta allir búið til vísu sem 

vilja― og bætir Guðmundur því svo við hlæjandi að Kolbeinn: „lagði sig nú víst aldrei 

neitt eftir því en ég hugsa hann hafi getað það ef hann hefði hugsað um að gera það―.
63

  

 Ekki var alltaf tekið út með sældinni að fá flakkara í næturgistingu en 

Guðmundur segir frá Jóhannesi Jónssyni sem ekkert þótti varið í að hýsa og hafi verið 

sérkennilegur að mörgu leyti. Eitt sinn hafi hann komið að Nesjavöllum, en þetta var 

fyrir tíð Guðmundar, og sem oftar hafi hann fengið næturgistingu en daginn eftir hafi 

hann 

  

 ekki farið á fætur fyrr en að allir voru komnir út úr baðstofunni, og svo hreyfði hann sig  

 ekkert af rúminu, sat þar kyrr og það varð að færa honum matinn þar sem hann sat við rúmið og 

 því þótti nú þetta dálítið skrýtið háttalag svona á honum og [ . . . ] svo bjó hann um rúmið 

 kyrfilega sko, meðan að fólkið var úti. Og svo þegar komið var svona langt fram á miðjan dag 

 og meira en það, þá ætlaði hann bara til næsta bæjar [ . . . ] og þá drífur hann sig bara allt í 

 einu og [ . . . ] fer hratt í burtu en þegar farið var að athuga í rúmið þá hafði hann gert í  

 rúmið og þótti ekki neitt fýsilegt að fara að hreinsa það – jaaá, svona voru þeir nú stundum 

 þessir karlar.64 

 

Guðmundur talar líka um Samúel súðadall, sem kallaður var, frá Garðhúsum á Álftanesi 

en hann hafði verið hressilegur karl. Hann hafði farið austur um allar sveitir í 

sníkjuferðir og safnað saman smjöri en beðið svo bændurna um að flytja það til sín 

þegar þeir yrðu á ferðinni. Hann segir að Samúel hafi þótt það skemmtilegur að enginn 

amaðist við honum. Hann hafi verið skáld og þá kastað kannski fram vísu þegar hann 

                                                            
63 SÁM 1804 EF – Guðmundur Kolbeinsson.  
64 SÁM 1815 EF – Guðmundur Kolbeinsson. 
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var að koma á bæina.
65

 Samúel sagðist taka við öllu sem sér væri gefið, bæði ull og 

skinni, og sérstaklega þó smjöri en honum var ekkert gefið um kjöt, sagðist heldur vilja 

fá kindur og geta rekið þær heim svo það þyrfti ekki að flytja það öðruvísi. Þó flestir 

menn sem flökkuðu á milli bæja hafi haft með sér poka átti það ekki við um Samúel, en 

hann lét flytja til sín allt sem hann var búinn að safna.
66

  

 Ekki voru allir flakkarar eins hjákátlegir og þeir sem nefndir hafa verið. Símon 

Dalaskáld kom oft að Úlfljótsvatni og fékk gistingu en af frásögnum heimildarmanna að 

dæma hefur hann verið í miklum metum. Guðmundur segir að hann hafi verið fljótur að 

búa til vísur sem gátu stundum verið dálítið mergjaðar og orti hann þær margar þegar 

hann kom en eins og Hallfreður nefnir í upptökunni hefur hann verið hraðmælskur og 

tekur Guðmundur undir það og nefnir sem dæmi vísu sem skáldið hafi töfrað fram á 

mettíma, eftir að hafa spurt um aldur Guðmundar:  

 Greindur og knár er Guðmundur,  

 gæddum gæfum klárum,  

 öllu fári frásneiddur,  

 fjórtán ára bráðum. 

 

Svo hafði hann snúið sér að Þorláki, litla bróður Guðmundar, sem þá var rúmlega 

ársgamall og spurt um nafn hans og aldur og snarað fram vísu fyrir hann: 

 Þorlákur sem fetar frár,  

                                                            
65 SÁM 1815 EF – Guðmundur segir að Samúel  hafi einu sinni sem oftar komið að Nesjavöllum og þá 

hafi hann heilsað þeim sem var að slá á völlunum með þessari vísu: Mér hefur dottið helst í hug / hjá þér í 

nótt að vera. / Ef mér vísa ekki á bug / ulluljósin hvera.  

 
66 SÁM 1815 EF – Guðmundur Kolbeinsson. Guðmundur fer með vísu og vísubút eftir Samúel súðadall, 

vísuna hefur hann eftir Katrínu ömmu sinni, tilefnið var að það átti að róa til fiskjar: Samúel karlinn 

súðadall / sýnist varla bleyta / ávallt lallar inn á pall / þá aðrir spjalla um róðrabrall. Guðmundur segir að 

hann hafi þá ekki þótt mikil sjóhetja og hlæja þeir Hallfreður. Vísubúturinn er seinni partur af vísu sem 

Samúel átti að hafa ort til Arnleifar, konu sinnar, þegar þau voru á leiðinni í sníkjuferð: Leifa, farðu og 

leggðu í bleyti / leður í þennan sníkjutúr. Guðmundur segir að hann hafi alltaf verið kátur og hress og 

alltaf nóg af öllu hjá honum. Hann hafi verið skemmtilegur karl. 
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 foreldrunum hlýðir,  

 kominn nú á annað ár,  

 Úlfljótsvatnið prýðir.67 

  

 Katrín Kolbeinsdóttir segist einnig muna vel eftir Símoni Dalaskáldi og að hann 

hafi ort um heimilisfólkið þegar hann kom. Þegar Hallfreður innir hana eftir vísu frá 

honum fer hún með vísu sem hann orti um Kolbein, föður hennar, hún var svohljóðandi: 

  
 Gulls er þór í Grafningi, 

 gumi sýslunefndar, 

 eins hreppstjóri og oddviti,  

 æfður í störfum fremdar.68  

 

 Eins og sagt hefur verið voru sumir flakkarar vinsælli en aðrir og er Símon 

Dalaskáld dæmi um mann sem þeim á Úlfljótsvatni hefur þótt gaman að fá inn á 

heimilið en Jón Jónsson segir í grein sinni að það þurfi „ávallt að hafa hugfast að 

heimildarmenn og margir ævisöguritarar þekktu flakkarana aðeins sem börn eða 

unglingar. Í augum þeirra voru þeir fyrst og fremst spennandi furðufyrirbæri – litríkustu 

persónuleikarnir standa upp úr.―
69

 Guðmundur og Katrín voru unglingar þegar Símon 

vandi komur sínar til þeirra og þeim hefur þótt hann athyglisverður og spennandi maður 

enda segir Jón Jónsson ennfremur að Símon fái yfirleitt „fögur eftirmæli hjá 

heimildarmönnum þjóðháttadeildar [ ... ] öllum hafi þótt vænt um og glaðst þegar hann 

kom í heimsókn, blessaður karlinn.―
70

 Aftur á móti er honum einnig lýst sem lúsugum 

sóða sem hafi „hrækt frá sér hvar sem var―
71

 en Guðmundur nefnir hann sem kraftaskáld 

og segir Jón einmitt í grein sinni að förumenn sem voru taldir það hafi sjálfir ýtt undir 

þá sögusögn því almennt þótti vissara að koma vel fram við kraftaskáldin en hann tekur 

einmitt Símon sem dæmi og vitnar í frásögn þar sem talað er um að það þótti vissara að 

                                                            
67 SÁM 1862 EF – Katrín Kolbeinsdóttir. 
68 SÁM 2052 EF – Katrín Kolbeinsdóttir. Katrín man ekki hvort þetta hafi verið fyrsta vísan eða önnur af 

allri þulunni sem Símon orti um Kolbein en hún segir hann einnig hafa ort um hitt heimilisfólkið. Í SÁM 

2684 EF kemur fram að Símon Dalaskáld hafi komið til þeirra síðasta árið sem hann lifði. 
69 Jón Jónsson, Þjóðlíf og þjóðtrú. Ritgerðir tileinkaðar Jóni Hnefli Aðalsteinssyni, bls. 179. 
70 Jón Jónsson, „Þjóðlíf og þjóðtrú. Ritgerðir tileinkaðar Jóni Hnefli Aðalsteinssyni―,  bls. 178. 
71 Sama heimild. 
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hafa hann góðan. „Vald þeirra sem gátu sett saman vísur sem fleygar urðu var þannig 

gríðarlegt í gamla bændasamfélaginu og mörg dæmi eru um að förumenn hafi borgað 

fyrir sig með vísum, bæði fyrir illgjörðir og góðverk.―
72

  

 Jón Jónsson segir: „um gestakomur og móttöku ókunnugra giltu óskráðar en 

skýrar reglur sem fengu öflugan stuðning úr ólíkum áttum, m.a. frá munnmælum og 

þjóðtrú― 
73

 og flestir hafa farið eftir þeim en til voru þó sögur af fólki sem úthýsti fólki 

og hefur ógestrisni þeirra spurst út því Guðmundur segir frá einum bæ þar sem fólki var 

úthýst. Hann segir svo frá: 

 Já, það var búið að heyrast, þarna úr Þorlákshöfn, að fólki væri jafnvel úthýst þar en konan hét 

 Jórunn  Sigurðardóttir, frá Skúmsstöðum, og Sigurður á Skúmsstöðum var mikill merkisbóndi 

 og þetta var farið að berast til eyrna hans að hún myndi úthýsa fólki en þetta var einkadóttir hans 

 og honum þótti þessar sögur ekki góðar og sagði ekkert um það en vildi vita vissu sína um það 

 hvort þær væru sannar eða ekki. Svo hann gerir sér einu sinni ferð þar og fer þá alveg út í 

 Þorlákshöfn og tekur vinnumann með sér sem var óþekktur í Þorlákshöfn [ . . . ] og kemur 

 þangað í myrkri og bíður [ . . . ] svo sendir hann vinnumanninn til dyra og biður hann um 

 gistingu fyrir tvo menn en jájá, hann fær þau svör að þau geti  legið þarna úti í verbúðarkofanum 

 eða einhvers staðar úti á túni [ . . . ] [og hann] fer þangað og þeir eru  þar um nóttina, en um 

 morguninn þegar að bærinn er opnaður þá gengur gamli maðurinn inn án þess að heilsa 

 nokkrum og þakkar dóttur sinni fyrir næturgreiðann og segist nú hafa heyrt þessar sögur en ekki 

 trúað þeim en sagðist svo hafa farið bara til þess að vita sannleiksgildi þeirra og nú væru þetta 

 sannar  sögur sem hann hafði heyrt og hann sagðist biðja hana um það hér eftir að láta þetta 

 ekki breiðast meira út og hún skyldi láta af þessum vana.74  

 

                                                            
72 Jón Jónsson, Þjóðlíf og þjóðtrú. Ritgerðir tileinkaðar Jóni Hnefli Aðalsteinssyni, bls. 187. 
73 Jón Jónsson, Þjóðlíf og þjóðtrú. Ritgerðir tileinkaðar Jóni Hnefli Aðalsteinssyni―, bls. 188. 
74 Sigurður Guðnason sagði Guðmundi þessa sögu en kona hans var á Skúmsstöðum að sauma svo hún 

þekkti vel til. Guðmundur segir að Skúmsstaðir hafi verið mesta rausnarheimili og því hafi gamla 

manninum þótt þetta vera slæmar sögur. Hann bætir því einnig við að hann hafi upphaflega heyrt hana 

þannig að þeim hafi verið úthýst en svo hafi Jórunn þekkt hestinn hans en Guðmundur segir að það sé 

ekki rétt því karlinn hafi passað sig á að láta ekki fréttast að hann væri væntanlegur heldur komið í 

svartamyrkri og sent hinn manninn til að biðja um gistingu. Svo daginn eftir hafi hann sagt við dóttur sína 

að það væri ekki vandara um að úthýsa sér en öðrum fyrst hún hefði þetta í vana sinn.  



 

34 
 

Eins og sagt hefur verið frá hefur fólk líklega verið hrætt við að úthýsa mönnum því það 

var aldrei að vita nema þeir væru ákvæðaskáld.
75

 

 Menn voru ekki einungis smeykir við tilhugsunina um ákvæðaskáld eða 

kraftaskáld því einnig forðuðust þeir að reita til reiði þá sem deildu landinu með þeim. 

Hér er átt við hinar ýmsu vættir sem sagðar eru búa í hólum og steinum víðsvegar um 

landið og ganga heimkynni þeirra undir hinum ýmsu nöfnum, eins og álfasteinar eða 

huldufólkshólar en allir staðirnir eiga það sameiginlegt að ekki megi hrófla við þeim. 

Eins og Valdimar Tr. Hafstein fjallar um eru þeir bannhelgir.
76

 

  

5.2 Álagablettir 

 

Sögur heimildamanna frá á Úlfljótsvatni af álagablettum falla undir 3. flokk Jóns 

Árnasonar, Galdrasögur, í undirflokkinn töfrabrögð og þar fyrir neðan álagablettir og 

segir Jón um þann flokk: 

 Til eru enn fleiri ummæli en þau sem nú hefur verið minnzt á, t.d. á þúfum og hólum í túnum og 

 utan túns, skógarhríslum og hrísrunnum sem vaxa einir sér, helzt ef það er í klettum eða nærri 

 þeim, og á einstökum veiðitjörnum. Hefur það verið gömul trú að allt þess konar væri eign 

 einhverrar vættar eða álfa sem legði reiði sína á bóndann þar sem eitthvað af þessu væri í 

 landareign, og væri yrkt honum til hagsmuna einhverra, hvort heldur það var gjört í boði hans 

 eða banni, og gyldi hann þess með einhverju móti ef það væri notað, en nyti þess ef hann léti það 

 ónotað.77 

 

                                                            
75 SÁM 1815 EF – Guðmundur Kolbeinsson. Þegar Hallfreður spyr hann hvort það hafi ekki verið 

einhver ákvæðaskáld segir hann að það hafi ekki verið nema Eyjólfur ljóstollur en hann stóð í þeirri 

meiningu að hafa kveðið niður Stokkseyrardrauginn og menn töldu hann hafa gert það. 
76 Valdimar Tr. Hafstein, „Respekt fyrir steinum: álfatrú og náttúrusýn―, Rannsóknir í félagsvísindum II, 

ritstj. Friðrik H. Jónsson, Ritröð Félagsvísindastofnunar, Reykjavík 1998, s. 327–336, bls. 331. 
77 Íslenskar þjóðsögur og ævintýri I, safnað hefur Jón Árnason, Árni Böðvarsson og Bjarni Vilhjálmsson 

önnuðust útgáfuna, Reykjavík 2003, bls. 463 –464. 
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 Kolbeinn segir að víða hafi verið blettur eða þúfa sem ekki mátti hreyfa við en 

man ekki nöfnin á þeim.
78

 Hann segir að þess konar blettir hafi verið til hér um bil á 

hverjum bæ í sveitinni og segir jafnframt: „gott ef þeir eru ekki til enn―
79

 Aðspurður 

segir hann að það hafi komið fyrir að fólk hafi ekki farið eftir því en það hafi ekki leitt 

neitt gott af sér. Katrín, dóttir hans, segir um álagabletti að þeir hafi verið á vissum 

stöðum, til dæmis sé eyja í Úlfljótsvatni, Hrútey, sem er sérkennileg í laginu og 

toppmynduð, eins og Katrín orðar það.
80

 Í þessari eyju var stundum heyjað en ekki mátti 

slá toppinn á henni því ef það væri gert þá yrði eitthvert tjón, helst þá á skepnum en 

Katrín segir að toppurinn hafi aldrei verið sleginn í hennar tíð eða Kolbeins, föður 

hennar. Hún segist þó hafa heyrt af niðursetningi í sveitinni sem hafði verið að slá úti í 

eyjunni og var farinn að nálgast toppinn þegar bóndinn, sem var á Úlfljótsvatni þegar 

þetta gerðist, kemur róandi  í miklum flýti til að vara hann við að slá þar.
81

 Hann slapp 

þá naumlega því það fylgdi sögunni að ef þetta væri gert þá dræpist einhver gripur eða 

eitthvað slíkt. 

 Annar eins blettur var þarna sem var kallaður Litli–Hólmi
82

, austan við Flatey, 

sem var þó ekki beinlínis slægjuland en þó hafi afi hennar eitt sinn farið út í þennan 

hólma þegar hann var við slátt í Flatey og slegið þar svolítið.
83

 Um veturinn drapst svo 

reiðhesturinn hans og var skrokknum sökkt niður um ísinn á vatninu.
84

 Einhverju síðar 

                                                            
78 Samkvæmt Valdimar Tr. Hafstein fólu flest atvik frá fyrri tíð í sér brot á sláttubönnum. Hann segir: 

„Sagnir af mönnum sem hafa slegið brekkur og bala huldufólksins fylla síður þjóðsagnasafnanna og eru 

flestum kunnar.― Sjá Valdimar Tr. Hafstein, „Respekt fyrir steinum: álfatrú og náttúrusýn―, bls. 333. 
79 SÁM 1501 EF – Kolbeinn Guðmundsson. 
80 SÁM 1804 EF – Katrín Kolbeinsdóttir. 
81 SÁM 1804 EF – Katrín Kolbeinsdóttir. Hún segir að þessi niðursetningur hafi heitið Beinteinn 

Vigfússon og að Kolbeinn, faðir hennar, hafi skrifað um hann „dálítinn póst― sem birtist í sunnudagsblaði 

Tímans nokkrum árum áður.  
82 SÁM 1804 EF – Katrín Kolbeinsdóttir. Hún segir að hann sé alveg horfinn í dag eftir að byrjað var að 

virkja þarna á svæðinu. 
83 SÁM 1804 EF – Katrín Kolbeinsdóttir. Hún segir að þetta hafi líklega verið sumarið 1903, þegar þau 

voru nýflutt að Úlfljótsvatni. 
84 SÁM 1804 EF – Katrín Kolbeinsdóttir. Katrín segir að fólkið hafi ekki verið fyrir hrossakjöt og því var 

losað sig við skrokkinn í heilu lagi ofan í vatnið. 
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rak beinagrindina að hólmanum og var sagt að það hefði verið eins og bending, svo það 

mátti ekki slá hólmann og segir Katrín að það hafi aldrei verið gert eftir þetta.
85

 

 Annar blettur sem ekki mátti slá var hjá Torfastöðum og heitir Arnarhólmi, segir 

Guðmundur að þar hafi verið ágæt slægja en ekki mætti hrófla við því. Þrátt fyrir það 

sló bóndinn, Sveinn Sveinsson, þar eitt sinn en þegar hann var búinn segir Sigríður 

Árnadóttir
86

, nágranni hans, að hana hafði dreymt að hún stæði fyrir utan og sæi hvar 

maður kæmi gangandi í átt að Arnarhólma. Hún sér að hann er sorgmæddur og það 

liggur illa á honum svo hún spyr hvað sé að en þá svarar hann að það sé ekkert annað en 

að það sé búið að svipta hann aleigunni. Draumurinn var ekki lengri en Guðmundur 

segir að eftir þetta hafi Sveini gengið allt á móti, alveg sama hvað það var.
87

 

 Menn hafa yfirleitt hlýtt þessum óskráðu lögum að hreyfa ekki við þeim blettum 

sem sagðir voru undir álögum og gera enn þann dag í dag, oft er tekið tillit  til þeirra við 

vegavinnu og framkvæmdir ýmis konar. Valdimar Tryggvi Hafstein þjóðfræðingur 

gerði rannsókn á sambandi hugmynda um huldufólk og náttúrusýnar og spurði hvort 

álfatrú væri náttúruvernd.
88

 Hann túlkar viðtöl sem hann tók við m.a. menn sem unnu að 

vegagerð og segir:   

 Orðanotkunin staðfestir það, sem fram kemur víða annars staðar, að náttúrunni – eða 

 ósýnilegum íbúum hennar – er áskilinn ákveðinn myndugleiki andspænis mönnum. Í landslaginu 

 býr líf sem stendur mönnum að minnsta kosti jafnfætis, jafnvel þó þeir verði þess ekki varir með 

 beinum hætti. Landið er lifandi. Það verður að fylgja ákveðnum samskiptareglum í umgengni við 

 lifandi land, að lúta skilyrðum sem munnleg sagnahefð gerir grein fyrir og öllum er kunn; að 

 virða bannhelgi álagabletta og álfabyggða.89  

                                                            
85 SÁM 1804 EF – Katrín Kolbeinsdóttir. Ekki kannast Katrín við að fleiri álagablettir hafi verið þarna en 

hún nefnir þó að þeim krökkunum hafi verið sagt að leika sér gætilega hjá Skiphól. 
86 SÁM 1815 EF – Guðmundur Kolbeinsson. Guðmundur segir að Sigríður þessi hafi verið yfirsetukona 

og skýr. 
87 SÁM 1815 EF – Guðmundur Kolbeinsson. Sveinn þessi var ekki þarna áfram nema eitt ár eftir þetta, 

mesta lagi tvö, en þá fór hann til Reykjavíkur og dó þar á besta aldri. Þetta var ungur maður og allir væntu 

þess að hann yrði mesti merktarbóndi því allt hafi gengið svo vel fram að þessu. Þessu var kennt um, að 

hann hafi slegið blettinn.  
88 Valdimar Tr. Hafstein, „Respekt fyrir steinum: álfatrú og náttúrusýn―, bls. 327. 
89 Valdimar Tr. Hafstein, „Respekt fyrir steinum: álfatrú og náttúrusýn―, bls. 330. 
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 Valdimar segir að sagnir af umskiptingum og ástum álfa og manna séu að víkja 

fyrir álfatrú af annarri gerð sem séu sagnir af broti á bannhelginni en í þeim segir hann 

að kjarni trúar á álfa og huldufólk birtist. Hann bendir þó á að álagablettir geti einnig 

verið bannhelgir vegna t.d. álaga andheitra manna eða grafarhelgi.
90

 Þetta kemur fram í 

frásögn Katrínar af mönnum sem ætluðu að grafa eftir fjármunum í hól einum en fengu 

viðvörun: 

 þeir voru svona í röð, þrír, og þessi í miðið var hæstur og [ … ] var sagt að væru [ … ] 

 fornmannahaugar [ … ] held nú helst að [ … ] þetta hafi nú bara verið náttúrusmíð bara. En það 

 fylgdi sú saga að þarna væru heygðir þrír fornmenn, helst landnámsmenn, og það myndi nú 

 kannski eitthvað vera fémætt ef til vill í þeim og sagan sagði að einu sinni hefði verið grafið í 

 einn hólinn og átti að fara að leita að fjármunum en þegar að þeir sem eru að starfa að þessu 

 verki líta upp þá blasir nú kirkjan við, það var Úlfljótsvatnskirkja, þá sjá þeir að hún stendur í 

 björtu báli og þeir flýta sér auðvitað að komast heim til að slökkva og hætta öllu [ … ] en þegar 

 þangað kemur þá var enginn eldur og enginn bruni og [ … ] var svo sagt að það hafi ekki verið 

 átt við það meira – að grafa eftir fjármunum þar.91  

 

Mennirnir hafa þar fengið aðvörun sem þeir tóku til greina, en allur er jú varinn góður 

þegar kemur að haugum fornmanna.  

 Í grein sinni, „Hvað merkir þjóðtrú?―, fjallar Árni Björnsson um það hugtak og 

vill meina að orðið þjóðtrú sé staðhæfing um að þjóðin öll trúi á það sem verði ekki 

skýrt með vísindalegum hætti. Hann segir að slík trú sé ekki eins algeng og margir vilji 

meina og segir:  

 það voru yfirleitt langt innan við tíu af hundraði þessa gamalfróða og samviskusama fólks, 

 sem virtust hafa einlæga trú á tilveru huldra vætta. Ekki voru þeir fleiri sem af  eigin raun 

 könnuðust við þjóðtrú í sambandi við vinnubrögð nema þá sem gamanmál. Þetta kom í  fyrstu 

 nokkuð á óvart því að starfsmaður deildarinnar og greinarhöfundur var eins og  flestir aðrir að 

                                                            
90 Valdimar Tr. Hafstein, „Respekt fyrir steinum: álfatrú og náttúrusýn―, bls. 331. 
91 SÁM 1860 EF – Katrín Kolbeinsdóttir. Katrín segir að þetta hafi átt að vera Úlfljótur í miðhaugnum, 

sem bjó á Úlfljótsvatni, Ölver frá Ölfusvatni í öðrum og Villingur frá Villingavatni í þeim þriðja. 

Munnmælin hafi sagt þetta og voru orðin að þjóðsögu en hún segir að þetta passi þó ekki við aðrar sagnir: 

„Þetta sagði nú sko sagan, munnmælin sögðu þetta, en þetta náttúrulega stenst engan veginn [ … ] við 

það sem að aðrar sagnir segja [ … ] ég heyrði þetta [ … ] ég held bara að þessi saga hafi gengið alveg, 

lifað bara. [ … ] þetta var orðin þjóðsaga sem lifði á vörum fólksins bara [ … ] svona smá þjóðsaga.― 
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 sjálfsögðu uppfullur af þeirri innrætingu að fólk hefði áður fyrr upp til hópa trúað á huldar 

 vættir og hégiljur og aldrað fólk gerði það enn.92 

 

 Árni segir að menn, bæði nú og áður, hafi trúað því að hjátrú hafi verið lifandi 

hjá fólki á fyrri öldum en að sama skapi að hún fyrirfyndist varla á sínum eigin 

samtíma.
93

 Hann fjallar um ástæðurnar sem geta legið að baki þjóðsagna og kemur með 

vísindalegar skýringar á því hvernig saga gæti hafa orðið til en þar nefnir hann sem 

dæmi að íshræringar í vötnum gætu hafa myndað hljóð sem minnti á sænaut og 

kynjamyndir í hrauni eða klettum orðið uppspretta tröllasögu.
94

 Árni gerir ráð fyrir því 

að „saga sé í upphafi búin til af óþekktum höfundi eða sagnamanni. Rætur hennar geta 

verið margvíslegar en þegar vel tekst til fer saman listræn sköpunarþörf sögumanns og 

löngun áheyrenda í skemmtun og spennu.― 
95

 

 Valdimar Tr. Hafstein er gagnrýninn á grein Árna og bendir á: 

 Hafi menn í sérhagsmunaskyni, fremur en af trú, kallað mishæðirnar híbýlí huldufólks,  eins og 

 vel kann að hafa komið fyrir, þá vaknar sú spurning hvers vegna það hefur borið árangur? Var 

 það ef til vill vegna þess að aðrir voru tilbúnir að taka mark á því, þar á meðal verktakar? Ef svo 

 er, þarf álfatrúin þá frekar vitnanna við?― 96 

Svörin eru hér fólgin í spurningunum sjálfum, fyrst fólk tekur alvarlega þegar raska á 

blettum sem sagðir eru álagablettir þá hlýtur það að segja mikið um trú þeirra á 

fyrirbærið, annars myndi fólk ekki ganga það langt að framfylgja þeim bönnum sem 

loða við hina ýmsu stokka og steina.  

 Í sögunum frá Úlfljótsvatni er ekki einungis að finna sagnir af álagablettum 

heldur einnig af álögum eða heitingum. Ef farið er eftir skiptingu Jóns Árnasonar 

                                                            
92 Árni Björnsson, „Hvað merkir þjóðtrú?― Skírnir  (170:1996), s. 79–104,  bls. 91. 
93 Árni Björnsson, Skírnir, bls. 89. 
94 Árni Björnsson, Skírnir, bls. 96. 
95 Árni Björnsson, Skírnir, bls. 95. 
96 Valdimar Tr. Hafstein, „Respekt fyrir steinum: álfatrú og náttúrusýn―, bls. 328. 
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myndu næstu tvær sögur falla undir 3. flokk – Galdrasögur, í undirflokkinn töfrabrögð 

og þar undir heitingar og álög. Jón Árnason segir um þennan flokk:  

  

 Stundum eru það ummæli galdramanna eða þeirra sem fornir þykja í skapi er olla öðrum 

 óhamingju og verða að áhrínsorðum engu síður en ákvæði kraftaskálda. Ummælum sýnist mega 

 skipta í tvennt: heitingar (formælingar og forbænir) og álög. En það er kallað „að heitast― og 

 „heiting― þegar menn biðja í heift hver öðrum mikilla bölbæna og orðatiltækin „að verða fyrir 

 álögum―, „vera í álögum― eða „undir álögum― eru höfð um allt það hvort heldur eru menn eða 

 hlutir sem háð er áhrínsorðum annara; einnig eru þau höfð um þá menn sem hafa orðið að skipta 

 hömum fyrir ummæli sem alkunnugt er úr fornum sögum.97 

  

5.3 Álög 

 

Katrín talar um mýfluguna við Úlfljótsvatn en hún hafi verið svo skæð að fólk hafi velt 

fyrir sér hverju þetta sætti en hún segir að skýringin hafi verið sú að 

  

 silungsveiðin í vatninu hafi einhvern tímann verið miklu meiri og þetta væru eiginlega álög, 

 mýflugan væri [ … ] eiginlega silungur í álögum – sem hefði orðið vegna þess að það voru nú 

 víst húsfreyjur sem að voru ósammála og rifust svona harkalega að önnur lagði á [ … ] að svona 

 helmingurinn eða þriðjungurinn, ég man ekki hvort það var, af silungsveiðinni eða silungunum í 

 vatninu yrði að mýflugu – en það [ … ] [voru] húsmóðirin á heimajörðinni og 

 hjáleiguhúsmóðirin sem deildu um veiðina. Og þá  lagði sú sem að mátti sín minna, sem var nú 

 víst sú sem bjó í hjáleigunni, það á að silungsveiðiparturinn þessi, hann yrði að mýflugu.98 

 

Þessi saga heyrir ekki einungis til álaga eða heitinga heldur einnig til 4. flokks Jóns 

Árnasonar, Náttúrusagna, þar fellur hún í undirflokkinn dýrasögur og svo loks 

skorkvikindi en þar segir Jón um mývarginn:  

  

 [ … ] einkum eru það tvö byggðarlög sem eiga hvað þyngst undir þessu böli að búa, 

 Grafningurinn í Árnessýslu og Mývatnssveit í Þingeyjarsýslu, og næstu sveitir þar í grennd þegar 

                                                            
97 Jón Árnason, Íslenskar þjóðsögur og ævintýri, bls. 457. 
98 SÁM 1804 EF – Katrín Kolbeinsdóttir.  
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 vindur feykir þangað mýinu. [ … ] Á báðum stöðunum ganga menn og skepnur blóðrisa undan 

 vargi þessum sem fer upp í öll skilningarvit sem opin standa svo ekki verður við spornað, en 

 blóðið lagar úr á eftir. Þessi meinvættur hefur þótt svo mikill ófögnuður og illur að menn hafa 

 ekki getað ímyndað sér að guð hafi skapað mýfluguna sem gjörir svo mikið mein af sér, heldur 

 hafi hún kviknað í skegginu á kölska og því er mýbitið kallað „skegglýsnar skrattans―.99 

 

Saga Katrínar tengist ekki kölska eins og Jón talar um en ljóst er að mývargurinn hafi 

ekki verið talinn sköpun guðs, svo mikinn ímugust hefur fólk haft á honum.  

 Guðmundur segir einnig frá álögum eða nánar til tekið áhrínsorðum. Þegar hann 

var átta ára fór hann með ömmu sinni að Torfastöðum og sá þá þar gamla konu vera að 

prjóna en hún átti að hafa orðið fyrir álögum eða heitingu eins og hann kallar það en 

hann lýsir kynnum sínum af konunni svona: 

  

 þegar ég kem inn fyrir hurðina þá situr þar kona á rúmi sínu, hún var orðin gömul, virtist vera 

 nokkuð  gömul og hún er að prjóna en ég sé það að hún er nú eitthvað öðruvísi heldur en hún á 

 að vera, að [ … ] hægri hendin á henni er alveg kreppt upp að handleggnum og fóturinn líka, 

 hann er [ … ] allur samankrepptur, [framleisturinn?] [ … ] og hún situr svona á rúminu og 

 er að prjóna. Og mér hefur víst eitthvað orðið starsýnt á þetta því að hún segir svona: „það er 

 von að þú horfir á mig drengur minn, það vita allir og það er - ég var öðruvísi en ég á að vera 

 og öðruvísi en fólk er flest,― svo ég fann það nú sko  að henni þótti nú þetta vera, að ég horfði of 

 mikið á sig [ … ] og svo hætti ég nú því100 

 

Þegar Guðmundur lagði svo af stað með ömmu sinni heim á leið spurði hann af hverju 

gamla konan væri svona og amma hans, sem var á sama aldri og konan, sagði að þegar 

þessi kona hefði verið um ársgömul hefði móðir hennar verið með hana í fanginu og 

rifist við vinnukonuna á bænum en það hafi verið með þvílíku offorsi að hún endaði 

með því að óska vinnukonunni alls ills, að hún yrði að aumingja. Þegar hún setur svo 

barnið niður á gólf er það máttlaust öðrum megin, bæði fóturinn og handleggurinn, og 

                                                            
99 Jón Árnason, Íslenskar þjóðsögur og ævintýri, bls. 623–624. 
100 SÁM 1862 EF – Guðmundur Kolbeinsson. 
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hafði þá vinnukonan haft einhvers konar mótstöðuafl en álögin lent á barninu í staðinn. 

Afi Guðmundar var átta eða níu árum eldri og sagðist muna vel eftir þessum atburði en 

konan, sem varð varanlega fötluð, kenndi móður sinni alfarið um hvernig væri komið 

fyrir sér. Guðmundur segir hana þó hafa getað gert ýmislegt, þrátt fyrir fötlun sína, en 

hún passaði eldinn, eldaði mat jafnvel og baslaði við að prjóna, þó erfitt væri.
101

 Oft er 

sagt að orð séu álög og er þá átt við að fólk ætti að vara sig á hvað það segir því það 

gæti ræst en eins og sagan segir getur einnig komið fyrir að viðkomandi fái í bakið það 

sem hann óskar öðrum.  

 

5.4. Huldufólk 

 

Huldufólkssögur heyra undir 1. flokk Jóns Árnasonar, Goðfræðisögur og undirflokkinn 

álfar en hann segir um þá: „Þá eru til önnur nöfn um þetta sama kyn, svo sem huldufólk, 

huldumaður, huldukona o.s.frv.―
102

 Enginn sérstakur flokkur er til um þegar dýr hverfa 

og birtast svo aftur löngu síðar svo hér er látið nægja að skipa sögu Guðmundar, Boli á 

Bíldsfelli, í flokkinn álfar enda segir hann sjálfur að því hafi verið trúað að bolinn hafi 

verið með huldufólki sem hefði þurft hans með. Einnig má setja þá sögu í flokk númer 4 

– Náttúrusögur og þaðan í dýrasögur – ferfætlingar. 

 Eins og kom fram í kaflanum um flakkarana segir Guðmundur að huldufólks- og 

draugasögur hafi verið í uppáhaldi þegar hann var að alast upp, þær hafi verið mest 

spennandi. 

 Upptaka 1802 endar á Guðmundi Kolbeinssyni en viðtalið við hann byrjar í 

miðju samtali hans og Hallfreðar. Guðmundur ætlar að segja sögu sem hann segist hafa 

                                                            
101 SÁM 1862 EF – Guðmundur Kolbeinsson. Þessi kona sem varð fyrir álögunum hét Sigríður 

Þorsteinsdóttir og var frá Tungu í Grafningi. Hún lést fyrir jólin 1907, 68 ára gömul. 
102 Jón Árnason, Íslenskar þjóðsögur og ævintýri I, bls. 3. 
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heyrt frá afa sínum, Guðmundi í Hlíð, en hann hafði hana eftir tengdamóður sinni, 

Kristínu Jónsdóttur frá Bíldsfelli sem var á staðnum þegar atburður þessi átti sér stað. 

Sagan segir að þegar kýrnar á Bíldsfelli hafi eitt sinn verið reknar norður með Sogi var 

boli á öðru ári hafður með þeim en þegar þær voru sóttar um kvöldið þá finnst hann 

hvergi. Eftir mikla leit voru getgátur uppi um að hann hafi jafnvel farið í Sogið. Ári 

seinna, þegar kýrnar eru sóttar á sömu slóðir, er bolinn með þeim þar en mun stærri en 

hann hefði átt að vera eftir þennan tíma. Guðmundur segir að fólkið hafi verið undrandi 

á þessu en hafi þóst vita hvar hann hefði verið allan þennan tíma, það væri ekki um 

annað að ræða en að hann hafi verið hjá huldufólki sem hafi þurft að hafa hann, það hafi 

fóðrað hann og skilað honum svo þegar það þurfti hann ekki lengur
103

. Guðmundur hlær 

þegar hann segir að fólk hafi alltaf getað vitað svona lagað, aftur á móti væri þessi saga 

einkennileg en alveg sönn. Guðmundur nefnir þessa sögu aftur seinna og segir um hana 

að það hafi þótt alveg víst að boli þessi hafi verið hjá huldufólki og það væri ekkert um 

það að tala. Hann heyrði fólk tala um að það væri mikið af huldufólki þarna en á 

Bíldsfelli var sérstaklega mikið af huldufólki og þar hafi margir orðið varir við ýmislegt 

sem hann kann ekki að fara með.
104

  

 Katrín segir að það hafi verið dálítil huldufólkstrú á Úlfljótsvatni og nefnir 

söguna um Hrútey sem dæmi.
105

 Einnig átti einhver að búa í Skiphól en sagan segir að 

hann og huldumaðurinn í Hrútey hafi stundum haft vistaskipti og búið kannski sitt árið í 

hvorum stað. Katrín segir að stundum hafi komið rákir í Úlfljótsvatn og þá hafi verið 

                                                            
103 SÁM 1802 EF – Guðmundur Kolbeinsson. Katrín segir svipaða sögu á SÁM 1805 EF af kálfi sem fór 

inn í Borgarvíkurhelli í Úlfljótsvatnslandi en kom út úr Baulugili í Hlíðarlandi, en fjórir til fimm 

kílómetrar eru þar á milli. 
104 SÁM 1803 EF – Guðmundur Kolbeinsson.  
105 Sú saga er í kaflanum um álagabletti. Það mátti ekki slá toppinn á Hrútey, því þar átti að búa 

huldumaður. 
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sagt að sá sem bjó í Skiphól væri að fara til veiða.
106

 Katrín segir að þó trú hafi verið að 

einhverju leyti þá hafi huldufólkið verið hætt að sjást svo hún muni til. Sterk 

huldufólkstrú var á hól í Hlíð þar sem afi hennar og amma bjuggu allan sinn búskap en 

sá hóll var kallaður Búhóll og átti ætíð að standa þar kofi fyrir hest eða einhverja gripi. 

Ekki þurfti hann að vera stór en aldrei mátti leggja hann niður því trúað var að 

huldufólkið vildi hafa hann. Katrín segir að ætíð hafi verið farið eftir þessu og hafður 

kofi þar fyrir reiðhesta en hún bætir því við að þeirri skepnu sem var í kofanum hafi 

alltaf farnast vel.
107

  

 Saga þessi, að kofi skyldi ætíð standa á Búhól, fellur undir 1. flokk Jóns 

Árnasonar, undirflokkinn álfar og þaðan undir álfar leita liðveizlu manna en þó nafnið á 

þeim flokki gefi til kynna að álfarnir sjálfir leiti til mannanna segir Jón:  

 Hvort sem menn hafa sýnt álfum greiðvirkni að fyrra bragði eða álfar hafa leitað til manna um 

 það er þeim hefur legið á og gátu ekki fengið ella, [ … ] hafa þeir oft umbunað slíkt ríkulega og 

 það þótt auðnuvegur að verða vel við öllum nauðsynjum þeirra. En á hinn bóginn hafa þeir lagt á 

 þá reiði sína er skorizt hafa undan þess konar liðveizlu við þá.108 

 Hallfreður spyr Katrínu hvort aldrei hafi komið fyrir að huldufólk fengi 

einhverja hluti lánaða frá mannfólkinu og tekur hún dræmt undir það en samt hafi 

komið fyrir að einhvern hlut vantaði allt í einu en hann hafi átt að vera á vísum stað. Þá 

var sagt að huldufólkið hafi fengið hann lánaðan. Svo hafi hluturinn komið fljótlega í 

ljós og þá var ekki um að villast að huldufólkið hafi þurft að nota hann.
109

 Guðmundur 

segir frá því þegar hann tapaði hnífnum sínum við vinnu en endurheimti hann löngu 

síðar á óútskýranlegan hátt: 

                                                            
106 SÁM 1804 EF – Katrín bætir við í SÁM 2052 EF að þá hafi verið kominn silungur í vatnið og þeim 

óhætt að fara að hugsa um veiðiskapinn, fyrst hann var farinn að gera það. Í SÁM 2684 EF segir hún að 

rákirnar hefðu tilkomið vegna fitubrákar af silungnum sem þá var farinn að veiðast vel. 
107 SÁM 1805 EF – Katrín Kolbeinsdóttir. Katrín nefnir þetta aftur í SÁM 2052 EF og bætir þá við þeirri 

sögu að einu sinni hafi verið folald í þessum kofa og það hafi þrifist ákaflega vel en eitt sinn þegar litið 

var í kofann eftir folaldinu hafi verið þar kona inni að gefa því eitthvað góðgæti. Þótti það víst að þar 

hefði álfkona verið að hlynna að því og ákveðið upp frá því að hafa ætíð kofa fyrir skepnur. 
108 Jón Árnason, Íslenskar þjóðsögur og ævintýri I, bls. 8. 
109 SÁM 1805 EF – Katrín segist þó hafa tekið eftir því að þegar leitað er að einhverjum hlut þá finnist 

hann ekki alltaf strax en það byggist ekki á því að neinn hafi þurft að nota hann. 



 

44 
 

 Guðmundur Loftsson segir „já, það er gott fyrir þig að eiga vasahníf,― sagði hann, „því sá sem er 

 hníflaus hann er líflaus― og síðan hef ég alltaf haft hníf í vasanum, það hefur einhvern veginn 

 loðað við mig. Svo ég [ … ] tók upp vasahnífinn og sneið þessar bætur og [ … ] læt svo  hnífinn 

 aftur [ … ] að mér finnst, í vasa minn, ég er kominn með hendina niður í miðjan vasa og sleppi 

 hnífnum þar en um leið og ég [ … ] sleppi hnífnum þá dettur hann bara niður  með fætinum og 

 ofan í sprungu sem var þar í hrauninu [ … ] og ég heyri hvar hann glamrar þarna niður og lít ofan 

 í sprunguna og ég sá engan botn í henni, hún var svo djúp að ég átti ekkert við þetta meira sko 

 hann var farinn - hnífurinn var farinn sína leið og það var ekkert við því að segja. Nú svo líður 

 vertíðin eins og gengur og gerist og ég hafði vasaúr sem ég trekkti alltaf upp, áður en ég fór að 

 sofa og setti það undir koddann minn og tók það alltaf þar þegar ég fór á fætur og hafði það með 

 mér. Svo er það bara á lokadagsmorguninn, þegar  ég lyfti  koddanum upp og tek úrið, þá 

 liggur hnífurinn við hliðina á úrinu, það er ekkert annað. Og ég skoða hnífinn sko, ég þekkti 

 hann, það voru smá skorur sem ég hafði í skaftinu, það var alveg sá rétti hnífur og þekkti 

 hann alveg um leið. Nú, hvur hafði tekið hnífinn þarna upp úr vasa mínum? Mér fannst ég 

 láta hann í vasann og hann datt ofan í þessa - þessa  sprungu sem engin leið var að [hlær] hugsa 

 til að ná  honum. Og svo er hann kominn þarna [ … ] jæja, nú hafði ég náttúrlega hnífinn og 

 hugsaðu nú að passa þennan hníf og hafa hann á mér110 

 

 Tveimur árum síðar er Guðmundur á sjó þegar bátsvélin stöðvast og mikið fát 

kemur á áhöfnina sem er skipað að fara á dekk og hífa stórseglið á bátnum en það stóð 

eitthvað á sér svo formaðurinn biður um hníf en hvar sem var leitað þá fannst enginn 

hnífur. Guðmundur tekur þá upp hnífinn sem hafði týnst svo eftirminnilega um árið og 

segja má að hann hafi bjargað áhöfninni frá háska. Þetta þótti honum einkennilegt 

hvernig hnífurinn sem fór ofan í sprunguna birtist svo allt í einu löngu seinna.  

 Þetta var ekki í eina skiptið sem Guðmundur fann í fórum sínum hlut sem 

hjálpaði honum og segir hann frá því þegar kompás fannst í vasanum hans sem hann 

hafði aldrei séð áður: 

  

 skal segja þér sögu af því, það er nú ekkert langt síðan [ … ] við fórum upp í Hengil, [ … ] ég og 

 konan  mín, [ … ] og tjölduðum svona hér og þar, af því ég var nú svo kunnugur þarna [ … ] 

 þetta hefur nú verið eitthvað kringum 1950 líklega [ … ] og svo erum við búin að tjalda þarna 

 austast í innsta dalnum og veðrið var svo gott um kvöldið, blíðskaparveður og við gengum 

 svolítið upp í brekkurnar og við ætluðum nú ekkert að fara langt en veðrið var nú svo gott að við 

                                                            
110 SÁM 1841 EF – Guðmundur Kolbeinsson. 
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 fórum [ … ] alveg upp á hæsta topp á Henglinum [ … ] en svo segi ég svona: „það var 

 athugaleysi hjá mér að taka ekki úrið mitt með mér, við vitum ekki hvað klukkan er,― svo það 

 var nú allt í lagi með það svo hún segir svona við mig konan:  „hvernig er þetta, áttu tvö úr?― en 

 ég skildi jakkann minn eftir niðri í tjaldi, fór bara snöggklæddur. „Nei,― segi ég, „ég á ekki nema 

 eitt úr.― „Nú ég ætlaði að fara að gá á klukkuna en þá finn ég úr sem að er hulstur á beggja megin 

 og ég lét það [ … ] aftur ofan í vasann og svo sá ég úrið þitt líka, það var í öðrum vasa.― „Þetta er 

 tóm vitleysa í þér,― segi ég, „og ekkert annað -  ég var ekki með nokkurt úr annað.― Jæja, svo 

 förum við heim og hvaðeina og [ … ] hún var nú spennt fyrir það að sýna mér úrið og fer ofan í 

 vasann minn, þar sem að hún segir að úrið sé og tekur það upp og [ … ] þá er þetta hulstur, svona 

 eins og lítið úr og hulstur, málmhulstur yfir því öllu, svo fer ég að skoða þetta og opna það en þá 

 er þetta kompás og ég skil ekkert í hvaðan hann hefur komist þarna í [ … ] mín föt [ … ] hann 

 var ekki í vasa mínum þegar ég fór af stað og ég hafði aldrei átt þennan kompás – aldrei.111  

 

Þegar þau héldu för sinni áfram austur vissu þau ekki hvað klukkunni leið því það hafði 

gleymst að trekkja upp úrið svo Guðmundur stillir hana eftir kompásnum en til öryggis 

hafði hann hana klukkutíma á undan því þau ætluðu að ná rútunni í Hveragerði. Eftir 

tvær nætur til viðbótar á tjaldferðalaginu koma þau til Hveragerðis og það fyrsta sem 

Guðmundur gerir er að athuga hvað klukkan sé og þá eru þau nákvæmlega klukkutíma á 

undan brottfarartíma rútunnar svo kompásinn kom þeim að góðum notum þar. Hann 

segir frá því að hann hafi átt þennan kompás í mörg ár en sé búinn að týna honum og 

finni hann ekki nokkurs staðar.  

 Guðmundur segir að fyrstu nóttina þeirra í tjaldinu hafi konan hans, Áslaug, 

vakið hann og sagt: „heyrðu, hvað er þetta? Það er fullt af beljum hérna í kringum 

okkur, þær eru að kroppa hérna allt í kringum tjaldið og hnusa― og hann segist hafa 

heyrt það líka og litið út en þá hafi hann ekki séð neitt fyrir utan tjaldið. Hann segir frá 

því hlæjandi að hann hafi þá hugsað með sér: „við höfum verið bara hérna í 

mannabyggðum og þeir hafa látið þennan kompás bara í vasa minn svona af rausn [ … ] 

við það að segja að við værum velkomin að vera hérna.
112

 Vera má að einhver hafi látið 

Guðmund fá þennan kompás til að hjálpa þeim að vita hvað tímanum leið á meðan þau 

                                                            
111 SÁM 1841 EF – Guðmundur Kolbeinsson. 
112 SÁM 1841 EF – Guðmundur Kolbeinsson. 
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voru á ferðalaginu en er svo búinn að endurheimta hann, úr því hann finnst hvergi. Er 

hann þá mögulega kominn í hendurnar á einhverjum sem þarf á honum að halda. 

 

                                    Guðmundur og Áslaug í útilegu 

 Guðmundur týndi ekki aðeins hnífnum sínum á árum áður heldur segir hann frá 

því hvernig hann týndi í sífellu skónum sínum þegar hann var smástrákur: 

 það var eiginlega aftur og aftur þegar ég var lítill strákur þarna á Úlfljótsvatni [ … ] það var 

 svoleiðis að ég tapaði þarna svo mörgum skóm af fótunum á mér án þess að ég hafði hugmynd 

 um hvernig það orsakaðist. Og fyrsti skórinn var það sem að ég týndi [ … ] 1903 eða ´04, þá 

 vorum við Katrín systir mín að leika okkur þarna út með grjóthálsinum, rétt fyrir sunnan túnið – í 

 glaðasólskini og besta veðri og við vorum þar að byggja svona einhverja kofa eða þess háttar. 

 Það var svo gott að vera þarna fyrir krakka, svona grjót og stórir klettar í kring en svo verður 

 skórinn minn annar svo harður að ég get ekki með nokkru móti hamið hann á mér en þarna rétt 

 fyrir neðan sem við vorum [ … ] kom upp svolítil lind [ … ] svona eins og góð  kranabuna hérna 

 venjuleg, hérna í Reykjavík, og svona straumlítil frekar en var alltaf eins, hvort sem var þurrkur 

 eða rigning, hún var alltaf eins, hún kom þarna undan hæðinni, svo okkur dettur í hug að fara 

 þangað með skóinn og leggja þarna í bleyti og gerum það, eins og krakkar svona og við höfðum 

 nú vit á því, ég lét stein ofan í skóinn og hann var þarna [ … ] alveg við lygnu,  ekki þar sem 

 straumurinn var og var nú svo lítill straumur og svo erum við þarna góða stund að leika okkur  – 

 svo ætlum við að taka skóinn þá er hann hvergi nokkurs staðar og við göngum nú 

 meðfram læknum, hann var nú ekki langur þessi lækur, hann hefur verið kannski svona fimmtíu 

 metrar á lengd og [ … ] endaði bara í sléttri valllendisflöt sem að vatnið hvarf og við gengum 
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 með honum aftur á bak og áfram og aldrei fannst skórinn og [ … ] var nú ekkert nafn á þessum 

 læk en hann var nú kallaður skóspræna eftir þetta og alla tíð sem við vorum þarna og þetta var 

 orðið alþekkt nafn á læknum, skóspræna.113 

Miðað við aldur þeirra Guðmundar og Katrínar er þetta kannski ekki einkennilegur 

atburður en Guðmundur segir frá því hvernig þetta endurtók sig, eins og einhver væri á 

sveimi sem tæki skóinn frá honum: 

 Svo er það nokkru seinna [ … ] líklega verið 1906, þá var verið að slá úti á Selflötum, það er 

 svona klukkutíma ferð frá bænum, úti í fjalli, og ég fékk nú að fara þetta með afa mínum sem að 

 var nú þá hættur að ganga að slætti en við fórum að færa fólkinu eitthvað, mat eða kaffi [ … ] í 

 glaðasólskini og  þurrki og þegar við vorum komnir svona hálfa leið heim þá fer skórinn að 

 verða svo harður og það voru nú skóbætur þá hafðar og skinnskór [ … ] og bótin er farin upp úr 

 svona og gamli maðurinn segir svona: „við skulum fara þarna niður á mosabalann sem er þarna 

 fyrir neðan og  [ … ] þar skal ég laga skóinn þinn,― sagði hann. Og þar setjumst við á alveg 

 sléttan grámosabala og ég tek af mér skóinn og gamli maðurinn [ … ] tekur skóinn og lætur hann 

 á milli okkar og fer svo að teygja skóbótina og laga hana og  svo ætlar hann að rétta hendina og 

 taka skóinn sem lá á milli okkar og segir svona dálítið höstugur: „hva, tókstu skóinn?―. „Nei, nei, 

 ég tók ekki skóinn,― segi ég. „Nú, það hlýtur að vera,― segir hann, „hann er ekki þar sem ég lét 

 hann―. Og svo leitum við að skónum þarna í kring og þarna var ekki  nokkur hola eða neitt, 

 skóinn fundum við ekki og ég varð að ganga heim [ … ] á sokkaleistunum og  honum þótti þetta 

 nú dálítið sérkennilegt gamla manninum, nú hvað gat orðið af skónum því þarna var ekki nokkur 

 hola eða neitt og alveg [ … ] rennsléttur mosabali sem við settumst á?114 

 

Guðmundur segir frá þessu hlæjandi því svo einkennilegt fannst þeim að skórinn hafi 

gufað upp og var hann þó ekki smábarn þarna sem hafði ekki haft vit á að hafa skóinn á 

sínum stað. Tveimur árum síðar gerist það aftur að hann týnir skónum en þá situr hann 

ofan á stórum stein og þegar hann ætlaði ofan af steininum finnur hann að skórinn er 

ekki á fætinum svo hann leitar fyrir neðan steininn en hann segir að þar hafi verið alveg 

slétt og lítill gróður. Hann hafði verið að leika sér með Katrínu systur sinni og Þórði 

Símonarsyni og þau hjálpuðu honum að leita að skónum en allt kom fyrir ekki, hann 

                                                            
113 SÁM 1841 EF – Guðmundur Kolbeinsson. 
114 Sama heimild. 
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þurfti enn og aftur að ganga á sokkaleistunum og segir hann það ekki hafa verið 

einleikið hversu oft hann hafi komið á öðrum skónum heim.
115

  

 Þessir einkennilegu atburðir með hnífinn, kompásinn og skóna eru hafðir í 

þessum kafla um huldufólk en vera má að þær eigi ekki heima þar. Undirflokkar Jóns 

Árnasonar álfar sýna mönnum góðvilja og álfar gjöra mönnum mein sem eru undir 

flokknum álfar og yfirflokknum Goðfræðisögur, sem er jafnframt 1. flokkurinn, virðast 

geta geymt slíkar sögur sem þarna koma fram þó erfitt sé að ímynda sér að einhver hafi 

viljað gera Guðmundi mein þegar hann tapaði skónum sínum sem smástrákur. Kannski 

hafa álfar eða huldufólk þá skopskyn og sumt af því bannsettir hrekkjalómar þegar upp 

er staðið. Aftur á móti er hægt að segja að Guðmundur hafi notið mikils góðvilja þegar 

kemur að hnífnum og kompásnum því í bæði skiptin hafði hann mikla þörf fyrir þá 

hluti. Hluta sögunnar af kompásnum er hægt að flokka sem ofheyrnir sem er 

undirflokkur ófreskisgáfna undir 3. flokki Jóns, Galdrasögum en eins og kemur fram í 

sögunni heyra þau, Guðmundur og Áslaug, í beljum hnusandi fyrir utan tjaldið sem 

reynast svo ekki vera þar þegar þau líta út. 

 Atburðirnir sem hér hefur verið sagt frá eru óútskýranlegir og eflaust hefur verið 

leitað svara á sínum tíma en engin fengist en það vill oft verða raunin þegar kemur að 

sögum af álfum og huldufólki því sjaldan birtist það fyrir framan mannfólkið sisona og 

biður um greiða eða ávítir það fyrir hvers konar spjöll á landsvæði sínu. Hvað þá heldur 

réttir fram hníf sem löngu var týndur eða kompás sem hjálpargagn. Þó ekki sé sagt með 

berum orðum að þarna hafi huldufólk verið að verki má freistast til að mynda sér eigin 

skoðun um það út frá samhengi sagnanna, þangað til önnur skýring fæst.  

 Álfar og huldufólk eru ekki einu yfirnáttúrulegu verurnar sem heimildamenn 

segja frá. Eins og komið hefur fram þótti Guðmundi skemmtilegast að heyra sögur af 

                                                            
115 SÁM 1841 EF – Guðmundur Kolbeinsson. 
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huldufólki og draugum en draugasögur eru fyrirferðarmesti sagnaflokkurinn á 

upptökunum sem hér eru til umfjöllunar og jafnframt ítarlegasti, sagt er frá mun meiri 

smáatriðum í þessum sögum og virðist vera meiri nálægð heimildamanna við drauga en 

huldufólk, enda oft afturgöngur manna sem þau þekktu sem eiga þar hlut að máli eins 

og fjallað verður um í næsta kafla. Þetta á þó einkum við frásagnir frá Guðmundi og 

Katrínu sem segja einnig frá Kolbeini föður sínum þegar rætt er um drauga en hann 

sjálfur ræðir það sem minnst. 

 

5.5 Draugar 

Kolbeinn segir að það hafi ekki verið neinir draugar beint en það hafi þótt varasamt að 

fara vissa leið. Draugar voru ekki mikið ræddir þegar hann var að alast upp, meira hafi 

verið um huldufólk.
116

 Guðmundur, sonur hans, segir hann hafa séð ýmislegt sem hann 

talaði yfirleitt ekki um og segir Guðmundur frá atburði við kirkjuna á Úlfljótsvatni. 

Kolbeinn hafði skráð þann atburð niður en Þorlákur, sonur hans, birtir frásögn föður 

síns í bókarkaflanum „Ég óx úr grasi á Úlfljótsvatni― og er hann á þessa leið: 

 Það var 11. nóv. 1923, að áliðnum degi, í logni og góðu veðri. Ég var úti á hlaði á Úlfljótsvatni. 

 Heyrði ég þá greinilega að eitt högg var slegið í aðra kirkjuklukkuna. Ég leit strax upp að 

 kirkjunni, því að það var ekki vanalegt að neitt væri hringt eða átt við kirkjuklukkurnar, nema 

 þegar messað var eða jarðað. Ég sá að kirkjan var aftur. Fór ég þá upp að kirkjudyrunum til þess 

 að vita hvort nokkur væri inni. En  kirkjan var læst og þar var enginn. Ekki heyrði ég nema eitt 

 höggið. En einum eða tveimur dögum síðar  kom sú frétt að séra Jón Thorsteinsson sem þá var 

 nýfluttur til Reykjavíkur væri dáinn. Hann hafði andast sama daginn sem ég heyrði hringinguna 

 og um sama leyti dagsins. Séra Jón var lengi prestur á Þingvöllum og þjónaði Úlfljótsvatni sem 

 var annexía frá Þingvöllum. Hann rækti það starf vel og samviskusamlega.117 

Presturinn hefur jafnvel verið að kveðja Úlfljótsvatn þarna en það að hann hafi heyrt 

þetta þann sama dag og presturinn lést getur varla verið tilviljun.  

                                                            
116 SÁM 1501 EF – Kolbeinn Guðmundsson. Þegar Kolbeinn segir að varasamt hafi þótt að fara vissa leið 

á hann eflaust við um söguna sem Guðmundur segir á SÁM 1802 EF sem hann kallar „Þeysireiðina með 

skógarnefinu―. 
117 Jón R. Hjálmarsson, „Ég óx úr grasi á Úlfljótsvatni―, bls. 41–42. 



 

50 
 

 Guðmundur er fús að tala um drauga og fyrstu söguna sem hann segir af slíku 

kallar hann Þeysireiðina með skógarnefinu. Hann segir hana ekki eldri en það að pabbi 

hans muni vel eftir þessum atburðum en þá var á Úlfljótsvatni vinnumaður að nafni 

Hjörleifur Jónsson sem þótti nokkuð forspár og vissi ýmsa hluti fyrirfram. Hann hafði 

áður átt heima í Ölfusi og þar reifst hann við einn bóndann út af trúmálum, en bóndi 

þessi 

 var mikill búsýslumaður og hugsaði mest um sig og sína sauði en taldi [ … ] vera tilgangslaust 

 að vera  að hugsa um aðra tilveru eftir það að hann væri hættur sínu starfi hér en Hjörleifur var á 

 öðru máli, og svo endaði þetta nú með dálitlum kappræðum en hann hafði sagt Hjörleifi það að 

 „svo framarlega sem [ … ] eitthvað er til eftir mig og ég fer á undan þér þá skal ég láta þig vita―.  

Þegar Hjörleifur er svo orðinn vinnumaður á Úlfljótsvatni er hann í heyskap ásamt öðru 

fólki úti í Olnbogum, sem kallað var, en var hann næstur götunni við slátt þegar 

 fólkið heyrir og finnur það að það kemur eitthvað eftir götunni með feikilegum hraða og svo það 

 svona eins og leggur frá sér verkfærin og fer að horfa á þetta en sér ekki neitt en þegar það er 

 komið alveg á móts við fólkið [ … ] og þar sem Hjörleifur er að slá eftir götunni þá bregður það 

 beint út af veginum og í áttina í teiginn og svo að Hjörleifi en þá bendir hann á næsta mann sem 

 stendur við sig og segir: „hittu  þennan― en á sama leyti dettur hann niður máttlaus og það varð 

 að bera hann heim af teignum118  

Guðmundur heldur áfram og segir frá þegar faðir hans fór þarna um þegar hann var á 

leið út að Hlíð til Jóns bróður síns: 

 Svo er það, nú löngu seinna [ … ] það hefur verið líklega 1919 [ … ] þetta var um haustið, svona 

 um veturnætur eða rétt eftir veturnætur, það var auð jörð og öll jörð frosin og vegurinn, svona 

 moldarvegur, [ … ] í honum voru holklaki og annað soddann og þegar hann kemur þarna inn 

 með skógarnefinu að þá heyrir hann að það kemur eitthvað á eftir sér með fleygiferð eins og [ … 

 ] með þeysireið og hann heyrir holklakann brotna niður og hvaðeina en það var nú orðið dimmt 

 svo hann sá nú  ekki neitt svo hann sagði sér dytti í hug hvort þetta væri nú að endurtaka sig 

 aftur þessi saga [ … ] og  svo það sé best fyrir sig að víkja fyrir veginn, sem hann gerir, en þegar 

 það var komið alveg á móts við  hann þessi [ … ] reið þá bregður það út af veginum, hinum 

 megin og [ … ] niður í dælarnar og hann  heyrir sko alveg eins og dyn eftir hestinn og 

 gaddaðri jörðinni en það er stutt leið þaðan út í á sem fellur  þar fyrir neðan [ … ] og hann 

                                                            
118 SÁM 1802 EF – Guðmundur Kolbeinsson. Maðurinn sem datt niður máttlaus hét Hannes Jónsson og 

var föðurbróðir Kolbeins Guðmundssonar. Guðmundur segir frá því hvernig hann var heilsulaus í ár eftir 

þetta en flutti svo til Reykjavíkur og stundaði skósmíðar. 
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 heyrir [ … ] það fer beint ofan í ána [ … ] heyrir eins og skvamp í ánni og þar með hverfur 

 það.119  

 Guðmundur segist hafa farið þarna oft um, bæði að degi til og nóttu, en aldrei 

orðið var við neitt en þó voru aðrir sem urðu einnig varir við þessa þeysireið með 

skógarnefinu.
120

 Hann er þó kannski sá sem upplifði hvað mest af yfirnáttúrlegum 

atburðum, af þeim sem bjuggu á Úlfljótsvatni á þessum tíma. Hann segist þó ekki hafa 

orðið var við neitt meira en aðrir, reimleikarnir hafi verið öllum kunnir og margir orðið 

varir við þá. Aftur á móti segir hann að faðir sinn, Kolbeinn, hafi vitað lengra en nef 

hans náði, og ræðir það hvernig hann sá ljóslifandi það sem var ekki af þessum heimi en 

vildi yfirleitt ekki ræða það. Sem dæmi er þegar fjölskyldan var flutt að Þingholtsstræti 

26 í Reykjavík og Kolbeinn var á leið til vinnu og ætlar niður stigann en hann bjó á 

loftinu, þá sér hann hvar maður í frakka er neðst í stiganum og á leið upp svo Kolbeinn 

víkur til hliðar og bíður eftir að maðurinn komi upp stigann en þegar maðurinn kemur 

ofar hverfur hann og Kolbeinn sér einungis fæturna eftir en svo hverfa þeir einnig. Hann 

kippti sér ekki upp við þetta og hélt til vinnu.
121

 

 Á Úlfljótsvatni varð mest vart við umgang, sem ekki var hægt að útskýra á 

eðlilegan hátt, við fjárhúsin en þau voru tvö fyrir ofan túnið hjá þeim. Eystra húsið vildi 

alltaf opnast, sérstaklega þegar veðrið var vont og engin leið að láta hurðina tolla aftur. 

Svo var það 1909-10 að þeir voru í fjárhúsinu að bera í féð,
122

 Guðmundur, Kolbeinn 

faðir hans og Þórður Símonarson vinnumaður. Þeir höfðu það svo að þeir byrjuðu að 

bera í innst í fjárhúsinu og höfðu grind sem náði þvert yfir húsið til að skilja féð að. 

                                                            
119 SÁM 1802 EF – Guðmundur Kolbeinsson. 
120 Sama heimild. Guðmundur segir frá því að seinna hafi hann verið í byggingarvinnu í Þingvallasveit 

þegar maður að nafni Bjarni Jónsson frá Brúsastöðum minnist á þessa þeysireið og segir frá því að hann 

hafi tvisvar orðið var við hana þegar hann átti leið þarna um. Hann hafi heyrt skvetturnar í ánni og fundið 

að þessu lá mikið á. Í seinna skiptið sigaði hann hundinum á eftir því en það hvarf eftir veginum. 
121 SÁM 1862 EF – Guðmundur Kolbeinsson. 
122 SÁM 1802 EF – Guðmundur Kolbeinsson. Þetta gerðist þegar ekki var farið að baða almenn böð 

heldur gátu þeir sem vildu borið í féð einhvers konar baðlög í fjárhúsinu og haft féð tilbúið, það hjálpaði 

mikið til við þrifin. 
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Guðmundur átti að sjá um að passa grindina en Þórður að halda fénu á meðan Kolbeinn 

bar í. Fyrst var borið í kviðinn og svo í bakið en þegar þeir voru búnir að bera í einn 

þriðja af fénu og komnir langt fram í fjárhúsið byrja hundarnir, sem voru alltaf með í 

för, að gelta og þjóta suður með húsinu. Kolbeinn segir þá að þar sé einhver á ferð en 

hundarnir koma þá geltandi að fjárhúsdyrunum og þegar þeir stoppa við dyrnar þá er 

tekið í hurðina og hún hrist en hún var krækt að innan með sterkum krók en Kolbeinn 

smíðaði öll hurðarjárn sjálfur og voru þau sterklega gerð.  

 Þeir voru í miðju kafi við að bera í kind en Kolbeinn kallar fram að það verði 

opnað en þá er hurðin hrist enn meira svo hann flýtir sér við að ljúka verkinu og fer 

fram eftir húsinu en það gekk frekar seinlega út af öllu fénu. Þegar hann er kominn hálfa 

leið þá er eins og hurðin ætli af svo hann segir: „skárri eru það nú lætin, ég er alveg að 

koma að því að opna―, hurðin hristist þó áfram en þegar hann kemur og opnar þá er 

ekkert að sjá en hundarnir voru svo fegnir að fá hann út að þeir hættu að gelta og 

flöðruðu upp um hann. Kolbeinn gáði allt í kringum húsið en það var ekkert að sjá og 

engin spor voru í nýföllnum snjónum, önnur en þau sem voru eftir þá sjálfa.
123

 

 Mörgum árum seinna, eða eftir 1920, er Guðmundur að fara að setja féð inn í 

fjárhúsin. Hann var vanur að setja inn í ysta húsið fyrst og aðgangshörðustu ærnar fóru 

alltaf inn á undan en í þetta skiptið, þegar sjö eða átta voru komnar inn, hendast þær 

aftur út, ryðjast jafnvel yfir hinar sem eru í dyrunum og allur hópurinn fer vestur fyrir 

húsið. Guðmundur hallar hurðinni og fer að kalla á eftir þeim. Þær koma aftur að en 

ekki þessar sem höfðu farið inn í fjárhúsið heldur aðrar sem voru vanar að vera í þessu 

húsi. Þegar álíka margar voru komnar inn og áður endurtekur sagan sig, þær ryðjast 

hver ofan á aðra og út úr húsinu svo hann sér að þetta er ekki eins og það á að vera, 

eitthvað hlýtur að vera sem veitir því svona mikla mótstöðu, því þær voru vanalega 

                                                            
123 SÁM 1802 EF – Guðmundur Kolbeinsson. 
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aðgangsharðar þegar þær vissu að það væri gott hey á jötunni. Þegar hann ætlar að 

athuga inn í húsið þá finnur hann strax að það kemur eitthvað á móti honum, eins og 

það vilji stugga honum út en hann lætur broddstaf út að jötunni öðrum megin og 

hendina hinum megin og nær þá þvert yfir húsið, svona fer hann inn í húsið að 

hlöðudyrunum en það er eins og eitthvað sé sem stekkur sitt á hvað fyrir framan hann. 

Þegar hann er kominn út í enda stekkur það inn í krókinn við hlöðudyrnar og þar ætlar 

hann að handsama það en þá er þar ekki neitt.  

 Guðmundur vissi þá að þetta var ekki neitt sem hægt væri að handsama og segir 

því að snauta burtu og vera ekki að styggja féð fyrir sér. Að því búnu kallar hann á féð 

og lætur inn í bæði húsin, en þær sem höfðu orðið fyrir styggðinni fóru síðastar inn í 

seinna fjárhúsið og varð hann að reka þær inn, svo hvekktar voru þær. Guðmundur segir 

að það hafi ekki verið trú á því að þarna væri draugur en féð vildi fara út úr þessu húsi 

og varð oft fyrir skaða þegar það fór út úr því. Einu sinni opnaðist það í austanbyl og 

féð slapp út, aðeins tvær voru sjáanlegar bakvið hlöðuna en hinar voru horfnar út í 

bylinn og ekki hægt að leita. Daginn eftir fannst nokkuð af því uppi á háfjalli og þar var 

það undir börðum en níu eða tíu voru þar dauðar. Afgangurinn fannst svo tætt úti um 

allt fjall og tók marga daga að tína það saman.
124

 

 Guðmundur segir að það hafi aðallega borið á þessu í eystra húsinu og Kolbeinn, 

faðir hans, hafi einnig lent í erfiðleikum með að koma fénu inn. Einu sinni var hann að 

setja það inn í vonskuveðri og hér um bil allt féð komið í hús en þá allt í einu  

 

 ryðst það út úr húsinu, af heyinu – og forystusauður sem hann átti, styggur og mjög svona 

 ákveðinn, hann stökk einn langt í burtu, hann var alltaf fyrstur inn í þetta hús og hann stökk langt 

 í burtu og hann fór nú ekki inn í þetta sinn og hann fór aldrei inn í þetta hús meira, aldrei – Svo 

 að hann fór nú inn í húsið, hann pabbi [ … ]  og eitthvað [ … ] hefur hann nú [ … ] sjálfsagt sagt 

 [ … ] en hann var nú ekkert neitt eins smeykur [ … ] við að fara, þó að væri eitthvað öðruvísi en 

                                                            
124 SÁM 1802 EF – Guðmundur Kolbeinsson. 
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 ætti að vera en hann kunni nú samt ekki við þetta og þetta [ … ] kom nú fyrir oftar en einu sinni 

 og sérstaklega þegar var snjór og  svona frekar hart í veðri – og það sem átti nú síður að vera 

 því að féð er nú vanalega [ … ] aðgangsharðara að fara þá inn heldur en þegar gott er.125 

  

Oft er sagt að dýr skynji yfirnáttúrlega hluti vel og á þessum sögum sést hvernig þau eru 

meðvitaðri en mannfólkið og fyrri til að finna að ekki sé allt með felldu.  

Reimleikarnir við fjárhúsin hafa verið kenndir við Guðmund kiða, svokallaðan, en hann 

var fjármaður á Úlfljótsvatni fyrstu búskaparár Kolbeins og Geirlaugar. Veturinn þegar 

féð var í fyrsta sinn sett í svokallað tóbaksbað
126

 ætlaði Guðmundur kiði að reka féð 

heim daginn áður en baða átti en honum þótti þægilegra að reka það eftir vatninu því 

þar var beinn og sléttur slóði. Kolbeinn var að heiman en var væntanlegur ásamt öðrum 

sem tóku þátt í að baða. Guðmundur kiði kemur þó aldrei heim um kvöldið og um 

nóttina gerir mjög vont veður sem varði einnig næsta dag en á bænum voru einungis 

unglingar og gamalmenni sem ekki gátu farið að heiman að leita. Um nóttina dreymir 

húsmóðurina, Geirlaugu, að hún sé komin í beitarhúsin til hans: 

  

 og spyr [ … ] hvort hann ætli ekki að koma heim. „Nei, ég ætla ekki að koma heim, því að ég rak 

 féð niður að vatninu og út á vatnið og það [ … ] fór töluvert af því í vatnið og ég ætla ekki að 

 koma heim þess vegna,― segir hann. [ … ] „Þér er alveg óhætt að koma heim,― segir hún, „fyrir 

 því, fyrst að þú fórst ekki í vatnið sjálfur, þá er allt í lagi.― „Nei, ég ætla að vera hérna fyrst um 

 sinn.―127  

 

Draumurinn var ekki lengri en Katrín segir að Guðmundur kiði hafi svo fundist þegar 

mannskapurinn hafi komið heim, þá var róið eftir vatninu og hann fannst þar sem hann 

hafði farið ofan í ís á vatninu. 

 Guðmundur Kolbeinsson segir að þegar Guðmundur kiði hafi verið dreginn upp 

úr vatninu hafi hann haldið um hornið á einni kindinni en það drukknuðu um þrjátíu 

                                                            
125 SÁM 1803 EF – Guðmundur Kolbeinsson. 
126 SÁM 1860 EF – Katrín Kolbeinsdóttir. 
127 SÁM 1860 EF – Katrín Kolbeinsdóttir. 
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skepnur með honum og hann hefur ætlað að reyna að bjarga einni. Eftir þetta varð oft 

vart við hann og sagt að hann væri þarna með vatninu og við fjárhúsin en alltaf sást 

hann með þessa einu kind með sér.
128

 Guðmundur segir að hann hafi heyrt fólk tala um 

þetta og sagt við móður sína að sig langaði líka til að sjá hann því  

 þetta var besti kunningi okkar og hann bauð mér oft toppasykur á kvöldin, hann hafði kaffi handa 

 sjálfum sér og ég fékk nú eiginlega ekki kaffi neitt að ráði, ég þótti nú ungur og fékk þá þeim 

 meira af toppasykrinum hjá honum og svo fór hann svona skyndilega, svo ég heyrði talað um 

 það að fólkið átti  eftir að sjá hann eftir að hann var nú horfinn og ég var að tala um mig langaði 

 einmitt til að sjá hann129  

Guðmundi varð að ósk sinni þegar hann var að tína ber sumarið 1907, þegar hann var 

ekki nema átta ára, þá fór hann upp í brekku eina að tína ber. Það var messudagur og 

glaðasólskin og þar sem presturinn var alltaf ferjaður yfir vatnið hjá þeim horfði 

Guðmundur úr brekkunni austur yfir til að sjá hvert hann væri kominn. Hann sér að 

prestur er kominn upp undir Stapann en annars var ekkert að sjá en svo lítur hann með 

vatninu og sér mann koma upp með Soginu eystra sem fellur hjá Kvíanesinu og er sá 

með kind á undan sér. Guðmundur álítur að hann hafi verið að eltast við hana og varna 

því að hún færi í Sogið. Hann fylgist með manninum reka kindina upp með bakkanum 

og hugsar með sér að maðurinn hlyti að fara að reka hana upp á bakkann eða allavega 

frá vatninu en það gerist ekki. Hann sér að maðurinn vill að kindin fari hratt yfir og ýtir 

alltaf á eftir henni þegar hún hægir á sér, tekur hún þá kipp og svoleiðis halda þau 

áfram. Guðmundur horfir á kindina hoppa upp á steina og fara alveg niður fyrir vatnið 

þegar grindverk varð á leið hennar en annars hélt hún sig alltaf með vatninu. Hann 

segist hafa hugsað með sér að þetta hlyti að vera einhver vitleysa og hélt áfram að tína 

ber en lítur svo aftur eftir stutta stund og er þá maðurinn kominn aðeins lengra með 

kindina. Svona gengur hann áfram með öllu Kvíanesi, sem Guðmundur telur vera um 

kílómetra að lengd, en þegar hann kemur upp fyrir það, er eins og kindin vilji ekki halda 

                                                            
128  SÁM 1803 EF – Guðmundur Kolbeinsson. 
129 Sama heimild.   
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áfram og maðurinn baukar eitthvað yfir henni, svo þverbeygir hann ofan í læk sem 

rennur úr Stapamýri og gengur eftir honum, dýpra og dýpra, með kindina með sér. 

Bráðum er kindin alveg horfin og maðurinn upp að mitti en smám saman hverfur hann 

líka ofan í lækinn. Guðmundur fer ofar í brekkuna, þaðan sést vel upp fyrir Kvíanes og 

yfir allt,  til að athuga hvort þetta myndi koma upp annars staðar en sá ekkert, engan 

mann og enga kind, enda segir hann að þær hafi aldrei verið þarna yfir sumartímann 

vegna flugumergðar. Þá rennur upp fyrir honum að þetta myndi hafa verið Guðmundur 

kiði, sem drukknaði í vatninu tveimur árum fyrr, sem hann sá þarna á vappi.
130

 

 Amma Guðmundar og Katrínar, Katrín Grímsdóttir, varð einnig vör við 

Guðmund kiða en það var við fjárhúsin, þar sem hann virtist halda mest til. Hún hafði 

það starf á bænum að bera skán á túnblettinn en maðurinn hennar, Guðmundur, var 

vanur að fara um miðjan dag og færa henni einhvern bita en segir við hana einn daginn 

að hafa nóg með sér því hann sé veikur. Síðar um daginn, um það leyti sem hann var 

vanur að koma, verður hún vör við að einhver sé kominn að fjárhúsunum því hún heyrir 

að þar er maður að taka í nefið og snýta sér. Maðurinn hennar var mikill tóbaksmaður 

en það var Guðmundur kiði líka. Katrín fer að fjárhúsunum en þar er ekki nokkurn að 

sjá en svo heyrir hún þetta aftur stuttu síðar en gefur því lítinn gaum. Þegar hún kemur 

heim um kvöldið segir hún manninum sínum frá þessu og segist hafa haldið að hann 

hefði verið kominn þarna en hann sagðist ekkert hafa farið út um daginn og þetta hlyti 

að hafa verið nafni hans, Guðmundur kiði, sem hafi verið þarna að snýta sér. Svo álitið 

var að þetta hafi verið hann sem var þarna að taka í nefið og snýta sér.
131

  

 Katrín segir að einnig hafi sést til Guðmundar kiða frá Efri–Brú, hinum megin 

við vatnið, en þar hafði maður verið að gá að kindum við vatnið og séð mann í gulri 

                                                            
130 SÁM 1803 EF – Guðmundur Kolbeinsson. 
131 SÁM 1803 EF – Guðmundur Kolbeinsson. Katrín segir frá þessum atburði í SÁM 1860 EF en í hennar 

sögu fara gömlu hjónin bæði að mylja skán en í sitt hvoru lagi, amma hennar fer gangandi en afi á bát því 

hann ætlaði að vitja nokkurra neta fyrst og koma svo að húsunum upp frá vatninu. 
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kápu eins og Guðmundur kiði átti að hafa verið í þegar hann drukknaði. Maðurinn gekk 

í veg fyrir hann og ætlaði að hitta hann en hinn færist undan því og lítur svo upp en þá 

bregður manninum svo að hann verður hálf-smeykur og lítur undan. Þegar hann lítur 

aftur er einkennilegi maðurinn horfinn en lýsingin er sögð eiga við Guðmund kiða sem 

einmitt var í gulri vaxborinni kápu þegar hann fór í vatnið.
132

 

 Katrín segir að engir sveitfastir draugar hafi verið á þessum slóðum sem fylgdu 

fólkinu sem þar bjó en þó sé ekki hægt að neita því að stundum hafi komið upp atvik 

sem urðu að teljast sem yfirnáttúrulegir atburðir.
133

 Hún nefnir sem dæmi söguna um 

Guðmund kiða, sem þegar hefur verið sagt frá, en einnig segir hún frá bónda frá 

Hagavík sem hafði dáið snögglega úr lungnabólgu og var jarðaður á Úlfljótsvatni en 

hann hann hafði látið þau orð falla að hann færi ekki sjálfráður frá jörðinni en hann 

hefur grunað að ekki ætti hann langt eftir því hann bætti við: „það getur skeð [ … ] að 

ég fari bráðum frá Hagavík [ … ] en ég ríð þá ekki klofvega sko―.
134

 Katrín segir að 

hann hafi meint að hann færi þá ekki lifandi frá jörðinni en hann hafði ekki hugmynd 

um veikindi sín því hann sagði við fólkið sitt rétt áður en hann lést: „þetta er mikið 

máttleysi af alheilbrigðum manni―.
135

 Katrín segir frá að Guðmundur, bróðir hennar, 

hafi orðið töluvert var við hann á Úlfljótsvatni en enginn fann fyrir því á jörðinni sem 

hann hafði búið á.
136

 Guðmundur varð fyrir ásókn bóndans á nóttinni og sá hann liggja 

hjá sér í rúminu. Hann fékk ekki svefnfrið fyrir honum og kvartaði undan þessu á 

morgnana og á endanum fór Kolbeinn, faðir hans, út að leiðinu hans í kirkjugarðinum á 

Úlfljótsvatni og talaði þar yfir honum og segir Katrín að hann hafi rekið nagla í kross, í 

hornin og miðjuna, og eftir það hafi Guðmundur ekki orðið var við hann.
137

 Hún segir 

                                                            
132 SÁM 1860 EF – Katrín Kolbeinsdóttir. 
133 SÁM 2051 EF – Katrín Kolbeinsdóttir. 
134 SÁM 1861 EF – Katrín Kolbeinsdóttir. 
135 Sama heimild. 
136 SÁM 1861 EF – Katrín Kolbeinsdóttir. 
137 SÁM 2051 EF – Katrín Kolbeinsdóttir. 
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að enginn hafi vitað að Kolbeinn hafði farið út að leiðinu fyrr en rétt áður en hann lést 

og þegar Hallfreður spyr hana af hverju hún hafi ekki heyrt þetta fyrr segir hún:  

  

hann lét ekkert á þessu bera, hann hefur ekki viljað að þetta bærist neitt út, af því að þetta var nú 

 vel metinn bóndi og átti þarna, sko, skyldmenni, bróður og önnur skyldmenni í sveitinni og hann 

 hefur ekki viljað láta þetta berast út að hann hafi gert þetta138 

 

Katrín segir að bræður  hennar hafi spurt föður sinn út í þetta síðasta veturinn sem hann 

lifði og þá hafi hann sagt þeim allt af létta, hann hafi talað yfir leiðinu og beðið bóndann 

að hætta að ónáða sig og sína og liggja kyrran. Hún segir að það geti vel verið að faðir 

sinn hafi verið andheitur, eins og kallað er, því hann hafi verið mjög greindur og 

ákveðinn maður.
139

 Guðmundur var þó ekki sá eini sem varð var við bónda þennan því 

Katrín segir að skömmu eftir að hann var jarðaður hafi móðurbróðir þeirra misst 

heimilið sitt í bruna og fjölskyldan því þurft að vera á Úlfljótsvatni í þrjár vikur meðan 

unnið var að bráðabirgðahúsnæði. Konan kemur svo eina nótt og kvartar undan því að 

geta ekki sofið og vildi fá son sinn, tíu ára, til sín svo hún yrði öruggari, en maðurinn 

hennar var fjarverandi. Katrín segir að hún hafi orðið vör við eitthvað og þetta hafi verið 

byrjunin á ásókn frá bóndanum sem hafði svo færst í aukana þegar þau voru farin.
140

  

 Þegar Guðmundur er spurður hvort hann hafi ekki einhvern tímann orðið fyrir 

ásókn segir hann: 

  

 GK: oneinei, það held ég ekki, neei, neinei, en hefurðu heyrt það? 

 HÖE: jaaá [ … ] Katrín systir þín var eitthvað að minnast á það 

 GK: nú já? Var hún að minnast á það, já?  

 HÖE: jaá  

 GK: jaá, neinei, það var nú held ég ekkert svoleiðis [ … ] það var eitthvað þarna, virtist vera 

 eitthvað [ … ] þarna í bænum á tímabili og það var ekkert frekar náttúrlega, sko, ég en aðrir, 

 þannig lagað, það getur skeð að ég hafi eitthvað verið næmari fyrir því að sumu leyti, en það 

                                                            
138 Sama heimild. 
139 Sama heimild.  
140 SÁM 2051 EF – Katrín Kolbeinsdóttir. 
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 urðu nokkuð margir varir  við svona ýmislegt eitthvað [ … ] Ja, það var nú ekki neitt sem heitir 

 svoleiðis lagað. [ … ] það er ekkert frekar ég [ … ] aðrir voru þarna [ … ] uppi á baðstofulofti 

 stundum  [ … ] ég svaf þarna og það urðu fleiri varir við þetta en ég [ … ] og ég kvartaði ekki 

 meira undan því en aðrir141  

  

 Katrín segir þó í lok umræðunnar um þennan bónda að enginn hafi orðið 

jafnmikið var við hann og Guðmundur en honum hafi fundist eins og hann væri lagstur í 

rúmið hjá sér svo hann hefur valdið miklum óþægindum eftir dauða sinn enda virtist 

hann ekki vera tilbúinn til að yfirgefa þetta jarðlíf fyrr en Kolbeinn fór og særði 

drauginn niður. Guðmundur virðist þó tregur til að viðurkenna hversu mikið þetta hafi 

verið og vill ekki ræða þetta mikið.
142

 Hann hafði þó sjálfur sagt að fólk ætti ekki að 

leyna því að hafa orðið vart við eitthvað því það ýtti aðeins undir myrkfælni. 

 

6. Viðhorf 

Þegar skoðaðar eru sögurnar frá Úlfljótsvatni og umræður um þær er ekki hægt annað 

en að velta fyrir sér því viðhorfi sem fólkið hafði til þeirra, bæði nú og áður. Í þessum 

kafla verður einna helst skoðaður hugsunarháttur heimildamannanna þegar kemur að því 

að túlka þá atburði sem þóttu ekki eðlilegir og einnig hversu lifandi trúin á hið 

yfirnáttúrulega birtist í mati þeirra á sögunum. Yfirleitt er talað um að fólk hafi orðið 

vart við eitthvað en forðast er að segja berum orðum að draugatrú hafi verið á 

Úlfljótsvatni. Hræðsla var ekki ríkjandi gagnvart hinum ýmsu atburðum og myrkfælni 

ekki þekkt hjá heimamönnum. 

 

 

 

                                                            
141 SÁM 1862 EF – Guðmundur Kolbeinsson.  
142 SÁM 1862 EF – Guðmundur Kolbeinsson. 
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6.1 Myrkfælni  

Guðmundur segir að vart hafi verið við ýmislegt á Úlfljótsvatni en þrátt fyrir það hafi 

ekki þekkst myrkfælni hjá þeim. Aðkomufólki hætti þó til að verða myrkfælið en lítið 

var talað almennt um þessa hræðslu og segir hann að ekki hafi verið hægt að neita því 

að eitthvað hafi verið sem menn urðu varir við og vissu ekki hvað væri. Hann segir að 

menn hafi verið tregir að tala um það ef þeir urðu varir við eitthvað því sums staðar hafi 

verið álitið að það myndi gera fólk svo myrkfælið. Guðmundur segir þó að það hafi 

verið óþarfi og um að gera fyrir menn að leyna því ekki ef vart var við eitthvað því 

honum virtist sem myrkfælni þekktist einmitt á þeim bæjum sem fólk vildi ekki tala um 

þessháttar hluti. Hann segir að faðir sinn, Kolbeinn, og amma, Katrín Grímsdóttir, hafi 

ekki vitað hvað myrkfælni var og því höfðu krakkarnir ekki verið það en hann hafi oft 

þurft að vera einn í svartamyrkri sem smástrákur.
143

  

 Guðmundur segir frá því þegar hann var tólf ára í heyskap og faðir hans sagði að 

hann yrði að vera eftir í fjárhúsunum um nóttina og hlaða úr heyinu. Móðir hans tók 

fyrir það og sagði að hún vildi helst ekki að hann væri aleinn svo langt frá 

mannabyggðum svo faðir hans leyfði honum að velja hvort hann yrði þar um nóttina 

eða væri með í að flytja heyið á milli. Hann sagði föður sínum að hann vildi heldur fara 

á milli og hefur án efa verið feginn að móðir sín tók svona í taumana. Hann rifjar svo 

upp hvernig faðir hans lá hrjótandi þegar þeir komu með heyið til hans og segir þessa 

sögu til staðfestingar á að Kolbeinn hafi ekki þekkt hvað myrkfælni var og því getað 

hvílt sig frá vinnunni inn á milli.
144

 

 Guðmundur segist hafa verið búinn að heyra allar sögurnar sem gengu um 

reimleikana sem voru þarna í og við fjárhúsin en hann hafi ekki verið hræddur við það 

beinlínis og segist ekki hafa orðið hræddari þar en annars staðar fjarri mannabyggðum 
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heldur hefði það verið einmanalegt fyrir barn að vera heila nótt einn í myrkrinu. Hann 

segist þó myndi hafa sætt sig við það ef faðir hans hefði farið fram á það.
145

  

 Eins og sagt hefur verið frá varð Kolbeinn var við ýmislegt sem hann kippti sér 

þó ekki upp við. Systkinin, Guðmundur og Katrín, segja hann aldrei hafa verið 

myrkfælinn enda þekktist það ekki þarna í sveitinni. Aftur á móti þekktust fyrirbæri eins 

og hulduverur og draugar og í næsta kafla verður einkum fjallað um viðhorf þeirra til 

draugasagna og hvernig það birtist í frásögnum þeirra. 

 

 

6.2 Viðhorf til drauga og huldufólks 

 

Eins og sagt hefur verið frá skipa drauga- og huldufólkssögur fyrirferðarmesta flokk 

frásagna frá Úlfljótsvatni. Hér er ekki um að ræða endilega efnismagnið sjálft heldur 

einkum efnistökin en mun meiri smáatriði einkenna þær og umgjörð öll ítarlegri en í 

öðrum sögum. Ekki hefur verið gerð vísindaleg könnun á því hvort raunin sé sú en ef 

litið er yfir uppskriftirnar má sjá að umræða um drauga og huldufólk er mun lengri en til 

dæmis um tröll og skrímsli.  

 Katrín segir að draugarnir hafi verið „lífseigastir― en þá á hún við að þær sögur 

lifðu lengur á vörum fólks.
146

 Hún segist þó aldrei hafa orðið vör við neitt en hennar 

nánustu upplifðu ýmislegt sem þótti sér í lagi einkennilegt og nefnir þar sem dæmi 

ásóknina sem Guðmundur varð fyrir. 

 Þegar Guðmundur talar um draugatrú er hægt að gera sér þá hugmynd að 

sérkennilegir atburðir sem áttu sér stað hafi ekki þótt eitthvað sem þyrfti að hræðast en 

þó vill hann ekki meina að það hafi verið sérstök trú á drauga hjá þeim. Hann segir um 

þessa trú: 

                                                            
145 Sama heimild. 
146 SÁM 1860 EF - Katrín Kolbeinsdóttir. 



 

62 
 

  

 jaaa, það var nú ekki beint draugatrú  [ … ] en það var nú samt [ … ] það var nú vart við 

 svona hitt og þetta, það var til dæmis hjá okkur á Úlfljótsvatni sko, að það var eins og þetta 

 væri bara umgengist bara eins og heimilisfólkið.147 

 

 Af þessu að dæma er ekki ljóst hvað „hitt og þetta― þýðir, fyrst það var ekki 

beint draugatrú en fólk hefur kannski verið tregt til að viðurkenna að það tryði á drauga. 

Algengara er að talað sé um að „einhver hafi orðið var við eitthvað― sem bendir til þess 

að viðkomandi hafi lagt það í hendurnar á öðrum að túlka hvað þar hafi verið á sveimi. 

 Mörg dæmi eru um að Kolbeinn hafi séð eða upplifað eitthvað sem telst 

yfirnáttúrulegt, eins og þegar hann fór inn í Úlfljótsvatnskirkju til að sækja einhvern 

hlut og sá þar hvítan strók í nokkurs konar mannsmynd við altarið sem hvarf svo 

sjónum hans smám saman. Katrín segist þó aldrei hafa heyrt að faðir sinn væri 

skyggn.
148

 

 Guðmundur segir einnig frá því hvernig faðir sinn hafi séð ýmsa hluti sem ekki 

var hægt að útskýra á „eðlilegan― hátt en hafi ekki viljað ræða það mikið enda segir 

hann að Kolbeinn hafi aldrei talað neitt um sína hagi, hvað hann væri að fara að gera 

eða slíkt svo jafnvel hefur hann búið yfir fleiri frásögnum af sérkennilegum atburðum 

en hann vildi vera láta. Sem dæmi um hvernig Kolbeinn brást við draugagangi má nefna 

söguna af því þegar hann gerði sér grein fyrir því að maðurinn sem gekk upp stigann 

heima hjá honum var ekki þessa heims en þá lét hann sem ekkert væri og fór til vinnu. 

Vék fyrir honum á stigapallinum og hélt sína leið.
149

 

 Viðhorfið gagnvart draugum og huldufólki má segja að hafi verið frekar jákvætt 

á þeirra heimaslóðum en þá er átt við að þetta var yfirleitt ekki talið einhver vitleysa og 

þvæla, það var tekið mark á þeim sem sögðu frá einkennilegum atburðum. Trú þeirra á 

                                                            
147 SÁM 1803 EF – Guðmundur Kolbeinsson. 
148 SÁM 1804 EF – Katrín Kolbeinsdóttir. 
149 SÁM 1862 EF – Guðmundur Kolbeinsson. 
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drauga og huldufólk var því lifandi og má segja að þessar yfirnáttúrulegu verur hafi 

búið í hliðstæðum heimi í sveitinni og borin virðing fyrir þeim þrátt fyrir þau orð 

Guðmundar að það hafi ekki verið beint draugatrú. Aftur á móti segir Guðmundur um 

Bíldsfellsbolann, sem áður hefur verið greint frá, að því hafi verið trúað að hann hefði 

verið hjá huldufólki. Hann segir: 

 [það] var alveg undrandi yfir þessu fólkið [ … ] en það þóttist nú alveg vita hvar hann hafði 

 verið, það hefði ekki verið um annað að ræða [ … ] en bara huldufólk sem hefði þurft að hafa 

 hann [ … ] en þetta er nú svo einkennileg saga – [ … ] má segja að það sé sá gálli á henni, hún er 

 alveg sönn.150 – hann var hjá huldufólki, það var ekkert um það að tala sko, hann var hjá 

 huldufólki.151 

 Svipaða afstöðu hefur fólkið í sveitinni tekið til annarra sagna en eftir að Katrín 

hefur sagt frá því þegar faðir hennar sá hvíta strókinn í kirkjunni spyr Hallfreður hana 

hvort allir hafi trúað þessu og svarað hún á þessa leið: „jaaá, það er efalaust að fólkið 

hefur trúað þessu―.
152

  

 Viðhorf Kolbeins til drauga má segja að komi einna helst í ljós í frásögnum af 

því þegar hann fór út að leiði bóndast sem ásótti Guðmund og talaði þar yfir honum en 

ekki er víst að hann hefði gert sér ferð þangað ef hann tryði ekki á að það bæri 

árangur.
153

 Katrín segir aftur á móti að hún reikni með að faðir sinn hafi verið 

„rétttrúnaðarmaður og haft ímugust á öllu sem í þá daga var kallað andatrú.―
154

 Þetta 

segir hún þegar rætt er um bækur sem voru lesnar á heimilinu en hún bætir því svo við 

að hún sé ekki frá því að hann hafi verið nokkuð frjálslyndur og ekki það ósveigjanlegur 

að hann hafi ekki getað tekið sér bók í hönd sem innihélt öðruvísi trúarskoðanir en 

hans.
155

 

                                                            
150 SÁM 1802 EF – Guðmundur Kolbeinsson. 
151 SÁM 1803 EF – Guðmundur Kolbeinsson. 
152 SÁM 1804 EF – Katrín Kolbeinsdóttir. 
153 SÁM 1861 EF – Katrín Kolbeinsdóttir. 
154 SÁM 1804 EF – Katrín Kolbeinsdóttir. 
155 Sama heimild. 
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 Segja má að viðhorf heimildamanna gagnvart draugum og huldufólki einkennist 

einna helst af virðingu fyrir því sem ekki er vitað hvað er. Það er látið liggja á milli 

hluta hvort einhver óútskýranlegur atburður sé draugur eða ekki en yfirleitt er sagt að 

„einhver hafi orðið var við eitthvað― sem má svo túlka á hvaða veg sem er. Það glæðir 

sögurnar stundum lífi að það sé ósagt hvað olli sérkennilegum atburðum en einna 

merkilegast er þó að enginn af heimildamönnunum segir að draugatrú hafi beint verið 

ríkjandi jafnvel þótt þau segi sögur af því hvernig þeir sáust með berum augum og 

heyrðist til þeirra ganga um.  

 

 

6.3 Þáttur kynjanna 

 

Þegar skoðaður er þáttur kynja í frásögnum heimildamannanna er óhjákvæmilegt að 

taka með í reikninginn þá staðreynd að konan sem á þar í hlut er dóttir annars 

heimildamannsins en systir hins. Það eru tvær breytur sem verða vart aðskildar en reynt 

verður þrátt fyrir það að skoða hér einungis þann þátt sem snýr að kyni en aðallega út 

frá frásögnum þeirra systkina, Katrínar og Guðmundar, þar sem þeirra framlag til 

upptakanna er mun stærra en Kolbeins, að honum ólöstuðum.  

 Við fyrstu sýn virðist sem frásagnir Katrínar og Guðmundar séu á svipuðum 

nótum en ef grannt er skoðað þá kemur í ljós að svo er ekki að öllu leyti. Þegar þau 

segja frá sama atburði má segja að nokkur munur sé þar á. Hér má nefna söguna af því 

þegar amma þeirra heyrði einhvern vera að snýta sér hjá fjárhúsunum þegar hún fór að 

bera skán á túnið en í sögu Katrínar fór afi þeirra með henni en ætlaði fyrst að vitja 

nokkurra neta og koma svo á bátnum til konu sinnar og hjálpa henni. Aftur á móti í sögu 

Guðmundar segist afinn ekki koma með bita til konu sinnar þann daginn því hann sé 

slappur, þurfi hún þessvegna að taka með sér nesti.  
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 Munurinn hér felst einnig í því hversu nákvæmlega sagt er frá. Guðmundur 

vitnar í afa sinn í sinni frásögn: „Ég veit ekki hvort ég kem nokkuð til þín í dag, þú skalt 

bara hafa nóg með þér því ég er lasinn og ég býst ekki við að geta farið―
156

 en Katrín 

segir um sömu sögu: „amma, hún ætlaði að fara gangandi en hann afi ætlaði að fara á 

bát og vita um nokkur net og koma svo sko að húsunum – þannig upp frá vatninu―.
157

 

 Dæmi um slíkan mun eins og er sýndur hér að ofan eru ekki mörg en þó á þann 

veg að tekið er eftir. Það á einnig við um efni sagnanna en þar getur spilað inn í að 

hverju þau eru spurð því oft er það Hallfreður sem leiðir umræðurnar og spyr spurninga 

sem brenna á honum. 

 Aðalmunurinn, sem þarf þó ekki að vera sá mikilvægasti, virðist vera fólginn í 

því að oftar kemur Katrín með útskýringu á einhverjum sögnum, til dæmis að rákirnar á 

vatninu hafi verið fitubrák af silungnum en ekki merki um að huldumaðurinn hafi verið 

á leið til veiða,
158

 að vatnaskrímslin hafi einungis verið einhverjir hlutir á floti
159

 og að 

skrímslið sem hindraði frárennslið í Soginu hafi verið klaki að vetri til.
160

 

 Á þeim tíma sem sögurnar gengu á milli manna voru konur meira heima við en karlar 

og því litast sagnirnar oft af því en Katrín segir einmitt, þegar hún er spurð út í 

útilegumannabyggðir, að Guðmundur bróðir sinn viti eflaust meira um það því hann hefði verið 

meira á ferðinni og því betri heimild hvað varðar beinaleifar.161  

 Sá þáttur, að konur hafi verið meira heima við en karlar, vegur þungt þegar kemur að 

hinum ýmsu gerðum sagna, þá sérstaklega þeim sem voru sagðar á ferðinni, um örnefni ýmis 

konar eða landamerkjadeilar en Katrín kannast ekki við slíkar sögur frá heimaslóðum sínum þó 

Guðmundur haldi langa tölu um þær í sínum frásögnum.  

 Vitað er að karlmenn voru á þessum tíma höfuð heimilisins sem tóku ákvarðanirnar en 

konur jafnan þeirra stoð og stytta en það endurspeglast á skýran hátt þegar Katrín talar um 

trúmál og er spurð um hvaða skoðanir móðir hennar hafi haft í þeim málum. Þá segist hún ekki 

                                                            
156 SÁM 1803 EF – Guðmundur Kolbeinsson. 
157 SÁM 1860 EF – Katrín Kolbeinsdóttir. 
158 SÁM 2684 EF – Katrín Kolbeinsdóttir. 
159 SÁM 1804 EF – Katrín Kolbeinsdóttir. 
160 Sama heimild.  
161 Sama heimild. 
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hafa orðið vör við að móðir sín skipaði sér sérstaklega í trúmálum en segist halda að hún hafi 

haft svipaðar skoðanir og Kolbeinn í þeim efnum.162 En það segir meira en mörg orð um þátt 

kvenna og karla á þessum tíma. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
162 SÁM 1804 EF – Katrín Kolbeinsdóttir. 
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Samantekt og niðurstaða 

Hér hefur verið reynt að gera sögum frá Úlfljótsvatni skil og útskýra hina ýmsu þætti 

varðandi greiningu þeirra sagna sem eiga rætur sínar að rekja til þeirra slóða.  

 Lagt var af stað með þá spurningu hvernig viðhorf heimildamennirnir frá 

Úlfljótsvatni höfðu til yfirnáttúrulegra atburða en það er spurning sem ekki er hægt að 

svara nema með því að segja persónulegt álit sitt því ekki er hægt að vita fyrir víst 

hvaða viðhorf heimildamennirnir höfðu gagnvart slíkum atburðum. Leggja verður 

persónulegt mat á það hvernig viðhorfið virðist vera þegar frásagnir þeirra eru skoðaðar. 

Svo virðist vera sem trú á drauga og huldufólk hafi verið lifandi á meðal fólks frá 

þessum tíma en þrátt fyrir það taka heimildamennirnir það fram að draugatrú hafi ekki 

verið sem slík heldur hafi menn orðið varir við eitthvað. Þetta er sagt eins og til að 

draga úr því sem virtist vera hreinasta drauga- og huldufólkstrú og þegar kemur að 

sögnum af því þegar draugar beinlínis sáust þá er aldrei borið fyrir sig óráði eða 

ofsjónum heldur kemur það skýrt fram að þetta hafi verið í fyllstu alvöru.  

 Segja má að drauga- og huldufólkstrú hafi verið mjög lifandi á þessu svæði og á 

þessum tíma, en sögurnar spanna all–langt skeið, allt frá sögnum sem afi og amma 

þeirra Guðmundar og Katrínar höfðu sagt til frásagna af atburðum sem þau upplifðu 

sjálf. Aðallega var það Guðmundur sem upplifði einkennilega atburði, sem og faðir 

þeirra, en frásagnir Katrínar bæta oft miklu við þegar kemur að upplifun Guðmundar á 

yfirnáttúrlegum atburðum. Hann sjálfur segir ekki frá ásókn bóndans sem hann varð 

fyrir í rúminu heldur er það Katrín og eflaust hefði sú saga horfið með þeim ef Katrínar 

hefði ekki notið við.  

 Guðmundur sagði að fólk hefði oft verið ragt við að ræða svona mál og ekki 

borið á torg það sem kom fyrir það. Einnig hann veigrar sér við því að tala opinskátt um 

þessa ásókn sem hann varð fyrir en þrátt fyrir það einkennist öll frásögn hans, sem og 

Katrínar, af hreinskilni og nákvæmni og segir hann sjálfur um það þegar fólk vildi ekki 

ræða slík mál til að auka ekki á myrkfælni að það hafi verið óþarfi og um að gera að tala 

um þessa atburði.  

 Niðurstaðan er því sú að trú á drauga og huldufólk hafi verið lifandi og viðhorfið 

gagnvart þeim jákvætt en það birtist aðallega í því hvernig heimildamennirnir segja frá 

atburðum þar sem yfirnáttúruleg fyrirbæri koma fyrir. Sögurnar lifa áfram, þökk sé 

Hallfreði og þeirri tækni sem orðin var á sviði söfnunar, segulbandsspólunum. Trúin 

lifir einnig með mörgum eftirlifandi ættingjum fjölskyldunnar frá Úlfljótsvatni en 

Guðmundur hefur það orð á sér að vera óskeikull og trúverðugur maður í alla staði en á 

það eflaust við um þau öll. 
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Viðauki I 

Uppskriftir af upptökunum.  

(HÖE) stendur fyrir Hallfreð Örn Eiríksson, (KG) fyrir Kolbein Guðmundsson,  (KK) 

fyrir Katrínu Kolbeinsdóttur og (GK) fyrir Guðmund Kolbeinsson. Notaðir eru 

hornklofar til þess að sýna hvað er frá mér komið eða það sem ekki er sagt, eins og 

hlátur, hik, umferðarhljóð o.þ.h. Svigi er notaður til að sýna þegar gripið er fram í en oft 

blandast tal saman. 

1501. 

Hallfreður Örn Eiríksson (HÖE) tekur viðtal við Kolbein Guðmundsson (KG). 

Ath. Það er eins og þeir séu búnir að tala saman fyrir upptökuna og Kolbeinn byrjar í 

miðri frásögn. 

HÖE: Reykjavík, Þingholtsstræti 26, 6. febrúar 1967. Kolbeinn Guðmundsson segir frá.  

KG: Þeir fóru á milli manna og vil - vel séðir.  

HÖE: Já, hvaða menn voru þetta helst Kolbeinn? 

KG: Það voru bæði karlar og konur, ekkert minna konur – milli bæjanna og sögðu söður, sögur 

— 

HÖE: Já, þú varst að segja að sumar hafi verið vinnukonur 

KG: já, já, og þaðan úr þessu fólki komu – komu – já 

HÖE: manstu nokkuð hvað þetta fólk hét? Manstu nokkra ákveðna menn, nafngreinda? 

KG: [hik] já, [hik] það var – ja, ég man þetta ekki 

HÖE: En voru nokkrir flakkarar sem fóru á milli og sögðu sögur? 

KG: Ja, til voru þeir – til voru þeir. 

HÖE: Manstu nokkuð eftir manni sem hét Hannes og kallaður Hannes roðauga? 

KG: Já, ég heyrði hann nefndan en það er – ég sá hann aldrei. 

[gert hlé á upptöku] 

KG: Þeir unnu kannski að alls konar hjá bændum, einstaka maður sem að var þar við – við heyskapinn en 

svo – og þetta voru lausamenn og fólkið vistaði. En svo gengu þau á milli manna svona og voru svona 

kannski viku og sögðu sögur og nú sumir höfðu nú [hik] hjá sér [óskiljanlegt, 3-5 orð] prentaðar sögur og 

sögðu – lásu þær.  

HÖE: Hvenær var þetta – þetta, var þetta á sumrin eða veturna? (KG: [hik]) sem þeir fóru? 

KG: veturna, það var allt á veturna, það var ekki til [hik] bók – bók [hik] á sumrin, nema lestrarbókin 

(HÖE: já) jájá. 

HÖE: [hik] hvar ertu alinn upp Kol...hvar ertu fæddur Kolbeinn? 

KG: ég er fæddur á Hlíð í Grafningi, í Árnessýslu. (HÖE: og hvenær?) svo, svo hérna, fór ég þaðan, þegar 

ég var þrítugur og bjó á – þarna á næsta bæ og þar hét það á Úlfljótsvatni og, og var kirkjustaður. 

HÖE: nú, þar hefurðu búið mörg ár var það ekki? 

KG: jú, já – ég (HÖE: já) já. 

HÖE: og svo hefurðu komið hingað suður, ertu – (KG: já) ertu búinn að vera mörg hérna ár, hérna fyrir 

sunnan?  

KG: ha? 

HÖE: ertu búinn að vera mörg ár hérna fyrir sunnan? 

KG: jaaá, já.  

HÖE: já. Faðir þinn hét Guðmundur, hvers son? – Hvers son var faðir þinn? 

KG: [hik] hann var...já. Hann – ég – ég var kallaður Jónsson. 

HÖE: nú já? 
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KG: já (HÖE: já) en ég efast um að þeir viti hvaða – hvaða Jón þetta var. Það var ekki ósa... [hik] ó – nei 

sjaldgæft, það var ekki sjaldgæft í þá daga, að menn voru ó–[hik]feðraðir – ég var nefnilega [óskiljanlegt 

1-2 orð]  

HÖE: en hvað hét móðir þín? 

KG: jæj, ég – góð við mig [hik] móðir mín [hik] ég man nú vel eftir henni (HÖE: jahá) en 

HÖE: Það er allt í lagi Kolbeinn, ertu fæddur átjánda eða nítjánda mars 1873? 

KG: nítjánda. 

HÖE: nítjánda mars já, (KG: já) Kolbeinn er fæddur nítjánda mars (KG: já) 1873 (K: já). Jæja svo við 

víkjum þarna sögunni að þessum mönnum sem fóru á milli og lásu og, og sögðu sögur. [hik] hvað – voru 

þetta – voru nokkrir af þeim kvæðamenn? Voru kveðnar nokkrar rímur (KG: jaaá) þarna í sveitinni? 

KG: sumir [hik] þeir voru nú svona, svo að þeir kunnu [hik] svona að mestu leyti í – rímurnar eða –  og, 

eins og við [óskiljanlegt, 1 orð], við viljum segja – segja söguna.  

HÖE: [hik] *urðurað segja söguna, með rímunum?   [* HÖE segir þetta svona] 

KG: já 

HÖE: af hverju? 

KG: af því að hann vildi heldur hafa þær rímur, það var skemmtilegra heldur en sögurnar (HÖE: já) já 

HÖE: það hefur verið meira í uppáhaldi?  

KG: já 

HÖE: rímur hafa verið í meira uppáhaldi heldur en sögur? 

KG: já, þær voru í meira uppáhaldi 

HÖE: En hvernig var það, voru þessir menn sem fóru þarna um, voru það innansveitarmenn eða voru það 

utansveitar–(KG: [óskiljanlegt, nokkur orð])menn? 

KG: [hik] voru utansveitarmenn [hik] (HÖE: [hik] kannski) ha? 

HÖE: Kannski úr næstu sýslu eða voru það innan – menn (KG: [þeir voru]) innan sýslu 

KG: Þeir voru í [hik] fyrir utan [hik] þessa sýslu, sem þeir áttu að vera í – þeir voru sumir austan úr 

Skaftafellssýslu 

HÖE: Vestur- eða Austur-Skaftafells –(KG: [hik])–sýslu?  

KG: Já 

HÖE: Vestursýslunni? 

KG: já  

HÖE: já  

KG: jaá 

HÖE: [hik] unnu þeir nokkuð ef þeir voru til dæmis í vikutíma og kváðu og sögðu sögur [hik] var það 

látið nægja til þess að (KG: jaaá) [hik] þeir fengju mat (KG: já) og húsnæði (KG: já) mat og gistingu? 

KG: já, já 

HÖE: jaaá, hvenær hættu þessir menn að fara um þarna? Varst þú orðinn (KG: [hik]) nokkuð fullorðinn 

þá?  

KG: Það var kominn sýslumaður í – í Árnessýslu, sem að ég – og hafði kannski riðið þar [og 

[óskiljanlegt, 1–2 orð] gæti [hik] flakkað í sinni – sinni eða öðru – öðru – annars staðar en í sinni sýslu og 

helst ekki nema einu sinni, þar sem þeir ættu að, að vera 

HÖE: Þá hefur þetta hætt alveg? 

KG: þá hætti þetta, að mestu leyti 

HÖE: góðan daginn [einhver kemur inn] 

Kona: góðan daginn, er ég að trufla eitthvað? 

Hlé á upptöku 

KG: [hik] ekki lítil bók, þegar þeir gáfu út þjóðsögurnar 

HÖE: jáá 

KG: já  

HÖE: já [hik] hvernig var það Kolbeinn, hvað hét þessi sýslumaður sem þú varst að tala um áðan? 

KG: Það – hann nú bara – hann rak [hina?] menn í burtu (HÖE: já) og – og – og lét [hik] bara 

[óskiljanlegt 2-3 orð] reka jú [óskiljanlegt 1-2 orð] í sína, sína sveit (HÖE: mhmm) já 

HÖE: En hvað hét hann? (KG: ha?) hvað hét hann?  

KG: [hik] það man ég nú ekkert, ég – ég sá hann aldrei 
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HÖE: var þetta fyrir þitt minni?  

KG: neinei, nei  

HÖE: þú hefur verið orðinn dálítið fu… – var þetta áður en þú fórst að búa?  

KG: [hik] það var um líkt leyti  

HÖE: um líkt leyti já? (KG: já) já 

KG: já 

HÖE: en hvernig var það, héldu menn nú ekki áfram að segja sögur þarna á bæjum og kveða rímur eins 

og hafði verið? Eftir þetta eða minnkaði það eitthvað? 

KG: nei, ja það – það minnkaði nú 

HÖE: var nokkurt gamalt fólk á þínu heimili sem sagði sögur?  

KG: oojá, [hik] [samt?] það – það var [hik] á mínu heimili eða þegar ég var unglingur, þá var það, og svo 

komu margir svona á vetur – veturna, það var [óskiljanlegt, 3-4 orð] um það – því var boðið að vera tvo, 

þrjá daga, þetta fólk átti hvergi heima. Það átti náttúrulega [hik] að – heimili að lögum, en [hik] margir 

hverjir gistu mikið í [óskiljanlegt, 1 orð]  

HÖE: Hvernig sögur sagði þetta fólk helst? 

KG: Það [sögu?] – það segir nú þjóðsögurnar (HÖE: sagði þjóðsögurnar já) já 

HÖE: ævintýri [hik] sögur af kóngum og drottningum? 

KG: jaaá, það – það var mikið af  – með kóngum og drottning og karl og kerling [hlær] [hik] 

HÖE: [hik] manst þú nokkuð af svoleiðis sögum (KG: jaaá) Kolbeinn? 

KG: jaaá, það – það ge… [sögur?] [hik] fyrst voru nú – voru nú – voru [hik] [æsku?] eitt og eitt, sáralítið 

en svo komu mörg hjú [óskiljanlegt, um 3 orð] það var einn unglingur og hann – honum þótti svo mikið 

varið í þjóðsögurnar, að – að hann hjálpaði til þess að, að þær væru prentaðar (HÖE: jaaá) og fyrsta 

útgáfan var [hik] (HÖE: jaaá) hún var prentuð hjá honum (HÖE: já) því þetta var [frjálslegur?] maður, 

sem að safnaði þessu saman – hérna 

HÖE: [hik] hvernig var það Kolbeinn, voru þessar sögur til, þar sem þú ert alinn upp? Voru þjóðsögurnar 

til þar sem þú varst alinn upp? 

KG: jaa, það var nú búið að prenta dálítið af þeim (HÖE: jám) jaahá, já 

HÖE: áttir þú þær, þegar þú byrjaðir að búa? 

KG: já, ég átti... 

HÖE: [mhmm] [hik] hvernig var það – eru nokkrir álagablettir þarna á Úlfljótvatni? 

KG: jaaá, það er, þeir voru nú víða, blettir sem að ekki – ekki mátti hreyfa 

HÖE: jaá, hvað hétu þeir? 

KG: ég veit nú ekki til að þeir væru skírðir neitt sérstakt 

HÖE: þeir hafa ekkert heitið á Úlfljótsvatni, en á Hálsi? Voru nokkrir blettir svoleiðis, sem ekki mátti 

hreyfa? 

KG: jaa, það getur vel verið, þetta var [hik] hér um bil á hverjum bæ og þetta er – (HÖE: já) já 

HÖE: [hik] heyrðirðu nokkurn tímann huldufólkssögur [hik] sagðar, þegar þú varst ungur? 

KG: jaaá, þær fylgdu þjóðsögunum  

HÖE: En eru nokkrar sögur þarna frá, átti nokkurt huldufólk að vera þarna hjá Úlfljótsvatni 

KG: nj... [hik] – ekki mikið þar 

HÖE: en annars staðar, sem þú manst um? 

KG: jaa, það var nú að deyja út þarna [hik] um það – það var nú að deyja út [óskiljanlegt, um 4-5 orð] já í 

ungdæminu mínu, en…  

HÖE: Voru nokkrir blettir svoleiðis, sem ekki mátti hreyfa? 

KG: jaa, það getur vel verið, þetta var [hik] hérumbil á hverjum bæ og þetta er – en það var víða til 

einhver blettur eða þúfa sem ekki mátti snerta og gott ef þeir eru ekki til enn  

HÖE: [hik] kom nokkurn tímann fyrir að þær væru snertar? 

KG: jaaá, það kom svo [hik] kom svo oft fyrir að einhver snerti þær 

HÖE: [hik] manstu nokkrar sögur af því? 

KG: jaá, þær voru stundum  [hik] snertar hvað eftir annað og gerðu þá náttúrulega illt af sér einhvern ting 

– fólkið var að [sammæla sig um?]  [hlær] 

HÖE: en draugar? Voru nokkrir markverðir (KG: [hik]) draugar þarna? 
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KG: ja það – neei, það var nú lítið um það, já það voru nú [hik] ekki draugar, neitt (HÖE: [óskiljanlegt 1 

orð] einhverjir?) en það var [hik] svona varasamt að, aðeins, að [hik] fara þessa leið, sem gerði ýmissa 

hluti. Draugar [hik] voru nú ekki mikið ræddir [hik] í mínu ungdæmi en – það var nú meira um huldufólk 

HÖE: Manstu nokkra huldufólkssögu að segja mér? Um að einhver yrði var við huldufólk? 

Hlé á upptöku 

HÖE: já, heldurðu að þú treystir þér til að byrja aftur á sögunni? [hik] Var það við Álftavatn þarna, þið 

sáuð... 

KG: já, já [andvarpar] og það var [hik] það var ís yfir Álftavatni og þeir sáu og þetta var fyrir neðan 

Torfastaði í Grafningi og þar var tvíbýli og svo hann – þeir sáu þetta báðir á hlaðinu og þóttu þetta 

náttúrulega ekkert [hik] undarlegt, því þarna fóru margir á [óskiljanlegt, um 3 orð] þegar var, þurftu að 

fara um [óskiljanlegt, 1 orð] en nú var það [ís?] [hik] [stóðu?] og þeir sjá þetta báðir bændur – bændur og 

svo fór annar svona upp á [óskiljanlegt 1 orð], en hinn fór upp í – já, hann fór – hann fór [hik] upp í garð, 

sem kallað var [óskiljanlegt 1 orð [handa beljunum?]. Nú svo – svo sá – sáust þetta aldrei, þegar þeir [hik] 

voru komnir upp á tínið – fyrir túnið, og þá – þá hurfu þeir. Já, þetta þótti undarlegt, en þetta svo, sá svo 

margt fólk að það er ekki hægt að – að rengja það. 

HÖE: hver sagði þér þessa sögu?  

KG: Það er – það er bæði, bæði [hik] bændurnir og fleira fólk [hik] en það er dáið núna (HÖE: jaá) já. 

HÖE: [hik] Hvað varstu gamall þegar þetta var – þegar þú heyrðir þessa sögu? [hik] Þetta hefur verið – 

var þetta í þínu minni? 

KG: jú, jú, jú – ja ég hef – ég var kominn yfir tvítugt. Það var í Hlíð, sem ég átti heima en Torfastaðir,  

austur – austar, að þar sást [óskiljanlegt, 1-2 orð, ekki?] frá mér 

HÖE: [hik] hvernig var það Kolbeinn, lést þú nokkuð kveða eftir að þú fórst – á þínu heimili – eftir að þú 

fórst að búa? (KG: ha?) Var nokkuð kveðið á þínu heimili, eftir að þú fórst að búa? Kveðnar rímur? Voru 

kveðnar rímur? 

KG: jaa, það var nú lítið, jaáh  

HÖE: Þú hefur ekki kveðið sjálfur var (KG: neih) það? 

KG: nei, nei, neei. Já, það var [hik] hann Jón – Jón bróðir minn, það var held ég seinasti maðurinn sem 

kvað rímur. Hann bjó í – í Hlíð, þar – þar sem ég var fæddur og ég var kominn að Úlfljótsvatni, já hann 

bjó í Hlíð. 

HÖE: jaám, það var bróðir þinn já, Jón? (KG: já) var hann eldri en þú eða yngri? 

KG: Hann var eldri [hik] tíu mínútum – mánuðum – jáh, hann var... 

HÖE: en hvers vegna kvaðst þú ekki? 

KG: nei, ég var ekki kveðskaparmaður, [hik] og ekki sögumaður – og kvað aldrei 

HÖE: [hik] þú hefur látið lesa, var það ekki?  

KG: jaaá, jaaá, ég [hik] – var látið lesa – lesa og – og hafði nóg til þess – til þess  

HÖE: hvaða bækur voru það helst?  

KG: það var nú helst svona einhverjar sögubækur 

HÖE: Það hefur enginn maður verið á heimilinu sem hefur kveðið – hjá þér – á Úlfljótvatni? 

KG: nei, það var enginn maður sem kom að Úlfljótsvatni – svo – sem kvað. Þá var eiginlega [hik] hætt að 

– að kveða, nema Jón gerði það svona fyrir [hik] fólkið að láta það heyra hvernig [hik] – hvernig kvæðin 

voru og hvernig það var sem [óskiljanlegt, um 2-3 orð] menn 

HÖE: [hik] (KG: já) í (KG: jaaá) þessari sveit? 

KG: jaaá, já  

HÖE: Léstu [hik] syngja gömlu lögin við Passíusálmana? 

KG: já, það voru gömlu lögin – lögin  

HÖE: og hvað héldust þau lengi við – hvenær var hætt að syngja þau heima hjá þér – á Úlfljótsvatni? 

KG: ég held að ég hafi aldrei sungið þau áður, ég hætti þegar því var hætt hjá mér – þegar ég fór úr Hlíð 

(HÖE: jám) já 

HÖE: [hik] voru þá Passíusálmarnir [hik] lesnir? 

KG: já, þeir voru lesnir (HÖE: [hik]) já. 
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1802 

Hallfreður Örn Eiríksson tekur viðtal við Guðmund Kolbeinsson. 

Upptaka byrjar á viðtali við tvær konur en svo tekur Guðmundur við: 

GK: ...og verið skráð sú saga, og [ræskir sig] og það var sko [hik] gamalt fólk sem að [hik] sagði mér þá 

sögu, það var afi minn, sem að [hik] hét Guðmundur og bjó í Hlíð og hann hafði það eftir tengdamóður 

sinni, Kristínu Jónsdóttur frá Bíldsvelli, [þá sögu?], svo það er nú ekki lengra á milli en það er bara, sko 

Kristín sem að var, var á Bíldsvelli þegar þetta skeði og, og svo afi minn sem að, sem að hafði það eftir 

henni og svo er það ég sko, það er ekki lengra á milli. Og þetta var nú þannig lagað að kýrnar á Bíldsvelli 

þær voru alltaf reknar á vorin norður með Sogi því þar lifnaði það alltaf fyrst og beitin var þar best og þær 

fóru þá upp í land, þá var þar boli sem að var sko svona á öðru ári [hafður?] með kúnum, en þegar kýrnar 

eru sóttar um kvöldið þá finnst hann hvergi og þá var náttúrlega haldið að hann hafi kannski hitt 

[Úlfsárkýrnar?], því það var nú ekki um aðrar kýr að ræða og [hik] farið með þeim, því bolar vildu nú oft 

skipta út svona kúahjörð ef að svoleiðis bar undir eða hitta aðrar kýr, en þar hafði hann ekki komið. Þá 

var náttúrlega farið að leita í öllum [hæstum?] og hvar sem að fólki datt í hug, því það var búist við að þá 

hafði hann farið einhversstaðar ofan í eða jafnvel farið í Sogið en sú leit bar engan árangur, hvað mikið 

sem leitað var. Svo var því nú hætt náttúrlega og hætt að, að tala um þetta svona. Svo er það árið eftir að 

þá verða [hik] eru kýrnar reknar þarna á sömu slóðir - og sóttar, þá uppi í landi, en þá er bara bolinn í 

þeim, en hann er bara þeim mun, sko, stærri sem að, hann átti að vera eftir eitt ár og [ræskir sig] og þetta 

var náttúrlega, var alveg undrandi yfir þessu fólkið og...en [hik] en það þóttist nú alveg vita hvar hann 

hafði verið, það hefði ekki verið um annað að ræða en, en bara huldufólk sem hefði þurft að hafa hann og 

[hlær] og fóðrar hann [óskiljanlegt 2-3 orð] og skilað honum svo, þegar það þurfti hans ekki lengur með. 

Þetta var nú...það gat nú alltaf vitað svona eitthvað [hik] þá [hehh]. En þetta er nú svo einkennileg saga, 

en hún er [hik] er náttúrlega, má segja, að það sé sá galli [að/á?] henni, hún er alveg sönn. 

HÖE: jahá. [hik] Reykjavík, 25. janúar 1968 að Þingholtsstræti 26, Guðmundur Kolbeinsson verkamaður 

segir frá. [hik] jahá.  

GK: Já, þá [hik] þá ætla ég að segja þér hérna aðra sögu sem ég heyrði [hik] líka en hún er nú ekki eldri 

en það að pabbi mundi nú vel eftir því og ég kalla hana ,,Þeysireiðina með skógarnefinu.― Þá var á 

Úlfljótsvatni [hik] vinnumaður, Hjörleifur Jónsson, sem að þótti nú vera nokkuð forspár og vissi um 

svona [hik] meira heldur en, heldur en fjöldinn, sagði ýmsa hluti svona fyrirfram og hann hafði verið 

áður, átt heima suður í Ölfusi, Glúfri og þar varð hann eitthvað svona ósammála við einn bóndann þar út 

af, út af svona, svona ýmsum málum [hik] svona, s...ekki, ekki, ekki hérna, það sem að tilheyrir 

atvinnuveginum heldur [hik] trúmálum og öðru „soddann― sko svona, að þeir voru ekki sammála um það. 

Þessi bóndi va...var mikill búsýslumaður og hugsaði mest um sig og sína sauði en taldi það ekki 

vera...vera tilgangslaust að vera að hugsa um aðra tilveru eftir það að hann væri hættur sínu starfi hér en, 

en Hjörleifur var á öðru máli, og svo endaði þetta nú með dálitlum kappræðum en [hik] hann hafði sagt 

Hjörleifi það að svo framarlega sem að ég...eitthvað er til eftir mig og, og ég fer á undan þér þá skal ég 

láta þig vita. Og svo líður tíminn og hann er þá vinnumaður á Úlfljótsvatni, hann kemur þangað 

vinnumaður 1879 og er þar eitthvað 5, 6 ár vinnumaður. Og þá er fólkið við heyskap út með skógarnefinu 

í svokölluðum Olnbogum sem að þar eru svona, það eru móaholt, sem lá dálítið út í mýrina og það var 

þar, og hann er næstur götunni að...við slátt, hann Hjörleifur, en fólkið [hik] heyrir og finnur það að það 

kemur eitthvað eftir götunni með feikilegum hraða og...svo það svona eins og...leggur frá sér verkfærin og 

fer að horfa á þetta en sér ekki neitt en þegar það er komið alveg á móts við fólkið og [hik] og þar sem 

Hjörleifur er að slá eftir götunni þá [bregður?] það beint út af veginum og í áttina...í teiginn og svo að 

Hjörleifi en þá bendir hann á næsta mann sem stendur við sig og segir: „hittu þennan― en á sama leyti 

dettur hann niður máttlaus og það [varð að bera hann heim?] af teignum, þessi maður hét Hannes Jónsson 

og hann var [hik] föðurbróðir hans pabba og hann var svona heilsulaus, alveg í eitt ár en komst eitthvað á 

Teig um líkt leyti árið eftir, síðan fór hann til Reykjavíkur og, og stundaði þar heldur skósmíðar. [hik] 

Svo er það, nú löngu seinna að...það hefur verið líklega 1919 sko, þá fór hann pabbi oft til svona...út að 

Hlíð, svona í...þeir höfðu ýmislegt samneyti saman, Jón heitinn bróðir hans og hann bjó í Hlíð, næsta bæ 

fyrir [aftan?] Úlfljótsvatn og [hik] þetta var um haustið, svona um veturnætur eða rétt eftir veturnætur, 

það var auð jörð og, og öll jörð frosin og vegurinn, svona moldarvegur, var svona [hik] [óskiljanlegt 1 

orð] [í honum voru holklaki og annað soddann?] og þegar hann kemur þarna, inn með skógarnefinu, að þá 
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heyrir hann [hik] að það kemur einhvað á eftir sér með fleygiferð eins og [hik] eins og með þeysireið og 

hann heyrir holklakann brotna niður og hvað eina en það var nú orðið dimmt svo hann sá nú ekki neitt svo 

hann sagði sér dytti í hug hvort þetta væri nú að endurtaka sig aftur þessi saga [hehh] [hik] sem kom fyrir 

á meðan Hjörleifur var þarna og svo það sé best fyrir sig að víkja fyrir veginn, sem hann gerir, en þegar 

það var komið alveg á móts við hann þessi, þessi, þessi reið þá bregður það út af veginum, hinum megin 

og niður í, niður í dælarnar og hann heyrir sko alveg [hik] eins og dyn eftir hestinn og gaddaðri jörðinni 

en það er stutt leið þaðan út í á sem fellur þar fyrir neðan, hún er djúp, og hann heyrir bara sko að [hik] 

það fer beint ofan í ána, ána, hann heyrir eins og skvamp í ánni og þar með hverfur það. [ræskir sig] Svo 

var það nokkru seinna, þá var ég uppi í Þingvallasveit og var þar við að byggja [hik] klakhús á 

Skálabrekku, ég var fenginn til þess. Og þar voru [ræskir sig] nú við það einn maður frá hverjum bæ, 

fyr...fyrir utan Gjá, bændurnir tóku að sér, fyrir utan Gjá, allir nema frá [hik] Svartagili, því það átti ekki 

neina veiði í vatninu. Og svo er það svona um, um matartíma að þá setjumst við náttúrlega niður á 

[hamrana?] þarna í brekku[nni?], það er besta veður, og mér var færður matur frá Kárastöðum og [hik] og 

þar var frá Kárastöðum Sigurður Sigurðsson, ættaður frá [Torfastöðum?], var lengi á Kárastöðum og dó 

þar núna fyrir fáum árum og hann segir svona við mig: ,,Er ekki skógurinn farinn að blómgva í Háafelli 

og, og skógarnefinu?― En þegar að hann segir þetta þá tekur til máls Bjarni Jónsson, sem er frá [hik] 

Brúsastöðum og, og segir svona: ,,Er hún ennþá þessi þeysireið þarna með skógarnefinu?― Segir hann. 

[hik] ,,Nú, hefur þú orðið var við hana?― Segi ég. ,,Já, ég er nú hræddur um það.― Segir hann. Að...það er 

nú reyndar langt síðan ég var þarna [framfrá?] en Bjarni [vinur minn?], hann...alinn upp á...við 

[Dyngarvatn?] og var þar í fjöldamörg ár, ,,að tvisvar sinnum hef ég orðið var við þetta,― [hik] ,,þegar ég 

var rétt kominn norður fyrir Fossána,― sagði hann, þá var hann í fyrra sinni, ,,þá heyri ég að eitthvað 

kemur á eftir mér með feiknarhraða og ég heyri skvetturnar í ánni þegar það ríður yfir ána og svo [hik] 

svo kemur þetta, ég var nú á hesti og hann þeytist út úr götunni rétt áður og svo fer þetta framhjá mér og 

ég heyrði...fann það að þessu lá eitthvað mikið á. Svo var það nokkru seinna, þá var ég þarna á ferð, þá 

var ég kominn dálítið lengra inn með skógarnefinu, svona [hik] ekkert langt en svona nokkuð lengra, þá 

kemur þetta líka á eftir mér, eftir veginum og ég heyrði dyninn [hik] í, á, þar sem hann reið á eftir mér, 

það var melur þar rétt fyrir aftan mig og dynurinn var svo mikill þar á melnum, og það var nú með mér 

hundur og hesturinn tók kipp, sem ég var á og þeyttist út fyrir veginn og [hik] og svo þeytist þetta framhjá 

mér en þá var ég nú víst orðinn eitthvað svona hvekktur á þessu og var víst, sagði víst eitthvað ljótt og 

sigaði bara hundinum á eftir því ég fann að þessu lá mikið á, svo ég vildi herða á eftir því og, og ég heyrði 

bara að það hvarf eftir veginum, bara á undan og svo [hlær] hef ég nú...varð ég aldrei var við það 

a...síðan.― En þetta eru nú þessar sögur sem ég hef heyrt af þessari þeysireið, þarna með skógarnefinu, en 

ég var nú þarna oft, bæði í myrkri og björtum degi og var nú aldrei var við neitt [hik]. 

Upptaka stöðvuð. 

GK: ...fá þarna eina sögu enn, það er [hik], ég kalla það nú bara sko eiginlega Fjárhúsdrauginn [hlær]. 

[ræskir sig] Það var í eystra húsinu sa...sem var þarna fyrir ofan túnið hjá okkur, það voru tvö hús saman, 

að [hik] það vildi oft opnast og [hik] sérstaklega undir vond veður og var eins og það væri engin leið að 

láta hurðina tolla aftur og [ræskir sig] og...þetta var...vart við þetta eftir að við fórum þaðan, hann varð var 

við þetta hann Guðmundur Norðdal, sem varð [hik] var hérna, ráðsmaður hjá Magnúsi prófessor á 

Úlfljótsvatni eftir að við fórum þaðan en mér er nú ekki vel kunnugt um hvernig það skeði þá en ég ætla 

að segja hérna eina sögu [hik], þegar við vorum í fjárhúsinu, það er nú nokkuð langt síðan, það var ekki 

farið að baða þá almenn böð heldur var...þeir sem að vildu þeir báru í féð baðleg og svona, bara báru í það 

í fjárhúsinu og höfðu það tilbúið, það var svona [hik], það var...hjálpaði mikið við, við þrifin. Og svo var 

það einu sinni að þá vorum [hik] við þarna, pabbi fer að bera í og hann...ég er með þarna og Þórður 

Símonarson, sem var hjá okkur, hann fór frá okkur um vorið 1912 og þetta hefur að líkindum verið svona 

1909 eða -10 og [ræskir sig] við höfum það svoleiðis að við byrjum innst í fjárhúsinu að bera í og höfum 

grind svona þvert yfir hús, sem náði svona þvert yfir húsið og ég átti að passa grindina og [hik], og Þórður 

hélt fénu [hik] svona, fyrst var borið í kviðinn og svo í bakið og pabbi bar í, og við erum búnir að bera í 

svona einn þriðja part af fénu og komið þetta langt [hik] aft...sko fram í fjárhúsið en hundar voru nú alltaf 

með og fylgdu alltaf okkur svona, þessum sem voru við féð og þeir sátu uppi á veggkantinum, fyrir ofan 

dyrnar, þangað til að þeir þjóta niður af kantinum geltandi og suður við húsið. Já, svo að pabbi segir: ,,það 

er einhver á ferð, það er einhver að koma,― segir hann, og svo [hik] koma hundarnir alveg heim að 

fjárhúsdyrum og gelta þar við dyrnar en um leið og þeir stoppa við dyrnar þá er tekið í hurðina og hún er 
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hrist en hún var krækt að innan með sterkum krók [hik] sem að [hik] engin hætta á að væri...bilaði sko 

undan hurðinni því að hann pabbi smíðaði öll hurðarjárn og það var mjög sterklegt hjá honum allt svona 

[óskiljanlegt 1 orð]. En það mátti taka með hendinni, fyrir ofan hurðina, og það var eins og það væri gert 

og hún væri hrist svoleiðis, svo við vorum svona rúmlega hálfnaðir að bera í kind og hann pabbi kallar 

fram í húsið og segir: „Það verður opnað!― En þá er bara hrist ennþá meira. Svo flýtir hann sér að ljúka 

við kindina og, og fer fram eftir húsinu en það var náttúrlega ekki hægt að fara mjög hart því að féð var 

þar, þegar hann er kominn svona hálfa leið þá var ekki sýnilegt annað en að hurðin sé að fara svo að, svo 

hann segir svona [hik]: „Skárri eru það nú lætin, ég er alveg að koma að því að opna,― og [hik] það var 

ekki annað hreinlega en hurðin væri rétt að fara þegar hann kemur og tekur í hana og opnar en þá er 

ekkert að sjá fyrir utan, ekki nokkur hlutur en hundarnir hættu að gelta og voru bara svo fegnir þegar hann 

kemur út að þeir flaðra upp um hann og hvað eina. Og svo fer hann út og lætur hurðina aftur og gáir allt í 

kringum húsið, það var svolítil föl, svona, svona, eins og maður segir [skóvarpa?] föl af nýföllnum snjó 

og það voru engin för að sjá neinstaðar þar ný, önnur en þau sem að voru bara eftir okkur, heim. Og svo 

vissum við náttúrlega ekkert meira um þetta og það var enginn fyrirboði, það kom enginn að neitt.  

HÖE: [mhmm] 

Svo er það nú nokkuð mörgum árum seinna sko, þá [hik] já, það var nú eftir 1920, það er á sunnudegi og 

var komið rétt svona nokkuð fram á vetur, það hefur verið kominn svona hér um bil, líklega þorralok, 

líklega síðasti sunnudagurinn í þorra, að mig minnir, og það er nýafstaðin hláka, en komin svona kæla 

[hik] svolítil kæla og ágætis hagar og, og gott færi en svona alfenni þar sem snjór var. Og [ræskir sig] þá 

þurfti ég að fara s...upp að Villingavatni [hik] einhverra erinda vegna en féð var ekki komið heim svo ég 

[skafa?] húsin áður en ég fór svo það væri ekkert annað að gera en láta inn þegar ég kæmi að húsunum, 

frá Villingavatni, og ég gaf á húsin, ekki hey sem var þar við hlöðuna heldur í, í [heyjum?] sem var heim 

að túni. Þegar svona gott var veður þá [gerðum við það?], þetta voru indælis hey, græn og góð 

valllendishey, og bar þetta í stórum laup og hann var við, við húsið, því ég fór beint þaðan upp að 

Villingavatni. Svo þegar ég kem þaðan þá var nú nokkuð farið að skyggja, þegar ég kem frá 

Villingavatni, kem að húsunum, þá voru allar ærnar komnar, þær eru í brekkunni þarna fyrir ofan húsin 

og ég kalla á þær að þá koma þær strax að húsinu, ég var náttúrlega vanur að láta inn í ysta húsið fyrst og 

það voru aðgangshörðustu ærnar alltaf sem fyrst fóru inn og þær, þær komu að húsinu og ryðjast inn eins 

og þær eru vanar, en þegar að komnar eru svona [hik] nokkrar inn, svona sjö, átta, þá koma þær út úr 

húsinu aftur og [hik] með þessu hendingskasti sko, þær [hik] þær þjóta bara jafnvel yfir, yfir hinar og 

ryðjast yfir [þennan?] sem er í dyrunum og svo endar það með því að allur hópurinn stekkur [hik] vestur 

fyrir húsið, svo ég læt nú hurðina aftur og, og fer á eftir þeim og kalla á þær, þá koma þær líka aftur að en 

það eru ekki þessar, það eru aðrar sem að koma, sem að voru nú vanar að vera í þessu húsi og þær voru 

komnar svona [hik] álíka margar, ekki mikið fleiri, líklega svona eins og tíu eða svo, þá endurtekur sig 

þetta aftur það sama að þær ryðjast hvor ofan á aðra og, og út úr húsinu, svo að ég, ég sé nú að þetta er 

eitthvað ekki eins og á að vera, það hlýtur eitthvað að vera sem að veitir því svona mikla mótstöðu, því 

þær voru nú vanalega aðgangsharðar þegar þær vissu að það var svona gott hey á jötunni. [sýgur upp í 

nefið]. Svo ég læt [óskiljanlegt 1 orð] í dyrnar, sem að ég fór með og hafði hurðina opna [ræskir sig] svo 

það kom svolítil skíma inn í húsið, svona aðeins, það var náttúrlega ekki mikið að fá, ég sá dálítið inn 

fyrir hurðina. [ræskir sig] Það voru tveir [botstar?] sem ég var með og fer inn og hugsa mér að [hik] reyna 

að athuga þetta, hvað er inni í húsinu [ræskir sig]. Og svo veit ég [ræskir sig] þá finn ég strax að það 

kemur eitthvað á móti mér, sem að er eins og...vill stugga mér út [ræskir sig] en ég læt þá broddstafinn 

sko alveg út að jötunni öðrum megin og hendina hinum megin og næ svona þvert yfir húsið og...en svo er 

eins og það sé eitthvað sem að stekkur svona sitt á hvað og svona held ég áfram alveg inn í gafl og inn að 

hlöðudyrum og þar stekkur það inn í krókinn sem er við hlöðudyrnar og þar ætla ég að handsama það en 

þá, þá var ekki neitt, neitt fyrir mér [hlær]. Og [ræskir sig] svo ég segi því bara svona að snauta burtu, 

það, vissi að þetta var ekki neitt sem að hægt var að handsama og segi því að snauta burtu og vera ekki að 

styggja féð fyrir mér. Svo fer ég út og kalla á féð, þá er það komið nokkuð frá og þær eru jafnvel lagðar af 

stað í burtu, þessar sem að [hik] urðu fyrir styggðinni, en snúa nú við þegar ég kalla í þær [ræskir sig], og 

nú kemur allt annað fé að dyrunum, ekki þær sem voru komnar áður, heldur jafnvel þær sem voru vanar 

að fara fyrstar í hitt húsið og þær ganga inn viðstöðulaust og [ég tel í það sína tölu?] og svo læt ég [inn?] 

hitt húsið, en þessar sem að urðu fyrir styggðinni þær fóru síðast inn í seinna húsið, sem að ég lét inn í, 

svo eitthvað hafa þær nú orðið fyrir styggð og meira að segja að ég varð að fara frá dyrunum og reka þær 
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inn [ræskir sig], þær voru svo hvekktar, sem voru nú alltaf svo aðgangsharðar að fara inn í húsið. Nú, 

hvað þetta var veit ég ekki, en [hlær] ég varð nú ekki var við neitt meira í það sinn og þetta gekk nú svona 

vel úr því að þær fór...komust þó allar inn ærnar [hlær] [umlar]. 

HÖE: jahám 

GK: já [ræskir sig] – já. Ég kalla nú þetta Fjárhúsdrauginn og [hlær] ég hef ekki annað orð yfir það. 

HÖE: En var nokkuð hérna, var nokkur trú á því að þarna væri einhver draugur? 

GK: nei, það var engin trú á því að þarna væri draugur en, en féð vildi fara út úr þessu húsi og [hik] og 

það var meira að segja oft að skaða, hvaða fór, fór út úr þessu húsi. Það var einu sinni sem það, [hik] það 

var 1912, þá opnaðist húsið í austanbyl [sýgur upp í nefið] og það var, það voru aðeins tvær kindur eftir 

sem að stóðu á bakvið hlöðuna, en [hik] en svo birti svolítið til seinnipart dagsins og þá fór hann pabbi 

þarna út með fjallinu og hélt nú að það hafi farið sína slóð út með fjallinu, en þar var engin kind, ekki 

nokkur kind, svo skall hann á aftur með bylinn og það var ekki hægt að leita meira - en daginn eftir [hik] 

fannst það upp...nokkuð af því uppi á háfjalli og þar var það undir börðum og [hik] og það voru eitthvað 

níu eða tíu kindur dauðar af því og hitt fannst hingað og þangað tætt út um allt fjall og það var marga 

daga verið að tína það saman og fannst ekki fyrr en eftir viku sumt af því [ræskir sig] 

HÖE: jaám. Var dálítil drö...draugatrú þarna eystra? 

GK: [smellir í góm] jaaa, það var nú ekki beint draugatrú  (upptaka stöðvast skyndilega) 

1803 

Upptakan byrjar á orðunum sem upptaka 1802 endaði á. 

HÖE: Var dálítil drö...draugatrú þarna eystra? 

GK: [smellir í góm] jaaa, það var nú ekki beint draugatrú en, en það var nú samt [hik] svona sko að [hik] 

það var nú vart við svona hitt og þetta, það var til dæmis [hik] hjá okkur á Úlfljótsvatni sko, að það var 

eins og þetta væri bara [hik] [umgengist?] bara eins og heimilisfólkið, það var enginn myrkfælinn eða 

svoleiðis, það þekktist ekki myrkfælni þar, ekki nokkur, neinei. En sumt var nú myrkfælið aðkomufólk 

sem að kom til okkar, jaá [hik] svo það var nú ekki [hik] ekki beinl...og það var nú lítið talað um þetta 

þannig lagað en [ræskir sig] en það var nú sama, þa...það var ekki hægt að neita því að það var eitthvað 

sem að menn urðu varir við svona sem að [hik] vissu ekki hvað var. Ég get sagt þér eina sögu sem að 

[hik] ég varð nú var við þegar ég var svona smástrákur, það var [hik] þá var ég nú ekki nema átta ára 

gamall, það var 1907, það var eitthvert það besta sólskins- og þerrissumar sem að [hik] komið hefur, sem 

ég man [hik] man eftir, ég man það ég var oft sendur svona, bæði á...svona á aðra bæi og hitt og þetta og 

man aldrei eftir öðru en glaðasólskini - þetta sumar. Svo er það einu sinni á messudegi hjá okkur, það var 

margt fólk við kirkju, það var svona...verið svona í miðjum engjaslætti og fólkið er farið og [hik] og það 

er búið að flytja prestinn, hann fór alltaf yfir vatnið hjá okkur, það var búið að flytja prestinn og þá var ég 

nú vanur því þegar við [hik] vorum krakkar að við fórum oft upp í brekku að tína ber, því þau komu nú 

stra...berin komu strax fyrir ofan túnið og, og þau voru nú komin þá, svona nokkurnveginn vaxin, svo ég 

fer nú upp í brekkuna að tína berin og er þar svona [hik] í rólegheitum og [hik] þá dettur mér nú í hug að 

líta svona austur fyrir og sjá [hik] hvort að...hvað presturinn er kominn langt og ég sé að sá sem að flutti 

prestinn, það hefur held ég verið hann Þórður [ræskir sig] sem var hjá okkur, Þórður Símonarson, og hann 

er að ganga upp stíginn heim að bænum og presturinn er kominn upp undir Stapann – en svo er þar ekkert 

a...að sjá sko, það var nú alltaf mýbit nokkuð og það sá nú það að það var enginn skepna neins staðar 

nema bara sem að...fólk sem var á ferð, það var ekki um annað að ræða og, og ég lít nú þarna austurfyrir, 

sé ekki nokkurn mann neins staðar sko og enga k...enga kind eða neitt þess háttar, svo lít ég svona með, 

með [hik] vatninu, en sólin var nú komin til vesturs og, og skein alveg á bakkann fyrir austan vatnið. Þá 

sé ég að kemur...er maður að koma þarna upp [hik] upp með [hik] Soginu eystra sem að fellur og [hik] hjá 

Kvíanesinu og kemur þar upp og svo sé ég hann kemur þar allur og hann er með kind á undan sér. Ég hélt 

að það væri þarna...einhver hefði verið að eltast við kind, sem að hefði jafnvel verið...eða ætlað [hik] að 

ná henni, verið að fara í Sogið, eða eitthvað á þá leið hann hefur verið að elta hana vegna þess að hún 

myndi [vera í ull?], og þarna voru aldrei aðeins [malarinn?] frá Efri-Brú en það...þó þótti mér þetta nú 

ei...einkennileg [hik] smalamennska frá Efri-Brú og horfi nú á þetta, hvað þetta muni verða - og svo 

kemur þetta upp með bakkanum og að...upp að [hik] ferjustaðnum, þar sem að...[sundferjustaðnum?], sem 

við kölluðum, þá...af því að hestarnir voru [sund...?], hann var nokkuð framar heldur en ferjustaðurinn 

sem venjulega var nú notaður - þegar fólk var flutt yfir vatnið. Nú segi ég þetta myn...hann myndi nú reka 
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þessa kind, minnsta kosti fara með hana upp á bakkann og eitthvað [hik] eitthvað frá vatninu, en það 

er...var ekki, hann fer ekkert með hana frá vatninu. Hann heldur svona áfram að mjaka henni [hik] svona 

áfram og virðist vera mikið áhugamál að hún [hik] fari dálítið hratt því að...eins og...hann er svo...ýtir 

alltaf á eftir henni og hún tekur þá nokkurn kipp og, og hann hægir svo venjulega á sér rétt á eftir, þangað 

til hann ýtir á hana aftur og hú...ég sé að hún svona eins og hoppar svona upp á steina og svo [hik] þar 

sem var grindverk, þar fer hún alveg niður fyrir vatnið, en hann heldur sig alltaf í...með vatninu, alltaf 

með vatninu og svo [segi ég?] svona, að þetta hlýta...hljóti að vera einhver vitleysa, svo ég [hik] lít af 

þessu og fer að tína ber og, og lít svo á þetta dálítið stu...eftir dálítinn tíma (heyrist í börnum á bakvið) og 

þá er þetta enn á ferðinni, það er bara komið svolítið lengra, því það hafði haldið jafnt og þétt áfram – og 

svona heldur þetta áfram upp með öllu Kvíanesi, sem að ég hugsa að sé nú allt að svona kílómeter l...á 

lengd og [hik] þegar það er komið upp fyrir Kvíanesið, þar er svolítill lækur, sem að er nú alveg grunnur 

við vatnið, rennur þar ofan í sandi, þar kemur eins og stopp á þetta ferðalag – [hik] svo að, það er eins og 

kindin vilji eitthvað, eitthvað ekki fara, nema ég sé hann baukar svona yfir kindina, en þá fer...beygir hann 

bara upp læ...þverbeygir þetta upp lækinn, en þegar ofar kemur þá var lækurinn nokkuð djúpur og dýpkar 

[það er ekki?], hann á nú ekki langan aðdraganda, kemur þarna úr mýri, sem að heitir Stapamýri, fremst í 

henni og er þar með djúpum pyttum en þá er eins og, eins og þetta smá hverfi, eftir því sem lækurinn 

dýpkar og svo sé ég það að kindin er horfin og maðurinn svona upp að mitti og svo, svo smá hverfur þetta 

alveg, þangað til ég rétt sé á herðarnar á manninum og síðast ekki, ekki neitt og þá segi ég svona [hik] að 

það sé best að ganga úr skugga um það hvort þetta komi nokkurstaðar upp annarstaðar, svo ég hækka mig 

mikið upp í brekkurnar og þá sér maður alveg upp fyrir Kvíanesið og upp um allt og, og þá var ekki 

nokkus...nokkurn hlut að sjá, það sást engin kind og, og enginn maður á ferð og, og ekki neitt, því að það 

var þarna aldrei kindur yfir sumartímann [hik] það var nú [hik] flugan sem að sá um það, hún rak nú 

rækilega frá. En [hik] en svo [hik] þegar ég er nú búinn að ganga úr skugga um það að þetta muni ekki 

vera neinn maður, (læti frá flugvél) ja, þá var [alveg víst af því] hvað þetta myndi vera – að þetta myndi 

vera [hik] Guðmundur kiði, sem að fór í vatnið, þá fyrir rúmum tveimur árum og var fjármaður hjá föður 

mínum og hann var með [hik] hélt um hornið á einni kindinni í vatninu þegar að hann var dreginn upp og, 

og ég man vel eftir því að þegar var komið með hann að landi að þá var komið með hann og, og kindin 

var líka með honum í bátnum [hik] og það var nú álitið að hann væri, væri eitthvað þarna með vatninu, 

eftir sinn...sína daga og löngu síðar að austanverðunni en heim...heima varð lítið [eftirpart?] við hann – en 

það vildu margir meina það að það hafði stundum orðið vart við hann, bæði við fjárhúsin, norðurfrá, 

sem...á meðan þau voru á Höfðanum, og eins, eins og austanverðu við vatnið og hann var með 

þessa...alltaf með þessa kind með sér, sem hann fór með sér í vatnið en það var nú 30 fjár sem fór með 

honum en hann var bara með eina með sér í...hélt á einni og hefur ætlað fara að bjarga því en það fór nú 

svona. En það var einhvern veginn svo að ég heyrði talað um það þegar ég var lítill, lítill strákur [að?] 

vissi nú ekki hvað þetta var, að sumir [þættust?] varir við hann og sjá hann og þá var ég eins og 

hálfpartinn að, að, að se...sagði ég einhverntímann við mömmu mína: „heyrðu, mig langar til að sjá― [og 

langaði að gera það?] sko, því þetta var besti kunningi okkar og hann bauð mér oft [hik] toppasykur á 

kvöldin, hann hafði kaffi handa sjálfum sér og ég fékk nú eiginlega ekki kaffi neitt að ráði, ég þótti nú 

ungur og fékk þá þeim meira af toppasykrinum hjá honum og svo fór hann svona skyndilega, svo ég 

heyrði talað um það að fólkið átti eftir að sjá hann eftir að hann var nú horfinn og ég var að tala um mig 

langaði einmitt vo...til að sjá hann og svo fékk ég að sjá hann þarna og ég álít að, að það hafi verið hann, 

en ég sá hann nú aldrei, aldrei eftir það [hlær] já. 

HÖE: Hvernig var það Guðmundur, varst þú alinn upp við að það væru sagðar sögur, að það væri sagt 

mikið af sögum? 

GK: [hik] jááá, það var nú sagt náttúrlega dálítið af þessum [hik] sögum svona, þó var það nú ekkert 

mikið, pabbi sagði mér nú aldrei mikið af sögum, en það voru lesnar náttúrlega mikið...lesið mikið af 

sögum hjá okkur en [hik] en það var nú ekki sagt mikið af svona sögum, ekki sem að ég man eftir, nei það 

var nú [hik] helst þetta sem að [hik] maður varð var við svona og menn voru yfirleitt tregir á að segja frá 

því þó þeir yrðu nú varir við eitthvað og vildu ekkert um það tala sko, að það var nú álitið sumstaðar sko 

að þetta gerði fólk svo myrkfælið en [hik] en það held ég að hafi nú ekki verið, ég held að það hafi nú 

bara verið...um að gera að vera ekkert að leyna þessu ef það varð vart við eitthvað, því að mér virtist það 

vera einmitt á þeim bæjum, þar sem að fólk vildi ekkert um þetta tala að þar væri það myrkfælið, en hjá 

okkur verð ég að segja það að myrkfælni þekktist ekki, ekki minnsta kosti hjá honum pabba eða henni 
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móð...móður hans, henni ömmu minni, Katrínu Grímsdóttir, það vissi ekkert hvað myrkfælni var og [hik] 

við vorum ekki myrkfælin, krakkarnir, ég var nú til dæmis látinn vera oft einn hingað og þangað í 

svartamyrkri [hik] smástrákur og [hik] ég skal nú segja þér sögu af því hvað það var fjarri, til dæmis 

sérstaklega honum pabba, að, að það væri nokkur myrkfælni. Það var nú þarna við fjárhúsin, [hik] þar 

sem að Guðmundur heitinn rak nú féð frá, [óskiljanlegt 2-3 orð] vatninu, að það var nú bæði að faðir 

minn varð va...var við eitthvað þar og, og fleiri, að þá er það [hik] einu sinni, ja það var 1911, ég var nú 

ekki nema tólf ára gamall þá, að þá var svona grasleysisár og lítið um slægjur þarna norðurfrá því þar var 

bara votlendi, svo við þurftum að flytja hey [hik] sunnan úr dælum og þarna norður [úr/að?] fjárhúsunum, 

sem var bæði langur og vondur vegur, og svo hafði...var búið að, að þurrka þarna töluvert mikið af heyi 

en það fór nú allur dagurinn í það og það var ekki búið að þurrka og s...sæta fyrr en bara undir myrkur og 

þetta var nú seinnipart [hik] seinnipart sumars, og - svo förum við [hik] förum við heim og ég legg á 

hestana (heyrist í umferð) með honum pabba og förum svo heim og fáum okkur kvöldmatinn og [hik] þá 

segir hann svona að: „þú verður að vera norðurfrá í nótt að hlaða úr heyinu,― segir hann, og – já, já, ég 

segi ekkert við því, það er allt í lagi með það sko, og þá segir hún mamma svona: „ætlarðu að láta hann 

vera þar einan í nótt?― „Já, það er ekki um annað að gera, því að ég varð að fara á milli, ekki lætur hann 

upp eða fyrir ofan,― segir pabbi sko, hann var nú dálítið harður alltaf svona, [hik] þá segir hún: „Það er nú 

kannski allt í lagi að hann sé þarna en ekki kann ég nú við það að hann sé þarna einsamall, svona langt frá 

öllum, öllum mannabyggðum og, og, og hann ge...getur orðið hræddur þó enginn kannski ás...ástæða sé 

nú til þess,― segir mamma „og, ég vil helst að hann sé þar ekki,― segir hún. „Ja, þá verður hann að fara á 

milli,― segir hann pabbi. Svo segir hann svona við mig, hann pabbi: „ja, þú mátt annars velja úr því hvort 

þú vilt heldur,― ég sagðist nú heldur vilja fara á milli, ef ætti að velja úr – og svo fór ég [hik] á milli, og 

það var verið að þessu alla nóttina, það var nú ekki...þetta var svo seint, það var ekki orðið bjart fyrr en 

klukkan sex – og ég reyndi nú að passa það að það færi ekki ofan, þó vegurinn væri vondur, brekkurnar 

upp og niður og brött klif og hvað eina, og það var nú svolítið svona...ég var svo heppinn með það að það 

fór enginn baggi ofan en mamma sagði svona: „Ef það fer eitthvað ofan þá eru svosem engin vandræði 

með það, það má kippa því bara heim á lausu hestunum þegar farið er með þá heim síðast,― sagði hún. 

Svo þegar ég kem sko í hlöðuna sko, þá, þá heyri ég það alltaf hann pabbi, hann hrýtur bara alltaf í 

heyinu, ég var alltaf að vekja hann [hlær meðan hann segir frá þessu] og segja að ég sé kominn, hann var 

þá ekki mikið [óskiljanlegt 1 orð] fyrir því að vera þar, honum þótti náttúrlega langt um þægilegra að vera 

þarna og geta sofið hér um bil alla nóttina, heldur en að...að vera að fara á milli, það var nú ekki borið 

nema á sex eða sjö og hann var nú ekki lengi að hlaða úr því í hlöðunni, en ég var nú samt feginn því að 

[hlær] þurfa ekki að vera þarna, í raun og veru [ræskir sig]. 

Upptaka stöðvast 

GK: Jaám – en það var nú svona að það bar nú á þessu þarna í eystra húsinu, þar líka, þar sem að [B...?] 

rak [hik] féð út, að féð vildi fara út og það kom fyrir til dæmis einu sinni, þegar hann pabbi var að láta það 

inn í [snjóum og töluverðum?] harðin...harðindum, að það er komið hér um bil allt féð inn í húsið að þá 

ke...ryðst það út úr húsinu, af heyinu – og, og forystusauður sem hann átti, [hik] styggur og, og mjög 

svona ákveðinn, hann [hik] stökk einn langt í burtu, hann var alltaf fyrstur inn í þetta hús og hann stökk 

langt í burtu og hann fór nú ekki inn í þetta sinn og hann fór aldrei inn í þetta hús meira, aldrei – Svo að 

hann fór nú inn í húsið, hann pabbi og, og, og eitthvað fann...hefur hann nú ve...sjálfsagt sagt að [hik] 

og...en hann var nú ekkert neitt eins smeykur en að...við að fara, þó að væri eitthvað öðruvísi en ætti að 

vera (heyrist í umferð). En hann kunni nú samt ekki við þetta og þetta tó...kom nú fyrir oftar en einu sinni 

og sérstaklega þegar var snjór og svona [hik] frekar hart í veðri – og það sem átti nú síður að vera því að 

féð er nú vanalega aðgangssama...aðgangsharðara að fara þá inn heldur en þegar gott er. Eins og [hik] var 

þarna túnblettur við húsin, [þar sem að?] skánin var borin á þá og hestinn og unnið á þarna, á vorin  og 

það var ba...gamla lagið haft á og það var alltaf barið og borið svo á svona [hik] mulið bara með klár, sem 

kallað var, og þetta starf hafði hún [hik] amma, móðir hans pabba míns, Katrín Grímsdóttir, hún...hún 

vann alltaf á þessum túnblett. Og svo er það að hún er víst langt komin með þetta og ætlaði að ljúka við 

það þennan dag [hik] en afi, hann va...kom nú oft, fór oft til hennar svona um miðjan daginn og færði 

henni eitthvað, en svo segir hann svona: „Ég veit ekki hvort ég kem nokkuð til þín í dag, þú skalt bara 

hafa nóg með þér því ég er lasinn og ég býst ekki við að geta farið,― því hann var nú orðinn lasburða þá. 

En svo er hún að vinna á túninu og þá var það um líkt leyti og hann er vanur að koma, þá heyrir hún það 

að það er einhver kominn að fjárhúsunum, hún heyrir að þar er maður að taka í nefið og snýta sér [sýgur 
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upp í nefið], en pabb...afi var nú töluvert mikill tóbaksmaður og það var nú Guðmundur heitinn líka, kiði, 

hann var tóbaksmaður, svo hún heldur að hann sé nú kominn og fer upp að fjárhúsinu og þá er þar enginn 

að sjá, ekki nokkur hlutur neinei og svo – hún fer út á túnið aftur en var nú með einhvern bita með sér og 

fékk sér þá svona svolítinn bita og fór svo aftur út á túnið og, og svo heyrir hún að það er verið að 

[slægja?] [hik] að taka í nefið og snýta sér þarna við húsið, hún gaf því nú engan gaum. Svo kom hún nú 

heim um kvöldið og var nú heldur lengur en vant er því að hún kláraði þetta svo, svo segir hún svona, 

þegar hún kemur heim um kvöldið og hittir hann afa og segir svona: „Nú, ég hélt nú að þú hef...værir 

kominn í dag því að ég heyrði að þú varst að, að snýta þér og taka í nefið þarna við húsið og hélt þú værir 

kominn og, og fór upp að fjárhúsunum.― „Nei, það var nú ekki ég sem kom til þín í dag, ég hef ekkert 

farið út í dag, verið bara inni, það hefur verið einhver, einhver annar, ætli það hafi ekki verið hann nafni 

minn se...sem var að sn...snýta sér, þarna sem að...og fór í vatnið núna fyrir nokkrum árum, ætli það hafi 

ekki verið hann sem var að snýta sér?― [hlær] segir gamli maðurinn, svo það var nú álitið að það hlyti að 

hafa verið hann sem var þarna, held ég. Svona var nú vart við ýmislegt við húsin, þessar sögur var ég 

búinn að heyra og [hik] náttúrlega [hik] svo sem, ég var ekkert hræddur við þetta eða svoleiðis en, en þó 

var það nú svona...þegar ég átti nú að vera þarna einn heila nótt, svona smákrakki, langt frá öllum 

mannabyggðum að þá held ég að ég hafi ekkert verið hræddari að vera þarna í þessum húsum heldur en 

bara einhverjum öðrum, sem ég hef engar sögur heyrt frá, því það er nú einmanalegt að vera svona einn í 

myrkri, langt frá öllum mannabyggðum, fyrir...fyrir krakka, en ég var alveg klár á að vera þarna ef að ég 

hefði...sko hann pabbi hefði verið ákveðinn í því að láta mig vera þarna yfir nóttina og hefði auðvitað ekki 

orðið var við neitt, ég hefði alveg sætt mig við það en þó vildi ég nú heldur fara á milli [hlær*] 

HÖE: [hlær] jahám 

GK: jaá, jæja [ræskir sig] 

HÖE: en [hik] þér hafa aldrei verið sagðar sögur, til dæmis svona [nokkrar?] ævintýrasögur, til dæmis af 

Búkollu eða Loðinbarða Strútssyni og öðrum? 

GK: [svarar strax, talar næstum ofan í HÖE) nei, o nei, ekki nema bara það sem var lesið í þjóðsögunum, 

ekki neinar aðrar sögur (HÖE: neei) neinei, ekki nema bara það sem var lesið, það voru lesnar hjá okkur 

þjóðsögur Jóns Árnasonar og (HÖE: mhmm) það allt, já, en ekki aðrar [hik] þjóðsögur sem að ég heyrði 

(heyrist í umferð) 

HÖE: þú hefur ekki heyrt sögur af hérna [hik], hefurðu aldrei...hefurðu nokkurntímann heyrt söguna af 

Miðþurrkumanninum? 

GK: nei, hana hef ég ekki heyrt (heyrist í krökkum) (HÖE: nei) nei – neinei  

HÖE: og [hik] en þú hefur ekki heyrt [hik] sögur þá um mann sem [hik] Hinrik hét og var u...[hik] uppi 

fyrir löngu og smíðaði sér einhvers konar flugham eða eitthvað svoleiðis? 

GK: og var þarna hjá Iðu...Iðu í Biskupstungum eða þar?  

HÖE: já, fór yfir (GK: já) þar sem mjóst er (GK: já) þarna 

GK: já, jájá, mjóst yfir, já. Ég hef nú bara heyrt [hik] heyrt sko, jú sagnir af því en ég kann nú ekki svo vel 

að segja frá því [æ/að ég?] en ég hef heyrt að það hafi flogið þarna í...þarna yfir ána, það hef ég...kannast 

ég við að hafa heyrt en ekki (heyrist í umferð) ekki svo að ég geti nú sagt [hik] frá því, [nema/nefnilega?] 

það var svo...mér var sagt aldrei svo greinilega frá því þannig lagað og, og hef nú [samt/sjálfsagt?] ekki 

tekið svo vel eftir því að ég hafi verið beint að festa það sérstaklega í minni, þá sögu, en ég heyrði samt 

talað um það að hann hafi sv...flogið þarna yfir ána þar sem mjóst var (HÖE: mmm) já, það hef 

ég...heyrði ég talað um [ræskir sig]. (HÖE: mhmm) En [hik] svo kann ég nú þá sögu náttúrlega ekki 

fr...að rekja hana eins og hún, hún er í raun og veru [sýgur upp í nefið] jaá. 

HÖE: og þú hefur ekki heyrt neinar sögur til dæmis af [hik] ja engar svona sögur, ekki söguna af 

Grámanni eða neitt svoleiðis? Ekki, þér hafa ekki verið sagðar neinar svoleiðis sögur? 

GK: Grámann í Garðshorni? 

HÖE: já 

GK: jú, hún var lesin hjá okkur svoleiðis og við lásum hana þegar við vorum krakkar (heyrist umgangur) 

HÖE: jájá (GK: já) já 

GK: já, en [ræskir sig] ég get nú ekki sagt hana [hik] (HÖE: neinei) svoleiðis (HÖE: neinei) nei (HÖE: 

enda er hún á bók sko) já, hún er á bók jaaá (HÖE: fyrst þú hefur það eftir bókinni) jaaá (HÖE: þá 

náttúrlega) eftir bókinni (HÖE: er það ekkert) já, það er nefnilega það (HÖE: en) jájá 
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HÖE: þú hefur ekkert heyrt svoleiðis sögur neitt? Ekki heyrt sagðar...það hefur engin gömul kona verið 

þarna sem hefur sagt (GK: nei) svoleiðis sögur? 

GK: o nei, ekki var það nú, nei, það var nú ekki, nei 

HÖE: ekkert gamalt fólk sem hefur (GK: ja) farið um og...? 

GK: það var nú gamall maður þarna sem hét Guðmundur Loftsson, hann kunni nú ósköp af kvæðum og 

sagði sögur líka (heyrist í krökkum) bæði las og, og fór með svona í rökkrinu ýmislegt og hann átti nú 

töluvert mikið víst af handritum en það e...það hefur allt saman glatast (HÖE: mhmm) jám, hann var hjá 

honum [hik] pabba, svona eins og húsmaður og var þar við túnusléttur og þess háttar og var [sjálfra sín?] 

að miklu leyti. Svo fór hann þaðan burtu og fór hérna suður á Árbæ en hann kom nú ekki aftur og hann sá 

nú eftir að hann fór. Og hann sagði okkur...svona kvað ýmsar [hik] vísur og þulur og svoleiðis en ég var 

nú svo lítill þá, ég man nú lítið af því (HÖE: mmm) já, en það er þarna ein þula samt sem að ég lærði nú 

hjá honum en svo hefur það nú fyrnst yfir hana á svona langri leið en ég held ég kunni hana samt 

nokkurnveginn ennþá (HÖE: já) en [hik] þú hefur hana nú kannski líka, (HÖE: þú verður bara að segja) 

það, það (HÖE: óskiljanlegt 1 orð) það er þarna, það er, það er eiginlega bónorðsbréf og heitir [hik] 

Hrannar sunna spök spöng, hefurðu ekki heyrt hana?  

HÖE: nei 

GK: neei 

HÖE: neineinei 

GK: nei, kannski þú viljir fá hana? 

HÖE: jájá 

GK: ja ég reyni nú þá svona nokkuð líkt og hann fór með hana [sjálfur?] 

HÖE: [hik] var lag við þetta? 

GK: já, hann fór alltaf með [hik]...hann raulaði hana alltaf, hann fór alltaf með hana svoleiðis, með (HÖE: 

fór alltaf með hana þannig já?) já, hann fór ekki með hana öðruvísi (HÖE: jahá) já 

HÖE: en hérna, þá ætla ég að setja á nýja spólu áður (GK: jæja, já) en [hik] (GK: já) þú (GK: já) myndir 

nú kannski [hik] (GK: já) fór hann með...fór hann með svona kvæði í rökkrinu? 

GK: já, hann fór með svona, svona, við vo...sátum oft hjá honum krakkarnir og hann fór með svona kvæði 

og, og við vorum hrifin af þessari þulu og létum hann oft fara með hana og við vorum búin eiginlega að 

læra hana (HÖE: jaaá) já 

HÖE: af hverju voruði þu...hrifin af þessari þulu sérstaklega? 

GK: já [hik] hann kvað hana, hann kvað nú mikið rímur og svoleiðis og [hik] okkur þótti svo gaman 

þegar hann var að fara með þessa, þessa þulu (HÖE: já) að við [hik] lærðum hana. Það var nú...verið 

margt hægt að læra af honum fleira sko en þetta var...eins og maður veit svona með krakka  

HÖE: en hann hefur ekki farið með þulu eins og...þulur eins og fornaldarþulu eða? 

GK: nei, það gerði hann nú ekki. Hann var ættaður austan úr Mýrdal og bjó á Heiði á Rangárvöllum og sú 

jörð fór í eyði hérna í harðindunum 1882 og fór í sand og þá flutti hann þarna austur og bjó í 17 ár á 

Torfastöðum [hóstar] í Grafningi og, og svo, svo var hann bara lausamaður eftir það og fékk sér 

lausamanns[bjó?] og var þá svona [hik] kringum sextugt þegar að konan hans dó (heyrist skarkali)  og þá 

hætti hann að búa og, og þá settist hann nú að nokkru seinna hjá, hjá honum pabba og var þar l...hafði þar 

sitt rúm og fæði að nokkru leyti sér. Svo fór hann bara hingað og þangað svona í, í vinnu tíma og tíma og 

svo var hann [túnasléttur?] hjá honum pabba þegar að það var hægt. 

HÖE: jaám (GK: já) en [hik] þú varst að segja mér þarna sögur áðan [hik] bæði af sjálfum þér og öðrum, 

hefurðu sagt þær nokkrum? Svona út í frá?  

GK: já, ég hef nú sagt þær eitthvað svolítið út í frá, ég hef nú, ég hef nú verið að tína þetta saman sumt af 

þessu núna sko, dálítið ef ég hef ekki haft...getað unnið þá hef ég tínt saman dálítið af þessum sögum og 

er nú búinn að tína saman dálitlu af þessu svona (HÖE: jahá) jaá, en ég er nú ekkert...er ekkert búinn að 

[hik] ganga neitt frá því þannig lagað, bara svona (HÖE: já) jaá 

HÖE: það er nefnilega það 

GK: það er nú það 

HÖE: en þú hefur...en þetta hefur náttúrulega þótt gaman að heyra...að hlusta á svona, þetta hefur þótt 

(GK: já, jájá) menn hafa trúað þessu náttúrulega og... 

GK: ja, það var náttúrulega sko þarna með, með [bilsuskúlana?] að það var alveg víst um það að 

þetta...hann var hjá huldufólki, það var ekkert um það að tala sko, hann var hjá huldufólki, já og, og það 
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var talað [hik] um það, ég heyrði fólk tala um það að það væri mikið huldufólk þarna, bæði þarna í, suður 

í [röndum?] og eins og Bíldsvelli, sérstaklega mikið huldufólk þar – og það varð [hik] það urðu margir 

varir við ýmislegt þar sem að ég kann nú ekki frá að  

Upptaka stöðvast skyndilega. 

HÖE: [hik] Reykjavík, 25. janúar 1968 að Þingholtsstræti 26 [hik] Guðmundur Kolbeinsson verkamaður 

segir frá. 

GK: já og þá ætla ég að fara með þessa þulu sem að ég lærði nú af Guðmundi Loftssyni og okkur þótti 

svo [hik] gaman að heyra, hann fór með þetta í rökkrinu og náttúrulega margt fleira sem ég er nú búin að 

gleyma en þessi þula var...þetta var bónorðsbréf og hann kvað þetta svona nokkurnveginn og ég ætla nú 

að reyna að fara með lagið nokkuð líkt og ég lærði það og það er svona: Hranna sunna spök spöng, spila 

vil ég þér söng ef styttast mætti stund löng (stefa vefa klíð, siðum fríð seymsli, sú var reisu hrundin, gull 

skrundin, hrómleik sett, sóma nett, sumargaman flýtt og rétt, fyrri sprett, falsið þétt, forðast stirða á lasta 

blett, hrímföll ljóð, hýr og góð, hrundir mór úr yndisslóð, viskusjóð ber fagurt ljóð, ræðist mér til handa 

að banda að vanda, merkviðanda má ei standa, mér að blanda, sonarþátt, gengur smátt , galið þrátt, 

gleymir kvæði að breyttum hátt, falleg þú falda brú, finnst ei líki þinn, liljan svinn, ljós á kinn, lífgar gyða 

á huga minn, kætinn vetur, sætur setur sjónarsteinum fyrr en nú, iðkar frið, sómasið, situr jafnan goðsemd 

við, hödda glá, hýr á brá heyrðu orðin mín, ó já, ég skal fá eftir á ég sæi að sjá öll þá hrylling dvín, 

álarsálar ærustýrur, særu skýrust, lyftin band að njóta þín. 

HÖE: hmmm 

GK: Tala svona með [dálitlum seim?] [ræskir sig] Er hún tilbúin? 

HÖE: já 

GK: Hranna sunna spök spöng, spila vil ég þér söng, ef styttast mætti stund löng, stefa vefa klíð, siðum 

fríðs eymsli, sú var reisu hrundin, gulskrundin, hrómleik sett, sóma nett, semur gaman frítt og rétt, fyrri 

sprett, falsið þétt, forðast stirð á lasta blett, hringþöll ljóð, hýr og góð, hryndir móð úr yndisslóð, 

viskusjóð ber fagurt ljóð, ræðist mér til handa, að banda, að vanda. Mærkviðanda má ei standa, mér að 

blanda sónarþátt, gengur smátt, galið þrátt, gleymir kvæði að breyttum hátt, falleg þú, falda brú, finnst ei 

líki þinn, liljan svinn, ljós á kinn, lífborgið á huga minn, kætinn vetur, sætur setur, sjónarsteinum fyrr en 

nú, iðkar frið, sómasið, situr jafnan goðsemd við, hadda grá, hýr á brá, heyrðu orðin mín, ó já, ég skal fá, 

eftir á, ég sælu að sjá, öll þá hrylling dvín, álarsálar, ærustýrur, skæru skýrust, lyftinband að njóta þín... 

Þetta var nú ekki betra núna. 

(Upptaka stöðvast) 

HÖE: Þú hefur verið bara örfárra ára þegar að þú heyrðir þetta? Var það ekki? 

GK: Jújú, ég var örfárra ára þá sko, hann, hann var bara fyrstu árin sem að faðir minn var á Úlfljótsvatni, 

þá var Guðmundur Loftsson hjá okkur, ég var fjögurra ára þegar ég kom að Hlíð [hik] kom að, sko fór frá 

Hlíð, kom að Úlfljótsvatni, þá var ég fjögurra ára, ég man nú vel eftir því, ég sá nú svo mikið eftir því að 

fara frá Hlíð og [hik] hann var þarna við [túnaslétturnar?] 1905 og -6, hann Guðmundur heitinn Loftsson 

og svo fór hann bara að Árbæ [hik] svona upp úr því, líklega -6 eða -7. En ég man nú eftir því, hann var 

nú hjá okkur samt þarna sama veturinn og hann Guðmundur heitinn, sem fór í vatnið, að þá var hann hjá 

okkur, þá voru nú bara fjórir Guðmundar þarna á Úlfljótsvatni, Guðmundur afi minn og, og Guðmundur 

[hlær] Guðmundur Jónsson kiði, sem kallaður var og Guðmundur Loftsson og ég [hlær] [heyrist í 

umferð]. Jaám.  

HÖE: og [hik] já hann var þarna nokkur ár já. Hvenær ertu...hefurðu nokkurntímann, nokkurntímann 

heyrt þetta annars staðar? 

GK: Þessa (HÖE talar ofan í GK: þessa þulu með þessu lagi?) 

GK: nei, aldrei, aldrei nokkurntímann, hvergi nokkurs staðar annars staðar (HÖE: nehei?) neeei, nei, nei, 

nei. Neinei, neinei, (HÖE: jaá) ég hef aldrei heyrt hana annars staðar. 

HÖE: og hann hefur ekkert talað um hvaðan þetta gæti verið? 

GK: nei, ekki var það nú, það var nú ekki að marka það sko, við vorum nú...höfðum nú ekki hugsun á að 

spyrja um það þá (HÖE: nei, neinei) en hann, hann átti mikið af uppskrifuðum  kvæðum og ýmsu 

svoleiðis og jafnvel safnaði því og, og [hik] svona, en hann [hik] sko sýndi það nú engum en hann las 

þetta stundum upp sjálfur eitthvað en svo hefur þetta allt saman hreint glatast þegar hann féll frá en hann 

átti víst töluvert af þessu í [koffortinu?] sínu, hann dó nú í Hlíð hjá Jóni heitnum, föðurbróður mínum, en 

hann hafði nú enga hirðu á því að vera að [hik] að hugsa um svona lagað  
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HÖE: já 

GK: já, (HÖE: en hvenær er þ...) ég held að öllu hafi verið brennt [óskiljanlegt 1 orð]. Hann dó 1924, um 

haustið.  

HÖE: þú veist ekki hvenær hann var fæddur? 

GK: á...hann var fæddur 1840 (HÖE: já, 1840 já) jájá 

HÖE: það er nefnilega það (GK: já var 84 ára) mhmm, og hann var þarna úr Árnessýslunni? 

GK: nei, hann var úr Rangárvallasýslunni (HÖE: var hann úr Rangárvallasýslunni já?) já, hann var, hann 

var fæddur á Heiði í Mýrdal, var frá Heiði í Mýrdal og, og svo bjó hann á Heiði á Rangárvöllum og, og 

fluttist þarna í harðindunum [hik] sko 1882, þá, þá fór jörðin í sand alveg og eyði...var í eyði í nokkur ár, 

Heiði á Rangárvöllum og þá fluttist hann að Gljúfurholti í Ölfusi og þar var hann einhver tvö ár og svo að 

Bílds...að, að Torfastöðum og þar bjó hann í seytján ár, með...þangað til konan hans dó (HÖE: mmm) þá 

hætti hann að búa þar. 

HÖE: [hik] hvenær ertu fæddur Guðmundur?  

Hljóð kæfist og upptaka stöðvast. 

 

1804.  

Upptakan byrjar á sömu spurningu og 1803 endaði á. 

HÖE: [hik] hvenær ertu fæddur Guðmundur?   

GK: ég er fæddur [hik] 27. mars 1899 (HÖE: jaá) í Hlíð, í Hlíð í Grafningi (HÖE: og [óskiljanlegt - 

nokkur orð] já) og það er dálítið einkennilegt með það sko að það hefur ekkert barn fæðst í Hlíð síðan ég 

fæddist þar, það er nú orðið þetta langt síðan (HÖE: mhmm) að þar hefur fæðst barn  

HÖE: [hik] já faðir þinn hét Kolbeinn Guðmundsson já, já ég hef nú ævisögu hans einhvers staðar en, en 

móðir þín, hvað hét hún? 

GK: hún hét Geirlaug Jóhannsdóttir frá Nesjavöllum 

HÖE: mhmm og þú hefur verið þar eystra alveg? 

GK: já ég var þarna eystra sko alveg fram að þrítugu 

HÖE: og [hik] (GK: já) svo hefurðu farið...þú hefur ekkert farið að búa þar? 

GK: nei, ég bjó aldrei. Svo flutti ég til Reykjavíkur sko (HÖE: mhmm) og hef átt hér heima síðan, faðir 

minn hætti að búa ´29 en ég [var/vann?] nú þarna í tvö sumur eftir það þarna austur frá, var kaupmaður 

hjá Jóni heitnum í Hlíð ´29 og svo var ég kaupmaður hjá Magnúsi prófessor 1930 og þá fór ég [hik] 

suður, svona um nýárið eða [hik] þá á nýja árinu 1930 og síðan hef ég ekkert, ekkert verið þarna (HÖE: 

mhmm) nei, nei. 

HÖE: en [hik] þú hefur svo stundað algeng verkamannsstörf (GK: jájá) hér? 

GK: já, ég var svona hingað og þangað svona, svona til sjós hérna suður með sjó á vertíðum og, og svo 

bara algenga verkamannavinnu, lengst af unnið í Slippnum  

HÖE: já 

GK: já, var þar í (HÖE: og...) um þrjátíu ár 

HÖE: já, þú hefur verið á barnaskóla er það ekki? 

GK: jú, ég var á þessari farkennslu 

HÖE: já (GK: já) voru það nokkrar vikur á ári svona eitthvað? 

GK: já, það voru nokkrar vikur, hann var svona, hann var svona þetta [hik] þrjár vikur [hik] og hálfan 

mánuð og þrjár vikur sko sem var kennt á, á hverjum stað svona nokkrum sinnum yfir veturinn. Ég var 

með ágætan kennara, það var Einar Halldórsson á Kárastöðum sem var kennarinn minn aðallega og fyrst 

[hik] fyrst var nú [þarna?] Þorsteinn Finnbogason kennari en ég var nú eiginlega ekki orðinn þá nógu 

gamall til þess að [hlær] [hik] en fékk að fylgjast með þegar að kennt var heima hjá okkur (HÖE: mhmm) 

já, þá fékk ég að fylgjast með 

HÖE: og var það nokkra vetur sem það var? 

GK: já það var [hik] það var sko frá því maður var tíu ára þangað til að maður var fjórtán ára (HÖE: já) 

sem að þessi farkennsla var 

HÖE: en, svo hefurðu náttúrulega notið einhverrar tilsagnar annarrar, er það ekki, heima? Faðir þinn 

hefur sagt þér eitthvað til, var það ekki?  

GK: jaaá [hik] hann sagði okkur til náttúrulega svona, í reikningi og þessháttar, jájá 
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HÖE: já, þannig að þið hafið verið svona (GK: já) talin heldur vel að ykkur var það ekki? Miðað við 

önnur (GK: njaaæ) [óskiljanlegt – 2-3 orð] þið hafið notið svona heldur meiri tilsagnar kannski heldur en 

önnur börn? 

GK: neei, það held ég nú ekki beinlínis (HÖE: nei) ekki svo sem frekar en það var [hik] náttúrulega mikill 

aðgangur að bókum (HÖE: já) hjá honum pabba, hann átti mikið af bókum (HÖE: já) og [hik] og svo 

gerði hann mikið af því að binda inn fyrir hina og þessa (HÖE: mhmm) og þá komu oft svona ýmsar, 

ýmsar bækur sem maður var nú að kíkja í þó hann vildi nú lítið láta hreyfa við þæ...þeim bókum, sem 

hann var að binda inn (HÖE: já) hann vildi náttúrulega ekki láta rugla því neitt (HÖE: [hlær]) en hann var 

nú voða svona stjórnsamur og, og reglusamur á því sviði og vildi ekki láta krakkana vera að tæta neitt, 

(HÖE: nei nei) nei (veit ég) lagað svoleiðis, það reglusamur.  

HÖE: En [hik] (GK: amm) fórstu nokkuð meira í skóla?  

GK: Nei, ég fór ekki meira í skóla 

HÖE: nei 

GK: nei, nei 

HÖE: ekki á kvöldskóla eða iðnskóla eða (GK: neinei, neineinei) neitt (svoleiðis?)  

GK: það var ekki, ég var orðinn alltof gamall (HÖE: já) þegar ég kom hingað til þess og, og svo fór 

maður að fara eitthvað burtu í vinnu á vertíðir og svona strax [hik] svona nokkuð, þegar maður gat komist 

að heiman en [hik] það var nú svo mikill aldursmunur sko á mér og næsta bróður mínum, það voru [hik] 

rúm sjö ár, svo að ég varð að vera náttúrlega sko svo lengi [hik] heima, þannig lagað að … pabbi var nú 

svona oft í ýmsu fyrir hi … fyrir hina og þessa út um [hik] allt, bæði að smíða og svo í [hik] ýmsu svona 

reikningshaldi sem hann var fenginn til að lagfæra, fyrir hina og þessa og [hik] og var svo sko ekki heima, 

stundum tímunum saman og þá var ég auðvitað heima og varð að hirða um fénað og annað soddann, og 

það sem þurfti að gera og [ræskir sig] og, og hann … þetta var erfið og stór jörð sem að, sem hann bjó á 

og það var alltaf nóg, nóg að starfa, árið um kring. 

HÖE: já, (GK: já) en þú hefur haft gaman af því að segja sögur, var það ekki? Þú ert … og hlusta á þær? 

GK: jújú, ég hafði voðalega gaman af að hlusta á sögur og nú [hik] jájá ef þess var kostur að þá voru 

sögur, [hik] svona sem að helst voru hvergi skráðar að þá hafði ég nú gaman af því  

HÖE: jájá, og [hik] (GK: kannað?) og af hvaða sögum þótti þér nú skemm … mest [hik] hvað [hik] 

GK: Manni þótti nú (HÖE: mest gaman?) skemmti … [hik] mest spennandi svona, svona huldufólkssögur 

og draugasögur [hlær] (HÖE: [hlær]) þær voru mest spennandi [hlær innilega] já, já það er (alveg hægt 

(HÖE: já) að tala um það/almennt talað um það) 

HÖE: já (GK: já) það er nú það já 

GK: jájá (HÖE: já) og það [hik] 

HÖE: en (GK: var svona …) hefurðu haft gaman nokkuð af bundnu máli? 

GK: jájá, ég [hik] var nú eiginlega, hafði nú eiginlega jafnvel meira gaman af því, [hik] bundnu máli, 

svona þegar ég var strákur og var nú (lítið bók?) þá hafði ég gaman af bundnu máli (HÖE: mmm) já 

HÖE: en [hik] en þú hefur ekkert fengist við að yrkja sjálfur? 

GK: o neinei, það hef ég ekkert fengist við að gera  

HÖE: er nokkur (GK: nei) hagmælska í ættinni? 

GK: nei, ég held að ég hafi ekki heyrt talað um það, að það væri nein, nein hagmælska í mínum ættum 

svoleiðis, það hef ég ekki heyrt talað um 

Upptaka stöðvuð, byrjar aftur í miðri frásögn Guðmundar. 

GK: … búið til vísu sem vilja, sa…heyrði ég hann segja (HÖE: já, þú hefur heyrt pabba þinn segja það já, 

það gætu…) já, hann sagði það (HÖE: það gætu allir búið [hik]) já það geta allir búið til vísu sem vilja, 

sagði hann. (HÖE: [hlær]) [hlær innilega] sem leggja sig eftir því en hann [hik] lagði sig nú víst aldrei 

neitt eftir því en ég hugsa hann hafi getað það ef hann hefði hugsað um að gera það [hlær] (HÖE: jámm) 

jámm [sýgur upp í nefið]. 

Upptaka stöðvast. 

HÖE: Reykjavík, Miðtúni 9, 26. janúar 1967, Katrín Kolbeinsdóttir segir frá. 

KK: jahá 

HÖE: Hún er systir Guðmundar Kolbeinssonar sem áður er getið. Öhmm já, þú sagðir að faðir þinn hefði 

aldrei verið myrkfælinn nei? 
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KK: nei, og meðal annars fór hann út í kirkjuna sem er alveg við bæinn [hik] eins á … seint á kvöldin eins 

og, eins og bara um hádag – og eitt kvöld, seint, fer hann út í kirkju og sækir þangað eitthvað sem að 

vantaði og þegar hann kemur inn í kirkjuna þá sér hann eins og hvítan [hv-framburður] strók eða … eða 

svona, við skulum segja mannsmynd, þannig að það sást ekki beint, hvorki handleggir eða höfuð en [hik] 

en hvítt – hvítur strókur – og það stendur öðrum megin við gráturnar eða altarið. Og, en hann þurfti að 

fara í altarið og hann fer þangað inn og nær í kerti eða bók sem að vantaði – og hann horfir svona á þetta, 

annað slagið, og svo sýnist honum þetta smá eyðast, þangað til það er horfið, svo fer hann aftur inn og 

segir okkur frá þessu og svo var það ekki meira. 

HÖE: og þessu hefur náttúrlega ve… þetta hefur [hik] þetta hefur náttúrlega [hik] þessu hafa náttúrlega 

allir trúað út í frá. 

KK: jaaá, það er efalaust að fólkið hefur trúað þessu þannig að… 

HÖE: já, (KK: já) en hann hefur ekkert talað um hvað þetta væri, hvað þetta gæti verið? 

KK: neeeii, hann gat ekki gert sér grein fyrir því, þetta var eitthvað annað en það sem að hann átti von á 

að sjá. 

HÖE: mhhmm (KK: jahá) en hann hefur ekki verið álitinn neitt skyggn var það?  

KK: neinei, það var aldrei talað um…ég heyrði aldrei minnst á það að hann væri neitt skyggn 

HÖE: mhmm 

KK: nei 

HÖE: en var ekki huldufólkstrú dálítið líka? 

KK: juuúú, það voru nú, það voru nú sko [hik] álagablettir og munnmæli á (HÖE: mhmm) á vissum 

stöðum (HÖE: já) það var til dæmis eyja í vatninu, Hrútey, sem er dálítið sérkennileg í lögun, hún er 

svona toppmynduð – og þar átti að búa einhver álfur og það var stundum heyjað í þessari eyju því það var 

dálítið gras í henni en það var sérstaklega varað við að slá toppinn, ef að það kom fyrir þá, þá gerðist 

eitthvað, sko einhver, varð einhver tjón – á skepnum helst og það var nú aldrei gert í, í okkar tíð eða í tíð 

föður míns en – og ég man nú ekki eftir að það hafi nú verið gert en, en það var gamall maður sem var 

niðursetningur í sveitinni – og fór bæja á milli – hann var einu sinni að slá í eyjunni. Það var í tíð bóndans 

sem var á undan foreldrum mínum og [hik] hann sagði sjálfur frá þessu … og þegar hann er farinn að 

færast upp eftir eyjunni og farinn að nálgast toppinn þá segir hann að húsbóndinn komi róandi í voða flýti 

og er þá kominn til að vara hann við því að slá toppinn, svo hann sagðist hafa hætt á augabragði auðvitað 

– og það gerðist ekkert saknæmt út af því. 

HÖE: mhmm [hik] átti það einhvern tímann að hafa gerst? 

KK: njaa, ég man nú ekki eftir að það væri talað um það en þó fylgdi það sögunni að ef að þetta væri gert 

þá dræpist einhver gripur eða eitthvað slíkt kæmi fyrir. Svo var annar blettur líka, það er, var svokallaður 

Litli-hólmi, sem nú er algjörlega horfinn síðan virkjað var. Hann var þarna, það er nú brot eitt út undan 

sem heitir Flatey, en hólminn var austan við, og það var nú eiginlega ekki beinlínis slægjuland, þó kom 

fyrir að þar var eitthvað ósköp lítið slegið og meðal annars man ég það að afi minn, rétt þegar við vorum 

nýflutt að Úlfljótsvatni, líklega bara verið sumarið fyrsta 1903, að hann er að slá úti í Flatey og hann fer 

út í þennan hólma og slær eitthvað svolítið þar og svo um veturinn þá drepst reiðhesturinn hans og það er 

nú … hann [hik] var nú, það var nú ekki mikið fólkið það fyrir að éta hrossakjöt svo það var bara farið 

með skrokkinn eins og hann var út á vatnið, það var ís á því og sökkt niður – og svo endaði með því að 

hann rak [hik] svona beinagrindina rak að hólmanum og [hlær] það var nú sagt að þetta hefði nú eiginlega 

verið eins og bending. Þannig að það mátti ekki slá hólmann. 

HÖE: mhmm 

KK: og það var aldrei gert eftir það – og þetta var nú eiginlega meira svona að (fikti?) heldur en að þarna 

væri [hik] eftir nokkru heyi að sækjast. 

HÖE: mm jaá, og þetta hafði verið, og þetta hefur verið, þetta hefurðu heyrt víðar var það ekki en [hik] 

hjá föður þínum, þessa sögu? 

KK: jaájá, þetta fylgdi bara alveg  

HÖE: fylgdi bara alveg, já 

KK: já, þetta fylgdi sko. Maður tók [hik] eða sko, hann tók við þessu eða þau…það tók við þessum 

sögum frá fyrri ábúendum og (HÖE: mhmm) jaá. 

HÖE: þú veist ekkert hvað hann hét þessi niðursetningur? 
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KK: jújú, ég veit það. Hann hét Beinteinn Vigfússon og faðir minn hefur skrifað um hann þó dálítið póst 

sem birtist í, ííí… sunnudagsblaði Tímans, núna fyrir nokkrum árum.  

HÖE: mhmm, mhmm 

KK: Hann var nú dálítið svona, það kemur náttúrlega ekki þessu beint við því að, að þetta var nú bara, 

hann var þarna að, að vinna verk sem að [hik] - en hann vissi ekki hvaða hætta stafaði af þessu og var á 

leiðinni að fara að slá toppinn en – en húsbóndanum leist ekki á það. 

HÖE: nei [hlær] (KK: og…) jaámm, og voru fleiri svona staðir? Sem þú manst? 

KK: [dregur seiminn] naaaa, það var nú held ég ekki fleiri, það voru ekki fleiri staðir sem þurfti 

sérstaklega að vara sig á en þetta. En svo var það að stundum þegar að kom [hik] svona vissar rákir í 

vatnið, þegar [hik] í sambandi við veiðiskap að þá var einhver sem bjó í hól sem hét Skiphóll - hann var 

þá að fara til veiða (HÖE: mhmm) jaá, og það var nú stundum sagt að sá sem bjó í Skiphól og sá sem bjó í 

Hrútey, að þeir hefðu vistaskipti og skiptust á um að búa í, á þessum stöðum sínum svona, kannski sitt 

árið í hvorum stað. Skiptu þá með sér bústöðunum. 

HÖE: jaá. [dregur djúpt andann] og [hik] hvenær voru ykkur sagðar svona sögur, bara þegar þið voruð úti 

eða? 

KK: [hik] þetta? (HÖE: já) já, þetta kom bara af sjálfu sér svona (HÖE: já) það var (HÖE: þegar þið fóruð 

hjá stöðunum og eitthvað svoleiðis) [KK talar ofan í HÖE] jájá og þegar, jájá, manni var sagt að, 

krökkum var sagt það til dæmis, til dæmis með hólinn, þennan Skiphól, sem var nú [hik] ekki langt frá 

bænum að maður skyldi ekki vera neitt að, að leika sér neitt glannalega þar, því að það væri vissast að 

fara gætilega og svo var hitt náttúrlega sjálfsagt – að segja frá þessu með, með eyjuna og þann vara sem 

varð að taka á því að [óskiljanlegt 1 orð] heyskap. 

HÖE: mhmm. Voru nokkrir hérna [hik] voru nokkrir sérstakir [hik] nokkuð sérstakt í sambandi við [hik] 

svona veiði í vatninu? Var nokkuð að varast (KK: nei) í sambandi við það? 

KK: Það þurfti ekkert að varast í sambandi við vatnið, veiðina í því. Það var enginn, það hafði enginn 

svoleiðis [hik] huldukraftur sérstaka, svoleiðis, sérstök völd yfir vatninu á neinn hátt. 

HÖE: mhmm, jám. 

KK: nei. 

HÖE: og [hik] þurfti heldur ekkert að varast neitt silunginn úr því, (KK: nei) að hann væri neitt 

KK: nei, ekki heldur. Hann var, hann var öruggur. 

HÖE: já (KK: já) og voru engar sagnir um það að í vatninu væri silungamóðir? 

KK: nei, ekki var það (HÖE: mm) en það fylgdi sú saga að [hik] (víkjandi?) mýbitinu, það er, það er 

mikið mýbit þarna við Sogið sem að er nú kannski nokkuð skiljanlegt og þarf ekki…en það var skýrt á 

sinn hátt – að skammt [hik] frá bænum eða í túnjaðrinum, þar hafi einhvern tímann verið búið og var 

hjáleiga og hjáleigubóndinn, hann hafði náttúrlega veiðirétt líka. En svo hafði [hik] húsfreyjunum sinnast 

út úr veiðinni og þá [hik] lagði sú sem að varð undir í viðskiptunum það á að, að það skyldi svo og svo 

mikill hluti af veiðinni verða að mýflugu - og þannig varð mýflugan til. 

HÖE: jahá (KK: já) hver sagði þér þetta? 

KK: ja, þetta [hik] ég man það ná…ekki nákvæmlega en [hik] ég held bara að annaðhvort [hik] amma 

mín eða [hik] eða afi, að þau hafi sa…sagt mér þessa sögu. 

HÖE: jahá, hvað hétu þau? 

KK: [hik] Guðmundur Jónsson og Katrín Grímsdóttir. (HÖE: mhmm) Þau voru þarna [hik] fluttust sko 

með foreldrum mínum að Úlfljótsvatni, þegar þau fóru þangað, því að…og voru þar bæði þangað til þau 

dóu (HÖE: mhmm) en ég býst við að þessi saga hafi bara verið [hik] gangandi þarna í sveitinni. 

HÖE: já (KK: já) en heyrðirðu það nokkuð víðar? 

KK: ha? 

HÖE: heyrðirðu það nokkuð víðar? 

KK: neeei, neinei  

HÖE: jaám, [þögn] og [hik] voru nokkur skrímsli í vatninu? 

KK: jáájá, það voru skrímsli 

HÖE: og hvaða skrímsli voru það? 

KK: ja, það var nú ekki gott að, að [hik] eiginlega, ekki gott að skilgreina þau, þau gátu verið með ýmsu 

lagi og þau voru að sjást alllengi – frameftir árum. Að minnsta kosti í [hik] svona vel í mínu minni. 

HÖE: jahá (KK: [kímir]) Komu…komust menn nokkuð í kast við þau svona? 
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KK: neei, ekki beinlínis, þau gerðu nú engum mein en það kom fyrir að það kom upp saga – nú 

sást…hafði skrímslið sést, og það var nú oftast nær að það sást [hik] sko frá [hik] þeim sem bjuggu austan 

við vatnið og það er nú Efri-Brú í Grímsnesi sem á land þar að vatninu og það kom oft upp saga um það 

að nú hefði skrímslið sést þar - svona skammt undan landi, og ég held að síðasta skrímslasagan hafi gerst 

bara um hásláttinn [hik] þá var verið að heyja þarna skammt frá vatninu (HÖE: mhmm) og þá [hik] sást 

skrímslið og það, því var lýst þannig að það hefði komið upp svona eins og [hik] í þremur hlutum, og 

vatnið á milli. 

HÖE: jahá 

KK: Þetta [hik] var náttúrlega ekkert sem að [hlær] – ekki dýr – þetta hefur sennilega verið einhverjir 

hlutir sem hafa verið á floti í vatninu. 

HÖE: jahám, eru engir ormar…? 

KK: nei, það voru eng…engi…engir ormar (HÖE: engir ormar nei) nei 

HÖE: og vissu menn nokkuð [hik] eða höfðu, voru nokk…var nokkuð saga til um þetta, hvernig þetta 

skrímsli hefði orðið til? 

KK: nei, nei. Það var engin saga til um það (HÖE: hmm) neinei 

HÖE: en þetta hefur sést í [hik] tíð afa þíns og ömmu? 

KK: [hik] það sást, já [hikandi], þau voru nú náttúrlega, bjuggu nú ekki á Úlfljótsvatni því þau bjuggu á 

öðrum bæ, en [hik] þetta sást sko í tíð foreldra minna [hik] Þetta, (HÖE: jaá) þessi svokölluðu skrímsli, 

jájá. 

HÖE: jahá og var [hik] voru sögurnar eiginlega alltaf svipaðar einhvernveginn? (KK [byrjar að tala ofan í 

HÖE]: já, þær voru alltaf svipaðar) 

HÖE: já 

KK: Það var svipuð lögun á því venjulega (HÖE: mhmm) Það var, var svona eitthvað – miðja og svo var 

[hik] var það kallað haus og sporður – til endanna. 

HÖE: mmm 

Slökkt á upptöku (byrjar svo aftur á að HÖE segir eitthvað sem er óskiljanlegt) 

KK: Já, það var heima bóndi og hjáleigubóndi, sem bjuggu á Úlfljótsvatni – og húsfreyjunum varð 

sundurorða út úr veiðinni og [hik] sú sem undir varð í viðskiptunum, sem hefur nú verið [hik] sú sem bjó 

á hjáleigunni, hún lagði það á að [hik] ég held, þriðji partur af allri veiði í vatninu yrði að mýflugu – og 

þannig varð mýflugan til, sem þótti mesti skaðvaldur  - og var [hlær]. 

HÖE: mhmm 

Slökkt á upptöku – upptakan byrjar aftur í miðri frásögn Katrínar 

KK: …það væri svokallaður hrökkáll, í því (HÖE: nú, já) og menn mættu alls ekki fara út í það [hik] sko 

vaða út í það, af því þá kæmi hrökkállinn, vefði sig utan um fæturna – og bara, þær [sniðust?] af – og 

maðurinn dytti og [hik] það hefur verið, auðvitað þar með búið, hans æviskeið. Og það var nú meira að 

segja sagt að þetta hefði nú gerst einhverntíma. Það hefðu nokkrir menn gert að gamni sínu að vaða út í 

vatnið í sumarhita, til að kæla sig þegar þeir stóðu við slátt. Og þeir höfðu haldist í hendur og svo hefðu 

bara allir…allir allt í einu horfið – og ekki sést neitt meir eftir af [þeim]. Og það var kennt um að þarna 

hafði verið hrokkáll, eða hrökkáll, á ferðinni.  

HÖE: jaaám. Og þetta var í Apavatni (KK: já) já? 

KK: þetta var í Apavatni 

HÖE: og svo eru fleiri, fleiri vötn, jah í Apavatni já, átti þar að vera…áttu, áttu menn að vera nokkuð 

vitrari ef þeir ætu fiska úr því vatni (KK: ekki…) eða öðrum vötnum?  

KK: ekki man nú eftir að hafa heyrt minnst á það 

HÖE: nei, það hefur ekki verið nein (KK: nei) trú (KK: það var ekki) á því? 

KK: það virðist ekki hafa lifað gamla sagan  (HÖE: nei) frá fortíðinni 

HÖE: nei. En [hik] en Þingvallavatn? Manstu nokkuð? 

KK: [byrjar að segja já þegar HÖE er að tala] jááá ég man nú ekki eftir neinum sögum frá Þingvallavatni 

– nema þetta að það haf…voru sagnir um að það hafði stundum þornað sogið, sem rennur úr 

Þingvallavatni og áfram í Úlfljótsvatn og, og alla leið niður. Og þá var það vegna þess að það var skrímsli 

sem lagðist í, í [hik] sogsminnið og hindraði frárásina 

HÖE: jahá 
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KK: og svo fór fólkið að tína [silungina?] við þetta, sem…ef vatnið var orðið [hik] mestu leyti farið. En 

það gat nú verið varasamt, því svo fór skrímslið úr farveginum og þá kom vatnsflóðið – og það fórst 

auðvitað töluvert af fólkið við það, við þau vinnubrögð. 

HÖE: mhmm 

KK: Þetta vor…þessar sagnir voru á kreiki (HÖE: já) jájá. 

HÖE: [hik] manstu eftir nokkrum ákveðnum sem sagði þær? 

KK: [andvarpar] nnneeei, ég man það nú ekki, eða ég…þetta var bara eldra fólkið sem að (HÖE: já) sagði 

þetta 

HÖE: já 

KK: já [á innsoginu] 

HÖE: yngri menn hafa gert lítið með þetta (KK: jájá) svona heldur 

KK: já 

HÖE: hvað sagði faðir þinn við svona sögum? 

KK: jaa, ég hugsa að hann hafi nú ekki beinlínis lagt trú á þæ…þetta. En í hans tíð gerðist það nú víst að 

það fjaraði allmikið út í Úlfljótsvatni, þannig að það var eins og eitthvað hefði hindrað sogið í frárásinni. 

En náttúrlega datt engum í hug að það væri skrímsli á ferðinni, þetta var að vetrarlagi og hefur náttúrlega 

verið klaki eða eitthvað þessháttar sem, sem að dró úr rennslinu[m?] (HÖE: mhmm) en svo smá jókst 

þetta aftur og komst í samt lag. 

HÖE: en [hik] menn hafa ekki nei…haft neinn ímugust á murtunni sem er þarna? 

KK: neinei, það var uppáhaldsfæðan, murtan (HÖE: jahá) já – og eiginlega – það líktist næstum því vertíð 

á haustin þegar að murtan fór að veiðast. Þá komu…þá komu hérna [hik] menn úr [hik] nokkuð 

fjarliggjandi sveitum með áburðarhesta til að sækja sér murtu. Svo var það víst ekkert óalgengt að það 

væru aftur sendar skepnur í fóður, til dæmis [hik] vetrungar og hross – og skipst þannig á…að þeir sem 

fengu murtuna þeir tóku aftur fóðrafénað í staðinn. Þetta mun helst hafa tíðkast milli þeirra sem bjuggu 

niðri í Flóa og aftur þeirra sem bjuggu við Þingvallavatn. 

HÖE: mhmm – jaaá, en [hik] þú hefur ekki heyrt neinar tröllasögur? 

KK: neei, engar tröllasögur (HÖE: [talar ofan í KK] bara þær sem að stóðu í þjóðsögunum?) jaá, það var 

alveg búið með það. 

HÖE: ekkert (KK: nei) ekki…þú hefur ekki heyrt neina (KK: nei) sögu um…engar sögur um tröllskessur 

(KK: neiiii…) þarna á Blásk…Bláskógaheiðinni? 

KK: nei, nei [hlær] ekki nema þessar náttúrlega gömlu sögur, Jóru og, í Jórukleif og þetta nokkuð (HÖE: 

já, jájá) þa…það gekk náttúrlega. 

HÖE: mhmm 

KK: jájá 

HÖE: [hik] geng…voru þær sögur enn í munnmælum (KK: jaá) þegar þú varst að alast upp? 

KK: jájá, það var enn í munnmælum 

HÖE: mmm 

KK: jájá. Jóra var bóndadóttir niðri í Flóa og hún varð svo reið og va…af því að hestur föður hennar, 

hann…hann varð undir í atinu, og þannig að annar hestur var honum yfirsterkari á…á hérna [hik] 

hrossaati. Og þá reif hún he...[hik] lærið undan [hik] hinum hestinum og fór með það með sér og hún 

stansaði ekki fyrr en hún var komin í Jórukleif. Hljóp yfir Ölfusá, á Jóruhlaupi, og áfram. Svo lifði hún 

á…á hrosslærinu, á meðan það entist en eftir það fór hún að leggjast á [búfénað?] (HÖE: mhmm) þangað 

til það tókst [víst samt að?] að yfirvinna hana og þá var hún orðin hið versta tröll, eins og það er orðað 

[hlær] 

HÖE: jahá 

KK: jájá, þetta var á gangi svona  

HÖE: [mhmm?]. En það hefur ekki fylgt sögunni [hik] hvernig hún var yfirunnin? 

KK: mmm, nei, ég man nú ekki eftir því, að…að það fylgdi henni 

HÖE: nei 

KK: nei 

HÖE: og [hik] þú hefur ekki heyrt neitt talað um það [hvað var?] hvað hún sagði þegar hún hljóp þarna 

yfir? 

KK: jú! „Mátulegt er meyjarstig, mál mun vera að gifta sig― [hlær] jájá 
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HÖE: [hlær] já, þetta hefur verið látið fylgja með? 

KK: jájá, það var látið fylgja með 

HÖE: mhmm. Það hefur verið mikið bókafólk, þitt fólk? Faðir þinn (KK: jájá) og 

KK: Hann var mjög mikið fyrir bækur og eignaðist mikið af bókum og [hik] var venjulega alltaf 

sjálfsagður hlutur á haustin þegar að farið var með sláturfé, að koma með svo og svo mikið af bókum 

aftur heim. Bæði nýjar [hik] skáldsögur, hann keypti yfirleitt verk Jóns Trausta jafnóðum og þau komu út 

og [hik] nokkuð af verkum Einars Kvaran líka. Þetta voru nú helstu skáldsögur í byrjun aldarinnar. 

HÖE: mhmm. Og [hik] var[ð?] svo lesið hátt fyrir (KK: jájá) menn  

KK: Hann las hátt. Hann las hátt bæði [hik] úr þessu og eins las hann Þúsund og eina nótt, hann las hana 

[alla?] og Íslendinga sögur og ýmislegt svona, þetta var yfirleitt gert á…á kvöldin, að lesa – einhvern 

tíma. 

HÖE: jaá. Voru lesnir húslestrar? 

KK: [já?], þeir voru lesnir lengst af. Það var…voru lesnar [hik] hugvekjur frá veturnóttum og svo voru 

lesnir Passíusálmar og tilheyrandi hugvekjur (HÖE: mmm) og sunnudaga (HÖE: hvaða hugvekjur?) og á 

sunnudögum (HÖE: voru lesnar á sunnudögum?) Hann átti nú mikið af, á, á su…predikanir á 

sunnudögum? 

HÖE: já 

KK: Hann átti nú mikið af þeim og hann skipti nú stundum um og las ekki alltaf það sama. Hann átti 

Péturspredikanir, hann átti Helga Hálf…  

Upptaka stöðvast í miðri frásögn 

 

1805  

Það sem er skáletrað hér að neðan er það sama og upptaka 1804 endaði á. 

HÖE: Voru lesnir húslestrar? 

KK: [já?], þeir voru lesnir lengst af. Það var…voru lesnar [hik] hugvekjur frá veturnóttum og svo voru 

lesnir Passíusálmar og tilheyrandi hugvekjur (HÖE: mmm) og sunnudaga (HÖE: hvaða hugvekjur?) og á 

sunnudögum (HÖE: voru lesnar á sunnudögum?) Hann átti nú mikið af, á, á su…predikanir á 

sunnudögum? 

HÖE: já 

KK: Hann átti nú mikið af þeim og hann skipti nú stundum um og las ekki alltaf það sama. Hann átti 

Péturspredikanir, hann átti Helga Hálfdánarson og hann átti ræður séra Jóns Bjarnasonar, hann átti líka 

ræður séra Páls Sigurðssonar í Gaulverjabæ (HÖE: mhmm) og hann átti Árnapostillu og náttúrulega 

meistara Jón!  

HÖE: já 

KK:  [hik] ég man nú reyndar aldrei eftir að það væri neitt lesið í henni 

HÖE: Hann hefur kannski haldið svo mikið upp á þær kenningar sem meistari Jón boðaði 

KK: jááá… 

HÖE: (hann byrjar að tala þegar KK er ennþá að segja já) Heldurðu að hann hafi verið nokkuð 

frjálslyndur í trúmálum, faðir þinn? 

KK: nnn…jaaa, hann var…ég reikna með að hann hafi (HÖE: [skil ekki] gerðist?) verið það sem að heitir 

rétttrúaður – rétttrúnaðarmaður, en [hik] og ég held hann hafi haft ímugust á öllu sem að kallað var í þá 

daga andatrú. 

HÖE: já, en hvað heldurðu að hann hafi sagt til dæmis um trúarskoðun séra Páls? 

KK: ja, hann…hann [hik] hafði nú…ég er nú ekki frá því að hann hafi nú eitthvað verið [hik] frjálslyndur 

og hann…hann las það og…að minnsta kosti stundum (HÖE: mhmm) jaá, ég held hann hafi ekki sko 

verið svo ósveigjanlegur að hann – og hann hefði ekki verið að…að lesa þ…eiga þá bók og lesa hana við 

og við ef hann hefði ekki haft einhverjar mætur á henni. 

HÖE: mhmm, jahá, en móðir þín? 

KK: ja, ég var nú ekki vör við það að að hún [hik] eiginlega skipaði sér sérstaklega. Ég held að hún hafi 

samt verið á mjög svipaðri (HÖE: já) leið í þeim efnum 

HÖE: já, það er nefnilega það. Voru Passíusálmarnir sungnir hjá ykkur? 
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KK: nei, þeir voru ekki sungnir, ekki að minnsta kosti (HÖE: nú?) lengst af. Og þó hafa þeir nú verið 

sungnir líklega svona á seinni árum, eftir að…að þá [hik] Guðmundur bróðir minn, hann spilaði á orgel 

og hann var nú svona nokkuð heima, svona í söng að sumu leyti, hann…hann spilaði í kirkjunni 

all…allmörg síðustu árin sem við vorum á Úlfljótsvatni – og þá voru þeir nú sungnir. 

HÖE: já. Og það eru þessi lög sem enn tíðkast? 

KK: já. Jájá, það voru þau. 

HÖE: en þú hefur aldrei heyrt [hik] þessi gömlu lög, sem kölluð voru? 

KK: neei, nei, og ekki…og ekki neitt sem heitir af þeim, í þeim tilburðum sem váru hafðir í frammi 

við…við þann söng 

HÖE: nei, en eitthvað (KK [talar ofan í HÖE en hann heyrist spyrja: af einhverju]: aaaðeins, aðeins býst 

ég nú við samt að…að það [hik] mig rámi í það. Það var einhvern tíma að afi minn, hann söng eitthvað, 

undir einhverjum kringumstæðum og ég man að það var [hik] söngur sem var sko alveg frábrugðinn því 

sem að venjulegt var (HÖE: mhmm) Það voru svona, eins og [hik] rykkir og…og (ryngir?), þannig að það 

féll öðruvísi heldur en sá söngur sem maður var vanur að heyra (HÖE: uu…) og [hik] það hefur nú 

sjálfsagt verið eitthvað af…af gömlu [hik] söngtilburðum  

HÖE: [hik] þú manst ekki hvað þetta var? 

KK: það var einhver sálmur 

HÖE: einhver sálmur já, (KK: já) þú manst ekki hvaða sálmur það var? 

KK: nei, ég man það nú ekki 

Hlé á upptöku 

HÖE: og [hik] þótti ekki þe…þótti ykkur þetta ekki svona skrýtið? 

KK: jú, okkur krökkunum fannst þetta skrýtið náttúrlega  

HÖE: já 

KK: jájá – og eins var víst lestrarlag líka, sérstaklega við húslestra. Það var nú ekki…eða pabbi las ekki 

með því lagi en [hik] ég man að föðurbróðir minn, sem var nokkuð eldri, að hann mun hafa lesið með 

þessu lagi (HÖE: jahá) Það var…það var þannig að það var dreginn seimur sem kallað er (HÖE: já) og 

teygt svo mikið úr setningunum, sérstaklega í lokin – og það [hik] náttúrlega…manni fannst þetta dálítið 

[hik] svona eiginlega heldur leiðinlegur lestur [hlær] en ég reikna með, af því hann var nú áhugamaður 

og…og ekki neitt fyrir að draga hlutina, að hann hafi lært þetta svona og þetta hafi verið… 

Upptaka stöðvast í miðri frásögn Katrínar 

Upptakan byrjar aftur og aftur er Katrín viðmælandi en á öðrum degi 

HÖE: Reykjavík, Miðtúni 9, 26. janúar 1967, Katrín Kolbeinsdóttir segir frá. – Og [hik] já, við vorum að 

tala þarna um ýmislegt sem hefur verið farið með fyrir börn  

KK: já 

HÖE: [hik] manstu þessa þulu, þarna [hik], Grýla reið fyrir ofan garð? 

KK: [andvarpar] hafði hala…nei, ég ka…man nú ekki hvort að halarnir eru réttilega… 

HÖE: ja, hvað hefur þú þá marga? [hlær] 

KK: [hlær] ja, hafði hala fimmtán  

HÖE: já, og hvernig er svo áfram? 

KK: á hverjum hala hundrað belgi – og í hverjum belg börn tuttugu 

HÖE: já 

Löng þögn  

KK: ja, svo man ég ekki hvort að það var öllu lengra en þetta 

HÖE: nei, og [hik] af hverjum lærðirðu þetta? Móður þinni kannski? 

KK: jáá…eða, annaðhvort…öðruhvoru foreldra minna, ég man nú (HÖE: mhmm) ekki 

HÖE: var þetta raulað fy…fyrir ykkur svona á kvöldin (KK: ja, já) þegar þið voruð (KK: já) að fara að 

sofa kannski?  

KK: já. [hlær] jájá. 

HÖE: en hvernig var það? (KK: ha) [Varstu?] 

KK: nei, það held ég nú ekki. Það var nú frekar svona bara [hik] gert – líklega hefur þetta nú verið raulað 

við yngri systkini mín frekar heldur en við okkur, ég man nú ekki eftir því, það…ég man nú frekar eftir 

því að það væri raulað eitthvað svona við þau 
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HÖE: já, en hvenær var þetta raulað við þau? 

KK: júúj… (HÖE: manstu það nokkuð?) líklega svona í rökkrinu, býst ég við (HÖE: já) já 

HÖE: en ekki þegar þau átt…kannski (KK: nei) áttu að fara að sofa (KK: nei) þá náttúrlega (KK: [þetta 

var]…nei) hefur verið…þá náttúrlega hefur verið farið með (KK: já) bænir (KK: þá…þá) eða bænavers 

KK: þá var farið með vers og bænir (HÖE: mhmm) jájá – en þetta var frekar svona rökkur…rökkurþula 

HÖE: já (KK: hmm) Nú en svona eitthvað…en kanntu þessa þulu Grýla reið með garði? 

KK: jú, ég hef nú heyrt hana - gekk með henni Varði 

HÖE: já [hik] lærðirðu þetta heima hjá þér? 

KK: jájá, ég lærði það 

HÖE: [hik] þú kannt ekki lagið þarna við Grý…við [hik] Grýlukvæði, „ekki linnir umferðinni―? 

KK: hmm jæhh…ég held ekki 

HÖE: neinei 

KK: Ekki linnir umferðinni úr Fljótsdal, nei ég kann ekki lag við það 

HÖE: nei.  

 

HÖE: En [hik] ég var aðeins að víkja þarna að útilegumannatrú já (KK: já) Var ekki farið eitthvað að 

sneiðast um hana? 

KK: jú, ég held hún hafi bara alveg verið [hik] farin veg allrar veraldar, ég varð ekki vör við það að neinn 

legði trú á það að væru útilegumannabyggðir neins staðar en [hik] það voru náttúrlega á kreiki sögur um 

útileguþjófa sem höfðu verið lengri eða skemmri tíma svona á fjöllum  

HÖE: já 

KK: en ekki öðruvísi 

HÖE: og hvaða…hverjir voru það? 

KK: ja, það voru náttúrlega Fjalla-Eyvindur og [helst? – skemmd í upptöku] eitthvað tengdir…tengdir 

honum, en það var nú held ég ekki um neina aðra að ræða, ekki sem neitt kvað að. Það lögðust jú 

einhverjir útilegu…[hik] einhverjir út úr Flóanum, svona í kringum miðja öldina eða skömmu eftir miðja 

öldina (HÖE: já) en þeir urðu nú ekki…voru nú ekki lengi útilegumenn 

HÖE: hverj…hvernig bar þetta við? 

KK: Þeir tóku sig upp [hik] á haustnóttum, neðan úr Flóa, og þeir komust upp [hik] upp [hik] að…undir 

Hofsjökul – en [hik] þeir voru nú víst [hik] svona bráðlega eltir og náðust og ég held þeir hafi nú orðið 

fegnir að…að komast úr [hlær] úr vistinni. Eitthvað höfðu þeir nú samt dregið [hik] af matvælum og…og 

hugðust að vera þarna víst. Og það endaði nú víst þannig að þeir voru sendir á Brimarhólm, sem kallað 

var. Það er einhvers staðar um þetta þáttur (HÖE: jahá) sem einhver hefur [hik] skrifað í [hik] 

eitt…eitthvert, hvort það var í…í hérnaaa Tímanum eða (HÖE: já) eitthvað svoleiðis 

HÖE: hefurðu lesið þann þátt? 

KK: ég hef nú lesið eitthvað af þeim þætti já 

HÖE: já, en [hik] þú hefur heyrt þetta þegar þú varst (KK: jjjáá) að alast upp? 

KK: það var nú eitthvað minnst á þetta lítilsháttar 

HÖE: já (KK: já) hefur eitthvað verið minnst á það þegar (KK: já) þú varst að alast (KK: já) upp já? 

Upptaka stöðvast 

HÖE: og [hik] en annars hefurðu ekkert verið…verið talað um neina útilegumenn…útilegumenn? 

KK: nei 

HÖE: Engir dularfullir menn sem (KK: nei) hittust (KK: nei) uppi á (KK: neinei) fjallvegum? 

KK: neinei 

HÖE: með [hik] hornskeifur? 

KK: neinei, ekkert slíkt 

HÖE: undir klárunum sínum  

KK: [byrjar að tala þegar HÖE er ennþá að tala] neinei (HÖE: nei) ekkert, það voru engar sagnir um það 

HÖE: og menn komust aldrei í kast við þá? 

KK: nei. Neinei 

HÖE: nei. En [hik] það hefur ekki gengið þarna neinar sögur [hik] um hellismenn? [ræskir sig] 

KK: neihh, neinei, það gengu engar sögur um þá. Annars var víst einhvern tíma útilegumannabyggð í 

Henglinum sem var…á einhverju tímabili (HÖE: já) en [hik] ég er nú svo ókunnug því öllu saman  
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HÖE: hefurðu…heyrðirðu getið um það þegar þú varst krakki? 

KK: jájá, ég hef heyrt getið um það, ég býst við hann Guðmundur bróðir minn viti meira um það, hann 

hefur líka verið meira (HÖE: mmm) þarna á ferðinni og líklega hefur hann séð eitthvað af…af 

beinaleifum þarna – einhvers staðar í Henglinum, þar sem að sagnir segja að hafi hafst við útilegumenn á 

tímabili 

HÖE: jahá (KK: já) En [hik] fóru [hik] var ekki mikið talað um huldufólk líka? 

KK: jú, það var nú talað dálítið um huldufólk en…en það var nú að mestu leyti hætt að…að sjást - og 

held ég alveg hætt að sjást [hlær] í mínu minni en það var sterk huldufólkstrú á…á hól í Hlíð, þar sem að 

foreldrar mínir bjuggu fyrstu [hik] sjö árin og afi minn og amma höfðu búið allan sinn búskap þar áður. 

Það var…sá hóll var kallaður Búhóll og þar átti alltaf að standa kofi fyrir [hik] hest eða 

einhvern…einhverja gripi. Ekki þurfti hann að vera stór en það var…mátti aldrei leggja hann niður og það 

var einhver trú á því að…að það…huldufólkið vildi hafa kofann – og það…ég man það að þau trúðu 

þessu, að…að það…kofinn ætti að vera þarna og það væri…væri huldufólk í hólnum og það farnaðist 

alltaf vel þeirri skepnu sem væri í kofanum. Og kofinn var eiginlega hafður fyrir reiðhesta 

HÖE: mmmjá. En [hik] voru nokkrir fleiri staðir svona sem að áttu að vera einhvers konar…áttu…átti að 

verða vart við huldufólk? 

KK: [andvarpar] neih, ég man ekki eftir neinum [hik] huldufólksstöðum, þarna í [hik] þessu nágrenni – 

nema þessir [hik] sem bjuggu þarna í…í Skiphól og…og Hrútey, það voru náttúrlega hu…kallaðir 

huldumenn 

HÖE: mhmm 

 

HÖE: heyrðirðu nokkurn tímann söguna af „miðþurrkumanninum―? 

KK: neei 

HÖE: aldrei neinar sögur um hann? 

KK: nei 

HÖE: en sögu um unglingspilt sem Hinrik hét og átti að hafa búið sér til flugham? 

KK: neihh, neinei, ég heyrði ekki talað um það 

HÖE: ekki talað um það nei 

KK: nei. Ekki svo ég muni það, það að minnsta kosti ruglast þá saman við að ég hef eitthvað lesið um 

unglingspilt sem gerði sér flugham og (HÖE: mhmm) og [hik] þetta var allt saman náttúrlega tekið frá 

honum því hann var að…hann var að gera gys að guðdómnum með þessu og (HÖE: já) já 

HÖE: en þú hefur semsagt bara lesið um það já? 

KK: já, ég hef bara lesið um það 

HÖE: já – jájá. Tók huldufólk nú [hik] fékk nú huldufólkið ekki stundum eitthvað lánað hjá mönnum? 

Gripi eða annað? 

KK: jaa, ég varð nú ekki…man nú…minnist þess nú ekki að (HÖE: nei) hafa heyrt talað um það 

HÖE: nei 

KK: en [hik] samt var nú svona…kom það nú fyrir ef einhvern hlut vantaði allt í einu, sem átti að vera á 

vísum stað að þá var það kannski sagt sem svo: „já, huldufólkið hefur þurft að nota hann― - og svo var 

kannski hluturinn [hik] finnanlegur aftur fljótlega og þá var ekkert um að ef…villast að huldufólkið hafi 

þurft að nota hann. En [hik] ég hef nú tekið eftir því stundum, þegar maður leitar að einhverju að þá 

kemur maður ekki auga á það og svo kannski kemur maður auga á það aftur eftir lítinn tíma, en það 

byggist ekki á því að neinn hafi þurft að nota hann [hlær] 

HÖE: jáá…[hik] þú hefur aldrei heyrt söguna um [hik] bolann sem týndist og kom aftur? 

KK: neei…jaa, jú það er að vísu [hik] á Úlfljótsvatni, þar er…er svipuð saga á kreiki og (HÖE: jájá) 

staðir tveir 

HÖE: já 

KK: það er [hik] uppfrá vatninu, þar er…er dálítið svona hvilft eða dalverpi, sem við köllum, fyrst er nú 

vík í vatnið, heitir Borgarvík og svo upp frá því…þeirri vík er dálítill dalur sem við köllum líka Borgarvík 

– og þar innst í þeim dal er dálítill hellir – og þar átti einu sinni að hafa týnst kálfur, í hellinum, eða horfið 

þar inn og ekki komið út aftur. En svo er gil í Hlíðarlandi, sem er svona, alltaf líklega eina fjóra 

kílómetra…fjögurra, fimm kílómetra fjarlægð og það heitir Baulugil og þar kom kálfurinn út - í Baulugili. 

Fór inn í Borgarvíkurhelli og kom út í Baulugili 
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HÖE: jahá 

KK: og ég man eftir því að…að við vorum nú stundum…það var tekinn mór í þessari vík og…og [hik] 

við krakkarnir vorum þarna svona í kring án þess að gera nokkuð og þá var okkur tekinn vari fyrir því að 

vera að fara mikið inn í þennan hellir, því það gæti verið varasamt [hlær] – en við fórum nú samt inn í 

hann og sáum að það voru nú ekki miklar líkur til að…að kálfurinn hefði nú komist og vorum að brjóta 

heilann um það hvar hann hefði nú getað komist inn, í einhverja smugu sko og horfið en [hik] það var nú 

það sanna í því að þetta hafði verið fjárhellir en framburður ofan…ofan að, sko ofan í gilið hafði eiginlega 

fyllt hann upp, það sáust veggir eftir þessa…það sem hafði verið hlaðið framan við til varnar en það var 

komin svo mikil mold að hellirinn var eiginlega að fara í kaf og orðið svo lítið eftir af honum. Og þetta, 

að það hafði farið þar inn kálfur, það náttúrlega sá maður að var nú lítill möguleiki til – en sagan var nú á 

þessa leið, þarna hafði kálfurinn farið inn, komið út í Baulugili og gilið heitir Baulugil, og það var af því 

kálfurinn baulaði þegar hann kom út [hlær]  

HÖE: já. Hver sagði þér þessa sögu? 

KK: þessa sögu sögðu…sagði amma mín mér, sem að bjó í Hlíð, sem að átti sko [hik] Baulugil var í 

Hlíðarlandi en svo var aftur Borgarvíkurhellirinn var í Úlfljótsvatnslandi. 

HÖE: jahá. En þú hefur aldrei heyrt neinar sögur um urðarketti eða skoffín eða Skugga-Baldur eða (KK: 

neee..neinei) slíkt? Ekki (KK: nei) nema bara það sem stendur í þjóðsögunum? 

KK: já, það var nú ekki þannig 

HÖE: ekkert þannig nei (KK: nei) neinei. En svo voru alls konar þulur svona sem var verið að ha…fara 

með fyrir krakka, svona hálfgerðar sögur eins og sagan af henni Nípu 

KK: já, já (HÖE: [hik]) jú, ég man nú eftir að heyra söguna af henni Nípu, svona: „hvar býr hún Nípa?― – 

Það var nú eiginlega leikur frekar en saga 

HÖE: var það leikur frekar en saga já? 

KK: já 

HÖE: en svo er…svo [hik] já það er saga sem (KK: mhmm) hún nefnilega…það er nefnilega ýmist kallað 

Nípusaga eða Gí…eða sagan af henni Gípu 

KK: [hik] já. Fyrir norðan Garð. Og hvað gerir hún þar? Verpir eggjum, mörgum á dag, mælir fullan og 

þá var vanalega tekið í nefið á þeim sem sagði þetta, mælir fullan, og…og spurt: „Gerir hún það? Gerir 

hún það?― og…og hann sagði [hik] já, þangað til hann [hik] var orðinn leiður á því að það væri klipið í 

nefið á honum og þá sagði hann nei [hlær]. Þetta var svona…krakkar léku sér að þessu 

HÖE: jaá. Þetta hef ég aldrei heyrt 

KK: nei? 

HÖE: nei, ekki svona 

KK: neei 

HÖE: en voru fleiri svona leikir? [óskiljanlegt 1 orð] krakkarnir 

KK: ja, það var nú [hik] (HÖE: [uml]) sko „Gettu margar árar á [Bárð?]― sko það hérna [hik] það er með 

fisksporðinn eða dálkinn  

HÖE: já 

KK: já. Og…og þá átti að geta hvað væru margar…hvað það væru margar sko á…árar á [Bárð?] á..á - á 

fiskidálkinum 

HÖE: mhmm 

KK: og það voru þá hafð einhver viðurlög við því sko, menn gá…ég man nú ekki eiginlega hvað það var, 

hvað það átti að…að vinn…til hvers var að vinna. Og svo voru það „Skipið mitt er komið―, það var nú 

eitt, það var nú ein [hik] svona leikgát…leikþulan (HÖE: já) „hvað hefur það að færa?― Og það var 

annaðhvort þrjá sveina mæ…væna eða þrjár meyjar vænar – og þá var það [hik] ú…útbúið svona [hik] 

hvernig það væri, það var vanalega tekið eitthvað af fólki sem að [hik] viðkomandi kannaðist við og [hik] 

það átti svo að velja sér úr þessu. Nei, það var… [hik] fyrst átti að vera [hik] já, þessum „þessum vil ég 

ganga með― og [hik] „þessum vil ég lifa og deyja með― og „þessum forkasta ég― þá va…það voru þrír sko 

og það var farið svona að því (HÖE: mhmm) og það var eitthvað lýst klæðaburði og einhverjum 

einkennum svona, sem farið var svo eftir og svo valdi sá sem að átti að velja, hann valdi sér eftir því sem 

honum leist…eða hann þóttist kannast við, í fari einhvers sem hann þekkti. 

Upptaka stöðvast 

Afgangurinn af upptökunni er frá Þóru Mörtu Stefánsdóttur sem segir frá Loðinbarða Strútssyni. 
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1814 

Frá 13:40 er Guðmundur Kolbeinsson 

HÖE: Þingholtsstræti 26, 13. febrúar 1968, Guðmundur Kolbeinsson fer með þulu 

GK:  

 Tíkin hennar Leifu, 

 hún át frá mér margt,  

 nýja skaflaskeifu, 

 skinn og vaðmál svart 

 níálnalangan naglatein,  

 tíkin sú var ekki ein, 

 Óðinn var með henni. 

 Bruddi hún í sig Rangárvöllu, 

 Reykjanesi og Bakka[mjöllu?], 

 Haukadal og hundrað stráka, 

 Hesta tólf og átján presta - og Þórólf. 

 Svamlaði hún í sig seytjánhundruð 

 svell af öllu Bjarnarfelli, 

 Ingólfsfjall og allan Flóann, 

 aftur lét hún kjaftinn mjóa, 

 hafði hún ekki hálfan kvið 

 sú skollatófa. 

 

HÖE: jaám, og [hik] hvern heyrðirðu fara með þetta?  

GK: Hallgrím Ólafsson [hik] sem að hefur búið á Dagverðará, núna, vestur á Hellu [hik] Snæfellsnesi 

[hik] Hann kom til okkar svona ungling…unglingur og hann kenndi mér þessa þulu. Var hjá okkur 

eitthvað tvö ár eða svo. 

HÖE: jaá 

GK: jám [barn hóstar]  

HÖE: og hann hefur raulað hana svona já? 

GK: Hann raulaði hana svona, nokkuð líkt þessu já. Ég er nú ekki alveg viss um að það sé [hik] sé nú 

alveg eins en það var nokkuð líkt þessu. Jaám, en svo var nú [barn hóstar] lítið af…af öðrum þulum sem 

maður lærði og… 

HÖE: heyrðirðu þetta víðar? 

GK: neei, ég heyrði það ekki víðar. Hvergi nokkurs staðar heyrði ég það, nema bara þarna, hjá [hik] hjá 

honum. Ég heyrði…ég held að það hafi ekki verið farið með hana neins staðar á bæjunum þarna í kring 

sem að ég…ég vissi til. 

HÖE: mhmm 

GK: nei, en nú er þessi þula þarna eða úr þessu plássi þar sem að er minnst á bæði Ingólfsfjall og…og 

Flóann og…og Bjarnarfell er þarna fyrir ofan [hik] Ingólfsfjall  

HÖE: jám 

GK: en ég veit nú ekki eftir hvern hún er þessi þula en hún er líklega nokkuð gömul 

HÖE: mhmm? 

GK: jaám - það hygg ég vera 

HÖE: en þú manst ekki meira af þulum? 

GK: nei, ég man nú ekki meira af þulum 

HÖE: manst…þú manst ekki þu…hérna…fornaldarþulu? 

GK: nei, ég lærði ekki neitt af þeim, svoleiðis sem að ég man eftir [börn að tala]. [uml] svona [hik] bara 

svona smá ævintýraþulu sem að kannski allir kunna nú 

HÖE: nú já? [hlær] 

GK: eins og [hik] hérna „Karl og kerling í koti sínu og kóngur og drottning í ríki sínu―. [sýgur upp í 

nefið] Karl og kerling átti þrjár dætur [hik] en kóngur og drottning þrjá syni og karlsdæturnar hétu, sú 
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elsta Sipp og sú næsta [hik] Sipp-sipp og sú þriðja Sipp-sippa-nipp-[súríusipp?]. En [hik] kóngssynirnir 

hétu, sá elsti hét Skrat og næsti Skrat-skrata-rat og þriðji Skrat-skrata-rat-skúríum-skrat og svo [hik] fór 

það svo að [hik] að þeir urðu svo hrifnir af þessum karlsdætrum að…að…að Sipp átti Skrat og Sipp-

sippa-nipp átti Skrat-skrata-rat og Sipp-sippa-nipp-súríusipp átti Skrat-skrata-rat-skúríum-skrat  

HÖE: [hlær]  

GK: [hlær] Þetta [hik] var okkur kennt og… 

HÖE: já, og ykkur hefur þótt gaman að (GK: [byrjar að tala á meðan HÖE er ennþá að tala] okkur þótti 

gaman að þessu já [hlær]) já, jájá 

GK: [hlær] Okkur þótti gaman að þessu [hlær] 

HÖE: og [hik] (GK: já) ykkur þótt…ykkur hefur þótt nöfnin (GK: já, nöfnin svo sérkennileg) já 

GK: og…og það féll allt saman sko, þau lengdust alltaf nöfnin [hlær] eftir því sem að [hlær] voru fleiri 

HÖE: mhmm (GK: jaá það…) hver kenndi ykkur þetta? 

GK: [hik] ég held að það hafi nú bara verið einhver sem var hjá okkur [hik] hjá okkur, kaupakonan, mig 

minnir það, sem að kenndi okkur þetta [hik] Það var einhver sem…aðkomu…ég held að það hafi verið 

kaupakonan sem kenndi okkur þetta [hik] sem hét Ingibjörg Oddsdóttir, hún…hún er dáin núna fyrir 

nokkru, hún [hik] var þá ung stúlka, mig minnir endilega að hún hafi kennt okkur þessa þulu. Þá vorum 

við ung, ég hef verið svona fimm ára gamall þá, þegar hún var hjá okkur, hún var eitt sumar [ræskir sig]. 

Maður var alveg sólginn í að [hlær] að…að læra allt svona sko sem að [hlær] (HÖE: mmm) manni þótti 

nýstárlegt, já, það vantaði ekki. En ég held að ég kunni nú ekki meira af þessum…þessum þulum svona 

HÖE: Þú hefur aldrei heyrt söguna af Loðinbarða Strútssyni? 

GK: neei, það hef ég ekki heyrt, nema bara þessa Loðinbarða…sko, þessar sögur sem að eru í 

þjóðsögunum (HÖE: já) og maður [hik] hirti nú ekkert um beint að…að læra þær eða segja þær frá orði til 

orðs þannig lagað (HÖE: neei) ekki að…ekki að læra þær en maður leit bara á [hlær]…í bækurnar svona 

og las þær (HÖE: mhmm) en meira varið í að læra það sem maður gat hvergi fundið hjá sér (HÖE: 

mhmm) [ræskir sig] jaám – en það [hik]…það var nú alltaf eitthvað svona [hik] sem manni þótti varið í 

að…að læra ef maður gat heyrt eitthvað skrýtið og sérkennilegt – en þetta er svo langur tími sem maður 

hefur aldrei hugsað út í þetta eða farið með það og þá er þetta farið að týnast niður svo mikið. 

HÖE: jahám, en vóru eng…heyrðir þú aldrei sögur…ja, það hefur verið í þjóðsögunum, Bergþ…Bergþór 

á Bláfelli? 

GK: jújú 

HÖE: var það í þjóðsögunum já? 

GK: jájá, það er í þjóðsögunum, Bergþór á Bláfelli jaá (HÖE: [byrjar á meðan GK er ennþá að tala] en þú 

hefur ekki kunnað söguna neitt öðruvísi eða?) nei, ég hef ekki kunnað hana öðruvísi  

HÖE: nei 

GK: neinei – jájá, maður las hana, söguna af Bergþóri á Bláfelli, sem að hjó sýrukerið á Bergsstöðum 

og… (HÖE: mhmm) það held ég og…og svo þegar farið var upp á [hik] fjallið að…að sækja peningana 

[hlær] þá [hik] fundu þeir kistuna og þá voru bara laufblöð [hlær] en einn setti laufblöð í [hik] í 

vettlinginn sinn en þegar hann kom niður af fjallinu, þá voru það peningar [hlær] (HÖE: jaá) Þá fóru þeir 

upp á (HÖE: mmm) fjallið aftur en þá fundu þeir ekki neitt – svo [hlær]…jæja, þetta var nú svona [ræskir 

sig] aðalatriðið í…í því þegar að átti að fara [hik] að ná í eitthvað – og þá var betra að [hik] hirða það 

strax, að vera ekki að fara aðra ferð [hlær] það var orðið ískyggilegt. Ja, svo voru náttúrlega 

munnmælasögur þarna um hauga sem [eru á?] dráttarhlíðinni og… [hik] og þar er sagt að séu…að hafi 

verið fornmenn heygðir og það er…sést nú hola sem að hefur verið grafin þar og það fylgir sögunni að 

þeir hafi ætlað að fara að grafa og ná sér í [hik] þar [hik] eitthvað af fjármunum sem voru grafnir í 

hauginn að þá sáu þeir kirkjuna á Úlfljótsvatni standa í björtu báli svo að þeir hlupu frá og…og…og voru 

komnir heim undir bæ að þá sjá þeir að kirkjan er alveg eins og hún…hún var. Og svo…þeir hættu við 

það, þeir héldu að þetta væri viðvörun á því að þeir ættu ekki að vera neitt að hrófla við þessu - en þetta er 

náttúrlega munnmælasaga en holan í haugnum, hún sést svo vel ennþá. 

HÖE: mhmm 

GK: jaá – og sagt að það sé Úlfljótshaugur 

HÖE: jaám 

GK: og það verður náttúrlega… [hefur nú heitað?] hólar hefðu það ekki verið einhverjar…einhverjar 

fornminjar, [áttu þær?] að vera að sumu leyti gerðar af náttúrunnar hendi en þó ekki að öllu leyti og það er 
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mjög líklegt að þetta séu sko, forneskju[haug…?] í þessum…í þessum hólum [hik] en þeir hafa eitthvað 

verið lagaðir til og þessvegna heitir það náttúrlega haugar - enda getur maður sko víða…víða sko, ef 

maður athugar þar sem maður gengur um, þá getur maður víða fundið dys, þar sem að eru hæðir og [hik] 

og gott útsýni – það er víða hægt að sjá það, þeir sem að vilja bara veita því nokkra eftirtekt 

HÖE: jaám 

GK: það er svo…þarna, hingað og þangað sem má finna það [sýgur upp í nefið] - en þetta er nú að 

[fyrnast?] yfir þetta allt og það er að…að gá að öðru fólki núna, bara fara upp á svona 

einhverja…einhverja tinda og fjöll sem að aldrei hafa verið nálægt neinum mannabyggðum  

HÖE: jáám 

GK: það er nefnilega það (HÖE: mmm) - en það er svo víða hægt að sjá vegsummerki eftir mannabyggðir 

þegar maður fer að gá að því 

HÖE: hefurðu nokkrar sögur um það að hafi verið þarna bæir eða býli, sem komin eru í eyði? 

GK: jájá, það er nú til dæmis það sem að ég [hik] ég skrifaði þarna upp (HÖE: já) og (HÖE: já) Jóra [hik] 

Jóra lagði í eyði, það er… (HÖE: jájá) er nú…voru sagnir um það (HÖE: mmm) það…þegar ég var þar, 

af gömlu fólki sem er náttúrlega núna alveg að týnast [ræskir sig] og…en svo eru þarna bæjarrústir víða 

sem maður sér sem að eru sko alveg týnd nöfnin á (HÖE: mhmm) [fyrir dálöngu?] – jájá, það eru 

greinilega[r?] bæjarrústir víða – því að þetta hefur nú lagst í eyði, svona…kannski sumt nærri strax og 

verið færðir til bæirnir – og svo hafa nöfnin týnst þegar að fólk hefur svona komið að og hætt við að hafi 

mörg… [hik] mörg, hérna, nöfn [hik] og örnefni lagst í eyði [hik] við svartadauða því þá voru bara sumar 

sveitir sem lögðust alveg í eyði og þá náttúrlega hurfu örnefnin um leið, jafnvel þó bæjarrústir hafi verið  

HÖE: heyrðir þú nokkrar sagnir [hik] sagð…[hik] ég er ekki að meina það sem stóð…stóð í 

þjóðsögunum, heldur svona bara munnmæ…sög…sögur sem voru svona manna á milli? Heyrir þú 

nokkrar sagnir um svartadauða, þegar þú ert að alast upp? 

GK: nei, það heyrði ég nú ekki en...[hik] en ég heyrði sagt að það var einn bær þarna sem að farsóttir 

hefðu lítið komið og það var á Kaldárhöfða og þar hafði stórabóla ekki komið, Kaldárhöfða, en á 

bæjunum allt í kring (HÖE: mhmm) og… [hik] og jafnvel að svartidauði hafi ekki komið þar heldur 

HÖE: heyrðir þú getið um stórubólu þegar þú varst strákur? 

GK: já, ég heyrði talað um hana svona, gamalt fólk talaði…talaði dálítið um hana svona og hún…[hik] 

það voru einhverjar sagnir…[hik] sagnir svo svo…svona sem lifðu eftir…eftir hana, svo lengi (HÖE: já) 

jaá, hún hafði verið afar skæð en það voru þessar sagnir þarna að hún hafi ekki komið að Kaldárhöfða 

og…og jafnvel að…að það hélt að það hefðu verið fleiri… [hik] fleiri landsfarsóttir sem ekki komu þar 

HÖE: og [hik] hvers vegna? 

GK: ja, það vissi það nú ekki, þó bærinn sé náttúrlega að sumu leyti afskekktur að þá er hann ekki svo 

afskekktur að…að hún gat vel [hik] komið þangað [hik] þessvegna [heyrist í börnum] – náttúrlega langt 

nokkuð frá öðrum bæjum, það getur vel skeð að það hafi verið eitthvað að…að sogið hafi eitthvað dregið 

að sér [hik] eða…eða straumurinn hafi dregið að sér eitthvað, sem er þarna rétt hjá, svona með svona 

miklum…miklum straum og hraða [sýgur upp í nefið] – það er ekki óhugsandi, það hefur verið eitthvað 

lo…loftið hafi eitthvað haft áhrif á það [sýgur upp í nefið og ræskir sig] 

HÖE: mhmm. En þú hefur ekki heyrt neinar…það hafa ekki verið… [heyrist í börnum] [hik] gamalt fólk 

hefur ekki sagt neinar sögur um galdramenn, þegar þú varst að alast upp? 

GK: [heyrist í börnum] nei, það var nú ekki [heyrist í börnum: þú þarna?] þarna, það var ekki talað um 

neina galdra þarna, sem ég man eftir, en það voru þarna menn svona sem að sögðu svona ýmislegt [hik] 

svona…svona, þeir voru víst til, sögðu svona ýmsa hluti [óorðna?], (HÖE: jájá) það verður að koma fram, 

já, það var nú víst til 

HÖE: manstu nokkuð um það? 

GK: njáá, ég man eftir…sko heyrði talað um [hik] um hann sem var á Úlfljótsvatni, sko Hjörleif sem ég 

minntist nú þarna á um daginn [hik] sem að var þarna, é…að slá þegar að hann heyrði þessa…þegar hann 

heyrði þessa þeysireið ko…koma þarna að en það var nú dálítið sem að ég víst gleymdi að segja að þessi 

maður sem að [hik] lofaði því að koma til hans, þarna, þegar að þeysireiðin heyrðist, hann varð 

bráðkvaddur alveg á sama…[hik] hérumbil á sama tíma eða rétt áður en það varð vart við þetta þarna á 

Úlfljótsvatni – og það var sagt að hann myndi hafa vitað hver var á ferðinni því [hafði hann nú?] vísað 

honum á þennan mann. Ég held ég hafi gleymt að taka það fram síðast (HÖE: já) [ræskir sig] og [hik] og 

hann [hik] var þarna á Úlfljótsvatni í nokkur ár og það komu þar oft skriður úr fjallinu niður á túnið, 
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svona, þá með löngu millibili og [hik] svo var það á [kóngsmannadaginn?] ég held það hafi verið 1884, 

þá kom nú stór skriða úr fjallinu og eyðilagði [hik] alla brekkuna sem eftir var af [hik]…uppi í fjallinu, 

það var sagt að hún hafi eyðilagt [hik] kýrfóður sem aldrei komst í rækt meira, og fór alveg heim að bæ – 

og þá var hann að lesa húslesturinn á [kóngsmannadaginn?] en svo þegar að hann kom út og leit á 

skriðuna þá segir hann: „þetta er fyrirboði þess að…að þessi ætt fer, fer frá Úlfljótsvatni, sem er búin að 

vera hér um hundrað ár―.  

HÖE: já 

GK: og það var alveg rétt, það var bara eitt ár eftir (HÖE: jaá) – svona var margt sem hann sagði og ég 

man eftir…eftir þe…þessari sko, [hik] hann giftist nú ekki, hann átti tvö börn með konu sem að…sem 

hann svona bjó með annað slagið en var nú í húsmennsku 

HÖE: mhmm 

GK: hét Arnheiður Guðmundsdóttir, ég man eftir henni, hún var þá gömul kona, hún var á Bíldsfelli og 

dó á Torfastöðum 1911 og [hik] ég man vel eftir henni og þau áttu son sem að Guðleifur hét, sá fluttist 

hingað til Reykjavíkur og var hér skipstjóri og var hér einn af…af forystumönnum að stofna [hik] hérna 

Sjómannafélagið, sem þá var kallað Hásetafélag og varð síðan Sjómannafélagið – og það var 

merkismaður, hann var vinnumaður á Bíldsvelli, ég man eftir honum hjá Jóni heitnum Sveinbjörnssyni - 

og hún sagði okkur þarna, einu sinni þegar hún kom frá Bíldsvelli [svona og?] þótti nú gaman að koma 

svona að Úlfljótsvatni, því hún hafði verið þar. Ég man eftir því , á sunnudegi, hún kom í góðu veðri og 

þá sagði hún okkur þessa sögu að…að það hafi verið messudagur á Úlfljótsvatni, þegar hún var þar, um 

vorið og komið margt fólk til kirkju og þar á meðal hafði komið vinnukona frá Króki – og svo bara líða 

nokkrir dagar og eitthvað fram í vikuna, eitthvað miðvikudagur, fimmtudagur og það var…þetta var um 

vorið og albjart og þá sagðist hún hafa vaknað og [hik] en hún sagði: „þessi…þessi vinnukona frá Króki 

hefur komið upp á baðstofuloft og sest þar á rúmið― en þegar hún vaknar þarna um nóttina þá sér hún 

hvar hún situr á rúminu. Svo hún segist hafa vakið [hik] Guðleif og [hik] sagt honum þetta eða hvers 

vegna hún sæti þarna, þessi vinnukona frá Króki, og þá hafði hann sagt svona við hana: „[hik] þú átt nú 

ekki að vera hérna, þú…þér er ætlaður annar staður― og þá hafi hún staðið upp og…og…og gengið niður 

[bara niður á náttsk…?] og út en svo fréttu þau að, daginn eftir á…að hún hafi einmitt dáið þá daginn áður  

HÖE: já 

GK: jaá, þetta sagði hún okkur 

HÖE: hefurðu sagt nokkuð af þessum sögum, til dæmis þínum börnum eða frændfólki? 

GK: nei, ég hef nú lítið sagt af því svona [hik] ég veit að Katrín systir mín náttúrlega [hik] sjálfsagt kann 

þessar sögur líka [hlær] (HÖE: já) jaá 

HÖE: [seisei?] 

GK: jájá, það er nú svona  

Upptaka endar  

 

1815 

GK: [skilst illa] er þetta viðurnefni eða [óskiljanleg 2-3 orð] 

HÖE: Reyk…(GK: [óskiljanlegt 1 orð]) Reykjavík, Þingholtsstræti 26, Guðmundur [hik] Kolbeinsson 

segir frá. Það er þrettándi febrúar í dag. Þú varst að tala um hann Jó…þennan [hik] karl já 

GK: já hann [Jóhannes Jónsson?]  

HÖE: jaám 

GK: jám, og hann… [hik] þótti nú víst ekkert [hik] varið í að gist…að sko…að, að hýsa hann yfirleitt 

karlinn, hann var dálítið svona [hik] sérkennilegur að mörgu leyti. Hann var nú dauður fyrir mína tíð 

en…en hún sagði mér það hún mamma að hann hafi nú komið að Nesjavöllum nokkrum sinnum – og 

einu sinni að þá hafi hann [hik] verið þar um nótt, sem oftar, og [hik] og verið [hik] sei…ekki farið á 

fætur fyrr en að allir voru fa…komnir út úr baðstofunni, og svo hreyfði hann sig ekkert af rúminu, sat þar 

kjur og það varð að færa honum sko [hik] matinn þar sem hann sat við rúmið og því þótti nú þetta dálítið 

skrýtið háttalag svona á honum og hann var…og svo bjó hann um rúmið kyrfilega [hik] sko, meðan að 

fólkið var úti. Og svo þegar komið var svona [hik] langt fram á miðjan dag og meira en það, þá ætlaði 

hann bara til næsta bæjar [hik] norður að Nesjum, það er svona klukkutíma gangur á milli bæjanna og þá 

drífur hann sig bara allt í einu og…og fer og, og fe…fer hratt [hik] í burtu en þegar farið var að athuga 
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[hik] í rúmið þá [hlær] þá hafði [hlær] hann gert í rúmið og [þótti ekki neitt?] [hlær] fýsilegt að fara að 

hreinsa það [hlær] - jaám, svona voru þeir nú stundum þessir karlar. Og svo hef ég talað um Samúel [hik] 

súðadall, sem kallaður var, hann átti heima í Garðhúsum fyrir ofan Garð á Álftanesi, það hafði nú verið 

hressilegur karl – ja hann fór þarna austur um allar sveitir og [hik] og fór þá í sníkjuferðir – og safnaði 

saman [hik] sko [aðra í?] smjeri og safnaði því saman á…á vissan bæ og þar tó…fékk hann bara trog og 

fór að hnoða og hnoðaði þar sko svona [fjórunga?] og svo bað hann bændurna um að flytja þetta til sín 

þegar þeir yrðu á ferðinni - en hann var svo skemmtilegur karlinn að það [hik] amaðist enginn við honum. 

Hann var nú skáld og hvaðeina og [hik] og kastaði þá kannski fram vísu þegar hann var að koma á bæina. 

Hann [hik] kom nú einu si…sem oftar að Nesjavöllum og þá sagði hann við þann sem var að slá á 

völlunum, og þá sagði hann að hann hafi heilsað sér með þessari vísu:  

Mér hefur dottið helst í hug 

hjá þér í nótt að vera. 

Ef mér vísa ekki á bug  

[ulluljósin hvera?]. 

HÖE: mhmm 

GK: og hann sagðist [hik] taka við öllu sem sér væri gefið sem væri bæði ulli…ull og skinn og…og 

sérstaklega þó smjöri en [hik] en kjet sagðist hann ekkert gefið um því hann sagðist bara heldur vilja fá 

kindur og geta rekið þær heim [hlær] svo það þyrfti ekki að vera að flytja það öðruvísi  

HÖE: jaá, var dálítið um að þessir [hik] karlar flökkuðu svona og skemmtu mönnum? 

GK: já, það var nú alveg…sumir gerðu það, þeir skemmtu mönnum sumir og þeir höfðu bara [hik] upp úr 

því ágætt, að skemmta mönnum, þeir sem gerðu það. En þeir sem voru svona drumbslegir og 

stórborgarlegir að þeir báru aldrei neitt úr býtum, fengu bara kannski svona að éta og sumir hefðu nú ekki 

annað [hik] heimili og bjó þarna en sumir höfðu nú ekki neitt annað en sjálfa sig og þeim var bara nóg að 

fá gistingu og…og vel í sig og svo kannski einhvern [hik] smá bita með sér ef…ef að þeir fengu ekki mat 

kannski á næsta bæ eða svo, voru þá alltaf með svolítinn poka með sér en það hafði ekki Samúel verið, 

hann lét þá sko svo flytja til sín, allt sem hann var búinn að draga [að?] [ræskir sig og sýgur upp í nefið] 

og…og hann hafði nú verið [hik] jafnvel róið einhverjum smábát og það var vísa sem að [hik] hún [hik] 

amma fór með eftir honum eða heyrði hann s…fara með sko þá var…þá voru þeir að hugsa um að róa 

bara svona í [von um?] og…og þá bjó hann til þessa vísu, hann…datt ekki í hug að líta á sjó  

Samúel karlinn súðadall  

sýnist varla bleyta 

ávallt lallar inn á pall  

þá aðrir spjalla um róðrabrall 

Hann hafði nú ekki þótt neitt mikil sjóhetja [hlær og HÖE líka]. Og svo [hik] heyrði ég vísu sem hann bjó 

til um konuna sína en ég er búinn að gleyma fyrri partinum af henni - heyrði hann bara fara með hana 

einu sinni en [hik] seinni parturinn va…var ágætur og náttúrlega hefur hún verið það öll. Og þau eru að 

búa sig undir að fara…að fara í svona sníkjutúr sem hann kallaði og það…endirinn er svona á vísunni. 

Hún hét Arnleif konan hans, 

Leifa farðu og leggðu í bleyti 

Leður í þennan sníkjutúr 

HÖE: [hlær] 

GK: það er verst að vera búinn að tapa fyrri partinum – og hann [hafði?]…svona alltaf kátur og hress og 

alltaf nóg af öllu hjá honum [hlær] –  og skemmtilegur karl 

HÖE: var dálítið um að þeir færu um og kvæ…á veturna og kvæðu rímur (GK: neei ekki var það eftir það 

[talar um leið og HÖE) eða segðu sögur eða slíkt? 

GK: ekki var það nú eftir það að ég man eftir (HÖE: mmm) nei það var enginn…enginn sem gerði það 

eftir það – en það hafði nú verið dálítið af svoleiðis mönnum áður en ég man ekki eftir neinum (HÖE: 

neei) nei 

HÖE: en þú hefur ekki heyrt neinar frásagnir af því? 

GK: neei, ekki heyrði ég nú það – neinar frásagnir af því að það hafi verið – gerðu mikið af því – sem 

voru að flakka – að það væri að kveða rímur á bæjum [hik] – en það var náttúrlega einstaka maður sem að 

var sko svona að lesa – þegar hann kom – sem að [hik] sem að voru góðir lesarar – að þeir skemmtu 

fólkinu með því – og ég man nú eftir Óla pramma náttúrlega sko, hann var ágætis lesari og – og – og las 
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bæði húslestra og sögur og hvað sem var. En hann hafði það til að stökkva kannski frá því í miðjum 

klíðum [ræskir sig] [hlær] ef að svoleiðis bar undir. Hann var nú náttúrlega – flakkaði eiginlega ekki neitt, 

hann var nú þarna í Ölfusinu og kom stundum þarna upp í Grafning og – og stundum fór hann nú hérna 

suður líka, til Reykjavíkur, ég held að hann hafi ekki farið neitt annað [ræskir sig] en hann var svo ansi 

sko svona eiginlega va…hefur verið bókamaður hefði hann verið svona með sjálfum sér – jaá – og talaði 

alveg um alla heima og geima og var inni í öllu þegar var verið að tala við hann svolitla stund en svo bara 

var þetta bara allt í einu komið í eitthvað annað – ja hann var alltaf að leita að peningum og – og lyklum 

og velti öllum steinum sem að hann sá – og svo hafði hann það til líka að hann hafði sko verið mikið fyrir 

að reka saman marga hesta og – og rak þá stundum kannski langt – út úr sínu eigin haglendi og þetta þótti 

nú dálítið erfitt. Mér var sagt einu sinni að hann hafði verið búinn að – að tína saman heilmikinn 

hrossahóp og þá mætir hann manni og hann segir svona: „ja, nú er ég búinn að ná í þessa hesta hérna, þeir 

eru búnir að vera í undirdjúpunum í hundrað ár,― segir hann. Þá segir maðurinn við hann: „o, ekki sýnist 

mér það, mér sýnist sýslumaðurinn eiga þessa hesta,― „nú, ef svo er, þá verð ég að sleppa þeim,― segir 

hann [hlær] og þá var það búið [hlær] 

HÖE: jám  

GK: [hlær] hann var nú ekki harður á því að þeir hafi verið í undirdjúpunum [hlær]  

HÖE: en [hik] við vorum að ta…ég var að spyrja þarna um galdramenn já – þú sagðir að það hafi ekki 

verið neinir galdramenn? 

GK: nei, ég man ekki eftir neinum [heyrast ekki 1-3 orð] 

HÖE: en voru nokkur ákvæðaskáld? 

GK: nei, það var ekki nema bara Eyjólfur ljóstoppur sem að ég man eftir, sem að – sem að tal…var talinn 

vera [hik] og taldi sig vera ákvæðaskáld því að hann að minnsta kosti stóð í þeirri meiningu að hann hafi 

kveðið niður Stokkseyrardrauginn 

HÖE: nú já? 

GK: jaá, já 

HÖE: voru frásagnir einhverjar af því? 

GK: jájá, hann var fenginn til þess og – og – og draugurinn hvarf hvað sem [óskiljanleg 2 orð] þá hvarf 

hann og það var nú um það – um það bil sem að hann – hann [hik] – kvað hann nú ekki lengur niður en – 

en í 9 ár [hik] – það var um það bil sem að ég var svona sko að byrja að muna eftir mér [einhver kemur 

inn] þegar að – þegar að draugurinn átti að fara að koma aftur, eftir 9 ár 

HÖE: mhmm 

GK: og [hik] – og þessvegna sko man ég eftir því svo vel að þeir voru að tala um það svona sumir að það 

myndi nú ekki vera, draugurinn myndi ekki koma aftur, það væru nú liðin 9 ár – eða 9 eða 10 ár sko þegar 

ég var fyrst að muna eftir mér því að  – þetta var víst [hik] – þetta var víst eitthvað rétt eftir [hik] 1890 

sem þessi draugur kom upp, ég held ´91 eða svo og [hik] ég var nú svona að byrja að muna eftir mér 

svona 1901 og ´02 svona – og draugurinn kom ekki  – og hefur ekki komið síðan. 

HÖE: uuu…lýst(GK: en – en menn…vísan sem að nú aðalmergurinn var nú í – ég man hana nú – eftir 

Eyjólf, hún er svona: þér ég stefni að allra vil, alhelfis í treyju, um níu ára næsta bil, norður Drangs í eyju 

HÖE: jahá (GK: mm) lýsti hann þessu nokkuð, hvernig hann hefði farið að því að (GK: nei, hann lýsti því 

ekki neitt hvernig hann fór að því, hann bara kvað – ég held að vísurnar séu – hafi verið eitthvað þrjár og 

svo fékk hann bara brennivín fyrir og – og gerði sér það að góðu sko – það dugði honum, það var – ekkert 

mikið laun sem hann fékk – hvað 2 eða 3 brennivínsflöskur fyrir – já, [óskiljanlegt 1 orð] ég held þær hafi 

verið – verið jafnmargar og vísurnar  

HÖE: jahá 

GK: það þótti þá nú góð laun – hann gaf nú ekkert um að – annað [heyrist í umferð] – jájá, hann gat nú 

verið stundum skemmtilegur hann Eyjólfur þó hann þætti nú vera stórbakki, þá gat hann nú verið það og 

mér fannst son…svona skemmtileg saga af honum á Kolviðarhól, einu sinni þegar hann kom þangað – þá 

var hann þar ásamt öðrum, Árna funa, og það hafði verið slæmt samkomulagið svo að – að Sigurður  

Daníelsson, sem var nú, lengi á Kolviðarhól og ég man nú eiginlega ekki eftir öðrum en honum þar – 

hann var þar þegar ég ó…var fyrst lítill strákur á ferð og fram á öll árin sem ég var fyrir austan – að hann 

segir svona við Eyjólf, þegar hann – leist ekkert orðið á samkomulagið: „nú skal ég gefa þér hálf–flösku 

af brennivíni Eyjólfur ef þú býrð til vísu um ykkur báða, þig og Árna, og lætur titlana fylgja – ja Eyjólfur 

tók þessu bara vel og vísuna bjó hann til:  
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Vegsemdin er vondum holl,  

vegalaust stundargaman, 

Árna fön og Eyva toll  

ætti að spyrða saman  

og [hlær] svo fékk hann hálf–flöskuna og – og lék á als oddi en hinn karlinn hvarf, hann sást ekki meira 

[hlær] – hann fór bara í rúmið sitt [hlær ásamt HÖE] jájá, svo það var g…gaman að þeim stundum, 

þessum körlum  

HÖE: jahá og það hefur verið eina [hik] ákvæðaskáldið sem [hik] þú hefur heyrt getið um þarna – en voru 

ekki nein eldri ákvæðaskáld?  

GK: ekki heyrði ég nú talað um það – að þau væru 

HÖE: en var nokkuð talað um það að menn – sumir menn væru andheitir, sem kallað var? 

GK: jaá, það var nú eitthvað dálítið talað um það að það væru sumir andheitir svona að sumu leyti en 

[hik] – að það fór nú ekki mikið orð af því, sem ég man eftir – en – en það var nú samt svona, það var 

eitthvað – var nú talað um það að það gæti nú verið samt og til dæmis [hik] með álagabletti sem að þótti 

vera vo…varasamt að hreyfa og það var nú eiginlega öllum hollt á því – sem að nokkur hreyfði við því 

HÖE: já 

GK: jaá 

HÖE: en það hefur ekki – jaá – það hefur ekki – já 

GK: en [hik] – en ekki heyrði ég nú talað um það að það væri nei…nein…neinn sem að væri sosum með 

nein – þannig lagað nein heiftarorð sem að hefðu hrunið á mönnum, það heyrði ég aldrei talað um þarna 

(HÖE: mhmm) – neei [ræskir sig] – nema þessi sko, Hjörleifur, hann hafði haft svona einhverja 

s…einhvern spásagnaranda sem að [ræskir sig] margir sögðu að hefði komið svona fram og – en ekki að 

það væri neitt svoleiðis með nei…neinn [hik] – nein áhrínsorð sem að hann segði frá sé…sínu e…eigin 

brjósti 

HÖE: jaá 

GK: það voru náttúrlega svona ýmsi…ýmsir álagablettir sem að ekki átti að hreyfa við 

HÖE: mig minnir að við hefðum verið að tala um þá núna um daginn, var það ekki? Ja þú kannski manst 

eitthvað fleira ef við (GK: [hik]) – en þú sagðir þá? 

GK: um (HÖE: álagablettina) – já, við vorum að tala við – um þá um daginn já 

HÖE: en þú manst kannski einhverjar fleiri – einhverjar fleiri frásagnir sko – það væri nú gaman að fá 

þær 

GK: jaá 

HÖE: já – látum sjá 

GK: ja, það var nú til dæmis þarna á bæ frammi í sveitinni, sem að var sagt að væru – væru álagablettir 

sem að ekki ætti nú að hrófla neitt við og það er á – það er á Torfastöðum, það var hólmi þar úti í vatninu 

sem heitir Arnarhólmi og það var dálítil eyri að norðanverðu sem að greri svona heldur upp meira og 

meira og var dálítil slægja það svona – en ágæt slægja þar sem það var en það mátti ekki slá það – það 

mátti ekki slá það, það fylgdi hólmanum og það mátti ekki slá í hólmanum eða því grasi sem að var fast 

við hann – svo fór bóndinn einu sinni að slá hólmann [ræskir sig], hann hét Sveinn Sveinsson og – og 

faðir hans var búinn að búa þar alla sína – eða lengi, lengi – og hann var tekinn við af og bjó með móður 

sinni – og fór út í hólmann og sló hann og sló þar ein…það voru einhverjir fimmtán, sextán hestar – og 

ágætis hey náttúrlega – en þegar hann er búinn að slá hólmann þá sagði okkur það Sigríður Árnadóttir, 

sem átti heima í hinum bænum, að hana dreymdi – hún var yfirsetukona og var nú svona skýr kona sem 

dreymdi það að – að  – að – að hún stæði fyrir utan bæinn og sá mann koma gangandi niður á – alla leið 

niður á Arnarhólma  – og – og kemur alla leið til sín og hún segir að hann sé eitthvað svo sorgmæddur og 

– og eitthvað svona – að li…liggi illa á honum svo hún hélt að það væri eitthvað sem að hún gæti nú 

hjálpað því að hún var nú yfirsetukona og svona – ja hún spyr hvað að honum gengi en „það er ekkert 

annað en það að það er búið að – búið að svipta mig aleigu minni,― segir hann. Svo var nú draumurinn 

ekki lengri. En eftir að – að Sveinn gerði þetta þá gekk honum allt á móti, það var alveg sama hvað það 

var, hann var þar ekki nema eitthvað eitt ár eftir þetta, eitt eða tvö ár, ég held það hafi verið mesta lagi tvö 

ár – móðir hans dó nú og – og það fór allt – varð allt að engu hjá honum eftir þetta því hann fór hingað til 

Reykjavíkur og var hér í nokkur ár og dó hérna á besta aldri en þetta var ungur maður og – og væntu þess 

allir að þetta yrði mesti merktarbóndi og gekk allt svo vel hjá honum fram að þessu. Svo þetta var nú 
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náttúrlega – þessu var náttúrlega kennt um og Sigríður heitin var alveg viss um að það væri vegna þess að 

– að hann sló þetta – að það fór svona hjá honum 

HÖE: hefurðu sagt fr…þessa sögu nokkuð? 

GK: ja ég efast – já ég hef nú sagt þessa sögu svona – svona fólki enda eru nú fleiri sem að vita um þetta 

– ja, það eru náttúrlega ekki margir, það er náttúrlega hún Katrín systir mín, hún – hún veit um þetta líka  

HÖE: já 

GK: en ég hugsa að séu orðnir afar fáir sem að vita um þetta 

HÖE: jájá – en [hik] það hefur ekkert verið – hafa engar s…já, það hefur verið skrifað svo mikið um 

Kamb[hik]ránið? 

GK: jaá, það var nú skrifað svo mikið um Kambsránið 

HÖE: Kambsránið já (GK: já) það hefur ekkert náttúrlega – það hefur náttúrlega bara verið talað um það 

þarna? 

GK: jaá, ég heyrði talað um það nokkuð oft svona 

HÖE: já 

GK: jájá 

HÖE: sem hefur náttúrlega verið einhver mesti atburður sem var þarna 

GK: jájá, það var einhver mesti atburður 

HÖE: mhmm 

GK: [ræskir sig] það er enginn [óskiljanlegt 1 orð] á því – já – það var nú svo náttúrlega sko – það er 

löngu fyrir mína tíð að það var nú ekki orðið á hvers manns vörum þá en ég heyrði bara einstöku sinnum 

minnst á þetta [hik] og svona sko – það var náttúrlega í hugum fólks – gama…gamalt fólk náttúrlega 

mundi vel þessa menn sem að lentu í því þegar – gamalt fólk sem ég mundi eftir – mundi vel þessa menn 

– jaá 

 

1841 

HÖE: Reykjavík, Þingholtsstræti 26, 6. mars 1968, Guðmundur Kolbeinsson segir frá.  

Já, það var búið að heyrast, þarna úr Þorlákshöfn, að fólki væri jafnvel úthýst þar en konan hét Jórunn 

Sigurðardóttir, frá [Skúmsstöðum?] og Sigurður á Skúmsstöðum var mikill merkisbóndi og þetta var farið 

að berast til eyrna hans að hún myndi úthýsa fólki en þetta var einkadóttir hans og honum þótti þessar 

sögur ekki góðar og sagði ekkert um það en vildi vita vissu sína um það hvort þær væru sannar eða ekki. 

Svo hann gerir sér einu sinni ferð þar og fer þá alveg út í Þorlákshöfn og tekur vinnumann með sér sem 

var óþekktur í Þorlákshöfn, þetta var nokkru fyrir vertíð, svona seinnipartinn í janúar og kemur þangað í 

myrkri og bíður eftir eiginlega myrkri í [ósvífarnesi?] að…eftir ferjunni, að það sé komið myrkur og langt 

fram á vöku þegar hann kemur í Þorlákshöfn. Svo sendir hann vinnumanninn til dyra og biður hann um 

gistingu fyrir tvo menn en jájá, hann fær þau svör að þau geti legið þarna úti í verbúðarkofanum eða 

einhvers staðar úti á túni sko, verið þar, og hann gerir sér það [óskiljanlegt 2 orð ca.] fer þangað og þeir 

eru þar um nóttina, en um morguninn þegar að bærinn er opnaður þá gengur gamli maðurinn inn án þess 

að heilsa nokkrum og þakkar dóttur sinni fyrir næturgreiðann og segist nú hafa heyrt þessar sögur en ekki 

trúað þeim en sagðist svo hafa farið bara til þess að, að vita sannleiksgildi þeirra og nú væru þetta sannar 

sögur sem hann hafði heyrt og hann sagðist biðja hana um það hér eftir að láta þetta ekki, ekki breiðast 

meira út og hún skyldi láta af þessum vana. Þetta er nú saga sem Sigurður Guðnason sagði mér, sem var 

kunnugur þessu því konan hans var á Skúmsstöðum, Guðrún Andrésdóttir, og hún var þar svona að sauma 

og þekkti vel þetta heimili. En Skúmsstaðir voru mesta rausnarheimili og honum þótti þetta vera slæmar 

sögur. 

HÖE: mmm. Jaám. Þetta hefurðu heyrt bara þegar þú varst ungur? 

GK: já, ég heyrði nú söguna þegar ég var ungur en svo var…kynntist ég sko þessum manni sem ég var að 

tala um, Sigurði Guðnasyni, og hann sagði mér hana sko alveg…alveg eins og hún var. 

HÖE: já 

GK: en ég hafði heyrt þetta en ekki hvernig að hann fór…fór að því, það heyrðust nú þær sögur sko að 

hann hafi farið bara [á Bakkaferð?] að vori til og…og svo hafi hann…honum hafi verið úthýst en svo hafi 

hún þekkt hestinn hans úti á túni sko en það voru bara…var bara ekki rétt. Hann…hann passaði sig sko að 

láta ekkert vita og enginn [karl?] og hann passaði sig að láta ekkert kvisast og kom í svartamyrkri og kom 
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inn um morguninn í myrkri, strax og opnað var sko að það sá…og sendi mann sem að hún ekki þekkti til 

þess að biðja gistingar en það var þá maðurinn, hinn maðurinn, sem biður hana um gistingu og hann lét 

sér það náttúrlega alveg gott [vekja?] því að hann sagði að það væri ekki va…vandara um að úthýsa sér 

en öðrum fyrst hún hefði þetta í vana sinn. Jaá [ræskir sig]. 

HÖE: Þú hefur aldrei verið, varst þú einhvern tímann í Þorlákshöfn eða? 

GK: nei, ég var aldrei í Þorlákshöfn, ég hef verið í Grindavík og svo í Sandgerði og hérna, hérna á 

Vatnsleysuströndinni líka tvær vertíðir  

HÖE: jahám 

GK: jám. En ég get nú sagt þér eina sögu sem að mér þótti nú einkennileg, sem að kom fyrir mig þegar ég 

var á [Hrauni?] í Grindavík, ég réri tvær vertíðir á Hrauni í Grindavík og seinni vertíðina 1927 og [hik] 

það var siður Hraunsmanna að lenda fyrri part vertíðar, alltaf suður í [Hófsnesi?], þetta var nú löng 

[skipganga?] sem var rúmlega hálftíma gangur og vondur vegur en það var slæmar lendingar heima og 

þetta var nú þrautarlendingin og þar áttu þeir fiskhús sem að þei…þeir söltuðu í fiskinn, en það var svona 

timburskúr með…pappaklæddur með járnþaki. Svo er það fyrri part vertíðar[innar?] ´27 að þá vorum við 

sendir þangað til þess að laga pappann, hann var farinn að rifna eitthvað svona og við fórum með [hik] 

með bæði sko efni til þess að bæta við það sem að þurfti og þessháttar og ég var að sníða þarna bætur sem 

að ég ætlaði svo að ne…og negldi á. En [hik] og ég hafði nú alltaf vasahníf með mér, var strax kennt það 

þegar ég var lítill strákur, það var eiginlega það fyrsta sem ég eignaðist fyrir fyrstu [hag..?] sem ég tíndi 

það var vasahnífur og [hik] gamall maður sem að sá það þegar ég var með vasahnífinn, Guðmundur 

Loftsson, segir „já, það er gott fyrir þig að eiga vasahníf,― sagði hann, „því sá sem er hníflaus hann er 

líflaus.― Og síðan hef ég alltaf haft hníf í vasanum, það hefur einhvern veginn loðað við mig. Svo ég var 

með…tók upp vasahnífinn og sneið þessar bætur og svo leit ég, náttúrlega þetta var [sjálfssting?], og læt 

svo hnífinn aftur og…og læt hana, að mér finnst, í vasa minn, ég er kominn með hendina niður í miðjan 

vasa og sleppi hnífnum þar en um leið og ég tek…sleppi hnífnum þá dettur hann bara niður með fætinum 

og ofan í sprungu sem var þar í hrauninu, svona…hún hefur verið svona 3-4 tommur á vídd og ég 

lei…heyri hvar hann glamrar þarna niður og lít ofan í sprunguna og ég sá engan botn í henni, hún var svo 

djúp að ég átti ekkert við þetta meira sko hann var farinn…hnífurinn var farinn sína leið og það var ekkert 

við því að segja. Nú svo líður vertíðin eins og gengur og gerist og ég hafði vasaúr sem ég trekkti alltaf 

upp, áður en ég fór að sofa og setti það undir koddann minn og tók það alltaf þar þegar ég fór á fætur 

[hik] og hafði það með mér. Svo er það bara á lokadagsmorguninn, þegar ég lyfti koddanum upp og tek 

úrið, þá liggur hnífurinn við hliðina á úrinu, það er ekkert annað. Og ég skoða hnífinn sko, ég þekkti 

hann, það voru smá skorur sem ég hafði í skaftinu, það var alveg sá rétti hnífur og þekkti hann alveg um 

leið. Nú, hvur hafði tekið hnífinn þarna upp úr vasa mínum? Mér fannst ég láta hann í vasann og hann 

datt ofan í þessa…þessa sprungu sem engin leið var að [hlær] hugsa til að ná honum. Og svo er hann 

kominn þarna [hik] morguninn síðasta þegar ég er, þá var [hann þarna?]. Jæja, nú hafði ég náttúrlega 

hnífinn og hugsaðu nú að passa þennan hníf og hafa hann á mér og reyna að passa hann en mér gekk það 

nú víst illa, að passa hann. Þá var það tveimur árum seinna, þá var ég ráðinn á mótorbát [sunnan úr?] 

Sandgerði og hann er hér inni í Reykjavík til þess að útbúa sig svona, þurfti ýmislegt að lagfæra, þetta var 

eftir nýárið og…og við leggjum af stað suður í Sandgerði 6. janúar, snemma um morguninn [hik] og 

áttum að vera komnir allir um borð klukkan fjegur og svo var farið að…að kynda upp og koma sér af stað 

og hún hefur verið svona í kringum fimm þegar við fórum af stað hérna úr höfninni og þá var 

norð[hik]austan, svona, strekkingsvindur en besta veður [sýgur upp í nefið] en þegar við komum hérna út 

fyrir eyjar, út fyrir Akurey þá stoppar vélin – og [hik] og það er víst [hik] gat búist við að það myndi 

dragast dálítið lengi að hún færi í gang, eða [mótorristin?] gaf það í skyn [ræskir sig] svo ég var þarna 

öllum ókunnugur, þekkti ekki nokkurn mann þarna en ég varð var við það að það kemur svona, töluverður 

svona eins og asi eða…eða svona fum á…á mannskapinn og formaðurinn biður alla um að flýta sér 

og…og þeir koma niður á dekk og fara að hífa upp stórseglið því það var nú segl á bátnum, bæði stórsegl 

og bokka og…og messa sem alltaf var hafður uppi en [hik] seglið var nú eitthvað ekki tiltækt [hik] svo að 

[hik] ha…hann biður þá um að [hik] formaðurinn biður þá um að…að koma með hníf en [hik] hvernig 

sem það var, þá fyrirfannst enginn hnífur, það var leitað að hníf og það fyrirfannst enginn hnífur, hvort 

sem hann hefur verið í skipinu eða ekki veit ég ekki, en það fyrirfannst enginn hnífur. Nú þetta hafði nú 

kannski ekki…hefur nú ekki haft svo mikið að segja í raun og veru, það hefðu verið einhver…einhver 

önnur ráð þó enginn hnífur hefði fundist en ég gerði mér þa…það ljóst að við vorum ekki komnir það 
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langt að við vorum ekki la…lausir við [hik] skerin hérna á Gróttutanga og skerin [hik] úti á Seltjarnarnesi 

og það var nefnilega af því [hik] var nú formaðurinn svona [hik] órór. Svo ég fór ofan í vasa minn og tek 

upp hnífinn og segi svona: „hérna hef ég hníf―. Já, já, hann var náttúrlega þeginn, hnífurinn, ekkert var nú 

sagt við því þegar ég rétti honum hnífninn…hnífinn, hann tekur hann og…og opnar hann og…og notar 

hann töluvert svo he…hendir hann honum á…á dekkið ásamt spottarusli sem búið var að nota þar og 

hann er að veltast þar svo ég tek hann upp og set hann í vasa minn. Jæja, svo voru þeir eitthvað að 

[henda?] til og ha en þá er víst ekki búið að nota hnífinn því að hann segir: „hvar er hnífurinn?―. „Ja, ég 

stakk honum í vasa minn,― segi ég. „Og hvað ertu að taka hann áður en að búið er að nota hann?― s…segir 

hann. „Ja, það er nú bara lítið athugaleysi á mér víst að gera það,― segi ég. En [hik] þá sá ég það að hann 

leit á mig hvössum augum og sagði: „athugaleysi?― og ég ætlaðist líka til þess að hann skyldi það – hann 

athugaði ekki að hafa neinn hníf í bátnum. Svo gekk allt vel [hik] auðvitað og þetta var allt í lagi með 

[hlær] alla útgerð en…en þetta þótti mér dálítið sérkennilegt atvik að þetta var hnífurinn sem fór ofan í 

skoruna suður í Grindavík fyrir…fyrir í kringum tveimur árum, sem þarna…þarna kom og það fyrirfannst 

enginn hnífur þarna um borð [ræskir sig]. Þetta þótti mér nú dálítið einkennilegt. 

HÖE: mhmm, og hefur komið oftar svona eitthvað einkennilegt fyrir þig? 

GK: [hik] njá, það hefur nú gert það náttúrlega en [hik] en það er nú svona [hik] dálítið  sem að ég hef 

ekki getað skilið í og enginn hefur fengið botn í. Ég vif…ég skal segja þér sögu af því, það er nú ekkert 

langt síðan, það var [óskiljanlegt 1-2 orð]. Við fórum upp í Hengil, ég man nú ekki vel hvaða ár það var, 

ég var í sumarfríi, ég og konan mín, og lágum þar í…í tjaldi uppi í Innsta-Dal nokkrar nætur [hik] fórum 

svona yfir fjallið hægt og rólega og tjölduðum [hik] svona hér og þar, af því ég var nú svo kunnugur 

þarna. Fórum bara stuttar dagleiðir og tjölduðum svona þar sem best var. Þetta hefur nú verið [hik] þetta 

hefur nú verið eitthvað kringum 1950 líklega, já, þetta hefur verið þá. Og svo erum við búin að tjalda 

þarna austast í innsta dalnum og veðrið var svo gott um kvöldið, blíðskaparveður og við gengum svolítið 

upp í brekkurnar og [hik] og við ætluðum nú ekkert að fara langt en veðrið var nú svo gott að við fórum 

alla leið upp á…upp á Hengil, alveg upp á hæsta topp á Henglinum, þetta var í…snemma í…nokkuð í eða 

um miðjan júlí og [hik] svo bjart en svo segi ég svona: það var athugaleysi hjá mér að taka ekki úrið mitt 

með mér, við vitum ekki hvað klukkan er,― svo það var nú allt í lagi með það svo…svo hún segir svona 

við mig konan: „hvernig er þetta, áttu tvö úr?― en ég skildi jakkann minn eftir niðri í tjaldi, fór bara 

snöggklæddur. „Nei,― segi ég, „ég á ekki nema eitt úr.― „Nú ég ætlaði að fara að gá á klukkuna en þá finn 

ég úr sem að er hulstur á beggja megin og…og ég lét það aftur…aftur ofan í vasann og svo sá ég [hik] 

úrið þitt líka, það var í öðrum vasa.― „Þetta er tóm vitleysa í þér,― segi ég, „og ekkert annað -  ég var ekki 

með nokkurt úr annað.― Jæja, svo förum við heim og hvaðeina og svo þe…hún var nú spennt fyrir það 

að…að sýna mér úrið og fer ofan í vasann minn, þar sem að hún segir að úrið sé og…og tekur það upp og 

þá er þetta…þá er þetta [hik] hulstur, svona eins og lítið úr og hulstur, málmhulstur [hik] yfir því öllu, svo 

fer ég að skoða þetta og opna það en þá er þetta kompás og [hik] ég skil ekkert í hvaðan hann hefur 

komist þarna í…í mi…mín föt, hann var…hann var ekki í vasa mínum þegar ég fór af stað og…og ég 

hafði aldrei átt þennan kompás – aldrei. Og svo höfðum við þennan kompás, svo kom nú það, þegar við 

vorum komin lengra þarna austur og þá höfðum við gleymt að trekkja upp úrið og vissum ekki hvað 

klukkunni leið, ekki nokkurn hlut. Svo setti ég hana…setti ég hana eftir…eftir kompásnum, sá [upp?] til 

sólar og þá setti ég hana eftir kompásnum en við ætluðum svo að fara niður í Hveragerði og fara með rútu 

þaðan í bæinn, svo ég segi svona „nú set ég klukkuna eftir kompásnum en ég ætla að hafa hana til vara 

klukkutíma á undan svo við töpum ekki af rútunni þegar við komum í Hveragerði og…jájá, svo förum við 

þar og við vorum einar tvær nætur þarna aust…austar [hik] sem við vorum og svo…svo förum við og 

komum niður í Hveragerði og þá er það fyrsta verkið mitt þar að…ég kem þarna inn á stöðina að gá hvað 

klukkan er og þá er…vorum við einmitt akkúrat klukkutíma á undan klukkunni svo að [hlær] kompásinn 

[hlær] hentaði okkur alveg [hlær] þannig að það var… komust á réttum tíma í bílinn. Nú hef ég átt þennan 

kompás í…í nokkuð mörg ár en [hik] nú veit ég ekkert hvað um hann er orðið, hann er bara alveg horfinn 

og…úr mínu dóti, ég finn hann hvergi nokkurs staðar. Þetta þótti mér nú dálítið einkennilegt – jaám. En 

við tjölduðum þarna í litlum hvamm, í litlum hvamm [ræskir sig] og [hik] og svo er það fyrstu nóttina 

sem við vorum þar [hik] þá [hik] segir…vekur hún mig, konan, og segir svona: „heyrðu, hvað er þetta? 

Það er fullt af beljum hérna í kringum okkur, þær eru að kroppa hérna allt í kringum tjaldið og hnusa. Og 

svo…mér heyrðist nú þetta vera svo ég lít út, það var ekki nokkur hlutur þar í k...þar í kring, nei - ekkert 

að sjá. Svo við hugs…ég hugsaði svona, við höfum verið bara hérna í mannabyggðum og…og þeir hafa 
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látið þennan kompás [hik] [hlær] bara í vasa minn svona af [hik] af rausn, við það að segja að við værum 

velkomin að vera hérna [hlær] (HÖE: einmitt) jaá. 

HÖE: já, þetta var nú dálítið skrýtið. 

GK: já, svo get ég sagt þér af [hik] líka af smávegis atviki sem kom…sem kom fyrir mig og það var 

eiginlega aftur og aftur [hik] þegar ég var lítill strákur þarna á Úlfljótsvatni, var nýkominn þangað [ræskir 

sig] og [hik] það var svoleiðis að ég tapaði þarna svo mörgum skóm af fótunum á mér án þess að ég hafði 

hugmynd um hvurnig það orsakaðist. Og fyrsti skórinn var það sem að ég týndi, það var nú þarna, ja, 

líklega hefur verið annað árið sem ég var á Úlfljótsvatni [hik] annað eða þriðj…annað árið, fyrsta eða 

annað, já annað árið, ´03 eða ´04 [ræskir sig] 1903 eða ´04, þá vorum við Katrín systir mín að leika okkur 

þarna út með grjóthálsinum, rétt fyrir sunnan túnið – í glaðasólskini og besta veðri og við vorum þar að 

byggja svona einhverja [hik] kofa eða þess háttar. Það var svo gott að vera þarna fyrir krakka, svona grjót 

og stórir klettar í kring en svo verður skórinn minn annar svo harður að ég get ekki með nokkru móti 

hamið hann á mér en þarna rétt fyrir neðan sem við vorum þar er…kom upp svolítil lind, smá lind, svona 

eins og góð kranabuna hérna [hik] venjuleg, hérna í Reykjavík, og svona straumlítil frekar en [hik] var 

alltaf eins, hvort sem var þurrkur eða rigning, hún var alltaf eins, hún kom þarna undan hæðinni, svo 

okkur dettur í hug að fara þangað með skóinn og leggja þarna í bleyti og gerum það, eins og krakkar 

svona og við höfðum nú vit á því, ég lét stein ofan í skóinn og hann var þarna í l…í lygnum…ly…alveg 

við lygnu, ekki þar sem straumurinn var og var nú svo lítill straumur og svo erum við þarna góða stund að 

leika okkur svo ætlum við að taka skóinn þá er hann hvergi nokkurs staðar og við göngum nú meðfram 

læknum, hann var nú ekki langur þessi lækur, hann hefur verið kannski svona fimmtíu metrar á lengd og 

þar rann hann út í svona [hik] endaði bara í…í sléttri vallendisflöt sem að vatnið hvarf og við gengum 

með honum aftur á bak og áfram og aldrei fannst skórinn [ræskir sig] og [hik] og svo vi…var nú ekkert 

nafn á þessum læk en hann var nú kallaður skóspræna eftir þetta og alla tíð sem við vorum þarna og þetta 

var orðið alþekkt nafn á læknum, skóspræna. Svo er það [hik] nokkru seinna, það var um…líklega verið 

1906, þá var verið að slá úti á Selflötum, það er svona klukkutíma ferð frá bænum, úti í fjalli, og ég fékk 

nú að fara þetta með afa mínum sem að var nú þá hættur að ganga að slætti en við fórum að færa fólkinu 

[hik] eitthvað mat eða kaffi, mat held ég, hádegismatinn, og glaðasólskini og þurrki og þegar við vorum 

komnir svona hálfa leið heim [ræskir sig] þá fer skórinn að verða svo harður og það voru nú skóbætur þá 

hafðar og skinnskór og s…og bótin er farin upp úr, svona…og gamli maðurinn segir svona: „við skulum 

fara þarna niður á mosabalann sem er þarna fyrir neðan og þar skulum við…þar skal ég laga skóinn þinn,― 

sagði hann. Og þar setjumstum við á alveg sléttan grámosabala [ræskir sig] og ég tek af mér skóinn og 

gamli maðurinn tekur…tekur skóinn og lætur hann á milli okkar og fer svo að teygja skóbótina og laga 

hana og svo ætlar hann að rétta hendina og taka skóinn sem lá á milli okkar og segir svona dálítið 

höstugur: „hva, tókstu skóinn?―. „Nei, nei, ég tók ekki skóinn,― segi ég. „Nú, það hlýtur að vera,― segir 

hann, „hann er ekki þar sem ég lét hann―. Og svo leitum við að skónum þarna í kring og þarna var ekki 

nokkur hola eða neitt, skóinn fundum við ekki og ég varð að ganga heim á [hik] [hlær] á sokkaleistunum 

[ræskir sig] og honum þótti þetta nú dálítið sérkennilegt gamla manninum, nú hvað gat orðið af skónum 

því þarna var ekki nokkur hola eða neitt og alveg sl…rennsléttur mosabali sem við settumstum á [hlær]. 

Njá svona. 

HÖE: Hefurðu sagt af þessum atvikum nokkuð?  

GK: neei, ég hef ekki sagt af þessu atviki 

HÖE: nei, en hinum tveimur sem þú talaðir um á undan? 

GK: jaá, það hef ég sagt [hik] 

HÖE: þarna með hnífinn og 

GK: ja, jaá, með hnífinn já og eins með…eins með kompá…kompásinn, það (HÖE: já) hef ég sagt já. Ja, 

hnífinn, hef ég nú ekki sagt öðrum, nei. Það hef ég ekki sagt. [ræskir sig] Jæja, svo var það [ræskir sig] nú 

[hik] nokkru seinna að…þá datt okkur í hug, krökkunum, að fara upp á fjall [ræskir sig]. Það hefur nú 

líklega verið svona 1908 eða svo, það var nú snemma að vori til, það var nú samt orðið snjólaust, gott 

veður og okkur dettur í hug að fara upp á Nípur, sem kallað er, beint fyrir ofan bæinn, og förum það. 

[ræskir sig] Það var svona…hafði verið svona [hik] svona, s…væta svolítil en var ágætis veður. Okkur 

þótti svo gaman að fara þangað upp á Nípurnar og sjá [hik] upp yfir Þingvallavatn og…og austur um allar 

sveitir, sem sást þaðan. Svo þegar við förum aftur tilbaka þá er þar stór klettur rétt fyrir neðan Nípurnar 

og ég fer upp á þennan klett og…ég held að við höfðum nú farið þangað fleiri, Katrín systir mín var með 



 

106 
 

mér og ég held að Þórður hafi verið með okkur líka, Símonarson, sem var nú hjá okkur. Við fórum öll 

þarna uppeftir. Og sest þarna á s…á steininn og sit þar svolitla stund, nú, þá er ekkert annað en ég er með 

báða skóna á löppunum þegar ég sit á steini, svo er ég að fara niður af steininum, þegar ég er kominn 

hálfa leið niður af steininum þá finn ég það að ég er ekki með skóinn, nú, svo hann gat nú ekkert annað en 

farið bara [hik]…dottið niður af steininum, það var svona [flá?] öðrum megin en svo var hann [hik] alveg 

þverhníptur eiginlega að norðanverðri – og við fórum upp og niður þennan [fláu?] og…svo mér þótti nú 

hálf slæmt að verða að ganga þarna á sokkaleistunum og…og vera blautur í fæturna heim og ég leita og 

leita og við leituðum að skónum, hann var sko ekki nokkurs staðar. Hann bara hvarf þarna þegar ég var að 

fara niður af steininum og…en fyrir neðan steininn var eins og svona er í fjöllum, alveg slétt og [hik] lítill 

gróður og var nú enginn gróður kominn þá, þetta var svo snemma um vorið – grámosi og grjót [sýgur upp 

í nefið]. Ja, ég varð nú að ganga á sokkaleistunum heim aftur svo þetta þótti nú ekki vera orðið einleikið 

hvað ég kom oft á öðrum skónum heim. 

Upptaka stöðvast og byrjar á annarri umræðu. 

GK: [óskiljanlegt 1 orð] Ölfusá sko og höfðum ekki [hik] neitt samband við þessar austursveitir þarna 

í…í héraðinu. 

HÖE: já, þið hafið ekki haft neitt [hik], já þannig að (GK: nei) þið á Úlfljótsvatni hafið ekki haft neitt 

samgang (GK: nei) við [hik] (GK: nei) austursveitirnar í héraðinu, nei? 

GK: nei, nei, það var helst svona Grímsnesið að utanverðu og…og jafnvel helst þá Flóann, neðstu bæ í 

Flóanum því að við versluðum náttúrlega töluvert mikið inni á Eyrarbakka og þar og þá kynntustum við 

sko mönnum þarna meira niður við Flóa, öðruvísi kynntustum við ekki fólki þarna úr austursveitunum 

nema bara eins og gengur og gerist, við hittum það á ferðalögum, bæði á (HÖE: já) Kolviðarhóli og 

(HÖE: já) annars staðar, jaá. 

HÖE: svo þú hefur aldrei heyrt sögu af þessum Hafliða, þarna í  (GK: nei) Norðurgarði?  

GK: ég hef aldrei heyrt sögu af (HÖE: nei) honum. Neei. 

HÖE: en [hik] það var einhver ungli…sagt að þú hefðir talað um einhvern unglingsmann þarna, Hinrik 

(GK: jaá) sem átti að hafa gert sér flugham og flogið yfir Hvítá  

GK: já. Jaá.  

HÖE: hefurðu nokkuð heyrt um (GK: já) það? 

GK: ég hef nú heyrt talað um það, já. 

HÖE: var það þegar þú varst ungur eða? 

GK: jaá, ég heyrði talað um það sko að [hik] að hann…hann flaug yfir Hvítá þarna hjá [Iðu?] [ræskir sig] 

en þetta þótti vera soddan [hik] sko jaá, þetta þótti vera bara eitthvert hálfgert óþverraverk og…og [hik] 

það var eyðilagt og brotið allt fyrir honum, jaá, það sem hann var búinn að gera en hann hafði komið 

þessu svo saman að hann gat flogið…flogið yfir Hvítá, það var mér sagt, það heyrði ég sagt. 

HÖE: hver sagði þér þetta, var það gamalt fólk þá? 

GK: já, það var nú gamalt fólk sem sagði mér þetta ég [hik] held nú bara helst að…að hún amma mín, 

hérna, Katrín Grímsdóttir, hafi sagt mér það því að hún [hik] kunni nú ansi margar sögur og…og var 

minnug á svona sagnir ýmsar (HÖE: já) og…og var [hik] ekkert ófús að tala um það heldur, þá var nú 

sumt fólk sem að vissi margt svona en það var…vildi ekkert tala um það og sé…sérstaklega ekki við 

svona unglinga sem að því þótti ekki vera við…þá við sitt hæfi að tala við svona. Það er nú eins og…er 

alltaf að…þeir…þessir unglingar verða eiginlega að ganga eftir þessum sögum hjá eldra fólkinu til að fá 

nokkuð út úr því og það er helst að…að þeir fái það s…með því móti að þeir hlusti á það vera að tala 

saman en hún sagði okkur þessar sögur bara ef að við minntustum á einhverjar sögur þá sagði hún okkur 

krökkunum svona…svona ýmislegt og…og talaði um þetta svona. Það…og það hefur enginn gömul kona 

til dæmis sem að hefur…eða ga…gamall maður sa…sagt mér neitt svoleiðis nema þá hefur það verið 

hann Guðmundur Loftsson en hann var náttúrlega svo lítið hjá okkur en hann sagði náttúrlega okkur 

ýmsar sögur og…og svona sem að ég hef nú ekki…hirti þá ekki um að…að muna og var nú svo ungur þá 

líka, þegar að hann fór (HÖE: mhmm) en hann var nú mikið lesinn og minnugur og…og kunni [hik] bæði 

mikið af kvæðum og sögum og sagði mér söguna af því þegar þeir fundu þá sem urðu úti þarna á 

Fjallabaksvegi 1868 og hann var einn af þeim sem fóru að sækja beinin og það og hann sagði mér söguna 

af því – og hann sagði að [hik] að það hefði verið…verið vond lykt úr…úr kistunum, verskrínunum, þegar 

þeir opnuðu þær, þar sem að kæfan og…og smjerið og kjetið var geymt og það var búið að vera þarna í 

tíu ár. En þei…en hann sagði mér að þeir hafi séð þessa bl…hvítu bletti þarna á sandinum þ…í leitinni og 
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héldu að þetta væri kindur því þetta var nú gróðurlaust alveg þarna [hik] þar sem þetta var en sáu þarna 

[hik] eitthvað hvítt en það voru bara skrínur…skrínurnar sem voru orðnar svona hvítar og veð…veðraðar 

að vera svona lengi úti og fóru svo að athuga hvað þetta var en þá voru þetta þarna sem að þeir höfðu 

orðið úti fyrir tíu árum [ræskir sig].  

HÖE: jaám 

GK: og hann sagði mér söguna af því þegar að hann fór…þegar hann fór að sækja beinin og það, hann var 

einn af þeim.  

HÖE: mhmm 

GK: hann bjó þá á Heiði á Rangárvöllum – en sú jörð fór í eyði þarna í sandfokinu 1882 og þá fluttist 

hann út í Ölfus og svo [hik] bjó hann á Torfastöðum í Grafningi í seytján ár [ræskir sig]. 

HÖE: mhmm 

GK: [sýgur upp í nefið] jaám. 

Upptaka stöðvast um leið og HÖE segir eitthvað – Upptaka búin 

 

1842  

Upptaka byrjar á því að Guðmundur segir eitthvað sem skilst ekki, líklega spurning. 

HÖE: Reykjavík, Þingholtsstræti 26, 6. mars 1968, Guðmundur Kolbeinsson segir frá. Já, þú varst að 

segja mér þarna af [hik]…að [hik] allar þessar landamerkjadeilur hefðu verið fyrir þitt minni (GK: jaá) 

var það ekki? 

GK: þær voru löngu fyrir mitt minni. Þær voru eitthvað fy…kringum 1830 eða nálægt því víst, þessar 

landaþræta á milli Úlfljótsvatns og [Bíldsáss?] og þá átti Úlfljótsvatnið fram í [Landagil?] sem er þarna 

syðst í Löndunum, fyrir neðan Kistufoss, og það hafði verið [hik] frá ómunatíð, þau…þau mörk en 

[Bíldsássbóndinn?] hann vildi fá þarna [hik] stykki af löndunum sem…sem að heita, sem að er nú álitið 

v…vera síðasta nafnið af vatnslöndum sem að getið er nú um í Landnámu [hik] af því að [hik] þetta 

svæði, frá Ljósafossi og niður fyrir Kistufoss, heita enn í það Lönd [sýgur upp í nefið] og það mun nú 

vera síðasta nafnið sem að er til af því. Er e…og þetta hefur verið…var slægjupláss á þessu…á þessu…á 

þessu svæði með öllu Soginu [hik] og…og svo var eiginlega lítið slægjupláss þegar að sunnar kom [hik] 

og eiginlega ekkert eins gott eins og þarna, það var sums staðar nokkuð breitt og sums staðar var það 

náttúrlega mjótt en þetta var…var talið vera ágætt slægjupláss og var það og það var alltaf slegið þarna, á 

meðan að ég var á Úlfljótsvatni var þetta alltaf slegið. En svo er það einu sinni að…að þeir eru að 

slá…farnir að slá þarna, þeir höfðu slegið frá Úlfljótsvatni, þeir höfðu náttúrlega fjárborg þarna fyrir 

vestan [Írafoss?] [sýgur upp í nefið] að þá, þegar þeir komu þarna, þá var Ögmundur á Bíldsvelli kominn 

upp í…upp í Löndin, fyrir [ræskir sig] fyrir ofan Landagil og var farinn að slá það og [hik] og eitthver 

þræta hafði nú orðið á milli þeirra en það var nú sagt að Þórður á Úlfljótsvatni hafi nú verið frekar svona 

[hik] friðsamur maður en [hik] og ekki getað varið sitt land vel vegna þess að það voru svo áge…gengir 

menn allt í kringum hann. En hvurnig sem það var að þá var Ögmundur ákveðinn í því að ná þessu landi 

og þó…og [ræskir sig] Þórður hafði víst engan nógu góðan mann fyrir sér til þess að…að verja sitt land 

og Ögmundur fékk sýslumanninn [sýgur upp í nefið] sem þá var Þórður Sveinbjörnsson og fær hann bara 

til þess að ganga þarna á landamerkin og…og hann krafðist þess að fá land upp að Írafossi, hann 

Ögmundur Sigurðsson á Bíldsvelli, en gömlu mörkin voru frammi í Landagili og Þórður hélt sig bara við 

þau, að þar væru landamerkin. En svo dæmir sýslumaðurinn það, svona eins og mitt á milli, að löndin séu 

þarna fyrir neðan Írafoss, nokkru fyrir neðan Írafoss, við hól sem að heitir Veiðihóll og [hik] með því 

móti fær [Bíldsmaðurinn?] þarna stórt stykki, eða breiðasta og stærsta sty…slægjustykkið af löndunum og 

þar eru mörkin enn í dag. En Þórður tapaði þessu bótalaust, þessu landi [hik] en það var nú sagt að…að 

þeir hafi verið svo góðir kunningjar, Ögmundur og sýslumaðurinn og…og hann hafi [ræskir sig] farið 

eins langt eins og sá sér fært að fara en…en líklega ef hann hefði dæmt landið alla leið upp að Írafossi að 

þá hefði [hik] þá hefði hann sko [Bíldsmaðurinn?] aldrei…aldrei haldið því, þá hefði [hik] Þórður [hik] 

getað fremur fengið eitthvað leiðrétting mála sinna en hann fór þarna mitt á milli s…sem að…þrætulandið 

sem var á milli þeirra, sýslumaður. Og þetta eru mörkin enn í dag [sýgur upp í nefið] og síðan hefur þetta 

alltaf verið litið frá Bíldsvelli og svo…einhvernveginn eins og Þórður hafi bara misst kjarkinn því hann 

færir féð sitt allt í burtu, sem búið var að vera þarna frá ómunatíð [hik] í fjárborg, fyrir vestan Írafoss, 
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hann færir það allt saman burtu og fer með það norður…norður fyrir bæ, langt fram með vatni og flytur 

sig bara burtu þarna alveg hreint. Það er eins og hann hafi alveg…alveg misst kjarkinn við þetta. 

HÖE: mhmm  

GK: og svo [hik] svo var nú Úlfljótsvatnstorfan sko, það voru…það var bæði Villingavatnið og 

Úlfljótsvatnið, það var óskipt land, það var bara…þarna slægjurnar voru náttúrlega skiptar en þær lágu 

heldur ekkert saman, þær voru svo…svo afskiptar að það kom aldrei til greina að það væri neitt þræta útaf 

slægjum þar því það er svo stórt svæði á milli bæjanna sem engvar slægjur eru, það eru tómar heiðar 

og…og slægjurnar eru allar fyrir sunnan bæ [hik] á Úlfljótsvatni en aftur fyrir norðan bæ á Villingavatni 

og eins…eins úti í fjalli, á báðum bæjunum. En honum þótti Villingavatnsmaðurinn vera of ágengur 

á…á…á það að höggva skóginn, honum Þórði á Úlfljótsvatni, og [hik] og heimtaði það að…að landinu 

yrði skipt og svo vor…voru…voru skipt, þarna löndunum á milli Úlfljótsvatns og…en annars átti Þórður 

sko alla torfuna, bæði Villingavatnið og…og Úlfljótsvatnið. En svo var landinu skipt og [hik] 

Villingavatnið hefur náttúrlega hlutfallslega meira land úti í fjallinu en svo hafði Úlfljótsvatnið þarna 

[hik] alla leið norður að Þingvallavatni en það er [hik] er nú frekar mjótt þegar það kemur norður með 

Úlfljótsvatni, þá er landið ansi mjótt en hann náði í bestu stykkin af dráttarhlíðinni og það hafði 

Villingavatnsbóndanum þótt slæmt að tapa…tapa dráttarhlíðinni, því að hann…þá hafði hann féð í 

[Skinn-?-helli] sko, þá var það fjárhellir frá Villingavatni. Og síðan eru þarna landamerki, svona nokkuð 

langt út í fjall, þau eru nú ekki…ná nú ekki alla leið [hik] ekki út úr. Ja, það er nú líka [hik] ónýtt land, 

það er bara fjalllendi sem að ekki eru neinar slægjur eða graslendi og þau…þar er…var sett 

landamerkjabréf og landamerki á milli. En það var nú talið að Villingavatnið hafi nú ekkert haft neinn 

skaða af þessu því það fékk svo feykilega mikið land úti í fjallinu, sem var sameiginlegt land áður, því þá 

voru nú þarna sel og hvaðeina og…og [hik] Villingavatnið hafði allan Seldalinn og…og það eru gamlar 

[seltættur?] þar sem að enginn veit nú hvað eru gamlar, þarna úti í…þar úti í Seldalnum. Þær eru nú taldar 

frá Úlfljótsvatni og svo…síðast var sel á Úlfljótsvatni á Selflötunum, það sést nú enn vel hvar það var. 

Svo norðan í Selfjallinu eru aðrar seltættur sem Ingveldarsel heitir og…og þær eru nú alveg greinilegar, 

þær halda sér svo vel þar, norðan í móti, tætturnar sjást þar enn, það eru þrjú hús sem eru þar [sýgur upp í 

nefið]. 

HÖE: það hafa ekki verið neinar sagnir til um þessi sel? 

GK: nei, það voru nú engvar sérstakar sagnir til um þær nema [hik] Ingveldarsel, það er nú talið að það sé 

nú náttúrlega kennt við konu, jafnvel Ingveldi sem að bjó á Úlfljótsvatni, fyrir lö…löngu síðan, 

dugnaðarekkju sem að var þar og…og [hik] hún gerði þar miklar áveitur og hvaðeina en svo halda nú 

sumir að það sé eftir selráðskonu sem var þarna. Að…að það hafi verið kallað Ingveldarsel ve…vegna 

hennar, það er náttúrlega ekki gott að segja en það er náttúrlega út af…út af Ingveldi, komið nafnið á 

selinu og það heitir enn Ingveldarsel en það þótti nú náttúrlega bratt nokkuð og erfitt að komast upp í 

þetta Ingveldarsel en þarna var eiginlega komið svona nokkurn veginn út úr flugunni en hún getur verið 

mikil niðri á Selflötum. Við sáum það oft þegar við vorum að slá á Selflötunum að v…þá var féð að 

ganga þarna sko neðan í brúninni á fjallinu, alveg eins og við girðingu, að flugan náði þangað og það var 

alveg eins og það væri bara girðing, það gekk bara meðfram sitt á hvað, meðfram brúninni á fjallinu og 

ekki lengra, það var mikil fluga niðri á Selflötunum en þegar kom upp fyrir þa…þá var engin fluga – og 

það var engin fluga þá kannski uppi á Jökuldalsheiði en svo er [klif?] þarna [hik] fyrir ofan selflatirnar 

sem að [hik] sem farið var [hik] þegar farið var upp í…upp í Ingveldarsel og það heitir [skyrkleif?] ennþá 

því þar höfðu farið [hik] fram af [skyrkvartelinn?] og…og [hlær] brotnuðu þegar farið var að…var verið 

að flytja úr selinu og það var svokallað skyrkleif og það heitir sínu nafni enn [hlær]. 

HÖE: gerðist þetta í [hik] í minni þess fólks (GK: neinei) sem þú talaðir við 

GK: neinei, löngu fyrir það minni, en sagnirnar eru sko um þetta…um…um…um klifið, hvers vegna það 

fékk sitt nafn og það er náttúrlega alveg rétt að það hefur ekki fengið sitt nafn nema [kvartellinn?] hefði 

brotnað og skyrið fór þar og er þar í…í klifinu [hlær] enn í dag má segja [hlær] eins og það stendur 

[ræskir sig] – það fór ekki lengra (HÖE: ja) [sýgur upp í nefið]. Nei, það er nokkuð fyrir norðan réttirnar 

þetta…þetta klif (HÖE: jahá) jaám og ég hugsa að það hafi nú verið nokkuð vegna þess að það þótti svo 

mikið erfiðara að sækja upp í þetta Ingveldarsel heldur en selið á Selflötunum [ræskir sig] – og vatninu og 

þarna á Ingveldarseli, það er tjörn þar sem aldrei þrýtur rétt fyrir neðan selið en það þurfti nú að vera 

alltaf vatn einhvers staðar nálægt þar sem sel var [ræskir sig] en nú voru þetta fyrir löngu lögð í eyði þessi 

sel, þau lögðust í eyði, svona, ja rétt eftir 1850 það allra síðasta. Síðasta á Ölfusvatni var talað um að…að 
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hafi lagst í eyði ja 1849, sem hætt var að hafa í seli þar en það var haft eitthvað lengur í seli á Stórhólsey, 

nokkur ár, tvö, þrjú ár, eitthvað fram yfir 1850. [En?] þau verða nú ekki tekin upp aftur, selin, það er eitt 

af fortíðinni sem [ræskir sig] er horfið, en rústirnar sjást enn [hik] af þeim, [ég?] [hik] geta sjást enn, 

minnsta kosti sum þeirra í mörg, mörg hundruð ár enn. Sumar…eftir því hvernig þær eru staðsettar, sumar 

verða nú fyrir árennsli og hverfa ofan í jörðina en þessar sem að eru á svoleiðis stað sem ekkert árennsli 

er og…og sérstaklega eru norðan á móti og…minna úr koma, þær halda sér [hik] lengi [sýgur upp í nefið] 

jaám, jæja. Það er nú víst ekki meira að segja um þetta núna [hlær] – neei. 

HÖE: þessar sagnir um [landaheitumálin?] hafði Guðmundur Kolbeinsson eftir afa sínum [einhver segir 

e-ð fyrir aftan sem skilst ekki, hljómar eins og „nú ég―] [hik] Reykjavík, tutt...[hik] 6. mars 1968. 

 

1860 

Katrín Kolbeinsdóttir er frá mín. 14:22 

HÖE: Reykjavík, 20. mars 1968 að Miðtúni 9, Katrín Guðmundsdóttir (KK: Kolbeins) Katrín 

Kolbeinsdóttir segir frá. Þú varst að tala þarna um Nípuþulu (KK: já) já 

KK: [hik] ég byrjaði nú á henni [hik] 

HÖE: jájá, [verðum?] við ekki (KK: [muldrar nokkur orð]) bara að byrja á henni aftur? 

KK: já 

HÖE: það er 

KK:  Hvar býr hún Nípa? Fyrir norðan garð. Hvað gerir hún þar? Verpir eggjum, mörgum á  

 dag, [mælir?] fullan. Hvað gefur hún gestum sem að garði koma? Graut og flautir.  

 Hvað gefur hún þér? Skyr og rjóma. Hvað gefur hún mér? Skít og skófir og allt sem  

 verst er í kopp kerlingar að hurðarbaki.  

Og þá grípur [hik] sá sem spurður er í nefið á spyrjandanum og segir: „gefur hún mér það?― og endurtekur 

þetta þangað til hann gefst upp og segir „nei― [hlær] 

HÖE: [hlær] aha – en má þá sá sem spyr ekki verja sig? 

KK: hann ge…hann á ekki að…getur ekki varið sig öðruvísi [hik] en [hik] stritast við að segja já á meðan 

hann heldur út 

HÖE: aha 

Hlé á upptöku 

HÖE: en [hik] þú hefur aldrei heyrt [hik] Níp…eða sögun…eða söguna af Gípu? 

KK: neih 

HÖE: aldrei heyrt það, nei? 

KK: nei 

HÖE: en [hik] hefurðu heyrt [hik] söguna af loðna drengnum? 

KK: nei, ekki heldur 

HÖE: mhmm 

Hlé á upptöku 

HÖE: já, ég var nú eitthvað að spyrja þig um huldufólkssögur þarna um daginn 

KK: jaá. En ég va…kynntist nú eiginlega ekki neinum huldufólkssögum þarna á staðnum, öðruvísi en 

þessum frásögnum að það ætti að búa á þessum stað, ef til vill 

HÖE: aha 

KK: en að það yrði vart við það, það man ég aldrei eftir að væri talað um 

HÖE: nehei 

KK: og reglulegar huldufólksbyggðir heyrði ég ekki talað um. Það var talað um að…að byggi einhver 

einn í fr…á þessum stað. Einn í Skiphól, einn í…í Hrútey en ekki að það væru verulegar byggðir 

eða…eða fjölskyldur. 

HÖE: mhmm – en [hik] já tröllasögur hefurðu náttúrlega ekki heyrt nema bara úr (KK: nei) bókum (KK: 

nei) þá? 

KK: ekki nema úr bókum 

HÖE: ekki nema (KK: neinei) úr bókum (KK: neinei) nei 

KK: nei 

HÖE: en var nokkuð útilegumannatrú þarna enn eftir, þegar þú varst að alast upp? 
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KK: neei, hún var nú ekki til lengur. Hún var nú alveg horfin. 

HÖE: og það hafa ekki verið sagðar neinar sögur af mönnum sem áttu að hafa komist í kast við 

útilegumenn? 

KK: nei, það voru ekki sagðar neinar sögur – en hins vegar eru…eru til sagnir um…um að það hafi verið 

útilegumenn í Henglinum, það er til 

HÖE: jaá 

KK: og það er einhvers staðar [það hefur verið sennilega?] eitthvað skráð um það 

HÖE: en þú hefur ekki heyrt um það neitt? 

KK: nei, ég heyrði nú ekkert um það 

HÖE: hverjir það áttu að hafa verið og slíkt 

KK: neei, ja það voru nú einhverjir svona [hik] misyndismenn sem höfðu sest að svona, það er þar 

einhver hellir, hann Guðmundur bróðir minn veit nú eitthvað betur um það því hann hefur nú sennilega 

komið þarna og ég man það að hann minntist á það að það hefði verið allmikið af beinum þarna við 

þennan helli, svona fjá… [hik] kindabeinum sem að náttúrlega [hik] voru úr því sem að þeir höfðu étið  

HÖE: jahám. mhmm. En [hik] svo eru nú draugarnir? 

KK: jaá, þeir voru náttúrlega [hik] lífseigastir af þessu öllu saman. Það var nú ekki kannski hægt að segja 

að það væru beinlínis draugar sem að…sem að varð vart við, ég varð nú aldrei var við…vör við neitt en 

lítilsháttar var nú samt vart við. Það fórst maður í Úlfljótsvatni, sem var vetrarmaður eða fjármaður hjá 

foreldrum mínum, á fyrstu árum þeirra þar, og það var þannig hann drukknaði niður um ís, það var 

veturinn sem fyrst var baðað svokallað tóbaksbað, það náttúrlega kannast nú ekki þeir sem yngri eru við 

því þetta var nú ekki gert nema eitthvað tvö skipti en þetta voru mjög mannfrek…var mjög mannfrekt 

fyrirtæki og…og það safnaðist svona saman á…á þeim bæ tö…töluvert af þeim mannskap sem til var og 

það var þannig að…að faðir minn, hann var sko fjarverandi í þessu baði en [hik] fjármaðurinn, hann var 

nú mjög passasamur með sitt starf, hann hugsaði sér að reka nú féð heim daginn áður en ætti að baða, til 

þess að það væri komið því að hann var aðallega hjá beitarhúsum [klukknahljómur] en [hik] það var 

miklu þægilegra og beinna og sléttara að reka féð eftir vatninu á alllöngum kafla. Og hann fer nú í því 

skyni að koma ef til vill með eitthvað af fé heim, en hann kom aldrei um kvöldið og…en það hafði sést 

féð í brekkum sem lágu niður að vatninu að heiman, ég var nú krakki þegar þetta gerðist, svona, líklega 

verið svona sex ára, eitthvað svoleiðis, eða sjö, en man samt eftir því öllu saman svona í aðalatriðum. Og 

svo um nóttina þá gerir mi…mikla rigningu og óveður og daginn eftir var…var þetta sama óveður svo 

það var nú ekkert heima nema svona unglingar og gamalmenni og það fór enginn neitt að heiman – og 

hann kom ekki heim og það þótti sýnt að hann mundi hafa farið í vatnið. En um nóttina dreymir hana 

mömmu að hún er komin í f...beitarhúsin til hans og spyr hann að því, hún þykist vera vakandi, og spyr 

hann hvort að…hvort hann ætli ekki að koma heim. „Nei, ég ætla ekki að koma heim, því að ég rak féð 

niður að vatninu og út á vatnið og það fór…fór töluvert af því í vatnið og ég ætla ekki að koma heim 

þessvegna,― segir hann, segir hann. „Þér er alveg óhætt að koma heim,― segir hún, „fyrir því, fyrst að þú 

fórst ekki í vatnið sjálfur, þá er allt í lagi.― „Nei, ég ætla að verða hérna fyrst um sinn.― Og svo var 

draumurinn nú ekki lengri – en það var ekki laust við að það [hik] liti út eins og það væri einhver smá 

slæðingur eftir af honum við…við húsin. Hann fannst svo, rétt strax sko, þegar mannskapur kom heim og 

það var bara róið eftir vatninu, það var orðið autt og hann fannst þar sem hann hafði farið í vatnið og…og 

nokkuð af kindum þar líka og hann hélt í hornið á einni kindinni. En svo er það vo…um vorið, seinna, 

þegar að komið var svona…farið að vinna á, þá fóru afi minn og amma þegar þau hugsuðu sér að…að 

mylja dálítið af [skál?] og vinna á túnbletti sem var í kringum þessi fjárhús og hún, amma, hún ætlaði að 

fara gangandi en hann afi ætlaði að fara á bát og vita um nokkur net og koma svo sko að húsunum [hik] 

þannig upp frá vatninu, því það var ekki svo langt. Svo fer hún nú og kemur að húsunum og svona gengur 

fyrir dyrnar þá heyrir hún að það er snýtt sér inni í öðru húsinu og þá hugsar hún sem svo að hann…hann 

sé víst kominn, hann…hann afi eða [hik] maðurinn hennar, og lítur inn, þá er þar enginn. Svo kemur hann 

nú skömmu seinna frá vatninu og þau gerðu það sem þau ætluðu sér og það…þau sá…hún sá ekkert og 

þau sáu ekkert en…en settu þetta náttúrlega í samband við þann atburð sem hafði gerst um veturinn. Og 

eins var það [hik] þó nokkru, vetur á eftir, þegar búið var að gefa fénu, og [hik] það var komið inn og 

farið að…komið á sínar jötur að þá allt í einu kom svo mikil styggð að því, sérstaklega í öðru fjárhúsinu 

og það þyrptist út og það gekk oft mjög erfiðlega að koma því aftur inn og þetta var náttúrlega allt sett í 
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samband við…við þann sama atburð. En hann sást aldrei neitt, ekki þarna - eða heima, og þetta er nú svo 

sem ekki beint hægt að kalla draugasögu [hlær] – en svona smávegis.  

HÖE: en það hefur svona verið talað um þetta í sveitinni (KK: já) náttúrlega 

KK: jájá. Og [hik] það var nú, aftur, hinum megin við vatnið, frá [Efri-Brú?] þá [hik] hérna, var nú maður 

eiginlega var…sá nú maður þar, þa…sá…sá hann eða fannst, ímyndaði sér það að hann hafði séð hann. 

Hann var að gá að kindum, rétt [hik] við vatnið og þá sér hann mann þar á gangi og hann lýsir klæðnaði 

hans þannig að það ber alveg heim við það sem að þessi maður hafði klætt sig síðast þegar hann var á lífi. 

Hann…hann…hann ímyndar sér að þetta sé bara einhver maður sem að sé þarna á gangi og gengur í veg 

fyrir hann og ætlar að hitta hann en hann fæ…en honum finnst hann heldur færast undan því en samt [hik] 

lítur þessi einkennilegi maður upp og þá einhvern veginn bregður hinum svo við að hann eiginlega verður 

hálf-smeykur og lítur af honum og þá var hann horfinn og það var svo…það var talað um þetta og hann 

sagði frá þessu og…og það þótti alveg bera heim, lýsingin, við þennan mann sem fór í vatnið. Hann var í 

gulri kápu, eins og þá tíðkaðist, svona vaxborinni og voru kallaðar vaxkápur, og að öllu leyti, 

klæðnaðurinn var…bar heim við það sem að hann hafði klætt sig. – Þetta er nú svo sem ekki nein 

veruleg…veruleg[ir?] draugasaga eða neitt (HÖE: nei) þetta er bara svona smá 

HÖE: en [hik] gerðu þeir nokkuð við sig þa…vart við sig þarna Írafells-Móri og/eða 

KK: nei, það var ekkert af svoleiðis 

HÖE: nei 

KK: nei, nei. 

HÖE: engir uppvakningar nei? 

KK: neinei, ekkert…engar leifar af því og það var…ég heyrði aldrei minnst á neinn þarna mann sem að 

neitt væri talið að fylgja, það var ekki þarna neins staðar. Menn sem áttu svoleiðis [hik] 

uppvakningafylgjur eða eitthvað þess háttar 

HÖE: mhmm – og ekki neinir…engir staðir þar sem áttu að hafa verið borin út börn? 

KK: nei, ekki var það heldur, aldrei man ég eftir að heyra talað um það  

Hlé á upptöku 

HÖE: en svo voru nú þarna sögur var það ekki sem fylgdu svona örnefnunum, var það ekki? 

KK: jú, það var nú þetta helst, þa…njaa, það var nú ekki mikið, það var ekki mikið af örnefnasögum. Það 

var helst þetta Baulugil þarna, það…það var í sambandi við…við…við kálfinn sem…sem fór inn í 

Borgarvíkurhellirinn, ég sagði nú víst eitthvað frá því (HÖE: já) um daginn  

HÖE: jújú 

KK: jaá. Ég man ekki eftir að það væri neitt annað – og haugarnir  þarna inn frá, inni á dráttarhlíðinni 

HÖE: nú já, hvernig var (KK: jaá) það? 

KK: ja, það voru þrír…þrír hólar í röð, ég get nú [hik] sýnt svona á mynd, hvernig þeir litu út, [sækir  

mynd] ef að þeir sjást…[ef að…það ætti nú að sjást hérna?], júú. Sko, það er…það eru nú svona hólar  

HÖE: jaá 

KK: þeir voru svona í röð, þrír, og þessi í miðið var hæstur og þetta vo…var sagt að væru, hérna, svona, 

[fornmannahaugar?], það var sagt svo, en [hik] ég held nú helst að það hafi nú…þetta hafi nú bara verið 

náttúrusmíð bara. En það fylgdi sú saga að þarna væru heygðir þrír fornmenn [hik] helst landnámsmenn - 

og það myndi nú kannski eitthvað vera [hik] fémætt ef til vill í þeim og sagan sagði að einu sinni hefði 

verið grafið í…í einn hólinn og átti að fara að leita að fjármunum en þegar að þeir sem eru að starfa að 

þessu verki líta upp þá blasir nú kirkjan við, [það var] Úlfljótsvatnskirkja, þá sjá þeir að hún stendur í 

björtu báli og þeir flýta sér auðvitað að…að komast heim til að slökkva og hætta öllu og…en þegar 

þangað kemur þá var enginn eldur og enginn bruni og það var svo ekki…var svo sagt að það hafi ekki 

verið átt við það meira – að grafa eftir fjármunum þar. Að öðru leyti fylgdi engin saga þessum…þessum 

haugum [hik] en þetta.  

HÖE: en það hefur ekki verið talað um það hverjir þetta hafi átt að vera? [KK byrjar að tala ofan í HÖE] 

KK: júú, það átti nú eiginlega að vera Úlfljótur í miðhaugnum, sem að er nú náttúrlega [hik] – átti að vera 

út frá því að hann m…átti að hafa búið á Úlfljótsvatni og svo átti að vera Ölver, sem átti að hafa búið á 

Ölfusvatni, sem er þarna bær [hik] uppmeð Þingvallavatni svolítið og Villing…Villingur því Villingavatn 

heitir bær líka þarna í næsta nágrenni. Þetta sagði nú sko sagan, munnmælin sögðu þetta, en þetta 

náttúrlega stenst engan veginn við…við það sem að aðrar sagnir segja. 
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HÖE: jahá, og hverjir sögðu…hver sagði þér þessa sögu, já þú hefur bara heyrt þetta þegar þú varst (KK: 

jájá) krakki 

KK: ég heyrði þetta…þetta…ég held bara að þessi saga hafi gengið alveg, lifað bara. Hún lif…va…eða 

minnsta kosti hún…þetta var orðin þjóðsaga sem lifði á vörum fólksins bara. 

HÖE: jaá 

KK: svona smá þjóðsaga 

HÖE: en það hefur náttúrlega verið dálítið um fyrirburði var það ekki? 

 

1861 

1861 byrjar á sömu setningu og 1860 endaði á: 

HÖE: en það hefur náttúrlega verið dálítið um fyrirburði var það ekki? 

KK: neeii, það var nú ekki mikið um fyrirburði  

HÖE: Ja, þú varst nú að segja mér þarna eina sögu áðan, svona, (KK: af) [óskiljanlegt 1 orð] gera…gerði 

vart við sig í draumi þarna 

KK: jájá, það va…já, hann gerði…það var þannig, jájá, það var nú það, annars var nú ekki mikið um það 

og ég man nú ekki eftir því að…að það væri talað um…um svoleiðis draumafyrirburði – Já, það var það 

að hana mömmu dreymdi þetta þessa nótt, það var náttúrlega…hún hefur nú sjálfsagt hugsað mikið um 

þetta sem gerðist og að það var ekki hægt að rannsaka það heldur, því það var enginn, það var k…þetta 

var í svartasta skammdegi og það var ekkert til neins fyrir þá sem heima voru að fara neitt að athuga það – 

nei. 

HÖE: ég…spurði ég þig ekki eitthvað um álagabletti þarna um daginn? 

KK: [hik] jú, jújú. Það voru nú…ég sagði nú eitthvað frá þessum álagablettum. Það var nú Hrútey og 

[hik] og hólminn, litli hólminn sem fór svo þegar virkjað var, algjörlega, sko þegar hækkaði í vatninu þá 

sópaðist bara jarðvegurinn burt af klöppinni og…og hann bara hvarf í vatnið. Og það mátti sko ekki slá 

þessa bletti [hvo…hvonnugan?] – í Hrútey mátti ekki slá toppinn en [hik] í hólmanum, sem var nú lítið 

graslendi, mátti ekkert slá og helst ekki taka neina jurt. En við brutum það nú stundum – við fórum nú 

stundum út í hólmann og tókum úr honum svona eitt og eitt en það var nú lítið gert af því. Jú, ég sagði 

víst frá því að það var slegið í litla…þessum litla hólma og [hik] það var eiginlega hann afi sem gerði það 

og…og um veturinn [hik] þá drapst hesturinn hans (HÖE: jahá) – reiðhesturinn hans. Og honum var svo 

sökkt í vatnið, þetta var um hávetur og…niður um ís og…og svo rak [hik] sko, beinagrindina eða 

skrokkinn upp við hólmann einmitt, þennan hólma – um vorið. [hik]  

HÖE: það hefur ekki verið neitt [vandhæfi?] þarna á með silungsveiðar eða neitt slíkt 

KK: neinei, það var ekki, það mátti veiða alveg - en á…þá…en [hik] það fylgdi sú saga mýflugunni og 

silungnum að…að það…hún þótti nú slæm mýflugan, það var nú geysimikið mýbit þarna, víst óvíða 

verið meira mýbit nokkurs staðar, tæplega við Mývatn, og fólkið náttúrlega velti þessu fyrir sér, hvers 

vegna þessi…þessi mývargur væri svona mikill og skýringin var sú að silungsveiðin í vatninu hafi 

einhvern tímann miklu meiri og þetta væru eiginlega álög, mýflugan v…væri silungur í…eiginlega 

silungur í álögum – sem hefði orðið vegna a…þess að það voru nú víst húsfreyjur sem að voru ósammála 

og…og rifust svona harkalega að önnur lagði á að…að svona helmingurinn eða þriðjungurinn, ég man 

ekki hvort það var, af silungsveiðinni eða silungunum í vatninu yrði að mýflugu – en það var, sko, 

eiginlega [einbýli/eigin býli?] en samt hafði nú fram…allt fram á 19. öld verið hjáleiga eða…eða svona 

kot, og það voru þær sem deildu, húsmóðirin á…á heimajörðinni og…og h…hjáleiguhúsmóðirin sem 

deildu um veiðina. Og þá lagði sv…sú sem að mátti sín minna, sem var nú víst sú sem bjó í hjáleigunni, 

það á að silungsveiðiparturinn þessi, hann yrði að…að mýflugu. En þetta hefur nú eflaust verið skeð fyrir 

langalöngu því að [hlær] mýflugan var nú víst ekki nýkomin til sögunnar.  

HÖE: jahá, þetta hefur verið saga sem hefur gengið (KK: jájá) þarna í sveitinni? 

KK: jájá, þetta…þett…þessi saga gekk og fylgdi bara. Þetta var nú svona kunnugt að þeir sem bjuggu á 

undan foreldrum mínum voru úr sveitinni og…og…og þau…foreldrar mínir voru bæði uppalin þarna, 

svona á næstu grösum, svo þetta var nú allt…þekktu nú alla hluti svona eiginlega fyrirfram og fylgdust 

með þessu 

HÖE: mmm ---löng þögn En [hik] fórust menn aldrei þarna við veiðar? 
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KK: nei en það var…það fórust…þessi maður fórst nú þarna og svo fórst annar maður í Soginu á því 

tímabili sem að ég var á Úlfljótsvatni og hann fórst þannig að hann…það var maður hérna úr Reykjavík 

og hann var að veiða á stöng og…og lá við [Stjóra?] þarna skammt fyrir ofan [hik] í Þingvallavatni þar 

sem að sko Sogið fellur í Þrengslin, ath. með stóra stafi rétt þar sem núna er búið að gera, sko, [hik] 

stífluna, Steingrímsstöð. En hann varaði sig ekki á því hvað…hvað straumurinn var þungur þó vatnið 

væri slétt og [Stjórafærið?] var stutt…var víst stutt hjá honum og bátinn hafði rekið allmikið fram áður en 

hann áttaði sig á – og þá veit hann ekki fyrr en báturinn er kominn alveg í Sogskjaftinn eða straumurinn 

hefur rifið hann – félagar hans voru nú víst þarna nálægt og þeir horfðu á þetta allt saman og þeir gátu 

ekkert að gert en þeir sögðu að hann hefði hent sér út úr bátnum því hann var víst vel syndur og hann 

hugðist að bjarga sér á sundi en [hik] sko, straumurinn, hann kastast svona til og frá á klettana og hann 

víst bara rotaðist, nema hann - kom svo fram og var þá…fram úr sko Soginu og var þá dáinn (HÖE: 

mhmm) og ég man eftir því sko því að…að líkið var svo flutt heim, að það blæddi allmikið [hik] úr 

höfðinu á honum og það er náttúrlega af því að hann hefur fengið rothögg í lifanda lífi. Að öðru leyti var 

það ekki og það fylgdi því ekki nein…nein saga meira, það var ekkert vart við hann á annan hátt 

HÖE: mhmm 

KK: nei  

Löng þögn  

HÖE: en [hik] – var nokkuð um málaferli þarna eða hafði verið [hik] málaferli (KK: nei) þarna (KK: nei) 

út af…út af jörðum eða..eða landamerkjum eða (KK: neeii) neinu slíku? 

KK: nei, það var ekki, ekkert sem að ég mundi eftir  

HÖE: nei (KK: nei) það hefur ekki verið…þú hefur ekkert heyrt um það? 

KK: nei, ég veit ekkert um það 

HÖE: ekki þarna í sveitinni (KK: nei) bara. Nei. Eða út af slægjulöndum eða? 

KK: nei, ekki heldur 

HÖE: jaá löng þögn jájájá. Var nokkuð um það að menn tryðu því að sæjust fylgjur á undan mönnum? 

Ég meina nú ekki drauga (KK: nei) heldur sko (KK: já) ýmislegt annað (KK: já) ljós (KK: já) eða? 

KK: jújú. Ja, jnnn…ég get nú ekki beinlínis sagt það að…en hins vegar getur nú vel hugsast að eldra fólk 

hafi trúað því en ég heyrði aldrei talað um það að það fylgdi neitt svoleiðis, hvorki [hik] dýr eða…eða ljós 

eða neitt, að það fylgdi mönnum sem voru á ferðinni. Ég man aldrei eftir að heyra talað um það. 

HÖE: mhmm 

KK: en samt sem áður var nú minnst á það, þetta hafi verið sko, þetta hafi fylgt, sko, einhvern tíma, var 

nú samt sá möguleiki fyrir hendi að það hef…hafi eitthvað fylgt mönnum en þeir voru ekki á ferðinni svo 

ég mu…muni 

HÖE: mhmm. Og í tíð afa þíns hefur nú verið þarna mikill, svo ég fari nú að tala um…rjúki nú úr einu í 

annað  

KK: já 

HÖE: í tíð afa þíns var nú, þarna, var nú fjárkláðinn  

KK: jaá 

HÖE: heyrðirðu nokkurn tímann…heyrðirðu nokkrar sögur (KK: neeii) frá þeim tíma? 

KK: ég heyrði engar sögur frá…frá kláðatímabilinu, ég heyrði engar sögur af því 

HÖE: mmm en va…voru nokkrir…voru nokkrir draumspakir menn þarna? Tóku menn (KK: neei) mark á 

draumum? 

KK: njaa, ekki held ég það ekki, svo ekki verulega, ég heyrði nú aldrei talað um það að menn hafi dreymt 

sérstaklega – fy…fyrir neinu. 

Hlé á upptöku 

HÖE: já, þú varst að tala um hann Guðmund bróður þinn (KK: já) já 

KK: já, hann náttúrlega er langtum betur heima í því heldur en ég en það var einu sinni eitt haust að…að 

hann varð fyrir töluverðri ásókn, að næturlagi, og það var…það hafði dáið bóndi um…um sumarið eða 

seinni part sláttar og hann var náttúrlega, eins og allir voru, jarðaður þarna á Úlfljótsvatni en svo þegar fer 

verulega að dimma nóttina þá, þ…það hefur líklega verið svona eftir réttirnar í…seinni partinn í…í 

septemberlok eða byrjun október, að þá fór að sækja svona hrottalega að honum á nóttinni og honum 

fannst meira að segja að það væri…eins og það lægi maður fyrir framan sig í rúminu og það fylgdi þessu 

máttleysi og hann átti erfitt með að hreyfa sig. Og þetta gekk nótt eftir nótt og honum fannst að…hann sjá 
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að þetta væri þessi bóndi sem að hafði dáið – og lægi þarna hjá sér. En hann getur náttúrlega sagt betur frá 

þessu en ég því að hann [hlær] varð…komst í snertinguna við það – en svo tók þetta nú samt enda og ég 

vissi það nú bara ekki fyrr en í fyrra að…að þá ha…var það þannig að…að hann pabbi hafði farið út að 

gröfinni og talað eitthvað dálítið yfir…yfir henni, eða yfir honum þarna í gröfinni – og eftir það ha…hafi 

þet…þetta hætt. En…en [hik] faðir minn, hann dó nú bara í fyrra, fyrir rúmu ári eða tæpu ári og hann 

sagði frá þessu í fyrra [hik] um áramótin [hik] ég vissi það nú bara ekki fyrr. 

HÖE: mhmm [hik] þú hefur verið kornung þegar þú heyrðir þetta? Eða sko (KK: þetta?) þegar þetta varð, 

þetta…þetta (KK: nei) bar við? 

KK: neinei, þá var…þá vorum við Guðmundur, sem erum elst, við vorum þá að verða uppkomið fólk 

HÖE: nú já 

KK: já, þetta var ekki nein…neinn barnaskapur svoleiðis en…en ég vissi ekkert um það að hann…að 

hann hafi farið út að leiðinu og…og [hik] talað yfir því. Ég vissi það ekki fyrr en í fyrra bara. En ég man 

vel eftir því þegar Guðmundur var að segja frá þessu á morgnana, hvað hann hafi orðið fyrir miklum 

óþægindum – og þetta gekk svona nótt eftir nótt.  

Löng þögn 

HÖE: og [hik] hvaða [hik]? Jaá og talað yfir gröfinni já 

KK: já en ég vissi nú ekki…Guðmundur veit nú kannski betur hvað hann…hvað hann sagði 

HÖE: jaá 

KK: en sennilega hefur hann beðið hann um að li…að liggja kyrran semsagt að…að…að vera ekki að 

þessu en þessi bóndi, hann var nú [hik]…hafði verið búinn að segja það að hann færi ekki frá jörðinni 

sem hann bjó á, þannig að…eiginlega að hann færi sjálfráður, „það getur skeð,― sagði hann, „að ég fari 

bráðum frá Hagavík,― því það hét býlið, „en…en ég ríð þá ekki klofvega sko,― það þýddi það að hann 

færi ekki lifandi. Og það var eiginlega [hik] álitið, það varð víst ekkert vart við hann heima hjá sér en 

hann dó úr lungnabólgu og hann hafði eiginlega ekki hugmynd um það að hann væri veikur fyrr en 

að…og aldrei, því að það var haft eftir honum að hann sagði við fólkið: „þetta er mikið máttleysi af 

alheilbrigðum manni,― og það var rétt áður en hann dó. Svo hann eiginlega var ekki við því búinn [hik] að 

fara neitt frá þessu. 

HÖE: mhmm 

KK: en svo held ég að þetta hafi algjörlega horfið og það hafði ekkert…hafi ekkert orðið vart við þetta 

neitt meir og það sá hann enginn nema þetta og það varð eiginlega enginn var við þetta nema Guðmundur 

bróðir minn, hann…hann varð var við hann svona á nóttinni og helst þannig að hann var bara lagstur í 

rúmið hjá honum. 

Hlé á upptöku 

HÖE: en það hefur ekke…hefur ekkert lifað þarna enn af þessum gömlu galdrasögum? 

KK: nei, neinei 

HÖE: menn hafa ekkert haft nei…n…ekkert verið að segja þær svona, hvorki (KK: nei, nei) í alvöru né 

gamni (KK: nei [um leið og  HÖE segir gamni]) 

KK: neinei, það var ekki 

HÖE: og ekki það að menn væru neitt [hik] voru nokkrar sögur til um andheitamenn eða kraftaskáld eða 

neitt slíkt? 

KK: neeih, það var nú ekki – ekki man ég nú eftir því  

HÖE: var…var kannski lítið þarna af skáldmæltum mönnum eða hagmæltum? 

KK: já, ég varð nú ekki vö…vör við það að það væri eiginlega neitt af…af hagmæltum mönnum þarna í 

næsta nágrenni 

Hlé á upptöku 

HÖE: en svo ég spyrji þig nú enn meira, [hik] hvaða…í hvaða leiki fóruð þið krakkarnir svona? 

KK: ja, svona [hik] til gamans svona ú…við fórum í útileiki, þá voru það skessuleikir og blindingsleikur 

og hlaupa í skarðið, ef það voru einhverjir aðkomukrakkar svona á sunnudögum og svoleiðis. Og…en að 

vetrarlagi þá var maður eitthvað að…að svona [hik] eins og þetta [hik] Ní…Nípuleikurinn og stundum 

var það það sem [hik] leikurinn, þetta, „gettu margar árar á borð― og svona smávegis  

HÖE: jaá – og geta gátur var (KK: jájá) það ekki eitthvað? 

KK. jújú, og geta gátur, jájá 

HÖE: og þá voru gátur sem þið höfðuð svona einhvers staðar að? 
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KK: jájá, það voru gátur sem að…sem maður hafði svona lært eð…eða…eða lesið eða eitthvað svoleiðis 

(HÖE: mhmm) helst var það nú…hefur nú sennilega verið eitthvað sem að manni hefur verið kennt svona  

HÖE: manstu nokkuð af þeim? 

KK: neeii, ég man nú ekki - ekkert svoleiðis sérstaklega, nema þa…það sem er held ég alveg a…algengar 

gátur 

HÖE: jaaá, eins og hverjar? 

KK: það er til dæmis þetta: ég er ei nema skaft og skott, skrautlega búinn stundum, engri skepnu geri gott, 

geng í lið með hundum 

HÖE: jájá 

KK: já [hlær] [maður?] kannast nú við það 

HÖE: jájá 

KK: já 

HÖE: en það hafa ekki verið neinir svona…jaaá – innileikir já, skollaleikur, var það ekki? 

KK: jaaá [hik]  

HÖE: eða blind…(KK: já) þið hafið kallað það blindingsleik 

KK: já, það var nú eiginlega kallað það, það var kallað blindingsleikur 

HÖE: og það hefur verið [óskiljanlegt 1 orð] (KK: það er nú sama náttúrlega) það hefur verið eins og 

venja er til (KK: já) bundið fyrir augun og eitthvað (KK: jújú) og hvað var svo gert við hann? 

KK: [hik] þegar [hik] það var…ég man nú ekki eftir því að neitt hafi sérstaklega verið gert við hann  

HÖE: var honum nokkuð snúið í þrjá hringi (KK: neeei) eða slíkt? 

KK: það held ég ekki, nei, það var ekkert…engar kúnstir svoleiðis  

HÖE: og ekkert farið með þegar var búið að binda fyrir augun á honum? 

KK: nei 

HÖE: ekki þessi þula hérna: skolli, skolli 

KK: nei, ég man ekki eftir því 

HÖE: þú hefur ekki heyrt hana? 

KK: nei 

HÖE: nei – já, hlaupa í skarðið já 

KK: jaá 

HÖE: og [hik] og svo skessuleikur já, það (KK: já) hefur verið…það hefur verið (KK: já) eltingarleikur 

(KK: já) einhvers konar? 

KK: já, það var eltingarleikur – og borg, sem kölluð var 

HÖE: og borg já (KK: já) hvernig var hún? 

KK: ja, það var einhver staður þar sem að [hik] sko, sá sem að var eltur, ef hann komst í borg þá var 

honum borgið, þá var…þá gat ekki, hérna, sá sem var að elta hann, hann gat þá…skessan, hún náði 

honum ekki – eða gat ekki…hafði ekki rétt á að taka hann, hann var…hann var…honum var borgið 

HÖE: jahá 

KK: það var til dæmis að…við skulum segja að stóllinn, þessi, væri borg og [hik] ef ég ku…kemst í 

stólinn áður en að…að skessan næði í mig þá hefur hún ekki tök á að ná mér [hlær] úr því 

HÖE: jaháám 

KK: þetta var svoleiðis 

HÖE: nú [hik] 

KK: þetta var ákveðið, náttúrlega áður en að…um leið og leikurinn hófst, hvar borgin ætti að vera, sem 

kölluð var 

HÖE: jahá – fóruð þið nokkuð í saltabrauðsleik? 

KK: nei, ég man aldrei eftir því 

HÖE:  jaá og [hik] en eitt par fram fyrir ekkjumann? 

KK: jaá, það var oft farið í það 

HÖE: mhmm 

KK: jájá, þetta var nú helst svona þegar að fleiri voru og…til dæmis á sunnudögum þegar messa var og 

svoleiðis og komu krakkar [að/þar?] [hik] af öðrum bæjum 

HÖE: og svo hefur verið spilað (KK: já) náttúrlega á veturna eitthvað? 
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KK: jájá, það var svona ýmislegt [svona?] smáspil sem að krakkar spiluðu sín á milli, marías og…og 

kasína og 

HÖE: rommý kannski? 

KK: mmm, (HÖE: hmm) neeii, [það var nú ekki?] og svo til hátíðarbrigða á jólum og nýári, púkkið 

HÖE: já, það hefur ennþá verið spilað (KK: jájá) þegar þú varst? 

KK: jájá 

HÖE: og þá hafa allir spilað? 

KK: þá spiluðu allir 

HÖE: en þetta [hik] eru krakkaspil svona, maría og (KK: já) marías og…og kasína 

KK: já og lauma og þetta [nú?] 

HÖE: og lauma (KK: jájá) en svartipétur? 

KK: já, líka svartipétur, a…annars þótti hann nú ekki skemmilegur, heldur vildu [hik] nú krakkar 

[venjulega?] spila eitthvað annað en svartapétur 

HÖE: en spiluðu þið nokkuð fant eða þjóf? 

KK: neii, það var lítið um það 

HÖE: [hik] en sólóvist? 

KK: ja, jájá, hún var spiluð 

HÖE: en það hefur nú [verið?] frekar svona (KK: já) [fullorðinna?] 

KK: já, það var fullorðna fólkið sem gerði það 

HÖE: jám 

KK: jájá 

HÖE: og svo hafa allir spilað…allir spilað púkk? 

KK: allir (HÖE: já) það spiluðu allir púkk 

HÖE: var nokkuð spilað lomber? 

KK: neii, það var ekki spilað lomber 

HÖE: nei, það hefur þótt vandasamt? 

KK: jaaá – jájá 

HÖE: jájá – kváðust þið nokkurn tímann á, krakkarnir? 

KK: jaá, það kom fyrir og þá…þá var um að gera að kunna nóg af vísum (HÖE: mhmm) jájá, v…það var 

oft byrjað svona: „komdu nú að kveðast á, kappinn ef þú þorir,― og…og eitthvað svona 

HÖE: jaá – og [hik] var farið með vísurnar? 

KK: já, það var farið með þær 

HÖE: já, voru þær…voru þær nokku…nokkurn tímann sungnar eða kveðnar? 

KK: neinei, það var bara farið með þær 

HÖE: mhmm löng þögn  – en þú manst ekki eftir fleiri innileikjum? 

KK: nei, ég man nú ekki eftir fleiri innileikjum 

HÖE: en [hik] svo man…[þú manst nú? ATH] eftir útileikjunum, va…þið hafið aldrei farið í  

[neina?]…það hafa verið óþekktir boltaleikir og (KK: já, þeir voru...) og annað slíkt? 

KK: það var algjörlega óþekkt. Það var aldrei neitt þessháttar 

HÖE: nei 

KK: nhei 

HÖE: aldrei neins konar boltaleikir (KK: nei) nei? 

KK: nhei – þó maður eignaðist bolta þá var aldrei neitt eiginlega gert við hann nema lítið eitt að láta hann 

hoppa á gólfinu eða eitthvað smávegis svona, en enginn leikur í sambandi við bolta 

HÖE: mhmm 

 

1862 

Í upphafi heyrast mikil læti á bakvið, eins og það séu menn í byggingarvinnu eða eitthvað. 

HÖE: já – Reykjavík, 21. mars 1968, [hik] Guðmundur Kolbeinsson segir frá. Guðmundur Kolbeinsson á 

[hik] Þingholtsstræti (GK: 26) 26 já – já [andvarpar] við vorum að tala þarna um…um Guðmund [hik] 

Guðmundsson, var það ekki? [þarna?] sem rak [hik]  

GK: já, jájá 
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HÖE: rak [hik] (GK: jájá) kýrnar í veg fyrir (GK: já) [hlær] 

GK: jájá, hann…hann hefur gert það 

HÖE: já, veg fyrir…í veg fyrir kaupendurna (GK: já) eiginlega, jaám 

GK: jájá, og hann bjó þarna lengi einn og hann er nú gullsmiður að…og stundar held ég það á 

[óskiljanlegt 1 orð] núna sko. Þetta voru…þeir voru um…höfðu [hik] margar hugsjónir svoleiðis fram yfir 

aðra, þessir bræður, og bróðir þeirra var ljósmyndari á [Eyrarbakka?] sem Kjartan hét og…og ég get nú á 

eftir sýnt þér mynd sem að hann tók af [sýslunefndarmönnunum?] 1911, sem er nú orðin merkileg nú á 

tímum 

HÖE: aha 

GK: [ræskir sig] jaá [sýgur upp í nefið] en annars ætla ég að segja þér frá atviki sem að er nú orðið 

nokkuð gamalt orðið og það er út af því að þú minntist á það svona að…hvort að ég vissi af nokkru eða 

myndi eftir nokkru sem væri svona eins og he…heitingar eða svona sagt í heiftarhug og…og hefði svona 

komið fram þá og þá var það [hik] þegar ég var átta ára gamall að þá fékk ég að fara með ömmu minni, 

svona, í eins og svona kynnisferð að hausti til, þetta var eftir skilarétt[ir?], 24. viku sumars, í besta veðri, 

sólskin og blíða, og við fórum gangandi fram að Torfastöðum, það er svona tveggja tíma gangur þar 

sem…frá því sem ég átti heima, og þar var tvíbýli, við komum fyrst í vesturbæinn, þar var mikið af 

krökkum svona á mínum aldri og aðeins eldri og við vorum að leika okkur úti á túni allan daginn og þar í 

kring og tíminn leið svo fljótt að við vissum nú ekkert af því fyrr en var kominn eiginlega dagur að kvöldi 

og þá komum við nú heim að bænum aftur, við vorum búin að fá góðgjörðir og hvaðeina en þá er amma 

farin í hinn bæinn, í austurbæinn, og mér er sagt að ég eigi að koma þangað ef að hún er ekki komin sko 

aftur að spyrja um mig, svo ég fer tafarlaust þangað, fer ekki inn og…þarna í vesturbæinn og fer tafarlaust 

þangað. Og þar voru nú svona baðstofur eins og var í gamla daga og [hik] gengið inn í hliðina á þeim 

nokkuð innarlega og rúmin sitt með hverjum vegg og þegar ég kem inn fyrir hurðina þá situr þar kona á 

rúmi sínu, hún var orðin gömul, virtist vera nokkuð gömul og hún er að prjóna en ég sé það að hún er nú 

eitthvað öðruvísi heldur en hún á að vera, að hendin á…hægri hendin á…á henni er alveg kreppt upp að 

handleggnum og fóturinn líka, hann er allur…allur samankrepptur, [framleisturinn?] allur krepptur 

og…og hún situr svona á rúminu og er að prjóna. Og mér hefur víst eitthvað orðið starsýnt á þetta því að 

hún segir svona: „það er von að þú horfir á…á mig drengur minn, það vita allir og það er…ég var 

öðruvísi en ég á…á að vera og öðruvísi en fólk er flest,― svo ég fann það nú sko að henni þótti nú þetta 

vera…að ég horfði of mikið á sig svo [hik] og svo hætti ég nú því og…og það kom nú þarna kaffi og við 

drukkum það og…og svo fórum við nú af stað. Svo fór ég að spyrja um þetta, hvers vegna hún væri 

svona, aftur, seinna, þegar ég var kominn af stað, sko, með ömmu minni því að hún…hún…þær voru nú á 

nokkuð svipuðum aldri og hún sagði mér nú hvernig það hafði atvikast og…og afi minn sem að þá var 

líka lifandi, hann mundi svo vel eftir þessu, hann var nú nokkuð eldri, hann hefur verið svona átta, níu ára 

þegar að…átta, níu árum eldri en þessi kona, sem að ég sá þarna, og hann sagði að þegar að hún var barn, 

svona um ársgömul eða svo þá hafði móðir hennar haldið á henni inni í baðstofu og…og hún hafi átt 

eitthvert orðakost við vinnukona sem að var þar og [hik] það hafði eitthvað aukist [orð af orði?] nema hún 

hafi orðið mikið reið, þessi móðir hennar, og óskað henni [hik] ills, að hún yrði s…svona [hik] einhver 

aumingi eða óskað henni…óskað henni alls ills. En [hik] þessi…þessi vinnukona, sem að var nú þarna hjá 

henni, hún hefur víst haft eitthvað…eitthvert mótstöðuafl fyrir þessu, að taka ekki á móti þessu hjá henni. 

En þetta barn sem hún hélt á, það var…það var [hik] hið efnilegasta og svona að byrja að ganga eins og 

börn eru, svona í kringum ársgömul, en þegar hún leggur það frá sér þá er það máttlaust öðrum megin, 

bæði fóturinn og…og…og handleggurinn. Og [hik] það var talið að það hafi lent á barninu sem hún hélt 

á. [Nú?] þetta sagði afi minn, svo…hann sagðist hafa munað eftir þessu sem s…smá…smástrákur svona, 

að það hafi verið talað um þetta og…og hún sagði, þessi gamla kona, að hún ætti það allt upp á móður 

sína, hvernig hún væri komin en [hik] svo lifði hún nú stutt eftir þetta því að hún dó fyrir jól þa…þetta 

sama ár og [hik] var nú samt undarlegt hvað hún gat gert mikið, hún hafði til dæmis [hik] passað eldinn 

og eldað matinn svona, þar sem að hún var og…og reyndi að basla við að prjóna, sem að ég sá hún átti nú 

afar erfitt með og hún var að prjóna þarna stóra peysu, duggarapeysu, og…en ég sá að það var allt 

öðruvísi heldur en venjulegt var því að hún varð að hafa bandið svona upp úr [gripinu?] hafði [hik] 

á…á…þar varð hún að taka lykkjuna en ekki af fingrunum eins og gert var. Svo mér var nú starsýnt á 

þetta. Nú þetta var nú talið…að þetta hafi verið út af þessu…að það varð svona og hún sagði það sjálf og 

þetta væri vegna [þess að?] móðir sín hafi sagt við þessa stúlku, hvernig hún varð. Þessi kona hét Sigríður 
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Þorsteinsdóttir og var frá Tungu í Grafningi [sýgur upp í nefið] [ræskir sig]. Já, svo ætla ég að segja þarna 

sögu sem að fullorðinn maður [hik] sagði mér, sem að var að vinna hérna á stríðsárunum, þá komu nú 

menn hingað [og þangað] utan að landi að leita sér atvinnu, hann hét Sigurður Magnússon og var frá 

Borgarfirði eystra og vann hjá okkur, svona, þarna í Slippnum þar sem að ég vann, í [hik] tvo vetur, svona 

fyrripart vetrar. Og svo einu sinni að þá segir hann mér dálítið einkennilega sögu a…og það…hún 

hef…þetta hafði þá skeð fyrir…fyrir nokkru, ekki s…ekki samt löngu síðan, þegar að hann kom, eitthvað 

nokkru…þetta var nú fullorðinn maður, svona eitthvað á sextugsaldri. Jæja, hann sagði að það hafði verið 

á jóladaginn að…hann sagðist hafa verið búinn að búa sig í kirkju, það átti að messa og hann hafi verið 

búinn að búa sig í kirkjuna og…og það hafi nú ekki verið komið svo, alveg að messutíma að [hik] og þá 

hafi komið maður sem var að leiða kú, því hann sagðist hafa haft nautið á fóðri hjá sér, sem að þeir höfðu 

þarna í hverfinu eða kring, þeir höfðu margir kú og…og hann fóðraði nautið. Jájá, það er ekkert við því 

að segja sko, hann er…útbýr sig í það að leysa nautið og…og [hvaðeina?] og maðurinn hefur kúna fyrir 

utan húsdyrnar og þetta átti að ganga náttúrlega afar fljótt en þegar að bolinn kemur út úr fjósinu þá lítur 

hann ekki á kúna, heldur að hún sé bara ekki til og hann sjái hana ekki, sem var nú mjög óvanalegt, heldur 

tekur hann sprettinn og stekkur alveg niður fyrir þorpið, niður að sjónum og þar niður í klettaskoru 

s…það eru háir…háir [hik] bakkar þarna með bergi fyrir neðan, sagði hann, og þar er klettaskora upp úr, 

og ofan í þessa klettaskoru fer hann og þar liggur hann bæði brotinn og…og…og svo bara dauður, þegar 

þeir koma að honum. En svo er það þessi útskýring á þessu hva…hvers vegna að þetta hafi verið, hann 

sagði að þá, fyrir nokkrum árum, nokkuð löngu áður en þetta skeði, þá hafi þarna maður, [hér?] sunnan úr 

Hafnarfirði sem Matthías hét, hann hafi verið þarna við sjóróðra og hann hafi verið, svona, nokkuð 

þungsinna þessi maður. Svo sagði hann að það…að það hafi ágerst svo mikið og þeir heyrðu sagt að hann 

hafi fengið uppsagnarbréf frá kærustunni, það gekk nú um plássið, sagði hann, sagðist nú ekkert vita hvort 

að það hafði verið eða ekki en hann sagði að það hafi getað vel verið. Og svo var það einu sinni að þá 

fi…finnst hann ekki, hann er horfinn og það er farið að leita hans en þá finnst hann þarna í þessari 

klettaskoru, þar hafði hann kálað [klárað?] sér og fannst þar dauður, í þessari klettaskoru. Svo sagði hann 

að það hafi nú verið sá orðrómur að þarna hafi alltaf orðið svona vart við eitthvað, hann sagðist nú ekki 

haft neina trú á því  en þó sagðist hann nú ekki hafa getað mælt á móti [með?] því að það hafi verið 

einhver svipur eftir hann þarna í þessari klettaskoru og þar í kring. Og hann sagði að þeir hafi nú sagt það 

þarna, svona, jaa…þeir sem voru nú svona lé…léttir í orði að…ja, að hann hafi bara vantað jólakjetið og 

þess vegna hafi hann [hlær] farið og…og tekið bolann þegar hann [hlær] kom [þarna?] út úr húsinu 

[hlær]. 

HÖE: mhmm 

GK: [ræskir sig] en hann sagði að þetta hafi verið mjög…mjög einkennilegt og…o…og það fór allt 

öðruvísi en ætlað varð en [keypti?] ferðina [hlær] og…og þeir höfðu enga útskýringu annað en þetta að 

hann hafi eitthvað orðið…orðið var við sem að…annað en kúna, þegar hann kom út úr fjósinu því að 

þetta var mjög e…sérkennilegt. 

HÖE: mhmm 

GK: jæja [ræskir sig] 

HÖE: hvað hét hann þessi maður sem sagði þér þetta? 

HÖE: hann hét [hik] Sn…hann hét Sigurður Magnússon 

HÖE: og hvaðan var hann? 

GK: hann var úr Borgarfirði eystra og hann er nú dáinn núna og hann var þar lengi, átti þar heima, hann 

var mikill jarðabótamaður og feikilega mikill vinnumaður og…og skýr maður í alla staði og…hann var 

þarna eitthvað [hik] tvisvar sinnum, sem hann vann hjá okkur, og oftar kom hann nú hingað suður að 

vinna og stundaði bæði sjó og…og mikill jarðabótamaður, sléttaði mikið af túnum og hafði eitthvað 

svolítið af skepnum og svo…svo stundaði hann sjó mikið. Skýr og…og…og almennilegur maður í alla 

(HÖE: mhmm) staði. Jám. En hann er dáinn núna ábyggilega, ég held að það sé áreiðanlegt  

HÖE: jahám 

GK: amm 

HÖE: en [hik] var ekki dálítil trú á því að… [hik] á kraftaskáld? 

GK: júú (HÖE: þarna eystra?) það var trú á kraftaskáld, það er nú…það var nú töluverð trú á þau 

HÖE: voru nokkur kraftaskáld þegar þú varst að alast upp þarna? 
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GK: nei, ég eiginlega heyrði nú ekki talað um annað en…en að Eyjólfur Ljóstollur, hann vildi meina að 

hann væri kraftaskáld, ég hef nú eitthvað talað um það áður við þig sko (HÖE: já) hann vildi meina það 

að hann væri kr…kraftaskáld og…og ég held að það hafi nú sumir haldið það líka því að þetta var…var 

svo sérkennileg…eða…eða skapmikill og ákveðinn maður sko að það…og [hik] það þurftu þeir nú 

[sjálfsagt?] að vera, þessir sem voru kraftaskáld og þá var nú talið jafnvel að Símon Dalaskáld hafi getað 

verið það líka, kraftaskáld. Ja, hann [hik] var nú fljótur að búa til vísur og [hlær] þær gátu verið stundum 

dálítið mergjaðar, sem að hann sagði. 

HÖE: mhmm 

GK: jaá, og það [hik] 

HÖE: hann hefur náttúrlega komið oft til ykkar, var það ekki? Sigurður? 

GK: [hik] hann Símon Dalaskáld? (HÖE: [já?] Símon, alveg rétt) júú, hann kom oft og var að 

[nætursækja?] hjá okkur, jájá, og orti þá vísur margar, eins og alltaf þegar að hann kom þá orti hann vísur 

HÖE: mhmm 

GK: það var nú bara ekki haft hirðu á að…að skrifa þær upp og læra þær allar eða…það var nú nefnilega 

það. Og jaá, hann bjó til vísu um mig þegar hann kom, þá var ég [hik] svona, um það bil að verða fjórtán 

ára og hann spurði hvað ég væri gamall og þá kom vísan undir eins hjá honum [hlær]: greindur og klár er 

Guðmundur, greindur og knár er Guðmundur, gæddum gæfum klárum, öllu fári frásneiddur, fjórtán ára 

bráðum. Já. 

HÖE: en hann hefur verið alveg hrað(GK: jájá)mælskur? 

GK: jájá. Og [hik] Þorlákur bróðir minn var þá, svona, lítill strákur, rúmlega ársgamall og hann spurði 

strax hvað hann héti og hvað hann væri gamall og þá bjó hann til vísu, „ég verð þá að bjó…búa til [fyrir?] 

þig vísu, drengur minn,― og þá…þá kom vísan: Þorlákur sem fetar frár, foreldrunum hlýðir, kominn nú á 

annað ár, Úlfljótsvatnið prýðir.― Það kom alveg undir eins [hlær] – jaá. 

HÖE: varðst þú ekki einhvern tímann fyrir ásókn Guðmundur? 

GK: oneinei, það held ég ekki, neei, neinei, en hefurðu heyrt það? 

HÖE: jaaá, [jafnvel verið?] Katrín systir þín var eitthvað að minnast á það 

GK: nú já? Var hún að minnast á það, já?  

HÖE: jaá 

GK: jaá, neinei, það var nú held ég ekkert svoleiðis. Það [hik]…það var eitthvað þarna, virtist vera 

eitthvað þarna [hik]…þarna í bænum á tímabili og það var ekkert frekar [hik] náttúrlega, sko, ég en aðrir, 

þannig lagað [hik] það getur skeð að ég hafi eitthvað verið næmari fyrir því að sumu leyti, en það urðu 

nokkuð margir varir við svona ýmislegt eitthvað. [sýgur upp í nefið] [ræskir sig] Ja, það [hik] var nú ekki 

neitt sem heitir, svoleiðis lagað. 

HÖE: jahá 

GK: nú aftur, til dæmis [hik] hann [hik] pabbi gamli sko, hann [hik] sá stundum svona eitthvað en hann 

var nú voðalega svona [hik] ákveðinn og skapmikill maður svona en hann sagði nú ekkert frá því alltént 

svona. Nú það var nú bara hérna…hérna einu sinni að þegar hann var að fara í vinnu, hérna í þessu húsi, 

að [hik] þá þegar hann kemur hérna sko fram á ganginn, uppi á…uppi á loftinu, hann bjó uppi á loftinu að 

þá sér hann að það er maður að koma upp stigann, hann er svona að ko…hann er neðst í stiganum, í 

frakka með gráa húfu, svo hann víkur sér [hik] til, það er svona grindverk, svona utan með, sem að er 

gengið með, svo hann…hann bíður þar og bíður þar við grindverkið og [láta?] þennan mann koma upp en 

svo er það svo einkennilegt, sagði hann, að jafnóðum og hann kemur uppfyrir [hik] u…uppfyrir sko 

stigann þá hverfur hann og seinast sér hann bara fæturna á honum í…í stiganum, í efstu tröppunni og 

annan fótinn þar og svo fer hinn upp líka, þá er allt horfið. Hann beið bara á meðan hann fór upp svo fór 

hann niður 

HÖE: mhmm 

GK: hann sá ýmislegt svona oft, gamli maðurinn, jájá. [Að?] hann var nú ekkert að [smellir í 

góm]…yfirleitt að tala um það og vildi lítið um það tala og [hik] það var til dæmis…hann var nú oft úti í 

smiðju, hann smíðaði mikið af hestajárnum og ýmsu svona. Svo er það að hausti til, einu sinni, það var 

1923, að þá er hann að koma út úr smiðjunni og fara heim [eða þurfti?] að fara b…inn að borða 

miðdegismatinn, þá heyrir hann að kirkjuklukkunum er hringt – svo hann hafði eitthvert orð á því, 

s…[sagði…sagðist hafa heyrt] „það er verið að hringja kirkjuklukkunum,― og hvort það væri [eitthvað af 

okkur?]. Nei, nei, kirkjan var lokuð og ekki nokkur maður í kirkjunni [kona hóstar] en [hik] um daginn 
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kemur maður og segir [látið hans, semsagt?] prestsins sem var lengi hjá okkur, séra Jóns Þorsteinssonar – 

mmm. 

HÖE: jaá 

GK: hann sagði það líka, gamli maðurinn, það…maður…ég frétti það [óskiljanleg 3-4 orð] Já, já, hann 

bæði heyrði og sjá…sá ýmislegt sem að aðrir vissu ekkert um og hann [hik] hann var nefnilega svoleiðis 

sko, hann sá fólk úti á gangi, þegar hann mætti því – og það var dálítið skrýtið. Hann sagði svona [hik] 

við mig einu sinni, svona, „jaa, ef að þú vilt taka eftir því hvernig fólk er skapi farið þá skaltu bara taka 

eftir því hvernig það gengur,― sagði hann. 

HÖE: jaaá 

GK: jám – þá skaltu taka eftir því hvernig það gengur, því það er hægt að sjá það eftir því hvernig fólkið 

gengur (HÖE: já) hvernig það er skapi farið 

HÖE: og eftir hverju fór (GK: ja) hann? 

GK: það var…ha…hann vildi ekki gefa neina útskýringu á því, hvernig það var sko, en þetta er…er 

nokkuð rétt og ég hef veitt þessu svolitla eftirtekt að það er nokkuð hægt að sjá það 

HÖE: jaám 

GK: hann tók eftir ýmsu sem að…og vissi ýmislegt sem aðrir ekki vissu sko, en hann var frekar dulur 

með þetta og sagði frá svona sumu og sumu ekki, það var nefnilega dálítið erfitt að fá þetta út úr honum 

svona, jaá – og [hik] það var…ég vissi það að það voru sko sumt fólk sem að…sem að engin leið var 

að…fyrir að komast að honum, engin leið að ta…það var engin leið fyrir það að tala við hann, ekki 

nokkur leið (HÖE: mhmm) neinei. Hann gekk alveg…hann alveg sniðgekk það, hann talaði ekki við það 

og sniðgekk það alveg, svona, sumt fólk, svona, jám. Og hann var sérkennilegur að því leytinu, hann 

talaði sko aldrei neitt um sína hagi, um [hik] siðina, sína hagi eða hvað hann ætlaði að gera eða hvað hann 

væri að gera eða svoleiðis, hann minntist aldrei á það, aldrei nokkurn tíma 

HÖE: mmm já 

GK: en þetta sem þú varst að tala um þarna, sko, [hlær] að ég hefði orðið fyrir ásókn, það er…er ekkert 

[hik] það er ekkert frekar ég heldur en sem að aðrir voru þarna uppi á…uppi á baðstofulofti stundum sko, 

[því að?] ég svaf þarna og það urðu fleiri varir við þetta en ég og…og ég kvartaði ekki meira undan því en 

aðrir (HÖE: mhmm) neinei. 

HÖE: mhmm, já, en var dálítil…var nokkur trú á því að…að [hik] já var nokkurt mark tekið á atferli 

hrafna? 

GK: jájá, það var tekið mark á því. Ég [hik] lærði nú aldrei þetta hrafnamál [hlær] sem að fólkið sagðist 

þekkja en…en það var nú samt tekið töluvert mikið mark á hrafni og hann afi gamli, hérna, faðir eða 

föðurafi minn, hann tók mikið mark á hrafninum. Hann stundaði nú veiðina þarna seinustu árin sem hann 

lifði, sko, hann va…lifði nú í sjö ár eftir að við komum að Úlfljótsvatni og stundaði nú veiðina á meðan 

hann gat og ef hann sá að hrafninn hafði sest í bátinn, sko, svona hjá sér og dritað í hann, ja, þá sa…þá var 

hann alveg viss um að hann myndi veiða sko, og þetta var…hann var [örlagatrúsinni?] með það, sko, ef 

að hrafninn settist í bátinn og dritaði í hann þá varð hann svo kátur karlinn þegar hann kom niður að 

vatninu og sá það og honum varð að trú sinni með það, þá veiddi hann alltaf vel og hann hafði nú mikla 

trú á hrafninum. Og hann sagði að einu sinni hafi komið til sín hrafn þegar hann bjó í Hlíð og hann hafi 

verið eitthvað svo vesældarlegur og…og gargaði svo aumingjalega eitthvað – og hann sagði að það hefðu 

verið víða harðindi svo hann sagðist hafa…hafa tekið bara kjötlæri sem hann átti og…og…og fór með 

það út á [kálgarð?] og…og [traktir?] hann á þessu [ræskir sig] og hann sagði að hann hafi verið svo hress 

á eftir, þegar hann var búinn að kroppa í…í lærið og var að því nokkurn tíma og…en ekki vissi ég nú til 

að hann hafi nú vísað honum á neitt sérstakt en hann sagði að…[segist?] hafa verið svo feginn því að 

hann gat liðsinnt þessum hrafni og gefið honum [hlær] þarna almennilega að éta í þessum harðindum. Jaá, 

það var nú haft töluvert [mikla trú?] á því að ef að hrafnarnir görguðu sko svona eitthvað sérstaklega að 

þá var það [ýmiss?] fyrirboði sem að þeir sögðu [ræskir sig] – jaám. 

HÖE: mhmm, manstu nokkrar sögur um það sérstakar? 

GK: neei, ekki man ég neinar sérstakar sögur um það, þannig lagað, það man ég nú ekki, en 

HÖE: ekki að þeir hafi boðað feigð eða neitt svoleiðis? 

GK: mmm neei, ekki neitt sérstaklega man ég nú eftir því en…en það sagðist nú samt, þetta gamla fólk, 

það sagðist hafa s…stundum [hik] tekið mark á því að þeir hafi boðað stundum feigð, hrafnarnir, en ég 

kann nú ekki beint að segja frá því, svoleiðis, hvernig það atvikaðist en [ræskir sig] en það [hik] og það 
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sagðist sko þekkja alveg á hljóðinu, sko, og hvað…hvað þeir boðuðu. Til dæmis hvort að þeir væru kátir 

og…og hvort að væri gott sem þeir boðuðu eða þá eitthvað verra og það væri alveg eftir garginu í þeim 

[ræskir sig]. Það er nú [ræskir sig]…einhvern veginn er það nú með hrafninn, svoleiðis, að hann virðist nú 

vera nokkuð [hik] svona, [útundan sig?] og…og vita ýmislegt því að ég vissi það til dæmis þegar að voru 

nú að koma til okkar ferðamenn og [ræskir sig] og þeir voru stundum með byssur og voru…eða 

skjó…þeir voru að skjóta, [þessi?] bæði að gamni sínu, veiða og skjóta, því að sá tími var kominn sem að 

mátti skjóta fugla, komið fram í ágúst og hrafninn var nú þarna oft í kring, að þegar að [hik] þeir voru 

bara að taka byssuna og [sáu?] hrafn að þá flaug hann steinþegjandi í burtu og lét ekki sjá sig sko, það var 

eins og hann vissi alveg hvað til stóð, þeir voru að skjóta endur og…og svona ýmsa fugla [þarna?], kjóa 

og þess háttar. [Þeir eiginlega hafa haldið?] sko að þetta væri hrafn, hann var líka fljótur að hypja sig 

burtu þegar að [hlær] hann sá að þeir voru [komnir?] með byssuna  

HÖE: en [hik] það hefur ekkert verið mark til dæmis á kúm eða…eða…eða kindum, nú hafa verið til 

s…forystusauðir var það ekki? 

GK: jújú, það voru forystusauðir og forystukindur, það var…júú, það var náttúrlega…var [álitið?] mark 

tekið á svoleiðis löguðu í raun og veru og hefur alltaf verið, það…til dæmis ef það er forystukind þá er 

alveg hægt að treysta henni í raun og veru. Jájá – ja, það [hik] er nú víst alveg búið með það, þessar 

forystukindur núorðið, þetta er orðið allt öðruvísi, þessi fjárgeymsla, heldur en var, þá var þetta 

rekið…rekið í haga og jafnvel staðið e…yfir því þegar vond voru veður og…og hvaðeina ef það var 

nokkur leið og þá reyndi langtum meira á þetta, á…á vit og á þroska kindarinnar, heldur en nú er orðið 

HÖE: mhmm, manst þú nokkuð eftir merkilegum forystukindum heima hjá föður þínum? 

GK: ég man nú bara eftir…hann átti nú aldrei marga sauði, hann pabbi en hafði nú alltaf samt nokkra [og 

hafði þá nú lengst af í ánum og seinast hafði hann þá bara svona [sjö?] nokkra?] [ræskir sig] ég man eftir 

einum…einum sauð sem var alveg sérstaklega góð forystukind, sko það var alveg öruggt að…að það var 

hægt að koma fénu heim ef að…þegar hann var með, þann tíma sem hann var, hvernig sem var, því hann 

fór alltaf á undan hvernig sem veðrið var og…og ég man eftir því, í miklum snjó einu sinni, það var verið 

að taka féð og…og það var auðvitað alveg [ófært?] að..að koma því ef að hann hefði ekki verið og hann 

var nú ljónstyggur náttúrlega, eins og þeir eru nú oft þessi…þessar kindur – og…og það var eitthvað sem 

varð vart við þarna í…í þessu [hik] öðru húsinu, sem var nú nokkuð langt frá bænum [norðan?] af 

vatninu, það var eftir að fjármaðurinn fór í vatnið með…með þrjátíu kindur, þá varð vart við…það var í 

því húsi sem hann…sem hann fór niður, út úr…út úr húsinu og [ræskir sig] og einu sinni þegar að 

var…verið var að…pabbi var þá að [fara í gegnum?] og búinn að [gefa/gera?] að húsinu og láta féð inn og 

forystusauðurinn fór alltaf í þetta hús, það er kominn svona helmingurinn inn af fénu þá kemur allt út í 

hendingskasti og stekkur [hik]…stekkur niður í brekkuna sem var nú…snjór og svona 

norðaustanstrekkingsstormur og gaddur [ræskir sig] [jæja?] svo fer hann ofan í húsið og athugar það og 

það allt og svo rekur hann nú féð inn aftur og það [fer nú inn?] en sauðurinn stökk langt í burtu og hann 

kom ekki nærri húsunum, hann kom ekki að húsunum í það sinn og hann fór aldrei inn í þetta hús aftur, 

aldrei. Var alltaf vanur að fara fyrst inn í þetta hús, fór aldrei inn í það meira. Og svo ætlaði hann að fara 

að ná í hann sko en þá stökk hann bara lengra og lengra í burtu – og hann fór aldrei í það hús meira, fór 

alltaf inn í hitt húsið eftir það, beið alltaf, ef það var látið inn í þetta hús fyrr. Og hann…hann hefur 

nú…eitthvað hefur hann nú [hik] séð eða…eða vitað þessi skepna, það er ábyggilegt. [sýgur upp í nefið] 

Jajá, þetta var náttúrlega þessar forystukindur sko, þetta voru [eflaust]…meira vit heldur en maður getur 

búist við sem sumar þeirra höfðu, það var áreiðanlegt. Ég man nú eftir einni…einni á sem að við áttum 

líka [hik] sem að var nú [hik] alveg sérkennileg, það var nú miklu…miklu seinna en hún var nú nokkuð 

lík þessum forystusauð [að?] ég get…hugsa að hún hafi nú verið af sömu ættinni [ræskir sig] og það var 

stundum að hún sást ekki allt…allt vorið og sást ekki og kom ekki að í öllum…öllum smalamennskum, 

[það stóð rétt þá saman?] og sást aldrei og við héldum að hún væri dauð. Svo er það bara [hik] rétt um það 

bil þegar á að fara að slá kannski oft þá var hún komin með lambið sitt [hik] oft, eitt, oft tvö sem hún átti 

og þá var hún komin upp í kirkjugarð og farin að kroppa þar, rétt áður en átti að fara að slá, með 

ómörkuðum lömbum [óskiljanleg 2 orð] og vissi enginn hvar hún var.  

HÖE: jahám 

GK: en alltaf kom hún þá sko (HÖE: mhmm) já, þá kom hún alltaf, jaá, hún var sérkennileg [ræskir sig] – 

og [hik] ég man eftir því einu sinni að þá var féð allt komið og gerði hann austanbyl, var nú samt ekki 

mikill snjór, en gerði austanbyl og féð kom allt heim um kvöldið undan veðrinu [heyrist umgangur á 
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bakvið], ég sá [ath. 4-5 orð] svo ég lét það inn í húsin, en hún er ekki á því að fara inn, þessi, ekki nokkur 

leið að koma henni inn, henni hefur víst þótt það eitthvað [óþarfi?] ef ég fór heim því að það hefur 

náttúrlega haft það sæmilegt en…en úr því að það var komið heim að húsum þá var sko ekki um annað að 

gera en að láta það inn [sýgur upp í nefið] jæja, svo stekkur hún bara ein út í bylinn og ég sé ekkert meira 

af henni, ekki nokkurn skapaðan hlut meira af henni…henni, þá fer hún bara norður í fé á öðrum bæ [hik] 

sem var þarna, sko, það…það var í Hellulandi [í?] Þingvallavatni og Villingavatni þá…hún fer í það fé og 

þar er hún, þar er…þar er hún. Nú, svo kom hún aftur eftir nokkra daga, þá kom hún aftur þaðan en hún 

vill ekki fara inn í þetta sinn [ræskir sig]. [Þetta er nú alveg…/hún þekkti nú alveg sína?]…og þá fór hún á 

móti veðrinu þangað [ræskir sig]. Nú þetta eru nú dálítið einkennilegar skepnur sko, þá rataði hún þetta í 

blind[ösku?]byl á móti veðrinu, þangað norður eftir – jaá, það er margt hægt að segja um…náttúrlega um 

féð ef maður hefur veitt því sérstaklega mikla athygli, svona, það eru margar skepnur sem að e…skara 

fram úr öðrum og eru…og hafa bjargað öllum hópnum, oft og iðulega. 

HÖE: jáám 

GK: jaám 

 

1863 

beint framhald af 1862 
HÖE: en þú manst engar sögur? Já, þú varst nú að segja mér frá hrafninum þarna 

GK: jáá, það 

HÖE: en voru nokkuð [hik] voru nokkrar sögur til um aðra fugla? 

GK: ja, það var nú til dæmis himbriminn, hann var nú þarna hjá okkur, á vatninu alltaf, sko, hann verpti 

þarna í Hrútey og…og þar, og…og við tókum alveg mark á hljóðinu í honum, sko, þegar að var von á 

þurrki til dæmis [á sláttinn?], sko, það brást aldrei, ég man hann gólaði svona [hik] með löngu…löngu 

góli, að þá…þá var þurrkur [ræskir sig] í vændum, þá var…það var kallað [þeirri?] hljóð og…og það var 

alveg öruggt, þá kom alltaf þurrkur, þegar hann…þegar hann gólaði [og þeirri hljóð?] [hik] hmmm, og 

það voru nú náttúrlega kannski fleiri fuglar sem að spáðu þurrki en það var…sérstaklega var það 

himbriminn sem að við tókum mark á 

HÖE: mhmm 

GK: svo hafði hann allt annað hljóð stundum, sko, þegar hann, svona, hló eða það var eins og hlátur, sko, 

það var allt öðruvísi, þá var ekki þu…þurrkur í honum, og svo var náttúrlega kjóinn hafður fyrir að spá 

[og þurrki?], þegar að kjóinn fór [hik]…það var sagt að það væri vætuhljóð í kjóanum 

HÖE: mm, jáá [hlær] [óskiljanleg 1-2 orð] 

GK: jájá, það var nú (HÖE: jaá) og það var nú nokkuð rétt líka, sko, þegar hann fór að koma með 

þetta…þetta hljóð, þetta vætuhljóð og það var þurrkur og þá var [hlær] öllum illa við það að heyra það og 

þá var oftast nær skúr í aðsigi, eða einhver væta [sýgur upp í nefið]. Svo man ég nú ekki eftir því að það 

væru aðrir fuglar sem að væru sérstaklega tekið eftir. En það [hik] hefur nú sjálfsagt verið hægt að taka 

eftir fleiri fuglum heldur en þetta. Örnin var nú þarna líka, sko, hún mætti þarna þegar…ég man eftir því 

að hún var þarna alltaf…alltaf á sveimi en [hik] ég held að það hafi nú aldrei nein veðurspá höfð eftir 

henni, en hún sat stundum alveg klukkutímum saman á sama stað því ef hún var södd þá sat hún svo lengi 

á sama stað  

HÖE: mhmm 

GK: og hún veiddi sér nú silung þarna bara til að éta og…og maður fann oft [hik] töluvert mikið af silung 

svona þegar maður var að smala á vorin, þá fann maður oft marga silunga eftir örnina – væna silunga, en 

hún át þá aldrei nema aftur að…að gotraufinni, það var alltaf eftir, stykkið það. Lengra át hún þá aldrei, 

nei, það var auðséð að það var eftir örnina [ræskir sig]. Og það var stundum alveg nýtt, át þá aldrei 

lengra…langa, skildi það eftir. Svo hún hefur haft eitthvert álit á því að það væri lélegasti maturinn af 

fiskinum, aftasti parturinn. Ég veit nú ekki hvað efnafræðingarnir segja um það 

HÖE: en var það einhver trú að það væri lélegt…sporðstykkið væri ekki gott? 

GK: jú, það var álitið að það væri gott en það væri sko ósköp léttur matur, sporðstykkið, það væri léttasti 

maturinn á fiskinum. Það var nú…það var nú trúin. En ekki að það væri neitt óhollt heldur bara að það 

væri so…sko lé…léttasti maturinn (HÖE: jaá léttasti) auðma…auðmeltasti maturinn 

HÖE: Jahá  
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GK: [um leið: já] Nú það kom nú einhver, hérna, einhver efnafræðingur, hérna, fiskifræðingur hingað 

núna fyrir nokkrum árum og…og hann sagði það sama, eins og…[hlær] eins og örnin sagði, hann sagði 

að…að það minnkaði næringarefnið í fiskinum eftir því sem aftar drægi og sporðstykkið væri 

næringarminnst af…og…en fram…framparturinn næringarmestur svo ég sagði svona, þegar ég heyrði 

þetta að það væri þá…örnin hafi nú vitað þetta [hlær] – jaá, því hann sagði, til dæmis eins og þynnildin á 

þorskinum, hann sagði að það væri næ…næring…þau væru næringarmest af fiskinum, en við kynnum 

ekki að nota þau 

HÖE: mhmm 

GK: já, annars var [hik] var sporðstykkið kallað hú…[húastykki?] hérna áður fyrr [ath. 1 orð] ég veit ekki 

af hverju það hefur verið, það hefur þótt svona [hik] eitthvað [hik] hreinlegast og…og skemmtilegast 

að…til matar en það var nú álitið samt [hik] auðmeltast og…og léttast og það hefur örnin vitað og verið 

búin að fá nóg þegar hún var búin að éta þetta [allt frá því?] og skildi hann alltaf eftir. Svo kom nú 

hrafninn og…á eftir og hirti þetta  

HÖE: mhmm 

GK: jaám. Jæja, þetta [var fínt?] 

Upptaka stöðvast 

HÖE: [hik] þú varst að tala…þú hafðir þarna tvær sögur sem þú varst að segja í upphafi  

GK: já 

HÖE: þarna, af…af nautinu og (GK: já og af konunni sem varð fyrir þessu) já, varð f…[hik] og já. 

Hefurðu sagt hana nokkuð áður? 

GK: ja [hik] ég hef nú (HÖE: bara svona heima [fyrir?]?) ja, það er nú eiginlega sko, það eru margir sem 

að vissu þetta um…um konuna, sko, en ég hef nú ekki sagt það neinum öðrum, ég veit ekki hvort að [hik] 

hvort að hann pabbi hefur skrifað nokkuð um þetta í [hik] þættinum sem hann skrifaði um Ólaf í Tungu 

[hik] það er nú ekki…ég held það, að hann hafi nú eitthvað minnst á það en ekki beinlínis samt, en var 

svo…var sko á…á sveit þessi…þessi kona alla tíð, hún var systir Ólafs í Tungu sem fór til Ameríku 

HÖE: jaám 

GK: og [hik] dó, þarna, sko, fyrir jól 1907, hún var þá 68 ára gömul, sögð vera 

HÖE: mhmm, en [hik] (GK: mhmm) hefurðu sagt nokkuð hina söguna (GK: nei) af nautinu? 

GK: nei, hina söguna hef ég engum sagt, af nautinu, nei 

HÖE: þú hefur ekki heyrt það víða náttúrlega? 

GK: ha? 

HÖE: þú hefur ekki heyrt þá sögu náttúrlega víða? (GK: neei ) bara hjá þeim sem… (GK: bara hjá 

þessum eina manni) bara þessum eina manni já (já, engum öðrum) 

Barn: hvað er þetta? 

GK: jájá, jájá – [hvíslar: nú ert þú farin/n að tala inn á] já, það hef ég ekki heyrt annars staðar (barn: 

[hóstar]) en hjá Sigurði Magnússyni sem að var þarna hjá okkur svolítinn tíma að vinna meðan ég var í 

Slippnum og ég vann með honum og hann sagði mér þessa sögu og honum þótti hún vera dálítið 

sérkennileg (HÖE: [get vel trúað því/hann hefur trúað því?]) jaá 

HÖE: en hann hefur ekki sagt þér fleiri sögur, þarna [óskiljanlegt 1-2 orð]? 

GK: neei, ekki gerði hann það nú, það er nú kannski [hik] hann sagði mér  það ekki (HÖE: neei) en hann 

hefur kannski átt (HÖE: já) fleiri sögur sem að ég  

HÖE: en (GK: já) það hefur ekki verið nein trú þarna á [hik]…á [hik] að það hafi verið til marmennlar 

eða nei…nein svona  

GK: o nei (HÖE: sjávar?) ekki var það nú hjá okkur (HÖE: neinei) að það væri þarna í, neei, í vötnunum, 

nei, það var nú ekki, neei. En það var nú frekar í sjónum, þar sem sjórinn var held ég heldur en í 

vötnunum (HÖE: mmm) jaá, ekki var það nú  

HÖE: jaá, og þú hefur aldrei heyrt getið um  sækýr, ekki…ég [hik] veit nú að þú hefur lesið svo mikið af 

þjóðsögum (GK: [þeir tala á sama tíma]: ég hef ekki…ekki), kannski er eitthvað þar en (GK: neei) ég er 

nú að hugsa um, bara svona þegar þú varst að (GK: [hóstar]) alast upp? 

GK: nei, það heyrði ég ekki talað um (HÖE: mmm) neitt að þær væru þarna (HÖE: mmm) neins staðar 

HÖE: en vóru engar sögur [hik] úr fjárkláðanum, var ekkert talað um það þegar þú varst að alast upp? 

Hvernig það hefði verið? 
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GK: ekki sem að ég man nú eftir [hik] sérstaklega [hik] ekki man ég nú eftir því að það (HÖE: bara 

semsagt að fjárkláðinn…þú hefur náttúrlega bara heyrt náttúrlega að fjárkláðinn hafi verið?) jaájá, ég 

heyrði það, já (HÖE: og mikill skaði og annað slíkt) jájá, það heyrði ég, en [hik] annars heyrði ég engar 

sögur um hann svoleiðis (HÖE: nei) nei, það heyrði ég ekki. Nú svo var það nú [bráðapestin?] sem var 

náttúrlega [hik] slæm þarna og hún [hik] kom nú ekki fyrr en…kom nokkuð fram á 19. öld, því að það 

sa…sagði mér gamall maður sem að var frá Úlfljótsvatni, Gísli Þórðarson frá Úlfljótsvatni og hann var nú 

fæddur 1841, hann sagðist muna vel…mundi vel eftir þegar fyrsta kindin fór úr bráðapest og…og það 

vissi enginn hvað…hvað þetta var eiginlega, hvaða veiki þetta var. Þá var hún ekki komin fyrr en þetta og 

svo voru höfð ýmis ráð til þess að reyna að lækna þetta og sumir gáfu því alla mjólkina, til þess að reyna 

að bjarga því og það var mö…mörg ráð höfð við það en það dugði ekki neitt náttúrlega, það var ekkert 

sem dugði  

barn: [óskiljanlegt 5-7 orð])  

HÖE: [dragðu hana á milli?/með aðra á milli?] 

Barn: [óskiljanlegt 1-2 orð, hljómar samt eins og „ok― eða e-ð í þá áttina] 

HÖE: jaaá, voru þeir að reyna…var verið að reyna að gefa þeim mjólk (GK: jaá) já 

GK: en það var víst stundum alla [ný?]mjólkina 

HÖE: jahá 

GK: og [hik] það fannst nú eitthvað…að það drægi úr, mér var sagt að það hafi gerst á Villingavatni, það 

hafi gefið því alla…alla mjólkina, sagði gömul kona sem þar var…hafði verið – farið með alla mjólkina 

út í fjárhúsin og…beint úr fjósinu og…og því var gefin mjólkin  

HÖE: mhmm 

GK: þá var ekki komið þetta bólusetningarlyf 

HÖE: nei 

GK: nú er það komið fyrir löngu síðan, ég [hik] sko…það var nú komið eiginlega áður en ég mundi eftir, 

um það bil sem farið var að bólusetja, svona um það bil og það var alltaf bólusett, bæði lamb og 

veturgamalt, og það náttúrlega dró mikið úr en þó var hún nú afar skæð. Ég man nú eftir því til dæmis 

einu sinni að það var nú ekki…aldrei sérlega margt fé, hann…var 200 fjár hjá okkur og…og eitt haustið 

fóru 40 úr…úr bráðapest, hvað…þetta er nú þungur skattur núna að missa það, en það var ekkert við 

þessu sagt, ekki neitt, það varð bara að taka þessu eins og það kom fyrir 

HÖE: jaám 

GK: jaaá 

HÖE: var nokkuð leið að hirða kjötið af þessu[m?]? 

GK: jaá, það var nú hirt af því kjötið, sko, e… [hik] svona [hik] ef það það…sérstaklega [ef það?] nú 

aðeins hægt að skera það af, sem var nú sjaldan því þetta var út um alla haga, þetta var [hik] oftast nær, 

sko, ekki búið að taka féð allt inn og svo var nú verið að hirða ef vargur var ekki kominn í það, svo var 

megnið af því sem ást bara upp af vargi en þetta þætti nú ekki beysinn matur núna, þetta pestarkjet, annars 

var það nú [hik], ég man nú eftir því að það var nú dálítið notað hjá okkur en það var aldrei notað öðruvísi 

en í kæfu, það var soðið niður í kæfu og hún var nú bara furðugóð, þetta var oftast nær vænsta féð sem að 

fór úr þessu, veturgamalt fé og…og helst sauðir svo þetta var [hik], var náttúrlega svo mikið vænt kjet 

o…og feitt [sýgur upp í nefið] 

HÖE: mhmm 

GK: já, en þetta var [hik] leiðinlegt að…að eiga við þetta, bæði að hirða gærurnar og…og ef það var verið 

að hirða kjetið 

HÖE: jám 

GK: jaám, það var megnið af því, sko, sem var ekki hægt að hirða, me…meiriparturinn og þetta var 

ei…var semsagt einskis virði 

HÖE: en það hefur þótt svona étandi kæfa ef það náðist (GK: já, það…) að skera? 

GK: já, það þótti vera étandi kæfur. Svo var einstaka maður sem að vildi pestarkjetið, að éta það, einstaka 

maður og það…það virtist ekkert vera óhollt, það varð engum illt af því, því þetta var sko [hik] eins og 

það væri alveg so…eins og það væri bara soðið, þa…það fannst ekki nokkur seygja til í því eða svoleiðis, 

það var eins og það væri alveg sundursoðið og þetta var svo auðmelt og það varð engum illt af því að éta 

það. Þetta var nú vanalega saltað fyrst [ræskir sig] og svo lagt í bleyti og reynt að ná úr því svona blóðinu, 

svo var það stundum reykt dálítið, jaá 
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HÖE: þótti það kannski skárra? 

GK: já, það þótti [mikið?] betra 

HÖE: jaá 

GK: [hvíslar einhverju sem heyrist ekki] 

Barn: neei 

GK: já, það var nú ljóti skatturinn það, þessi bráðapest, ég held að það hafi þótt vera svona ósköp 

skikkanlegt þegar það fóru svona tuttugu [ræskir sig] eða tíu prósent af…af fénu úr…úr bráðapestinni, 

það þótti ósköp skikkanlegt – jaám – og [hik] og hún var svoleiðis, sko, það [hik] það… hún drapst…drap 

fyrst í lágsveitunum, fyrst fór hún að drepa í Ölfusinu og svo…og svo Grafnin[gnum?] og svo 

Þingvallasveitinni síðast, venjulega var hún þar verst upp úr nýári og jó…jó… og eða hátíðum í 

Þingvallasveitinni og þá var hún að lenda, svona enda þarna í Grafningnum og það s…var nú víst af því 

að að grösin voru lengur græn þarna upp til fjallanna heldur en niður frá, því það [hik] fór að drepast úr 

því aðallega þegar það fór að leggja af og grösin fóru að…að falla (barn frammi á gangi: þú átt að fara í 

bæææinn!) [ræskir sig] (barn: [óskiljanlegt]) já, séra Jón heitinn sagði okkur það einu sinni að fyrstu 

sauðurinn hjá sér hafi farið á nýársdag úr pest (barn: neeei!) en þrjátíu fóru, fullorðnir sauðir. Þetta þættu 

nú þungar búsifjar núna (barn: neeeeíí!) en svona var það nú samt, það var...þetta var…þessu var öllu 

tekið með þegjandi þögninni , það var ekki um annað að gera 

HÖE: já, menn hafa tekið yfirleitt svona hlutum bara með (GK: jaaá) ákaflega miklu jafnaðargeði? 

GK: jájá og alveg með jafnaðargeði  

HÖE: heldurðu að menn hafi (GK: já) sýnt meira jafnaðargeð þá? 

GK: jaá, mikið meira, ekki nokkur vafi (barn: [kallar eitthvað óskiljanlegt])  

HÖE: mhmm 

GK: það var ekkert verið að fárast út af svona neinum smámunum, það var é…það var nú eins og til 

dæmis þegar hann pabbi missti fjármanninn (barn: [kallar hátt eitthvað óskiljanlegt]) og þrjátíu kindur 

með í vatnið, það var ekkert…minnst á ekki neitt svoleiðis, það var ekki minnst á það einu orði að hann 

hafi orðið fyrir neinum skaða, ekki til, ekki til [í því?] (barn: [kallar eitthvað óskiljanlegt]) neinei. 

HÖE: mhmm 

GK: neinei, það var ekki minnst á það 

HÖE: ja, þú varst búinn að segja mér áður af því, af þeim atburði, var það ekki? 

GK: jú, það held ég 

HÖE: já 

GK: jám, það var ég búinn (barn: [kallar hátt eitthvað óskiljanlegt])  

HÖE: mhmm 

GK: já, það var ekki minnst á 

HÖE: og hvað heldurðu að hafi verið eiginlega, sem að gerði þetta að menn voru svona…sýndu svona 

mikið jafnaðargeð? 

GK: jaá, það var nú náttúrlega ýmislegt sem að gerði…gerði það til [hik] það [hik] þó baráttan, 

lífsbaráttan hafi verið dálítið örðugri þá og e…var það náttúrlega, heldur en núna að þá var þetta 

einhvernveginn svona að…að það var mikið meira í [hik]…sem að fólk var rólegra yfir stórum hlutum 

sem að gerðust heldur en nú er orðið sko og…og það var sko…ef að það gerði eitthvað…það er 

náttúrlega komið öðruvísi núna, nú eru komnir vissir styrkir og allt svoleiðis en ef að fólk ge…gerði 

eitthvað sem að þurfti að…að hjálpa sko…að það þótti til dæmis ekkert framlag ef að þurfti að hjálpa 

einhverjum manni við verk eða svoleiðis sem var ekki látinn hafa…fá dagsverkið, (barn frammi: [ég vil 

meira]) það þótti ekki neitt framlag, það þótti alveg sjálfsagt að láta hann hafa dagsverk (barn frammi: ég 

er engin/n [óskiljanlegt]) en [hik]  

Upptaka stöðvast 

Frá 17:12 = HÖE talar við Bjarna Guðmundsson, bónda á Hauksholti, á Þjóðminjasafni Íslands 22. mars 

1968 

 

2051  

Katrín talar frá 19:44 
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HÖE: Reykjavík, Miðtúni 9, 28. apríl 1969, Katrín Kolbeinsdóttir segir frá – Já, ég var að spyrja þig 

þarna um…um draugagang í þinni heim…heimasveit. 

KK: jaá 

HÖE: og það var…þú sagðir að það hafði verið engir svona…engir ákveðnir svona hei….svona sveitfastir 

draugar 

KK: nei, það voru engir draugar sem að fylgdu fólki sem þar bjó 

HÖE: mhmm – en [hik] voru svona einhverjir [andskota?…einhverjir andskota k[skilst ekki]?]  

KK: neei, það var ekki heldur en það var ekki hægt að neita því að það kom stundum fyrir að stun…komu 

stundum fyrir atvik sem að urðu að teljast [hik] dálítið í þá átt að…og þá var náttúrlega ekki haft á móti 

því að eitthvað (HÖE: já) gæti verið 

HÖE: jaá – þú hefur heyrt sagt frá þessu? Manstu nokkuð? 

KK: nneei, ég man nú ekki mikið annað en það sem að smávegis kom fyrir aðallega heima 

HÖE: jaá 

KK: og það hef ég n…hef nú í sumum tilfellum…ég hef nú sagt frá því hérna áður  

HÖE: jájá, hvað [hik] 

KK: í sambandi við mann sem drukknaði í vatninu 

HÖE: jaá, sem drukknaði í vatninu já 

KK: já (HÖE: mhmm) og svo var það bóndi[nn?] sem dó snögglega úr lungnabólgu og var jarðaður á 

Úlfljótsvatni eins og allir sem þar dóu 

HÖE: já 

KK: og [hik] ég..ég sagði nú frá því hérna áður (HÖE: jújú, jújú) hann Guðmundur bróðir minn, 

hann…hefur hann ekki neitt? 

HÖE: ég man það nú bara ekki 

KK: líklega ekki. Hann varð allmikið var við hann  

HÖE: jahá 

KK: þannig…hann ásótti hann svo á nóttinni og hann beinlínis sá hann – hjá sér í rúminu – og þetta gekk 

svona að…að hann hafði bara ekki svefnfrið – en [hik] ég vissi það nú ekki fyrr en bara núna fyrir fáum 

árum að hann pabbi fór út að leiðinu hans í kirkjugarðinum og [hik] talaði nú eitthvað aðeins þar og mun 

hafa rekið nagla í kross í [hornin?] og miðjuna  

HÖE: mhmm 

KK: og eftir það varð hann ekki var við hann – var Guðmundur ekki var við að hann ásækti hann  

HÖE: neei 

KK: og þetta var nú eiginlega það, sko, atkvæðamesta af svon…svona löguðu sem að þarna kom fyrir  

HÖE: en [hik] af hverju…af hverju heyrðirðu þetta ekki fyrr? Var þetta…var þessi…var þessu (KK: ég 

býst við að hann pabbi hafi ekki…hann lét ekkert á þessu bera, hann hefur ekki viljað að þetta bærist neitt 

út, af því að þetta var nú vel metinn bóndi og átti þarna, sko, skyldmenni, bróður og…og önnur 

skyldmenni í sveitinni og hann hefur ekki viljað láta þetta berast út að hann hafi gert þetta – en þetta 

komst eitthvað til tals, bara held ég síðasta veturinn sem pabbi lifði og þeir, sko bræður mínir, þeir spurðu 

hann um þetta og þá sagði hann þeim þetta að hann hefði…að hann hefði talað þarna yfir leiðinu og  

HÖE: hann hefur náttúrlega ekkert munað hvað hann hefur sagt? 

KK: njahh [hik] nei, ekki annað en það að hann…þó, að hann bað hann um að…að vera ekki að ónáða sig 

eða sína neitt og bað hann að hætta þessu…þessum ónáðum – og…en svo var nú hitt, þetta, Guðmundur 

sagði mér nú það, hann sagði jú að hann mundi hafa gert það eða hvort hann sagði honum það þá að hann 

hefði gert það, það vissi ég ekki, þetta með naglana 

HÖE: jaahá – [hik] hann hefur ekki verið skáldmæltur, faðir ykkar? 

KK: nei, hann var það ekki 

HÖE: var hann (KK: [óskiljanlegt]) nokkuð það sem kallað var andheitur? 

KK: mmm, hann var nú…jaaa, s…þannig, jú, það e…ég hef nú kannski grun um að hann hafi verið, já, 

hann var mjög…mjög vel greindur maður, ha…allmikið meira en í meðallagi og gat verið mjög ákveðinn 

þegar því var að skipta  

HÖE: jám 

KK: og þessvegna getur það nú verið að það hafi mátt segja það að hann hafi verið andheitur – en ég vissi 

nú ekkert mjög mikið um þetta, sko, þegar það var að gerast, annað en þessi ó…þetta ónæði sem 
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Guðmundur hafði (HÖE: mhmm) af honum og hann sagði sko, þetta var…hann sagðist bara sjá hann fyrir 

framan sig í rúminu og alveg eins og hann lægi þar  

HÖE: jahá 

KK: og það urðu nú fleiri varir við hann þarna þetta haust, bara skömmu eftir að hann var jarðaður, hann 

dó í ágústlok og var jarðaður eitthvað tíunda, eða nálægt því, september og þá gerðist það atvik að…að 

það brann bær þarna í nágrenninu og [hik] hjónin þar, bróðir…var bróðir móður minnar og þau dvöldu 

sko heima á Úlfljótsvatni, svona, eitthvað um þriggja vikna tíma á meðan það var verið að koma upp, sko, 

bráðabirgðahúsnæði til þess að þau gætu verið þar yfir veturinn og [hik] hún, konan, hún svaf í rúminu og 

var [hik]…og þau bæði…að…en hann var ekki heima, bóndinn, maðurinn hennar og hún kemur að 

nóttinni til og kvartar um það að hún geti ekki sofið og…og það var [óskiljanlegt 1 orð] drengur eða 

krakki, svona eitthvað 10 ára sem að tilheyrði þeim líka og hún bað um að ha…hann kæmi til sín því að 

hún þóttist þá vera eitthvað öruggari og þá var þa…það þetta sama sem að þá var að…var að byrja, það 

var eitthvað frá þessum bónda – og svo þegar að þau voru farin að þá…þá fer þetta alveg…fyrir alvöru 

að…að ásækja Guðmund 

HÖE: mhmm – vóru…[hik] en það hefur ekkert verið bundið, þessi athöfn þarna, að reka naglann í kross, 

það hefur ekkert verið bundið við það að…að það vissi það enginn? 

KK: ekki hugsa ég nú það en…og þó getur það verið en ég hafði ekki nokkra hugmynd um þetta fyrr en 

hann Guðmundur sagði mér þetta bara núna fyrir ekki alllöngu (HÖE: og) 

HÖE: og þeir vissu það heldur ekki bræðurnir fyrr? 

KK: þeir vissu það ekki…ekki um það að hann hefði…hefði…ekki ábyggilega (HÖE: [þeir hafa ekki 

vitað það?]) að hann hefði farið út að leiðinu, (HÖE: neinei) neei, þeir vissu það ekki 

HÖE: mhmm – jahm – var dálítið um, þarna í svei…þekktir þú…vissir þú um menn í sveitinni sem voru 

kallaðir andheitir, semsagt að…að…að þó (KK: neei) þeir væru kannski ekki kraftaskáld? 

KK: neei, ég vissi nú ekki um það og það var nú ekkert [hik] ekki held ég neitt [hik] atvik sem að kom 

fyrir þannig lagað 

HÖE: enginn sem hefur [legist nú orð?] á að (KK: nei) gæti (KK: nei) gæti, svona (KK: nnnei) beðið 

(KK: beðið [óbæta? Nokkur orð sem ég skil ekki]) beðið óbæ…bæ…já, eða…eða…eða (KK: neei) 

einhvers góðs? 

KK: já, nei, ekki vissi ég nú um það 

HÖE: en [hik] var nokkuð um fylgjutrú, ég er nú ekki að hugsa um sko að…þú varst nú að tala við mig 

(KK: já) áðan að það hefði verið talað um að (KK: já, [þeir svona?]) að það hefði nú birst dauðir menn 

(KK: já) á undan (KK: já) en…en til dæmis að svipir manna hafi sést á undan þeim? 

KK: nei 

HÖE: eða (KK: nei) eða fylgjur þeirra í dýralíki 

KK: nei, það var ekki, ég heyrði aldrei minnst á það að það fylgdi neitt s…neinar fylgjur svoleiðis  

HÖE: jaá 

KK: nei  

HÖE: en [hik] eitthvað hefur nú verið þarna af draumspökum mönnum, var það ekki? 

KK: nnneeei, það var nú ekki 

HÖE: en höfðu [?] dreymt fyrir…menn dreymt fyrir ýmsu? 

KK: jú, menn hafa nú sjálfsagt gert það og…en það fór ekki neitt [hik] orð af því neins staðar 

HÖE: hvað til dæmis dreymdi menn fyrir [hik], ja, til dæmis fyrir því að…að…fyrir góðviðri? 

KK: jahh [hik] ég man nú ekki um það en ég man um það að ef það var þannig, til dæmis að vetrarlagi að 

menn dreymdi hey, mikið hey, þá var það alltaf sagt að það væri fyrir harðindum  

HÖE: jahá 

KK: og [hik] ég man nú ekki hvað var talið að væri…jú, það var sagt að ef menn dreymdi til dæmis vín 

eða eitthvað þess háttar eða…eða jafnvel fulla menn eða [eitthvað?] (HÖE: já) að þá væri það fyrir hláku 

HÖE: hláku já 

KK: já, það var fyrir hláku 

HÖE: jahá 

Upptaka endar 
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2052 

Beint framhald af 2051 

KK: en að dreyma hey að vetrarlagi, það [hik]…eða heyskap það þótti vera alltaf fyrir vondu, fyrir 

snjókomu eða…eða roki eða einhverju slíku, illviðri helst – og harðindum 

Hlé á upptöku 

HÖE: en þú hefur ekkert heyrt talað um kraftaskáld nein? 

KK: nei  

HÖE: jáh 

KK: það voru ekki neinir þarna sem að – sem fengust við það, að yrkja – Það eina skáld sem að varð…var 

á…á vegi manns það var Símon Dalaskáld 

HÖE: já, jájá 

KK: já [hlær] 

HÖE: manstu nokkrar vísur eftir hann? 

KK: [hik] jahh, hann kom nú einu sinni, sem ég man mjög vel eftir, að…og orti náttúrlega þá um…um 

heimilisfólkið 

HÖE: mhmm 

KK: hann byrjaði…hann byrjaði nú víst á því að yrkja um hann pabba og ég man nú ekki hvort að þetta er 

fyrsta vísan í því en…en hún er þá næstfyrst: „Gulls er þór í Grafningi, gumi sýslunefndar, eins 

hreppstjóri og oddviti, æfður í störfum fremdar― [hlær] og svo náttúrlega hélt þetta áfram, svona, ég man 

nú ekki alla þuluna um…um sko hitt…hitt fólkið líka  

HÖE: mhmm 

Hlé á upptöku 

HÖE: hittirðu nokkurn tímann gamlan mann sem að trúði því að það hefðu verið til útilegumenn – eða 

væru til? 

KK: neih – ja, ég hugsa nú samt að…að þeir hafi nú trúað svona á þessa útilegumenn altso þessa 

útileguflakkara, svona, eða…eða sem lögðust út og voru úti svona eins og Fjalla-Eyvindur og slíkir en 

ekki…ekki á búskap, ekki (HÖE: nei) ekki svoleiðis [sveitfesti?] í útilegumannabyggðum  

HÖE: nei, það hafa ekki (KK: nei), já, þeir hafa…þú náttúrlega, hérna, það hefur náttúrlega verið talað 

um sko (KK: já)[óskiljanleg 3-4 orð]  

KK: jájá, það (HÖE: en [hik]) var talað um það 

HÖE: en [hik]…en hvernig var það, lögðust ekki einhverjir út í Henglinum? 

KK: jú, það var nú einhver útilega í Henglinum að það er þar hellir og…og [hik] það sjást þar ummerki 

eftir að það hafi verið þar einhver…einhver sko útilega – töluvert af beinum – ég man eftir því að hann 

Guðmundur, bróðir minn, hann var þar á ferðalagi, svona, að sumarlagi [hik] og kom í þennan helli og 

hann sagði að það ætt…mætti sjá þar töluvert af alls konar beinum, bæði af stórgripum og…og kindum, 

sem væru auðvitað leifar frá þessum tíma enda eru víst til sagnir um það að (HÖE: mhmm) að það hafi 

[hik] menn legið úti á tímabili – þarna í…í Hengla[dölunum?]  

HÖE: jahá 

KK: það var nú að sumu leyti þægilegt, þarna eru hverir líka og var hægt að nota þá til að…að sjóða 

HÖE: jaáhh [hlær]  

KK: svo það [hefur ekki aflað?] eldsneytis 

HÖE: mmm, en [hik] álfar, eru álfabyggðir þarna (KK: mmm) niðri í Úlfljótsvatni? 

KK: mmm, neeei, ekki held ég nú það, það var þetta sem að ég minntist víst á í fyrra með þessa sem áttu 

að búa, svona, til dæmis í Hrútey og (HÖE: já) og…og Skiphól og svoleiðis, en það var ekki beinlínis 

að…um að tala að það væru reglulegar álfabyggðir  

HÖE: mhmm 

KK: en það var í Hlíð, þar var álitið að væri…væri þó einhver…einhver álfabúskapur, þar rétt hjá bænum 

er hóll sem ka…heitir Búhóll og þar stóð þegar að…sko, ég var þar sem krakki fyrstu sex ár ævinnar og 

þar var kofi sem ekki tók nú nema kannski einn hest eða eitthvað lítilsháttar af skepnum, mjög lítið – og 

það va…fylgdi sögunni að það ætti alltaf að vera kofi þarna, það væri sko vilji þeirra álfa, held ég hafi nú 

verið sagt, sem byggju í hólnum, að það væri þar kofi – og svo var sú saga líka sögð að einu sinni hafi 

verið haft folald í þessum kofa og það hafi þrifist svo ákaflega vel og einu sinni þegar komið var í kofann 



 

129 
 

að vita um folaldið þá var kona í kofanum, sem var að gefa því eitthvað góðgæti og þá þótti það víst að 

það væri álfkona sem að væri að hlynna að folaldinu og svo var það alveg ákveðið að það væri þar 

k…væri þar alltaf kofi, sem væri notaður fyrir skepnur og þetta var svo á meðan að…á meðan, sko, 

foreldrar mínir bjuggu þar og eins eftir að næsti ábúandi sem bjó þar í…í svona allt að því fjörtíu ár, hann 

hafði líka kofa þar 

HÖE: mhmm 

KK: en nú veit ég ekki um það, hvernig það er lengur 

HÖE: jahám – þeir hafa ekki sést vera að veiða í vatninu? 

KK: neei, þeir sáust ekki, öðruvísi en það að það var [hlær], náttúrlega er það sosum ekki neitt álfamerki, 

að það eru stundum rákir í vatninu, svona, kannski, sem að ekki eru alveg ólíkar [hik] fari eftir bát sem 

hafi verið róið eftir því og þá var sagt að nú er…nú er til dæmis [hik] sá sem býr í Skiphól, nú er hann að 

fara á dráttinn til að veiða 

HÖE: mhmm 

KK: og þá er kominn silungur, þá er [óhætt?] að fara [á vatnið?] líka 

HÖE: jahám – það var semsagt [visst/víst?]merki um [óskiljanlegt 1 orð]? 

KK: já, það voru víst merki um það að það myndi vera óhætt að fara að (HÖE: [hlær]) hugsa um 

veiðiskapinn, því nú væri hann [hlær] farinn að stunda hann 

HÖE: mmm, mm, mm 

KK: jaá 

Löng þögn 

HÖE: það hefur ekki…en það hefur ekkert annað sést nei, þeir hafa ekki sést vera að draga (KK: nei) net 

eða neitt 

KK: þeir sáust aldrei, nei, það kom ekki fyrir 

HÖE: nei, bara þessar rákir? 

KK: já, bara þessar rákir í vatninu 

HÖE: mhmm 

KK: neinei, það var ekki svoleiðis 

HÖE: og [hik] álfkonur hafa aldrei látið vitja ve…mennskra manna (KK: nei) þegar þær voru í 

barnsnauð? 

KK: nei, það var aldrei þannig lagað neitt  

HÖE: mhmm – mhmm 

KK: neei 

HÖE: en þeir hafa ekki gert neitt illt mönnum (KK: nei) þarna? 

KK: neinei, ekki ef þeir…ef það var passað að [hik] að gera ekkert – það sem var bannað – a…þeim á 

móti eins og…eins og til dæmis að slá þarna [hik] Hrúteyjartoppinn 

HÖE: jájá 

Koma „högg“ í upptöku 

HÖE: og [hik] þeim hefur…og þeim hefur, hérna…og enginn hefur heyrt neitt, kunnað neitt af kveðskap 

þeirra? 

KK: nei 

HÖE: nei 

KK: neinei 

HÖE: [viltu?] 

KK: nei 

HÖE: jahá – Lærðirðu nokkurntímann þulur Katrín? 

KK: neei, það var nú lítið um það, ég held bara ég hafi enga þulu lært eiginlega 

HÖE: ekki lært þessa þulu: gekk ég upp á hólinn 

KK: nneiii 

HÖE: en [hik]: sa…sat ég undir fiskahlaða 

KK: a…föður míns? 

HÖE: já 

KK: jaaá, ég hef nú [hik] ja, ég man eftir [henni?] því [hik] hérna [hik] það er lesbók sem (HÖE: það er í 

lesbók já?) jaá [hlær] (HÖE: jájá, jájá) í lesbók sko (HÖE: já, lesbókinni, já) jaá 
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HÖE: jájá 

KK: jaá, það er nefnilega það 

HÖE: en [hik] þið hafið, hérna, það hefur verið mikið af bókum á heimilinu (KK: já) var það ekki? 

KK: það var svo mikið af bókum að það sem að var verið að fara með svona það…það drukknaði í því 

sko, maður fór stra…strax að lesa bækurnar, ég man nú það…man nú ekki fyrr eftir mér en ég var farin 

að lesa, ég man bara ekki fyrr eftir mér, ég fór…það var…maður fékk strax einhverjar bækur, það var svo 

merkilegt, jafnvel barnabækur sem smákrakki 

HÖE: já 

KK: Barnagull hét það og svo las maður og las  

HÖE: jahá – voruð þið stundum að geta gátur krakkarnir? 

KK: jú, það kom nú fyrir, maður gerði það 

HÖE: það hefur þá helst verið í rökkrinu? 

KK: já, það var helst í rökkrinu 

HÖE: það hefur ekkert verið öðruvísi? 

KK: nei, það var ekkert öðruvísi 

HÖE: mhmm nei – ekki hafið þið haft [þær gátur?] úr bókum? 

KK: neei, neei, ekki var nú það 

Hlé á upptöku 

11:54 - HÖE: Reykjavík, Miðtúni 9, 28. apríl 1969, Katrín Kolbeinsdóttir segir frá – já, ég var að spyrja 

þig þarna um leiki (KK: jaá) hvaða leikur þótti ykkur skemmtilegastur? 

KK: [ja] við vorum nú oft fá og…og það var helst [hik]…var það skessuleikur sem við fórum í (HÖE: 

mhmm) og þá var einn…einn…einn krakkinn skessan og þá l…hljóp allt af stað og átti að komast á 

ákveðinn stað sem hét Borg og þeir sem komust það án þess að skessan næði að…að taka í þá eða 

klappaði (HÖE: mhmm) þeir…þeir voru sloppnir [heyrist mannamál fyrir aftan] en þeir sem að hún náði í 

það…þeir…hún hafði tekið þá til sín og þeir voru sko [hik] þá úr leiknum í bili (HÖE: mhmm) og það var 

haldið áfram þangað til að…þangað til að hún var búin að ta…að ná þeim öllum, ef til vill, eða gefast upp 

– og svo var hlaupið í skarðið, það var nú eitt, [og?] þá var staðið í hring og einn var fyrir utan og 

HÖE: já og einn hefur hlaupið? 

KK: jaá 

HÖE: og, svo var það aftur…átti að hlaupa hvor á móti (KK: já) [óskiljanleg 2-4 orð] (KK: [hik] átti að 

hlaupa hv…hvor á móti öðrum, hann klappaði á einhvern og svo var hlaupið [hik] hvor á móti öðrum og 

komast í skarðið og sá sem komst í skarðið að…hann er…hann var þá inni, ef það var sá sem að hafði 

klappað á þann sem að fór út að þá var næst…þá hi…hinn sem að…sem að var sko klappaður út, hann 

varð svo að klappa út aftur annan og þá hófst kapphlaupið á ný (HÖE: mhmm) í skarðið 

HÖE: fóruð þið nokkuð í leiki eins og köttur og mús, var það nokkuð þekkt hjá ykkur? 

KK: neeih, það held ég ekki, ekki man ég [eftir?] (HÖE: en eitt par fram yfir ekkjumann?) já, ég man eftir 

því, það var…það var líka leikið þegar að nógir krakkar voru til – og þá var sko ekkjumaðurinn að ná…að 

ná, sko, frá…frá parinu, að ná [eða?] altso ef það var karlmaður, þá varð hann…átti hann að ná í 

kvenmanninn sem oftast var nú, eða stelpuna, frá þeim sem að…og þá var náttúrlega…snerist það við, ef 

hann náði í það þá var það orðið par en hinn var orðinn ekkjumaður  

HÖE: mhmm – en hvernig fór hann að því? 

KK: ja, það var nú víst þannig að það var raðað upp, tve...tveimur og tveimur og hann var fremstur og 

svo…svo komu þau [hik] sitt úr hvor…hvorri áttinni og áttu að ná saman e…eða hann að ná í…í 

stúlkuna, annaðhvort (HÖE: mhmm) já, ef að þau náðu saman þá…þá var[ð?]…þá höfðu þau unnið og 

hann var áfram ekkjumaður en ef að hann náði í…í stúlkuna þá…þá var hinn orðinn ekkjumaður 

HÖE: jaám – mhmm – en það hefur ekki…það hefur ekki, hérna [hik] ja, hve…það, já [hik] hvaða fleiri, 

svo var farið í skollaleik, var það ekki? 

KK: jújú, jú, eða blindingsleik (HÖE: mmm) jaá, það var líka gert – og þá var það skollinn sem varð að 

reyna, þó blindur væri, að ná í…ná í hina 

HÖE: var nokkuð [hik] – var nokkuð, hérna, gert við skollann, áður en hann fór að leita? 

KK: nnneei, ekki man ég nú eftir því, að það hafði verið neitt gert við hann, annað en það að það var 

bundið fyrir augun á honum  

HÖE: já, honum hefur ekki verið snúið í hring? 
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KK: neei, neei, ég man ekkert eftir því (HÖE: mmm) að hann hefði verið neitt svoleiðis ruglaður með því 

(HÖE: nei) nei 

HÖE: fóruð þið í útilegumannaleik? 

KK: neei, ekki man ég eftir því 

HÖE: en manstu nokkuð eftir saltabrauðsleik, sem kallaður var? 

KK: neei, ég man nú heldur ekki eftir því 

HÖE: fóruð þið í nokkra leiki þar sem var sungið? 

KK: [andvarpar] við skulum sjá [hik] jú, það va…kom nú víst fyrir að það var…að það var sungið [hik] 

það var [hik] – jú, það var einn leikur sem að var dálítið sungið í – en ég…það einhvern veginn vefst nú 

fyrir mér að ég 

HÖE: [hik] það hefur ekki verið Fram, fram fylking? 

KK: jú, það var nú það 

HÖE: var það það já? 

KK: já, það var það 

HÖE: og hvernig var þulan sem þið fóruð með? 

KK: fram, fa…fram fylking, forðum okkur undan senn ræni, senn ræningjar oss vilja ráðast á, sýnum nú 

dug, djörfung og hug, vaki vask…vaki, vaki vaskir menn, voða ber að höndum, sá er okkar síðastur mun 

sveipa[ð?] verða böndum (HÖE: mmm) og þá var það nú víst búið sko 

HÖE: já, svo var hann tekinn [og?] (KK: já) – var hann látinn vinna einhverjar þrautir, til að losna aftur? 

KK: njáá 

HÖE: eða var bara haldið áfram þangað til allir voru [orðnir í ban…?]  

KK: ég held að hafi nú verið alli…haldið áfram bara (HÖE: mmm) þangað til búið var að…að ná þeim, 

eða taka þá alla 

HÖE: já – þegar þið voruð í eða ætluðuð að fara í leik…jaá, fóruð þið nokkuð svona í innileiki eins 

og…manstu nokkuð eftir hoffinsleik eða [alfinnsleik?] (KK: nei, nei, ég man ekki eftir því) en 

[háuþórleik?]? 

KK: neinei, ekkert svoleiðis 

HÖE: og ekki hringbroti? 

KK: neih 

HÖE: nei 

KK: neih 

HÖE: nú þarna hefur verið dansað var það ekki stundum? 

KK: nei 

HÖE: aldrei dansað? – hvað varstu orðin gömul þegar þú dansaðir fyrst? 

KK: [segir já hlæjandi] [óskiljanleg nokkur orð, gæti verið: ég er hrædd um það?] 

HÖE: [hlær] eða þegar þú sást dansað? (KK: ég) þegar þú sást dansað?  

KK: [umlar já] - ég hef víst ekki séð dansað – það var aldrei, það kom aldrei fyrir að það væri dansað, jú 

það var þarna á einum bæ sem var nú verið að halda einhver…einhver hérna þrettándaböll, sem kölluð 

voru, ég fór aldrei þangað og…og það var nú, svona, þegar ég varð s…eitthvað svona komin undir tvítugt 

samt sem að þetta var haldið (HÖE: mhjá) en ég fór aldrei 

HÖE: mhmm, nehei – jahá 

KK: jú, líklegast hef ég nú séð dansað og að nafninu til dansað þegar…þegar ég var eitthvað svona í 

kringum 15 eða 16 ára, þá var…þá var hérna silfurbrúðkaup haldið á einum bæ og það var ha…heilmikið 

s…safnað saman af fólki þar og…og það var eitthvað dansað dálítið um kvöldið og ég man það að einn 

bóndi, hann bauð mér upp svokallað, ég hafði nú aldrei neitt dansað og…og kunni náttúrlega ekki neitt 

[hlær] en það hefur nú víst farið einhvern veginn  

HÖE: [hlær] – jahá og þarna hefur verið spilað á harmóníku eða? (KK: já) já – manstu nokkuð hvort það 

var sungið? 

KK: jájá, það var nú sungið (HÖE: við) eitthvað (HÖE: við dansinn?) neinei, það var ekkert sungið við 

dansinn (HÖE: nei, engin danslög?) neineineinei (HÖE: [ekkert danslag eða svona?]?) neineineinei 

(HÖE: nei) ekkert svoleiðis 

HÖE: en það hefur verið sungið náttúrlega [svona?] (KK: jájá) jájá  

KK: svo var sungið þar fyrir utan (HÖE: þar fyrir utan já) jaá 
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HÖE: jájá 

KK: þá var nú venjulega sungin þessi s…algildu og sígildu ættjarðarljóð sem allir kunnu þá (HÖE: mmm) 

jájá, Fögur er vor fósturjörð og þetta nokkuð 

HÖE: en þegar (KK: og Hvað er svo glatt) já (KK: og þetta) – en þegar verið var að…að hérna…þegar 

þið ætluðuð í leik, krakkarnir, til dæmis skessuleik (KK: já) [hik] hvernig var ákveðið hver átti að verða 

skessan? 

KK: ja, það var nú held ég…það var eitthvað verið að…að pikka svona og pota 

HÖE: [hik] nú? 

KK: já, það var eitthvað potað svona  

HÖE: [hik] í greip sér eða? 

KK: jaá, eitthvað svoleiðis og þá…og það var það sem að…og eitthvað…eitthvað var nú þulið (HÖE: var 

það já?) [og] svei mér þá, ég man það (HÖE: og eitthvað þulið?) já, eitthvað þulið og talið og það…það 

sem endaði á, það var…það var sko sem átti að vera (HÖE: jaá) skessan, já 

HÖE: þú hefur aldrei heyrt þessa þulu hérna Ugla sat á kvisti? 

KK: neei 

HÖE: en Ég á go…Ég á sokk sem gat er á? 

KK: nei 

HÖE: nei (KK: ekki heldur) – var nokkuð kastað upp priki? [Ef að?] öllum er skipt í tvö lið? 

KK: ahh, neeei, ekki var nú það 

HÖE: og sá vann sem gat tekið prikið? 

KK: nei 

HÖE: neei – og [hik] þú hefur aldrei séð…nei, þið hafið náttúrlega haft [hik] neinei – en [hik] já þú segir 

að eitthvað hafi verið þa…eitthvað, þegar hefur verið…átt hefur að ákveða (KK: já) hver átti að vera 

skessa (KK: jájá) eitthvað verið [hik]  

KK: það var eitthvað þulið 

HÖE: eitthvað þulið já? 

KK: já 

HÖE: en er alveg…alveg úr minni liðið? 

KK: alveg hreint, það voru nú eiginlega engin almennileg orð í því 

HÖE: neei, engin almennileg (KK: nei) orð nei? 

KK: nei, það var eitthvað…eitthvað hinsvegin (HÖE: jaá) [hik] það var bara eitthvað semsagt [hlær] 

óskiljanlegt tuldur  

HÖE: mhmm 

KK: Eniga meniga súkkandí, þetta er eitt stefið úr því 

HÖE: jahá 

KK: já 

HÖE: jahá – þú manst ekkert hvaðan þið höfðuð þetta, krakkarnir? 

KK: ég er nú ansi hrædd um að þetta hafi verið komið, hérna, frá sjávarsíðunni eða 

einhverjum…einhverju þéttbýli 

HÖE: jaá 

KK: ég er hrædd um það, að það hafi verið einhverjir krakkar sem að kunnu eitthvað [að flytja?] svoleiðis 

(HÖE: mmm) sem hafi komið með þetta, þetta hafi ekki sko verið gamalt heldur (HÖE: mhmm) heldur þá 

af nýrra taginu 

HÖE: léku sér einhverjir krakkar sem voru ú…frá [hik] (KK: jú það) frá sjó? 

KK: það gat átt sér stað sko að það væru…höfðu borist krakkar svoleiðis inn í sveitina sem að höfðu verið 

við sjó 

HÖE: aha 

KK: en þetta var nú helst...að fara í leiki eða svoleiðis, það var helst svona á messudögum, sunnudögum 

eða svoleiðis þegar eitthvað kom saman af aðkomukrökkum því að annars var nú of fáliðað til þess – við 

vorum nú…við Guðmundur vorum nú langelst og…og við vorum ein fram að því að Guðmundur er…er 

sjö ára gamall þegar að  það næsta (HÖE: jahám) bætist við og þá vorum við bara tvö sko eiginlega í 

[hik]…sem að vorum saman sem krakkar, [svoleiðis?] (HÖE: mhmm) farin að verða unglingar þegar hitt 

fer að komast upp 
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HÖE: jahá – barnagull hafið þið ekki átt mörg náttúrlega? 

KK: neeih – neinei, það var nú ekki mikið af því 

HÖE: þið hafið haft…átt horn og völur (KK: já) og? 

KK: jájá, jájá 

HÖE: og [hik] (KK: og kjálka) leggi og kjálka (KK: kjálka og leggi jájá) jaá 

KK: jájá 

HÖE: skeljar hafið þið ekki átt neinar? 

KK: neih, engar skeljar 

HÖE: nei, það var nú ekki von 

KK: nei 

HÖE: langt frá sjó 

KK: jaá 

HÖE: jæja  

27:00 Upptaka stöðvast 

Restin af upptökunni er viðtal við Snjólaugu Jóhannesdóttur 

 

2684 

HÖE: Reykjavík, Miðtúni 9, [hik] tíunda (KK: ell…) já ellefta (KK: já) ellefta janúar 1977 (KK: já) 

Katrín Kolbeinsdóttir húsfreyja segir frá – fer með þulu – já, þú ætlaðir að fara þarna með…með 

Grýluþulu 

KK: Grýla kallar á börnin sín, þegar hún fer að sjóða til jóla, komið hingað öll til mín, Leppur, Skreppur, 

Loki, Poki, Langleggur og Leiðindaskjóða, Sigurður og Sóla 

HÖE: heyrðirðu þessa þulu í æsku? 

KK: jaá, ég heyrði þetta, þetta var…þetta var sko kveðið við mann og við systkini mín, svona á árunum 

[hik] upp úr 1910 og þar á undan  

HÖE: jahá – manstu nokkrar fleiri þulur? 

Þögn 

KK: Við skulum sjá – nn…ég held ég sé nú ekki svo að ég geti farið með neitt þó ég kunni eitthvað, 

svona aðeins byrjunina á þessu, þá (HÖE: já) [eða?] það er nú ekki meira 

Slökkt á upptöku 

KK: [óskiljanlegt eitt orð í byrjun] sem að, ég ætla aðeins að fara með það svona áður, til… (HÖE: já) 

áður en það kemur [hlær] á bandið (HÖE: jájá) – Tíkin hennar Leifu, hún át frá mér margt, nýja 

skaflaskeifu, skinn og vaðmál svart – svo stendur í mér alveg [hlær]  

HÖE: svo stendur alveg í þér, já (KK: já) jaaá, jájá, en þetta gæti nú rifjast upp (KK: já) fyrir þér seinna – 

það er nú það, jájá – ég ætlaði að spyrja þig um eitthvað meira, var ekki, hérna, var ekki sagt mikið af 

sögum þegar þú varst að alast upp? 

KK: nja, það var  nú ekki mjög mikið gert af því, [hik] jú manni voru sagðar svona þjóðsögur, ég man 

það, þegar við vorum lítil en það var nú ekki mikið lengur af því að það komu svo fljótt bækur til að lesa 

(HÖE: jahá) og þá náttúrlega var ekki þörf fyrir…fyrir sko að vera að segja sögur beinlínis (HÖE: það var 

það) já, það var það 

HÖE: svo þú hefur ekki kannski lært neina…ævintýri, svona eins og söguna um Búkollu eða (KK: júúú) 

eða neitt slíkt? 

KK: maður lærði náttúrlega Búkollusöguna 

HÖE: jáá [hlær] 

KK: jájá og s…jájá og svona [hitt?] og annað og Velvakanda og bræður hans og þetta nokkuð 

HÖE: já 

KK: nú svo las maður þetta aftur í bókum og þá fa…þá fannst manni þetta, sko, vera þannig að…að þetta 

væri bara úr bókum [hlær] 

HÖE: já, þetta var alveg eins og í bókunum þá? (KK: jájá) Þetta var alveg eins og í bókunum já, (KK: já) 

– en [hik] þú hefur aldrei lært söguna af [Hyrnuhreyki?] 

KK: neeei, ég hef aldrei (HÖE: neei) ég hef aldrei heyrt þá sögu  

HÖE: nei 
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KK: neei 

HÖE: en söguna af Loðinbarða? 

KK: jaá, það var ein af sögunum sem var oft sögð  

HÖE: jahá 

KK: jájá 

HÖE: [já?] hún er ekki í þjóðsögunum minnir mig 

KK: það er víst ekki, nei 

HÖE: nei (KK: nei) – ekki þeim sem að gengu þá (KK: ne…nei) ég hafði nú séð uppskrift af henni í 

seinni tíð (KK: jájá) en það er nú annað 

KK: já, þeir hafa tekið hana þá aðrir kannski 

HÖE: já, heldurðu að þú treystir þér til að segja mér söguna af Loðinbarða? 

KK: ja [andvarpar] n…ég er nú ekki kannski alveg viss um að…að hún komi í góðu formi [hlær] (HÖE: 

[hlær] svona strax – en það var víst þannig að það vo…var karl og kerling í koti sínu og…og karlinn réri 

til fiskjar og þá kom loðin hönd upp á borðstokkinn og var [hik] á þ…í [ferð?] með að sökkva bátnum og 

svo er sagt að: „ef þú gefur mér ekki dóttur þína þá…þá sökkvi ég bátnum,― ja, hann náttúrlega vann sér 

það til lífs að heita því að gefa honum dóttur sína, þessum [hik] sem átti loðnu höndina og…og svo fer 

hann auðvitað í land og ekki meira en eftir nokkurn tíma þá stendur maður við…eða er barið að dyrum og 

þar stendur maður úti og þar er kominn sá sem hafði ætlað að sökkva bátnum og hann heimtar dóttur 

karlsins, hann verður auðvitað að gera…standa við orð sín og svo fer hann með hana – en þær munu hafa 

verið þrjár þessar karlsdætur, eins og venjulega, og svo líður og bíður og það er ennþá…hann rær enn til 

fiskjar og enn er…og enn er…kemur loðin hönd upp á borðstokkinn og það fer allt á sömu leið að hann 

verður að lofa honum einni dóttur sinni til að frelsa líf sitt og svo kemst karl heim og…og það er…líður 

bara nokkur tími þangað til að barið er að dyrum, nokkrir dagar, og þá er það þ…sú, önnur dóttirin sem að 

fer og svo fer þetta eins að ennþá kemur loðna höndin til að sökkva bátnum og hann lofar þeirri þriðju, 

hann sá nú ekki mikið eftir henni því að það var nú víst sú sem að var heldur…heldur í…í minnstum 

metum og hún fór…það kom líka maður og fór með hana og nú voru þær allar farnar og það spurðist 

auðvitað ekkert til þeirra svona fyrst um sinn en þetta var þá tröllkarl og…og bjó í helli og…og þær 

á…áttu að verða húsfreyjur þar en…en þessar tvær sem fyrst fóru, þær voru nú óvanar öllu því þær 

voru…höfðu lifað í eftirlæti og…og ekki vanar nein…neinni búsýslu og þá bara tók hann þær nú, svona, 

setti þær í…í eins konar fangelsi og…og fór ekki vel með þær – en svo kom sú þriðja, hún hét nú Helga 

eins og vant var og hún vildi nú eitthvað, svona, gera og…og tók til og eldaði handa karlinum og 

hann…honum líkaði vel við hana og segir henni að hann fari nú bráðum að efna til brúðkaups og…og 

hún verði að taka á móti gestum og svo dregur hann nú að matföng og hún eldar og hún gengur um 

hellinn en það var ein hurð, sagði hann, sem hún mátti alls ekki ganga um en hana langaði nú samt til 

að…að komast þangað inn og hún komst þangað inn og þar sitja þar systur hennar, illa á sig komnar og 

[brunnar?] á hárinu og…og au…aumar að öllu leyti og hún lætur það nú eiga sig og svo kemur nú…og 

svo er nú komið að veislunni og hún [hik] sýður matinn og ber hann á borð og svo kemur karlinn 

með…með s…sín [hik] sitt fólk, sín tröll og það er sest að veislu og…og drukkið og étið og…en [hik] en 

það hefur nú víst fallið niður hjá mér að…að hún var nú ekki sjálf í veislunni, brúðurin sem átti að vera, 

heldur hafði hún útbúið einhvern [hik] s…staur eða drumb og…og látið líta út eins og hún sæti þar, og 

klætt þetta í föt og…og…og svo átti nú að fara að tala við brúðina auðvitað, eins og vant var, svona 

eitthvað, en hún var svarafá og…og [hik] það líkaði karlinum illa að hún sagði ekki neitt svo hann slær 

hana og svo…þá veltur drumburinn um koll, þá sögðu sumir að hann hefði gabbað sig en hinir sögðu að 

honum væri vorkunn því þetta…hún hefði ekki talað neitt og…og það endar með því að allt…allt fer í 

bardaga, allt lendir í bardaga og…og það er slegist þangað til all…öll kássan liggur á gólfinu en þá kemur 

nú Helga sjálf til skjalanna og…og hún getur komið þessu öllu fyrir kattarnef og…og…og ráðið við það, 

annaðhvort brenndi hún það eða einhvernveginn og svo fer hún heim í kot með…með systur sínar og svo 

er sótt það sem fémætt var í hellinum og…og…og það líður ekki á löngu að það kemur einhver og biður 

hennar en…en það fara litlar sögur af systrum hennar því þær voru ekki, eiginlega, þ…álitið að þær væru 

nýtar til neins og þetta held ég sé nú sagan [hlær] – hvort að hún er nokkuð…stemmi nokkuð við það sem 

annars staðar er sagt, það veit ég nú bara ekki 

HÖE: já, hver sagði þér þetta? 

KK: þetta var sagt bara heima (HÖE: já) jájá, gö…gömlu tíðinni 
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HÖE: [hik] já (KK: já, ég hugsa að það hafi verið amma) var það amma þín sem að 

KK: já, ég hugsa að það hafi verið amma mín (HÖE: já) – jájá 

Slökkt á upptöku 

HÖE: já, það er [síðan?] dálítið langt síðan þú heyrð…síðan þú heyrð…síðan þú, hérna, (KK: jaá) sagðir 

þessa sögu?  

KK: jájá, það er langt síðan ég heyrði þetta (HÖE: já) þe…þetta 

HÖE: og langt síðan þú sagðir hana síðast? 

KK: já, mjög langt síðan, ég (HÖE: já) hef ekki sagt hana laaangalengi 

HÖE: neei, nei 

KK: neei 

HÖE: neei, það hefur gengið þarna…[andvarpar] jaá [klukkan slær] hvernig er það, voru nokkrir…voru 

nokkrir draugar þarna austurfrá?  

KK: nja, það var nú ekki mikið af draugum, ekki…ekki svona sem ferðuðust um að minnsta kosti 

HÖE: nei 

KK: neei 

HÖE: engir svona sveitar-(KK: nei)draugar? 

KK: nei, enginn sveitardraugur  

HÖE: nei 

KK: nei og það var ekki mikið um að það [hik]…og eiginlega ekkert um að maður heyrði talað um það 

(HÖE: [óskiljanlegt 1 orð]) að það væri – en hann Guðmundur bróðir minn, hann er nú betur inni í 

þessum draugum en ég 

HÖE: [hlær] 

KK: það voru tvö…það mátti segja að það væri tveir sem að voru eins konar draugar þarna á Úlfljótsvatni 

– ég varð aldrei vör við neitt 

HÖE: jahá 

KK: neei 

HÖE: en heyrðirðu aldrei neinar sögur af þeim? 

KK: [andvarpar] jújú [hlær] það voru nú til sögur af þeim, þeir gerðu svona hitt og annað skráveifur, það 

var nú þannig að það fórst maður í…í vatninu, sem var vetrarmaður hjá foreldrum mínum og…eða 

fjárgeymslumaður og hann [náðist]…fannst…líkið fannst strax og hann var svo jarðaður eins og gerðist 

og gekk en það var al…það varð [eiginlega?] ekki svona neitt heima við en fjárhúsin, þar sem hann hafði 

haft féð sem hann passaði, að það eiginlega leit þannig eða kom þannig fyrir að hann væri þar lengi vel, 

það voru ýmsir sem urðu varir við og [andvarpar]…ég fór náttúrlega aldrei, þeir voru töluvert frá, fór nú 

aldrei að vetrinum á þessi fjárhús og þekkti þetta ne…ekki þannig af eigin reynslu – en ég vissi það að 

þeir sem að, sko, pössuðu féð þar að þeir urðu stundum varir við það þegar þeir ætluðu að fara að láta inn 

og voru búnir að gefa hey að þá kom bara allt saman, sópaðist all…hjörðin út og það þótti nú ekki aldeilis 

einleikið þegar fé var komið á jötu og svo var eitt…eitt sinn að vorlagi að þá var hún amma að…að fást 

þar við að…við skán sem að var notuð svona eins og til að bera á svolítinn blett í kring til að yrði meiri 

slægja þar og hún átti von á…á karlinum sínum, afa, af vatninu og svo gengur hún þarna hjá húsunum þá 

heyrir hún að það er snýtt sér hressilega inni í einu húsinu svo hún hugsaði sem svo að „nú hlýtur 

hann…hann hlýtur að vera kominn― og lítur inn, fer inn í húsið, þar er ekki nokkur maður, svo eftir svona 

góða stund þá kemur karlinn sko neðan frá vatninu, allt annars staðar að og þá var þetta auðvitað sett í 

samband að þetta væri sá sem að hélt sig í húsunum  

HÖE: jahá 

KK: og þetta er svona…ja, svona eins og vottur af…af draugasögu [hlær]  

HÖE: það hefur enginn…eru nokkrir álagablettir þarna? 

KK: jaá, það voru álagablettir, það er eyja í vatninu sem heitir Hrútey með…svona topplaga eyja, dálítið 

einkennileg og…og það mátti alls ekki slá toppinn og það var nú aldrei gert en það var einstöku sinnum 

heyjað í eyjunni seinnipart sumars en það var alveg bann á því að slá toppinn en þar uppi var fínasta og 

besta grasið því fuglarnir sátu þar svo mikið og ræktuðu svo vel þúfu þar uppi og niður…niður frá 

þúfunni – og það var nú aldrei gert að…frá sko okkur að slá það en ég man eftir gömlum manni sem 

að…sem var niðursetningur sko og hann var nú, þegar að ég var krakki, þá var hann svona kominn hátt á 

áttræðisaldur og að byrja níræðisaldur, var hálfníræður þegar hann dó og hann sagðist hafa verið einu 
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sinni að slá úti í eyjunni og þá hefði bóndinn sem þá var á Úlfljótsvatni, hann hefði allt í einu komið 

róandi, alveg hreint eins og hann mögulega gat í áttina til sín og alla leið út í eyjuna og sagt sér að hann 

mætti alls ekki slá toppinn en það hafði honum ekki verið sagt áður en hann byrjaði að slá og 

þá…ha…hann…honum [óskiljanlegt 1 orð] svo mikið á því, sko, bóndanum að…að sjá til þess að hann 

væri ekki farinn að slá – en það átti að búa, sko, huldumaður í…í eyjunni og sérstaklega [hik] átti hann, 

sko, heima þarna í toppnum og…og þar mátti ekki neitt slá – og svo var það smá hólmi neðar í vatninu 

sem er líka…var svipað um en hann var nú svo lítill að það var nú eiginlega enginn ástæða til að slá það 

neitt en rétt hjá var stærri eyja og þar var líka stundum slegið og fyrsta [hik] sumarið, fyrsta eða annað 

sumarið sem að foreldrar mínir voru á Úlfljótsvatni þá var slegið í eyjunni, Flatey, og hann afi fór út í 

hólmann og sló eitthvað svolítið þar, það var nú samt ekki eiginlega neitt að slá en hann gerði það nú samt 

– nú, svo, en um veturinn þá…þá drepst uppáhaldshesturinn hans og honum varð svo…það var nú [hik] 

ekki verið að…bæði var það nú að hann drapst sjálfur og…og þá var nú ekki mikill áhugi á hrossakjöti 

svo honum var bara sökkt niður í vatnið og seinast sást það að…að eitthvað af, svona, beinagrindinni rak 

alveg akkurat í hólmann þennan og þetta vo…eru nú aðalálagablettirnir sem voru…sem voru eða 

svoleiðis [hik] ba…bannhelgisblettir sem voru þar, ég man nú ekki eftir fleirum 

HÖE: jaá – en það hefur engin álög verið þarna á vatninu sjálfu? Veiði í því? 

KK: neei, það var engin…engin álög á veiðinni, ekki öðruvísi en það að það var munnmælasaga 

um…um, sko, mýbitið sem var svo mikið af – að það átti að hafa komið af því að það voru [hik] tvær 

kerlingar að rífast um veiði í vatninu og þá hafði…það var nefnilega í upphafinu að þá voru kot þarna í 

kring, minnsta kosti hjá…smá hjáleigur eða kot, eitt hét nú Gata og annað var nú kallað Hjáleigan og það 

var nú í [b..?] leigu og líklega bara allt fram undir síðustu öld, þegar svona…líklega fram að…í lok 

átjándu aldar og þær rifust um veiði á…á vík sem heitir Fjósavík og það endaði með því að önnur 

kerlingin lagði á að…að [hik] að silungurinn breyttist í mýflugu, í mýfluguna [hlær] og þannig var sko 

skýrin…það var skýringin á þessari mýflugnamergð að það hafi komið vegna þess að kerlingarnar rifust 

um veiðina og…og önnur…annarri tókst að…að…að breyta silungnum í mýflugu en það hefur [hlær] nú 

ekki verið nema lítill hluti  

HÖE: jájá – voru nokkurs staðar víð…voru…voru álfar víðar? Eða huldufólk [í öllu þessu?] (KK: 

[andvarpar]) [það var?]  

KK: jú, það var hóll þarna líka, Skiphóll, og þar var nú eiginlega talað um að myndi vera líka [hik] 

álfabyggð – og sá sem þar var að hann…hann réri til fis…eða til…til silungsveiða út á vatnið og þegar að 

voru farnar að sjást rákir í vatninu, inn eftir vatninu þá var óhætt að treysta því að það væri kominn 

silungur í vatnið því þá var hann farinn að veiða – nú þetta gat nú náttúrlega verið alveg rétt að þegar 

rákirnar fóru að koma í…á vatnið þá hefur sennilega verið komin einhver fitubrák af silungi og…og 

komið svona fram á vor og þá fór að veiðast [hlær] 

HÖE: jájá 

KK: en það sást aldrei neitt af þessum…þessu fólki eða þessum verum, ekki…ekki…ekki á minni…ekki 

minni tíð 

Slökkt á upptöku 

Byrjað á upptöku í miðri frásögn KK 

KK: rétt við…við sko merkin og þar var sagt að það væri loðsilungur og hún…sú tjörn heitir 

Heiða[r?]tjörn og það…það var talað um að það væri loðsilungur í henni – og þetta er nú skiljanlegt því 

tjörnin er  frekar grunn og ef það hefur einhver silungur, sko, getað verið í henni að þá var það ekki nema 

eðlilegt að hann dræpist í miklum frostum og flyti svo upp eins og loðsilungur [hlær]  

HÖE: já, þetta hefur verið…þetta hefur ekki verið í Úlfljóts[hik] (KK: nei, það var alls ekki á Úlfljótvatni, 

það) Úlfljótvatni, nei 

KK: það var enginn loðsilungur í því (HÖE: neei) nei [hlær] 

HÖE: það var ekki [hlær] 

KK: það var enginn loðsilungur 

HÖE: þetta var á Bíldsfelli 

KK: já (HÖE: jaá) þetta eiginlega tilheyrði Bíldsfelli, þessi tjörn 

HÖE: jahá 

KK: Heiða[r?]tjörnin 

HÖE: jájá 
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KK: það var sagt svo að það væri loðsilungur í henni en það var enginn…enginn, hérna, nykurtjörn eða 

neitt svoleiðis – eða það var jú sagt að það væri nykur upp á Búrfelli sko, sem er hinum megin við vatnið, 

í Gríms…Grímsnesinu, þar er tjörn uppi, ja, Búrfell er nú víst gömul [hik] gosdyngja og þar eru nú oft 

vötn uppi, svona móbergsdyngja, og þar…þar var nykur í…að sögn, í þeirri tjörn – en það kom nú aldrei 

til að hann væri neitt, sko, þetta er í Grafningnum og hinum við so…vestan við Sogið en…en Búrfell 

austan við svo það…maður hefði nú ekkert af því að segja 

HÖE: hann hefur engan ginnt út í [óskiljanlegt 1 orð]? (KK: neei, hann ginnti engan þar [hlær] enginn, 

nei) [hlær]  

KK: og þar…og tjörnin var nú náttúrlega það langt frá, sú, frá svona venjulegum smalaleiðum að það var 

nú ekki líklegt að hann væri að ginna smalana)  

HÖE: jahám – heyrðirðu nokkuð talað um útilegumenn þegar þú varst að alast upp? 

KK: neei, ég heyrði nú ekki talað um útilegumenn 

HÖE: það hefur enginn trúað því? 

KK: nei, ég held að það hafi enginn trúað því að það væru til útilegumenn 

HÖE: nei 

KK: nei – ég held að það hafi alveg verið bú…búið að vera 

HÖE: og sama hefur verið með tröllin? 

KK: jaá, jájá 

HÖE: þér hefur aldrei verið sagt af Bergþóru á Bláfelli? 

KK: [ahhh] nnneei, ekki svoleiðis en ég…ég hef ei…eitthvað…eitthvað heyrt um það (HÖE: já heyrt) svo 

seinna að (HÖE: já, þetta er í þjóðsögunum sko) jájá 

HÖE: þetta er í þjóðsögunum 

KK: en neei, það var (HÖE: ekkert?) ekki, nei 

HÖE: [ekki þar í sveitinni?] 

KK: nei 

HÖE: neinei – engin tröll átt að vera þarna í fjöllunum? 

KK: mmm (HÖE: [óskiljanlegt 2-4 orð]) juuúú, jú, það var nú hellir þarna á móti, sko, altso, sem sneri að 

Þingvallavatni (HÖE: mhmm) og það…sá hellir heitir Skinnhúfuhellir, þar átti að hafa verið tröllkona 

með því nafni einhverntíma og það var…inni í honum var svona eins og dálítill grjótbálkur sem 

náttúrlega hefur allt verið náttúrusmíð, það átti að hafa verið rúmið hennar, svo þetta var nú svona svolítið 

í áttina – en það var náttúrlega svo langt um liðið að hún f…væri svo mikið löngu farin að…að það var nú 

ekki hægt beinlínis að…að sjá nein merki [hlær] en þetta var svona, sögnin var þessi að þetta 

var…hellirinn heitir Skinnhúfuhellir og…og það átti að hafa verið samnefnd tröllkona í honum 

HÖE: jájá – jaaá – voru nokkrar sögur um landnámsmenn þarna? 

KK: jaja, ekki alveg laust við það, það eru þrír hólar eða haugar svokallaðir, voru alltaf kallaðir haugarnir, 

þarna skammt fyrir ofan þar sem núna er Steingrímsstöð, þar uppi á hlíðinni, það var kölluð dráttarhlíð og 

þar átti að…í þessum þremur haugum áttu að liggja þrír…þrír landnámsmenn eða eitthvað sem svaraði til 

þess – þeir hétu [hik] Ölver, Úlfljótur og Villingur og það byggðist á því að það…bæirnir Ölfusvatn, 

Villingavatn og Úlfljótsvatn eru þarna í nágrenninu – og einu sinni var farið að grafa í einn hauginn og 

[hik] búið að gera dálítið rask og þá verður einum litið svona í áttina, því það sást vel heim að bænum á 

Úlfljótsvatni, það var sko við hinn enda vatnsins, þetta var rétt við…skammt frá norðurendanum, og þá 

sér hann það að kirkjan stendur í björtu báli og þá var ekki að spyrja að því, það var öllum verkfærum 

hent og…og hætt að grafa og…og mannskapurinn var víst á bát og réri heim eins og hann mögulega gat 

og þá var ekki neinn eldur og ekki neitt – en það var ekki grafið meira í hólinn og það var nú víst 

eitthvað…það sást nú…sáust nú merki þess að eitthvað hafi verið grafið en ef til vill hefur það nú verið 

gert á seinni árum bara, svona eins og til athugunar, hvort þetta gæti verið…að þetta gæti verið mannvirki 

eða náttúrusmíð, og það var nú álitið að þetta…að haugarnir væru bara náttúrusmíð en ekki…en ekki 

mannaverk 

HÖE: þetta hefur verið svona sö…verið sögur sem þú heyrðir (KK: já) sagðar svona (KK: já) heima hjá 

þér? 

KK: já, mikil ósköp, þetta var…voru sögur sem voru sagðar 

HÖE: það hefur enginn ákveðinn sem sagði þetta svona? 

KK: neinei (HÖE: neinei) það…þetta fylgdi bara sko, þetta var (HÖE: já) jájá – jaájá 
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HÖE: hefurðu sagt þetta stundum, seinna á ævinni? 

KK. n…jaá, jájá, þetta var…oft talað um þetta og sagan gekk svona alveg, en ég hef ekki sa…ég hef nú 

ekki sagt mikið [hik] [hlær] ekki oft frá þessu (HÖE: [hlær]) en eitthvað hef ég nú sagt frá því samt – 

þetta var svona eins konar örnefnasaga – eiginlega örnefnasaga, því að haugarnir, þeir voru allt…gengur 

alltaf undir nafninu Haugar og nánari skýring var þetta að það væru haugar þessara manna  

HÖE: já, hann kom þarna síðasta árið sem hann (KK: jaá) lifði, hann (KK: já) Símon Dalaskáld 

KK: jájá (HÖE: til ykkar) já, hann gerði það 
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Viðauki II 

Þulan eða bónorðsbréfið sem Guðmundur Kolbeinsson fór með er aðeins öðruvísi en 

þessi en innihaldið er það sama. Þessi útgáfa birtist í Ísafold í maí 1879. 

Vikivaki 

(eptir Pjetur Jakobsson) 

Hrannarsunnu spök spöng 

Spila vil jeg þjer söng, 

Ef styttast mætti stund löng 

Stefja vef jeg klið; 

Siðug frið, 

Seimshlið 

Sjávareisu hrundin, 

Gullsgrundin 

Blíð og sett, 

Sómanett, 

Semur gaman 

Frítt og rjett, 

Firrist prett, 

Falsið þjett, 

Forðast illan lastablett; 

Falleg þú 

Faldabrú, 

Finnst ei liki þinn 

Liljan svinn, 

Ljós á kinn 

Liðugt geð og huga minn 

Kætir vitur, 

Sæt, sem situr 

Sjónarsteinum fyrir nú, 

Iðkar frið, 

Sómasið 

Situr jafnan góðsemd við. 

Hringþöll rjóð, 

Hýr og góð, 

Hrindi móð, 

Úr yndisslóð; 

Vizku sjóð 

Ber fríðan fljóð 

Flestir kostum unna 

Sem kunna. 

Dæilig 

Dirfir mig, 

Drósin ljósa 

Að kveða um þig. 

Máls um stig 

Hjer riðst á rig 

Ræðusmíð til handa 

Eik banda 

Að vanda; 
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Mærð kveðanda 

Má við standa; 

Mjer að blanda 

Sónarþátt 

Gengur smátt 

Galinn þrátt 

Gleymi' eg sóma breyttum hátt. 

Hoddagná, 

Hýr á brá 

Heyr þú orðin mín! 

Þjer að ná, 

Sæl að sjá, 

Sú hjer má 

Reiknast há 

Gæða gjöfin fín. 

Eg skal þá 

Ójá! 

Eptirá, 

Öll þá hrelling dvín, 

Álasólar 

Ærudýra 

Skærust skíra 

Niptin bjarta njóta þín. 


